


Сойлу Аталы 

 0 

 

 

SOYLU ATALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠNAMÇI HARAYI 
 

ARAġDIRMALAR,  

HARAYLAR, 

ĠÇSƏSLƏR… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Az 

A 34 

“Адилоьлу” няшриййаты 

Бакы 2007  



Инамчы Щарайы 

 1 

 

 

 

 
 

 

Tərtibçisi, Redaktoru, Önsöz yazarı 
SAFRUH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A 34 SOYLU ATALI 
ĠNAMÇI HARAYI. (AraĢdırmalar, Haraylar, Ġçsəslər).  

«Adiloğlu» nəĢriyyatı, Bakı, 2007 - 224 səh. 

 

 

 

 
Ġnam Ata (Asif Ata) Mütləqə Ġnam Ocağının Yükümlüsü, 

ruhaniyyatçı və publisist Soylu Atalı ruhaniyyat yönündən özünün kəskin 

publisist yazıları ilə Azərbaycan oxucusuna yaxĢı tanıĢdır. Onun bu ilk 
kitabında Yurdçuluq, Ulusçuluq, Ġnsanilik mövzularındakı əsərləri 

toplanmıĢdır. GeniĢ oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuĢdur. 

 

 

 
          4722110018 
    A                        qrifli nəĢr 
           121-2007 

 
                  ©  Soylu Atalı, 2007 

 
 

 

 



Сойлу Аталы 

 2 

 

 

 

 

 

ASĠF ATA 

 

 

Evladım Soyluya 

(Ruhani Sənəd) 

 

Soyumuz Uludur – Zərdüşd Soyundanıq, Babək 
Soyundanıq, Dədə Qorqud Soyundanıq, Hürufi 

Soyundanıq, Muğam Soyundanıq, Saz Soyundanıq, 

Füzuli Soyundanıq. 

Soyumuz Uludur – Zərdüşd Bulağından gəlir, 

Babək Bulağından gəlir, Dədə Qorqud Bulağından 

gəlir, Hürufi Bulağından gəlir, Muğam Bulağından 

gəlir, Saz Bulağından gəlir. 

Soyumuza qayıtmalıyıq: - Zərdüşdlüyümüzə, 

Babəkliyimizə, Dədə Qorqudluğumuza, 

Hürufiliyimizə, Muğamlığımıza, Sazlığımıza. 

Soyumuza qayıtmalıyıq. 
Soylu adını sənə Halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

 

25 Ümid günü, Sərt Ay, 12-ci il. Bakı. 

 

 



Инамчы Щарайы 

 3 

Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 

İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 

 

Ġ l k 

OCAQ YÜKÜMLÜSÜ 

 

Adam yaranmağa Yoxluqdan baĢlayır sanki; adam Ġmkan-

dan baĢlayır. Ġmkanın da bir adı «Var»dırsa, biri də «Yox»dur… 

Küçədə, meydanda, kənd arasında gördüyümüz yığın-yığın 

adamlara yönəlik: «var», «yaranıb» demək olmaz. Onlardan birisi 

yığnaqdan ayrılıb gəlir, onun eni-boyu görünür, üzünün ifadəsi 

oxunur, təhər-töhrü bilinir. Bu zaman onun öz adı olmasa belə, 

təhər-töhrünə, üz-gözünə baxıb ona bir ad verirsən; deyirsən bu, 

Filankəsdir. «Filan» sözcüyü burada ünvan, aydınlıq bildirir; 

«kəs»ə gəldikdə isə, «hər kəs» mövcuddur, onların kimliyi, biçimi 

yoxdur. 

Deməli, Var olmaq üçün mövcudlar arasından sıyrılıb çıxıb 

Yaranmaq gərək, fərdləĢmək, öz biçimini tapmaq, öz üzünlə 

bilinmək gərək. 

Bu gediĢ fərdə aid olduğu kimi, Ulusa, Yurda da aiddir. 

Ġstər fərdin, istərsə də millətin Mənafeyi onun Varlığı üçün 

məqsəd deyil, vasitədir. (Bunun əksini doğru sayanlar, bizcə, 

doğruya yetməmiĢlərdir). Bəzi «qabaqcıl ölkələrdə» belə, 

kürəsəlləĢdirməyə qarĢı güclü etirazların baĢ verməsi bundan irəli 

gəlirdi. 

Əslində kürəsəlliyi yaratmaq istəyənlərin özləri də 

bənzərsizliklərini itirmək, bənzəmək, mövcudlar arasında itmək 

istəmirlər; baĢqalarının öz üzlərini itirib, onlara bənzəmələrini 

istəyirlər. «KürəsəlləĢmə» bəhanədir. 

«KürəsəlləĢmə» – təbii gediĢ kimi – heç kəsin qayğısı deyil; 

o, təbiət halı kimi bir Ģeydir; nə yaxĢıdır, nə pis; yaxĢı-pisliyi 

tərəziyə qoyulsa, bəlkə də yaxĢılığı ağır basar. KürəsəlləĢdirmə 

isə – qəsddir, zəbtdir, istiladır (dininki kimi, «Avropa dəyərləri» 

tələbindəki kimi…). 

Türk xalqının ruhani yaranma çağı gəlib. O özünün Kim-

liyini (bənzərsizliyini) ortaya qoymalı, sübut etməli və qoru-
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malıdır. Xalqda bu yeriĢ baĢlayıb – ötən yüzilin ortalarından – 

Ġnam Atanın iĢə baĢlaması ilə. 

Mən Asif Atanın (Ġnam Atanın) «zühurunu» belə bir çağın 

əlaməti sayıram. Xalqın içində bütövləĢmə, özümləĢmə, sıxlaĢma 

prosesləri getməsəydi, onun içindən birisi «peyğəmbərəm» deyə 

ortaya çıxa bilməzdi. Asif Ata qabaqca oldu, sonra dedi bunu. 

OlmamıĢ «olmuĢam» deyənlər – kələklə gələnlərdir; küləklə də 

gedirlər. Çünki təbiət – zarafat meydanı deyil. 

Ġnam Ataya qədər türk soyunun (etnosunun) inanc 

mənsubluğuna yönəlik bir-birindən tamamilə fərqli, heç biri bu 

soya doğma olmayan (bu soyun doğmadığı) çoxlu ünvanlar gös-

tərilib: ġamançılıq, AtəĢpərəstlik, Buddaçılıq, Musəvilik (yəhudi 

dini), Xristianlıq, Ġslam…; kommunizm, demokratiya… (Oxuduq-

larımdan mənim anladığıma görə, AtəĢpərəstliklə ZərdüĢtçülük 

bir Ģey deyil – AtəĢpərəstlik ZərdüĢtçülüyün tərkib hissələrindən, 

ünsürlərindən biridir). 

Arxaiklərini çıxmaqla, bu inancların yaradıcıları, yayıcıları 

bizə «peyğəmbər», «imam», «apostol» («həvari»), «fədai» və b.k. 

müqəddəs adlarla sırınıb, sunulub. Ancaq onların heç biri bizim 

içimizdə peyğəmbərlik, öyrətmənlik etməyib; Asif Ata kimi kənd-

kənd, qapı-qapı dolaĢmayıb, bizim taleyimizi, dərdimizi 

düĢünməyib. Bizi tanımayıb, sevməyib, xalqımızın içindən özünə 

köməkçi, yardımçı, «qurban», «dəli» seçməyib, Evlad seçməyib, 

yaratmayıb, yetirməyib; biz onları anlamamıĢıq, onlara daĢ 

atmamıĢıq, əksinə, onlar bizə qılınc çəkiblər və bu qılınc zoruna 

özlərini bizə anladıb qəbul etdiriblər. Asif Ata isə – bizi 

anlayıb, taleyimizi və ləyaqətimizi düĢünüb; biz onu (onun dilini) 

anlamıĢıq; O bizə Mütləqə Ġnam harayı çəkib, biz ona daĢ 

atmıĢıq… Beləcə, çəkiĢə-çəkiĢə bərkiĢmiĢik və bərkiĢməkdəyik… 

Asif Ataya qədər biz (türk soyu olaraq) ZərdüĢtə baĢ 

əyməmiĢik – özgəçi olub Buddaya baĢ əymiĢik, Musaya baĢ 

əymiĢik, Ġsaya baĢ əymiĢik, Məhəmmədə baĢ əymiĢik, Nəimiyə 

baĢ əyməmiĢik – özgəçi olub «Marksizm klassiklərinə» baĢ 

əymiĢik – hamısında özgəçi olmuĢuq; indi də «Demokratiya 

klassiklərinə», «Avropa standartlarına» baĢ (və bel) əyirik. 
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Özgəçiliyə yürüĢümüz davam etməkdədir… O qədər özgələĢmiĢik 

ki, üzümüzü tamam itirmək üzrəyik. 

Asif Atanın iĢi ağırdır!.. 

Yurdumuzda Asif Atanın qaladığı Mütləqə Ġnam Ocağının 

20-ci ilinə qədər onun soyu (qısa müddətli Göytürk dönəmini 

çıxmaqla) yalnız yabançı abelərdə (əlifbalarda) yazmıĢdır – bu 

sahədə soyun əl vərdiĢləri, sözünün geyimi (əlifba), gözünün seyri 

özgələĢmiĢdir. Çin heroqlifləri, ərəb, latın, kiril əlifbaları, əlifba 

cizgiləri üzərində gəzməklə. Mütləqə Ġnam Ocağının 20-ci ilindən 

(01. III. 1999) isə Onun soyu (bir qom Ocaq Evladının timsalında) 

Orxon-Yenisey Göytürk yazılı anıtlarının əlifbası əsasında 

yaradılmıĢ Ocaq-Türk əlifbası ilə yazıya keçib… Buna qədər bu 

aləmdə «türk yazı qrafikası» sözü də yox idi. 

Onun soyu öz adıyla bağlı, öz adıyla çağırılan fəlsəfə 

yaratmayıb; mən heç bir ensiklopediyada «Türk Fəlsəfəsi» adında 

məqalə görməmiĢəm. Onun Mütləqə Ġnam Fəlsəfəsi bu baxımdan 

da baĢlanğıcdır… Dünyada fəlsəfə, demək olar ki, tamamilə yoxa 

çıxdığı, «gərəksizlikdən» öldüyü, ölmüĢ elan edildiyi bir zamanda 

yaranan fəlsəfə baĢlanğıcı…  

Asif Atanın iĢi ağırdır!.. 

O, ölüb iylənmiĢ inanclar, mənəviyyatsızlıq və inamsızlıq 

çərənləyən fəlsəfələr; ölmüĢ (millətçilik adına bir-birinə 

yağılıqdan baĢqa heç nəyi qalmamıĢ) millətlər, «ölmüĢ insanlıq», 

ölmüĢ həqiqətlər, Allahlar… dönəmində «zühur eləmiĢdi» – 

Özünün Mütləqə Ġnamıyla, Ġnsanilik fəlsəfəsiylə, Mənəviyyat 

fəlsəfəsiylə, «millətçilik – əbədi dəyərdir» yəqinliyi ilə… 

Acınacaqlı taledir!.. 

Onun harayı, çağırıĢı, görünür, nəinki təbiətüstü, hətta 

bəĢərüstüdür. Çünki artıq bəĢəriyyətin «fövqəllər»lə iĢi yoxdur, 

onu «fövqəlliyə» çağıranlar onun, olduğu pillədən də aĢağı 

düĢməsinə yaradılar, çünki onların çağırıĢları bəĢərə sevgidən 

deyildi, öz alimliklərini göstərmək istəyindən irəli gəlirdi. Bu cür 

çabalar sonucu, indi bəĢər təbiətə enməkdə, bəĢərilikdən imtina 

etməkdə, hərəsi öz sifəti, siması ilə yaĢayan insan topluluqları 

birliyi olmaqdan çıxıb ölməkdə, öz xüsusiyyətlərindən azad 

olmaq azarıyla onu texnikaya (robot sənayesi və s.) və heyvanlara 
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ötürməkdədir. (Deyilənlərə görə, indi ev-otaq itlərinin sayı dünya 

əhalisinin sayından çox deyilsə, az da deyil və bu say əsasən 

əyanlar silkinə məxsusdur, onun ayrılmaz tərkib hissəsidir). 

ÜmumbəĢəri fəlakət bəĢər üçün adiləĢməkdədir. Ənənəvi 

«ümumbəĢəri dəyər» deyilən bir Ģey görən kimi, yubanmadan öz 

robotlarını və itlərini onun üstünə qısqırdırlar. 

Ġnam Ata Peyğəmbərliyi dünyanın belə bir çağında «zühur 

eləyib». 

Bu xilaskarın xilası varmı, varsa nədədir? 

…Asif Ata bu mətləbləri yaĢayırdı… Bəlkə də buna görə 

Öz Ocağını heç kəsə tapĢırmadı, Öz Ocağının Evladlarından heç 

birinə qıyıb, bu çəkilməz yükü onun çiyninə qoymadı. 

Ancaq O, Ġnsana inanırdı axı?! 

…Soylu Atalının (bu ilk) kitabına önsözdə mən bunları niyə 

yazıram? Çünki Soylu yuxarıda deyilənlərdən qaynaqlanan 

qayğıları çalxamaq üçün irəli çıxıb. Onun yaĢadığı, dediyi 

yuxarıda deyilənlərin məğzinə uyğun gəlməlidir; o «istədiyi kimi 

yaĢaya, istədiyi kimi yaza» bilməz. 

Soylunun yükü ağırdır! O özünü iĢə salıb! Azadlığını 

tamam itirib… 

Soylu – Ata Ruhu qarĢısında yükümlüdür (məsuldur); 

Mütləqə Ġnam Ocağı qarĢısında yükümlüdür; balası Ocaqçı olan 

hər bir ata-ana qarĢısında yükümlüdür; öz Yurdu qarĢısında 

yükümlüdür; və nəhayət, sizə ĢiĢirtmə kimi görünməsin, Soylu 

ümuminsanlıq (bəĢər) qarĢısında yükümlüdür. Çünki onun ya-

Ģatmaqda olduğu, Asif Ata tərəfindən yaradılmıĢ Mütləqə Ġnam 

dünyabaxıĢı – hər cür dini dünyabaxıĢa qarĢıdır və «bəĢər 

sivilizasiyası» deyilən hazırkı inkiĢaf təmayüllərinin, demək olar, 

hamısını rədd edir. 

On illər boyu arasıkəsilmədən iĢ aparan, öz Öndərini 

(Öyrətmənini), Məbədini, Məktəbini, Kitabını, Bayrağını ortaya 

qoyan, öz üslubunu, ədəbiyyatını yaradan, hədəfini açıqlayan, bu 

yolda ömürlər verən, imtinalara yetən, habelə ünvan müəyyənliyi 

üçün öz soyu (etnosu) adından çıxıĢ edən bir Yolun yaĢadıcısı, 

yönəldicisi sıravi birisi, sıravi bir kimsə ola bilməz. 
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Biz Soylunu ilk Ocaq Yükümlüsü olaraq qəbul etmiĢik. Bu 

müəyyənliyin yaranma tarixçəsi var. 

Soylu da Var olmağa lap aĢağıdan baĢlayıb. O, Borçalıdan 

Azərbaycanın baĢkəndinə ali təhsil almağa «Zilfiqar Talıbov» 

adıyla gəlmiĢdi (1983-il). Burada ĠnĢaat Mühəndisləri Ġnstitutunda 

oxuyarkən, bir gün orada filosof Asif Ata ilə tələbələrin görüĢü 

keçirilir. Zilfiqar da bu görüĢə qatılır və Atanın Sözü onu 

ovsunlayır. Atanın Ocağına gəlmək çağırıĢına orada yalnız o 

cavab verir. Ata «Soylu» adını ona halal eləyir. Bundan (14.IX.12 

– 14.XI.1991) sonra Zilfiqar olur «Soylu Atalı». Sonralar öz milli 

müəyyənliyini özünün (və ailəsinin, üç oğlunun) sənədlərində də 

rəsmiləĢdirir: soyadını «Talıbov»dan «Talıblı»ya dəyiĢdirir. 

Zaman gəlir və Asif Ata ölür (05 ġölə 19-il; 05 iyun 1997). 

Ocaq baĢsız qalır, onun idarəsi çətinləĢir, az sonra isə mümkünsüz 

olur. Parçalanma baĢ verir; Ata GediĢindən cəmi 6 ay sonra 14 

Evlad, onların sırasında və baĢında Soylu da olmaqla, Ocağın əsas 

kütləsindən ayrılıb, Ocağı özləri yaĢatmaq iddiası ilə gedirlər. Az 

sonra gedənlər də öz aralarında dil tapmayıb, ikiyə bölünürlər. Bu, 

əsasən, təkbaĢçılıq axtarıĢı prinsipiylə baĢ verir.  

Bu zaman Soylu Bakının Saray qəsəbəsində yaĢayırdı. (Yeri 

gəlmiĢkən deyim ki, mən bu qəsəbəni «Saray-Soylu» 

adlandırıram). Onlardan qopan Ocaq parçası isə Sumqayıtda 

yerləĢmiĢdi. Bu üçünvanlılıq 22-ci ilədək sürdü. Saray qəsəbə-

sində Ocağın «Uluyol-Hünər» Ailəsi yerləĢmiĢdi (Təmsilçisi 

Soylu idi). Mən buna Ocağın «Saray-Soylu Qolu» deyirdim; 

Sumqayıtda Ocağın «Yanar Zəka» Ailəsi yerləĢmiĢdi (Təmsilçisi: 

Ötkün Atalı) – mən buna «Ocağın Yanar Zəka Qolu» deyirdim. 

Əsas kütlə (say çoxluğu) Bakı Ģ.-də yerləĢirdi. Mən buna «Ocağın 

Bakı Qolu» deyirdim. Mən də bu «Qol»daydım. Bu «Qol» Eluca 

Atalının təmsil etdiyi «ĠĢıq» Ailəsi ətrafında idi. Burada BaĢ, 

BaĢçı yox idi. 

Mən bunları bir Ocağın ayrı-ayrı qolları saymaqla və hər 

birinin toplantılarına qatılmaqla illər boyu Ocağın BirləĢməsi 

xülyasıyla yaĢadım. Ancaq xülya – xülyadır, o gerçəkləĢmir. 

«Yanar Zəka» ruhaniyyat yolunu bədiiyyatla, fəlsəfəylə 

eyniləĢdirdiyi üçün Ocaq toplumu olaraq yaĢaya bilmədi, «Bakı 
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Qolu» baĢsızlıqdan, birxətsizlikdən, öz içində qibləsizlikdən və 

bunları əmələ gətirən, bunların əmələ gətirdiyi pozğunluqlardan 

dağıldı. Yalnız «Uluyol-Hünər» Ocaq Yolunda qaldı – Soylunun 

çılğın, fanatik cəhdləri sayəsində. «Saray-Soylu» da say azlığı 

ucbatından, bir vaxtlar güclə nəfəs alırdı. Yalnız Təmsilçinin Yola 

mütləq bağlılığı, Ulus və Yurd sevərliyindəki əməlçiliyi onu 

ayaqüstə saxladı və… Vahid Ocağa çevirdi. 

Asif Atanın sağlığında (və yazılarında) «Ata Timsalı» 

deyimi vardı. YağıĢ ayı 19-cu il ayrılığının təĢəbbüsçüləri özlərini 

belə adlandırırdılar. Ancaq bu deyimdə «Ata» adına ortaqlıq 

çaları vardı və Atadan sonra özəllikcə qabarırdı (qabardılmasa da, 

öz-özünə!). Bu çalar adamları qıcıqlandırırdı. Həm də Ocaq 

gələcəyində Ada əskiklik gətirən timsallar görünə bilərdi. Odur ki, 

düĢünməli olduq. Ata Ocağının iĢlərini quran, yönəldən, simasını 

qoruyan ruhani «vəzifə» daĢıyıcısının adı necə olsun? «Ocaq 

Yükümlüsü» adı bu axtarıĢların sonucunda yarandı. 

Biz Soylunu oraya «təyin» eləmədik, o özü bu iĢi aparırdı: 

qururdu, planlaĢdırırdı, yönəldirdi, Ocağın yeni-yeni addımlarını 

kəĢf eləyirdi, simasını qoruyurdu… Ata GediĢi onu sanki 

silkələyib sarsıtmıĢ, fitrətindəki qabiliyyətləri oyatmıĢdı. Mən 

onun bu halları barədə ayrı-ayrı məqamlarda yazmıĢam («Kaspi» 

qəzetində, «Kriminal»da…); ayrıca olaraq «Ocaq Yükümlüsü», 

«Hünərin qurucusu», «Soyluyaöygü» və b.k. baĢlıqlar altında.  

Atadan sonra Ocağın varlığını Soylunun Hünəri xilas elədi. 

Bu Hünərin boyunu Nurtəkinin, Göylünün, Üstünün, 

qismən də Safnurun və Safruhun dəstəkləri kəsərli-keçərli saxladı; 

onların ona bağlılığı, mənim onu bilməyim, onun hünərinə 

inanmağım. 

Soylu ruhani Evladlıq möcüzələri göstərirdi. Özüylə 

döyüĢürdü, özünü boğurdu, qovurdu, çimdikləyirdi, ifĢa edirdi, bir 

yerdə qərar tutmurdu; heç bir uğur onu arxayın salmır, heç bir 

çətinlik ram eləmirdi. 

Onun Yurda və Ulusa sevgisi mütləq səviyyədəydi. Buna 

görə də xasiyyətinin (temperamentinin) məziyyətləri öz yerində, 

çatıĢmazlıqları da Mütləqə Ġnam Yolunun xeyrinə iĢləyirdi. 
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Ata GediĢindən sonra onun içinə vahimə dolmuĢdu ki, 

Yurdun, Ulusun yeganə tam müstəqil sözçüsü olan bu Ocaq sönə 

bilər! Ata, Ocaq ideyalarının gerçəkləĢməsi üçün ən kiçikdən 

tutmuĢ ən iriyə qədər hər cür əməli, əməl təklifini göydə tutur, 

özü ətrafında olan beĢ-üç gənc Ocaq Evladının baĢına bu cür 

təklif və təĢəbbüslər yağdırırdı. Bəzən, gücü yetməyəsi iĢlərə də 

gedirdi! Onun dilində «mümkün olmayan iĢ» deyimi yoxdur! 

Onun əhvalında oyunçuluq və həvəsçilik də yoxdur… 

Axı Soylu kim idi ki, xalqla görüĢəydi də?! Ġxtisasını da 

iĢlətməyən bir inĢaat mühəndisi; heç yerdə natiqlik qabiliyyəti 

göstərməmiĢ, kağız-qələmlə elə də dostluğu olmayan birisi, heç 

bir qurumun üzvü olmayan birisi… Mütləqə Ġnam Ocağına 

yiyəlik duyğusu, bu duyğunun onun qüdrətli varlığına tamam 

yiyələnməsi onun dilini açdı, mahnıda deyildiyi kimi «oxutdu 

bülbül elədi», əlinə qələm verdi… Adsız-ünvansız bu oğlan adlı-

ünvanlı auditoriyalar üzərinə yeridi, öz içindəki oyanıĢı, Mütləqə 

Ġnam zərurətini, xalqın özgəçiliklərə qarĢı dirəniĢ və 

özünüyaratma zərurətini xalqa çatdırmağın açarını tapdı. Bu açar 

Mütləqə Ġnam Atası, Ġnsana Ġnam Peyğəmbəri Asif Atanın – bir-

biriylə üst-üstə düĢən yaĢam və mübarizə yolu barədə oçerkvari 

bir süjet qurub, onu (haray kəskinliyi ilə) danıĢmaqdan ibarət 

oldu. Bu Açar yüzlərlə, ayrı-ayrı insanları, xırda qrupları da 

nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, minlərlə qapıya düĢdü – onları açdı 

(radio-televiziya çıxıĢları hələ bir yana)… 

Qabaqca dili-dodağı təpiyərək, sonra dilləri-dodaqları 

təpidərək sözə baĢladı Soylu – Asif Atanın ĠnsanlaĢıb 

ĠnsanlaĢdırmaq harayını davam etdirdi, öz Evlad nəfəsini də ona 

qataraq. 

Soylunun Ocaq quruculuğu hərtərəfli oldu. (Buna görə 

Ocaqda onun adıyla bağlı dönəm var, məs., Safruhun adıyla bağlı 

dönəm yoxdur). Onun hər cür Ocaq toplantısı aparıcılığı, buna və 

Ocaq yayıcılığına hər an hazır olması heyrətə layiqdir; Ocaq 

Ailələrinin aylıq toplantılarına illər boyu verdiyi Xeyir-dualar, 

məncə, Atanın da ürəyincə olardı. Buna görə də mən tam 

əminliklə deyirəm: Mütləqə Ġnam Ocağının Asif Atadan ilk 

sonrakı çağı «Zülfüqar Talıblı» kökündən olan Soylu Atalının 
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dönəmidir. 32 ildir ki, mən Asif Ata ĠĢinin içindəyəm, lap 

ortasındayam. Bugünə qədər Ocağa həmin bu Soylu qüdrətində 

olan baĢqa birisi gəlməmiĢdir. 

Soylu – iĢ adamıdır, əməlçi və hünərçidir. O, Asif Atanın 

buyuruqlarına uyğun olaraq, xalqın toy-vay iĢlərinə qarıĢır, izn 

verənlərin, maraq göstərənlərin məclislərinə gedir (amaldaĢ-

larıyla) və onlara Mütləqə Ġnam Ocağının qaydalarını aparırdı; 

Ocaq Evladlarını bu cür axtarıĢlara sövq eləyirdi; yanındakılar 

onun xalqla görüĢlərinin «yolunu açırdılar» və bu, çox uğurlu 

alınırdı. 

Burada «titanik» adlana biləcək əmək vardı… 

Asif Atasız qaldıqdan sonra, bu Əmək sayəsində, Ocaq 

nəinki sönmədi (bunu gözləyənlərin istəyini gözündə qoyaraq), 

əksinə, öz yaĢamını bütün dolğunluğu ilə saxladı, Ata Üslubunu 

Evlad üslubuyla zənginləĢdirdi!  

Bu yəqinliyə çatana qədər Soylu özünü Ocağın o biri 

«Qol»larının təmas və təsirindən inadla qoruyurdu. Bu yəqinlik 

isə onun müdrikliyini artırdı və o, «Qollar»la yaxınlaĢmadan 

qaçmadı, əksinə, onlarla dil tapmağa can atdı, bununla Ocağın 

gücünə güc qatmağa çalıĢdı – ta o vaxta qədər ki, bunun heç bir 

variantda mümkün olmayacağını kəsdirdi. 

AnlaĢmanın, yaxınlaĢmanın, birləĢmənin baĢ verməməsinin, 

tarixi və faciəli səhvin aradan qaldırılmamasının səbəbi – «Bakı 

Qolu»ndan olan «danıĢıqçıların» səmimiyyətsizliyi, hünərsizliyi 

və məkri idi (nəyin bahasına olur-olsun, qabağa çıxanı 

əngəlləmək)! 

O biri «Qol»da da buna bənzər əhval var idi: hətta «Bakı 

Qolu» ilə də anlaĢma axtarılırdı, «Saray-Soylu» ilə yox! 

Tarixə və bəĢərə tanıĢ sifətdir! Belədə məziyyətlərin çağdaĢ 

silahdaĢlarının da gözündə – suçun olur (doğruçu suçların hələ bir 

yana). 

Onlar bu halı 18-ci ilin «Ġdrak» Mərasimində (25 aprel 

1998) Asif Atanın dilindən eĢitdikləri: «Atadan sonra Mərasimləri 

hər dəfə biriniz idarə edərsiniz» sözünə söykənib yaratmıĢdılar. 

ĠĢdə isə Atanın bu sözü ortada qalmıĢ, parçalanmalar baĢ alıb 

getmiĢdi… 
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Odur ki, biz Ocaq və Ocaqçı kimliyini özümüz üçün qəti 

aydınlaĢdırmağa məcbur olduq və bunu «Yeni Carçı» qəzetinin 

01.02.2004 ilsıralı «Ġnam Ata və Ocağı» adlı özəl buraxılıĢında 

yayımladıq: «Hər hansı bir Ocaq Ailəsində olan, hazırda 

Atakənddə (Bakı Ģ.-də) fəaliyyət göstərən «Ġnam Evi»ni 

Ġnamçılığın mərkəzi və Ġnamçıların məbədi kimi tanıyan, 

Ümumocaq Yükümlüsü təsisatını qəbul edən, Ocaq-Türk 

əlifbasını öyrənən, bilən, iĢlədən Ġnamçıya Ocaqçı deyilə bilər». 

Tərifdən o da çıxırdı ki, bugün üçün Soylunun Ümumocaq 

Yükümlüsü olduğu qəbul edilməlidir. Soylu yana-yana «Yaxanızı 

mənə verin – mən sizi Ocağın qələbəsinə doğru aparım; ya da alın 

mənim yaxamı – məni oraya aparın» deyirdi. Onun yaxasına «əl 

atmağa» heç birimizin gücü çatmadı, yaxasını ona (əslində öz 

Ġdealına, Ġdeyasına) verənləri isə (o cümlədən bu sətirlərin 

yazarını) o, Ocaq Vahidliyinə, birxətliyinə aparıb çıxartdı. 

Hazırda Ocaq qələbəsinin rəhni də bu Bircəlik – Vahidlikdir. 

Soylunun keçdiyi yüksəliĢ yolunu qısaca belə cızmaq olar: 

Zilfiqar Talıbov – Zülfüqar Talıblı – Soylu Atalı – Ocaq 

Yükümlüsü. 

Ad zəncirinin bu sonuncu halqası – Asif Atanın Mütləqə 

Ġnam Ocağının gələcəyi üçün önəmli bir gələnəyin baĢlanğıcı 

olur:  

I Ocaq Yükümlüsü – Soylu Atalı.  

II Ocaq Yükümlüsü – ? 

ÇalıĢmaq, yüksəlmək, yetiĢmək gərək! 

…Beləliklə, biz Soylunun «kitabı üçün önsözü» Ocaq 

Yükümlüsü məzmununun tərcümeyi-halı kimi yazdıq. Bununla da 

biz Əsillik uğrunda, Həqiqət uğrunda, Anlam uğrunda, Ġnsan 

uğrunda Ġnam Atanın açmıĢ olduğu Ruhani SavaĢın hünər 

qanadının Birinci ġəxsini təqdim etdik. Çünki Yaradanı tək 

qoymaq olmaz; onda O, yaranmaz. Yaradanı yaratmaq gərək, 

yaradan gərək… 

Hazırda Dünyanı vahid bir Kef Ġmperiyasına çevirmək 

çabaları gedir – «KürəsəlləĢmə» adıyla, kürəsəlləĢdirmə 

(yastılayıb yumrulama) haytasıyla. Bunu Batı Dünyası eləyir. Batı 

Dünyasının təhər-töhründən isə gədəlik yağır və həmin bu gədə 
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öz xarabasıyla yetərlənməyib bütün dünyaya dədəlik eləmək 

istəyir. Onlarınsa ən doğru təyini budur: Zahirqulu. Onlar insanı 

boĢ danqıltıya, zahiri bəzəyə çeviriblər. Onlarda sanki iç yoxdur. 

Mənim ağlımca, KEF bəĢəriyyətin yaĢamı üçün kafi əsas, 

yetərli «paradiqma»1 ola bilməz. Bu, son dərəcə xatalı oyundur! 

Simasız, antiinsani qoçaqların kef çəkməsi, dünyanı özləri üçün 

bir Kef Səltənətinə çevirmə çabaları... 

Və yenə mənim ağlımca, burada Doğuya məxsus dün-

yabaxıĢ daĢıyıcılarının iĢtirakı, nə qədər uzun çəkir-çəksin, yalnız 

müvəqqəti aldanıĢ səciyyəsi daĢıyır. ĠnkiĢafa tələsməmək – Doğu 

Dünyasının əskikliyi yox, üstünlüyüdür. Çünki Batısal (Qərbə 

xas) gəliĢmə (inkiĢaf) – mürtəce əməldir, çünki o, insaniliyi 

hədəfləmir, nəinki hədəfləmir, hətta onu ölümlə hədələyir. Və 

yenə mənə elə gəlir ki, bu gediĢ dayanmazsa, Batı Dünyası Doğu 

Dünyasının yumruğu və təpiyi altında məhv olacaqdır. Çünki 

insanlıq yaĢamaq istəyir, yaĢamalıdır. Bugün isə Doğu Batıdan 

qorxur. Yenə mənim fikrimcə, Qorxan Qorxduğunu yenməlidir, 

çünki onun yaĢamı buna bağlıdır. 

Ot Asfaltı yarıb çıxmalıdır, Betonu deĢməlidir… 

…Mən bir «KeĢlə Xülyaçısı» karikaturasına düĢmək, 

gerçəklikdən ayağımı üzmək istəmirəm. Bugün məndən soruĢ-

salar: «Sən kimsən, Safruh?» Deyərəm: «Suda Boğulan». Və Asif 

Ata o suda mənim əl atdığım Saman Çöpüdür. Asif Atanın Özü 

Saman Çöpünə əl atmaqdansa, suda batmağı üstün tutardı, çünki 

O, suda boğulmayacağını bilirdi. Mən heç nə bilmədiyimdən o 

Çöpə əl atıram. Məni boğan axının tərkibi: mənəviyyatsızlıq 

(Ġnsanın «təbiiləĢdirilməsi», yəni heyvanlaĢması), həqiqətsizlik, 

hünərsizlik, Vətənsizlik, millətsizlik (simasızlıq), yırtıcılıq (bir-

birinə və təbiətə qarĢı), uca dəyərlər sahəsində total ikiüzlülük, 

ruhsuzluq… Bir sözlə, Ģüurlu, sivil, acgöz biolojilik. 

                                                        
1 Мян бу сюзц («парадигма») ишлятмяк истямирдим, анъаг Баты 

Дцнйасындан данышдыьым цчцн онларын анлайаъаьы, онларын контекстиндя 

анлашыласы бу терминдян истифадя елядим. 
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Asif Ata soruĢmurdu, soruĢanlara cavab verirdi. Mən 

soruĢuram: KeçmiĢdə «insan» adlanmıĢ növün əsasında yeni bir 

ikiayaqlı tipi yaradır Batı Dünyası. Onun adı nə olmalıdır? O heç 

bir insani-ruhani dəyərin yiyəsi olmaq istəmir; onun üzü çox 

asanlıqla ikiləĢir, dili bundan da asan yalanlaĢır; qorxmamaq, 

ancaq qorxutmaq onun çox sevdiyi və bacardığı sifətdir; ən çox 

sevdiyi sifət isə kef, kef, kef çəkməkdir. 

Asif Ata deyir: «Dünyanın bütün fəlsəfələrini öyrəndim və 

gördüm ki, onlar insana gərək deyillər». Ġndi isə dünyanın bütün 

fəlsəfələri insanı «öyrənir» və deyirlər: «O, bizə gərək deyil». 

Bu durumda mən yenə də Suda Boğulanam və Soylu Atalı 

da mənim əl atdığım Saman Çöpüdür… Bütün bəĢər hallarının, o 

cümlədən mənim halımın ona dəxli var. Odur ki, mənim buraya 

qədərki yazım da, Soylunun bu ilk kitabındakı öz yazıları da – 

yazını yox, daha doğrusu, yazıdan çox, yazarı, daha doğrusu, ilk 

Ocaq Yükümlüsünü təqdim eləyirlər. Onun Əməli-Hünəri 

Yaradıcılıq səviyyəsindədir. Onun bu yaradıcılığının bəhrələri 

barədə mən az yazmamıĢam, ancaq təəssüf ki, yalnız mən 

yazmıĢam, baĢqa yurddaĢları, hətta AmaldaĢları yazmayıblar. 

Halbuki insanı gözəl görmək istəyən onun gözəlliyinə, hünərli 

görmək istəyən hünərinə… göz yummamalıdır. Eyni sözü Yurda, 

Millətə, bəĢərə və Dünyaya yönəlik də demək doğru olar. 

Bu Kitabın «Ġnamçı Harayı» adlanmasını və «20 Yanvar 

Dərsi» ilə baĢlanmasını düzgün saydıq, çünki Ġnama çağırıĢ 

Soylunun baĢlıca vəzifəsidir; onun «20 Yanvar»ı isə Ocaq Evladı 

yaradıcılığının klassikasına daxil olası bir əsərdir. Bu miniatür 

ölçülü əsər həm bəlli olayların təhlilidir, həm xalqın ruhani və 

tarixi köklərinə bir gəziĢmədir, həm kədər poeziyasıdır – Ģeir 

biçimində yazılmasa da, – həm gerçəkliyə ayıq baxıĢdır, həm 

hikkə və hiddətdir… Ancaq onda yenilmiĢlik düĢkünlüyündən, 

qisasçı qıĢqırığından iĢartı da yoxdur; Ləyaqətin Zoru qısnama 

əhvalı və xalqı Ġnam dirçəliĢinə çağırıĢ var:  

«20 Yanvar bizim Hiddətimizdən doğdu: – imperiya 

azğınlığına qarĢı Hiddətimizdən; erməni məkrinə qarĢı Hiddəti-

mizdən; içimizdəki özgəçilər yağılığına qarĢı Hiddətimizdən!.. 

Yağının əlində boğulmadı, kal nizamda boğuldu  Hiddətimiz!.. 20 
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Yanvar təhlükəsi hələ də qalır… Ali hiddətimizi qorumaq gərək… 

YetkinləĢən Xalq Yaratmaq gərək…». 

Mən Soylunu əsasən əməlçi, hünərçi kimi təqdim elədim. 

Ancaq onun yazı yaradıcılığı da var. Bunu «Ġnsani və Milli 

Ləyaqət Publisistikası» da adlandırmaq olar («Ləyaqət Yönü», 

«Müstəqilliyindən əziyyət çəkən xalq», «Azadlıq Harayı», 

«Ġdeologiya yadlığı» və b.); «Ruhaniyyat yönündən Publisistika» 

da («Qəriblik Ruhsuzluğu», «Ġlahi Nağıllar Karvanı», «Ġlahi 

Xəta» və b.); «Ədəbi Tənqid» də («Zamanın içində», «Ġstedad və 

Ġnsanilik», «Ziyalı xalqsızlığı» və kontekstinə görə bu kitaba 

salınmayan Ə.Firdovsi, Y.Ġmrə, Ġ.Turgenev, L.Tolstoy və b. 

sənətkarların yaradıcılığına yönəlik yazıları); «Siyasi Publisis-

tika» da (demək olar bütün yazılarında bunun çaları var, özəllikcə 

«Siyasət kriminologiyası» – bədii əsər motivləri üzərində yazılmıĢ 

olsa da, – «Qaragüruh cəngəlliyi», «Beynəlxalqçılıq 

antibəĢəriliyi», «Hünərsiz sevgi çarpıĢları», «Yolçuluq Həqiqəti» 

və b.). 

Soylunun yazı yaradıcılığı «Publisistika» təyininə sığmır. 

O, xüsusi olaraq heç kəsi araĢdırmır, Mütləqə Ġnam baxımından 

üz tutduğu Kəslərin Həqiqətini və Ləyaqətini – Hünərini araĢdırır 

və bu zaman heç bir elmi, bədii, dini, fəlsəfi nüfuz, çoxluq, sistem 

qarĢısında öz Həqiqətini qısmır, addımını geri (və anlamsız 

öcəĢmə xatirinə irəli) qoymur. Onun yanaĢma prinsipi artıq 

yetərincə mənimsəmiĢ olduğu Ġnam Atasından gəlir: Yalnız 

Mütləq Həqiqət – Həqiqətdir, Nisbi Həqiqət – Yalandır; Yalnız 

Mütləq Hünər – Hünərdir, Nisbi Hünər – Hünərsizlikdir… 

Yeri gəlmiĢkən deyim ki, Soylunun yazı üslubu hələ 

oturuĢmayıb; onunku anlam, məzmun, yön üslubudur. 

Soylu özünə Ad axtarmır, Bəla axtarır – Ġnsanlığa bütün 

varlığıyla həqiqət yönündən xidmət etmək istəyən baĢqa bəĢər 

övladları kimi. 

Bu yolda ona uğurlar diləyirəm! 

Soylu Atalının yazı yaradıcılığını incələmək mənim gücüm 

çatan iĢ deyil. Əslində onun Yükümlü yaradıcılığı (Mütləqə Ġnam 

Ocağı xəttiylə quruculuğu) da mənim deyə bildiklərimdən qat-qat 

artıq, uca siqlətə malikdir. Bunu zamanlar və zaman-zaman 
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insanlar deyəcəklər. Çünki biz, Asif Atanın Mütləqə Ġnam 

Ocağının Evladları olaraq, bir qom adamın dilindən danıĢmırıq. 

Bizim «dilindən danıĢdığımız» ən kiçik ünvan Azərbaycandır 

(«Uluyurd» Hərəkatının hədəflədiyi), bundan sonra «Türk Dün-

yası» deyilən yarımdünyadır və mütləq bir tələb kimi ümumin-

sanlıqdır. Çünki Mütləq Həqiqətin ünvan quruluĢu da bu cür olur, 

yayılma – aidlik əhatəsi də. 

Biz ədiblik, bilginlik (alimlik), filosofluq, estetlik 

iddiasında deyilik; bədiiyyatın, estetikanın, bilimin (elmin), 

fəlsəfənin Ġnsanilik, Mənəviyyat və Həqiqət baxımından xiridarı, 

təəssübçüsü və yiyəsiyik. 

Biz deyirik: Çılpaq Ġnsan – Yoxdur, Geyimli Heyvan 

yoxdur; Ġnsafsız (Ədalətsiz) Ġnsan – Yoxdur, Ġnsaflı (Ədalətli) 

Heyvan yoxdur… 

Biz bircə barrikada tanıyırıq. Onun bir tərəfi biolojilik – 

Heyvanilikdir, o biri tərəfi Ruhanilik – Ġnsanilikdir. Biz – 

ikincinin yanındayıq. Ġkinci birincini yaĢada bilər, birincinin heç 

nə vecinə deyil. 

Bizim çəkdiyimiz Harayın məğzi budur: Ruhanilik 

Biolojiliyə yenilərsə, insan üçün hər Ģey məhv olar. 

Biz bu iĢi mininci dolamadan deyil, birbaĢa aparırıq. 

Dolamalarda bədiiyyatın, estetikanın, fəlsəfənin, elmin də bizim 

qayğılarımıza doğma nələriysə olduğunu bilirik, onlardan 

bəhrələnirik də. Ancaq görürük ki, Mütləq Həqiqəti onların 

öhdəsinə buraxmaq olmaz. Onlardan heç birinin YaĢayan, ĠĢləyən, 

Diri Mütləq Həqiqət hədəfi yoxdur. Bunların ən yaxĢısı sayılan 

fəlsəfə onu yalnız dərk eləyir. Onun dərk elədiyi Mütləq 

Həqiqətsə ayaq açıb yeriyə bilmir, adamlarda onun cazibəsinə 

qarĢı immunitet yaranıb. 

Din burada nə isə eləyə bilərdi. O da öz «mütləq həqi-

qətinə» adamlaĢan (danıĢan, çığıran, bağıran), hətta cəbhələĢən, 

millətçiləĢən – assimile eləyən «Allah» yalanı qatdı. 

ÇıxıĢ yolu – Diri Mütləqə Ġnam axını yaratmaqdır. Ġnam 

Atanın «Ruh Üstə» Harayı əsasında. Mütləqə Ġnam Ocağı həmin 

axının təkançısıdır; Soylu Atalı bu Ocağın indiki Yönəldicisi, 

Yükümlüsüdür. 
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Gör nə boyda quruculuq iĢləri var irəlidə!.. 

 «Allahlıq iddiası»nda insanları qınama dəbi var. O dəb 

dəbdən düĢməlidir! Ġnsanın heyvanlıq iddiası qınanmalıdır! 

Allahlıq iddiasının nəyi pisdir?! 

Ancaq bu iki iddianı bir-biriylə qarıĢdırmamalı!.. 

Göylər dolusu Ģaqqıldamağa yalnız Allahın haqqı və hünəri 

olur. Mütləqə Ġnamın bəĢərin qulağına və qəlbinə çatması üçün 

belə bir Ģaqqıltıya ehtiyac var… 

 

Atamız Var Olsun! 

 

SAFRUH 

Şölə ayı, 28-il. Atakənd. 

 İnam Evi. 

 (Ġyun 2006. Bakı). 
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Mütləqim, Müqəddəsim, Ulu Peyğəmbərim 

Asif Ataya - İnam Ataya Ali Səcdəylə! 
 

YURDUMUZUN  ĠNAMÇILIQ  ÜFÜQLƏRĠ1 
 

Ürəyinizdə GünəĢ Olsun! 
Bugünkü cəmiyyətimizdə ideoloji xaos mövcuddur. Bu 

xaosun yorduğu, rahatsız etdiyi insanların diqqəti getdikcə 
Ġnamçılıq üfüqlərinə doğru yönəlməkdədir. Ulusal dəyərlərin 
zaman-zaman gözdən salınması, yurdçuluğun aĢağılanması 
Ġnamçılığın zəruriliyini daha artıq səviyyədə ortaya çıxarır. 
Yadelli təsirlərin güclənməsiylə ölkə daxilində münasibətlərin 
gərginləĢməsi, qarĢıdurmaların çoxalması siyasi və dini fəallığın 
tərkib hissəsi kimi çaĢqınlıq yaratmaqdadır. Kənar qüvvələrin 
tələbiylə fəaliyyət göstərmək Yurdçuluq qayğısıyla yaĢamağı 
mümkünsüz edir. Yurdumuza gətirilən nəzəriyyələr bəĢəri olmaq-
dan çox, hərəsi konkret bir siyasi məqsəd daĢıyır. Siyasət isə 
bəĢəri yox, antibəĢəridir. Nəzərə alsaq ki, bugün dinlərin idarə-
çilik mexanizmləri olsa da, onlar əsasən qruplar Ģəklində fəaliyyət 
göstərirlər və bu qrupları da hərəkətə gətirən siyasətdir, onda 
aydın olar ki, dinlər siyasətin vasitəsi qismində fəaliyyət göstə-
rirlər. Deməli, hər cür fəaliyyət insanları aldatmağa çəkir və 
onların ümidlərini puç eləməyə hesablanıb. 

Mütləqə Ġnam Ocağı yeganə hadisədir ki, mübarizədə 
Qələbəyə, Ədalətə, Vicdana Ġnam yaradır. Və təbliğ olunan, təlqin 
olunan ruhsuzluğa Ġnsani dirəniĢ göstərir. Bu dirəniĢin necə 
yetirilməsi – Ġnam təsirinin dərk olunması baxımından çox 
önəmlidir. Çünki çoxları elə hesab edirlər ki, Asif Atanın Mütləqə 
Ġnam Ocağı yalnız fəlsəfidir, o yalnız nəzəri iĢlər görür. Bu 
olduqca yanlıĢ təsəvvürdür.  

Ġnam Evində çoxsaylı ruhani tədbirlər həyata keçirilir. Bu 
tədbirlər orada olan hər bir fərdin kamilliyə yüksəlməsi yönündə 
ciddi rol oynayır. Tədbirə dəvət olunan yurddaĢların Ġnamçılıq 
həqiqətini öyrənmələri bir çox hallarda yeni səviyyədə 

                                                        
1 25 Ata Ayı, 27- ilsıralı özəl buraxılıĢın baĢ yazısı. 
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düĢüncələrin formalaĢması ilə sonuclanır. Ocaq insana ulusal, 
insani qayğılarla yaĢamaq öyrədir. 

Yurdumuzun bölgələrinə səfərlərin əhəmiyyəti haqqında da 
belə bir inamla danıĢmaq mümkündür. Gənclərlə, aydınlarla, sadə 
insanlarla üz-üzə, Ġnamçılıq meyarı ilə təmas yaratmaq böyük 
ulusal məna kəsb edir. Belə ki, yadlığın yenilik kimi görünməsi və 
cazibə yaratması ulusal gələnəklərimizə qarĢı Ģübhələr doğurur və 
bununla da ağıllarda Azərbaycan obrazını uçurur. Özəllikcə 
kosmopolitizmin bəĢəri keyfiyyət kimi təbliğ olunması gəncliyin 
dünyagörüĢünə ciddi zərbə vurur.  

Mütləqə Ġnam Ocağının ruhani əməlləri isə bu cür təh-
lükələrə qarĢı özümlü hal yarada bilir.  

Ocaq tərəfindən müasir restoran toyları əvəzinə Ruhani 
BeĢikbaĢı mərasimlərinin, eləcə də ara-sıra ölügötürmə 
mərasimlərinin gerçəkləĢdirilməsi türk ulusu üçün yeni özümlü 
gələnəklərin yaradılması gərəkliyini anlatmaqdadır. Beləliklə, 
aydın olur ki, Mütləqə Ġnam Ocağı yalnız fəlsəfi, nəzəri 
səviyyədən ibarət deyil. Əsaslı ulusal və insani əməlçilik yönüdür. 
Və biz də yurddaĢlarımızı müjdələyirik ki, Azərbaycanı Asif 
Atanın – Ġnam Atanın Ġnamçılıq əməllərinin geniĢlənməsi və Ġnam 
ölkəsinə çevrilməsi gözləyir. 

Atamız Var Olsun! 
20 Qürub Ayı, 27-il. Atakənd. 

 

20 YANVAR DƏRSĠ 
ZərdüĢt Əsilliyik – ĠĢıqçılıq həsrətlisiyik. 
Qaranlığa alıĢmadıq, «20 Yanvar» yaratdıq.  
Babək Əsilliyik – Azadlıq həsrətlisiyik. 
Əsarətə dözmədik – «20 Yanvar» yaratdıq. 
Dədə Qorqud Əsilliyik – Mərifət təĢnəsiyik. 
Təhqirə dözmədik – «20 Yanvar» yaratdıq. 
Nəimi–Nəsimi Əsilliyik – Daxili Kamillik həsrətlisiyik.  
Cəhalətin zülmünə dözmədik – «20 Yanvar» yaratdıq. 
Füzuli Əsilliyik – AĢiqlik pərəstiĢkarıyıq. 
Həyasızlıq təqibinə dözmədik – «20 Yanvar» yaratdıq. 
Muğam Əsilliyik – Ġlahi Yolçuluq həsrətindəyik.  
Saxtakarlığın fatehliyinə dözmədik – «20 Yanvar» yaratdıq. 
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Saz Əsilliyik – Yenilməz təbiətliyik, DöyüĢkən təbiətliyik. 
Mütiliyin təntənəsinə dözmədik – «20 Yanvar» yaratdıq. 
«20 Yanvar» bizim Hiddətimizdən Doğdu: – Ġmperiya azğınlığına 
qarĢı Hiddətimizdən; erməni məkrinə qarĢı Hiddətimizdən; 
içimizdəki özgəçilər yağılığına qarĢı Hiddətimizdən!  
Hiddətimiz yetkin idi, Hiddətimizin nizamı kal idi, kallıq ni-
zamladı Hiddətimizi. Nizamsızlığımızdan bəhrələndi Yağı. 
Hiddət Göyümüzün üzü qan rənginə boyandı, GünəĢimiz Qan 
rəngində doğdu – 20 Yanvarda.  
Yağının əlində boğulmadı, kal nizamda boğuldu Hiddətimiz!  
«20 Yanvar» yaratdıq – ĠĢıqçılığımıza qovuĢmadıq. 
Bu səbəbdən də 20 Yanvar təhlükəsi hələ də qalır!  
«20 Yanvar» yaratdıq – Əsil Azadlığımıza qovuĢmadıq.  
Bu səbəbdən də 20 Yanvar təhlükəsi hələ də qalır.  
«20 Yanvar» yaratdıq – Ağsaqqallıq Böyüklüyünə qovuĢmadıq. 
Bu səbəbdən də 20 Yanvar təhlükəsi hələ də qalır. 
«20 Yanvar» yaratdıq – Daxili Kamillik Ucalığına qovuĢmadıq.  
Bu səbəbdən də 20 Yanvar təhlükəsi hələ də qalır. 
«20 Yanvar» yaratdıq – Daxili Əsilliyə, Ġlahi xilqətimizə, 
Yenilməzlik Bənzərsizliyinə qovuĢmadıq.  
Bu səbəbdən də 20 Yanvar təhlükəsi hələ də qalır. 
Gücümüzün bir hissəsini itirdik, Yağı vaxt qazandı. Gücümüzün 
israfçılığına yol vermək olmaz. Xalqı Ruhani Ġntibah Həqiqətinə 
böyütmək gərəkdir. 
Xalqın Cəhalət tilsimini sındırmaq – Vüqar Xalqı Yaratmaq gərək! 
Xalqı Qərbçilik – Özgəçilik təslimçiliyindən qurtarmaq – 
Birsifətli, Biryönlü, Bir Amallı Xalq Yaratmaq gərək! 
Xalqı maddiyyatçılıq – Varidatçılıq hərisliyinin pəncəsindən 
qurtarmaq – Ruhaniyyatçı Xalq Yaratmaq gərək! 
Xalqı Siyasi boĢboğazların, Hakim Bütçülüyü təsirinin 
caynağından almaq – Atalığa – Böyüklüyə Səcdə Ucalığında 
böyüyən, YetkinləĢən Xalq Yaratmaq gərək! 
«20 Yanvar»dan Dərs almaq gərək! 
Ali Hiddətimizi qorumaq gərək! 
ġəhid olan Əcdadlarımızın Müqəddəs niyyətlərini qorumaq gərək! 

Atamız Var Olsun! 
11 Qar Ayı, 21-il. Atakənd.  
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LƏYAQƏT  YÖNÜ 
 

ġəhidlər Xiyabanının bəzədilməsi ölümün təntənəsidir. Bu 
bəzək siyasət üçün edilir. Bu cür siyasi dəm-dəsgah qəhrəmanlığı, 
Ģəhidliyi endirir. Ölkəmizə səfər edən baĢqa dövlətlərin 
nümayəndələrini oranı ziyarətə aparırlar. Əslində siyasət özü 
ziyarət edilir. Ziyarəti rəsmiləĢdirmək, siyasiləĢdirmək könülsüz-
cəsinə quraĢdırılan oyunlardır. Rusiyanın Putini gəlib Ģəhidləri 
ziyarət edir, amma bu Ģəhidliyi törədənləri ölkəsində suçlamır. 
Əksinə, Azərbaycana qarĢı – bu Ģəhidlərin varislərinə qarĢı daim 
dağıdıcı, imperialist mövqe sərgiləyir. 

Etika səmimiyyətə əsaslanmalıdır. SiyasiləĢən etika – ölən 
etikadır. Riyakarlıq – dövlətlərin əsas xüsusiyyətlərinə çevrilib. 
Riyakarlığa əsaslanaraq münasibət quran dövlətlər əsl xalq yarada 
bilməzlər, bəĢərilik həqiqətinə yaraya bilməzlər. 

*** 
Müasir həyatda, cəmiyyətdə adamlar elə təcrübə öyrənirlər 

ki, əslliyin nə demək olduğunu dərk eləmək müĢkülə çevrilir. 
Onların gördüyü yalnız hər kəsin özü üçün həyat uğrunda 
mübarizə aparmasıdır. Ona görə də bizim Mütləqə Ġnam 
Ocağımızın əməllərini görəndə çaĢırlar. «Ġndi belə bir Ģey 
mümkündürmü?» deyirlər. Çünki hər Ģeyin zəmanə tərəfindən, 
Ģərait tərəfindən yaranmasını və idarə olunmasını mütləq həqiqət 
sayırlar. Biz öz əməlimizlə sübut edirik ki, Ġnsan Xeyir 
yaradıcısıdır. Ən amansız dövrdə belə Xeyirlə vəhdətdə olmaq 
mümkündür. Əslində biz həm çaĢdırırıq, həm heyrətləndiririk. 
Ġnsanlarda olan Ģərait təsirini çaĢdırırıq, Xeyir tərkibini 
heyrətləndiririk. ÇaĢqınlıq da artacaq, heyrət də. ÇaĢqınlığın 
artması da heyrətə xidmət edir, – ÇaĢqınlığın artması heyrətin 
yaranmasına gətirib çıxarır. BaĢqa sözlə, çaĢqınlıq heyrəti təsdiq 
edir, özünü təsdiq eləmir. 

*** 
Ocaq fikirləri plüralizm tərəfindən gəlməyib, gəlmir. 

Plüralizm – kapitalizm demokratiyasının diktəsidir. Bu səviyyə 
hərcayilik, özbaĢınalıq deməkdir. Ocaq fikirləri Ġdraka, Cəsarətə 
əsaslanır, kapitalizm icazəsinə əsaslanmır. BaĢqa sözlə, plüralizm 
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kapitalizm demokratiyasının tərkib hissəsidir. Ocaq heç bir 
mühitin tərkibində deyil! 

 

 

MÜSTƏQĠLLĠYĠNDƏN  ƏZĠYYƏT  ÇƏKƏN  XALQ 

 

 Hər cür mədəni, siyasi, ictimai qəribəliklər, bir xalq olaraq, 

bizim taleyimizdə tezliklə öz əksini tapır. Biz müstəqil elan 

olunandan sonra yurdumuzda ictimai xaos daha da sıxlaĢıb. 

Məntiqcə, dövlət müstəqil olandan sonra xalqın azad yaĢamaq 

imkanı geniĢlənməlidir. Bizim xalqımız isə öz müstəqilliyindən 

əziyyət çəkir. Bu gün elə hal yaradırlar ki, sanki artıq bizim 

müstəqil dövlət kimi yaĢamaq haqqımız və Ģansımız tükənib. 

Güney Azərbaycandan Ġran irticası, zülmü nəticəsində, Quzey 

Azərbaycandan aclıq, səfalət ucbatından yurddaĢlarımız səpələnir 

dünyaya. Tayfaçılıq oyunları, özbaĢınalıqları da bir yandan dövlət 

müstəqilliyimizi insanların gözündən salır. Bu gün 

iqtisadiyyatımızı  Ermənistanla nə qədər müqayisə etsələr də, 

danılması mümkün olmayan mənfi faktlar qarĢısındayıq. Ġqtisadi 

inkiĢafdan nə qədər söhbət gedirsə getsin, Rusiyaya səpələnmiĢ 

milyonlarla azərbaycanlı dövlət müstəqilliyimizi təhdid eləmək 

üçün rusların əlində ciddi bir vasitədir. Ġstənilən vaxt Rusiyadan 

kütləvi köçürmələr Azərbaycanı sarsıda bilər.  

Azərbaycanda xəlqi yön yaratmadan dünyaya səpələnmiĢ 

azərbaycanlılardan konqres düzəltmək də müstəqilliyimiz üçün 

ciddi dayaq sayıla bilməz. Azərbaycanı özündə yaratmaq, 

möhkəmlətmək olar. Onun özündə isə həmrəylik yoxdur. Dün-

yaya səpələnmiĢ azərbaycanlıların mücərrəd birliyinə bel 

bağlanılır. Halbuki onların qüvvəsi Azərbaycanda yaradılan 

səbatlı, dönməz bir birlik üzərində nəyəsə gərək ola bilər. Təməl 

zəifdirsə, yerdə qalan nə varsa, ən çox görüntü və fərdi 

mənafelərə hesablanmıĢ siyasətdir.  

Bizim məqsədimiz hansısa yaxĢı iĢləri qaralamaq deyil. 

Azərbaycanın həyatında əsaslı iĢlərə biz sevinərdik. Əsaslı 

olmayan əməkləri isə ümidverici saymırıq. Bizim dövlətimiz, 

xalqımız elə bir durumdadır ki, zahiri vədlər, əhəmiyyətsiz 
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gəziĢmələr arxayınlıq yaradaraq, ümumi hala, böyük məqsədlərə 

zərərlər gətirir. Dünyaya səpələnmiĢ azərbaycanlılar Bakıda 

qurultay keçirirlər. H. Əliyevin adı ətrafında assosiasiyalar 

yaranır, alqıĢlar, təriflər, gurultular, döĢ niĢanı paylamalar və s. 

hər Ģey bir Ģəxsin adına, mənliyinə xidmət üzərində qurulur. 

Qürbətlərə düĢmüĢ yurddaĢlarımız inciməsinlər, onların ciddi iĢ 

görəcəklərinə məndə Ģübhə yaranır. Ən ciddi iĢ onda baĢlayar ki, 

bu tədbirə qatılan aydınlar, elm adamları Azərbaycan hakimiy-

yətindən xalqın problemlərinin hesabını sorsunlar. Və hakimiyyət 

buna səbirlə, səmimiyyətlə cavab versin. Onda birlik uğurlu ola 

bilər. Cavab verilməlidir ki, Azərbaycanda vətənpərvərlik hissi 

niyə öldürülür? Xalqda vətənçilik duyğusunu öldürənlər, vətəni 

ayaq üstə saxlamağa çalıĢmalarından ağız dolusu danıĢırlar. Nə 

qədər «mən, mən» demək olar?! Xalqın ruhu öldürülüb. Xalqı 

dirildib vətəni ona tapĢırmaq lazımdır. Vətəni xalq yaratmalı və 

qorumalıdır. Bilmək olmur ki, xalqı ruhsuzlaĢdıranların 

qoruduqları coğrafi məkan kimin üçündür. Azərbaycanı içəridən 

sarsıdan problemlər baĢdan aĢır. 

Bu gün Azərbaycan təhsilinin baĢına açılan oyun Sovet 

dönəmində açılan oyundan daha təhlükəli, pozucu və amansızdır. 

70-ci illərdə Azərbaycan məktəbləri faktik olaraq 4 ay bağlanırdı. 

3 ay payızda pambıq yığımı, 1 ay alaq vurma prosesi, tətilləri də 

üstə gəlsək,  Azərbaycan məktəbləri 5 ay təhsildən ayrı salınırdı. 

Bütün bunların hesabına, imperiyaya xidmət eləmək üçün, Siyasi 

Büroya bir nəfər nümayəndə verdik. Təhsilimizin bugünkü 

səviyyəsi də rüĢvətçilik, öyrətmənlə (müəllim) öyrənci (Ģagird, 

tələbə) münasibətlərinin pulçuluq üstə qurulması məqsədyönlü 

əməllərə oxĢayır.  

Yenə də bu vəziyyəti yaradanlar öyülür, yenə də 

niĢanbazlıq, təltifbazlıq, mənsəbpərəstlik, karyeraçılıq… Bunların 

hesabı sorulmayınca birlik yaranmaz. Zənnimcə, DAK1-ın 

qurultayı (mart, 2006) daha çox xaricdə yaĢayan iĢ adamlarının 

sərbəst iĢləməsinə, yaĢamasına hesablanan tədbir idi. Nəzərə alsaq 

ki, onların içərisində hakimiyyətdə olan kapitalistlərin 

                                                        
1 DAK – Dünya Azərbaycanlıları Konqresi. 
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nümayəndələri daha çoxdur, o mühitdə Azərbaycanla bağlı 

prinsipial məsələlər uğrunda ciddi mübarizə aparılmasına 

inanmaq sadəlövhlük olardı. Hakimiyyətin özünüqoruma siyasəti 

əsasında dilə gətirdiyi problemlər həmin nümayəndələr tərəfindən 

sadəcə təkrarlanır. Quruma qatılan ayrı-ayrı vətənpərvər 

insanların Azərbaycanla bağlı qayğıları isə ümumi oyunların 

içərisində əriyib itir. Burada ciddi təsir üzə çıxmır, çıxmayacaq.  

Quzey Azərbaycan müstəqil elan olunduğu gündən yurdu-

muzda yüzlərlə kəĢfiyyat xarakterli təĢkilatlar fəaliyyət göstərir. 

Dağıdıcılıq, bölücülük əməlləri həyata keçirilir. Biz isə Azərbay-

candan kənarda azərbaycanlıların birliyinə ümid bağlayırıq. 

Əlbəttə, Azərbaycan dövlətinin ətrafında bütün azərbaycanlıların 

birləĢməsi ideyası yaxĢı səslənir. Lakin indiki Azərbaycan 

iqtidarının ətrafında birləĢmək dağılmağa bərabərdir. Çünki o, 

tayfaçılıq üzərində qurulub. Bütün əməlləri əsasən tayfanı 

qorumağa köklənib.  

Bu gün Azərbaycanda dini separatçılıq da çox güclüdür. 

Azərbaycan iqtidarı dini dözgünlük (tolerantlıq) göstərməklə fəxr 

edir. Əslində bu fəxarət Azərbaycanın içəridən sarsılmasına, 

parçalanmasına göz yummaq əməlidir. Bu gün bütün çılpaqlığıyla 

aydındır ki, dini qurumlar, təriqətlər, məscidlər müqəddəsliklə, 

ulusal-insani dəyərlərlə deyil, siyasətlə məĢğul olur. Cəmiyyətin 

düĢüncəsi, təsəvvürü kütləĢdirilir, azdırılır. Ġran kəĢfiyyatı 

Azərbaycanda əsasən dini xətlə fəaliyyət göstərir və s. 

Azərbaycan dövləti xalqı ideoloji, psixoloji qoruya bilmir.  

Hakimiyyət yaxĢı bilir ki, xarici təsirlərə açıq dirəniĢ 

göstərsə, öz taleyi üçün fəsadlar baĢ verər. Odur ki, biz dövlət 

olaraq, əksər yabançı tələblərə, təsirlərə boyun əyməli oluruq. Ġran 

səfiri Bakıda oturub bütün azərbaycanlılara, Azərbaycan dövlətinə 

barmaq silkələyir. Biz burada öz haqqımızı Ġrandan qoruya 

bilmiriksə, Güney Azərbaycanda yaĢayan yurddaĢlarımızı Ġranın 

iĢgəncələrindən necə qoruya bilərik?! Halbuki biz Ġranın 

Azərbaycan üzərindəki gücü nədədirsə, ona qarĢı mübarizə 

aparmalıyıq. Bu, dinçilikdir. Dinin bizi özgələĢdirmə, kölələĢ-

dirmə təsirləri ilə, bizi özgələrə, çox vaxt yağılarımıza bağla-

masına qarĢı mübarizə aparmaq əvəzinə, aydınlarımız kütlənin 
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arxasına düĢüb mollalıq edirlər. Molla-aydınlarla biz bütöv 

Azərbaycan yarada, böyük xalq ola bilmərik. 

Azərbaycan dövləti etnik separatçılıq, bölücülük fəsadlarını 

aradan qaldırmaq yönündə heç bir ideoloji iĢ aparmır, məsələnin 

açıq həllinə giriĢmir; oyunlarla, aldatmalarla vəziyyəti ört-basdır 

edir; problemi həll etmək əvəzinə gizləyir; özünü də aldadır, 

etnikləri də. Milli müəyyənliyi olmayan ölkədə dövlətin ictimai 

həyatı nizamlamaq gücü azalır, xarici təsirlərin gücü isə artır. 

Türkü, türkçülüyü dövlət səviyyəsində qoymaqla və etniklərin 

insani haqqını tanımaqla əsaslı birliyə nail olmaq olar. BirləĢdirici 

amil aparıcı millətin siyasi, mədəni çəkisinə söykənməklə və onu 

artırmaqla müəyyənləĢir. Nə qədər ki, bu yoxdur, azad xalq, 

müstəqil dövlət olmaq mümkün deyil. Oyunların arxasında 

haçansa ulusal bir addım atmaq istəsən, dərhal qıcıq yaradacaq və 

kənar qüvvələr vəziyyətdən istifadə edəcəklər.  

Dövlət məsələsi ilə millət məsələsini oyunlara bağlamaq 

olmaz.  

Dünyaya səpələnmiĢ azərbaycanlıların da birləĢmək və 

mübarizə aparmaq istəklərində bu problemlərin aradan 

qaldırılması əhvalı yoxdursa, o istəkləri ciddi saymaq olmaz.  

Böyük yurd, böyük xalq olmağımızın çıxıĢ yolu ruhani 

mənada Ġnamçılıq – Mütləqçilik, siyasi mənada Uluyurdçuluqdur. 

Bu prinsiplərə yiyə durmaq və bu kontekstdən mübarizə aparmaq 

gərəkdir. 

Atamız Var Olsun! 

20 Günəş Ayı, 28-il. Atakənd.  

  

MÜSTƏQĠLLĠK  OYUNU  

və ya  

QƏRBÇĠLĠK  BƏLASININ  HÜDUDLARI 

 

Azərbaycanda siyasi fəaliyyətə baĢlayan, qoĢulan hər bir 

fərd özünün yerini, mövqeyini müəyyən edə bilmir. Yalnız 

möhürlənmiĢ bir adla – ya iqtidaryönlü, ya da müxalifətyönlü 

epitetlə fəaliyyətə baĢlayır. Bəs bu iqtidaryönlü, müxalifətyönlü 

nə deməkdir, bunların fərqi nədir? – bu suallara cavab vermək bu 
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gün ən aktual mövzudur. Bu suala hər kəs səmimi cavab axtarsa, 

bəlli olar ki, bütöv bir xalqın diqqəti, düĢüncəsi, ümidi iqtidar-

müxalifət dairəsinin içərisində qaranlığa qərq olub.  
Bu iĢdə ölkənin iqtidarlı–müxalifətli informasiya vasitələri 

də xüsusi rol oynayır. Bu gediĢdə həyat uğrunda mübarizə 
hakimiyyət uğrunda mübarizə anlamı ilə birləĢir. Əhalinin əzilən, 
yoxsullaĢan hissəsi həyat uğrunda mübarizə apararaq hakimiyyət 
uğrunda mübarizə aparanlara qoĢulur və hakimiyyət uğrunda 
mübarizə aparanlara xidmət göstərir. Bu təbəqə üçün 
hakimiyyətin dəyiĢməsi, onların həyat uğrunda mübarizəsinin 
nəticəsi kimi dərk olunur. Mövcud hakimiyyətin qorunması isə 
nisbətən imkanlı təbəqənin həyat tərzinin toxunulmazlığı kimi 
dərk olunur.  

Vəziyyətin bu cür qalması «dünya ağalığı» iddiası ilə 
yaĢayan beynəlxalq güclərə hava və su kimi lazımdır. Əslində bu 
gediĢat Qlobalizm oyunları proqramının baĢ xəttidir. Qlobalizm – 
dünya ağalığı istəyinə, mərkəzçilik ideyasına xidmət edən tərəqqi 
oyunudur. Demokratiya – rəqabət, hakimiyyət uğrunda mübarizə 
vasitəsidir ki, bu da baĢqa bir təhlükəli vasitəyə – Qlobalizmə 
xidmət edir. Bu gediĢatda heç bir idrakilik, mənəvilik rol oynamır. 
(Guya hamı inkiĢaf edir. Əksinə, bizcə, hamı kütləĢir). 
ġəxsiyyətin rolu, gərəkliyi rədd olunur. Həyat xaosa, bağırtıya, 
dalaĢqanlıq, söyüĢkənlik mühitinə çevrilir. Hər kəs dəyər 
yaratmaq, dəyər ətrafında birləĢmək haqqında deyil, mənəmliyini 
təsdiq etmək haqqında düĢünür. Dəyər – baĢqalarına sayğı, sevgi 
əsasında qorunur, mənəmlik isə baĢqalarını söymək üzərində 
qurulur.  

Əlbəttə, vəziyyət bu cür davam edə bilməz. Bu vəziyyəti 
islah eləmək, xalqın, yurdun ləyaqətini qorumaq üçün hünərli 
oğullar meydana çıxa bilər. Bunun qarĢısını almaq üçün kənar 
qüvvələr hər cür üsullardan istifadə edirlər. Hünərlərin görəcəyi 
iĢləri özlərinin humanizm oyunları ilə əvəz edirlər. Həyatın bütün 
istiqamətlərində sağlam, özünəməxsus inkiĢafın qarĢısını alırlar. 
Bunun üçün milyonlar, hətta milyardlar xərcləyirlər. Bizdən 
daĢıdıqları sərvət hesabına həm yaĢayırlar, həm də bizi avam, 
ələbaxan saxlayırlar.  
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Diqqət yetirin: – mətbuat yazır ki, «ABġ-dan Bakıya beĢ 
hüquq mütəxəssisi gəlib, onlar bir çox universitetlərdə islahatlar 
aparıblar, müəllimlərimizə, tələbələrimizə beynəlxalq standartlara 
uyğun hüquq təhsili almağa Ģərait yaradırlar». Əvvəla, anlamaq 
olmur ki, Azərbaycanın hüquq prinsiplərini niyə amerikalılar 
qururlar? Niyə amerikalılar Azərbaycanı ABġ-vari qurmalıdırlar? 
Axı Azərbaycan Amerikayaməxsusluq üzərində qurulanda özü 
olmur. BeĢ nəfər gəlir, bütöv bir universitetin müəllim-tələbə 
kollektivinə dərs deyir. Ayıbdır axı! Bizim təhsil sistemimizdə 
ABġ-ın hüquq anlayıĢı öyrədilir, bunun da adına beynəlxalq 
hüquq deyirlər. Fəqət bizim heç bir milli keyfiyyətimiz bu hüquq 
məsələsində həlledici təsirə malik olmur. Ümumiyyətlə, təhsil 
sistemində Azərbaycandan gedən tələbələri xaricdə, qalanlarını öz 
yurdunda özgəliyə uyğunlaĢdırırlar. Gəncliyin indiki nəsli ilə 
azərbaycançılıq məsələlərində dil tapmaq müĢkülə çevrilir.  

Təəssüf ki, Azərbaycan indiki qədər asılı olmayıb. Kapi-
talizmin yeni gəliĢi həyatı elə acınacaqlı duruma saldı ki, əhalinin 
böyük əksəriyyəti müstəqilliyimizə sevinə bilmədi. Həm 
müxalifət var, mübarizə var, həm də əvvəlki əsarətə (kommunizm 
imperiyasının əsarətinə) həsrət yaranır. Bu – iflasdır. 
BaĢbilənlərimiz nə elədiklərini bilmirlər.  

Dövlətin, xalqın inkiĢafı hansısa beynəlxalq qurumlardan, 
birliklərdən deyil, dövlətin, xalqın özündən asılı olmalıdır. 
Beynəlxalq qurumlara ümid bəsləyən xalq özünü təsdiq eləyə 
bilməz. Ümumiyyətlə, beynəlxalq qurumların yaranması, varlığı 
hər cür müstəqilliyə qarĢıdır. Bütün hüquq islahatları tərəqqiyə 
deyil, kapitalizmə uyğunlaĢdırılır. Ġndiki tərəqqi kapitalizm 
üçündür, insan üçün deyil. Kapitalizmin baĢında isə Qərb durur. 
Qərbin demokratiyası əslində Qərbin diktaturası, bir növ dünyəvi 
din anlamını daĢıyır. Qərb «ikinci sort» dövlətin içərisində bu 
«din» vasitəsiylə istədiyi proqramı həyata keçirir.  

Vahid mərkəzə xidmət edən beynəlxalq qurumların hər 
hansı bir dövlətin içərisində proqramlar həyata keçirməsi o 
dövlətin qeyri-müstəqil olmasını sübut edir. Azərbaycan belə 
dövlətlərdən biridir. Bu gün normal mübarizə aparmaq çox 
çətinləĢib.  
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Azadlıq istəyən Milli qüvvə bir neçə yöndə mübarizə 
aparmalıdır: iqtidar özbaĢınalığına qarĢı, müxalifət özgəçiliyinə 
qarĢı. Bu cür mübarizə isə Müxalifətçilik səviyyəsində yox, 
Hərəkat səviyyəsində baĢ tuta bilər. Ədliyyə Nazirliyinin protokol 
qaydalarına uyğun proqramlar tərtib eləməklə yox, Milli 
prinsipləri əhatə edən vahid ideologiya, vahid əqidə ilə xalqı 
səfərbər edib Azadlıq mübarizəsinə baĢlamaq gərəkdir! 

Atamız Var Olsun! 
22 İşıq Ayı, 26-il. Atakənd. 

 

AZADLIQ  HARAYI 

 

Müstəqillik arzuladıq. Arzularımızda müstəqil olduq. 

Ümumi axara qoĢulduq, tarixi Ģəraitlə yetərləndik. Özümüz Yol 

yaratmadıq, Ģəraitin göstərdiyi yol ilə getdik. ġəraitin göstərdiyi 

yol tarixin dolanbaclarında qırılır, bir yana çıxmır. Bir yana çıxa 

bilmədik. Asılılığın girdabından dartındıq, dairəsindən çıxa 

bilmədik. BaĢımızın altına yastıq qoyanlara güvəndik. Ağlımızı 

aldadanlara inandıq. Özümüzü qəyyumsuz təsəvvür etmədik. 

Mahiyyətimizdə Azadlıq Həsrəti yaĢadığı halda, Azadlığı sədəqə 

kimi aldıq. DöyüĢdük, əslində sədəqə uğrunda döyüĢdük. Özümüz 

də özümüzü aldatdıq.  

Qədimliyimizdə Qəhrəmanlığımızın olduğunu bilsək də, 

Qədimliyimizlə birləĢmədik, Qədimliyimizi Ģüara çevirdik. Hid-

dətimizi Ģüarlara boĢaltdıq, içimizi yüngülləĢdirdik, sanbalımız 

azaldı. Ġmperiyadan ayrıldıq, fəqət imperiya təsirindən çıxmadıq. 

Çünki özümüzü yaratmadıq. Əsrlərin taleyimizə yüklədiyi 

özgəçiliklə bir addımladıq. Özgəçiliklə bir yerdə özümüz olmaq 

istədik. Ola bilmədik, ola bilmərik də. Çünki nisbi özümlük 

olmur, yarımçıq bütövlük olmur, asılı azadlıq olmur. 

Zamanın gediĢiylə barıĢdıq. Günahı «keçid dövrü»nə bağ-

ladıq. «Keçid dövrü» qurtarandan sonra diriləcəyik dedik. 

Ġçimizdəki Özgəçiləri də «keçid dövrü»nə bağıĢladıq. Demok-

ratiya hər Ģeyi düzəldəcək dedik. Anarxiyanın, özbaĢınalığın, 

müstəbidliyin fərqinə varmadıq. Demokratiya belə istəyir, 
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dözməliyik dedik. Müstəbidliyi baĢımıza çıxartdıq. Ləyaqətimiz 

girova çevrildi, haqqımız qurban getdi.  

Vətənimizi satdılar, döyüĢə atıldıq. Xəyanət içimizdən 

gəldi, əllərimizi bağladı, təcavüzkar yağılarla döyüĢə bilmədik. 

BaĢımıza minənlər yağının dəyirmanına su tökdülər. ġəhid olduq, 

çolaq olduq – vətənimizi xilas edə bilmədik. Daxili yağılarımızla 

xarici yağıların birliyinə yenildik.  

Xalqı özgələĢdirə-özgələĢdirə gözümüzdən salırlar. Vətəni 

sata-sata gözümüzdən salırlar. Vətənə yiyəlik duyğumuzu 

azaldırlar. Vətəni vətənsizlərin inhisarına buraxırıq. Vətənsizlərə 

acıq edirik, vətəndən soyuyuruq. Vətənpərvərliyə xəyanət edənl-

ərdən güzəran istəyirik. Təhqirə meydan veririk. Kiçilməyimizlə 

döyüĢmək əvəzinə, özümüzü söyürük. «Bu xalq öləsidir» deyirik, 

«bu xalq satqındır, xaindir» deyirik, yağını sevindiririk.   

BaĢımıza minənlər də bu səviyyəmizdən istifadə edirlər. 

Bizi qruplara bölür, təbəqələrə ayırır, satın alır, bir-birimizə qarĢı 

qoyurlar. Yağlı vədlərə uyuruq, mükafatlara, kürsülərə aldanırıq. 

Bir təbəqədə siyasətçilər, birində müharibə iĢtirakçıları, baĢqa bir 

təbəqədə bitərəflər, daha nələr… Bölünürük, bölünməyimizlə 

yağıya gərək oluruq.  

Ġnamımıza üz tutaq, 

Ġdrakımıza üz tutaq, 

Mənəviyyatımıza üz tutaq, 

Ġradəmizə üz tutaq – üzümüzü ağardaq, özümüzə gərək 

olaq. Qədimliyimiz əsasında düĢünək, Sabahımız uğrunda 

düĢünək. Mütləqə Ġnam Ocağından Od alaq – Od qalayaq 

Yurdumuzda. ĠĢıqlansın Qəlbimiz. Özümüz Yaradaq Özümüzü. 

Özümüz xilas edək Özümüzü. Özümüz Qoruyaq Haqqımızı! 

 

 Atamız Var Olsun! 
 

25 Köçəri Ayı, 23-il. Atakənd. 
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ĠDEOLOGĠYA  YADLIĞI 

 

DemokratlaĢanlar artıq millətçilik sözünü dilə gətirmirlər. 

Demokratiya ideologiyası Millətçilik ideyasını ləğv edir. O 

ideologiya ki, yiyələrinin mənafeyinə xidmət edir. «Ġnsan haqları» 

deyə bağıran demokratiya əslində insanların milli haqlarını özü 

pozur. Guya insan haqlarıyla məĢğul olurlar, amma heç bir 

insanın haqqı təsdiq olunmur. Çünki Ġnsan milli hadisə kimi, 

ruhani varlıq kimi deyil, mücərrəd siyasi hadisə kimi tanınır. 

Millilikdən kənarda isə Ġnsanın haqqı yoxdur. Siyasət insanın 

haqqı deyil, insanın haqqına qarĢı düĢünülmüĢ mənafe oyunudur.  

Əslində insanın haqqı siyasət üçün pozulur. Siyasət naminə 

insan öz haqqından əl çəkməli olur. Siyasətə humanizm donu 

geydirirlər, ağalığı insan haqqının keĢikçisi kimi təqdim edirlər. 

Nəticədə ağalıqla döyüĢ aradan qalxır.  

«Siyasi sabitlik» mahiyyətcə ağalığın toxunulmazlığı de-

mək olur. Ġnsan ağalığa qarĢı çıxanda siyasi sabitlik pozulur. Və 

insanı siyasi sabitliyin yağısı kimi qələmə verib məhv edirlər. 

Ġnsan ağalıqla döyüĢəndə onu dövlətçiliyə qarĢı avantüra əməlçisi 

hesab edirlər. ġüurlarda ağalıq dövlətçilik səadəti kimi təlqin 

edilib qorunur. Ġnsanı «dövlətçilik» üçün əzirlər, əyirlər. Ġnsandan 

kənarda dövlət gərəkliyi uydururlar. Bütün bu oyunlar ideologiya 

biçimində «nizamlanır». 

Sosializmdə millətçiliyə ekstremizm damğası vurulurdu. 

Demokratiya Millətçiliyi mənasızlaĢdırır və əhəmiyyətsizləĢdirir. 

QloballaĢma isə büsbütün millətçiliyin ləğvi üçün düĢünülmüĢ 

siyasətdir.  

Azərbaycanda demokratlar qəti, ardıcıl özgələĢmə xətti 

seçiblər. Hakimiyyət yad ideologiya əsasında formalaĢıb. Haki-

miyyətə gələn yad ideologiyaya xidmət edir.  

Millətçilik olmayan yerdə millətə xidmət yoxdur. 

Millətçilik – milləti sabaha aparan ideyadır. Getdikcə hamı bu 

ideyadan əl çəkir. Demokratiyanı milli ideologiyaya çevirmək 

cəhdi sadəlövhlükdür. Bu cür düĢünənlər özlərini də aldadırlar, 

milləti də.  
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Demokratiya oyunlar silsiləsidir. Oyunları milliləĢdirmək 

milləti məsxərəyə qoymaqdır. Dövlət qanunları demokratiya üçün 

seçilir, millət üçün seçilmir. Qəbul olunan, həyata keçirilən 

qanunlarda millət olmazın əzablar çəkir.  

Dövlət milləti özgəçilik üçün qoruyur. Millət özgəçiliyə 

alıĢdırılır, uyğunlaĢdırılır. Ġndi millətin ən böyük yağısı dövlət 

ideologiyasıdır. Bu ideologiya əsasında yad qurumlar, Ģirkətlər 

ölkəyə doluĢur və millət öz ölkəsindən boĢalır. Özgələr bu ölkənin 

qazancına yiyələndiyi üçün millət öz ölkəsindən qaçıb qazanc 

axtarır. Ölkəyə investisiya qoyan xalq üçün qoymur, özü üçün 

qoyur. Bunu asan həyata keçirirlər, çünki bu yatırımdan 

hakimiyyət də qazanır. Hakimiyyət öz mənfəətini xalqın xeyiri 

hesab edir və hesab etdirir. Kənar qüvvələrin mənafeyi ilə 

hakimiyyətdəkilərin mənafeyi birləĢib xalqı ləğv edir.  

ÇıxıĢ yolu – millətçilik; Millətlə dövlət arasında yağılığın 

aradan qalxması; Milli dəyərlərin, Milli Etiqadın dövlətçilik 

prinsiplərinin əsasında durması… 

Atamız Var Olsun! 

 

QƏRĠBLĠK  RUHSUZLUĞU 

 

Ġnsan özünə yadlaĢanda ömür qürbətləĢir. Ġnam ömürdə 

qərib olur. Ömür Ġnamın Vətəni olmalıydı, yadlıq onu Qürbətə 

çevirdi. 

Ġnsan özünün duyğularını qanmayanda duyğular qürbətə 

düĢür – Qərib olur duyğular. Kövrək olur Qərib duyğular – 

qanılmadıqca, duyulmadıqca zavallılaĢır, miskinləĢir. Müqəddəs-

lik tərk edir ömrü. Duyğular müqəddəsliyi yaĢada, qoruya 

bilmədiyi üçün Qərib olur. 

Yadlıq dərk olunanda, bilinəndə Qəriblik mərhəmləĢir, 

aradan qalxır, doğmalıqla əvəz olunur. Çünki ömrün mahiy-

yətində müqəddəslik ehtiyacı yaĢayır. Müqəddəsliyə həsrət 

Qəribliyin acılarını göstərir. Duyğuların müqəddəsliyi, doğmalığı 

bərpa olunanda Qəriblik aradan qalxır. Yadlıq dərk olunmayanda, 

bilinməyəndə Qəriblik sərtləĢir – yağı kəsilir doğmalığa. 
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Ġnsan vətənsizləĢəndə ömür qürbətə düĢür. Qəribliyi təkcə 

vətəndən kənarda axtarmaq olmaz. Vətəndə Qəriblik daha 

amansız olur. Vətənli Vətənsizlər Qəribliyi yaĢayır cəmiyyətdə. 

Vətəni qanmamaq, duymamaq, vətənə biganəlik insanın özünə-

yadlaĢmasının təzahürüdür – Vətənsevərlik duyğusunun Qürbət-

ləĢən ömürdə QəribləĢməsidir. 

Vətəndə Vətəndən ruhani ayrılmaq Qəribliyin yağılaĢması 

səviyyəsidir. Ruhani ayrılıq yadlığın dərk olunmaması, qanıl-

maması zamanı baĢ verir. Burada qəriblik mənasızlaĢır, «zərər-

sizləĢir», «maraqlılaĢır», çünki həsrət görünmür və ya gözardı 

edilir. Doğmalığa qarĢı ehtiyacın aradan qalxması – qəribliyin 

həsrət adlanan mənasından ayrılması deməkdir.  

Vətənlə Ġnsan arasında doğmalıq, bağlılıq olmayanda Vətən 

də elə Qürbətdir, Ġnsan da elə Qəribdir. 

Vətənsizliyin kosmopolitizm səviyyəsi var. «Dünya Vətə-

nimdir» deyənlər Vətəni qürbətə çevirirlər. Dünya vətən olanda 

Vətənə ehtiyac aradan qalxır. Bu, insanın özünəyadlaĢma 

səviyyəsinin təzahürüdür. Kosmopolitizm ruhsuzluq deməkdir. 

Ruhsuzluq Vətəndən ayrılmanı yetirir. BaĢqa sözlə, kosmo-

politizm vətəndən ruhani ayrılmanın təsdiqidir. Vətəndən ruhani 

ayrılma ilə cismani (fiziki) ayrılma birləĢəndə kosmopolitizm 

yaranır. Vətəndən cismani (fiziki) ayrılma dünyanın vətəndən 

kənarda Qürbət olduğunu təsdiq edirsə, Vətənə ruhani bağlı-

lığın ülvi səviyyəsi görünür. Vətən ruhun doğmalıq ünvanıdır. 

Ruh deyir: Dünya nə qədər gözəl olsa da, Vətəndən kənarda 

Qürbətdir. Müasir Ġnteqrasiyanın mənası Vətənə qarĢıdır. 

Ġnteqrasiyada Vətən dünyanın əlavəsinə çevrilir. Bu halda Vətənlə 

dünya arasında yadlıq yaranır. Vətənin ruhu özümlük tələbində 

dünyalaĢanda Vətənlə dünya arasında doğmalıq yaranır. 

Müasir dünya insanı Qəriblikdə saxlayır, çünki Vətənin 

müstəqilliyinə qarĢıdır. Vətən müstəqil olmayanda Qürbətdir. 

Ġnsan müstəqil olmayanda Qəribdir. Din Vətəni QürbətləĢmək 

fəlakətində saxlayır. Siyasət Vətəni QürbətləĢmək fəlakətində 

saxlayır. 

Müasir fəallıqlar Vətəni Qürbətə çevirir. Müasir dünya din 

və siyasət meydanına çevrilib. Xalqların din qardaĢlığı uydurması 
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kosmopolitizm ruhsuzluğunu qoruyur. Xalqların qloballaĢma 

sevincləri kosmopolitizm ruhsuzluğunu qoruyur.  

Ġnsanın özünə yadlaĢması Qürbət ömürlər fəlakəti yaradır. 

Qəriblik doğmasızlıq yağılığına çevrilir. 

Asif Ata deyir ki, bütün dərdlərin əlacı birdir – ĠnsanlaĢma! 

 

3 Od Ayı, 24-il. Atakənd. 

 

 

MĠLLƏTÇĠLĠK  YEGANƏ  ÇIXIġ  YOLUDUR 

 

Ölkənin daxilində ictimai-siyasi hadisələr millətlərin milli 

tələblərindən deyil, əsasən, dünyanın siyasi ahəngindəki 

dəyiĢikliklərdən formalaĢır. Milli tələblər nəzəri olaraq gündəliyə 

gəlir və ən çox Ģüarlara çevrilir. Bizim ölkəmizdə elə bilirlər ki, 

Türkçülük məsələsinin ictimai həyata gəliĢi hansısa xüsusi 

düĢünülmüĢ bir fəaliyyətin nəticəsidir. Əslində əvvəlki quruluĢun, 

sistemin, siyasi mexanizmin dağılmasıyla boĢluq yarandı. Bu 

boĢluğu doldurmaq üçün zəif düĢmüĢ ideyalar təbii Ģəkildə üzə 

çıxdı. Ayrı-ayrı fəaliyyətlər bu ideyaların nəzəri olaraq 

yayılmasını sürətləndirdi. Lakin əvvəlki sistemin dağılmasını 

yetirən və həyata keçirən ideyalar – demokratizm, qlobalizm 

paralel olaraq ictimai mühitə daxil oldu və milli yönümüzlə – 

Türkçülük, millətçilik ideyasıyla rəqabətə girdi və onu zahiri 

Ģüara çevirdi. Ölkə insanları hansı yönə üstünlük verirsə, o da 

hegemon olur. Bu cür milli ideyaların ölkə insanları tərəfindən 

qəbul olunması o vaxt baĢ verər ki, onun arxasında əqidəli, 

dönməz fərdlər dursun. Bizdə isə hamı yad ideyaları bayrağa 

çevirdi, tərəqqi iĢtahı ilə inteqrasiya yolu tutdu. Bu inteqrasiya 

bizim üçün milli dəyərlərimizin əriməsi demək oldu.  

Bəli, Türkçülük məsələsi böyük döyüĢlərin nəticəsində 

ictimai fikrin gediĢatına daxil olmayıb. Sadəcə yaranmıĢ ideoloji 

boĢluğa gətirilib. Məlumdur ki, Azərbaycanda quruluĢu – Türk-

çülük-Millətçilik hərəkatı, döyüĢü dəyiĢmədi, demokratizmin 

mübarizəsi dəyiĢdi. Millətçilik insanlarda əqidəyə çevrilmədi, 

arzu kimi baĢ qaldırdı, həvəs kimi göründü; əqidəyə çevrilənsə 
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QərbləĢmə oldu. Ona görə də ab-hava, quruluĢ, gediĢat 

demokratizmin qanunlarına tabedir, Qərbçiliyin təsiri ilə yönəlir. 

Azərbaycanda öncəki sistemin üzərində Qələbəni millətçilik xətti 

baĢa çatdırsaydı, bugün ab-hava millətçilik ideyasının 

qanunlarına, təsirinə tabe olardı. Biz isə bilirik ki, kapitalizm 

demokratiyasının ideoloji inqilabı baĢ verdi. Harda görünüb: – 

tutalım ki, burjuaziya inqilab edib hakimiyyəti sosialistlərə 

versin?! Yaxud demokratizm inqilab edib hegemonluğu 

millətçiliyə versin? 

Deməli, bizdə Millətçilik – Türkçülüyün baĢ tutması üçün 

gərək həqiqi millətçilər ideoloji Ģəkildə kapitalizm demok-

ratiyasıyla döyüĢə baĢlasınlar.  

Habelə dinə meyil eləyən insanlarda da Millətçilik ruhu 

güclü deyil. Din insanları Türkə – Türkçülüyə bağlamır, 

ərəbçiliyə, farsçılığa bağlayır. Biz ərəb millətinə, fars millətinə 

qarĢı çıxıĢ etmirik, biz hər cür antimilli «izm»lərə qarĢı çıxıĢ 

edirik. Ona görə də Azərbaycan millətçiləri dinin həĢirlərini qəti 

Ģəkildə rədd etməlidirlər. Osmançılıqdan dərs götürmək lazımdır. 

Osmançılığın əsasında dinçilik durduğu üçün Türkçülük qəti 

Ģəkildə rədd edilmiĢdi. Sonrakı Türkiyədə dinçiliyi azaltdıqları 

üçün Türkçülük müəyyən mənada yüksəlməyə baĢladı. Bu da 

Atatürkün hünəri idi. 

Ümumən, dinçiliklə Türkçülüyü birləĢdirmək cəhdi 

mənasızdır. Dində Türk ruhçuluğuna, psixologiyasına aid, demək 

olar ki, heç nə yoxdur. Bu din heç bəĢəri din də deyil. Bu dində 

ayrı-ayrı xalqların milli ruhunun, özünəməxsusluğunun qorunması 

üçün heç bir stimul yoxdur. Türkçülüyü mollalıq eləyən türkə 

etibar eləmək olmaz. Bu din zor vasitəsilə dünyanın müəyyən 

yerlərinə yayılsa da, dünyalaĢa bilmədi. Çünki insanı 

ruhsuzlaĢdırmaqla mütilik yaratdı. Mütilik dünyalaĢa bilməz. 

Bizim bəzi siyasilərimiz gedib ərəb torpağını öpür, gəlib 

millətçilikdən dəm vururlar. Millətçiliyi dinin siyasi spekul-

yantlarına, siyasətin dini spekulyantlarına etibar eləmək olmaz.  

Millətçiliyi hakimiyyətçiliyə, Qərbçiliyə qurban verənlər 

ordusu mövcuddur. Azlar, əsillər bu sərsəm orduya qarĢı durmalı 

olacaqlar. Böyük ideyalarımızda güzəĢtə getmək Ģərəfsizlik olar. 
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Millətçilik ideyasını boĢboğazların inhisarından xilas edib, həyata 

keçirən oğul və qızlar yetirilməlidir. Millətçilik baĢqa millətlərə 

qarĢı heç bir addımın tərəfdarı deyil; o, yadlıqla, özgəçiliklə 

döyüĢüb milləti xilas etmək məqsədi daĢıyır. 

 

Atamız Var Olsun! 

 

 

DÜNYALAġAN  YURD 

 

Qədimlərdə hər hansı dahi bir ədibin sayəsində iri-iri 

Ģəhərlər elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilirdi. Ġndikilər böyük 

təfəkkürün elm, mədəniyyət, Ruhaniyyat mərkəzi yarada 

bilməsinə inanmırlar. Çünki elə bilirlər ki, elm də kütləviləĢib, 

mədəniyyət də, Ruhaniyyat da. Və güman edirlər ki, onsuz da 

Dünyanın hər yerində bunlar eyni səviyyədə var. Əslində 

kütləviləĢən nə varsa, o bəsitlikdir. KütləviləĢməyən müstəsna 

hadisələr yenilikdir, inkiĢafdır, özünəməxsusluqdur. Fərqli 

baxıĢlar, qeyri-adi səviyyədə yaradıcılıq kütləviləĢmir, yaxĢı 

mənada mərkəzləĢir, mərkəzə çevrilir. Bu mərkəzdə insanlar 

özlərinin daxili imkanlarını yaradıcı səviyyədə aĢkarlaya bilirlər. 

Bugünkü kütləviləĢmiĢ elm, mədəniyyət mərkəzlərində əksəriyyət 

təqlidçi kimi fəaliyyət göstərir, yamsılayır, icra eləyir. Bu da ki, 

yaradıcı imkanların məhdudlaĢması, qəlibləĢməsi və nəhayət, 

ĢablonlaĢması deməkdir. Bu gün də həqiqi yaradıcılıq, dahi 

təfəkkür ayrı-ayrı Ģəhərləri elm, mədəniyyət, tərəqqi mərkəzinə 

çevirə bilər. Təəssüf ki, ayrı-ayrı Ģəhərlər kütləvi təqlidləĢmə 

əsasında ağalıq mərkəzlərinə, pulçuluq mərkəzlərinə çevrilir. 

Bizimkilər yüyürürlər dünyanın hər yerinə və onun-bunun 

bəsit ənənələrini, qaydalarını sevinə-sevinə, böyük bir tapıntı kimi 

fəxarətlə yurdumuza gətirirlər. Bununla elə hesab edirlər ki, 

yurdumuza xidmət edirlər. BaĢqasının böyük iĢlərindən bəhrə-

lənmək ayrı Ģeydi, yamsılamaq ayrı Ģey. Amma böyük vətənsevər, 

xalqsevər, mütəfəkkir oğullar Yurdunda oturub bəsit ənənələr 

əvəzinə, elə uca dəyər yaradar ki, dünyanın hər yerindən gəlib o 

dəyəri öyrənərlər və o dəyərdən bəhrələnərlər. Xalq öz böyük 
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dəyərlərinə yiyəlik edəndə dünya doğrudan da ondan 

bəhrələnməyə can atır.  

Biz qəti əminik ki, Mütləqə Ġnam Xalqda bərqərar olandan 

sonra Azərbaycan zaman-zaman dünyanın Ruhaniyyat mərkəzinə 

çevriləcək! 

Atamız Var Olsun! 

 

 

QƏDĠMLĠYĠMĠZ – VARLIĞIMIZ 
 

Azərbaycan xalqı (Türk xalqı) özünün qədim dəyərlərinə 
yiyəlik eləmir. Nəinki yiyəlik eləmir, bu dəyərləri arxaik hadisə 
kimi unutmaqdadır. Əslində qədim hadisələr, qədim dəyərlər 
xalqın özünün əhvalına daxil olsa, o, xalqın varlığında öz əksini 
tapar – xalq bu qədimliyin əsasında daim yeni dəyərlər yaradar. 
Belə olanda xalqın sabahının bir müəyyənliyi olur. Bunlar 
olmadıqda xalqın özgələĢməsi baĢ verir. 

Asif Ata bu cür gediĢləri önləmək üçün Özünün Mütləqə 
Ġnam sistemini yaratdı – «Azərbaycanımız–Azərbaycanlığımız» 
adlandırdığı Ruhani xətti ərsəyə gətirdi. Mütləqə Ġnam sistemi 
qədim dəyərləri inkar etmədi, əksinə, onları təməl prinsip kimi 
qorudu. Bu sistem – ZərdüĢtlüyümüz, Dədə Qorqudluğumuz, 
Babəkliyimiz, Hürufiliyimiz, Füzuliliyimiz, Muğamlığımız və 
Sazlığımızı birləĢdirən ruhani mahiyyətimizdir.  

Ruhani mahiyyətimiz ĠĢıqçılıq anlamındadır. Bu ĠĢıqçılıq 
ZərdüĢtdən baĢlayır – daxili qaranlıqdan xilas olmaq qətiyyəti ki-
mi. ZərdüĢtün Allahı Hürmüzd insana səcdə qılır. Məhəmmədin 
Allahından yerdən-göyə qədər fərqlənir. Məhəmmədin Allahı 
insanı özünə itaətə çağırır. Hürmüzdün insana xidmətindən, 
səcdəli münasibətindən iĢıq yaranır, iĢıqçılıq aqibətə çevrilir.  

ĠĢıqçılığımız Dədə Qorqudda ağsaqqallıq səviyyəsində 
yaĢayır. Ağ üzlər yaranır, ağ üzlər həyata nur gətirir, münasibətlər 
iĢıqlanır. Böyüklük daxili qüdrət kimi dərk olunur. Ağsaq-
qallığımızdan Yenilməzliyimiz yaranır – Babəkimizdə üzə çıxır. 
Qəhrəmanlıq ĠĢığı yaranır – azadlıq məĢəlinə çevrilir. Mütləq 
müstəqillik istəyi – Ulu Fərəh aqibəti bəxĢ edir. Hürufilərimizdə – 
Nəimi və Nəsimimizdə, – sığmazlıq kamilliyində yenə ĠĢıqçılıq 



Сойлу Аталы 

 36 

mahiyyətimiz təzahür edir. Ali məhəbbət xislətli olduğumuz 
ĠĢıqçılığımızın Füzulilik səviyyəsini bəyan edir. AĢiq divanəliyi – 
ĠĢıq bütövlüyünü, hal kamilliyini niĢan verir. ĠĢıqçılığımızdan ĠĢıq 
yaranır – Muğam müdrikliyi ĠĢıqçılıq mahiyyətimizi izhar edir. 
Tükənmirik ĠĢıqçılığımızda. Sazla ĠĢıq yaradırıq 
mənəviyyatımızda. Tarixə sığmır ĠĢıqçılığımız. 

Milli xətdə dirəniĢ göstərən insanlar olmayanda, bu dəyərlər 
əski sayılıb aradan çıxarılır. Bu dəyərləri köhnəltmək üçün milli 
prosesə qarĢı ardıcıl əməllər həyata keçirilir. Ġnsanlar dəyərləri 
qorumaq və yeni dəyərlər yaratmaq əvəzinə, Avropa ġurasının 
nağıllarına baĢ vururlar. Ermənilərlə gedib Avropa ġurasında 
döyüĢürük. Hüquqlarımızı Avropa üçün qoruyuruq. 
Azərbaycanda «hüquq müdafiəçiləri» deyilən hadisə var. 
Azərbaycanda hüquq müdafiəçiliyi anti Dədə Qorqud əməlidir. 
Bununla Avropa tərəfindən qrant, yardım alıb, avropalaĢma 
prosesini həyata keçirirlər. Onlar ölkəmizdə Avropanın 
təmsilçiləridir, Dədənin təmsilçiləri deyillər. Ölkəmizdə onlarla 
partiyalar qlobalizmin təmsilçiləridir. Özümlü dəyərlərin 
təmsilçiləri deyillər. Xalqın üzünü ardıcıl özgəçiliyə çevirirlər. Bu 
xalq birləĢərmi?! Partiyalara yığılanlar, xalq olmaq üçün 
yığılmırlar, hakimiyyətə gəlmək üçün yığılırlar. Bunlara dəyər 
gərək deyil, qaragüruhçu say gərəkdir. (Əlbəttə, partiyalara 
təsadüfi düĢmüĢ saf adamlar da var, təəssüf ki, onlar da baĢqa yol 
tapa bilmədikləri üçün partiyalara üz tutublar).  

Bu səbəbdən də bölündülər, parçalandılar. Yad doktri-
nalarla, yad siyasətlə döyüĢə bilmədikləri üçün bir-biriylə dö-
yüĢdülər. Bölə bilmədilər – özləri bölündülər. Yağılıqla döyüĢ-
səydilər, birləĢərdilər. Əsl birlik – ġəri müəyyən edib onunla 
döyüĢəndə baĢ verir. 

Güney Azərbaycanda insanlar Bəzz qalasına üz tuturlar – 
Babəkin doğum gününü qeyd edirlər. Sonra da deyirlər ki, Ba-

bək islama qarĢı döyüĢməyib, azadlıq uğrunda (ərəb xilafə-
tiylə) döyüĢüb. O dövrdə məgər ayrıca ərəb xilafəti hadisəsi 
vardı?! Ərəb xilafəti elə islam demək idi. Və Babək elə islamla 
döyüĢürdü. Babəki Ġslama qarĢı döyüĢdən məhrum elə, ondan nə 
qalır! Babək islamla döyüĢürdü – özünün Xürrəmilik dini ilə, 
qılıncı ilə, fəlsəfəsi ilə… (ərəblər o fəlsəfəni yandırıblar).  
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Bu günsə Ġslam Ġran deməkdir. Ġranla döyüĢmək Ġslamla 
döyüĢməkdir. Ġslamla döyüĢməsən, Ġrandan açıla bilməyəcəksən. 
Ġran səni Ġslamla boğur. Vay o gününə ki, sən Ġslama qarĢı 
Qərbçilik xətti ilə döyüĢəsən! Heç bir azadlıq baĢ verməyəcək. 
Əsarət daha betər olacaq. Bəli, Babəki ziyarət eləmək – 
«Azərbaycanımız–Azərbaycanlığımız» xəttinə yiyəlik eləmək 
səviyyəsinə qalxmalıdır. Sənin ən böyük azadlığın elə budur. Hər 
Ģey bundan sonra baĢlayır. Yoxsa əsarətdən əsarətə dəyiĢilməklə 
daim özünü aldadacaqsan.  

Təəssüf ki, Babəkdən də elə tuturlar ki, Babək özgələĢir. 
Dədə Qorquddan elə tuturlar ki, Dədə Qorqud özgələĢir. Dədə 
Qorqudu Ġslam mədəniyyətinin içində təqdim edirlər, – Ġslamdan 
qat-qat qədim və üstün olmasını qulaqardına vururlar. Babək 
Ġslamla ona görə döyüĢürdü ki, sən gəldinmi, mənim yurdum 
özgələĢəcək. Necə ki, özgələĢdi. Ġslam gəldi, Dədəmizdən 
uzaqlaĢdıq, Babəkimizi itirdik, Nəimimizi itirdik, ZərdüĢtü-
müzdən əl çəkdik. Qapıldıq, Qatıldıq onun xurafatına. Əl çəkdik 
özümüzdən. Ġndi də Ġslam xatirinə özümüzlə vuruĢuruq. 

Yetim qaldıq. Yetimin də baĢı qapazlı olar. 
Azərbaycanımız – Azərbaycanlığımız xəttinin Asif Ata 

tərəfindən açımı, kəĢfi, fəth olunması ilə məlum oldu ki, 
ZərdüĢtün iĢıqçılıq, Babəkin fərəhçilik fəlsəfəsi varmıĢ… 

On minlərlə insan bir yerə yığıĢıb Xəlqi mənada heç bir iĢ 
görə bilməz, amma onca nəfər böyük ideyalarla, böyük dəyərlərlə 
çox böyük dəyiĢikliklər edər. Aparıcı gücü sağlam ideya təĢkil 
edəndə, böyük xalq yaranır! 

Böyüklərimizi qoruyaq – Böyüklüyümüzü yetirək! 
Atamız Var Olsun! 

 
 

ZĠYALI  XALQSIZLIĞI 
 
Bu gün Azərbaycanın mənəvi həyatında məzar sükutu 

hökm sürür. Siyasət xofu, din xofu insanları düĢüncədən, Ģüurlu 
həyatdan getdikcə uzaqlaĢdırır. Elm, vicdan həm var, həm də 
yoxdur. Əslində, elm ümumi mənada var, amma gerçək həyatda 
elmin uğurları təsirsizdir. Ümumi Ģüarlarda vicdan var, amma 
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münasibətlərdə, gerçək əməllərdə o yoxdur. Çünki insanlarda 
özünəməxsusluq yoxdur, antixəlqi siyasətə məxsusluq var. 
Təhsildə, mədəniyyətdə, iqtisadiyyatda hökmdar mənafeyi hökm 
edir. Ziyalı kütlüyü, qorxaqlığı, acizliyi, fərsizliyi formalaĢır və 
xalqın həyatı qaranlığa qərq olur. Ziyalı xalqı təmsil eləməkdən əl 
çəkir – düĢüncəni, elmi, zəkanı, ləyaqəti girov qoyur. Müasir 
ziyalı xalqı deyil, vəzifəni, mənsəbi təmsil edir. Özünün 
mənsəbinə xidmət eləmək isə ziyalılıq demək deyil. Xalqın 
ağrısını, acısını güdməyən, onun heysiyyatını öz məiĢətinə satan 
adamdan ziyalı çıxmaz. Ayrı-ayrı qeyrətli insanlar ziyalı 
təbəqəsinin «Ģpionluğu»ndan, satqınlığından əziyyət çəkir. 
Təklənir, böhtana məruz qalır və xalqdan təcrid edilir. 

Din insanları normal vəziyyətdən çıxarmaqla məĢğuldur. 
Hamı bir-birindən qorxur, kafir adlanmaqdan dəhĢətə gəlir. Heç 
kim ağzını açıb həqiqəti deməyə cəsarət eləmir. Din qorxu 
üzərində bərqərar olub. O xalqda mənəviyyat yaratmır, qorxu 
vəhĢəti yaradır. Din özgəçilik libasıdır – Azərbaycan xalqının 
mənəviyyatını yoxsul göstərir. Ziyalı təbəqəsi milli dəyərləri din 
xofunda xalqdan gizləyir. Din xofu milli dəyərlər adı ilə xalqa 
sırınır. Din hökmdar siyasətinə qulluq eləməklə məĢğuldur, din 
mənəviyyatla məĢğul deyil. Ölkədə minlərlə məscidlər tikilir və 
bu məscidlərdə Türk xalqına, ümumən Azərbaycan insanlarına 
ərəb xilafətinin böyüklüyü, imamların fəlakəti öyrədilir. Və az 
qala əsaslandırmağa çalıĢırlar ki, Ġmamların böyüklüyünü gör-
mədiyi, onların qədrini bilmədiyi üçün Azərbaycanın «Xocalı»sı 
baĢ verir, fəlakətləri tükənmir. 

Təəssüf ki, Azərbaycanda bu gediĢata münasibət bildirilmir, 
heç kim özgəçiliyə qarĢı müqavimət göstərmir. Müstəqil 
qəzetlərin əksəriyyəti müstəqil fikirləri yazmaqdan çəkinir. Çünki 
nəyin milli dəyər, nəyin antimilli dəyər olduğu düzgün 
araĢdırılmır. «AraĢdırılan» bircə sahə var – din. Elə bil hər Ģey 
təkcə dindən ibarətdir. Çünki hər hansı milli dəyər araĢdırılsa, 
dərhal din ilə qarĢı-qarĢıya gəlir. Heç kim istəmir ki, milli dəyərlə 
dinin əks olduğunu məhz özü sübut eləsin.  

Bütün bu dediklərimizi ölkəmizin hər yerində, Xalqımızın 
faciəvi halında görmək mümkündür. ĠnsanlaĢma Ocağı ilə Xalq 
arasında süni sərhəd yaradılır. Asif Ata Ocağı sübut edir ki, bu 
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xalqın halında təmənnasızlıq, fədakarlıq müĢkül məsələ deyil. 
Bizim bu xalqdan heç bir umacağımız yoxdur. Biz nə hakimiyyət, 
nə vəzifə, nə rütbə, nə də mükafat istəyirik. Biz istəyirik ki, 
Azərbaycan özünə bənzəsin. Biz istəyirik ki, Azərbaycan 
mənəviyyat ölkəsi olsun, milli dəyərlərini aĢkarlasın və ona 
yiyəlik eləsin. Biz istəyirik ki, Azərbaycan Yalansız Ġnam Ölkəsi 
olsun və bu xalq Dünyaya öz sözünü desin. 

Xalqı Bütöv, Yekdil, Qüdrətli görmək istəyirik və ömrü-
müzü buna həsr edəcəyik! 

Atamız Var Olsun! 
13 Çiçək Ayı, 24-il. Atakənd. 

 

 

ANTĠTÜRKĠYƏ  YAĞILIĞI 

 

ABġ – Ġraq qarĢıdurmasında Türkiyə bəlli büdrəmələrinə 

görə ABġ tərəfindən ciddi Ģəkildə təzyiqlərə məruz qalır. Bu 

təzyiqlərin bir tərəfi də Azərbaycanda boy atır, – anti-Türkiyə 

əhvalı sərgilənir. Məsələnin pis cəhəti odur ki, anti-Türkiyə 

əhvalının anti Türk münasibətindən meydana gəldiyini çoxları 

anlamır və bununla da təzyiqlərin görünməyən cəhətləri daha 

təhlükəli Ģəkil alır.  

Ayrı-ayrı yazarlar Türkiyəlilər haqqında ögey münasibətlər 

göstərir, bir millət kimi onların «mədəniyyətsiz» olmaları dilə 

gətirilir. Bunu da ayrı-ayrı Türkiyəli iĢ adamlarının əməllərini 

qabartmaqla sübut etməyə çalıĢırlar. Bu cür dayaz yanaĢmalar 

Türkiyəyə qarĢı olan qüvvələrin məqsədlərinə yarayır. 

Azərbaycanda Türkiyəni gözdən salmağa köklənən hər bir 

əməl ciddi öyrənilməlidir. Bir qrup etnik iĢ adamlarının, o 

cümlədən erməni iĢ adamlarının mövqeyindən baxanlar Türkiyəni 

olduğu kimi görə bilməz, sevə bilməz, söyə bilər. Bu söyüĢü 

bacaran adamları ifĢa eləmək lazımdır. 

Narahat olduğumuz məsələlərə Türkiyədə Atatürkçülər və 

Ġslamçılar bölümü də əlavə olunur. Atatürkçülər Türkiyəni 

bütünlüklə QərbləĢdirməyə giriĢdilər. Atatürk o dövrdə qərbçiliyi 

əlacsızlıqdan, bir taktika kimi seçmiĢdi. Ġndi özünü onun 
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davamçısı sayanlar düzgün araĢdırmalar aparmadan Türkiyəni 

qorumağa xidmət edə bilərmi?! O cümlədən islamçılıq xəttini 

yeganə çıxıĢ yolu hesab edərək anti-Atatürk ovqatı yaratmaq daha 

böyük xəyanət deyilmi?! Türkiyəni belə mənasız bölümlərdən 

qorumaq gərəkdir. Türkiyəyə Türk birliyi, türk dəyərləri gərəkdir. 

Nə xilafət gərəkdir, nə də Qərbə əyalətçilik eləmək. Hər ikisi bir 

Ģeydir. Qərb bu bölümləri dərinləĢdirməyə daha ciddi giriĢə bilər 

– əlbəttə, qərbçiliyin xeyrinə. Unutmaq olmaz ki, ġah Ġsmayılla 

Sultan Səlimin arasını vuran və uzun əsrlər Türk süqutunun 

əsasını qoyan Venesiyaların səfirləri yenə fəaliyyət göstərirlər. Bir 

neçə dəfə dinçiləri Böyük Atatürkə qarĢı qoymaq istəyən 

qüvvələrin cəhdləri baĢ tutmasa da, bu məsələni yenidən meydana 

sürüyürlər. 

Qərbçilik psixologiyası ilə düĢünən yazıçı Orxan Pamukun 

Mövlana–ġəms münasibətinə ləkələr yaxması da belə bir 

vəziyyətdə qəzet səhifələrinə gətirilir. ÇoxçeĢidli əməllərlə 

Azərbaycanla Türkiyə arasında inamsızlıq yaratmağa baĢ 

vururlar. Türk Dünyasının yaranması yönündə fəaliyyət meydana 

çıxdıqca Azərbaycan anti-Türkiyəçiliyi formalaĢdırırlar ki, 

Türkiyəni sarsıtsınlar və Kürd anti-Türkiyəçiliyi ilə onu məhvə 

sürüsünlər. 

Sən ey Türk Övladı! Birüzlüyünü, əyilməzliyini, barıĢmaz-

lığını unutma. Türkü sevən anti-Türkiyə əhvalına köklənə bilməz. 

Qərb pozuculuğu sevinməsin ki, Türk idrakı sönüb. Böyük 

Türk Birliyinin Yaranması Qaçılmazdır! 

Atamız Var Olsun! 

 

 

TÜRKÇÜLÜK və ZAMAN 

 

Azərbaycanda və Türküstanda türk-türkçülük məsələsi 

gündəmdədir. SSRĠ dağılandan sonra bu qayğı zahirən aktivləĢib. 

Türkiyədə isə çoxdan var və Atatürk bu ideya ilə Türkiyəni 

səfərbər edib.  

Məsələnin qəribə cəhəti bundadır ki, dünyanın heç bir 

dövlətinin, xalqının, hətta etnik azlıqlarının türkçülük sözündən 
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xoĢu gəlmir. Türkçülük kimlərinsə xoĢuna gəlmək üçün deyilmiĢ 

söz deyil. Bu – xilas ideyasıdır. Deyək ki, ağalıq iddiasıyla 

yaĢayanların mövqeyi aydındır, bəs yerdə qalanlar?! – Burada da 

iki cəhət var: birincisi, türkçülük məsələsinə dünyanın böyük 

əksəriyyətinin hegemon güclərin gözüylə baxmasıdır, baĢqa sözlə, 

türkçülüyü iftiralarla bəzəyənlərin təlqini ilə yanaĢmalardır; 

ikincisi isə, bu gün biz rusçuluq məsələsinə necə yanaĢırıqsa 

(amansız imperiya, xalqların yerini dar eləyən, rahatlığını əlindən 

alan, mədəniyyətləri sıxıĢdıran və s.), digər xalqlar və etniklər də 

türkçülük məsələsinə o cür yanaĢırlar. Bunun üçün təəssüf ki, əsas 

da var. Hardasa gizli araqarıĢdıran, vəziyyəti mürəkkəbləĢdirən 

güclər özlərinin pozuculuq istəklərinə uyğun Ģəkildə «türkçülük 

ideyası» istehsal edib gündəliyə çıxarırlar. Və bizim ictimai-siyasi 

mühitdə aparıcı sayılan qüvvələrimizin özlərinin köklü türkçülük 

konsepsiyası olmadığına görə ortaya atılmıĢ ideyanı götürürlər. 

Bir də baxıb görürsən ki, vətənpərvər gənclər «Turan imperiyası 

qurulmalıdır» çağırıĢını artıq ictimai mövzuya çeviriblər. (Əlbəttə, 

Turan yaranmalıdır – Türk dünyası dediyimiz mənəvi-ruhani 

Turan). Bundan sonra baĢqa araĢdırmalar da meydana çıxır və 

bununla da yön itir. Bunlar doğrudur, türk dünyada öz gücünü 

göstərib, fəqət anlamaq olmur ki, bu millət tarixi təkrar eləmək 

üçün mübarizə aparır, yoxsa xilas olmaq üçün. Türkçülük adından 

danıĢan baĢqa bir qism toplum isə «ən böyük xilas, türkçülük 

yönü Qərbə inteqrasiya eləməkdir, Qərbin həyata keçirdiyi 

tərəqqiyə qoĢulmaqdır» deyir. Bu xətlərin birincisi türkə atılan 

vəhĢilik böhtanını doğruldur, ikincisi isə özünü inkar və əsarətə 

vərdiĢ eləməyi təsdiq edir. 

Tarixdən dərs götürmək, nəticə çıxarmaq haqqında ciddi 

düĢünülmür. Biz bilməliyik ki, türkçülük məsələsi bu gün 

baĢlamayıb, tarixin ayrı-ayrı dönəmlərində türkçülüyə dartınmalar 

baĢ verib. Müəyyən uğurlar da olub. Amma böyük nəticə əldə 

olunmayıb. Çünki Türkçülük baĢqa təmayüllərlə süni Ģəkildə 

birləĢdirilib və zaman-zaman baĢqa təmayüllər türkçülüyü 

kölgədə qoyub.  

Böyük mənada, xilasımıza gedən yollardan imtina edib 

oyunlara qatılmamalıyıq. Bilməliyik ki, Türkçülük Qərbçiliklə, 
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dinçiliklə qoĢa dayana bilməz, – qoĢa mövcud ola bilməz. 

Türkçülük bu adlarla qoĢa dayananda adların mübarizəsi önə keçir 

və onlar təsdiq olunur. Türkçülük isə havadan asılı qalır. Bu gün 

Türkiyə NATO-nun əsarətindədir. Bu azmıĢ kimi, bütün gücünü 

qoyub, hər cür güzəĢtlərə gedir, hər cür Ģərtləri qəbul edib AB-nin 

əsarətinə atılır. Azərbaycan və Türküstan MDB-nin əsarətindədir. 

Uyğurustan Çinin əsarətindədir. Hələ biz demirik daxildə nə 

qədər bölünmələr, parçalanmalar var: – demokratlar, liberallar, 

kommunistlər, solçular, sağçılar və s. və i. a.  

Digər tərəfdən ruhani əsarət – etiqad, məslək bölümləri saya 

gəlmir. Dünyada buddist, xristian, müsəlman türklər bölümü 

mövcuddur. Buraya daxildəki məzhəblər, təriqətlər – Ģiə, sünni, 

nurçu, vəhhabi və s. də əlavə olunur. Bu cəmiyyətdə Türk 

Dünyası yaranmaz. Vahid əqidə, vahid məslək, vahid yol olmasa, 

bu etnosu xilas etmək çətin olar. Zahirən azadlıq kimi görünən 

çoxəqidəlilik, çoxsifətlilik milləti simasızlaĢdırır. Azadlıq yolu 

özbaĢınalıqdan deyil, vəhdətdən keçir. Onun-bunun əsarətində 

olan türk ölkələri əsarətdən çıxmasa, Türk Dünyasında birləĢə 

bilməz. Buna görə də balaca iddiaları kənara qoymaq vaxtıdır. 

Atamız Var Olsun! 

 

 

BEYNƏLXALQÇILIQ  ANTĠBƏġƏRĠLĠYĠ 

 

«Beynəlxalqçılıq» anlayıĢı siyasətin (Avropa siyasətinin) 

icad elədiyi elə bir niqabdır ki, hər cür oyunbazlıq bu niqabı 

üzünə çəkib gizlənə bilir. Ümumiyyətlə, «beynəlxalq qüvvə» nə 

deməkdir, onun rolu nədir? Bu suala həqiqi meyarla cavab 

vermirlər. Yalnız siyasət cavab verir. Və bütün hallarda aldadır. 

Təbiidir ki, siyasət öz paxırını açıb özünü ifĢa eləməz. Bu sualın 

həqiqi cavabı milliliyi və bunun nəticəsi kimi bəĢəriliyi təsdiq 

edər. Təəssüf ki, bu da baĢ vermir. 

Avropa ġurası, BMT, AB, ATƏT, ĠKT və s. və i. a. hamısı 

beynəlxalq qüvvələr adlandırılır. Və guya bunların məqsədi 

ölkələrin, xalqların haqlarını tanımaq, bunların bir-birinə 

münasibətini nizamlamaq, bəĢəri humanizmi təmsil eləməkdir. 
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ĠĢdə isə heç biri humanitar, mənəvi fəaliyyətə əsaslanmır. Hər biri 

siyasi fəaliyyət göstərir, bəĢəriyyəti zəiflərə və güclülərə bölməklə 

təbəqələĢmə yaradır. Hamısı dünyaya fateh gözüylə baxanlar, 

dünyaya ağalıq iddiasıyla yaĢayanlar tərəfindən maliyyələĢdirilir. 

Hamısı maliyyələĢdirənlərin proqramı əsasında hərəkət edir. 

Dünyada mövcud olan bütün müharibələri, etnik münaqiĢələri, 

terror təĢkilatlarını məhz bu beynəlxalq qüvvələr yaradır və 

superlərin, ağalıq istəyində olanların müdaxilələri üçün münbit 

Ģərait yaradırlar. Dünya zor ilə, silah gücü ilə, iqtisadi 

hegemonluq sayəsində idarə olunur. Bu idarənin baĢında 

təbəqələĢmənin güclü tərəfini dəstəkləyən dövlətlər durur, idarə 

mexanizmi rolunu isə həmin beynəlxalq qurumlar icra edirlər. 

Diqqət yetirək. Elə bir beynəlxalq qurum varmı ki, desin, hər bir 

xalqı öz ixtiyarına vermək lazımdır? Bunu söyləmək o deməkdir 

ki, beynəlxalq qurumlar ləğv olunmalıdır. Bu isə siyasət 

özbaĢınalığının məğlubiyyəti, xalqçılığın, millətçiliyin qələbəsi 

demək olardı. Beynəlxalq qüvvələr xəlqi qüvvələri əvəz edir, 

bunların hər ikisinin paralel fəaliyyəti mümkün deyil. 

Bu qüvvələrin Azərbaycanımıza münasibəti çox açıq 

həyasızlıq nümayiĢ etdirir. Azərbaycanın qarĢısına Ģərtlər 

qoyurlar: «daxilində elə iĢ gör ki, tamamilə mənim dediyim olsun; 

mənə bənzəməlisən; mənim arzumla yaĢamalısan; sənin 

özünəməxsusluğun gerilikdir, mənə məxsusluğun isə tərəqqidir; 

sən öz itaətsizliyinlə bəĢəri sivilizasiyaya ziyan verirsən və s.».  

Azərbaycanı elə məsələlərdə sıxıb baĢını qatırlar ki, özünün 

sabahını müəyyənləĢdirə bilməsin, özü-özünün müstəqilliyini 

yarada bilməsin, Qarabağ hadisəsini ciddi Ģəkildə səsləndirməyə 

imkan tapmasın. Ölkəyə aid olan, yəni ölkədaxili məsələlər 

beynəlxalq qurumları daha çox məĢğul edir, nəinki iki dövlətin 

bir-birinə münasibəti – özəllikcə zorakı münasibəti. Deməli, iki 

dövlət bir-biriylə necə gəldi, davransın, amma millət öz ölkəsinin 

içində nə edirsə, gərək beynəlxalqizmlə hesablaĢsın. Deməli, bir 

dövlət o biri dövlətə zor tətbiq edəndə ona xəbərdarlıq eləmək 

– onun iĢinə qarıĢmaqdır, amma millət özü bildiyi kimi 

yaĢayanda, onun iĢinə qarıĢmaq humanizmdir. Siyasətin 

bundan çılpaq hərcayiliyi ola bilməz! 
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Əgər hər bir dövlət müstəqildirsə, onun xalqı özünün 

ölkəsindəki problemlərini özü həll etməlidir. Əgər millət 

beynəlxalqizmi öz içinə buraxmasa, onun problemləri çox asan 

həll olunar.  

Millətin içinə soxulurlar və onun insanlarını bir-birinə qarĢı 

qaldırmaqla qarıĢıqlıq yaradırlar! 

Azərbaycana hər cür yabançı psixologiya yeridirlər. Və 

bütün etirazlar, mübarizələr bu psixologiya əsasında formalaĢır. 

Heç bir nəticəyə də nail olunmur. Demokratiya kapitalizmi 

qorumaq gediĢidir: «Hər kəsin haqqı var ki, etiraz eləsin, 

narazılığını bildirsin». Lakin bu etiraz heç nəyi dəyiĢmir, olsa-olsa 

nisbi güzəĢtlər əldə olunur.  

Həqiqi ədalətin bərqərar olması üçün isə mübarizələr 

kapitalizm tələbindən yox, kapitalizmə qarĢı baĢ verməlidir. 

Və beləliklə, ömrü boyu insanlar həyat uğrunda yırtıcı 

mübarizələr aparmalı olurlar. Ġnsanlığın heç bir problemi həllini 

tapmır. Ancaq ideologiya yaradıb onun əsasında sübut eləməyə 

çalıĢırlar ki, «həyat elə bu deməkdir, həyat yırtıcı mübarizədir. 

Ġnsan doğulandan ölənə qədər bir-birinin əlindən özünə lazım olan 

zəruri həyat nemətlərini dartıb almaqla məĢğul olmalıdır». Avropa 

tərəqqisinin ən böyük nailiyyəti hələ ki, bu azğınlıqdan ibarətdir. 

Bizim ölkəmizin iqtidarı, müxalifəti də bu psixologiya 

əsasında mübarizə aparırlar. Ġqtidar müxalifəti zərərsizləĢdirmək 

üçün xalqdan təcrid edir, hər cür birliyi qırıb atır. Müxalifət də 

iqtidarı hakimiyyətdən salmaq üçün xaricilərə – beynəlxalq 

qurumlara yalvarır. Xalqa üz tutmurlar. Xalqla iĢ görmək üçün isə 

oyunlar quraĢdırmaq yox, ləyaqətli birlik yaratmaq lazımdır. Öz 

keçmiĢindən dərs götürmək lazımdır.  

Hakimiyyəti bölə bilmədilər – parçalandılar. Ġndiki iqtidarı 

gətirib çıxardılar baĢa. Ġndi də düĢürə bilmirlər, yalvarırlar 

beynəlxalqizmə. Beynəlxalqizmin ölkəmizlə bağlı verdiyi bəya-

natlar iqtidarla müxalifəti bir-birinə qarĢı oynatmaqla məĢğuldur. 

Hamı bir-birindən faydalanmağa çalıĢır, ona görə də birlik 

baĢ tutmur. Hamının guya böyük Azərbaycan məqsədi var. Amma 

məlum olur ki, hamının bir subyektiv mövqeyi – məqsədi var. Və 
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hamı hamını öz subyektiv mövqeyinə – məqsədinə xidmətə 

çağırır. ÇağırıĢına kimsə gəlməyəndə onu xəyanətkar adlandırır. 

Xəyanətlər, xəyanətkarlar bolluğuna düĢmüĢük. Heç kim 

xəyanətlə döyüĢmür, günahını yumur, hamı bir-birinə, özəllikcə 

də Yurdumuza xəyanət bağıĢlayır.  

Yeni Ģüur gərəkdir, yeni təfəkkür, yeni sevgi gərəkdir – 

Azərbaycanımızı qorumağa! 

Fəlakətdən güc alaq ki, məhv olmayaq! 

 

Atamız Var Olsun! 

 

11 Xəzan Ayı, 24-il. 

 

 

ULUYURD  HƏRƏKATI  YARANMALIDIR 

 

Azərbaycan Yuxarı Qarabağı iĢğalçı Ermənistandan geri 

almaq uğrunda savaĢa baĢlasa, ABġ da, Rusiya da, Fransa da 

erməniyə bu və ya baĢqa Ģəkildə kömək edəcəklər. Çünki bu 

savaĢda Azərbaycanın udması ilə Türkiyə – Azərbaycan 

əlaqələrinin əslləĢməsi və böyüməsi, Türk Dünyası içərisində 

yaxınlaĢmaların yeni mərhələyə qədəm qoyması baĢ verəcək. Bu 

isə bölgədə nüfuz yarıĢına girənlərin məqsədlərinə uyğun deyil.  

Bu cür Türk «təhlükəsi»nin yaranması bir-birinə rəqib olan 

o qüvvələri, bu «təhlükə»yə qarĢı birləĢdirəcək. Əllərindən gələni 

edəcəklər ki, Qarabağ xilas olmasın.  

Azərbaycan gərək ciddi siyasi mövqe seçsin. Azərbaycan 

siyasəti bircə dəfə xəlqi mənafe üstə israr etsə, ABġ-ın gizli 

Ģəkildə nala-mıxa döymələri üzə çıxacaq və müttəfiqlik oyunla-

rının içalatı tamamilə faĢ olacaq. Necə ki, Ġraq müharibəsində 

Türkiyə ABġ-ın aləti olmaqdan imtina edən kimi ABġ–Türkiyə 

müttəfiqliyinin yalanı göründü. Hərçənd ABġ-ın Azərbaycana, 

onun Qarabağ probleminə münasibəti zahirən ziddiyyətli görünsə 

də, erməninin mövqeyinə üstünlük verməklə yadda qalıb. Ġndən 

sonra da ABġ-ın canavarlıq əməliyyatlarından Azərbaycan üçün 

nə isə ummaq ən yumĢaq dildə desək, ağılsızlıqdır. 
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Lakin bu o demək deyil ki, Azərbaycan öz problemlərini 

həll etməməlidir, qorxu altında güzəĢtlər haqda düĢünməlidir. 

Dövlətimiz yalnız güzəĢtlər haqqında düĢünəcəksə, onda müstə-

qilliyimiz nə deməkdir? Bütün bunlarla yanaĢı, anlaĢılmalıdır ki, 

problemlərimizin həlli sadə və asan deyil. Dövlətimizin milli 

prinsipiallığının yetərincə olmamasını da buraya əlavə etsək, 

vəziyyətin mürəkkəbliyi daha açıq görünər. Əlbəttə, biz demirik 

ki, milli prinsiplərə söykənən dövləti qurmaq bu gün asanlıqla baĢ 

verə bilər. Bu iĢi milli düĢüncəli fədakar insanlar yerinə yetirə 

bilərlər. Ġndiki halda nə iqtidar, nə də müxalifət bunu 

gerçəkləĢdirmək iqtidarındadır. Dövlətin strateji məqsədlərinin 

müəyyənləĢdirilməsi və qətiyyətlə onun arxasında durulması, 

habelə hərbi gücün təmənnasızlıq əsasında formalaĢması 

hakimiyyət hərislərinin baĢa gətirəcəyi iĢ deyil. Bütün bu deyi-

lənlər həm də Azərbaycanın müstəqillik problemlərini yaradır. 

Ölkənin içərisində bütöv milli həmrəylik yaranmasa, Millətçilik, 

humanizm əsas ideyaya çevrilməsə (burada biz millətçilik və 

humanizmin adını yanaĢı çəkdik, çünki ayrı-ayrı dövlətlər hələ də 

millətçilik ideyasına düzgün yanaĢmır və bu ideyadan qorxurlar), 

Azərbaycanın daxilində hakimiyyət uğrunda döyüĢün Azərbaycan 

uğrunda döyüĢə çevrilməsi baĢ verməsə, heç kim Azərbaycanı 

güclü saymayacaq. Güclü olmayan dövlətlə heç kim müttəfiq 

olmağa can atmaz. Hər kəs bu cür müttəfiqliyi mənasız bir 

sənədləĢmə sayar. Heç bir beynəlxalq təsirə malik olmadığını 

görə-görə öz strategiyasını belə bir ölkəyə bağlamaq istəməz.  

Əslində dövlətin xarici siyasətini onun daxili gücü 

müəyyənləĢdirir. Bizdə isə öncə güzəĢtli, qorxaq xarici siyasət 

quraĢdırılır, sonra içimizi əyən daxili siyasət yeridilir. 

Yalnız təbii sərvətlərinə Ģirnikdirməklə kiminləsə müttəfiq 

olmaq mümkün deyil. Təbii sərvətlər əlaqələrin geniĢlənməsi 

üçün vasitə ola bilər, məqsəd ola bilməz. 

Təəssüf ki, neçə illərdir, bizim ölkəmizdə iqtidar və 

müxalifət tərəfindən Azərbaycanın mövqeyini, ləyaqətini aĢa-

ğılayan əməllər həyata keçirilir. Bu xalqın fitrətində terrorizm 

yoxdur. Amma indiki iqtidar hakimiyyətə gələndən elə gör-

kəzmələr düzəltdi, kənardan baxana elə təsir bağıĢladı ki, bu 
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xalqın, deyəsən, hakimiyyət çevriliĢi və terror həyata keçirmək-

dən baĢqa məĢğuliyyəti və qabiliyyəti yoxdur. Ġndi də elə iĢ 

aparılır ki, həmin fikir formalaĢır: Bu xalqın heç bir azadlıq amacı 

yoxdur, o yalnız hakimiyyət, vəzifə acıdır. 

Partiyaların çoxluğu səviyyəsində siyasi müxalifətçilik 

kapitalizmi qorumaq oyunudur. Bu cür müxalifətçiliklə azad, 

müstəqil xalq yaratmaq mümkün deyil. 

Azərbaycanda bütün partiyalar ləğv olunmalı və Uluyurd 

Hərəkatı baĢlamalıdır. Bunsuz problemlərimiz gündən-günə 

artacaq, həll olmayacaq. Yalnız Uluyurd Hərəkatı vahid milli 

məqsəd ətrafında daxili həmrəyliyi yarada bilər və fəlakət-

lərimizin üstünə yeriyə bilər. 

 

Atamız Var Olsun! 

 

 

AMERĠKANĠZM   HƏDYANLIĞI  

 

Hitlerizmə qarĢı aciz olan dünyanın amerikanizmə qarĢı 

aciz olan dünyadan fərqi yoxdur. Müasir amerikanizmin əlli il 

öncəki hitlerizmdən yalnız zahiri fərqləri var. ABġ liberalizmi 

qapalı, gizli faĢizm əməllərini həyata keçirir. Dünyanı 

amerikanizm təhlükəsi təhdid edir.  

Hitlerizmə qarĢı SSRĠ çıxdı, amerikanizmə qarĢı Ġraq çıxır. 

Almaniya, Fransa amerikanizmə qarĢı çıxmır, – baĢqa bir «izm»i 

– avropoizmi qaldırmağa çalıĢır. Fərq ondadır ki, bu Ġraq Səddam 

Ġraqıdır, ideyalı, ideologiyalı Ġraq deyil. Yeganə ideyası 7-ci yüzil 

qaranlığına küsənməkdir. Xəlifə Ġraqının amerikanizmdən heç bir 

bəĢəri üstünlüyü yoxdur. O dövrdə hitlerizmin caynağından qaçan 

Avropa dövlətləri SSRĠ-nin tərəfində hitlerizmlə döyüĢürdü. Bu 

gün isə amerikanizmin caynağında olan heç bir dövlət Ġraqın 

müqavimətinə qoĢulmur, əksinə, Ġraqa qarĢı amerikanizmə 

qoĢulurlar. Tarazlıq çox pis pozulub. Ġraq isə bu tarazlığı bərpa 

etmək üçün meydana atılmayıb, sadəcə amerikanizmə təslim 

olmaq istəmir. Məsələnin yaxĢı cəhəti də yalnız budur. Amma 

ədalət naminə desək, elə bu ideyasız müqavimətin özüylə də Ġraq 
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baĢqalarından üstünlüyünü sübut edir. Əgər Ġraq amerikanizmə 

qarĢı demokratiya oyunbazlığından daha tutarlı bir bəĢəri ideya ilə 

müqavimətə baĢlasaydı, qəti əminik ki, amerikanizmi sarsıdardı. 

Hələlik belə qəti müqavimət olmadığı üçün amerikanizm vəhĢiliyi 

dünyaya maneəsiz yayılır. Bütün bunlara baxmayaraq, bu cür 

sürətlə yayılan vəhĢilik sürətlə olmasa da, zaman-zaman 

amerikanizmin öz nüfuzunu parçalamaqdadır. Bizə görə 

Amerikanizmin yüksəliĢ mərhələsi dayanıb, o, çöküĢ 

mərhələsindədir. Onun çöküĢü SSRĠ-nin dağılması ilə bağlıdır. 

Onun nüfuzunu SSRĠ-nin varlığı qoruyurdu, çünki SSRĠ özü də 

kapitalizm dünyası tərəfindən təhlükə kimi qəbul edildiyindən, 

amerikanizm ona (kapitalizm dünyasına) gərək idi. Bugün dünya 

eyniləĢib. EyniləĢən dünyada qələbə axtarmaq mənasızdır. 

Eynilərin qalibi olmur. Qalibiyyət müxtəlifliyin varlığında təzahür 

edir.  

Köçəri Ayı, 24-il.  

 

MĠLLƏT – TARĠXDƏN  ÜSTÜN  OLANDA  VAR OLUR 

 

(Murad Adcının «Qıpçaq Çölünün Yovşanı» 

kitabının doğurduğu düşüncələr) 

 

Tarixi vərəqlədikcə türk insanı qəribə hisslər keçirir. 

Millətimizin aqibəti nə qədər mürəkkəb, tarixi nə qədər 

ziddiyyətlidir! M.Adcının də dediklərindən bəlli olur ki, bu 

millətin tarixini məqsədyönlü olaraq ziddiyyətli kökə salıblar. 

Əlbəttə, tarix çox keĢməkeĢli dövrlərin sirrini bilir. O da 

məlumdur ki, qədim dövrlərdə də indiki kimi toplumların siyasi 

baĢbilənləri səviyyəsində ağalıq, hegemonluq uğrunda mübarizə 

gedib, qorxunc qırğınlar, qanlı savaĢlar baĢ verib. Qələbələrin 

baĢında isə ən çox türklər durub. BaĢqa millətlərdən fərqli olaraq, 

türk milləti Qələbələrini xəbisliyə çevirməyib. Belə ki, bu 

gediĢlərdə özünün tarixini məkr əsasında yazıb-yaratmayıb.  

SoruĢula bilər: məgər öz tarixini yazıb-yaradan xəbislikmi 

etmiĢ olur? Əlbəttə, olmamalıdır. Ancaq iĢ ondadır ki, öz tarixini 

yazanlar baĢqalarının inkarı üstə yazıb-yaradıblar. Türk böyük 
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mədəniyyət yaratdığı və baĢqa xalqlara mədəniyyət verdiyi halda, 

öz mədəniyyətini qəbul elətdirməklə heç kəsi assimilyasiya 

etməyib, heç kəsin özünəməxsusluğunu ləğv etməyib. Çünki türk 

– vüqar deməkdir. Vüqarlı millət baĢqalarını ləğv etməyi özünə 

sığıĢdırmaz. Amma gəlin tarixi izləyək.  

Böyük imperiyalar yaranıb və onlar özünün hansısa 

mədəniyyətini baĢqalarına qəbul elətdirməklə əksərən 

baĢqalarının özünəməxsusluğunu ləğv ediblər. Əslində, impe-

riyaları mədəniyyət deyil, qatillik, zəbtçilik yaradır. Ġmperiyalar 

Yaradıcılığında Mədəniyyətdən aldadıcı bir vasitə kimi istifadə 

olunub. Bizim üçün məsələnin pis cəhəti odur ki, türk bəĢəriyyətə 

gərək olanda özünü unudub. Biz bunu tarixin bütün 

mərhələlərində görürük. Rusiyanın yaranması və təĢəkkül tapması 

yolunda Türkün (deyək ki, DəĢti-Qıpçaqlıların) nə qədər böyük 

rolu var! O cür də Avropanın o dövrü ki (yəni Atilla dövrü), 

mədəni inkiĢaf üçün Türkün humanist münasibətləri çox mühüm 

təsirə malik olub. Ərəb mədəniyyəti olan Ġslamın Dünyaya 

yayılması, əsasən, Türkün əli ilə baĢ vermiĢdir. Ġslamın 

yaĢamasının ən böyük qarantı olan Osmanlı imperiyası çox da 

uzaq keçmiĢdə qalmayıb və s.  

Türkün özündən isə demək olar heç nə qalmayıb. Biz 

türkün tarixini ziddiyyətli kökə salanları, tarixin ən uca 

pillələrindəki mədəni varlığını dananları Türkün özündən daha az 

suçlayırıq. Heç nə Türkə bəraət vermir ki, o bu gün özünün 

mədəni dəyərlərini unudub və uzun illərdir yeni dəyərlər də 

yaratmır. Yaradıcılıq olmadığına görə də dağınıq vəziyyətdə 

yaĢayır, gücü də çox pərakəndə səviyyədədir.  

Türkün belə pərakəndəliyinin baĢlıca səbəblərindən biri də 

odur ki, Tarixə – onu müxtəlif adlarla çağırmaq imkanı verib. 

Ayrı-ayrı dövrlərdə millət az qala ayrı-ayrı nəsillərin adı ilə 

çağırılıb. Beləliklə, Milli Ruhun müəyyənliyi itib. Ayrı-ayrı 

qüvvələr bu adları bir-birinə qarĢı qaldırıb. Güc parçalanıb və 

bütövlükdə millət ayaq altına düĢüb. Biz bu vəziyyəti Murad 

Adcının «Qıpçaq Çölünün YovĢanı» kitabından da duyuruq. Bu 

kitabın yazılmasında Qeyrət var, milli narahatçılıq var. Elə buna 

görə də təqdirə layiqdir. Kitabdakı gərəkli cəhətləri göstərməklə, 
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bizə narahatçılıq gətirən məqamları da vurğulamağı gərəkli 

saydıq. 

Murad Adcı bu kitabında sevə-sevə Türkün saflığından, 

dönməzliyindən, qorxmazlığından, döyüĢkənlik hünərindən ciddi 

faktlar sərgiləyir.  

«Çöllünün üç müqəddəs arzusu olub. Birinci – at yəhər-

ləmək. Ġkinci – ət yemək. Üçüncü – arvad almaq» – deyərək 

Türkün döyüĢkənliyini və ailəcanlılığını bütövlükdə millətin 

tərbiyəsi kimi önə çəkir. Kitabı səhifələdikcə ayrı-ayrı xalqların 

Türkün humanistliyinə sığınmasının Ģahidi oluruq. Türk – 

sıralarında yaĢayan baĢqa millətlərin nümayəndələrinə özləri 

qədər haqq verib, yalnız hərbdə iĢtiraklarını istisna edib. 

Yəhudiləri ölümdən xilas edib, qoruyub. DöyüĢ vaxtı qarĢı tərəfin 

aman diləmələrini, xahiĢə söykənən Ģərtlərini, arzularını nəzərə 

alan Türk amansız döyüĢlərin içərisində belə, qəddar olmadığını 

tarixin bütün mərhələlərində sübut etmiĢdir. 

Türkün gözünün, könlünün toxluğunu da müəllif diqqətlə 

izləyib təqdim edir. Əlində imkanlar ola-ola qızıl, gümüĢ 

qablardan deyil, məhz sadə saxsı qablardan istifadə edən çöl 

baĢçıları həm də sadə geyimləri ilə xalqla qaynayıb-qarıĢmaqdan 

çəkinməmiĢlər. Bununla da müəllif çöllülərə (qıpçaqlara) «vəhĢi» 

damğası vuranlara etiraz edir, onların antihumanistliyini ciddi 

arqumentlərlə sübut etməyə çalıĢır. Əlbəttə, Türkə vəhĢi deməsə, 

gərək Avropanın bugünkü varisləri özlərinin mədəni təməlinin 

məhz Türkdən gəldiyini etiraf etsinlər. Dünya xalqlarını 

kütlələĢdirərək idarə etmək iddiasında olan Avropanın isə buna 

ləyaqəti çatmır. 

Kitabda çox maraqlı baĢqa bir məsələ ilə də üzləĢirik. 

Bildirildiyinə görə, xristianlığı Avropaya, əsasən, Qıpçaqlar 

yayıblar. Hərçəndi, Qıpçaqlar xristianlığı Tanrıçılığa bağlı Ģəkildə 

təqdim ediblər. Həm də məlumdur ki, avropalılar Tanrıçılığı qəbul 

etməyiblər, xristianlığı isə Qıpçaqların tanrıçılığından təmizləyib 

qəbul ediblər. Məgər tanrıçılıq qəbuledilməz hadisəydi?! Bəs 

Avropalılar xristianlığı pərəstiĢləmi qəbul ediblər? – Məsələ heç 

də bu cür deyil. Hələ o da məlumdur ki, xristianlıq yayılmağa 

baĢladığı çağlardan avropalılar xristianlara divan tuturdular. 
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Ümumən, Avropa çox müəmmalı Ģəkildə, ciddi əsası özü ilə bağlı 

olmayan səbəbdən xristianlığı qəbul edərək, onun ruhani mühitinə 

girməkdənsə, heç bir güc göstərmək təsiri, imperiya təsiri 

olmayan, arxasında hansısa gücün durmadığı dini – xristianlığı 

qəbul etməyi üstün tutub. 

Qeyd edək ki, Türk xristianlığı yaysa da, onun yaradıcısı 

deyildi. BaĢqa sözlə, xristianlıq türkün ruhundan yaranmamıĢdı – 

xristianlığa bağlı Ģəkildə Tanrıçılığını gətirsə də. O dövrdə türk 

xristianlığı yaymaqla özünü bəĢəri dəyərlərin, yaxĢı əməllərin 

himayəçisi kimi aparırdı. Məsləkdə hansı yanlıĢlar var idi, nə 

dərəcədə o bütöv idi, ya deyildi – bu, məsləki yaradanların 

boynundaydı (yayanların yox). Deməli, Avropada xristianlıq 

inanc kimi qəbul olunmayıb, məhz siyasi sığınacaq kimi qəbul 

olunub. Deməli, Avropanın ağalıq tamahı o dövrdən mövcuddur. 

Bu xudbinliyi də o xislətdən təzahür edib. Heç bir Avropa 

ölkəsinin xristianlığında Ġsa sevgisi, sayğısı yoxdur. Xristianlıq 

siyasi proseslərin tərkib hissəsi kimi var.  

Bu cür xristianlığı qəbul eləmə, necə də farsların 

ZərdüĢtçülükdən əl çəkib, döyüĢsüz – islamı qəbul etmələrinə 

bənzəyir! Farslar da ZərdüĢtçülük səviyyəsində türklərin Ruhani 

mühitinə tabe olmaqdan özlərini qorumaq üçün Ġslamı qəbul 

etdilər. Deyə bilərik ki, hər ikisi fars üçün özgədir. Hər halda, 

Türklərin onları yenə biləcəyinə inanırdılar, ərəblərin yenə 

biləcəyinə inanmırdılar. Bizim bəzi satılmıĢ alimciyəzlərimiz də 

ZərdüĢtçülüyü farsa aid edirlər. Daha ağlı kəsmir ki, ZərdüĢtçülük 

farsın olsaydı, ömrünün axırına qədər ondan beĢəlli yapıĢardı. 

Ġndi bizə narahatçılıq gətirən baĢqa bir cəhətə göz yetirək. 

Müəllif «hər Ģeydə, hər yerdə Türk sözü var, Türk əməli var» 

deyərək axtarıĢlarını elə qurub ki, qorxulu bir bədbinlik, əlacsızlıq 

çevrəsi yaranır. Sanki türk bütün potensiyasını Qədimdə qoyub 

gəlib, tükənib daha, qurtarıb. Elə bil ki, bizim bircə əlacımız 

qalıb: Avropadan, Rusiyadan mənimsədiklərini geri istəməklə, 

yeni bir sivil Türk milləti yaratmaq. Bu cür çabalar ona görə var 

ki, Türk yeni dəyərlər yaratmır, yaratmağa giriĢmir. Əgər bu 

millət yeni dəyərlər yaratsaydı, hər Ģeydə Türkün olduğunu gedib 
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tarixdə axtarmağa ehtiyac olmazdı. YeniləĢən xalq tarixi də 

yeniləĢdirir, tarixdəki həqiqəti də doğruldur. 

Tarixi kökləri üzə çıxarmaq yaxĢıdır, qeyrət əməlidir. 

Amma elə axtaraq ki, tarixlə məhdudlaĢmayaq. Məsələyə mütləq 

ölçüylə yanaĢanda, bizlərin üzə çıxartdığı Türk tarixi heç tarix də 

deyil, tarixdən tikə-parçalardır. Bunlarda iliĢib qalmaqla 

arxayınçılıq formalaĢa bilər. «Tarixdə hər Ģey Türkdür» deməklə, 

Türkün özünəməxsusluğu itirilir. Belə ki, deyirlər xristianlıq da 

türkdür, islam da türkdür, millətlər də türkdür və s. Çox nahaq. 

Onda belə çıxır ki, Türk yoxdur. Türk öz ruhuyla, bəĢəriyyətə öz 

ruhundan verdiyiylə mövcud olmalıdır. Onda «Türk var» deyə 

bilərik.  

Onu da deyək ki, əski dövr Türk üçün ən yaxĢı halda Ģanlı 

bir tarixdir – keçmiĢdir. Tarix isə xalqı yaratmır, xalqın 

dünənindən soraq verir.  

Tarix ətrafında xalqın birliyi də yaranmır. Xalq Ruhani 

dəyər ətrafında BirləĢə bilir. Kitabda da vurğulanır ki, türk safdır, 

birüzlüdür, ona görə də yadlara tez aldanır. Deməli, bicliyi, 

siyasəti yaxĢı bacarmır. Elə ona görə də Türk siyasət yox, 

Ruhaniyyat yaratmalıdır. O siyasətə can atanda gücü qat-qat 

azalır. Ruhaniyyata gəlsə, gücü yüz dəfə artar. Belə bir Dəyəri 

Türk milləti üçün təqdim eləmiĢik. Bu, Asif Atanın yaratdığı 

Mütləqə Ġnam sistemidir. Mütləqə Ġnam yeni DünyabaxıĢ olmaqla 

bənzərsiz bir sistemdir. Bu sistemin kitabları, qaydaları, Ruhani 

Qurumu – Ocağı var. Bu, çox geniĢ bir mövzu olduğu üçün bu 

yazıda ondan bəhs etmirik. 

 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 

Atamız Var Olsun! 
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YOLÇULUQ  HƏQĠQƏTĠ 

 

(Uca ziyalı M.Ə.Rəsulzadəyə açıq məktub) 

 

Azərbaycan Türk Dünyasının potensial ruhani mərkəzidir. 

Arzumuz odur ki, Azərbaycan da özünün bu tarixi, ruhani 

məsuliyyətini dərk eləsin, Türk Dünyası da. Biz Azərbaycanımızı 

süni Ģəkildə Türk Dünyasına böyük elan eləmirik, həqiqəti bəyan 

edirik. Həqiqətdən kənarda isə türkün nə birliyi yaranar, nə də 

ucalığı təsdiq olunar. O da faktdır ki, türkə qarĢı yürüĢ etmiĢ azğın 

dünyanın ən böyük zərbələri məhz Azərbaycana yönəldilir. Çünki 

Azərbaycanı məhv eləməklə Türk Dünyasını heçə çevirmək elə 

bir problem olmur. Ona görə bizim hər birimizin ciddi düĢünmək 

vaxtımızdır. 

Sizlərin elan elədiyiniz müstəqil Azərbaycan Respublikası 

özgələrdən büt yaradan və bu bütlər vasitəsilə baĢınızdan aĢağı 

basan azərbaycanlıların əli ilə məhv edildi. Özgə dəyərlərini 

baĢımıza çıxarıb, öz dəyərlərimizi ayaqlar altına atanlarımız bu 

gün də fəaliyyət göstərirlər. Sənin sevinə-sevinə tapıntı hesab 

elədiyin əsrimizin SəyavuĢunu tarixi SəyavuĢun taleyinə çevirən 

də həmin özgə kultlara pərəstiĢ edən fəallarımızdır. Elə buna görə 

də bizə atılan daĢların ünvanını müəyyən eləməkdə çətinlik 

çəkirik. Hədəfimiz isə ruhumuza qarĢı terror edənlər yox, buna 

vasitəçilik edən özümüzünkülər olur. Bu gün də biz özümüz-

özümüzlə cırmaqlaĢırıq. Bunun bir səbəbi də odur ki, bəzən biz 

özümüz də hədəfi düz göstərə bilmirik.  

Fürsətdən istifadə edib sənin SəyavuĢunun da qaynağı olan 

ünlü fars Ģairi Firdovsinin «ġahnamə»sinə diqqət yetirək. 

Tarixdən məlumdur ki, bu əsər türk hökmdarlarından biri olan 

Mahmud Qəznəvinin tələbiylə yazılıb. O da bəllidir ki, 

M.Qəznəvi ondan türk hökmdarları haqqında yazmağı tələb 

etmiĢdi. Biz «ġahnamə»ni oxuduqca Firdovsinin böyüklüyünü 

görürük. Firdovsi bədii təxəyyülün, poeziyanın gücü ilə Ġranın 

hərb tarixini çox tutumlu əks etdirə bilib. Burada həm də 

poeziyanın necə geniĢ imkanlara malik olduğu sübut olunur. 

Firdovsinin Ģair qüdrətinə heyran qalırıq. Onun bu əsəri Ģahnamə 
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sayılsa da, o, xalqın, Yurdun dayağı kimi Ģahları deyil, mərd, 

yenilməz qəhrəmanları, döyüĢkən oğulları önə çəkir. Doğrudur, 

Ģair ölkənin idarə olunmasını tədbirli, bilikli, geniĢ ürəkli, geniĢ 

səbrli Ģahlara tapĢırmağı düzgün sayır və Firdovsiyə görə, ən 

tədbirli Ģah odur ki, saf düĢüncəli, mərd igidləri ətrafında saxlaya 

bilsin. Göründüyü kimi, Ģair öz xalqına sevgisini çox dərin, 

yaradıcı səviyyədə təqdim edir. 

KaĢ bizim ulu, qüdrətli, mütəfəkkir… Nizamimizin də 

Firdovsi qədər milli təəssübkeĢliyi olaydı! Bizə görə gözəl bəĢəri 

dəyər milli zənginlikdən və milləti bəĢəri dəyərə çevirən 

oğulların, qızların hünərindən yaranır… 

Firdovsidə tarix əsasən hərbdən ibarətdir. Bu baxımdan, 

«ġahnamə»ni «hərbnamə» də adlandırmaq olar. Buradan o məna 

da çıxarmaq mümkündür ki, Ģah varsa, hərb də var. Hərb isə 

antiinsani hadisədir.  

ÇeĢid-çeĢid hərb elmləri yaranıb, deməli, antiinsani elm 

yaranıb. Bu gün Ģahlıq zahirən yoxdur, amma hərb var, həm də 

çox amansız səviyyədə. Deməli, heç nə dəyiĢilməyib, sadəcə Ģah 

«prezident» adlanıb. Təəssüf ki, çox əsrlər öncəyə nəzər salanda 

bəĢəriyyətin insani cəhətdən heç bir xüsusi inkiĢaf mərhələsi 

keçmədiyinin Ģahidi oluruq. Hətta əvvəllər hərbdə bir mərdlik də 

olub, indi isə haradan gəldi vurmaq var. 

Firdovsidə baĢqa cəhətlər də var. Bu cəhətlər bizdən ciddi 

düĢünmək və dəqiq nəticə çıxarmaq tələb edir. Ən əsası ona görə 

ki, Firdovsidə böyük Ģairlik bəĢəri səviyyədə bərqərar olmur. 

Firdovsi fars igidlərini, qəhrəmanlarını sevə-sevə, öyə-öyə vəsf 

eləməklə türkləri vəhĢi, qəddar, həris, özgə torpaqlarına göz dikən 

qələmə verir. Bizə görə, bu münasibət – milli təəssübkeĢliyin 

humanizm səviyyəsindən məhrum olmasıdır. Milli təəssübkeĢlik 

qərəzlik yaratmamalıdır. «ġahnamə» milli dəyər olmaq 

baxımından nə qədər önəmli olsa da, həm də zərərlidir. Zərəri də 

odur ki, «ġahnamə» farslarla türklərin yaxınlaĢmasına mane olur. 

Firdovsi Turan hökmdarlarını farsların tör-töküntüsü sayır. Guya 

Turan adlı türk yurdu-filan yoxdur. Turan elə Ġran deməkdir, fars 

deməkdir. Bu isə ədalətə, habelə tarixi gerçəkliyə ziddir. Təəssüf 

ki, bugünkü Ġran da bu tip yanlıĢ qaynaqlara söykənərək 
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mollaların vasitəsilə Azərbaycanda antitürk, antiazərbaycan 

təbliğatı qurur. Guya Azərbaycan Ġran deməkdir, fars deməkdir. 

Türk sözü ortaya atılmıĢ uydurmadır və s.  

Bu addımlar «ġahnamə»nin məntiqi davamıdır. Habelə Ġran 

imperiyasının Azərbaycana Təbrizi, Ərdəbili… unutdurmaq 

cəhdləridir. «ġahnamə»yə görə, Mahmud Qəznəvini bu gün də 

ittiham edirlər. Guya o, zalımlıq, ədalətsizlik edib, Firdovsiyə vəd 

verdiyi qızılın əvəzinə gümüĢ verib. Bəlkə bu söhbəti mövzuya 

çevirməmək də olar. Lakin ədalət üçün bir məqamı deməyi 

özümüzə borc bilirik. O da ondan ibarətdir ki, məntiqə görə 

M.Qəznəvi Firdovsinin boynunu vurdurmalıydı. Çünki hökmdar 

idi. Və hökmdar kimi onun tələbi nəinki yerinə yetirilməmiĢdi, 

əksinə, onun «ġahnamə»də görmək istədiyi qüdrətli türk 

hökmdarlarını Firdovsi bir heç eləmiĢdi. Lakin bunun əvəzində 

M.Qəznəvi Firdovsiyə o qədər gümüĢ verib – bax bu özü əsl 

humanizmdir. Peyğəmbərimiz Asif Ata yazır: – «deyirlər 

M.Qəznəvi Firdovsinin qızılını gümüĢə çevirdi, demirlər Ġranın 

gümüĢünü qızıla çevirdi»! Asif Ata onu nəzərdə tutur ki, Ġranı 

Ġran eləyən elə Türklər olub. 

Sən də, əziz Məmmədəmin! 

«Əsrimizin SəyavuĢu»nda iki mədəniyyətin – xalqın 

arasında çaĢıb qalan SəyavuĢ obrazınla Firdovsiyə bəraət vermi-

sən. Görünür, bu da Sənin xislətindəki Türk saflığından və 

sadəlövhlüyündən doğub. Bəli, biz türklər sadəlövh oluruq və 

Firdovsinin Turanı Əhrimən, Ġranı Hürmüzd kimi qələmə 

verməsinin fərqinə varmırıq. Bizim xalqımıza qarĢı tarixi tədqiqat 

səviyyəsində, mədəni məsələlər səviyyəsində, sənət səviyyəsində, 

siyasət səviyyəsində ardıcıl qəsd hazırlayırlar, ruhumuza qarĢı 

terror törədirlər. Bu məsələlərdə də özgələrdən kult düzəldən 

özümüzünkülər canfəĢanlıq edirlər. Və özgə kultlarını 

Bayrağımızın yerinə taxırlar. 

Bütün xalqlarda dühalar eyni ağrını yaĢayıb – Ġnsanlığa 

dəyən zərbədən yaranan ağrını: – Nizami, ġekspir, Tolstoy, Höte 

və s. Çünki adamlıq hər yerdə eyni xislətlidir. Onlar milli 

fəlakətlərin yaratdığı bəĢəri ağrıları yaĢayıblar. Fəqət hər bir 

xalqın adamlığının yaratdığı ilə yanaĢı, Ġnsani dəyərləri də olub və 
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o dəyərlər adları çəkilənlər ilə ölçülüb. Xalqın böyüklüyü (hər cür 

adamlıqlara baxmayaraq) verdiyi böyük dəyərlərlə ölçülüb. Və bu 

dəyərlərə görə bizim millətimiz çox üstündür. Xalqlar bir-birinə 

Ġnsani dəyərlərinə görə münasibət bəsləməlidir. Siyasət xalqları 

bir-birinə qarĢı vəhĢilik axtarıĢına sövq edir. Siyasətdə hər bir 

xalq baĢqasının tarixdəki adamlığını təftiĢ eləməklə özünün 

üstünlüyünə çalıĢır. Bu isə eybəcərlikdir! Hamı bir-birinə, həmin 

tarixi naqislikləri əsas gətirib, düĢmən gözüylə baxır. Bu isə 

siyasətə gərəkdir. Xalqlar siyasəti yenmək üçün bir-birinə sayğı 

ilə yanaĢmalıdırlar. Habelə, ruhani xislətinə görə sevgi 

bəsləməlidirlər. Kimin də ruhani xisləti yoxdursa, onu 

yaratmalıdır, günahını yumalıdır. 

Biz Asif Atanın (Ġnam Atanın) Mütləqə Ġnam Ocağı olaraq, 

sevgi yolu tutmuĢuq, siyasət yolu tutmamıĢıq. Siyasət yolu 

tutanda bəĢəri sevgini yaĢatmaq mümkün deyil. Sözlə ürək bir-

birinə düĢmən kəsilməməlidir. Sözdə humanizmi demək, ürəkdə 

siyasi məkri gəzdirmək Ġnsanlığa qarĢı böyük zərbədir. Biz 

millətimizə qarĢı olan məkrli əməllərlə döyüĢəndə belə, bəĢəri 

sevgini ləğv eləmirik. Millətimizə qarĢı olan düĢmənlik niyyət-

lərinə olan nifrətimiz bəĢəri sevgimizi Ģərtləndirir. Biz millətimizi 

baĢqa millətlərə qarĢı qoymaq uğrunda döyüĢmürük, millətimizin 

özünəməxsusluğu, azadlığı, səadəti uğrunda döyüĢürük. Biz millət 

olaraq heç bir xalqa qarĢı düĢmənlik təbliğatı aparmırıq. Bizə 

qarĢı olan düĢmənliklərlə döyüĢümüz – öz dəyərlərimizə yiyə 

durmaq, onu insanlarımızın ruhuna çevirmək səviyyəsində baĢ 

verir. Çünki bizə qarĢı ən böyük qərəz bizim dəyərlərimizi təhrif 

eləmək, ruhumuzu özgələĢdirmək gediĢləridir. Öncə ruhumuzu 

özgələĢdirirlər, sonra tariximizi təhrif edirlər, sonra torpağımızı, 

nemətlərimizi əlimizdən alırlar. 

Sənin – ey sevimli ziyalı, göz iĢığı qədər sevdiyin 

Azərbaycanın müstəqilliyi də bu cür fəlakətlərimizin altında qaldı. 

Sənin sevə-sevə, öyə-öyə bəslədiyin millətin bu gün də özgəçi 

bütçülərimizin yadlığı sayəsində özümləĢə bilməmək fəlakəti ilə 

üz-üzə qalıb. Sən Müsavat adlı millətçi partiya yaratmıĢdın. Ġndi 

sənin partiyanın adını daĢıyanlar hamısı beynəlmiləlçiliklə 

məĢğuldur. O vaxt millətçilik bolĢeviklərin «vahid millət» 
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cəfəngiyyatı ilə məhv edilirdi. Ġndi də «dünyəvi demokratiya» 

cəfəngiyyatı ilə gözdən və dəyərdən salınır. O vaxt 

kommunistləĢdirmə rusçuluğu ilə xalqları açıq Ģəkildə zorlayır-

dılar, indi də qloballaĢdırma Qərbçiliyi ilə zorlayırlar. Və bu 

zorlamanın fəlakətlərinə də ən çox türk milləti uğrayır. Bütün 

bunları nəzərə alaraq, biz Qarabağı, Zəngəzuru, Göyçəni, 

Zəngibasarı, Qaraqoyunlunu ermənidən; Borçalını Gürcüdən; 

Təbrizi, Ərdəbili… Ġrandan; Dərbəndi Rusdan alıncaya qədər 

hərbi-siyasi səfərbərliyi qəbul edirik – çox böyük təəssüflə, çünki 

məsələnin bu cəhəti bizdən asılı deyil. Elə buradan da görünür ki, 

biz özümüzü təsdiq edincəyə qədər uzun yol keçməliyik. Fəqət bu 

yol milli özümlüyümüzə yüksəlməklə gedilə bilər. Özgə 

düĢüncəylə, özgə təfəkkürlə, özgə psixologiya ilə özgələĢmək 

olar. Özgəçilik tələbiylə özümüzə doğru yol gedə bilmərik. 

Milliliyi ĠnsanlaĢma Ġnamı saflaĢdıra bilər. Milliliyə hər Ģey 

qarıĢdırıblar. Bu qarıĢıq xəlitədə ən az çəkiyə malik olan 

millilikdir. Hər cür pozucu yeniliyə millilik adı verilir, hər cür 

milli xassələr gerilik, köhnəlik rəmzi kimi rədd edilir. Milli 

müəyyənlik itib. Millətin bugünkü həyatını bayağı adət və 

vərdiĢlər idarə edir. Bu idarənin arxasında zahirən bir-birinə zidd 

görünən Ġran dinçiliyi, Avropa qlobalçılığı, rus «xilaskarlığı» 

birləĢir və yazılmamıĢ bir konsepsiya kimi vahid ənənəyə çevrilir. 

Bu ənənənin vahidliyi isə ondadır ki, millətimiz bilmədən bu 

konsepsiyanı öz evini iĢıqlandıran çıraq sanır. Bizim millətimiz 

bu gün həqiqət güzgüsünü öz üzünə tutanda belə, səhvən və 

yaxud zorən baĢqalarını görür. Öz rəngini görmür, baĢqalarının 

rəngini öz rəngi bilir. Təəssüf ki, bu məsələnin həllində 

ədəbiyyatımız da, sənətimiz də, mətbuatımız da, televiziyamız da, 

öz gücsüzlükləri ucbatından, vəziyyətin daha da 

mürəkkəbləĢməsinə xidmət edirlər. 

Millətin özünəməxsusluğunu təsdiq eləmək üçün bütün 

sahələri milliləĢdirmək gərəkdir. «ÇağdaĢ Azərbaycan Tarixi» 

əsərində yazırsan ki (mən ona görə «sən» deyə müraciət edirəm 

ki, böyüklər, təkcələr «siz» deyil, «sən»dir), «Çar Rusiyası 

azərbaycanlıları əsgəri xidmətə cəlb eləmirdi, amma ermənini, 

gürcünü cəlb edirdi». Bəli, əziz Məmməd Əmin! Bu münasibət 
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Azərbaycanın müsəlman olmasına görə yox, türk olmasına görə 

idi. I Pyotrun Ġstanbula bayraq taxmaq arzusuna xidmət edirdi. 

Çünki Azərbaycan Ġstanbula gedən yolda ən böyük maneə idi. Bu 

münasibətin tələbi idi ki, azğın ermənilər və ruslar Bakıda genosid 

törətdilər. Öz əsgərlərimiz olmadığı üçün bizi onların əlindən 

Türkiyə ordusu aldı. Bundan sonra Bakını yalançı səadətə   

qovuĢduran  bolĢevik  Rusiyası oda qaladı. 1990-cı il  20 

Yanvarda bunların davamı və s. Hələ biz 37-ci il canavarlığını 

demirik. Bunlar hamısı bir əl ilə, bir xətlə həyata keçirilir. Heç bir 

günahkar da cəzalandırılmayıb. BolĢeviklərin proletar kultu 

Azərbaycanın boyunduruqlu taleyinə ona görə möhür vura bildi 

ki, ona qarĢı millətin öz sözü, öz ideyası qoyulmadı. 

Bizə görə ərəb və islam, rus və kommunizm, Qərb və 

demokratiya bir Ģeydir. Bu cür yad, Ģirnikdirici, aldadıcı ideyalar-

dan xilas ummamaq üçün əsl, həqiqi xilaskarlıq ideyamızı 

bayrağımıza çevirmək gərəkdir. 

Sənin çox böyük ləyaqətlə, hissə qapılmadan bolĢevizmi 

söyməklə təsəlli tapmadan, təhqirlərə yol vermədən onun ya-

ratdığı fəlakətləri həyəcanla izah etməyin təəssüf ki, hakimiyyət 

hərislərinə, yalmançılara dərs olmadı. Çünki Yurdumuzdakı 

özgəçilik – ruhumuzdakı yolsuzluqdan törəyib. Millətimiz öz 

dəyərlərindən özünə yol sala bilməyib. Böyük dəyərlərimizi 

birləĢdirib qoruya bilməyib. Hətta sən də, sevimli millət fədaisi, – 

Babək kimi uca bir dəyəri – Azərbaycanın Azadlıq Rəmzini 

Dağıstanlı ġamildən və Gəncəli Cavad xandan aĢağı tutursan. 

Babəkin ideallaĢdırılmasından həyəcanla danıĢırsan. Guya rus 

imperiyası Babəkdən millətimizə qarĢı istifadə edir. Babəkin 

islam üçün təhlükəli olmasından narahat olursan. Axı Babək nə 

vaxt ideallaĢdırılıb?! Babək ideallaĢdırılsaydı, Azərbaycan bu 

günə düĢərdimi?! Yox, düĢməzdi, əksinə, Azərbaycan uca 

Azərbaycan olardı. Babək – kimin ondan hansı niyyətlə istifadə 

eləmək cəhdlərindən asılı olmayaraq – Azərbaycanın Azadlıq 

rəmzidir. Biz isə ona qarĢı çıxdığımız üçün, bir millət kimi, 

məğlub olmuĢuq. Digər tərəfdən, axı niyə biz öz Babəkimizə 

yiyəlik eləmirik ki, baĢqaları da ondan baĢqa məqsəd üçün istifadə 

eləməyə çalıĢır?! Öz dəyərlərimizi unudub, özgə ətəyindən 
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sallaĢmaq bu gün də davam edir və məğlubiyyətdən baĢqa da heç 

bir nəticə vermir. Ġndikilər Azərbaycanın nefti ilə öyünür. Biz isə 

– Mütləqə Ġnam Tərbiyəsi almıĢlar – Azərbaycanın Babəki ilə, 

Dədə Qorqudu ilə, Nəimisi ilə öyünürük. Ġndikilərin öyündüyü 

faydalı Azərbaycan azğın hərislərin, qəsbkarların qidasına 

çevrilir. Bizim ruhani Azərbaycanımız isə bəĢərin Dəyər ölçüsünə 

çevrilməkdədir. 

Ey gözəl ziyalı! Axı rus bolĢevizmi Azərbaycan üçün 

nədirsə, Ġslam hümmətizmi də odur. Axı nə vaxt islam qarĢısına 

məqsəd qoydu ki, Azərbaycanı böyük eləyəcək?! Axı Ġslam 

Azərbaycanı kiçiltməkdən baĢqa burada heç bir iĢ görməyib. 

Təəssüf ki, ən gözəl millətsevərlərimiz belə, Azərbaycanı islam 

üçün yaratmağa çalıĢıblar. Bir qisim özümüzünkülər isə Azər-

baycanı bolĢevik imperiyası üçün yaradırlar. Azərbaycanı Azər-

baycan üçün, türk üçün yaratmadıqlarına görə Azərbaycan ayaq 

üstə deyil. Azərbaycanı Azərbaycan üçün yaratmaq istəyənləri isə 

böhtanlayıb, ləkələyiblər, o cümlədən Babəkimizi… o 

cümlədən… Səni!.. 

Azərbaycanı islam üçün yaradanları bolĢeviklər, bolĢevik 

üçün yaradanları islamçılar təqib ediblər. Bunun da Azərbaycana 

yalnız zərərli aidiyyatı olub. Biz, Mütləqə Ġnam Ocağı isə 

Azərbaycanı yaradırıq. Sənin bağıĢladığın Bayrağın Ġslamçılıq və 

ÇağdaĢlıq rənglərini isə Azərbaycan – Türk ruhuna uyğun 

saymırıq, hətta zərərli hesab edirik. Bu həm də bizim tərəfimizdən 

sənin millətsevərlik Ģərəfini qorumaqdır. Qəti əminik ki, bizim 

inadımız səni əzmir. Kim də burada sənin təsdiqini deyil, inkarını 

axtarırsa, hesab edirik ki, o, Azərbaycanı dərk eləmir, yaxud dərk 

eləmək istəmir. 

Azərbaycanla bağlı heç bir siyasi humanizmə əsaslanmaq 

gərək deyil. Millətə aid olan nə varsa, ona ortaq qoĢmaq olmaz. 

Bu millətin Dövlət Bayrağında yalnız bu millətin öz dəyəri əks 

olunmalıdır. Belə olmadığı üçün Bayrağımızda ucaltdığımız 

Ġslamçılıq və Avropaçılıq evimizin içində, ailəmizin hüzurunda 

bizə barmaq silkələyir. Türkçülüyə heç nəyi ortaq qoĢmaq olmaz. 

Olarsa, qazanan qoĢulan olacaq, Türkçülük yox. Hər hansı bir 

xalqın bəĢəri dəyəri varsa, o yalnız qarĢılıqlı mədəni əlaqələr 
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səviyyəsində qəbul edilə bilər – mənim Bayrağımın, evimin, 

ailəmin yiyəsi kimi yox!  

Biz istəyirik ki, Ġnsançılıq və millətçilik məsələsində güzəĢt 

olmasın. Ġstənilən halda güzəĢt təsdiqi əvəz edir. Qurbanlar isə 

Ġnsançılıq və Millətçilik üçün olmalıdır, Ġnsançılıqdan və 

Millətçilikdən olmamalıdır. Biz ünlü türkçülərimizi sevə-sevə, 

öyə-öyə qüsurlardan qorumaq istəyirik. Biz qaralama və inkar 

yolu tutmamıĢıq. Ağartma və təsdiq yolunu tutmuĢuq. Təsdiqin 

isə arxasında hər hansı siyasət və din yox, böyük Ġnam və onun 

Peyğəmbəri Asif Ata durur. 

Sizləri – ünlü türkçüləri, ziyalıları hərə öz balaca məqsədinə 

xərcləməyə çalıĢır. Çünki sizə yiyə duran yoxdur. Biz Mütləqə 

Ġnam Ocağı olaraq sizlərə qahmar çıxmaq deyil, yiyə olmaq 

qətiyyətindəyik. Fəqət sizləri tarixi qüsurlardan azad etməklə və 

böyük dəyərlərin mayasına qatmaqla! 

Sevgi və sayğılarla! 

 

Atamız Var Olsun! 

 

15 Yağış Ayı, 24-il. Atakənd. 
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HÜNƏRSĠZ  SEVGĠ  ÇARPIġLARI 

 

 

Bu yazı Ədalət Tahirzadənin «QurtuluĢ və Bütövlük yolu» 

kitabının və mövcud ictimai-siyasi gediĢatın müĢahidə edilməsi 

əsasında yazılıb.  

Kitabın təqdimat hissəsində deyilir ki, burada Əbülfəz 

Elçibəyin bütün ideoloji görüĢləriylə yetərincə tanıĢ olmaq 

mümkündür. Biz də bu ideoloji görüĢlərin nədən ibarət olduğunu 

aradıq və müəyyən qənaətlərimizi yazmağı gərəkli bildik.  

Yalnız qüsurları görmək və insanları rəqibçilik məntiqiylə 

qaralamaq Azərbaycan türkünün (ümumən Azərbaycan 

insanlarının) son dövrlərdəki ən böyük özünəyadlaĢma qəba-

hətidir. Nə Ģəxsiyyətlərə həqiqi qiymət verilir, nə hadisələrə. 

Çünki ölçü yoxdur. Ona görə də ya tam qaralayırlar, ya da 

uydurub milləti aldadırlar. Əbülfəz Elçibəyə münasibət bu iki 

çalarda özünü tapır: bir qrup onu idealizə etməklə böyük 

məqsədlər yolunda maneəyə çevirir, baĢqa qrup və ya qüvvə onu 

qaralamaqla gözdən salmağa çalıĢır. Hər iki münasibət əslində 

eyni sonucu verir. Onu tam vuranlar qarĢı tərəfin kortəbii Ģəkildə 

ondan əvəzsiz büt, ideal düzəltməsinə rəvac verir. Bununla da 

qabaqcıl düĢüncələrin formalaĢmasına qarĢı çevrilən özünəməx-

sus bir qaragüruh mühiti yaranır. Sonucda böyük amalların 

dərindən öyrənilməsi, həyata keçirilməsi qalır bir tərəfdə. Bir qrup 

öz «idealını» qorumaqla, baĢqa qrup isə birincinin «idealına» 

hücum edib özünə süni Ģəkildə yeni «ideal» quraĢdırmaqla məĢğul 

olur.  

ĠdeallaĢdırılan Ģəxs, Ģəxslər siyasi rəqabət meydanında 

düĢmənçilik sərhədləri yaradırlar. Ġctimai mühit bu cür qarĢı-

durmalarla ağulanır. Ədalət naminə desək, Əbülfəz Elçibəy belə 

mühitin yaranmasını arzulamayıb, yaxına qoymaq istəməyib. 

Özünün addımlarında isə istəmədən bu mühitin formalaĢmasına 

tutalqa verən gediĢləri olub. Ġnsani-milli gediĢlər artıq zədə 

götürüb. Böyük məqsədlər isə insani-milli keyfiyyətlərə doğma 

olan mühitdə sağlam düĢüncəli insanlar tərəfindən həyata keçirilə 

bilər.  
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Biz Fərdin böyüklüyünü qəbul edirik, onun layiqincə 

qiymətləndirilməsini, önə çıxarılmasını doğru sayırıq. Ancaq 

fərdin süni olaraq fenomenləĢdirilməsi, ətrafının isə cılız, bəsit, 

bivec bir yığnaq kimi göstərilməsi yolverilməzdir. Bu bivec 

yığnağın hər bir fərdi özünü yaratmaq əvəzinə, «öndəri» süni 

Ģəkildə öyməklə onu sağlam və ya qeyri-sağlam münasibətlərdən 

qorumağa, özünün ona sədaqətini sübut etməyə çalıĢır. Aydındır 

ki, bəsit səviyyə hansısa bir üstün səviyyəni qoruya bilməz, onu 

uydura bilər.  Kənardan insanlar üçün fenomenləĢdirilmiĢ fərdin, 

yaxud hadisənin əsl qiyməti bilinmir, olduğu kimi dərk olunmur, 

bu səbəbdən də o, özünün bütün yaxĢı cəhətləri ilə bir yerdə, 

maneəyə çevrilir. «Bu nə fenomendir ki, onun ətrafı cılız, sönük 

həĢirçilər dəstəsidir; hanı onun yaratdığı insani mühit, fərd 

qüdrəti, yol həqiqəti?» və s. kimi haqlı suallar meydana çıxır. 

Cılızlar əhatəsindəki «böyük» «fərd» isə müəyyən fərqli 

üstünlükləri ilə tarixin bir mərhələsində hansısa səhifədə xatirə 

ünsürünə çevrilir. Dediyimiz kimi, bu cür ünsürlər qaragüruh 

mühitinin bayrağına çevrilirsə, o, gerçəklikdə maneədən baĢqa bir 

Ģey olmur. Bu səbəbdən də əsl xalqsevərlik odur ki, hər cür 

qaragüruh mühitini darmadağın edir və mühitə sağlam nəfəs 

gətirir. Sağlam ruhlu fərdlər sağlam mühit yaratmasa, nə 

Ģəxsiyyətlər, nə də insani-milli hadisələr həqiqi qiymətini 

tapmayacaq və sağlam təsirə malik olmayacaq. Hər kəsin sağlam 

təsiri hansı səviyyədədirsə – bilinməlidir, ondan o yana nə 

uydurulmalı, nə də bütövlükdə gözardı edilməlidir. 

Əbülfəz Elçibəy təmiz adamdır, namuslu kiĢidir, vətənini 

sevəndir, özünü həsr edə bilir, buna qarĢılıq ummur. Yeri gələndə 

özünü suçlamağı, etiraf etməyi bacarır. Həm də ziddiyyətlidir. 

Gah müəyyən anlamda mənəvi-ruhani dünyanın insanı olur, gah 

da (və ən çox) siyasi mühitin nümayəndəsi olur. Səmimiyyətində 

qəribəliklər meydana çıxır. O yerdə ki, diplomatik gediĢlər 

olmalıdır, orada sadəlövhcəsinə açıq davranır. Niyyətləri 

yetirmədən elan edir. Buna görə də heç bir ciddi istəyi həyata 

keçirə bilmir.  

Kitaba üz tutaq: «Vallah, mən baĢqalarını bilmirəm, 

sonradan fikirləĢdim ki, orada baĢqa əllər olub. Ancaq bunu 
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fikirləĢirdim ki, hərəkatdır – baĢlayır, millət mitinq eləməlidir. 

Qarabağ müdafiə olunmalıdır. Söhbət bundan gedir, istəyir bu iĢi 

DTK eləsin, istəyir hökumət qursun – fərqi yoxdur. Mənə iĢin 

mahiyyəti maraqlı idi, bu iĢ Azərbaycan xalqının Qarabağa qarĢı 

olan qəsdə meydanda etirazıdır; istəyir fitnəyə gedək, istəyir 

özümüz edək (əlbəttə, özümüz etsək, daha yaxĢı), mahiyyət budur 

ki, etirazdır. Bundan sonra lap tutsunlar, nə edirlər etsinlər» (Ə. 

Tahirzadə: «QurtuluĢ və Bütövlük yolu», səh.48 – Əbülfəz 

Elçibəyin dedikləri). 

Bəlkə də bu cür çıxıĢlara görədir ki, çoxları Əbülfəz 

Elçibəyi DTK ilə əlaqədə suçlandırır. Bu, həqiqətə uyğun deyil. 

Bizi Əbülfəz Elçibəyin addımlarının uzaqgörənliyə hesab-

lanmaması düĢündürür. Sual ortaya çıxa bilər ki, o vaxt sən hansı 

addımı atırsan at, oraya DTK soxulmağa mütləq cəhdlər edəcəkdi. 

Belə olan halda,  Elçibəy nə etməliydi?  Elə biz də münasibəti bu 

nöqtədən qurmaq istəyirik. 

 Dedik ki, kitab  Elçibəyin ideoloji görüĢlərini təqdim et-

mək məqsədi daĢıyır. Deməli, Elçibəy hadisələrin üstünə 

ideologiya ilə, qlobal hazırlıqla getməlidir. O təkcə özünü təmsil 

eləmir, böyük bir axının qabağına düĢür və onu doğru yönəltmək 

məsuliyyəti daĢıyır. Bu məsuliyyət isə idrak və hünərə 

əsaslanmaq əvəzinə, həvəs və emosiyaya əsaslanırsa, deməli, 

bütöv bir nəslin hiddəti havaya sovrulur, enerji tükənir, hiddət Ģəri 

haqlamır. Qərbin demokratiya dalğası Azərbaycanın gənc 

potensialını udmamalıdır, onu özümüz böyüdüb yetirməliyik. 

Ġnsanlarda emosiyanı haylamaq əvəzinə, aydınlar müqavimətini 

önə çəkmək gərəkdir.  

Bizə görə, SSRĠ Batı'nın istəyinə uyğun olaraq, artıq 

dağılmağa baĢlamıĢdı. Qorbaçov Batıdan gələn «demokratiya, 

aĢkarlıq, yenidənqurma» mexanizmini iĢə salmıĢdı. Bu isə 

«SSRĠ» adlanan qapalı bir imperiyanı dağıtmaq üçün iĢə baĢla-

mıĢdı. Ayrı-ayrı respublikalardakı dartınmalar iĢin sürətlənməsinə 

xidmət edirdi. Əlbəttə, süni Ģəkildə bir-birinə yapıĢdırılmıĢ 

respublikalar qopanda təbii olaraq ağrılar, problemlər ortaya 

çıxacaqdı. Bizdə hər cür fəaliyyət böyük fəsadların qarĢısını 

almağa hesablanmalıydı. Ancaq boynumuza almalıyıq ki, bizim 
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hiddətimiz tarixi Ģəraitin (süni Ģəraitin) yaratdığı emosiyalardan, 

ehtiraslardan bəhrələnirdi. Bizim üçün emosional gediĢləri 

öncədən tərtib elədilər. Azərbaycanın ideya, elm, quruculuq 

səngərinə çevrilməməsi üçün «Topxana» olayı ortaya atıldı. Rus 

imperiyası açıq görürdü ki, «yenidənqurma» onun baĢını öz içində 

qatacaq və Azərbaycan müstəqilləĢəcək. Bununla da o, Güneyi ilə 

(Güney Azərbaycan) birləĢmək yönündə addımlar atacaq. Bu 

gediĢlə Qafqaz yaxın gələcəkdə Türkün əlinə keçə bilər, Türkiyə 

ilə Azərbaycanın vəhdəti böyüyər, Rusiya  təhlükəli duruma 

düĢər… «Topxana»dan baĢlayan Qarabağ məsələsi bu və bunun 

kimi amilləri nəzərə almaqla qurulub qoĢuldu. Azərbaycanın 

siyasi qüvvələri bu prosesləri önləyə bilmədilər, əksinə özləri 

bunların girovuna çevrildi. Ġnsanlarımızın emosiyaları, hiddətləri 

düzgün yönəldilmədi, yalnız ayrı-ayrı məqamlara təsir edə bildi, 

uzun müddətli mübarizəyə köklənə bilmədi. Bizim ruhani, hətta 

ideoloji müqavimətimiz yox, emosional müqavimətimiz var idi. 

BaĢqa sözlə, mübarizənin uzunömürlü təsir imkanları, təfəkkür 

prinsipiallığı meydan ehtirası ilə əvəz olunmuĢdu. Buna görə də 

Rus imperiyası bir-birinin ardınca qırğınlar hazırlaya bildi. Bir 

nəslin enerjisi, ehtirası göyə sovrulmalıydı ki, bu xalq qəti və 

sürətlə dirçəlməsin. Azərbaycandakı emosional proseslər həm də 

Batı demokratizminin istəyinə uyğun idi.  

Ġnsanlar çox vaxt tarixi misallarla əsaslandırmağa çalıĢırlar 

ki, bütün dövrlərdə azadlıq böyük qurbanlar udub.  Etiraf 

etməliyik ki, biz də müəyyən qurbanlar verdik. Ancaq bu 

qurbanlar azadlığımıza deyil, müstəqil elan olunmağımıza yaradı. 

Heç kimin əməyini azaltmadan deyə bilərik ki, bu cür müstəqillik 

baĢa gələcəkdi. Çünki iqtisadi və siyasi iflasa uğrayan Rus 

imperiyası respublikaları, o cümlədən Azərbaycanı öz əlində 

saxlaya bilməyəcəkdi. Nəzərə alsaq ki, Batının da burada ciddi 

maraqları vardı – dediyimizi təsdiq etmiĢ oluruq. 

BaĢqa bir sitata müraciət edək: «Sərhədlər bizim razılığımız 

və iĢtirakımızla sökülüb. 

Ancaq o baĢqa məsələ ki, sərhədlərin açılmasından Moskva 

öz məqsədləri üçün istifadə etməyə baĢladı, hətta bir çox yerlərdə 
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rus sərhədçilərinin özü bu iĢdə fəal iĢtirakçıya çevrildi» (həmin 

kitab, səh.48). 

Bununla da «20 Yanvar»ın əsası qoyuldu. Deməli, 

imperiyanın azman gediĢləri qırğınları hazırlayır, bizdə isə azman 

səhvlər baĢ verir, fəlakətlər hazırlığına qarĢı ideoloji yetkinlik 

yox, qızıĢmıĢ emosiyalar  meydana gəlir. Mübarizənin hardan 

baĢlayıb harda qurtaracağı müəyyən deyil. Üzdə biryerdəlik olsa 

da, əməllər adda-budda və nizamsız idi. Məgər məftilləri sökən 

kimi sərhəd aradan qalxır? Məftilləri qızıĢqanlıq sökdü, nəticədə 

sökülmüĢ məftillər sonradan daha amansız buxovlara çevrildi. 

Yetkin olmayan tədbirlərlə dövlətimiz beynəlxalq güclərdən aĢırı 

dərəcədə asılı duruma düĢüb. Buna onillik Azərbaycan 

hakimiyyəti qəti möhür vurub… 

Bütün bunlar onu göstərir ki, orada heç bir ciddi proqram, 

konsepsiya olmayıb. Bu cür təlimsizlik, tələskənlik  sərhədlərin 

ömrünü daha da uzatdı. Nə güneydə, nə də quzeydə buna qarĢı 

mütəĢəkkil hazırlıq olmaya-olmaya, sərhədsizliyi duyan, qoruyan 

gücün olmadığı bir vaxtda bu cür addımların yanlıĢ olduğu 

bilinməli və qarĢısı alınmalıydı. Belə addımlarla dövlət nə qurula 

bilər, nə də qoruna bilər… 

 Elçibəy hakimiyyətə gələndən sonra heç bir təməl 

tökmədən, addım atmadan strateji niyyətləri Ģüara çevirib 

proseslərə siyasi əngəllər yaratdı. Millətçiliklə demokratiyanın bir 

araya sığmadığının fərqinə varmadı, demokratiyaya uydu, 

demokratiya da onu vurub hakimiyyətdən saldı. 

Əbülfəz bəy millətçi idi. Ancaq zaman-zaman onun millət-

çiliyini demokratlaĢma əvəz elədi. Demokratiya – müəlliminin 

üzünə ağ olanlar ordusu yaratdı. Xəyanətlər dalğası Elçibəy 

mühitini duman kimi bürüdü. ÖzbaĢınalıqlardan, sayğısızlıqlardan 

çaĢqınlıq törədi. Bunun qarĢısını almaq cəhdləri onu mühitin 

əsirinə çevirdi. Əlbirlik əvəzinə çoxünvanlılıq formalaĢdı. Ardıcıl 

demokratiya havasına oynamaqla bölünmələr, dağılmalar çoxaldı. 

Aldatmalar, silahdaĢlar arasında yerə-göyə sığmayan 

inamsızlıqlar, arxadan zərbələr tüğyan elədi. Bir-birinə etibar-

sızlıq, sədaqətsizlik, sonucda – yadların qoltuğuna doluĢmaq, 

bir-birini yadlara satmaq, yeni zəlil, müti bir mühitin bərqərar 
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olması… Beynəlxalq qüvvələrin qoltuğunda bir-biriylə 

döyüĢmək gələnəyi yarandı.  
Çox əcaib-qəraib oyunlar meydana gəldi. Ə.Elçibəyin ətrafı 

hakimiyyəti təhvil verdiyi Ģəxslə (H.Əliyevlə) mübarizəyə giriĢdi. 

Bu mübarizəyə Əbülfəz bəy özü də qoĢuldu. Yenidən hakimiyyəti 

H.Əliyevdən almaq uğrunda mübarizəni «milli mübarizə» 

adlandırmaqdan çəkinmədilər. H.Əliyev hakimiyyəti onların 

əlindən aldığı üçün dəhĢətli bir kin və düĢmənçilik bərqərar oldu. 

Hakimiyyət uğrunda döyüĢ bütün yaxĢı arzuları kölgədə qoydu. 

Hər cür özgələĢdirən qüvvələrə əyildilər – təki hakimiyyəti geri 

götürsünlər!.. 

Bizə görə, Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətə gəlməməliydi. O, 

hakimiyyətə layiqli Ģəxs gətirməliydi, özü isə hərəkatı yaratmalı, 

inkiĢaf etdirməli və xalqı mübarizə üçün ayaqda saxlamalıydı. O, 

Azərbaycanda kənar qüvvələrin siyasi təsirə malik olmasının 

qarĢısını almalıydı. Lakin çox təəssüf ki, Əbülfəz Elçibəy özü 

«kənar»ı meyar seçdi!.. Əlbəttə, baĢqalarından nələrsə öyrənmək 

olar. Lakin xalqı və dövləti yaratmaq istəyi baĢqalarının 

gələnəklərinə deyil, öz içinə söykənməlidir. Əbülfəz bəy deyir: 

«Biz fikirləĢirdik ki, Amerikanın kiçik dövlət modelini 

Azərbaycanda quracağıq». Bizə görə, bu fikir azadlıq ideyasına 

yaddır. Bunlar Azərbaycanda Amerika qururlar, yaxud 

Azərbaycandan Amerika quraĢdırırlar – əks-səda səviyyəsində 

dövlətçilik!.. Amerikaçılıq ilə Azərbaycanı idarə etmək olmaz. 

Amerikada hər Ģey «dünya ağalığı»na hesablanıb və gec-tez 

dağılacaq. Kiçik Amerika modeli və içində Amerika nüfuzu, 

təsiri ola-ola Azərbaycan özünə bənzəməz, qurulmaz. 

Əbülfəz bəy dilimizin qorunmasıyla bağlı çox həyəcanla 

danıĢır: «BaĢqa dildə, təfəkkürdə milləti tərbiyə etmək o millətin 

evini yıxmaqdır» – deyir. Bu, əsl yurdsevərlikdir. Onda bu cür 

məsələlərə yönəlik millətsevərlik tez-tez qabarır. «Millət öz adını 

qaytarmalıdır» deyəndə də hökmlə danıĢır. Bu ləyaqət özünü 

dövlət dilinin Türk dili kimi qəbul olunmasında təsdiq edir. «Bizə 

ən böyük zərbəni «türk» adımızı götürməklə ediblər» – deyəndə 

bir millət oğlunun hayqırtısı baĢqaları üçün nikbinlik iĢığına 

çevrilir. Sonrakı dövrdə buna qarĢı gedərək dilimizi 
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«azərbaycan»laĢdıranlar Əbülfəz bəyin sevgisi qarĢısında 

suçludurlar. Guya baĢqa etnikləri qıcıqlandırmamaq üçün siyasi 

xətt yürütdülər, Azərbaycanı qorudular. Bu xətt Azərbaycana 

sevgidən irəli gəlmirdi, hakimiyyəti qorumaq istəyinə xidmət 

edirdi. Azərbaycançılığı Türkçülüyə qarĢı qoymaq günahdır. 

Yurdumuzda Azərbaycançılıq–Türkçülük birliyi yaratmaq 

əvəzinə əksliyi yaratdılar. Hətta Türk sözünə qarĢı nifrət motivləri 

də meydana gəldi. Əbülfəz bəyi etnik siyasəti qura bilməməkdə 

suçlayanlar Türkçülüyü sevməyənlərdir.    

Yeri gəlmiĢkən, Azərbaycançılıq Əbülfəz bəy tərəfindən də, 

tarixçi bilginlər tərəfindən də coğrafi anlayıĢ kimi qəbul edilir. 

Bu, çox acınacaqlı yanaĢmadır! Heç kim demir ki, Azərbaycan 

bizim dini adımızdır – ZərdüĢtçülüklə bağlıdır. ZərdüĢtçülükdə 

odun iĢıq anlamıyla bağlıdır. «Azərbaycan» – «Odu Qoruyan» 

deməkdir. «Odlar Yurdu» sözü buradan əmələ gəlib. Bu, 

yetərincə aydın olan bir həqiqətdir. Təəssüf ki, bu məsələni də 

bilərəkdən qaranlığa atırlar. Çünki islama qarĢı söz demək 

istəmirlər, həqiqəti gizləyirlər. Həqiqət gizlənəndə isə nə Ġnam 

yarana bilər, nə də xalq. 

Ġndikilər də durub Azərbaycançılıqdan dövlət ideologiyası 

quraĢdırırlar. Bunun da məğzi odur ki, millət yoxdur, hamı elə 

azərbaycanlıdır. Ləzgi də, TalıĢ da, Kürd də, Lahıc da, Türk də və 

s. – bir Ģeydir. Çox bəsit yanaĢmadır! Vaxtilə «Vahid bəĢər» 

xülyası «kommunizm ideologiyası» adlandığı kimi, bunların da 

«hamı azərbaycanlıdır» xülyaları azərbaycançılıq ideologiyası 

adlandırılır. Milləti yaratmaq gərək, ləğv eləmək yox, gizləmək 

yox. Siyasi oyunlarla daha amansız təhlükələr hazırlayırlar – 

müvəqqəti özlərini qorumaqla. 

Əbülfəz bəy də udilərə münasibəti siyasət xatirinə artırır, 

«qoy görsünlər ki, biz ermənilərlə din davası aparmırıq, xaçpərəst 

udilərə münasibətimiz buna sübutdur» görüntüsü yaradır. Bu, 

gərək deyil. Millət məsələsində humanizm əsas olmalıdır, siyasi 

oyunlar yox. 

Həqiqi Ġdeya olmayanda, milli ideologiya olmayanda böyük 

məsələlərə münasibət qeyri-müəyyən olur, hadisələrin nizamı 

pozulur, hər Ģey bir-birinə qarıĢır. Əbülfəz bəy yeni yön, yeni 
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xətt yarada bilmədi, özündən öncəkini yamsıladı. 

Məmmədəmin Rəsulzadə dəyərli hadisədir (baxmayaraq ki, indiki 

Azərbaycan iqtidarı onu danmaqla məĢğuldur). Bu yerdə yenə 

mövzumuzun baĢlanğıcına qayıdaq: Biri danır, o biri isə artırır. 

Hələ onu demirik ki, Azərbaycan dövlətinin kim tərəfindən 

qurulması uğrunda millətimizə ayıb gətirən dartıĢmalar da gedir. 

Əbülfəz Elçibəyin tərəfdarları indiki dövlətimizin yaranmasını 

M.Rəsulzadədən baĢlayıb Əbülfəz Elçibəylə bütövləĢdiyini qəbul 

edirlər. Ġndiki iqtidarın yalmançıları isə bu iĢi sovet dövründə 

mübarizə apararaq bu gün də baĢa çatdıranın H.Əliyev olduğunu 

iddia edirlər.  

Sovet dövründə H.Əliyevin mübarizə aparması cəfəng 

sözdür. Lakin bu dövlətin yaranmasında adı çəkilən hər üç Ģəxsin 

əməyi var, hərəsinin özünə görə qatqısı var.  

Daha çox isə Rəsulzadənin və Əbülfəz bəyin haqqı var.  

Bəs bu qurulan dövlət nə dərəcədə qənaətbəxĢdir? Axı bu, 

olduqca zədəli quruculuqdur. Hamı ora-bura oxĢayan dövlət 

qurmağa çalıĢır, xalq isə uçub dağılır. Bunların qurduğu dövlət bu 

uçmanın qarĢısını ala bilmir. Hələ biz demirik ki, müstəqilliyimiz 

oyuncağa oxĢayır. Dünyanın nə qədər dövlətindən asılı olmaq 

olar?! Bu məmləkətdə xalq böyümür, balaca saxlanılır. Bəs 

müstəqilliyə hansı güc qarant olur? 

Əsas iĢi ikinci dərəcəli sayırlar, ikincini əsas. Müstəqil də 

olduq, bəs niyə özümləĢmirik?! Azərbaycanda son dövrlər 

baĢlayan ictimai-siyasi fəaliyyətlərin heç birində özümləĢmə-

özümləĢdirmə aydın olmayıb və prosesə çevrilməyib. Yalnız bu 

və ya baĢqa məsələlər Ģüarlar səviyyəsində görünüb. ÖzümləĢ-

məni yüz illərin o tayında görürlər, ona görə də baĢlamırlar, 

özlərindən sonrakıların baĢlayacağını güman edirlər. Hər bir nəsil 

beləcə çabalarla məĢğul olur və əsaslı heç bir məqsədə nail 

olunmur. Bu gün müstəqil olduğumuz dövrdə millət kimi 

əxlaqımızdan, adət-ənənələrimizdən daha çox uzaqlaĢmıĢıq. 

Ġndiki gediĢlərin hamısı rus kommunizminin dəyirmanına su 

tökür. Hələ ki, dairədə fırlanırıq. «Ləbbeyk» deyib demokra-

tiyadan, Batıdan yapıĢırıq. Batını – Batıçılığı qurtuluĢ kimi 

qarĢılayırıq, özümüzdən sürətlə əl çəkirik. Budur bizə bağıĢlanan 
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dövlət quruluĢu və azadlıq! Bu gediĢlə Azərbaycanın nəinki 

Bütövlüyünü yaratmaq mümkündür, heç bu tərəfdə elan elədi-

yimiz müstəqilliyi də qoruyub saxlaya bilmərik.  

BirləĢmə məsələsində H.Koldan öyrənmək istəyi 

səsləndirilir Əbülfəz bəy tərəfindən. Bu isə yolverilməzdir! 

Helmut Kola xüsusi bir ideologiya gərək deyildi, çünki o, 

parçalanmıĢ Avropa dövlətini birləĢdirirdi. Bu da bütün hegemon 

dövlətlərin maraqlarına, mənafelərinə uyğun idi. SSRĠ-nin 

dağılması və Avropanın təhlükədən (sosializm – rusçuluq təhlü-

kəsindən) qurtulması  hadisəsi ilə yeni Türk dövlətinin yaranması 

indi dünyada eyni məzmun daĢıya bilməz, eyni maraq yarada 

bilməz. Ona görə də Azərbaycanın birləĢməsi hadisəsi həvəskarlıq 

səviyyəsində gerçəkləĢə bilməyəcək. Güneylə Quzeyin arasında 

elə böyük maneələr mövcuddur ki, Əbülfəz bəyin yurdsevərliyi, 

millətsevərliyi tələsik Ģüarlarla doğrula bilməyəcək.  

Xalqın ruhuna hakim olan özgələĢmə prosesi yalnız əsaslı 

ideyalarla, Ruhani dirəniĢlə aradan qaldırıla bilər. Bu Yolun 

prinsiplərini Asif Ata bəyan edib. Asif Atanı eĢitmək üçünsə 

gərək gümüĢlü xəncərlər açılıb yerə qoyulsun; qaragüruh 

mühitinin siyasi oyunları dayandırılsın, fədakar, umacaqsız, 

ərdəmli insanların birliyi əsasında Uluyurd Hərəkatı baĢlasın.  

Üçrəngli bayraqla Bütöv, qüdrətli Azərbaycan qurmaq 

mümkün deyil. Bu barədə biz çox yazmıĢıq. Bir daha xatırlatmaq 

istəyirik ki, Güneyin xilası Ġranla mübarizənin Ġslamla mübarizə 

səviyyəsinə yüksəlməsindən keçir. Bizim 

azərbaycansevərlərimizdə isə baĢlıca məqsədlər islamlaĢma 

yönündə nəzərdə tutulur. Ġslam xəttində dartıĢmalar, deyəsən, 

Doğu'nun ən böyük probleminə çevrilib. Nə Türk Dünyası 

yaranır, nə Ərəb Dünyası yaranır, nə fars xoĢbəxt ola bilir və s. 

Əksinə, bunların aralarında çox ciddi əyintilər, düĢmənliklər 

mövcuddur. VII yüzilin feodalizm təfəkkürü ilə Doğu doğmalığı 

baĢ tutmaz. Bəlkə elə doğrudan da Vəhhabilik – islam vasitəsilə 

hegemonluq etmək istəyini türkün və farsın əlindən almaq üçün 

düĢünülüb? Türkün ən güclü (hərbi və dövləti baxımından) 

qolunun Sünnilik vasitəsilə, farsın ġiəlik vasitəsilə imperiya 

yaratmaq meylləri bəlkə doğrudan da ərəblərə «dərs» olub? 
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Vəhhabiliyin meydana ciddi gətirilməsi ilə «siyasətin əsas dayağı 

kimi formalaĢan islam ərəbdə mərkəzləĢməlidir» prinsipi yəqin ki, 

burada əsas götürülür. Türk isə islama yiyə çıxmağa 

çalıĢmaqdansa, Asif Atanın yaratdığı Ġnama, özünün Ruhaniyyat 

Ocağına yiyəlik eləməlidir. Onda  islam vasitəsiylə hegemonluq 

cəhdlərinə ehtiyac olmayacaq. Qeyd edək ki, Vəhhabiliyin əsas 

mərkəzinin Ərəbistanda olması da təsadüfi deyil. Sünniliyin 

zəiflədiyi bir dövrdə Türkiyədə Nurçuluq adlı bir islam 

cərəyanının inkiĢafına orada göz yumulması da təsadüfi görün-

mür. Siyasi hegemonluq üçün, siyasi anlamda özünü, dövlətini 

qorumaq üçün din alveri əsl xalqçıları ciddi düĢündürməlidir. 

Vəhhabiliyin inkiĢaf etməməsi üçün Ģiəliyi, sünniliyi qorumaq, 

inkiĢaf etdirmək uzaqgörənlik deyil. Bunların hər üçünü rədd 

eləmək gərək! – Bir bezin qırağı kimi.  

BaĢqa sözlə, dini rədd eləmək, Ġnamı gətirmək lazımdır.  

«Əjdəha»nın bir baĢını kəsərsən, yerində yeddisi əmələ 

gələr. Gündə bir təriqət, bir məzhəb meydana çıxır və xalqımızın 

mənəviyyatına siyasi yürüĢ edib böyük fəlakətlərin təməlini tökür.  

Buradan aydın olur ki, bircə qom, sayı bir əlin barmaqları 

qədər olan Ġnamçıların çiyninə nə qədər ağır yük düĢür! 

Əbülfəz bəy çox qabardır ki, islam türkə təktanrıçılığa görə, 

demək olar, döyüĢsüz və sürətlə gəlib. Ərəbin nəhəng ordularının 

yürüĢünə qarĢı Babəkin əsgəri və dini müqavimətini dilə gətirmir, 

islamı qoruyur. Beləliklə onun baĢlıca dəyəri olan səmimiyyəti də 

aradan gedir. Adamın əlləri yanına düĢür, həyəcanlanmaya 

bilmirsən. Bir nəfər axıra qədər dayanıqlı adam tapa bilmirsən! 

Heç kimdə, heç yerdə Azərbaycanın müəyyənliyini görmək 

mümkün deyil. Əbülfəz bəyin Azərbaycanı – Ġslam və Avropa 

dəyərləri adlandırılan sxemin içində bərqərar olur. 

Folklorumuzdan danıĢır, – içindən islam çıxır. Hətta Koroğlunu 

da sufiləĢdirib dolayısıyla islamın içinə atır.  

Əbülfəz bəyin özünəməxsus maraqlı düĢüncə tərzi var. 

Fəqət, bütün hallarda onun meyarı dindir, demokratiyadır. 

Əbülfəz bəyin arzuladığı insan dinçi və demokratdır. Bu isə 

əslində sxematik yanaĢmanın quramasıdır. Əlbəttə, biz Əbülfəz 

bəyin ləyaqətinə Ģübhə eləmirik, türksevərliyinə kölgə salmaq 
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niyyətimiz yoxdur. Nə qədər qəribə səslənsə də, deməliyik ki, 

Əbülfəz bəy özü öz türksevərliyinə – özgəçiliyin təsirinə 

aldanmaqla – ziyan gətirir!  

 Ləyaqətli adamlar həmiĢə despotizmə qarĢı, ağalığa qarĢı 

mübarizə aparıblar. Əbülfəz bəy də SSRĠ-nin güclü vaxtlarında 

onun «bostan»ına daĢ atanlardan biri olub və buna görə təqib 

edilib, hətta həbs olunub. Amma nədənsə indi Amerikanı ölçü 

kimi götürür. Özü də bilir ki, Amerika dünyaya ağalıq edir, bizim 

müstəqilliyimizə onun təhlükəsi SSRĠ-ninkindən  az deyil. 

Siyasətçi kimi Amerikaya açıq Ģəkildə toxunmaya bilər, məsələ 

burasındadır ki, onu Azərbaycan üçün model kimi götürür… 

Böyüklük – fərdi hadisədir. Fərd özündən yüksəyə qalxır, 

yeni yön yaradır. Meydan fəalları kütləvi «böyüklük» yaratdılar, 

kütlənin böyüyü oldular. Kütlənin böyüyü xəlqi mənada 

sıravilikdir. Xalqın böyüyü – xalqı yaradandır. Kapitalizmlə xalq 

yaratmaq olmaz. Bunlarsa nə edirlər – kapitalizmin içində edirlər. 

Kapitalizm xəlqiliyə qarĢıdır, xalqı kütlə səviyyəsində saxlayan 

antiinsani hadisədir. Pulçuluğun baĢa çıxdığı mühitdə xalqın 

etiqadı ləğv olunur. Kapitalizmdə milli dəyər yaranmır. Dəyəri 

kapitalizmdən, ümumən quruluĢun təsirindən kənara çıxan 

yaradır. Kapitalizm xalqın ömrünə hakim olanda ülvi dəyərlərə 

yer qalmır, dəyər yiyəsizləĢir. Dəyər eksponat kimi mövcud 

olanda həyat öz anlamından ayrılır. Həyatın anlamı o deməkdir ki, 

onun uca, ruhani Dəyərlərə çatması təmin olunur. Meydan fəallığı 

– həyatın uca, ruhani səviyyəsinin yaranmasına yox, ən yaxĢı 

halda bioloji həyatın qorunmasına xidmət edirdi. BaĢqa sözlə, 

həyat uğrunda mübarizə baĢ verir. Həyat uğrunda mübarizə isə 

Həqiqət uğrunda mübarizə deyil. 

Əbülfəz bəyin mühitində saf adamlar var, əksəriyyət isə 

qaragüruh kimi formalaĢıb. Saf adamlar belə mühitdə aza bilirlər, 

həqiqət yolunu itirə bilirlər. 

Beləliklə, biz gücümüz daxilində səmimi bir araĢdırma 

təqdim edirik. Biz özümüzü Əbülfəz bəyin Azərbaycanımıza 

gərəkli bildiyimiz yaxĢı cəhətlərinin də yiyəsi hesab edirik və 

bunun arxasında dururuq! 
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Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 

 

Atamız Var Olsun! 

 

25, 27, 28 Sərt Ayı, 25-il.  

Saray-Soylu – Atakənd. 

 

 

QARAGÜRUH  CƏNGƏLLĠYĠ 

 

Bir vaxtlar hərəkat xarakteri daĢıyan mübarizə əməlləri indi 

qara-qıĢqırıq səviyyəsinə düĢüb. O vaxt vahid bir məqsəd 

duyulurdu və insanlar bir idilər, bir yerdə idilər. Zaman-zaman 

böyük məqsədlər unuduldu, bölündü – balaca məqsədlər törədi.  

Balaca məqsədlər uğrunda döyüĢ – mübarizənin xislətini 

tamamilə dəyiĢdi, mübarizə adiləĢdi.  

Böyük məqsədə aparan Ģəxsiyyət yaranmadı, ayrı-ayrı 

Ģəxslər siyasətin aləti kimi kütlə psixologiyasına uyğun addımlar 

atmağa baĢladılar. Ġctimai-siyasi gediĢlər qaragüruh səviyyəsində 

həyata daxil oldu.  

Ġntellektual səviyyə çox tez tükəndi. Ayrı-ayrı ziyalılıq 

imkanı olanlar fikir məclisləri yaratmaq əvəzinə, ideya insanlarına 

çevrilmək əvəzinə, qaragüruhla birləĢdilər – qaragüruha 

çevrildilər. Elmi diskussiya əvəzinə, söyüĢ çığırtıları, intellektual 

aparıcılıq əvəzinə, xoruz banları, boĢboğazlıq, mənəmlik 

hayqırtıları, sayğısızlıq, qəbahət seriyaları ictimai-siyasi mühiti 

üfunətlə doldurdu.  

Qaragüruh mühitində heç kim fikir demir, ona görə heç kim 

də dinləmir. Amma dəbdəbəli toplantılar, tədbirlər sıraya düzülür.  

Qaragüruh fikrə, fikirçiliyə yaddır. Qaragüruhu əsl fikir 

hürküdür, qeyzləndirir. Nə deyirsən de, əsl söz demə. Qaragüruh 

əslliyə uyğunlaĢa bilmir, bu səbəbdən də keçilməz cəngəlliyə 

çevrilir. Oturub düĢünən yoxdur, narahat olan yoxdur; hamısı 

söyüĢ meydanına tələsir.  

Özünü qəbahət selində çox güclü sanır qaragüruh. Özünü 

həqarətdə daha yaxĢı ifadə edə bilir.  
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Qaragüruhda yoldan azmıĢ sağlam toxum aradım. Yenə 

arayacam.  

Boğulanlara saf hava gərək, sağlam ünsiyyət gərək!  

Böyük idealları balaca səviyyələr inhisara alanda Qaragüruh 

yaranır. 

Böyük ideallar balaca səviyyələrin nümayiĢinə, balacalığın 

təsdiqinə, mənəmlik vasitəsinə çevriləndə Qaragüruh 

yaranır. 

Böyük ideallar aqibətə çevrilməyəndə, onun kölgəsində 

qruplaĢmalar mövcud olanda Qaragüruh yaranır.  

Balaca səviyyələr xalqla böyük ideallar arasında əla-

qələndirici rolu oynayanda Qaragüruh yaranır. 

Qaragüruh mühitində xalq böyük idealları tanıya bilmir, 

dərk eləyə bilmir, böyük ideallara qovuĢa bilmir. Qaragüruh 

mühiti böyük idealları xalqın gözündən salır. Xalq yüksələ bilmir, 

qaragüruh mühitində iliĢib qalır. Böyüyə bilməyən, arta bilməyən 

xalq üçün böyük ideallar əlçatmaz olur, böyük ideallara 

qovuĢmağın mümkünlüyü cəfəng görünür. Böyük ideallar 

mifləĢir, nağıllaĢır, tarixləĢir (gerçək həyatdan çəkilir, təsirsiz-

ləĢir), hətta yalanlaĢır.  

Böyük ideallar balaca səviyyələrin yanaĢmasında, tələbində 

canlı həyatı tərk edir. Nəticə etibarilə həyata nisbi ideallar 

gətirilir. Nisbi ideallar balaca səviyyələr üçün əlçatmaz, ünyetməz 

olmur, balaca səviyyələrin istəklərinə uyğun olur, balaca 

səviyyələrə gərək olur. Balaca səviyyələr özlərinin mövcudluğunu 

qorumaq üçün nisbi ideallardan özlərinə büt yaradırlar. Bütləri ilə 

özlərinin doğmalığını uydurur və nümayiĢ etdirirlər. 

Qaragüruh özünün bəsit bütünə həqiqi münasibət görən 

kimi qaraqıĢqırıqla müqavimət göstərir, həĢir salır. Özünün bəsit 

bütünü həqiqi qiymətdən qoruyur. Çünki bütünün əsl səviyyəsi 

bəlli olanda özünün heçliyi bilinir, yoxluğu, gərəksizliyi 

aydınlaĢır.  

Zahirən Qaragüruh çox həĢəmətli görünür, qətiyyətli 

görünür. Bu zahiri həĢəməti, qətiyyəti göstərən quraĢdırma say 

həĢiridir. Say həĢiri bütün hallarda xəlqi keyfiyyətlərin yaran-

masına ziyan vurur.  
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Xəlqi keyfiyyətlər fərdi ucalıqdan baĢlayır. Fərdi ucalığı 

yetirmək və qorumaq – əslində xəlqi keyfiyyəti yaratmaq demək-

dir.  

Fərdi uydurmaqdan və endirməkdən qoruyanda xəlqi 

keyfiyyətlərin dəyər siqləti bərpa olunur. BaĢqa sözlə, fərd böyük 

ideallara qovuĢanda mifə, bütə deyil, xəlqi yönə çevrilir.  

Çox vaxt «Ġnsanı bütləĢdirmək olmaz» deyərək fərdi qüdrəti 

vururlar. Və guya zəka nümayiĢ etdirərək, kütləvilik avamlığını 

aradan qaldırmağa xidmət edirlər. Əslində xalqın yönünü 

vururlar. Bu səbəbdən də nə Qaragüruhun nisbi ideal 

quraĢdırmasına, balacalardan büt yaratmasına yol vermək olmaz, 

nə də qısqanc intelligentlərin uca fərdlərə daĢ atmasına imkan 

vermək olmaz. 

Əsllər həqiqətə yiyəlik eləməsə, qeyri-əsllər gediĢatı 

naqislik tələsinə salacaqlar. 

13 və 18 Od Ayı, 25-il. 

 Atakənd– Saray-Soylu. 

 

 

HAKĠMĠYYƏTÇĠLĠK  KRĠMĠNOLOGĠYASI 

 

(Stefan Sveyqin «Jozef Fuşe» əsəri üstə) 

  

Stefan Sveyqin «Jozef FuĢe» romanını oxuyanda adamda 

bir-birini inkar edən suallar ortaya çıxır. Görəsən Sveyq belə bir 

əqidəsiz, xaraktersiz adamın əməllərini yazmağa vaxt ayırmaqda, 

onu tarixə çevirməkdə nə dərəcədə haqlıdır?! BaĢqa bir sual isə 

odur ki, görəsən bizim zəmanəmizlə FuĢe zəmanəsi arasında 

çoxmu məsafə var, zaman hansı fərqlə dəyiĢib, – irəli gedib, dala 

qayıdıb, yoxsa yerində sayıb?  

Bizim zəmanəmizi təhlil edəndə həyatın ən çox kriminal 

gediĢlərdən ibarət olduğunu görürük. Geriyə baxanda da məhz 

kriminal tarixləri oxuya bilirik. Elə bir tarix ki, indiki həyatımızda 

olduğu kimi təkrarlanır. Əcəba, bəs onda bəĢəriyyət sabaha hansı 

addımları atıb? Görəsən həyatın arzu olunan inkiĢafı elə bu 

gördüklərimizdənmi ibarətdir? Ġdeal doğrudanmı təxəyyülün 
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uydurmasıdır? BəĢəriyyətin meyarı hanı? Heyvanilik ölçüsündən 

qeyri ölçünün olmasına inamsızlıq hansı tələbdən gəlir? Niyə 

bəĢəriyyəti antiinsani gediĢlərlə barıĢmağa məcbur edirlər? 

Ġnsanlığın məhvi üzərində haytalanan ağalıq ehtirası – texnikanın 

ülviyyətə qarĢı qəzəbli bir inkiĢafı ilə bəĢəriyyətə nə vəd edir? 

Zaman heç nəyi dəyiĢməyib. Hər Ģeyi zamanın dəyiĢəcəyinə 

bel bağlayanlar tarixi naqislikləri bayraq kimi baĢları üzərinə 

qaldırıb, ötəri, keçici ömürlərini zamanın tələblərinə 

uyğunlaĢdırmaqla iĢlərini bitmiĢ sayırlar. Gilyotina vəhĢətini 

bugünkü demokratiya heyvərəliyiylə əvəz etməyi bəĢəri tərəqqi 

saymaq, bununla da terror və sui-qəsdlərin qaçılmaz olduğunu 

gözə soxmaq – Sabahı dünənə pərçimləmək əməlidir. Deməli, 

inkiĢafın mayasında sui-qəsdin xüsusi rol oynadığı məntiqi 

yaradılır. Deməli, antitərəqqisiz tərəqqi mümkün olmur, ictimai 

tərəqqi baĢ tutan deyil. Ona görə diqqəti bütünlüklə texniki 

tərəqqiyə vermək və həyatı bütünlüklə texnikanın idarəçiliyinə 

tapĢırmaq… Nə qədər amansız, qəddar, vəhĢi və ümidsiz 

məntiqdir! Peyğəmbərliyin rolu sıfıra endirilir. Ġnam dünyasının, 

sevgi dünyasının gərəksizliyi necə də vəhĢi bir ehtirasla təbliğ 

olunur! Gerçəklikdən baĢqa həqiqətin olmadığı amansız bir 

həyasızlıqla iddia edilir. Bu, gilyotinalardan daha qorxunc bir 

silahdır. Bioloji həyatdan qeyri varlığı olmayan insanlar üçün 

gilyotinaları qoruyub saxlamağın nə mənası?! Gilyotinanı inkiĢaf 

aradan qaldırmayıb, bütünlüklə heyvanlaĢan həyat əvəz edib. 

Gilyotinanı hakimiyyətçilik cazibəsi, nəĢəsi yaratmıĢdı. 

Ġnsanın öz enerjisini bütünlüklə bioloji yaĢamına həsr etməsini 

hakimiyyətçilik cazibəsi, nəĢəsi yaradıb. Hakimiyyət qan mühiti 

yaradır. Ġnsan qan mühitinə alıĢdırılır, o daim qanlı hava udur. 

Qanlı nitqlərdən enerji alır, hərəkətə baĢlayır. Ġnqilabı qanlı 

çıxıĢlar yetirir, qanlı istəklərin təzahürü kimi meydana gəlir o, 

həyatı qan gölündə çimizdirmək səviyyəsinə qədər geniĢlənir. 

Qanlılara qarĢı qanlılar doğulur. Qanlıları qanlılar devirir, baĢa 

qanlılar keçir. Qan havası azalmır, qan mühiti dəyiĢmir, qanlı 

əməllər tükənmir. Qanlı ehtirasları doydurmaq mümkün olmur. 

Çiyin-çiyinə gedənlər bir-birinin qanına susayır. Bir-birini 

Gilyotinanın vəhĢi pəncəsinə itələyir. Qurduqları mühit onları 



Сойлу Аталы 

 76 

yönəldir, qan tökməyə məcbur edir. Hakimiyyəti bölə bilmirlər, 

intriqa meydanları yaradırlar. Bir-birini qanlı əməllərdə ittiham 

edirlər. Hakimiyyətsevərlik ən dəhşətli əqidəsizlik yaradır. Xalq 

özünü əqidəsizlərə tapĢırır. Ġntriqaçıların arxasında qruplaĢır. Bir-

birinə zərbə vuranların oyunlarına xidmət edir. Qanlılığa Ģərik 

çıxır. Qanlılıq aradan qalxmır, cəmiyyətin həyatına paylanır, 

əməllərə qayıdır, qaytarılır. Hakimiyyətsevərlik – qəddarlıq 

mərtəbələri tikir. Bu mərtəbələrə gözətçilər qoyur. Xalq hər an bu 

qəddarlıq mərtəbələrindən izlənilir, ən dəhĢətli qırğınlar seylabı 

ilə üz-üzə qalır. Çığırtılar, bağırtılar, fəryadlar inqilabın möhtəĢəm 

qələbəsi kimi əks olunur. Ġnqilabı hakimiyyətsevərlər hazırlayır, 

xalq həyata keçirir. Qırğınlar, qurbanlar xilas yolu kimi təlqin 

olunur. 

 

Daxili Siyasət yaramazlığı 

 

Hakimiyyət ehtirasları birinci növbədə xalqı pərakəndə 

vəziyyətə gətirir. Xalqın yekdil olması hakimiyyət baĢına keçənin 

imkanlarının məhdudlaĢması deməkdir. Çünki biryönlü xalqı 

əzmək, soymaq, talamaq mümkün olmaz. Bunun üçün hakimiyyət 

əhalinin bütün təbəqələri içərisindən imkanlıları seçir və onları 

mənsub olduqları təbəqələrdəki narazılığa, narazılara qarĢı qoyur. 

Vəzifəlilər vəzifəsini qorumaq üçün, tacirlər ticarətlərini qorumaq 

üçün, yaltaqlar Ģöhrətlənmək üçün narazıların ağzını hər cür 

vasitələrlə yumurlar. Hakimiyyətdə olan özünün əhali arasında 

seçdikləri əlaltılarıyla (ziyalı sayılan, Ģair, yazıçı, alim) daim 

müdafiə olunur, ədalət carçısı kimi təbliğ olunur. Özü isə ictimai, 

siyasi «vəkillərini» xalqın baĢbilənləri kimi qələmə verməklə 

əhalini səmtsiz, məqsədsiz, yolsuz qoyur. Ümidsizlik girdabına 

düĢən əhali arasında dağıdıcı qorxu yaranır. Xalq özgəçi 

siyasətbazların ümidinə qalır. Xalqın yaradıcı imkanları 

məhdudlaĢır, əməl pozuntuya uğrayır, dəyər yaranmır. Xalq 

dəyərsizlik, ölçüsüzlük tələsinə düĢür. Ġçəridən sarsılan xalqın 

arasına hər cür avantürist meyillər daxil ola bilir. Xalq dəyər 

yaratmaq əvəzinə, Hakimiyyətçilik oyunlarının xidmətçisinə 

çevrilir. Oyunlardan dartınıb çıxmaq istəyənlər isə Zor ilə 
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qarĢılaĢırlar. BəĢəri hadisə olan, özündə Uca Anlam daĢıyan 

Xalqın həyatında Zor idarəçiliyi bərqərar olur. 

Deməli, hər kəsin hakimiyyətə can atmaq istəyi yuxarıda 

qeyd elədiyimiz bu əməllərlə doludur. Hakimiyyəti ələ keçirmək 

ehtirası xalqa xidmət adıyla meydana gətirilir. Hakimiyyətə sahib 

çıxandan sonra məlum olur ki, o elə özündən öncəki gediĢləri öz 

xeyrinə həyata keçirməyə gəlib. Çünki hakimiyyətə gələn zahiri 

vədlərdən baĢqa heç bir hünərə malik deyil. Mövcud doktrinalarla 

mövcud quruluĢa xidmət göstərməli olur. Bu icraçılar da 

hakimiyyəti kimlərlə ələ keçirdiklərinin fərqinə varmayanda daha 

böyük fəsadlar törətməli olurlar. Hakimiyyəti ələ keçirmək üçün 

müəyyən qruplar birləĢirlər. Ümumi məqsədə nail olunduqdan 

sonra hər kəsin öz məqsədi, mənafeyi gündəliyə çıxır. Bu 

mənafelər də odur ki, hakimiyyət istəyi ətrafında birləĢənlər daha 

çox pay qoparmaq üçün bir-biriylə mübarizə aparmağa 

baĢlayırlar. Xalqa xidmət vədini anarxiya küləyi aparır, hər kəs öz 

yerini möhkəm saxlamaq üçün hər Ģeyi unutmalı olur. 

Talançılığın birləĢdirdiyi qrupların əməllərini onların içindən 

kimsənin ayrılıb ifĢa etməsi risklidir. Bu risk artıq qeyri-adi hünər 

və qüdrət tələb edir. Bu hünəri isə mövcud metod və yabançı 

ideyalarla həyata keçirmək mümkün deyil. Deməli, kim vəd 

edirsə ki, hakimiyyət mənafeyinin birləĢdirdiyi kəslərlə 

hakimiyyətə gəlib xalqa xidmət edəcək – o, çox kobud yalançıdır. 

Zamanın fövqünə qalxmayan, təmənnasızlıq əsasında yaĢamayan, 

yadlığa qarĢı ulusal dəyərlərlə mübarizə aparmayan kəslərin iĢinə 

inanmaq olmaz. Ġndiki səviyyə ilə mübarizə aparanların iĢindən 

xalq xeyir deyil, zərər götürəcək. Öncəki hakimiyyətin eybəcərliyi 

yeni biçimdə insanlara fəlakət bağıĢlayacaq.  

 

Siyasət və Ləyaqət 

 

Gərək elə yaĢayasan ki, daim Ģəri ittiham edəsən. Nə vaxtsa 

Ģərin qarĢısında müttəhim olmayasan! 

 

* * * 
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Siyasətdə dala-qabağa vurnuxmalar qaçılmazdır. Ġntriqa 

zərbəsi çox vaxt geri çəkilməklə baĢa gəlir. Ruhaniyyatda isə 

yalnız irəli yol var. Geri çəkilmə fürsət əldə eləmək üçündür. 

Ruhaniyyatda fürsət axtarıĢı yox, əxlaq yeriĢi var. Siyasət 

ruhaniyyatdan bəhrələnməklə yeriĢini dəyiĢə bilər – milliliyə 

xidmət edər! 

*** 

Ġnqilabın qələbəsi terrorla, sui-qəsdlərlə baĢa gəlir. Terror 

və sui-qəsdlərlə qurulan qələbə həyatda terroru, sui-qəsdi aradan 

qaldırıb əmin-amanlıq yarada bilməz! 

 

*** 

Hakimiyyətə can atan ağalıq üçün, qisas üçün, üstünlük 

(xudbinlik) üçün can atır, xidmət üçün can atmır. Hakimiyyətdə 

xidmət yoxdur, idarəçilik var. Xalqı sevən onu idarə etməyə can 

atmaz, onu böyütməyə, xilas etməyə can atar. Hakimiyyət təklif 

olunanda məsuliyyətin böyüklüyü qarĢısında tərəddüd etməyən, 

əksinə nəĢələnən adam xalqı sevə bilməz. Hakimiyyəti gərək 

minnətlə versinlər. Ġndikilər isə ölürlər hakimiyyət üçün. Həyatı 

oyuna çevirirlər, – özlərinin mənfəətləri üçün çalıĢırlar, deyirlər 

xalq üçün eləyirəm. Hamı yalanı bu və ya baĢqa biçimdə qoruyur! 

*** 

Bonapartın arvadı Jozefina Boqarne hər il üç yüz Ģlyapa və 

yeddi yüz paltar hazırladırdı. Üstəlik, ərinin ona dövlət 

xəzinəsindən səxavətlə verdiyi «yüzminlər yağıĢ damlaları dənizə 

tökülüb yoxa çıxan kimi qeybə çəkilirdi». 

Bu gün də durum dəyiĢməyib. Ledi («xanım» da yox, 

«ledi») adlanmaq və bütün cəmiyyətə üstdən aĢağı baxmaq üçün 

hansısa vələdüzna müftəxorun arvadı olmağa tələsən bədbəxtlər 

hər yanda boldur. Bu cür xudbin həyat tərzinə qadınlığın bütün 

ülvi xislətini qurban vermək diləyiylə döyünən ürəklər var. Həyat 

belə ürəklərdə öz anlamını itirir. 

 

*** 

«Jozef FuĢe bir senzor kimi öz Ģəxsinə bu cür riĢxəndi, 

əlbəttə, qadağan edə bilərdi, ancaq xoĢbəxtlikdən o, buna əl 



Инамчы Щарайы 

 79 

atacaq qədər ağılsız deyildir. O öz xarakterini, daha doğrusu, onun 

olmamasını əsla gizlətmir, əksinə öz qeyri-sabitliyini və 

anlaĢılmazlığını nümayiĢ etdirməkdən zövq alır, çünki bu, onu 

özünəməxsus Ģöhrət haləsi ilə əhatə edir. Təki ona tabe olsunlar 

və qorxsunlar, məsxərəyə qoyulmasının isə eybi yoxdur». (Stefan 

Sveyq «Jozef FuĢe», səh. 89). 

Belə adamları dəlixanaya qoymurlar, dövlətin baĢına isə 

qoyurlar. Deməli, dövlətin baĢı dəlixanadan da betərdir. 

Tarix sübut edir ki, bütün dövrlərdə dövlətlərin baĢında 

əksəriyyət etibarilə ən satqın, alçaq, xəyanətkar adamlar 

durmuĢlar. Xalqı, xalqları satqınlar, alçaqlar, xəyanətkarlar idarə 

etdiyi halda dünyada humanizm yarana bilməz. Və bəĢəriyyət 

xalqların bir-birinə qarĢı qanlı münasibətlərindən özünə gələ 

bilməz! 

*** 

Ailəlikcə, nəsillikcə hakimiyyətsevərlik, Ģöhrətpərəstlik, 

ağalıq necə böyük ehtiraslarla xalqın üstünə gülə bilir! Elə buna 

görə də bu xəyanətkar gülüĢlərin dalğasında ilk olaraq baĢ səbəb 

qurban gedir və dalınca bütün nəsil qurbanlığa çevrilir. Tarix hər 

cür amansızlığa çox geniĢ meydan verir və yeni bir amansızlıqla 

onu məhv edir. Tarix – amansızlığı yaradanların, bu amansızlığın 

qurbanlarının yerini tez-tez dəyiĢir. Xalqın içərisində bu aman-

sızlığa və qurbanlığa seçilənlər tarixin dolanbaclarında görünüb 

yox olurlar. Bu səbəbdən də tarix yazanlar səhvən xalqın yerini 

tarixi irticalarda axtarıblar. Ona görə səhvən ki, xalqın tarixi 

irticalara bağlanmasına baxmayaraq o, tarixdən yüksək hadisədir. 

Xalqı tarixdən dərində öyrənmək gərəkdir. Tarixi ötmədən xalqı 

nə tanımaq olar, nə qorumaq! 

*** 

Ġnqilabın doğduğu respublikanı Monarxiya bahalı bir 

Ģöhrətpərəstliklə udur. Gilyotinaların, sui-qəsdlərin, terrorların 

udduğu baĢlar hakimiyyət oyunlarının qurbanı kimi inqilab 

yaratsa da, çox tez bir zamanda inqilabı da həris məqsədlər bu 

qurbanların dalınca torpağa gömmüĢlər. 
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*** 

«Fransa elə mənəm» deyən nəhəng bir Xudbini – 

Napoleonu fransız xalqı əllərinin üstünə qaldırır. Sonra onun Zoru 

qarĢısında müticəsinə öz mənliyindən imtina edib, azğıncasına 

Ģöhrətlənən, özünün ölməzliyi haqqında düĢünən canavarın 

iddiası qarĢısında geri çəkilir. Buna görə də Fransa uzun illər qan 

dalğalarında çalxanır. 

 

*** 

Napoleon imperator olmaq üçün ətraf ölkələrin dincliyinə 

qəsd edir. Ġmperiyanı saxlamaq üçün yeni hücumlar düzənləyir. 

Çünki imperiya olmasa, imperator da olmaz. Ġmperatorluq üçün 

özünü dağa-daĢa vuran Napoleon bunu Fransanın səadəti üçün 

eləsəydi, əmin-amanlığın bərqərar olmasıyla tarixə özünün «vətən 

fədaisi» obrazını yazardı, quduz bir imperator simasızlığını yox. 

 

*** 

Napoleonun imperatorluğu ondakı güclü ehtirasla güclü 

zəkanın yerdəyiĢməsi nəticəsində qüvvətlənirdi. Güclü zəka ilə 

güclü ehtirasın əvəzlənməsi böyük fəsadlar meydana gətirmiĢ, 

Napoleon özü də bu fəsadların qurbanı olmuĢdur. 

 

*** 

«Hökmdar qula sahib olmaq istəyir və müstəqil adamla 

qarĢılaĢdığından qeyzə gəlir. Ondan yaxa qurtarmağa can atır, 

lakin onun düĢmən kəsiləcəyindən qorxur. Onu itirməyə 

heyfsilənir, ancaq eyni zamanda, bu dərəcədə təhlükəli adamdan 

yaxa qurtarmasına sevinir». (Səh. 129). 

FuĢenin azadlığı, azadfikirliliyi heç bir insani məna daĢımır. 

Fırıldaqçılıqla Ģəxsi mənafenin məqsədə çevrilməsi xalqın da sülh 

istəyi ilə üst-üstə düĢməsinə baxmayaraq, əxlaqsızlıq və 

həqiqətsizlik yaratdığı dərəcədə antixəlqidir. Azğın bir quldurun – 

FuĢenin fırıldaqlarını özünə xidmət kimi baĢa düĢən bir xalqın 

onun bütün vəhĢətlərini unutması və ona daxildə sülh təminatçısı 

kimi inanması yeni bir vəhĢətin – Napoleonun vəhĢətinin 

miqyasından soraq verir. Napoleonluq kimi bir vəhĢətə ürcah 
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olmasına baxmayaraq, FuĢeyə istinad edən bir xalq hər iki 

cəhətdən qüsurlu görünür. Napoleon kimi canavarı baĢından 

düĢürə bilməyən və FuĢe kimi qatilin Fransanı həqarət meydanına 

çevirməsinə dözən xalq – öz ləyaqəti barədə düĢünməlidir... Xalq 

zəngin Ġnsani-bəĢəri dəyər yaratdıqda və bütün varlığını bu dəyər 

əsasında qurduqda – ləyaqətli sayıla bilər. 

Bizim zəngin dəyərlər irsi olan və dəyərlər yaratmaq imkanı 

olan xalqımız da bu mənada xəlqilik səviyyəsindən uzaqlaĢıb. 

Bizim dövlətimizin də baĢıpozuqluğu bu cür səbəblərdən irəli 

gəlir. Hamı öz hakimiyyətini qurmağa dartınır, xalq yaratmağı isə 

unudur. Nəticədə öz dövlətiylə xalqın arasında uçurum yaranır. 

 

*** 

Siyasət – ona qurĢanıb aldananın üzünü elə məhru-

miyyətlərə düçar edir ki, insanlığın fəlakətini bu ifadədə aydın 

görmək olur. 

 

*** 

Quduzluğun baĢlaması və qələbəsi qədər məğlubiyyəti də 

amansız olur. 

*** 

Çətin məqamlarda Napoleon FuĢedən imdad istəyir. FuĢe 

isə Ģəri, məkri, xəyanəti təmsil edir. Napoleonun özü Ģərdir, 

məkrdir, xəyanətdir. Xeyir Napoleona imdad eləməz – 

Napoleonluğu ləğv edər. 

*** 

Əslində isə Napoleonluğun bünövrəsini FuĢelik, FuĢelər 

töküb. Napoleonluq – Amansızlıq və Qəddarlıq sütunlarının 

üstünə dırmaĢıb. Möhkəm bir qasırğa onu yerə sərir. 

 

*** 

O qədər oyunlar qururlar və gərginliklər yaradırlar ki, əhali 

hər dəfə süni gərginlikdən açılmağı sevinclə qarĢılayır. Bu 

gərginlikləri Azğınlar hakimiyyəti ələ keçirmək üçün yaradırlar. 

Əhali hər dəfə hakimiyyətə gələni alqıĢla qarĢılayır, təki gərginlik 

aradan qalxsın. Hakimiyyət oyunlarının fərd-fərd dəyiĢən 
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idarəçiliyi hər dəfə xalqı xüsusi bir amansızlıqla alçaldır. Əhalini 

kimin hakimiyyətə gəlməsi deyil, yeni hakimiyyət dəyiĢikliyi ilə 

müĢayiət olunan gərginlikdən yaxa qurtarmaq məqamları 

sevindirir. Əhali dəyərsizlikdən və ölçüsüzlükdən hər kəsi 

xilaskar kimi sevinclə qarĢılayır – baĢqa sözlə, əhalini 

gərginlikdən ayıran xilaskar kimi görünür. Halbuki gərginliyi 

məhz bir-birini əvəz edən «xilaskarlar» yaradırlar. 

 

Nəticə: «Bütün dərdlərin əlacı birdir – ĠnsanlaĢma!  

ĠnsanlaĢın – ĠnsanlaĢdırın!» (Asif Ata). 

          

Atamız Var Olsun! 
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Soylu - Ata Səcdəsində. 

 

 
Soylu - Ocaq Mərasimində.
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«Ata Sonevini Ziyarət Günü» Mərasimi. 5 ġölə Ayı, 27-il. Ağstafa. 

 

 
 

Ġnam Evində Safruhun «BaĢlanğıc» və «Ata Səcdəsində» kitablarının 

bacı və qardaĢları tərəfindən kutlanması törənində. 

28 Xəzan Ayı, 29-il.
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Rəhman bəylə Nuranə xanımın BeĢikbaĢı Mərasimində. 

7 Od Ayı, 29-il. Ġnam Evi. 

 

 

 
Bakı Ģəhər orta məktəblərindən birində görüĢ. 
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Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin «Natəvan» klubunda Ġnam Atanın 

(Asif Atanın) «Uluyurd Aqibəti – Bütöv Azərbaycan», «Bədiiyyat», 

«Ġnamın GəliĢi» kitablarının təqdimat toplantısında.  

7 YağıĢ Ayı, 29-il.
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QURTULUġA  ÇAĞIRAN  YOL 

 

Vurnuxmalar 

 

Haqq – insanlarda insani mənafeyə, ədalət – bu mənafeyə 

doğru, sağlam münasibət bəsləməyə deyilir. Təəssüf ki, belə bir 

düĢüncə yönü ictimai həyatda qüvvədə deyil. Bütün dünyada 

həyat gediĢləri ən çox hüquq anlayıĢı ilə tənzimlənir. Hüquq isə 

əsasən fiziki-bioloji mənafedir. Məsələn, hüquq mühafizə 

orqanları da cəmiyyəti əsasən bioloji cəhətdən qoruyur. Mülkü, 

malı oğurlanan, iĢini, vəzifəsini itirən, rəqabətdə qəsdən 

tərəfsizləĢdirilən hər kəs özünü ilk növbədə hüququn köməyi ilə 

qorumağa səy edir. Yəni həyat uğrunda mübarizəyə atılır. Həyat 

uğrunda mübarizə isə fərdi mənafelər döyüĢüdür. ġübhəsiz ki, 

fərd mənafesiz ola bilməz. Elə rəqabət də ondan doğur ki, biri 

digərini mənafesiz görmək istəyir. Hər kəs öz mənafeyini ali 

məqsədlərə tabe eləmək əvəzinə onu yeganə məqsədə çevirəndə 

ictimai həyatda təbəqələr formalaĢır və fərdi həyat bu təbəqələrin 

birində daha dolğun mövcud olur. 

Biz dedik həyat uğrunda mübarizə fərdi mənafelər dö-

yüĢüdür. Bu döyüĢdə məğlub olanlar aĢağı təbəqə hesab olunurlar 

və qalib təbəqənin maddi mərhəmətinə möhtac qalırlar. Onların 

həyatı bütünlüklə bu təbəqənin mərhəmətindən asılı olur. 

Cəmiyyətdə yaĢam tərzini, maddi bölgünü, ədaləti, qanunu bu 

təbəqə müəyyən edir. Nəyə ədalət adı, nəyə vicdan, qanun adı 

qoymağı bu təbəqə öz istəklərinə uyğun seçir. Alimə Ģöhrət 

yaradır ki, elmin inkiĢafını onun xeyrinə yönəltsin; ziyalıya 

mükafat verir ki, ictimai fikri həqiqətə doğru yox, onun (o tə-

bəqənin) yüksəlməsinə yönəltsin; qanunlar elə səviyyədə iĢlədilir 

ki, cəmiyyət bütünlüklə bu təbəqənin təyin elədiyi hüquq 

normaları ilə yaĢasın... Cəmiyyət bu normalardan kənara 

çıxmamalıdır, yüksək təbəqənin mövqeyinə ziyan verməməlidir.  

Beləliklə, ictimai həyatda haqsızlıq mühiti yaranır, Zor 

qanunlaĢıb, həyat normasına çevrilir. Zor hər kəsin haqqı kimi 

təbliğ olunur. «Hər kəs rəqabət aparıb üstünlüyə nail ola bilər» – 

əslində «hər kəs zor iĢlədə bilər» deməkdir. Lakin bu «hər kəs» 
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əslində hakim təbəqənin nümayəndəsini nəzərdə tutur. Rəqabət 

qanunları yaradılır və ictimai narazılığın qarĢısı kəsilir. Bu 

qanunlar pozuntulara stimul verir. Əmin-amanlığın pozulmasının 

əsas səbəbi kimi aĢağı təbəqənin özünü apara bilməməsi 

göstərilir. AĢağılara qarĢı daim yeni-yeni basqılar, baĢqatmalar 

hazırlanır. Bu tip hazırlıqlar çeĢidli xassələrə malik olur və 

insanların həyatını psixoloji cəhətdən bütünlüklə bürüyür. Hər cür 

hissi-emosional, mistik, estetik duyğular, bir növ, iĢğal olunur. 

Ədalət, vicdan, mənəviyyat bioloji həyatın çətin anlarında 

yada düĢür. AĢağılar yuxarılardan ədalət, vicdan, mərhəmət umur. 

Yuxarılar aĢağılara yarımədalət, vicdan görüntüsü göstərirlər. 

Nisbi sakitlik yaratdıqdan sonra talamalar, qamarlamalar daha 

amansız biçim alır. Həyat uğrunda mübarizənin bu səviyyəsi 

yaĢamın antiinsani mühitə keçməsi ilə sonuclanır. Bu mühitin 

baĢbilənləri isə hakim təbəqəni haqlı göstərir, aĢağı təbəqənin 

haqsızlığını «sübut edir». Halbuki aĢağının «haqsızlığı» yuxarının 

mənəviyyatsızlığında hazırlanır. 

 

 

Tarix boyu Ġnqilab Ġntibahı əvəz edib 

 

Bizə görə, siyasət insanlığın məğlub olduğu nöqtədən 

baĢlayır. Siyasətdə baĢ meyar – aldatmaqdır. Aldatmaqla 

cəmiyyət idarə olunur, tabe etdirilir. Tarix ən çox siyasi 

gediĢlərdən ibarətdir. Bu isə cəmiyyətin baĢqa meyarlara inamına 

zərbə vurur. Buna baxmayaraq, siyasət doğru yol sayılır və bütün 

diqqət siyasətin inkiĢafına yönəldilir. Elm də onu qoruyur, din də 

onun xidmətinə gətirilir, iqtisadiyyat da tam siyasətin ixtiyarında 

olur. (Təəssüf ki, quyruq bulayan qoçu filosoflar da görünüb 

tarixdə…). Ümumi maddi inkiĢaf təmin olunsa da, bundan həmiĢə 

hakim təbəqə bəhrələnib, bütövlükdə cəmiyyətin sosial həyatında 

rifah bərqərar olmayıb.  

ÇıxıĢ yolunu siyasi hakimiyyəti dəyiĢməkdə görüblər. Və 

narazılar siyasi hakimiyyəti ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə 

qalxıblar. Mübarizənin birinci mərhələsini təbliğat təĢkil edir. 

Ġnandırmağa çalıĢırlar ki, hakimiyyəti ələ keçirmədən heç nə 
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eləmək mümkün deyil. Siyasi tarixdə hamı bu cür düĢünüb – 

Robespyer də, Kromvel də, Lenin də… 
Dövlət hakimiyyətin vasitəsinə çevrildi və aĢağılarla 

yuxarıların dartıĢdırdığı qida məzmununu daĢıdı. Bu səbəbdən də 
Vətən anlayıĢı çəkisini itirdi. 

Hər Ģey inqilab vasitəsilə yoluna qoyulmalıdır təsəvvürü 
hakim kəsilib cəmiyyətə. Ġnqilab sosial rifahdan vətənçiliyə yol 
salmaq ideyası irəli sürür. Ġnqilab vətənçilik duyğularının bərpası 
üçün deyil, sosial ədalətin bərpası üçün baĢlayır. Sonucda 
təbəqələrin yerini dəyiĢməklə, daha doğrusu, önə çıxanların 
yuxarı təbəqəyə çevrilməsiylə baĢa çatır. Hesab olunur ki, 
aĢağıları təmsil edən önə çıxmıĢlar dövlət idarəsində pay əldə 
etdikdən sonra qazanılan imkanların sayəsində mənəvi fəsadlar 
aradan qalxacaqdır. Tarixin heç bir dönəmində bu fikir özünü 
doğrultmayıb. Ġnqilab aĢağıların yuxarılara zor göstərmək 
birliyidir. Bu birlik qısa zaman kəsiyində möhkəm və ümidverici 
görünür. Vurğuladığımız kimi, narazıların müəyyən bir kəsimi 
maddi imkanlara çatandan sonra birlik qırılır.  

Dövlət – təbəqələrin sosial üstünlüyə çatması üçün iĢləyən 
rəqabət aparatı səviyyəsinə endirilib. Hər inqilab öz dövlətinə ad 
qoyur, amma fərqli məzmun yarada bilmir. Ġnqilab əsasən 
üstdəkini dağıdır, təməl təzələnmir. Cəmiyyətdə nəyi dağıtmaq 
əsasdır – sosial baxıĢı, yoxsa ruhani-mənəvi meyarsızlığı? 
Məsələnin həllinin doğruluğu, yaxud yanlıĢlığı bu sualdakı 
seçimdən asılıdır. Ġnqilabı kimin (istər burjua, istər proletar, istər 
demokratik) həyata keçirməsindən asılı olmayaraq, prinsipial 
dəyiĢiklik baĢ vermir. Ən yaxĢı halda iqtisadi islahatlarla gözdən 
pərdə asılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadiyyat bütünlüklə 
siyasətin tabeliyindədir. Bir halda ki, islahat inqilabdan doğulur 
və inqilab hakimiyyəti dəyiĢməklə baĢa çatır – burada ictimai 
inkiĢafın baĢ verməsini gözləmək sadəlövhlükdür. Hakimiyyət 
dəyiĢikliyi cəmiyyətin mənəvi həyatının yüksəliĢini təmin etməyi 
yox, ən yaxĢı halda sosial dəyiĢikliyi bacarır. Qısa zaman 
içərisində həyata keçirilən dəyiĢiklik ulusal, bəĢəri yön yarada 
bilməz. Ən güclü siyasi-psixoloji təsir belə, ruhani təsdiqdən çox 
aĢağıdır. Vəziyyətin kökündən, yoxsa üzdən dəyiĢdiyini bilmək 
üçün insana göstərilən münasibətə diqqət yetirmək gərəkdir. 
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Ġnsanı azad, ruhani varlıq kimi nəzərə almayan dəyiĢiklik qəti 
inkiĢaf deyil.  

Əslində inqilab da insanı bioloji varlıq kimi dərk etməyin 
təzahürüdür. Bu hadisənin baĢında duranlar mənəvi dirçəliĢi deyil, 
sosial-iqtisadi islahatların keçirilməsini son məqsəd sayırlar. 
Təbiidir ki, inqilab baĢ verdikdə köhnəni devirir. Bu devirmə 
köhnənin infrastrukturlarında dəyiĢiklik gərəkdirir ki, bu da 
sosial-iqtisadi islahat adı altında gerçəkləĢir. Əzilənlə əzənin 
münasibətlərini inqilabla aydınlaĢdırmağa çalıĢanlar hesab edirlər 
ki, bu islahatlarla ictimai həyata ədalət gəlib və deməli, ictimai 
narazılıq üçün əsas qalmayıb. Lakin tarix sübut elədi ki, sosial 
yerdəyiĢmələr, iqtisadi irəliləyiĢlər, siyasi çevriliĢlərin müxtəlif 
çeĢidləri ictimai tərəqqiyə aparıb çıxarmır. 

Son vaxtlar yenə yeni ideologiyalar iĢlənildi, yeni inqilablar 
baĢ verdi, lakin biz yenə də ictimai tərəqqinin Ģahidi deyilik. 
Kommunizm ideologiyası iqtisadiyyatı ümumiləĢdirdi, – ayrı-ayrı 
fərdlərdən alıb dövlətə verdi. Hesab elədilər ki, hamıya pay 
düĢərsə, firavan həyat formalaĢar və ictimai sabitlik təmin olunar. 
Fəqət bu gediĢlə dövlətin baĢına həmin psixologiyalı fərdlərin 
gəlməsinin qarĢısını ala bilmədi, təbəqələĢmə ləğv olunmadı. 
Zahirdəki bərabərlik görüntüsü daxildəki qeyri-bərabərliyi 
müvəqqəti pərdələdi. Dövlətin ümumiçilik qanunları fərdlərə 
nəzarət edə bilmədi, təbəqələĢmə meyilləri kapitalizmi bərpa 
etməyə sövq olunanların sayını artırdı. Çünki dövlətin nizamında 
mövcud olan qanunlar ən yaxĢı halda sosial qanunlar idi, insani 
qanunlar deyildi. Cəmiyyətdə insani qanunlarla yaĢamağın əsası 
qoyulmadı. Ġnsandan kənarda baĢ verən proseslər, insanı alət kimi 
idarə edən qanunlar yeni dəyiĢiklik tələb elədi. Bu dəfə sivil 
inqilab biçimi tapıldı. Hesab olundu ki, hər kəsin kapitalist olmaq 
imkanının qarĢısını kəsən köhnəliklər demokratik inqilabla 
darmadağın edilə bilər. Bu, artıq sivil inqilab forması sayılır. 
Burada qan tökülməsi minimum həddə baĢ verə bilər. HaĢiyə kimi 
vurğulamaq olar ki, kommunizm ideyasının bütün dünyanı əhatə 
etməməsinə baxmayaraq, əks prosesdə (kapitalistləĢmə) bütün 
dünya iĢtirak edir. Çünki siyasət dünyanı özünə tabe edib, həyatın 
gediĢatı ayrı cür nizamı tanımır, bütün siyasi addımlar da 
kapitalizm qəlibində atılır. 
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Din Ġnam ola bilmədi 

 

Təbiət insanı ziddiyyətli yaradıb. Onda həm heyvanilik var, 

həm də ilahilik. Əslində bu iki xassə bir-birinə ziddir, hardasa bir-

birini inkar edir. Ġnsan yaĢamaq, mövcud olmaq üçün fiziki-

bioloji xassələrinin ixtiyarında olur. Bir çox Avropa bilginləri, 

filosofları həyatın nizamını bu proseslərdə axtarırlar və insanı 

fiziki-bioloji xassələrə borclu sayırlar. Elm də fiziki-bioloji 

gediĢatın tərəfində durur. Ġnsandakı ilahi keyfiyyətlər ciddi 

öyrənilmir, əsas kimi götürülmür. Sırf gerçəkçi olmaq, həyata real 

baxmaq, reallığa uyğun olmayanı doğru saymamaq təbii olaraq 

elmin əsas motividir. Hərçəndi həyat heç bir vaxt təkcə elmin 

dediyi ilə getməyib, bu qəlibdən kənara çıxıb. Əgər insan təkcə 

bioloji mövcudluğu üçün çalıĢsaydı, o, heyvandan ayrıla bilməzdi. 

Ġnsanın ikili xassəyə malik olması onu çətin aqibətə düçar edir. 

Nə tam heyvan ola, nə də heyvandan ayrıla bilir. ġər, Xeyir 

anlayıĢı da buradan meydana gəlir. Heyvanın yaĢamaqdan baĢqa 

məqsədi yoxdur. O daim yaĢamaq uğrunda mübarizə aparır. Ġnsan 

bu xətdə dayananda cəmiyyətdə heyvana xas olan bu cəhət – 

zorakılıq bərqərar olur. Ġnsanın insan üzərində ağalığı xalqların 

qarĢıdurmasına qədər inkiĢaf edir. Dünya vəhĢi ehtirasların at 

oynatdığı meydana çevrilir.  

Bir haĢiyə kimi vurğulayaq ki, çağdaĢ Qərb dünyası 

bəĢəriyyətə bu baxıĢdan yanaĢır, onun Ġnsani potensialını danır, 

peyğəmbərliyi gərəksiz sayır. Halbuki peyğəmbərlik ilahi bir 

nemətdir – bəĢəriyyətin doğru yola yönəlməsi üçün ruhani 

mayakdır. Bəs peyğəmbərliyin ilahiliyi nədədir? Yuxarıda 

vurğuladıq ki, həyatın nizamı heyvaniliyə tam təslim olmur. Ġnsan 

heyvaniliklə barıĢmır, onun üzərində yüksəlməyə can atır. Bəli, 

insan ikili xassəyə malikdir. Bu xassələrdən ixtiyari birini ləğv 

eləmək mümkün deyil. Biolojiliyin ləğvi insan mövcudluğunun 

sonu deməkdirsə, ondakı mənəvi-ruhani keyfiyyətlərin ləğvi də 

heyvanın insan üzərində qələbəsi deməkdir. Bu səbəbdən də bu 

keyfiyyətlər arasındakı uyğunluğu tapmaq, düzgün uyum 

yaratmaq – doğru yanaĢma olur. Bu yükün altına girmək, ömrü 

buna həsr etmək peyğəmbərlik deməkdir. Peyğəmbər sözü hansı 
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dildə olur-olsun, hərfi tərcüməsi nə olur-olsun, məzmunu məhz 

ictimai həyatda insani, mənəvi-ruhani ahəng yaratmaq deməkdir. 

Bu isə dünyabaxıĢ səviyyəli inamla mümkündür. Ġnam Ģəxsdən 

(peyğəmbərdən) möcüzə göstərmək tələb edir. Əlbəttə, söhbət 

peyğəmbərin elmə, idraka əsaslanmadan fikir yürütməsindən, 

əsatiri həqiqət kimi təlqin eləmək qabiliyyətindən getmir. Möcüzə 

onu biolojiliyin mütləq tabeliyinə sürüyən keyfiyyətlərdən insanın 

imtina edə bilməsi, fəlsəfi dil ilə desək, yenidəndoğulma 

hünəridir, bu, hünərin cəmiyyəti insanlaĢmaya aparmasıdır.  

Təəssüf ki, əski peyğəmbərlər bu hünəri tam aĢkarlaya 

bilməmiĢlər. Asif Atanın Mütləqə Ġnam təliminə görə, peyğəmbər 

yeni Ġnam yaradıcısıdır. Yeni Ġnam yaradıcılığı təkcə ideya 

verməklə bitmir. ġəxsdə vurğuladığımız imtinaların baĢlaması ilə, 

yenidən doğulma hadisəsi ilə sonuclanır, ictimai həyatda 

insanlığın bərqərar olmasına gətirib çıxarır.  

Dinlər yarandı, geniĢləndi, dünyaya yayıldı, amma ictimai 

tərəqqi baĢ vermədi. Çünki din siyasətin əliylə dünyaya yayıldı. 

Gerçək həyatda müqəddəslik təsdiq olunmadı. Din insanı 

müqəddəsləĢdirə bilmədi, Göylərdə müqəddəslik obrazı yaratdı. 

Həyatda insanın müqəddəsləĢməsinə inam yaranmadı, insanı 

müqəddəsliyə aparan yol bilinmədi. Ən yaxĢı halda müqəddəsləri 

tarixdə axtardılar, o da barmaq sayda adamlarda. Ayrı-ayrı 

Ģəxslərin müqəddəs sayılması belə, müqəddəsliyi ictimai 

səviyyəyə qaldıra bilmədi. Ona görə biz deyirik ki, din inam ola 

bilmədi. Bu fikrimiz ayrı-ayrı Ģəxslərdə etiraz doğurur, onlar 

sübut etməyə çalıĢırlar ki, biz bəzi məsələlərə onları bilmədən 

münasibət bildiririk. Belə ki, din ərəb mənĢəli sözdür, inam isə 

onun türkcə tərcüməsidir. Ancaq burada «prinsipial» adlana 

biləcək köklü fərq var – demək olar, ağla qara kimi… 

Biz Din və Ġnam sözlərini həm də o cəhətdən fərqləndiririk 

ki, cəmiyyətdə inam sözü həmiĢə ümumiĢlək söz kimi iĢlənib, din 

isə dünyabaxıĢ kimi. Biz isə Asif Atanın Mütləqə Ġnam Ocağı 

olaraq məhz Ġnam sözünü DünyabaxıĢ kimi iĢlədirik. Hər bir fərdə 

aid olan ənənəvi bir keyfiyyət kimi inam sözü heç də yeni termin 

deyil. Lakin Ġnam – DünyabaxıĢ kimi yenidir. BaĢqa sözlə, Ġnam 

bizdə ümumi fərdi keyfiyyəti deyil, məhz DünyabaxıĢı ifadə 



Сойлу Аталы 

 94 

eləyən terminə çevrilir. Rus dilində «reliqiya» və «vera» sözləri 

var. «Vera» – ümumi fərdi keyfiyyətdir, «reliqiya» isə dindir – 

yəni yoldur, dünyabaxıĢdır. Ümumiyyətlə, hər hansı bir ideyanı, 

hadisəni öyrənəndə diqqəti bir məsələyə yönəltmək doğru olar: – 

bilmək, doğru nəticə çıxarmaq üçün məzmunun üzərində 

dayanmaq gərəkdir. Hərtərəfli öyrənmək və ciddi düĢünmək. 

Bizim mövqeyimizi öyrənmədən, nə istədiyimizin fərqinə 

varmadan bizə etiraz eləmək qüsurdur. Ümumiyyətlə, 

öyrənmədən, dərk eləmədən ortaya qoyulan münasibət əskini 

qorumaq cəhdidir. Yeniliyi qəbul etmək idraki səviyyə ilə yanaĢı, 

həm də fədakarlıq tələb edir. Belə ki, adam çox vaxt yeniliyin 

əhəmiyyətini dərk edir, amma onu təqdim eləməyə, qəbul 

eləməyə hünəri çatmır. Yenilik heç vaxt kütləvi Ģəkildə dərk və 

qəbul olunmur. Onu cəmiyyətə vermək üçün ayrı-ayrı fərdlər 

daĢlaĢmıĢ qaydalara qarĢı çıxmalı olur. Bu isə istər-istəməz 

təpkilərlə qarĢılanır. Cəmiyyətin təpkilərinə dözə-dözə onun 

mənəvi-əxlaqi saflığına çalıĢmaq qeyrət və hünər məsələsidir.  

Biz peyğəmbərliyi ilahi nemət, – yəni ən uca bəĢəri nemət 

kimi vurğuladıq. O səbəbdən ki, elmin, sənətin bacarmadığını 

peyğəmbər harayı bacarır. Elm də, sənət də dediyini deyir və çıxıb 

gedir. Kim onu necə iĢlədəcək, necə istifadə edəcək – bu, elmi, 

sənəti düĢündürmür. Peyğəmbər isə sözünü deyib keçmir, dayanır, 

sözünün üstündə vurğu edir, sözünü bəsləyir. Həm də sözünü 

götürmək üçün ürəkləri bəsləyir, onlara müqəddəslik nəğmələri 

öyrədir. Sonradan yanılmalarına, yanıltmalarına baxmayaraq, 

peyğəmbərlərin ilkin harayları müqəddəsdir, ölməzdir. Ġctimai 

tərəqqinin baĢ tutmamasına görə biz peyğəmbərləri də qınasaq 

belə, onların ilkin haraylarına kölgə salmırıq, Müqəddəslik 

ənənələri yaratdıqlarına görə onlara minnətdar oluruq.  

Fəqət ictimai həyatda yaratdıqları çaĢqınlığa görə onlara 

güzəĢt eləmirik və onların haradasa, nədəsə yoldan sapmalarını 

qınayırıq. Bundan sonra əski peyğəmbərlərin ictimai həyatda 

qalmaları yalnız zərərə iĢləyir, ictimai tərəqqi naminə onları 

günün iĢləkliyindən çıxarıb tarixin yaddaĢına gömmək gərəkir. 

Cahil kütlənin yalanlara uyması hökmdarların siyasi 

istəklərinə yaradığı üçün onlar dini xurafatı ictimai meyara 
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çevirirlər. Bu gediĢ isə təkcə inkiĢafa zərər verməklə 

məhdudlaĢmır, həm də peyğəmbərlərin ilkin haraylarını 

urvatsızlaĢdırır. 

Çoxları hesab edirlər ki, peyğəmbərləri kənara qoymaq, 

daha doğrusu, dini baxıĢdan imtina eləmək mümkün deyil və 

gərək deyil. Çünki bu imtina nəticəsində cəmiyyətdə təhlükəli bir 

boĢluğun yaranacağı ehtimal edilir. Biz bu ehtimalı qəbul 

eləmirik. Əvvəla ona görə ki, biz cəmiyyətə əsaslı, sağlam bir 

dünyabaxıĢ təqdim edirik. Bu dünyabaxıĢ yeni Ġnam olmaqla həm 

xəlqi dəyərdir, həm də insani-bəĢəri məzmunlu bir hadisədir (Asif 

Atanın «Mütləqə Ġnam» Kitabını oxumaqla hər kəs bu fikrin 

yəqinliyinə yetə bilər). Bu səbəbdən də hansısa mənəvi boĢluğun 

yaranacağı təhlükəsi yoxdur.  

Hər bir sonrakı mərhələdə dinin siyasətlə qaynayıb-

qarıĢması peyğəmbərlərin ilkin haraylarının da təsirini, gücünü 

aradan qaldırmıĢdır. Beləliklə, dinin yaratdığı mənəvi boĢluq 

tarixin bütün dönəmlərində həyat üçün təhlükəyə çevrilmiĢdir. 

Alimləri fikrinə, baxıĢına görə yandırmaq, soymaq, asmaq mənəvi 

iflas idi. Din Ġnam ola bilmədiyi, siyasət olduğu üçün əksər 

hallarda mənəvi iflas yetirib. Bu gün də Servet, C.Bruno, Yan 

Qus, Nəsimi… müdafiə olunmur. Onların dindən hesabını 

soran yoxdur. Ġnsanlara qarĢı o cür vəhĢi münasibətlərə heç bir 

dövrdə qiymət verilməyib, əksinə, bəraət verilib – birbaĢa, ya 

dolayısıyla. Günahsız insanlara qarĢı törədilən cinayət hadisələri 

tarixin dolanbaclarında baĢ vermiĢ «təbii hadisələr» kimi 

unudulub. Əgər bu gün bəĢəriyyət o insanların taleyinə biganə 

qalırsa, hansısa humanizmdən, ədalətdən danıĢmaq riyakarlıq 

deyilmi?! Belə çıxır ki, dinin kəsdiyi baĢa sorğu yoxdur. Təkcə bu 

fakt bəsdir ki, dindən imtina edib Ġnamı qəbul edəsən. Heç bir 

boĢluq-filan da baĢ verməz. Bunun əvəzinə isə dini qorumaq üçün 

fəndlər düĢünülür. Elm inkiĢaf elədikcə dinin yaratdığı fantastik 

təsəvvürlər (özəllikcə Allahla, o dünya ilə bağlı) iflasa uğrayır. 

Gerçək dünya ilə bağlı həqiqətlər dərk olunduqca dinin əli boĢa 

çıxır. Bunu nəzərə alaraq, dini qorumaq istəyənlər elmin bütün 

uğurlarını dinin adına bağlamağa çalıĢırlar (əsasən Ġslamın). Guya 

elmin çağdaĢ uğurları 7-ci yüzildən bəlli imiĢ. Ġddia olunur ki, 
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yüzillərdir elm Quranın kodlarını açmaqla məĢğul olur. Bu cür 

gülünc uydurmalar gərək deyil, tərəqqini lağa qoymaq olmaz. 

Quranın heç yerdə iĢlənməyən donmuĢ kodları elmin 

tapıntılarının dalınca açılır. Elm harda bir uğur tapır, dərhal 

Quranda bir ayənin buzu sınır və cəmiyyətə 7-ci yüzilin «uğuru» 

sırınır. Bir zamanlar alimlərin elmi kəĢflərini qorxa-qorxa dilə 

gətirmələri, dinin onlara qoyduğu yasaqlar dinin elmi baxıĢlar 

üzərindəki qanlılığı unudulur, unutdurulur, dinin tərəqqinin 

qabağını kəsməsi qəsdən dilə gətirilmir və i.a. 

Din «hər Ģeyi Allah 6 gündə bir baxıĢla yaradıb» söylədiyi 

halda, elm kainatın sirlərini öyrənməklə məĢğul oldu. Ġnsan 

təfəkkürünə dinin yasaq qoyması darmadağın edildi. Kainatda elə 

dəyiĢmələr var ki, min illərin məhsuludur. Din isə min illərə 

bərabər olan prosesləri 6 günə yerləĢdirdi. Dinə münasibət bu gün 

də aydın olmadığından elm müstəqil yol tutur. Lakin bu 

müstəqillik cəmiyyətin insani inkiĢafına stimul vermir. Biz hesab 

edirik ki, ictimai tərəqqi elmlə inamın vəhdətində baĢ tuta bilər. 

Din isə, vurğuladığımız kimi, Ġnam ola bilmədiyi üçün elmlə 

ziddiyyətə girir, sonucda cəmiyyətin mənəvi həyatında inkiĢaf 

bəlli ölçülərdə əngəllənir. 

Bir tərəfdən dini təbliğ edirlər, amma həm də dövlətə yaxın 

buraxmırlar. Çünki dinin açıq yasaqları zoru da açıq göstərər. Zor 

gizlənə bilməsə, baĢqa sözlə, simasını gizləməsə, kütlə içərisində 

ona qarĢı müqavimət mərkəzləĢə bilər. Anarxiya, idarəolunmazlıq 

yaranar. Əgər dövlət – dini dövlətdən, hakimiyyətdəkilər də 

dindarlardan ibarət olarsa, onda bütün dünya Ġrana bənzəyər. Din 

də eyniyyət yaradan, müxtəlifliyin gözəlliyini qəhr edən bir 

ideolojilikdir. Din inkiĢaf edən görünür, əslində iflasa uğrayır, 

uğradır. Əslində din inam siqlətli hadisə olsaydı, cəmiyyətin 

saflaĢmasında, ədalətsizliyə, haqsızlığa, zorakılığa qarĢı dirəniĢdə, 

pulçuluğun cəmiyyəti diz çökdürməsi ilə mübarizədə inkiĢaf 

edərdi. Lakin biz dinin inkiĢafını (əslində tənəzzülünü) din 

baĢçılarının kapitalistləĢməsində, siyasətləĢməsində, avamlığın 

son həddə çatmasında müĢahidə edirik. Din min illərdir 

«cənnətdən qovulan Adəm nəslini» Göylərə səcdə qılmağa, 

Yerdəki «ilahi nemətlərə» tamah salmamağa, Göylərin 
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əsrarəngiz cənnəti haqqında düĢünməyə çağırır. Amma  heç  

kim  «cənnət neməti» uğrunda mübarizə aparmır, hamı dünya 

nemətlərini əsas sayır və bu nemətləri əldə eləmək uğrunda 

çalıĢıb-çabalayır. Bu mübarizəni dinin baĢında duranlar daha 

geniĢ Ģəkildə həyata keçirirlər. Dinin (Ġslamın) peyğəmbərindən 

tutmuĢ sıravi tərəfdaĢına qədər hamı Yer nemətlərini daha çox 

əldə eləmək uğrunda mübarizə aparıb. Yer nemətlərini 

mənimsəmək haqqında Quranda bəlli «Qənimət» surəsi 

mövcuddur. Dində riyakarlığın geniĢ vüsət alması cəmiyyətdə 

mənəviyyatsızlığın artmasına gətirib çıxartdı. Həyatı gözdən 

salmaq olmaz. Həyat mənaca çox gözəldir. Cənnət elə həyatın 

gözəlliyidir. O, hazır Ģəkildə deyil. Onu yaratmaq gərəkdir. 

Cənnəti insan ağlının, qəlbinin gözəlliyi yarada bilər. O, Göylərdə 

hazır durub ölənləri gözləmir. Hazır cənnət tüfeyli həyat 

deməkdir. Ġnsan ağlının, düĢüncəsinin, zəhmətinin yaratmadığı, 

qəlbinin duymadığı firavanlıq xülyəvidir, cəhalətdir.  

Ġslam peyğəmbəri dini – intibah yoluyla deyil, inqilabi yolla 

və daha çox savaĢmaqla qəbul etdirib. Özü qılınc götürüb, ordu 

baĢçısı olub, baĢ kəsib, qan töküb. Bu o deməkdir ki, peyğəmbər 

bir an da insana inanmayıb. Ġnsana Ġnam olmayan təqdirdə 

dünyanı gözəlləĢdirmək mümkün deyil. Əlbəttə, insana inam 

yoxdursa, dünyanı nə üçün gözəlləĢdirəcəksən?! Elə buna görə də 

hazır gözəl dünya uydurulub...  

Ġctimai həyatda ruhaniyyat cəfəngiyyatla əvəz olunanda və 

fərdlər ruhani ömür istəməyəndə kütləvi kölələĢmə prosesi 

baĢlayır. Din məhz bu prosesin baĢında durur. Özünü qorumaq 

üçün insanları qüdrətli deyil, müti görmək istəyir. Din insanlardan 

ruhani zəhmət tələb eləsəydi, idraklı mühit formalaĢardı. Din 

insanlardan belə bir fəaliyyət tələb eləmir, çünki yaratdığı Allah 

obrazı ilə bu tələb arasında ziddiyyət baĢ qaldırardı. Ġnsan üçün 

Allahın tale hazırlaması, onu təhdid eləməsi, hədələr altında 

saxlaması əhəmiyyətini itirərdi. Gerçəkdən insan Allah 

məzmununu dərk edərək həyatda qurucu əməllərin yiyəsi olardı. 

Ġnsan özünü Allahın əlindən almaqla həyatda müqəddəsliyi 

bərqərar edər, Müqəddəslik mifik obrazlara münasibətdən 

gerçəkliyə gələrdi. Əslində ən böyük müqəddəslik insanı 
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köləlikdən qurtarmaq əməlidir. Müqəddəslik mütilikdə var olmur, 

Azadlıqda yaĢayır. 

Azadlıq – insanlığı dirildən, ictimai həyata ruhani ahəng 

gətirən müqəddəslikdir. 

Din Allahı idarə edir, həyatı ona tabe edir. Allahlıq 

məzmunu mənasızlaĢır. Təxəyyülə hakim kəsilən Allahla Mütləq 

arasında təzad yaranıb. Allah hökmdarlaĢdıqca Mütləqiliyini 

itirib. Bu səbəbdən də Allahın üzərində qələbə çalmaq həyat üçün 

xilas rolu oynayar. Bunun üçün ardıcıl insanilik əməlləri gərəkdir. 

Ġnsanilik əməlləri fərd qüdrətinin aĢkarlanmasıyla gerçəkləĢir. 

Ölümsüzlük də elə bu qüdrət deməkdir. 

Allahın təsirində ruh dirilə bilmir, ruhsuzlaĢma həyatı 

bürüyür. Həyatda əbədiliyə inam aradan qalxır. 

Ġnsan qüdrəti üzə çıxanda din ona kafir dedi və gözdən 

salmağa giriĢdi. Gözdən salmağa nail ola bilmədikdə onu ya 

öldürdü, yəni urvatdan saldı, ya da özününkü elan edərək 

uydurmağa baĢladı. Din Asif Atanı, onun Ruhaniyyat Ocağını 

özününkü elan etmək istəməz, edə bilməz! Çünki Asif Atanın 

dinlə heç bir ortaqlığı yoxdur. Ona görə də din Ġnam Ocağını 

gözdən salmağa çalıĢacaq. Dinin hürufilərlə, sufilərlə müəyyən 

ortaqlığı var. Hərçəndi sufilik də, hürufilik də dindən xeyli 

yüksəyə qalxa bilmiĢdilər. Bu səbəbdəndir ki, Nəsimiyə 

müsəlman damğası vurmağa çalıĢanlar uğur əldə edə bilmədilər. 

Mütləqə Ġnam dini bütövlükdə rədd edir, yəni onunla paralel 

olmağı qəbul etmir. Ortaqlıq üçün heç bir əsas vermir, əl yeri, 

barmaq yeri belə qoymur. Bu isə özlüyündə dinin Allah obrazı 

üzərində insanın qələbə çalması üçün ciddi bir imkandır. Asif Ata 

imkansızlıqdan imkan yaratdı. Ġndi bu imkanı gerçəkləĢdirə 

bilmək imkansızlığını ötmək gərək! 

Biz deyirik – türkün öz Ġnamı yaranıb, öz Peyğəmbəri var. 

Deyirlər onda gərək hər millətin öz Ġnamı, öz Peyğəmbəri olsun. 

Bunu deyənlər türklərdir. (O birilər bunu eĢidəndə, Ģübhəsiz, 

onlar da deyəcəklər). Bu deyiliĢ zahirən idraklı bir məntiqə 

oxĢayar: olanı yaĢatmaq əvəzinə, yenisi üçün çalıĢmağa nə hacət? 

Olan yaramırsa, yenisi yaranmalıdır və «hər millət özü üçün 

inam yaratmalıdırmı» məntiqi ilə kimsəni suçlamaq doğru deyil. 
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Axı Ġnam yaratmaq asan bir iĢ də deyil! Asif Atanın təbirincə, min 

ildə bir dəfə Peyğəmbər yaranır. «Hər millətin» yeni dünyabaxıĢ 

yaratmaması qəbahət də deyil. Qəbahət odur ki, bir millət özünün 

yaratdığı ideyanı, ideologiyanı siyasi məqsədə çevirib baĢqa 

millətlərin özəlliklərini ləğv etməyə giriĢir, imperiya qurur, 

ictimai inkiĢafın qarĢısını alır. Bir millət baĢqa millətin 

dünyabaxıĢını qəbul edə bilər, özünün milli varlığını qorumaq və 

özəl gələnəklərini inkiĢaf etdirmək Ģərtilə. ÖzgələĢdirmə tələbi ilə 

gələn istənilən ideya rədd edilməlidir. 

Ġndi qayıdaq türk məsələsinə. Ərəblərin və türklərin 

yaradılıĢa baxıĢı, münasibəti eynidirmi?! Bu gün eyni dinə itaət 

etdikləri üçün zahirən baxıĢ da eyni görünür. Türkün qədim 

tanrıçılığını ərəbin allahçılığı ilə eyniləĢdirirlər. Ġddia olunur ki, 

türklər allahçılığı müqavimətsiz qəbul ediblər, çünki tanrıçılığın 

davamıdır. Bizim baxıĢımıza görə, allahçılıqla tanrıçılığın heç bir 

ortaq qovĢağı yoxdur. Tanrıçılıq panteizm kökənli bir baxıĢdır. 

Tanrıçılıqda fərd vüqar istəyir, allahçılıqda əvvəldən axıra 

mütiliyə sürünür. Tanrı ucalıqdır, Göyün özüdür, insan aqibətinin 

göyləĢməsidir, Allah isə hökmdardır. Səltənət yiyəsidir, insan 

üzərində nəzarətçidir, fövqəlinsandır.  

Heç nə inandıra bilməz ki, vüqar xalqı olan türklər 

vüqarsızlığa asanlıqla tabe olsunlar. Hələ biz demirik ki, 

Azərbaycan türkləri Babəkin baĢçılığı altında on illərlə ərəb-islam 

yürüĢünə qarĢı mübarizə aparıblar. Bu gün islamın müdafiəsinə 

qalxanlar onu tanrıçılığa – türk ruhçuluğuna calaq edirlər. Əslində 

«Allahçılıq elə tanrıçılıqdır» demək – Tanrıçılığı heç eləməkdir. 

Əgər belədirsə, onda Allahçılığa nə ehtiyac vardı?! Ərəblər 

tanrıçılığı qəbul edib türkün dalınca gedəydilər.  

Bütün hallarda türkü, onun yaratdıqlarını aĢağılamaq var. 

Türk müqavimətsiz Allahçılığı qəbul edibsə, o deməkdir ki, 

Allahçılıq mükəmməl, Tanrıçılıq qeyri-mükəmməldir. 

Biz hesab edirik ki, türk öz yaratdıqlarına yiyə durmayıb, 

onun üzərində düĢüncələrini inkiĢaf etdirməyb. Bu səbəbdən də 

ictimai həyatında boĢluq yaranıb. Bu boĢluğa yad baxıĢlar dolub 

və türkü öz gələnəklərini dəyiĢdirməyə zorlayıb. Türk 

yaratdıqlarının dalında duraraq, onları inkiĢaf etdirməyib. Türk 
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fəlsəfə yaratmayıb, dünyanı fiziki fəth edib. Türkün filosofları 

olmayıb, bu səbəbdən də yad baxıĢlar, yad mədəniyyətlər onun 

fiziki fatehliyinə son qoyub. Türk fatehlərinin baĢı üzərinə 

qaldırmağa öz ideya bayrağı olmayıb, baĢqa baxıĢların bayrağını 

qaldırıb. Millət fatehlərlə deyil, dəyərlərlə var olur. Kənardan 

gətirilən dəyər isə onun varlığına təminat vermir. Ərəblərin 

yaratdığı Allah obrazı türkü idarə edə bilmədi, baĢqa sözlə, ərəb 

psixologiyasına söykənən türk öz həyatını qura bilmədi. Türkün 

tabe olduğu Allahda türk ruhu, türk yönü yoxdur, o sırf semit 

ruhlu, ərəb yönlüdür. BaĢqasının paltarını geyinməklə gözəl 

görünmək istəyi varlığın təbii estetikasını dərk eləməməkdən irəli 

gəlir. Özgənin ruhunu özünə yol eləmək də beləcə və daha pis! 

BaĢqasının ruhuna (insani keyfiyyətlərinə) doğmalaĢmaq ayrı 

Ģeydi, baĢqasının təsirilə ruhsuzlaĢmaq, onun kölgəsinə çevrilmək 

ayrı Ģey. Öz ruhunu aĢkarlamayan, yaratmayan baĢqasının ruhuna 

da doğmalaĢa bilməz; öz baxıĢı, fəlsəfəsi olmayan türk azadlığa, 

öz qövmlərinin birliyinə nail ola bilməz.  

Mütləqə Ġnam baxıĢı, fəlsəfəsi bunun üçün vaxtında gəlmiĢ 

və qaçılmaz bir əsasdır, fürsətdir. Mütləqə Ġnam sistemi ərəblərlə 

türkləri millət kimi ayıran sərhəddir. Milli sərhədi bərpa 

eləməyincə türk öz varlığını, kimliyini dərk eləməyəcək, öz 

boyunu tam göstərməyəcək. 

 

Milli problemlər mürəkkəbləĢdirildi 

 

BəĢər milli məsələni həll edə bilməyib, bilmir. Nə din, nə 

siyasət, nə elm milli məsələni həll etməkdə bəĢəriyyətə dayaq 

olmadı. Bu gün bu məsələni problem kimi saxlayan siyasətdir. 

Siyasət özü bəĢərin problemidir. Xalqlararası münasibətlər 

humanizm əvəzinə, ağalıq-nökərlik üzərində qurulduğuna görə 

güclü-zəif təbəqələr formalaĢır. Özlərini qorumaq üçün millətçilik 

axtarıĢlarına çıxanlar ya ideoloji rəqabətdə uduzdurularaq 

susdurulur, ya da savaĢlarla çökdürülür. Bununla belə, prosesin 

qarĢısı alınmır, alına bilmir. Çünki millətçilik əbədi bir ideyadır. 

Bunun əbədiliyinə xələl gələndə milli problemlər yaranır. Milləti 
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ləğv etməyə giriĢdilər, dünyanın ahəngi pozuldu. Birrəng bəĢər 

ideyası cəfəngiyyatdır.  

Ġndiyə qədər (Avropa erasında) üç ideologiya bəĢəriliyə 

qarĢı olub, baĢqa sözlə, milləti ləğv etməyə giriĢib və hər üçü 

uduzub. Bunlardan biri Ġslam ümmətçiliyi, digər ikisi siyasi 

ideologiya olan kommunizm və qlobalizmdir. Bu ideologiyaların 

baĢında duranlar millətçiliyi xalqlararası düĢmənliyə aparan yol 

kimi qələmə veriblər. Halbuki bu ideologiyaların hər üçü 

imperiya yaradıb, xalqlararası ixtilafları isə daim körükləyiblər. 

Millətçilik isə imperiyaçılığın qabağını kəsən çox gözəl bir 

humanizm kimi çıxıĢ edir. Milli məsələnin həlli millətçilikdən 

keçir. Millətçilik insanlığın gəliĢdiyi bir hadisədir. Və o, milləti 

bəĢər eləməyə xidmət göstərir. Yalnız bəĢər olmaq istəməyən – 

imperiya olmaq istəyir. Bu istək baĢqa millətlərin xəlqi 

dəyərlərinə zərər yetirməklə gerçəkləĢir. Əslində bu zərər zahirən 

görünmür. Çünki imperiya özünü xalqların problemini həll eləyən 

kimi göstərir. Əvvəl ayrı-ayrı millətləri bir-birinə qarĢı salıĢdırır 

və özünə müdaxilə imkanı yaradır. Bir-birinə düĢmən saxlamaqla 

onların üzərində hegemonluğunu təmin edir və bunu hər vasitə ilə 

qoruyur. Dünya imperializmini qoruyan qanunlardan biri məhz 

«azsaylı xalqların hüquqlarının qorunması» adlanır. Zəmanəmizdə 

ağalıq sərhədlərini günbəgün geniĢləndirən Amerikanın istifadə 

elədiyi ən güclü silah – «humanizm» görüntüsü yaradan bu 

müddəadır. Biz bu cür humanizm donu geydirilmiĢ ideyalara 

«ağalıq qanunları» deyirik. «Ġnsan haqlarının qorunması» da məhz 

ağalıq siyasətinin tərkib hissələrindən biridir. Bu cür çağırıĢlar 

həm də güclülərin militarizm siyasətini pərdələməsi üçündür. 

Ağalıq ehtirası ilə yaĢayanlar sürətlə silahlanırlar və yeni 

müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirmək üçün qarĢıya çıxan 

maneələri dəf etməkdə çətinlik çəkmirlər. Onlar açıq zor 

göstərməkdən qətiyyən çəkinmirlər. Zorun çılpaqlığı qarĢısında 

ona baĢqa adlar qoymaqla, obrazlı desək, tül pərdə çəkirlər. Zorun 

üzü tutqun göstərilməklə aldadıcı manevrlər edilir. Balaca sayılan 

dövlətlər güc qarĢısında zəifliklərini öz cəmiyyətləri qarĢısında 

etiraf etmirlər. Bu tip dövlətlər zoru görməmək siyasəti 

yürüdürlər. Güclü-zəif arasında formalaĢan belə münasibətlər 
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kapitalizmi qorumağın baĢlıca Ģərtidir. Kapitalizmdə 

vətənsevərlik, xalqsevərlik ləyaqəti var ola bilmir. Dövlətin 

baĢında duran kapitalist deyil, vətənpərvər bir kəs olarsa, o, zoru 

açıq göstərər, ifĢa edər və xalqını böyütməyə çalıĢar. Bu o demək 

deyil ki, güclü dövlətin baĢında duranlar vətənpərvər fərdlərdir. 

Əgər onların dövləti güclü, xalqları isə baĢqa xalqlarla 

müqayisədə firavan yaĢayırsa, bu hal vətənpərvərliyin deyil, zəif 

dövlətləri qarət etməyin hesabınadır.  

Milli məsələlərin qarıĢdırılması da kapitalizmi qoruyan 

üsullardan biridir. Baxın, Ġsrail dövlətinin yaranması çaĢdırıcı 

fikirlər ortaya çıxarır. Həm qədim xalq olan yəhudilərin dövlətə 

mənsub olmaları tarixi zərurətdir, həm də tarixi cinayət. O 

səbəbdən zərurətdir ki, xalqların özünüidarə və özünüifadə haqqı 

var. Fəqət bu haqqın gerçəkləĢməsi tükənməz qırğınlarla, 

qanlılıqla sonuclanmamalıdır. Məsələnin bu tərəfi ciddi düĢüncə 

tələb edir. YaĢadığımız planet dövlətlərin ərazilərinə bölünüb, 

mənimsənilməmiĢ ərazi yoxdur. Heç bir xalq öz ərazisinin bir 

qarıĢından belə keçmək istəmir. Əksinə, ərazilərini böyütmək 

üçün biri digərinə qarĢı çıxıĢ edir, münasibətlər gərginləĢir, savaĢ 

səviyyəsinə qədər dərinləĢir. 

Əcəba, bəlkə buna görə milli məsələlər həllini tapmır? 

Hamı ərazi istəyir. OturuĢmuĢ dövlətlər isə vəziyyətin dəyiĢməsi 

ilə razılaĢmır. Məsələni bu baxımdan araĢdırmaq xeyli 

mürəkkəbdir. Bəlkə bu məsələni aydınlaĢdırmaq çətin olduğu 

üçün dövlətlər bir-birinə qarĢı fəndlər iĢlətməyi gərəkli biliblər? 

Bəlkə buna görə siyasətin hər Ģeyə müdaxiləsi bəraət alıb? 

Əslində milli məsələləri ruhaniyyat həll etməliydi. Amma bu iĢ 

siyasətin ixtiyarına verilib, siyasət də yuxarıda dediyimiz kimi, 

məsələni həll edə bilmədiyindən daha da mürəkkəbləĢdirib. Biz 

bu mövzunu bəzi cəhətlərdən çözməyimiz üçün Yəhudi 

problemini misal göstərdik. Halbuki bəĢəriyyətin bu tip 

problemləri yetərincədir. Ġntəhası, problemlərin yerinə, yaranma 

tarixinə, təsir miqyasına baxmayaraq, hamısının bir anlamı var. 

Birinin ədalətli həlli hamısı üçün açardır. ĠĢin pis cəhəti ondadır 

ki, yəhudilərin dövlət qurması Amerika imperializminə xidmət 

edən bir proses kimi baĢladı və ərəblərin etirazına, müqavimət 
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göstərməsinə səbəb oldu. On illərdir bu problem həllini tapmır, 

tapmayacaq. Ġraq, Türkiyə, Ġran, Azərbaycan dövlətlərinin 

ərazilərindən qoparmaqla Kürdüstan yaratmaq istəyi də 

Amerikanın ağalıq planlarının tərkib hissəsidir. «Azsaylı xalqın 

haqqını qorumaq» adıyla adı çəkilən dövlətləri haqsız çıxarmaq, 

onların gücünü azaltmaq və idarə etmək. Balaca xalqları 

«qorumaqla» böyük xalqları iflic eləmək milli problemləri daha 

da mürəkkəbləĢdirmək əməlləridir. Böyük xalqların iĢini çətinə 

salmaqla hansısa bölgədə sabitlik yaratmaq, əlbəttə, mümkün 

olmaz. Böyük xalqların içəridən qarıĢdırılması onun özünü 

qoruması tələbini doğurur. Təəssüf ki, özünüqoruma ağaların 

cərgəsinə qoĢulmaq əməli kimi gerçəkləĢir. Bütün cəhdlər bu 

yöndədir. Hər addımda görürük ki, siyasət rəqabət yaradır. 

Rəqabət isə normal münasibətlərə əsaslanmır. Ona görə biz 

ruhaniyyatı qabağa verir və onun yeganə həll yolu olduğunu israr 

edirik.  

Belə bir sual ortaya çıxa bilər ki, ruhaniyyat nə edəcək, 

azsaylı xalqlara dövlət yaradıb onlara müstəqillikmi verəcək? 

Öncədən demək lazımdır ki, siyasi məqsədlərlə yaradılan 

dövlətlərin heç biri müstəqil deyil. Məsələn, Ġsrail, yaxud 

Ermənistan. Ġsrail ABġ və baĢqa Qərb dövlətləri tərəfindən 

ərəbləri parçalamaq, əsarətdə saxlamaq üçün yaradıldı. Yarandığı 

tarixdən Ġsrail dövləti müstəqil olmayıb, daim idarə olunur. Bu 

ölkənin əhalisi də dincliyin nə olduğunu bilməyib. 50 ildir bu xalq 

sərmayəçiliknən, militarizmnən məĢğul olur, heç bir insani, bəĢəri 

keyfiyyət aĢkarlanmır, heç bir milli-ruhani dəyər yaradıb ortaya 

çıxarmır. Bu xalqın bəĢər olmaq haqqında düĢünməyə vaxtı 

yoxdur, heç Ģəraiti də yoxdur. BəĢər olmaq isə silahlı, atomlu 

olmaqla deyil, ruhaniyyatlı olmaqla, mənəvi dəyərlər yaratmaqla 

təsdiqini tapır. Yəhudi xalqı böyük siyasətin dağıdıcılıq vasitəsinə 

çevrilib. BəĢəri məzmununu, dəyərini itirdikcə bu xalq, zənnimcə, 

tarix səhnəsindən çıxmağa doğru gedir. Bu fikirləri ermənilər 

haqqında da söyləmək mümkündür. Azərbaycan torpaqlarında 

dövlət kimi quraĢdırılan Ermənistan da yalnız savaĢ aləti kimi 

istifadə olunur. Öz müstəqilliyi yoxdur, öz varlığı bilinmir. Özünə 

zorla tarix quraĢdırmağa çalıĢır, zorla var olmaq istəyir. Amma bu 
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da yoxluğa doğru addımlayır. Qətiyyətlə demək olar ki, kürdlərin 

taleyi də yoxluğa doğru itələnir və s.  

Ġmperializm uğrunda düĢünülən siyasət xalqların var 

olmasına deyil, yox olmasına çalıĢır. Ən qədim xalq belə yoxluq 

təhlükəsi ilə üz-üzə gətirilir. Xalqlar yox olmaq istəmirlərsə, 

ruhaniyyata baĢlamalıdırlar. O ki qaldı xırda xalqların dövlət 

qurmaq məsələsi, – bizə görə, hər bir kiçik xalqın dövlət olması 

heç də zəruri deyil. Böyük dəyərlər yarada bilməyən, müstəqil 

Ģəkildə özünün varlığını göstərə bilməyən, özünü qoruyub 

saxlamağa imkanı olmayan kiçik qövmlərin dövlət olmağa 

çalıĢması gərəksizdir. YaĢadığı dövlətdə özünü hansı səviyyədə 

ifadə edə bilirsə, onunla yetərlənməlidir, muxtar bir toplum kimi 

böyük xalqa dost olmalı və onun varlığına söykənməyi 

bacarmalıdır. Qadir olduğundan artığa can atmaq siyasi 

pozuculuğa gətirib çıxarır, bəĢəri nizama ziyan verməklə 

sonuclanır. Ġnsani meyarlarla yaĢamağı düĢünən oyuncağa 

çevrilməz. Xalqlar (irili-xırdalı) ruhani ünsiyyətlə daha yaxĢı dil 

taparlar, nəinki siyasi rəqabətlə. 

Qeyd etdik ki, Ġsrail dövləti Amerikanın imperiyaçılıq 

sərhədlərinin geniĢlənməsinə xidmət edən bir vasitə rolu oynadı. 

Hərçəndi özünü tərəqqinin dayağı sayan Avropa da imperializmə 

etiraz etmir və özü də bu imkanlardan yararlanır. Ġndi Avropa 

dövlətləri bir mərkəz yaradıb onun ətrafında birləĢiblər. Birlik 

arzu olunan keyfiyyətdir. Lakin necə qələmə vermələrindən asılı 

olmayaraq, bu dövlətlərin yaratdığı birlik bəĢəri nizamı qorumaq 

üçün deyil, əslində pozmaq üçündür. Fakt göz qabağındadır, – 

bəĢəriyyət parçalanıb; ġərqə, Qərbə bölünüb. Dövlətlər birinci 

növ, ikinci növ adlanaraq ayrı-ayrı qəliblərə salınıb. Avropa bu 

vəziyyəti qoruyub saxlamağa yararlı olan beynəlxalq qurumlar, 

təĢkilatlar yaradıb, elmi-texniki tərəqqini ictimai həyatın meyarına 

çevirib. Qurama azadlıqlar biçimi tərtib edib. Demokratiya adlı 

ideologiyanı bütün dünyaya əvəzsiz xilas yolu kimi sırıyır. 

Xalqların özəl gələnəklərini demokratiyaya qurban verdirməklə 

«inkiĢafa» təhrik edir. Bu gediĢlər Avropaya mərkəz, ağa statusu 

verməklə bəĢəriyyətin digər kəsimini əyalət kimi saxlayır. ġərqin 

ayrı-ayrı kiçik dövlətlərini «Avropa Evi»nə üzv olmağa çağırır, 
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bunun üçün qarĢılarında çoxsaylı Ģərtlər qoyur. Guya bu Ģərtlər 

həmin dövlətləri demokratik səviyyəyə yetirmək üçündür. 

«Avropa Evi»nə girmək üçün gərək «avamlıqdan», «gerilikdən», 

«köhnəlikdən» çıxasan. «Avamlıq, gerilik, köhnəlik» də xalqların 

özəllikləridir!.. Əsl həqiqət isə budur ki, «Avropa Evi»nə girmək 

üçün gərək mənəvi, ideoloji cəhətdən kiçiləsən. Sənin «Ev» yiyəsi 

olmağa icazən yoxdur, ancaq xidmətçi rolu oynaya bilərsən. 

Bunun qarĢılığında isə sənə ümumi inkiĢafdan bir az pay 

ayrılacaqdır.  

Bununla da Avropa ġərq dövlətlərini bir-birindən ayırır, 

birləĢməsinə imkan vermir. Və özünə bağladığı dövlətlərlə digər 

ġərq dövlətlərinə basqı yaradır. Beləliklə, demokratikləĢən ġərq 

dövlətləri bir-birinə düĢmən kəsilir. Bəs bu mərhələyə qədər necə, 

ġərq dövlətləri bir idilərmi, əməkdaĢ ola bilirdilərmi? Biz görürük 

ki, Avropa Amerika ilə üzdə iqtisadi rəqabət aparsa da, onun 

siyasi özbaĢınalıqlarını qəbul edir, ona söykənir. Onlar ġərqə qarĢı 

münasibətlərində birdilər. Və bu birlik vahid bir xətt üzrə 

qorunur. Əlbəttə, ġərqdə bir vaxtlar güclü imperiyalar olub və bu 

imperiyaların təhdidləri Avropanı daim səksəkədə saxlayıb. 

Ümumiyyətlə, Avropa təkcə səksəkəli yaĢamayıb, həm də (xərac) 

vergi ödəməli olub. Məsələyə yalnız bu kontekstdən yanaĢılsaydı, 

onda Avropanın bugünkü addımlarına haqq qazandırmaq olardı. 

Lakin nəzərə alanda ki, bu cür təsir üstünlükləri, əsarət 

yerdəyiĢmələri istənilən halda bəĢəriyyətin nizamını pozur, onun 

tamlığına ziyan verir, onda haqqı ya bu, ya da baĢqa tərəfin 

ixtiyarına vermək ədalətsizlik olur. Avropa ġərqin yenidən 

dirçəlməsində müstəbidlik görür, xilafət görür, bu səbəbdən də 

hər vasitə ilə ġərqin öz xəttində inkiĢafının qarĢısını kəsir. ġərqin 

inkiĢafını Avropa özünün əlaltısı kimi saxlamaqla məqbul sayır. 

Avropa özü insani, bəĢəri dəyər qurucusu olmadığı üçün ġərqi 

dəyərləri rədd edir, məhv edir. Hesab edir ki, bu dəyərlərin 

qalması və inkiĢaf eləməsiylə yenidən ġərqin əlaltısına çevrilər. 

Çünki ruhun təsirə düĢməsi ölkənin təsirə düĢməsindən qat-qat 

təhlükəlidir. Ölkəni zor vasitəsilə təsirə salsalar, nə zamansa zoru 

yenib təsirdən çıxmaq olar, ruhun özgələĢməsilə gələn təsir isə 

yüzillərə, bəzən minillərə bərabər olur. 
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Ġndi qayıdaq ġərqi vəhdətin olub-olmamasıyla bağlı 

qoyduğumuz sualın cavabına. Nə qədər ki, dünyada imperiya var, 

imperiyaçılığa meyil var, hansısa mütəĢəkkil birlikdən, səmimi 

qonĢuluqdan, ədalətli münasibətdən danıĢmaq doğru deyil. ġərqin 

ən yaxĢı keyfiyyətləri belə, özü tərəfindən dəyərləndirilməyib. 

Ġmperiyaçılığa meyil bu dəyərləri kölgədə qoyub. Ölkənin 

idarəsini ələ keçirənlər xalqı öz mənafelərini gerçəkləĢdirmək 

yolunda vasitəyə çeviriblər. ġahlığın cazibəsi onu ələ keçirənin 

ağlını da, ləyaqətini də əsarətə salıb. Dəbdəbəli həyat, eyĢ-iĢrət 

bolluğu hökmdarlarda müstəbidlik həvəsi yaratmıĢ, xudbinlik, 

mənəmlik ehtirası ilə virançılıq, talançılıq yürüĢlərinə sövq 

etmiĢdir. Səlahiyyət – fərdi mənafelər imtiyazı kimi 

mənimsənilmiĢ, bununla da insani, xəlqi dəyərlərin həyata 

gəlməsinin hardasa qarĢısı alınmıĢdır.  

Tarix boyu insani dəyərlərin yaranması ilə hökmdarların 

qanlılığı paralel dayanmıĢdır. Bununla belə Zor nə qədər önə 

çıxsa da, insanlığı susdura bilməmiĢdir, zoru bütləĢdirməyin 

mümkünsüzlüyünü dərk və sübut edən hünərlər də yaĢamıĢ, var 

olmuĢdur. Ġstər Qərbdə, istər ġərqdə insanlığa qarĢı qanlı əməllər, 

qanlı fəlakətlər mövcud olmuĢdur. Bu əməllər Ģahların 

saraylarında hazırlanmıĢ və xalqın içərisinə daĢınmıĢdır. 

MöhtəĢəm səltənətlər qan üzərində bərqərar olmuĢdur. ġahlar öz 

amansızlıqlarına qarĢı nifrətin baĢ qaldırmaması üçün onu (xalqı) 

müharibələrə cəlb etmiĢ və ümumxalq nifrətini qonĢu ölkələrə 

yönəltmiĢlər. Xalqların bir-birinə qarĢı nifrəti bütün dövrlərdə 

hökmdarlara öz səltənətlərini qorumaq imkanı yaratmıĢdır. 

Xalqlar arasında nifrətlə damğalanan münasibətlər hər cür siyasi 

pozuculuğu gündəlikdə saxlamıĢdır. Bu cür münasibətlər 

yaĢadığımız dövrdə də qüvvədə saxlanılır. Sivil hökmdarlar da 

xalqlararası münasibətləri düĢmənçilik səviyyəsində saxlamaq 

üçün hər vasitəyə əl atırlar, hətta xalqların dini duyğularını təhqir 

etməklə müxtəlif dinlərə tapınan xalqların əzəli düĢmən olduqları 

qənaəti yaradırlar. Süni Ġslam-Xristian düĢmənçiliyi icad eləməklə 

ġərq-Qərb qarĢıdurmasını qoruyurlar. Qəsdən ġərqi Ġslama 

bərabər sayırlar və onun müstəbid hökmdarlarını taxtdan salmaqla 

guya tərəqqiyə imkan yaradırlar. Tarixi abidələri məhv eləməklə 
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ġərq xalqlarının qədimliyini gözardı etmək, qədim 

mədəniyyətlərin mövcudluğuna kölgə salmaq Qərb siyasətinin 

əsas hədəflərindəndir. ġərq xalqlarının «geriliyini» sübut etmək, 

özünün isə «qabaqcıl» olmasını nümayiĢ etdirməklə Qərb dünyəvi 

imperializmə bəraət hazırlayır. ġərq hökmdarları – Ģahları, 

sultanları nə qədər müstəbid idilərsə, Roma imperatorları, Fransa 

müstəbidləri, ingilis kralları, alman faĢistləri də bir o qədər 

insanlığa qılınc çəkən vicdansız, qanlı fəlakətlərin yaradıcıları 

idilər. Guya indi Qərb demokratiya vasitəsilə tərəqqiyə nail olub, 

ġərq isə hələ də Ġslam təsirində hökm edən müstəbidlərdən 

asılıdır. Əlbəttə, elmi-texniki tərəqqi danılmazdır. Fəqət bu 

tərəqqi insanlığa daha çox zərər verməkdədir. Və siyasi 

çəkiĢmələr, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, heç də «ġərq geriliyinə» 

görə baĢ vermir, ġərqi əyalət kimi saxlamaq, həm də təbii 

sərvətlərini siyasi yollarla qarət eləmək tələblərindən doğur. Biz 

ġərq–Qərb qarĢıdurmasında ġərqi ona görə müdafiə edirik ki, 

onun bəĢəri dəyərləri Qərb tərəfindən inkar olunur. Biz qərbli 

olsaydıq da, ġərqi müdafiə edərdik. Biz ġərqi Ġslamdan ibarət 

saymırıq, onun tarixində, bugünündə mövcud olan müstəbidliyi, 

hökmdar kultçuluğunu ifĢa edirik. Biz dəyərləri müdafiə edirik. 

Vicdan da var axı. BəĢər bugünkü varlığına görə ən çox ġərqi 

dəyərlərə borcludur.  

Biz dedik ki, ġərq dəyərlər yaradıb, amma bu dəyərlər 

bütövlükdə ictimai həyatın meyarına çevrilməyib. Onda haqlı 

olaraq sual ortaya çıxa bilər ki, dəyər ciddi dəyiĢiklər yarada 

bilmədisə, onda ictimai tərəqqinin baĢ tutması necə təsəvvür 

oluna bilər? Əlbəttə, ictimai proseslər dövlətçiliklə birbaĢa 

bağlıdır. Dövlət hansı funksiyanı yerinə yetirir – yük altına girir, 

yoxsa yük olur? Bu məsələləri Ruhaniyyat həll edir. BaĢqa sözlə, 

Ruhani dövlət yaranmalıdır. Qəti bilmək gərəkdir ki, Ruhani 

dövlət dini dövlət anlamına gəlib çıxmamalıdır. Din Ruhaniyyat 

yarada bilmədi, siyasət yaratdı. Bizim ideyalarımızdan da, 

çıxıĢlarımızdan da açıq görünür ki, Ruhani dövlət ideyası 

tarixdəki dini dövlət ideyası ilə eyniləĢmir. Dünyəvi dövlət siyasi 

dövlətdir. Siyasətin fəsadları da göz qabağındadır. Dini dövlət 

açıq Ģəkildə müstəbidliyə yarayıb və ruhsuzluq yaradıb. Hər iki 
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halda antiinsani qanunlar, gediĢlər cəmiyyəti basqı altında 

saxlayır. Asif Atanın Ruhani Dövlət ideyası insanlığa xidməti 

əsas götürür. Dövlət quruluĢun tələbləri ilə deyil, insanlığın 

tələbləri ilə idarə olunanda ruhaniləĢir. RuhaniləĢən dövlət xidmət 

edir, siyasiləĢən, yaxud dinçiləĢən dövlət idarə edir. Ġdarə etmək 

üçün cəmiyyəti kölə, cahil duruma salırlar. Dövlət müstəsna 

imtiyaz kimi mənimsənilir. Və cəmiyyəti dövlətə xidmət etmək 

məcburiyyəti yaradılır, zorçuluq bərqərar olur. Ruhaniyyatın 

məqsədi insandır. Bu səbəbdən də ictimai gediĢatın baĢında 

siyasət, yaxud din deyil, Ruhaniyyat dayanmalıdır. Siyasət ən 

yaxĢı halda ictimai gediĢatın ayağında dayanmalıdır. Dinə isə 

ehtiyac qalmır, çünki Ruhaniyyat Ġnama çevrilir. 

Siyasət xalqa vasitə, Ruhaniyyat isə məqsəd kimi baxır. 

Asif Ata xalq haqqında yazır:  

«Xalq – Müstəqil Fərdlərin birliyidir. 

Müstəqil Fərd olmayan yerdə – Xalq yoxdur! 

Xalq – Müstəqil Birlikdir. 

Müstəqil olmayan – Yox olandır! 

Xalq – Ruhani Birlikdir. 

Etiqad, Ġdrak, Əxlaq, dil Birliyi olmayan yerdə – Xalq 

yoxdur! 

Xalq – Ġctimai Birlikdir. 

Təbəqələrə ayrılan, parçalanan, paralanan Xalq – Xalq 

deyil! 

Xalq – MənĢə Birliyidir. 

Etnik Vəhdətə malik olmayan Xalq – Xalq deyil!  

Xalq – Tale Birliyidir. 

Tarixi Birlik olmayan yerdə – Xalq yoxdur! 

Xalq – MüqəddəsləĢən Torpaq, Vətən birliyidir. 

Vətən birliyi olmayan yerdə – Xalq yoxdur! 

BəĢər – Müstəqil xalqların Vəhdətidir. 

Qeyri-müstəqil xalqlardan yaranan BəĢər – yoxdur! 

Bu səbəbdən də Xəlqilik – bəĢərilik deməkdir. 

Fərdi itirən xalq – özünü itirir. 

Xalqı itirən BəĢər – özünü itirir. 

Xalqa xidmət edən – BəĢərə xidmət edir. 
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BəĢərə xidmət edən – Mütləqə xidmət edir. 

XalqlaĢan – MütləqləĢir! 

(Yol. Ata sözü, səh.73). 

 

Cəmiyyət 

 

Cəmiyyət – ĠnsaniləĢməlidir. 

ġəxsiyyət – özünüidarə səlahiyyətinə malik olmalıdır. 

O, Müstəqil DüĢüncəyə, Ġradəyə, Etiqada sahib olmalıdır. 

Mütləqiyyət – Ġnsana ziddir. 

Qərb üsul-idarəsi – Ġnsana ziddir. 

Totalitarizm – Dövlət hakimiyyəti – Ġnsana ziddir. 

Ruhani Dövlət yaranmalıdır! 

Müstəqil Fərdlərdən Xalq yaradan Dövlət! 

Ruhani qanunlara əsaslanan Dövlət! 

Xalqı Dünyada təmsil edən və qoruyan Dövlət! 

Fərdi cəmin təzyiqindən, cəmi fərdin zorakılığından xilas 

edən Dövlət! 

Ağalıq yox, Hakimlik yox, Atalıq səviyyəsinə yüksələn 

Dövlət! 

Mülkiyyəti Əməkçiyə çatdıran Dövlət! 

Fərdi Mülkiyyət bərabərliyi yaradan Dövlət! 

Ġmtiyaz bərabərliyi yaradan Dövlət! 

Ġxtisas bərabərliyi yaradan Dövlət! 

Maddini Ruhaniyə tabe edən Dövlət! 

Ġqtisadiyyatı Mənəviyyata tabe edən Dövlət! 

Mənəvi Kamilə, Ruhani BaĢçıya tabe olan Dövlət! 

Ġnsanı itirən Cəmiyyət özünü Ġnsanda tapmalıdır!»  

 

(Yol. Ata sözü, səh. 74). 

 

Asif Atanın Ruhani Dövlət ideyasına görə dövlətin baĢında 

duran Ģəxsin heç bir maddi imtiyazı olmamalıdır. O, zəruri həyat 

tərzini, məiĢət tələbatını ödəmək üçün ona ayrılan vəsaitlə 

yetərlənməlidir. BaĢçının zor göstərmək, təsirə salmaq imkanları 

olmamalıdır. Maddi üstünlüyə can atmamalı, mənəvi yüksəklikdə 
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yaĢamaqla öz xalqına xidmət haqqında düĢünməlidir. Belə olan 

təqdirdə xalq öz baĢçısını eĢidər, dövlətini qoruyar. ġübhəsiz ki, 

kənar təsirlərin müdaxilə imkanları aradan qalxar, müstəqillik 

elanından müstəqillik gerçəkliyinə getmək baĢ tutar.  

BəĢəriyyətin bugünkü problemli durumu Asif Atanın 

Ruhani Dövlət ideyasının zəruriliyini açıq göstərməkdədir. 

 

Maddiyyatçılıq Ruhaniyyatçılığı üstələyib 

 

Həyat uğrunda mübarizə insani keyfiyyətlərin aradan 

getməsinə gətirib çıxarır. Cəmiyyətdə yaranmıĢ nizamsızlıqları 

aradan qaldırmağın yollarını düĢünənlər də məsələyə maddi və 

sosial inkiĢaf yönündən yanaĢırlar. Cəmiyyətin narazılığı əsasən 

maddi tərəflə bağlı olur. Problemin səbəbi deyil, görüntüsü, daha 

doğrusu, nəticə onu düĢündürür. Hər hansı bir problemin səbəbini 

öyrənmək və bunu aradan qaldırmaq isə cəmiyyətin iĢi deyil, 

onun içərisindən qabağa çıxanların çiyninə düĢür. Qabağa 

duranların da məsələyə necə yanaĢması əsas Ģərtdir. Cəmiyyətin 

maddi, sosial tələbatı elə bir problemdir ki, yüzillərdir qalır, heç 

vaxt bütöv həllini tapmayıb. Çünki maddi problemlərin səbəbini 

maddiyyatın özündə axtarıblar. QuruluĢların bir-birini əvəz 

eləməsi belə mənəvi tələblərdən deyil, sosial tələblərdən irəli 

gəlib. Diqqət yetirin: maddi istehsal daim inkiĢaf edib, bol olub, 

amma cəmiyyətin maddi tələbatı tam ödənilməyib. Ġstehsal inkiĢaf 

elədikcə problemlər də çoxalıb. Cəmiyyətin zəruri tələblərlə 

yetərlənməməsi onu təbəqələrə bölüb, təbəqələr arasında (və 

içərisində) rəqabətlər çiçəklənib, insanın insana inamı itib, sayğısı 

aradan qalxıb. Bununla da ictimai münaqiĢələr sellənib gedir… 

Kapitalizmi ictimai həyatın yetkin dəyiĢikliyi kimi 

düĢünürlər, onu son hədd kimi təbliğ edirlər, təlqin edirlər. 

Pulçuluq ictimai meyara çevrilib. «Hər Ģey Allahdan asılıdır» 

deyənlər indi də «Hər Ģey puldan asılıdır» deyirlər. Doğrudan da 

Avropada oturuĢmuĢ bəzi nəzəriyyəçilərin «Allah ölübdür» 

yəqinliyi Allahlı-Allahsız hamını özünə inandırmağa baĢlayıb. 

Ġndi dünyanın hər yerində pulçular hakimiyyətə gəlir. Pulu 

olmayanı hakimiyyətə yaxın buraxmırlar. Millət vəkili olanlar 
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qısa müddətdə varlanırlar. Millət vəkillərinin qəbul elədikləri 

qanunlar varlıların özbaĢınalığının qarĢısını almalıydı. Amma bu 

vəkillərin özləri də varlıların cərgəsinə qoĢulduqları üçün 

qanunların xəlqi yönünü qoruyan qalmır. Beləliklə, qanunlar 

birtərəfli iĢləyir və xalq üzərində misilsiz özbaĢınalıqlara imkanlar 

yaranır. Əsir olan, məhv olan cəmiyyətdə hər kəs bir-birinin 

əlindən almağın yollarını düĢünür. Elə bir mühit formalaĢır ki, heç 

kim kimsəni incitməkdən qorxmur. Həyatın məĢəqqətlərini 

yaĢayanlar bu tərəfdən də vicdan əzabı ilə yüklənmək istəmirlər. 

Pulçulara gücü çatmayanlar bir-birlərini əzirlər. Cəmiyyətdə 

mənəviyyat süquta uğradığı üçün birlik yoxdur. Birliksiz 

mübarizə yaranmaz. Mübarizə adıyla qabağa çıxan aydınlar 

partiya qaranlığına qaçırlar. Partiyaçılıq hakimiyyət uğrunda 

mübarizədir. Bu o deməkdir ki, ziyalı xalq istəmir, hakimiyyət 

istəyir. Hakimiyyət uğrunda çalıĢmaq ictimai mənafe uğrunda 

çalıĢmaq görüntüsü yaradır. Hakimiyyətə gələn ziyalı patriot 

olmur, kapitalist olur. Heç kim hakimiyyətdəki kapitalistin 

xalqsızlığı ilə döyüĢmür, hakimiyyətdən getməsi üçün döyüĢür ki, 

özü də kapitalist olsun. Hamı məmur olmaq istəyir, heç kim 

zəhmətkeĢ olmaq istəmir, çünki zəhmətkeĢ əziləndir, məmur əzən. 

Əzilmək istəmirlər, əzmək istəyirlər… 

 

Dövlət Zor üzərində qurulur 

 

Dövləti zordan xilas eləmək üçün iki mühüm prinsip həyata 

keçirilməlidir. Bunlardan birincisi odur ki, dövlətin ideologiyası 

ulusal özəlliklər əsasında formalaĢmalıdır. Ölkənin strateji 

mənafeyi bu ideologiya ilə qurulmalıdır. Eləcə də strateji 

məqsədlərə yönəlik hədəflər tam aydınlığı ilə müəyyən 

olunmalıdır. Ġkinci prinsip ondan ibarətdir ki, dövlətin ida-

rəçiliyinə xadim, vətənpərvər, mənəvi yüksəklikdə dayanan 

Ģəxsiyyət gətirilməlidir. Dövlət rəhbərliyinə pulluların, pulçuların 

gəliĢi mümkünsüz olmalıdır. Pula xidmət eləyən – dövlətin ulusal 

(milli) mənafeyini qoruya bilməz. Pulçunun xalqla ali təması 

yaranmaz. Xalq aldadılanda, talananda dövlətə rəhbərlik edənlərlə 

yanaĢı, dövlət özü də gözdən düĢür. Dövləti xalqa qarĢı iĢlədən 
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pulçular içəridə dövlətin dayağını, müdafiəsini itirir. Kənar 

qüvvələr müxtəlif vasitələrə əl ataraq xalqla dil tapır və onu öz 

dövlətinə qarĢı çevirir. Sonucda ölkə formal müstəqillik 

səviyyəsinə düĢür.  

Kənar təsirlərdən qorunmaq üçün dövlət rəhbərləri zərərli 

güzəĢtlərə getməli olurlar. Bu güzəĢtlər xalqı iflic duruma 

saldıqda etirazlar baĢlayır və dövlət xalqa zor tətbiq etməli olur. 

Zahirən kənar dövlətlər beynəlxalq təĢkilatlar vasitəsiylə zora 

qarĢı çıxıĢ edirlər, əslində zorçuluğa vadar edirlər, zorun əhatəsini 

geniĢləndirirlər. Bu, bütün dünyada belədir. Sadəcə güclü 

dövlətlərin zoru zahirən az görünür, zəiflərin zoru isə qabarır. 

Çünki güclülərin zoru ən çox zəiflərə qarĢı yönəlir, zəiflərin zoru 

isə öz xalqına qarĢı… 

Zorun özünə qarĢı çevrilməməsi üçün rəhbərlər humanist 

görünən elanlar verirlər. Vicdan azadlığı ideyası yalnız qanun 

kimi yazılmaq üçündür. Həyatda bunun heç bir əməli təsiri 

yoxdur, yaxud o qədər cüzidir ki, bu da özlüyündə Ģərin xeyrinə 

iĢləyir. Vicdan azadlığı sözün doğru anlamında qəbul edilsəydi, 

Ģərait dəyiĢilər və azad, ədalətli cəmiyyət qurulardı. Hakim təbəqə 

azadlığı elan edir ki, gerçəklikdə o baĢ verməsin. Çünki onun baĢ 

verməsi hakim təbəqənin, ümumiyyətlə, təbəqəçiliyin devrilməsi 

deməkdir. 

Hakim təbəqə sadə əhalinin mistik təsəvvürlərdən 

nəĢələndiyini əsas götürərək, dini gediĢlərin üzünə daha geniĢ 

qapılar açır. Bununla da din və vicdan azadlığını təmin etmiĢ 

görünür. Beləliklə, zorun uzunömürlüyü bu yöndən təmin olunur. 

Əslində ən böyük vicdançılıq – kor-koranəliyi aradan qaldırmaq 

və ictimai tərəqqiyə yol açmaqdır. Ġctimai tərəqqi təbəqəçiliyin 

varlığını qoruyan hər cür vasitələrin ləğvi üzərində intiĢar tapar. 

Təbəqəçiliyi dövlət səviyyəsində yaĢatmaqla onun geniĢlənməsi 

üçün qanuniləĢdirilmiĢ əməllər hazırlayıb həyata keçirirlər.  

Riyakarlardan, yaltaqlardan, satqınlardan ibarət boĢboğaz-

larla təmsil olunmuĢ «hakimiyyət xalqı» formalaĢır. Hakimiyyət-

dəkilər xalq deyəndə elə bunları nəzərdə tutur, bu qəlibə daxil 

olmayanları ekstremist azlıq kimi qələmə verirlər. 



Инамчы Щарайы 

 113 

Əks qütbdə isə aldadılan, alçaldılan, əzilən, yeni hakimiy-

yətçilər üçün qurbanlara çevrilən bölüm dayanır. Bunları da 

«müxalifət xalqı» adlandırırlar. Guya müxalifət haqqı ayaqlanan-

ların haqqını bərpa eləmək üçün çalıĢır. Bu cür baĢıpozuq 

gediĢatda vətən – xalqsız, insansız, yiyəsiz duruma düĢür. 

Bir tərəf o biri tərəfin mövqeyini ifĢa eləməklə özünü haqlı 

göstərir. Hakimiyyət xalqı əzməkdə suçlanır, müxalifət xarici 

qüvvələrin istəklərinə uyğun addım atmaqda. Əslində hər iki 

suçlama doğrudur. Lakin nəticə yoxdur axı! Çünki ölkənin 

idarəsində sabit meyar yoxdur, sözün əsl anlamında Xalqsevər 

KiĢi yoxdur. DəyiĢiklik quruculuq yönündə deyil, dağıdıcılıq 

yönündə baĢ verir. Nə qədər ki, cəmiyyətdə daĢlaĢmıĢ antiinsani 

qaydalara qarĢı dirəniĢə risk edənlər yoxdur, tərəflərə 

bölünənlərin bir-birini tənqid etməsiylə cəmiyyəti inkiĢafa 

aparmaq olmaz. RəqibləĢməyə xidmət edən tənqid adiləĢir, 

zərərsizləĢir və gözdən düĢür. Belə olan təqdirdə tənqid yolu 

seçənlər suçu xalqda axtarırlar və xalqın heç nəyə yaramadığını 

dilə gətirirlər. Həqiqətdə isə cəmiyyətin səviyyəli, yaxud 

səviyyəsiz olmasının burada heç bir rolu yoxdur. Hesab edək ki, 

cəmiyyətin səviyyəsi yüksəkdir, onda ayrı-ayrı rəqibləĢən 

qrupların cəmiyyətə təsirindən söhbət getməməlidir. Yaxud hesab 

eləsək ki, cəmiyyətin səviyyəsi aĢağıdır, onda cəmiyyət 

bütövlükdə rəqibləĢmə meydanına çevrilər və hansısa milli 

qalxınma baĢ verməz.  

Avropa demokratiyası əyalət səviyyəli xalqlarda elə tərbiyə 

formalaĢdırır ki, bu səviyyə ilə yaĢayan xalq ictimai inkiĢafdan 

məhrum olur və kənar qüvvələrə (dövlətlərə) əyalət olmaqla 

yetərlənir. Sanki hər Ģey təbii baĢ verir: «Sən inkiĢafı 

bacarmadığın üçün inkiĢaf etmiĢlərin ətəyindən bərk yapıĢma-

lısan». Əyalətçilik səviyyəsində status-kvo həm güclülər tərəfin-

dən, həm də zəiflər tərəfindən qorunub saxlanılır. «Əyalət 

dövlətçiliyi» yaradanlara qarĢı mübarizə aparmaq – əslində tam 

olaraq siyasi əyalətçilik yaramazlığına qarĢı aparılan mübarizənin 

əsasını təĢkil etməlidir. Azadlığa qovuĢmağın yolu budur. 

Müstəmləkəçilik bütün cəmiyyətin halına hopur və daĢlaĢır. 

Bununla barıĢmaq olmaz. 
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Azadlıq ideyası ayrı-ayrı Ģəxslərin qəlbində baĢ qaldıran bir 

ehtiras, eĢq hadisəsidir. DalaĢqanlıq tənqidçiliyi səviyyəsində isə 

belə Ģəxslərə rast gəlmək mümkün deyil. Cəmiyyətin içində guya 

cəmiyyət üçün mübarizə aparan qüvvələr (məsələn, siyasi 

müxalifət) əslində azadlıq ehtirasından məhrum olmuĢlardır. 

Onlar cəmiyyət üçün kənarda quraĢdırılıb ölkəyə gətirilən azadlıq 

komediyasının aktyorlarıdır. Cəmiyyət yalanlarla o qədər 

çaĢdırılır ki, aktyorluqla aĢiqlik qarıĢıq salınır. Ona görə zor 

fədakarlara qarĢı faciələr hazırlaya bilir. Təəssüf ki, xalq üçün 

gərəkli insanlar həmiĢə tarixdən oxunur, sonradan bilinir, 

sonradan dərk olunur. Lakin tarix cəmiyyəti səfərbər eləmək, iĢ 

görmək iqtidarında deyil. Ən yaxĢı halda tərbiyəvi örnək ola bilər. 

Bu səviyyədən dərs götürmək və böyük mübarizəyə baĢlamaq, 

əlbəttə, bütün dövrlərdə baĢ tutan hadisə deyil. Mübarizə üçün 

zaman tələb olunur, yeni ehtiraslar baĢ qaldırmalıdır. Odur ki, 

cəmiyyət bütün dövrlər üçün ayıqlığa hazırlanmalıdır.  

 

Vətənsizlik ictimai bəlaya çevrilib 

 

Təbiət vətən kimimi bilinib, istehsal sahəsi olan təsərrüfat 

kimimi? Həyatın bioloji tərəfi də var, mənəvi tərəfi də. Ona görə 

də bu sualın cavabı yönündə düĢüncələr, mülahizələr subyektiv 

xarakter daĢıya bilər. Əlbəttə, bu cür suallara, əsasən, fəlsəfə 

cavab verir. Və fəlsəfənin özünü də subyektiv mövqe hesab 

edirlər. Məsələyə kim hansı meyarla yanaĢır?! Bununla belə, 

həyatla bağlı bir çox məsələlərdə fəlsəfə subyektivlikdən kənara 

çıxıb və aydın mövqe ortaya qoyub. Bu isə o vaxt mümkündür ki, 

fəlsəfə elmlə birgə iĢləyib. BaĢqa sözlə, fəlsəfə dəqiqlik üçün 

elmdən istifadə etməli olur. Bəlkə bizim baĢlanğıcda qoyduğumuz 

sualın doğru cavabı üçün fəlsəfənin tarixdən istifadəsi gərəkdir?! 

Bizim məqsədimiz sualın tarixi həqiqətini sübut eləmək deyil, 

vətənsizlik bəlasının köklərini öyrənməkdir. Təbiətdə məskunlaĢ-

dığı yerlər xalqların təbii haqqına çevrilib. Halbuki xalqlar heç öz 

haqları ilə yetərlənməyib, torpaq uğrunda müharibələr aparıb, biri 

digərinin torpağını əlindən alıb. Bu proses bu gün də davam edir. 

Hansı baxımdan yanaĢmaq burada həqiqəti ortaya çıxara bilər?! 
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Məsələn, mən bu problemi aydınlaĢdırmaq istəsəm, deyə 

bilmərəm ki, türklüyüm, milli təəssübkeĢliyim burada rol 

oynamayacaq. Yaxud da hansısa bir rus, ingilis araĢdırıcısı 

ölkələrin ərazi çəkiĢmələrinə münasibət bildirəndə mənsub olduğu 

millətin mövqeyindən çıxıĢ etməyəcəyini demək çətindir. Eləcə 

də məsələyə münasibət bildirənin soydaĢlarının da onu qəbul 

edəcəyi, etməyəcəyi birmənalı olmur. Burada hər kəs milli 

mənafedən çıxıĢ etməyə üstünlük verər. Bu cür yanaĢma isə o 

halda vətənpərvərlikdir ki, milli mənafe sayılan baxıĢ insani, 

bəĢəri meyara uyğun olsun. ÇağdaĢ dövrdə bu məsələyə 

kosmopolit, beynəlmiləl bir baxıĢla da yanaĢanlar var. Belə 

yanaĢanlar adətən öz ulusunu suçlayır, hesab edir ki, onun (həmin 

fərdin) yanaĢması daha obyektivdir. Çox vaxt belələrinə 

beynəlxalq mükafatlar verirlər. Belə yalançı humanizmə 

aldananlar indi dəbdədirlər. Onlar həqiqətə deyil, beynəlxalq 

mükafatlara üstünlük verirlər. Bu mükafatlar əslində təcavüzkar-

lığı ört-basdır edir. Məsələn, Orxan Pamuk adlı bir Türkiyə yazarı 

ermənilərin Türkiyə tərəfindən soyqırıma uğradılmasını yazır və 

Avropada ona Nobel mükafatı verirlər. Onun kosmopolit ruhlu 

əsərləri ilə Türkiyəni suçlamaq faktı birləĢib Nobel mükafatını 

əmələ gətirir. Avropanın siyasi, təcavüzkar məqsədlərinə xidmət 

edən bir fərdin baxıĢını obyektiv həqiqət kimi qəbul eləmək, 

əlbəttə, doğru deyil. 

Kommunizm beynəlmiləlçiliyi ayrı-ayrı ölkələrin 

sərhədlərini pozaraq böyük bir «Vətən» yaratmıĢdı. Ayrıca öz 

vətənləri haqqında danıĢanları məhv edə-edə Vətənçilik meyarını 

təhrif etməyə çalıĢdılar. Qondarma Vətən obrazı yaratmaqla 

əslliyə qarĢı addım atıldı. Ġnsanın ağlından öz Vətən obrazını 

silməklə yabançı vətən təlqin eləmək kommunizmin manqurtlaĢ-

dırma siyasəti idi. 

Ġndi Vətənsizliyin yeni dalğası baĢlayıb. Avropadan gələn 

bu dalğa sərhədlərin aradan qaldırılması, kürəsəlləĢdirməklə 

«vahid dünya» cəfəngiyyatı uydurmaqla yayılır. Bu gediĢat 

bəĢəriyyətin vətən yaratmaq ənənəsinə qarĢıdır. Xalqlararası 

münasibətləri asılılığın doğurduğu müstəmləkəçilik səviyyəsinə 

gətirib çıxarırlar. Siyasi hegemonluğa can atan dövlətlər baĢqa 
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dövlətlərin sınırlarını pozur, hamının vətənini bir-birinə qatmaqla 

«vahid dünya» quraĢdırırlar. «Vahid dünya» hamının vətəni olur. 

Vətənsizliyin bundan fəlakətli durumunu düĢünmək mümkün 

deyil. Vətənsiz xalqın taleyi evsiz kiĢinin taleyi kimidir. Əslində 

sərhədlərin aradan qalxması ideyası zəif dövlətlər üçündür. Zəif 

dövlətin sınırları ideoloji cəhətdən mühafizəsiz olduğuna görə 

güclülər üçün açıq olur. Axı sınırları yaradan təkcə tikanlı 

məftillər və hərbi qüvvələr deyil, həm də xalq deyilən toplumun 

mənəvi-ideoloji gücüdür. Bu güc sınanda, sındırılanda sınırlar 

açıq qalır. Hər xalq öz içini özündən qurmalıdır. Onda Vətən 

anlayıĢı məzmununu itirməz. Xalqlar təbiətin məskunlaĢdıqları 

ərazisində həmin məzmuna uyğun yaĢayanda bəĢər əmələ 

gətirirlər. Milli-insani dəyərlərlə qorunan xalq sınırlarını itirməz – 

vətənsizləĢməz. Əvvəldə qoyduğumuz sualın cavabı bu məzmuna 

bağlıdır. BaĢlanğıcda xalqların necə məskunlaĢmalarından asılı 

olmayaraq, onlar təbiəti vətənə çevirməlidirlər, təsərrüfata yox. 

Torpağa yalnız təsərrüfat kimi baxanda o vətənliyini itirir. Həyat 

uğrunda mübarizənin vasitəsinə çevrilən torpaq qoruna bilmir, 

əldən-ələ keçir, imperiya sınırlarında insandan, – insani 

münasibətlərin ünvanı olmaqdan məhrum olur. Torpaq vətən 

olanda onda gözəl təsərrüfat yaratmaq mümkündür. Torpağın 

ruhani anlamı vətəndir. Onun müəyyən olunmuĢ sınırları var. Bu 

sınırların içində xalqın dünəni, bugünü, sabahı yaĢanır. 

 

Zərurət 

 

Ayrı-ayrı yaradıcı Ģəxsiyyətlər, fikir adamları cəmiyyəti, 

təbiəti, bunlar arasındakı əlaqəni öyrənməklə cəmiyyətin 

həyatında hansı dəyiĢikliyi aparmağın mümkünlüyünü göstərmə-

yə çalıĢıblar. Maraqlıdır, həyatın təbii halı, təbii gediĢatı insanı 

təmin etmir. Və o bu təbiiliyi ötməyə, dəyiĢməyə yollar axtarır. 

Əslində bu hal yalnız bioloji, yəni heyvan kimi yaĢamağın 

mümkün olmamasından irəli gəlir. Çünki insan mahiyyətcə ruhani 

varlıqdır. Bununla belə, cəmiyyətin həyatına müdaxilə etmək həm 

də nə qədər riskli, məsuliyyətli iĢdir! Doğru yol, doğru qənaət 

olmayanda cəmiyyətin həyatında təhlükəli pozuntular meydana 
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çıxır. Çünki cəmiyyət, həyatının kökləndiyi bir haldan baĢqa bir 

hala dəyiĢdiriləndə onun uyğunlaĢmasına xeyli zaman tələb 

olunur. Bu səbəbdən də dəyiĢiklik – dağıntılarla baĢa gəlməməli, 

inkiĢaf kimi yeniləĢməyə yol açmalıdır. Psixoanalizçilər cəmiyyə-

tin həyat nizamında boĢluqların yaranmasından çıxıĢ edərək 

həyatın «təbii halını» qorumağı tövsiyə edirlər. Bu çağırıĢ insana 

inamsızlıqdan, ictimai tərəqqiyə ümidin olmamasından irəli gəlir. 

Həyatın təbii halı qabaranda ali duyğular, ali əməllər həyatı tərk 

edir. Bu məhrumiyyət həyatın tükənməsi deməkdir.  

Hesab eləmək olmaz ki, canavar yalnız ac qalmamaq üçün 

parçalayır. Parçalamaq onun xislətində var, o tox olanda belə 

parçalayacaq. Parçalamaq həyatın təbii halında mövcuddur. 

Həyatın təbii halından yüksəyə qalxanda isə insan baĢlayır. 

Bütövlükdə götürəndə bəĢər həyatında insan hələ baĢlamayıb. 

Hələ baĢlamayanı isə qurmaq əvəzinə vururlar, vurmağı «tövsiyə» 

edirlər. Ümumən həyatın təbii halında ölüm də dərk olunmur. 

Ölüm dərk olunmayanda ali həyatın gözəlliyi də bilinmir.  

ÇağdaĢ nəzəriyyələr də həyatın təbii halından çıxıĢ etməklə 

böyük maneələr ortaya çıxarırlar. Tərəqqinin çıxıĢ nöqtəsi kimi 

milli iqtisadiyyatın mövcud qaydalarla qurulmasını əsas götürən-

lər bununla müəyyən nizamın yaranması ilə ictimai narazılıqların 

aradan qalxacağını düĢünürlər. Bu da yenə həyatı təbii halında – 

bioloji vəziyyətdə qəbul eləməkdən irəli gəlir. Sosial problemlərin 

siyasi səviyyəyə qalxaraq iğtiĢaĢlara, inqilablara səbəb ola 

biləcəyi təhlükəsindən xoflanaraq siyasi çabalar göstərirlər, 

mümkün qədər sosial quruluĢa bəraət verməyə çalıĢırlar. Əslində 

bu əməllər dairəni qapayır. BaĢqa sözlə, kapitalizmdən 

sosializmə, sosializmdən kapitalizmə fırlanmaqdan baĢqa çıxıĢ 

yolunun olmaması təsəvvürü güclənir. Əslində isə kapitalizmin 

yaratdığı xaos, anarxiya, özbaĢınalıq səviyyəsi ilə sosializmin 

yaratdığı müti itaətçilik səviyyəsi arasında heç bir mühüm fərq 

yoxdur. Sosializmin kolxoz qəhrəmanları (qəhrəman traktorçu, 

qəhrəman pambıqçılar ordusu) ilə kapitalizmin pulçulardan 

uydurduğu «vətənpərvərlər» arasında heç bir ictimai inkiĢaf fərqi, 

insani dəyiĢiklik fərqi baĢ verməmiĢdir.  
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Əyalət dövlətlərdə bu cür yerdəyiĢmələr daha gülünc 

görünür. «Qəhrəmanları» da əsasən əyalətlərdə yaradırlar. Belə 

qəhrəmanbazlıq komediyaları əslində balacalarda itaətçilik, 

təslimçilik psixologiyasının əsaslarını möhkəmlədir. Yadların 

gəliĢinə qarĢı əyalətdə maneə aradan qalxır və burada yadlıq 

fövqəladə suverenliyə malik olur. 

Yadların suveren Ģirkətləri əyalət ölkənin iqtisadiyyatını 

asılı duruma salır və ölkə iĢğalçı qüvvələrin arzularına uyğun 

Ģəkildə «inkiĢaf» edir. 

Cəmiyyəti elə zəlil, qorxaq, kölə durumuna salırlar ki, o öz 

xəlqi keyfiyyətlərindən əl çəkib özgəçiliyin gücü qarĢısında ali 

həqiqətini yadlığın yalanları arxasında gizləməli olur. Buradan 

çıxa bilməmək təlqini cəmiyyəti heyvanilik səviyyəsi ilə 

barıĢmağa zorlayır. 

SənayeləĢən dünyanın ictimai tərəqqiyə münasibəti 

kapitalizmin anatomiyasını yaradıb. Ġndi elmi idrak bütünlüklə bu 

anatomiyanı öyrənib yaĢatmağa həsr olunur. Həyatın məzmununa 

çevrilən kapitalizm öz inkiĢafı ilə cəmiyyətin mənəvi çöküĢünü 

ört-basdır edir. Buna görə də elmi idrakın yanılmasına qarĢı savaĢ 

cəbhəsi açan bir idrak gərəkdir. Buna Asif Ata Ruhani Ġdrak adı 

qoyub. Və bu idrakla silahlanıb Ruhani mübarizə aparır. Ġctimai 

tərəqqinin açarı bu idrak meydanında ruhani Ģücaət göstərə 

biləcək insanların əlindədir. 

Ruhani idrak yaĢamaq uğrunda deyil, həqiqət uğrunda 

düĢünür. YaĢamağın ölçüsü elə həqiqət uğrunda mübarizədə 

yaranır. Ümumən Ruhani Ġdrak Ruhaniyyatın həyata hakim 

olmasına çalıĢır. Həyatda həm ruhaniyyatın, həm də diplomatiya-

nın təsiri paralel olmur. Bunların paralelliyinə çalıĢanda 

Ruhaniyyat kövrək olur. Əslində Ruhaniyyatın həyatdan geri 

çəkilməsi baĢ verir. Bu səbəbdən də Ruhani idrak həyatın bütün 

sahələrinə müdaxilə etməli, siyasi avantüranı, dini cəfəngiyyatı 

ifĢa etməlidir. Ruhaniyyatın oyunlarla yanaĢı yaĢaması mümkün 

deyil.  

Biz həyatı öyrəndikcə, bildikcə insanlaĢma harayının 

zəruriliyi qarĢısında qalırıq. Bu harayı din səviyyəsində çəkmək 

mümkün olmadı, yaxud nisbi oldu, ümumbəĢəri məna üçün 
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yetərsiz oldu. Asif Ata Mütləqə Ġnam baxıĢı yaratmaqla bu harayı 

çəkməkdədir. Həyatda inamı bərqərar etmək üçün insanlaĢmanı 

dindən yüksəyə qaldırmaq gərəkdir. Yəni insanlaĢma məsələsində 

dinə bel bağlamaq olmaz. Çünki din elə insanlaĢdırır ki, 

bəndələĢmə səviyyəsi yaranır. Bəndə səviyyəsi ilə nə Allaha 

gərək olmaq mümkündür, nə də Ġnsana. 

Eləcə də insanlaĢmanı siyasətdən yüksəkdə saxlamaq 

gərəkdir. Yəni həqiqətçilik səviyyəsində yaĢamadan Ġnamın insani 

səviyyəsinə nail olmaq mümkün deyil.  

Bəndə səviyyəsində naĢı inamla cənnət adlı mükafat 

ummaq olur və bunun üçün mücərrəd Göylərə sitayiĢ etmək lazım 

gəlir. Bu səviyyə həyatda heç bir gözəlliyə xidmət eləmir. Din 

insana səcdə qılmağı küfr sayır. Ona görə də həyatda insanilik baĢ 

tutmur. Ġnsanı yaratmaq və ona səcdə qılmaq Ġnamın müqəddəs 

iĢidir. Bu iĢ dünyabaxıĢ kimi təsdiqini tapanda dünya ülviyyət 

iĢığına qərq olur. 

Siyasət insanın müdrik inamından, kamil səviyyəsindən 

qorxur. Ona görə insani münasibətlərdə xaos yaradır. Xaosdan 

yanlıĢlıq, yalınlıq törəyir. Cəmiyyətdə fərdlərin yanılması tarixi-

milli faciələrin dərk olunmaması ilə sonuclanır. Xalqa tarixi-milli 

faciələrin səbəblərini, mahiyyətini öyrətmək, onu ayağa qaldırmaq 

əvəzinə, hakimiyyətçilik qovğalarının içinə girirlər. Dövlətin 

rəhbərliyi qovğaçılardan ibarət olur. Onlar «siyasi ziyalı» 

«seçkinlərinin» əliylə xalqa özlərinin fərasətlərinə pərəstiĢ 

aĢılayırlar və mistik nağılları dinləməyə alıĢdırırlar. 

Televiziyalarda izlədiyimiz veriliĢlərlə qorxaq, küt, vəzifəpərəst, 

həqiqətin adı gələndə dizləri titrəyən «ziyalılar» ən yaxĢı halda 

xalqa balaca qəhrəmanlıqlardan, yarımmərifətdən, icazəli 

hünərlərdən dərs deyirlər. Demokratiya tərbiyəsi xalqı hərcayili-

yin, anarxiyanın pəncəsinə itələdikcə zəlil ziyalı təbəqəsi özünü 

televiziya ekranlarından cəsur, əxlaqlı, bilikli, öyüd verən, 

nümunəvi kimi aparır. Qəlbi əyrilərin sözləri çaĢmıĢlara (cəmiy-

yətə) düz görünür. Məlum olur ki, ziyalı təbəqəsi cəmiyyəti 

ictimai inkiĢafa aparmaq əvəzinə, ziyanlı gediĢlərə təhrik edir. 

Saydığımız sonuncu faktlar və bundan sonra da deyəcə-

yimiz fikirlər konkret olaraq yurdumuz Azərbaycanın ictimai-
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siyasi həyatında müĢahidə elədiyimiz fəlakətlərdən qaynaqlanır. 

Mütləqə Ġnamı Azərbaycanda və baĢqa Türk ellərində zərurətə 

çevirməyin önəmini anlayırıq və anlatmaq istəyirik. 

Azərbaycan özgəçiliyə elə pərçimlənib ki, onun həyatında 

az qala bütün uzaq və yaxın qonĢu ölkələrin ideoloji, eləcə də 

insani qüsurlarını tapmaq mümkündür. Azərbaycana təsir edən 

yad mədəniyyətlər məxsus olduqları xalqların qüsurlarını buraya 

daĢıyıb gətirmiĢlər. Çox vaxt biz özümüzü baĢqa xalqlardan 

daĢınan qüsurlara görə söyürük və balaca sayırıq. Qüsurlar 

içərisində biz müəyyənliyimizi, üzümüzü itirmiĢik. Həyatımıza 

daxil olan özgəçiliyin üzünə qapımızı bağlamaqla öz qüsurları-

mızın nədən ibarət olduğunu daha yaxĢı dərk edə bilərik. Bunun 

üçün Mütləqə Ġnam bizim xalq olaraq qurulmağımızın baĢlanğıc 

və əbədi mərhələsidir. BaĢqa yollar özünü doğrultmur. Elə 

təĢkilatlanırıq ki, birliyimiz qırılır, səflərimiz pozulur. Maarifçilik 

kimi görünən əməllər də pozuculuqla sonuclanır. Bu gün 

Azərbaycan gəncliyinin bir qisminə ən çox kabusların, mistisiz-

min, mövhumatın, xülyanın tarixini öyrədirlər. Bunu doğru yol 

kimi, müqəddəsliyə xidmət kimi qələmə verirlər. Digər cəbhədə 

dayanan gəncliyə isə istehsalın, texnikanın, maĢının, kapitalın 

tarixini, rolunu öyrədirlər. Azərbaycanın mənliyini, Ģəxsiyyət-

lərini, bəĢəriliyini öyrətmirlər, – bunu gərəksiz sayırlar. Ona görə 

də yurdumuz labüd Ģəkildə parçalanır, dağılır. Qarabağ oyunu 

Azərbaycanın süqut içərisində süquta uğramasıdır. Qərbpərəst 

müxalifətin Azərbaycan cəmiyyətində Ģəxsiyyətin ləyaqətinə, 

azadlığın baĢ tutacağına, milli birliyin formalaĢmasına (öz 

simasında) dönməz Ģübhələr yaratması Azərbaycanın süqut 

içərisində süquta uğramasıdır. Rusiya–Qərb–Ġran arasında acizanə 

fırlanan, xalqın özünə, dövlətinə qarĢı inamını qəhr edən 

hakimiyyətin rəzil varlığı Azərbaycanın süqut içərisində süquta 

uğramasıdır. Bunlar Azərbaycanı inkiĢaf səviyyəsinə qaldırmadan 

süquta uğradırlar. 

Qarabağ problemi özünün izah olunması baxımından 

«alimlər» ordusu yaradıb. Problemi izah edənlər çoxdur, onu 

aradan qaldıranlar isə yox. Problemi siyasi səviyyədə izah eləmək 

intellekt tələb edir, onu aradan qaldırmaq isə mənəvi qüdrət 
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istəyir, – bu, inam iĢidir. Ġnama bağlı olan iĢlərin arxasında 

durmaq çox çətindir. Siyasətə bağlı iĢlərin arxasında durmaq 

müqayisədə sadədir, asandır. Çünki siyasətdə mövqe dəyiĢilə 

bilir, münasibət dəyiĢilə bilir. Lakin Ġnam sabit mövqe, sabit 

münasibət yaradır. Və bir mövqe ortaya qoyub axıra qədər onu 

müdafiə etmək baĢqa mənafeləri sarsıdır. Hədəfi bəlli, məqsədi 

bəlli olan qəti mübarizə Ģəxsdən, Ģəxslərdən qüdrət tələb edir. 

DəyiĢkən mövqe isə çeviklik, məharət və biclik üstə gəziĢir. Ona 

görə Asif Ata «düĢündük, daĢındıq, OcaqlaĢma yolu tutduq» dedi. 

Ata mübarizəsinin ilk illərində hakimiyyətə gəlməyi, vəziyyətə 

buradan nəzarət etməyi doğru sayırdı. ġəxsin ədalətli, vicdanlı 

olmasıyla hakimiyyətin təsir imkanlarını birləĢdirmək yalnız o 

halda xəlqi mənafeyə xidmət edər ki, ideoloji üstünlük yad 

qüvvələrin ixtiyarında olmasın. Adət-ənənələri hansı ideya 

formalaĢdırır, milli varlığı hansı ideya ifadə edir – bu çox əsasdır. 

Əgər Asif Ata Ġnam yaratmasaydı, onun ən zəngin milli 

təfəkkürü, fəlsəfə yaradıcılığı belə, yurdumuzda hökm sürən yad 

baxıĢların yaĢamasına yönəldiləcəkdi. Ona görə də o, yaratdıqları-

nın boĢuna getməməsi üçün, daha doğrusu, ulusunun yaĢamasına 

xidmət etməsi üçün əsaslı bir ideya – əməl ortaya qoydu. Diqqət 

yetirin: Ġnsanlarımız böyük Ģəxsiyyətlərimizdən, – məsələn, 

Babəkdən tutub yeriyə bilmirlər. Çünki Babəki olduğu kimi dərk 

eləmək gərəkdir. Həm də Babəkdən yapıĢmağa uca boy və hünər 

gərəkdir. Ki, Babəkin müqavimət göstərdiyi özgəçiliyə yenilmə-

yəsən. Boy və Hünər də Asif Atanın yaratdığı Mütləqə Ġnam 

baxıĢıdır. Bu baxıĢı qəbul eləməklə qədimliyi yaĢatmaq və 

sabahımızla birləĢdirmək mümkündür. Bu gün bizim üçün xalq 

olmağın baĢqa yolu yoxdur. Deyirlər islamı türkləĢdirmək 

gərəkdir. Bu nə deməkdir görəsən?! Bu, yol deyil, yolsuzluqdur. 

Yaxud da deyirlər Avropanın yaxĢı cəhətlərini götürmək gərəkdir. 

Halbuki Avropa yaxĢı cəhət verməklə yetərlənmir, özünün bütün 

yönsüz üsul-idarələrini sırıyır axıra qədər. Böyük dəyər 

yaratmıĢıq, bizimkilər onu götürmürlər, amma yadlığın ən 

primitiv ideyalarını evlərinə buraxırlar. Ünlü alim Fürudin Ağası 

Alban tarixini araĢdırır və mətbuata müsahibə verərək deyir ki, 

«xristianlığa yiyə durmalıyıq». Alimimiz qədim Alban dövlətində 
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qurulmuĢ kilsələrin kimə məxsusluğu ilə bağlı olaraq erməni 

mənbələri ilə mübahisə edir. Əsaslandırmağa çalıĢır ki, nəinki 

kilsələri, hətta xristianlığın özünü belə türklər yaradıblar. Zaber 

adlı Alban hökmdarlarından birinə özününkü kimi iddia edən 

ermənilərə bildirmək istəyir ki, Zaber türk idi və o elə çağdaĢ 

anlamdakı «Sabir» idi və s. Adam belə vəziyyətlərdən utanc 

duyğusu keçirir. Deməli, əgər Azərbaycan indiki səviyyəsində 

qalacaqsa, 500 ildən sonra Bakının kimə məxsusluğunu da ayırd 

etmək müĢkülə çevriləcək. Geyim-kecimimiz, məiĢətimiz, 

gələnəklərimiz, adlarımız türkü, türkçülüyü ifadə etmir, ruhumuz 

da əsir. Bu gün ayrı-ayrı alimlər türkü, türkçülüyü tarixi 

uçqunların altında axtarırlar. Tapdıqları faktları Qədimliyimizin 

baĢqa bir dövrü ilə müqayisə edirlər. Çünki bugünümüz heç 

yoxdur. Bugünümüzü hansısa bir dövrümüzlə müqayisə edib 

uyğunluq tapmaq mümkün deyil. Müqayisəyə uyğun nəsə tapmaq 

üçün özümüzə xas olmayan dövrümüzdən tutmalı olurlar. Ona 

görə çox vaxt tapıntıları uydururlar, calayırlar. Yəqin yüz illər 

sonra da bugünümüzü tarixin uçqunları altından eĢələyib sübut 

üçün fakt axtaracaqlar. 

Bütün bu deyilənlərlə heç də məqsədimiz o alimləri 

suçlamaq deyil. Nə qədər ki, türkün öz ruhaniyyatı, Ġnamı 

bütövlükdə dünyabaxıĢı və bunun əsasında formalaĢan idarəetmə 

qurumları yaranmayıb, bütün ümidlərimiz tarixlərin uçqunları 

altında eĢələnməkdən ibarət olacaq: – Alban bizimdir, ya yox; 

Bakı bizimdir, ya özgənin?!. 

Ərəb ruhlu Ġran Ġslamının zorundan xilas olub ərəb ruhlu 

Türk Ġslamı yaratmaq arzulayanlar türkün bəĢəriyyətdə yerini 

görmürlər, dərk eləmirlər. Yaxud da mənliyimizə Avropa 

hərcayiliyinin hakim kəsildiyi bir vaxtda Xristosçuluğun kökündə 

türk izi axtarmaq, ona yiyəlik etməyə çağırmaq hansı məntiqə 

uyğundur və hansı hünərdən soraq verir?! Bu nə dərəcədə 

qeyrətəsığar bir düĢüncədir?! Xristianlığın Avropamərkəzçilik 

siyasəti boyda yiyəsi olduğu halda, ona yiyə durmaq həvəsi türkə 

nə vəd edir ki?! 

Ġran özünün imperiya alətinə çevirdiyi Ġslam istibdadını 

gücləndirdikcə Güney Azərbaycan məĢəqqətlər içinə düĢür. 
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Güneyli soydaĢlarımız azadlıq istəyiylə ayağa qalxırlar, etiraz 

edirlər. Hansı etirazları din bayrağı altında baĢ verir? – Heç biri! 

Bəzz qalasına yürüĢ əslində Babəkə üz tutmaqdır. Azadlığı 

Babəkdən istəyirlər. Bu isə əslində Ġslama qarĢı elan olunmamıĢ 

müqavimətdir. Axı Babək Ġslama qarĢı döyüĢüb!.. Bütün bunlarla 

yanaĢı, bir həqiqət də var ki, Babəkçilik bu gün üçün hazır ideya 

sistemi deyil, tarixdir, keçmiĢimizdir. Babəkdən yenilməzlik 

öyrənmək olar, amma kitablı, bayraqlı, qurumlu, oturuĢmuĢ bir 

dinə qarĢı kitabsız, Bayraqsız, qurumsuz dirəniĢ göstərmək 

mümkün deyil. Bu səbəbdən də türk milləti Mütləqə Ġnam 

baxıĢını qəbul etmək zorundadır. Bu zərurətdən qaçmaq mümkün 

deyil. Quzey Azərbaycanın ayrı-ayrı mətbuat vasitələrində Ġranın 

özbaĢınalığına qarĢı dözümsüzlük göstərənlərə rast gəlirik. Ġran 

Azərbaycanın iç iĢlərinə qarıĢdıqca, onu içəridən qarıĢdırdıqca 

təhlükə ayrı-ayrı vətənpərvər insanları həyəcanlandırır. Və etiraz 

edirlər. Lakin necə? – Dindən imtinalar, mətbuatda C.Məmməd-

quluzadəni, M.Ə.Sabiri, M.F.Axundovu qabağa vermələr. Onların 

öz zamanlarında dinə qarĢı söylədikləri fikirləri, yazdıqları 

əsərləri təkrar çap edirlər. Çoxları artıq baĢa düĢməyə baĢlayır ki, 

Ġran Azərbaycanın üstünə Ġslamla gəlir. Ġslam da Azərbaycanın 

içində oturduğu üçün Ġranın gəliĢinə qapı açır.  

Və baĢa düĢəcəklər ki (tez düĢəydilər kaĢ!), Ġslama yox 

deməyin vaxtı çatıb. Ġçini öz dəyərinlə qurmasan qurulmayacaq-

san. Dinə isə yalnız hazır, sistemli, qurumlu, Bayraqlı, Evladlı, 

Kitablı Ġnamla yox demək olar. Azərbaycan dövlətinin baĢında 

duranlar da Ġran-Ġslam təhlükəsinin günbəgün artmasının narahat-

lığını yaĢayırlar. Tez-tez dövlət televiziyası ilə «Babək» filminə 

müraciət eləmək, əslində xalqın içərisində dayaq, dirəniĢ 

axtarıĢıdır.  

Bu zərurəti Türkiyənin taleyində də müĢahidə etmək 

mümkündür. Ġndiki Türkiyə hökuməti (T.Ərdoğan) ölkənin siyasi 

həyatında Atatürk prinsiplərini zəiflətməyə doğru gedir. 

Hökumətin yeni dinçilik siyasəti ayrı-ayrı millətçiləri, o cümlədən 

Cümhur BaĢqanını rahatsız etməkdədir. Onların tez-tez səslənən 

ultimativ bəyanatları Türkiyənin taleyində yaranan ciddi 

təhlükələrdən soraq verir. Bizə görə, Ərdoğan Türkiyənin 



Сойлу Аталы 

 124 

Qorbaçovu kimi fəaliyyət göstərir. Onun fəaliyyəti Türkiyəni 

çökdürə bilər. Atatürk böyük çətinliklərlə Türkçülüyü dövlət 

səviyyəsinə qaldırdı. Dini Dövlətdən ayırdı, ordunu 

müstəqilləĢdirdi, xalqı milli keyfiyyətlərə yönəltdi. Bütün bunlara 

qısa müddətdə nail olmaq müĢkül idi. Amma Türkiyənin xilası da 

bunda idi və Atatürk onu elədi. Ġndi yenidən Türkiyənin varlığını 

təhdid edən əməllər həyata keçirmək, hər Ģeyi geriyə qaytarmaq 

doğrudan da Qorbaçovluqdur. Zənnimizcə, Türkiyənin də xilası 

yeni dünyabaxıĢla – Mütləqə Ġnamla bağlıdır.  

Atatürkün zamanında Mütləqə Ġnam yox idi. Olsa idi, 

əminliklə demək olar ki, Atatürk Türkiyədən dini tam çıxarardı, 

Ġnamı qəbul edərdi. Avropaçılığa isə lap səthi məsələlərdə 

müraciət edərdi.  

Türkiyənin yarandığı gündən bəri ona məhvedici zərbələr 

vuran Avropanı qapının o tayında saxlamaq üçün belə bir milli-

idraki dünyabaxıĢın (Mütləqə Ġnamın) qəbul olunması böyük 

zərurətə çevrilib. Ġndi Türkiyənin millətçi kəsimi dinçi hökumətə 

necə dirəniĢ göstərəcək?! Din xalqın içində oturub, ona görə xalq 

ona qapı açır. Təkrar Atatürk prinsipləri ilə nələrisə islah eləmək 

mümkündür, amma din təhlükəsi aradan getmir. Atatürk 

prinsipləri ilə axıra qədər gedəndə avropaçılığı da yaĢatmalı 

olacaq və Avropanın tələblərindən yaxa qurtara bilməyəcək. 

Deməli, yalnız Mütləqə Ġnamı qəbul edən Ģəxs Türkiyəni yenidən 

xilas edə bilər! Yol, yön buradır. Etiraz sonucda dirəniĢə gəlib 

çıxmalıdır. ĠnkiĢaf isə imtina tələb edir. Xalq nədən qurtarmağın 

gərək olduğunu bilməyincə QurtuluĢ davasına qalxmayacaq. 

Asılılıqda inkiĢaf etmək yalnız xülyadır.  

Biz Asif Atanın (Ġnam Atanın) Mütləqə Ġnam Ocağı olaraq, 

öz sözümüzü deyirik, iĢimizi görürük. Biz dəyər yaradırıq. Bu cür 

dəyərin ildə biri yox, yüz illərdə biri yaranır. Bizim zənnimizcə, 

yaxın bir neçə ilə Güney Azərbaycanla Türkiyə Mütləqə Ġnamı 

qəbul etmək barədə düĢünməli olacaqlar, sonra Ġnamımız Türk 

Dünyasını bürüyəcək və ümumĢərqi, ümumbəĢəri hadisə kimi 

geniĢlənəcək.  

Ġnsanlığın xilası, xalqların azadlığı, bəĢəriliyin təsdiqi kimi. 
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Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 

 

Atamız Var Olsun! 

 

 

15 Yağış –20 Sərt Ayları, 28-il. 

Atakənd – Saray-Soylu. 

 

 

ĠLAHĠ   XƏTA 

 

BəĢər Həyatı çox mürəkkəb, ziddiyyətli proseslərlə 

zəngindir. Tarix boyu Həyata münasibət birmənalı olmamıĢ, 

müxtəlif axtarıĢlar, qənaətlər və onlara fərqli münasibətlər 

mövcud olmuĢdur. Bu da həyata rəngarənglik gətirmiĢ, ancaq bu 

rəngarənglik heç də bütün hallarda inkiĢaf kimi təzahür 

etməmiĢdir. Dünyanın halı bütövlükdə insani səviyyəyə 

yüksəlməmiĢdir.  

Dünyanın əyilməsinə müqavimət kimi dinlər yaranmıĢdır. 

Müxtəlif elm sahələri formalaĢmıĢ, hərəsi özünəməxsus 

mülahizələr yürütmüĢ, müəyyən nailiyyətlər də əldə edilmiĢdir. 

Əlbəttə, dünyada qabaqcıl baxıĢların, hadisələrin çoxluğundan – 

azlığından asılı olmayaraq, inkiĢaf dayana bilməz. ĠnkiĢaf əbədi 

prosesdir. Bununla belə, həyat Ali Mənasına çatmayıb. Çünki 

həyatı Ali Mənasına çatdıran inkiĢaf mövcud olmayıb. Tərəqqi 

ictimai gercəkliyə daxil olmadığından, elmi, texniki sahələrdə 

daha çox görsənib. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, heç bir 

hadisə özlüyündə həyatı dəyiĢmək, dünyaya yeni ahəng gətirmək 

imkanında deyil. Yalnız Peyğəmbərlik hadisəsi belə bir imkana 

malikdir. Peyğəmbərlər ardıcıl haray çəkir, inadla axtarıĢlarının 

arxasında dururlar. Bu inad zaman-zaman fəlsəfəni də, elmi də, 

ədəbiyyatı da, incəsənəti və baĢqa yaradıcılıq sahələrini də 

dünyanın müqəddəsliyinə, ülviliyinə xidmətə yönəldir. Nə qədər 

ki, Peyğəmbər harayı olmur – fəlsəfə öz iĢində olur, elm – öz 

iĢində, ədəbiyyat və s. də öz iĢində. Peyğəmbər harayı bunlara 

yeni dünyagörüĢü verib insana doğru yönəldir.  
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Təəssüflər olsun ki, köhnə peyğəmbərlər bu Amalı tam 

doğrulda bilməyiblər. Çünki onların harayı elmin ağlına 

batmayıb, fəlsəfəni də inandıra bilməyib (üstəlik, fəlsəfə 

tamamilə fərqli axtarıĢlarda da bulunub). ġübhəsiz ki, 

peyğəmbərlər dinləri dünyanın əyilməsinə qarĢı meydana 

gətiriblər, axtarıĢlarında səmimi olublar, bununla belə, dünyanın 

əyilməsinin qarĢısını ala bilməyiblər. Çünki dinlərin açıq 

həqiqətləri yoxdur, hamısı alleqoriyalardır. Bu alleqoriyalar isə 

zaman-zaman cəfəngiyyatlaĢır, məntiqdən ayrılır, mənaya 

yadlaĢır, mənanı göstərmək əvəzinə, onu uydurur. Təsadüfi deyil 

ki, yüzillər boyu elmlə din arasında mübarizə gedib. Din – 

qaragüruh mühiti yaradıb, sağlam düĢüncəni boğub. Sağlam 

tənqidi qərəzlə qarĢılayıb, sağlam fikir yiyələrinin baĢını kəsib, 

edam edib, tonqalda yandırıb və s. Beləliklə də həyat fəsadlara 

məruz qalıb… Dinlər idraki yöndə yalana, uydurmaya 

söykəniblər, bu səbəbdən də siyasətin ünsürünə cevriliblər. Din 

bütün dövrlərdə hakimiyyətçiliyə yarayıb. Hakimiyyət üçün 

yaĢayanlar dini təbliğ ediblər; dindən daim zor vasitəsi kimi 

istifadə olunub. Ġnsanların mistik duyğularını zəbt edərək, onları 

kütləyə çeviriblər, imkanlarını mənimsəyiblər. Dinin baĢında 

duran varislər siyasət adamları olublar və siyasətlə əlbir iĢləyiblər 

– dinlə siyasətin fərqi aradan qalxıb.  

Biz bu yazımızda bəĢəriyyətin təxminən beĢdə birini əhatə 

edən Ġslam dinindən, daha doğrusu, onun yol kitabından – 

Qurandan bəhs edəcəyik. Fikirlərimizi konkret surələr və yaxud 

ayələr üzərində qurmağa çalıĢacağıq…  

Dedik ki, peyğəmbər harayı həyata yeni məzmun gətirir. 

Bütlərə tapınırdılar ərəblər. Hər qövmün, nəslin bir allahı var idi. 

Çoxetiqadlılıq, mahiyyətcə, etiqadsızlıq hökm sürürdü. Onların 

arasında pərakəndəlik, nizamsızlıq vəhĢiliyə stimul verirdi.  

Məhəmməd inadla, ardıcıl Ģəkildə Allahın bircəliyi, 

ortaqsızlığı ideyasını izhar elədi. «Bir olan» ideyasının 

yeridilməsi pərakəndəliyi aradan qaldırdı, həyata yeni nəfəs verdi.  

Din – iradə iĢidir, Məhəmməd də iradəli kiĢi idi… Qəti 

iradə cazibə yaratdı, çağırdı, bir yön, bir xətt yaratdı.  

Bütün bunlarla yanaĢı, din həyata həm də ardıcıl özgələĢmə 
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gətirdi. Allahın bircəliyini, tənhalığını, Ģəriksizliyini bəyan 

edən Məhəmməd çox qısa zamanda Allaha ətraf yaratdı. 

Cəbrayıl, Mikayıl, Əzrayıl, Ġsrafil, milyardlarla mələklər Allahın 

köməkçiləri vəzifəsini tutdular. Allah dünyanı, insanı idarə 

etməyə baĢladı. Çox qəzəbli, haytalı, kinli bir Allah obrazı tanıdı 

insanlar. Belə çıxdı ki, hər bir insan – nəzarətdədir, kəĢfiyyatçı 

mələklər onların çiyinlərində oturub əməl dəftərinə hər Ģeyi 

yazırlar və həm də insanın bütün ömrü öncədən proqramlaĢdırılır, 

– atacağı addımlar, görəcəyi iĢlər onun alnına yazılıb, möhürlənir, 

sonra da kəĢfiyyatçı mələklər tərəfindən izlənilir. HaĢiyə: Burada 

əcaib bir anlaĢılmazlıq meydana çıxır. Həm insanın taleyi 

proqnozlaĢdırılır, alnına yazılır, həm də mələklər onun əməllərini 

izləyir. Burada özünü inkar var. Deməli, insan kənara çıxa, alın 

yazısını poza bilir. Əgər alın yazısı həqiqət kimi qəbul olunsaydı, 

onda məntiqlə nəzarətçiyə ehtiyac olmamalıydı. Yeri gəlmiĢkən 

deyək ki, dinlərin ciddi qəbahətlərindən biri də odur ki, insanın 

özünə inamını, nəzarətini yaratmaq əvəzinə, onu kənar 

nəzarətçilərin tabeliyinə verir. Nəzərə alsaq ki, indi dünyada altı 

milyard əhali var, onda hesabla Allahın on iki milyardlıq ordusu 

vardır. Yazıq insan qeybdən Allahın kəĢfiyyatçıları ilə, 

gerçəklikdə isə prezident agenturası ilə daim izlənilir, nəzarətdə 

yaĢayır. Gəl indi bu insanlardan qəhrəman yarat, kamil yarat, 

görüm necə yaradırsan?! Heç kim də Allahın iĢinə qarıĢmamalı, 

baĢını sallayıb mollanın və padĢahın əsarətini səadət saymalıdır. 

Bu, dində Ġnsana münasibətin təməlidir. Ġndi bu təməl üzərində 

insani dünyanı tik görüm, tikə bilirsənmi?! 

Deyirlər «dünya əyilib». Dünya ona görə əyilib ki, insanın 

dünyaya münasibəti əyilib. Dünyanın halı – Ġnsanların münasibəti 

deməkdir. Münasibət də ki pisdir. Qəbul eləsək ki, bu münasibəti 

də qabaqcadan Allah müəyyən edib – Allahın təkliyi, ucalığı, 

bənzərsizliyi ideyası get-gedə qüvvədən düĢür, adidən də adi 

səviyyəyə enir. Allah danıĢır, düĢünür, görür, eĢidir, bir sözlə, 

adama xas olan cəhətlərin hamısı Allahda var. Allah Ģəxsə 

çevrilir. Özü də elə Ģəxsə ki, gah qəzəblənir, gah mülayimləĢir. O, 

dünyanı yaradır, dünyadakıları yaradır. Usta, bənna aləti necə 

yaradırsa, evi necə qurursa, Allah da dünyanı eləcə yaradır. Sonra 
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peyğəmbəri baĢa salır ki, bu dünya oyuncaqdır, yalnız axirət 

həqiqi dünyadır. Məhəmməd də dünyanı düzəltmək əvəzinə, onu 

gözdən salmaqla məĢğul olur. Əvvəldən axıra qədər axirətə 

çağırır. «Fani dünya» ideyasıyla dünyaya iĢıq salmaq olmaz, 

dünyanı daha da qaranlığa qərq eləmək olar. Məhəmməd dünya 

haqqında elə danıĢır ki, sanki Dünya, həyat Allahın öz əyləncəsi 

üçün yaratdığı cizgi filmidir. ĠĢin daha pis cəhəti odur ki, 

Məhəmməd Allahdan hər cür obraz düzəldir, Allahı hər Ģeyə 

vadar edir. Bütün mərhələlərdə Allah bədəvi psixologiyasının 

məhsulu kimi təzahür edir. XXI yüzilin sivil dünyası VII yüzilin 

feodalizm psixologiyası ilə yaĢayır dində.  

Bu cümlələr zahirən çox sərt görünə bilər, amma dinin 

dünyaya, insana münasibətini izah eləmək üçün hesab edirik ki, 

əksinə, cox mülayim ifadələr seçirik… 
«Ali-Ġmran» surəsinin 145-ci ayəsinə görə, «Allahın izni 

olmadan heç kəsə ölüm yoxdur». Bu fikri biz alleqoriya kimi 
qəbul etsək, onda gərək Allahın danıĢması, düĢünməsi məntiqini 
rədd edək. Yox, əgər buna Allahın öz dilindən çıxan kəlam kimi 
yanaĢsaq, onda gərək hər cür alleqoriyanı rədd edək (cəfəngiyyat 
olduğunu qəbul edək). Belə çıxır ki, ölmək üçün, hətta öldürmək 
üçün Allahdan icazə alırlar. Həmin surənin 169-cu ayəsində 
oxuyuruq: «Allah yolunda öldürülənləri (Ģəhid olanları) heç də 
ölü zənn etmə! Xeyr, onlar öz rəbbinin yanında diri olub ruzi 
(cənnət ruzisi) yeyirlər». Buradan belə çıxır ki, gün ərzində 
dünyada ölənlərin hamısı Allahın hüzurunda hesabat verirlər. 
Əgər nəzərə alsaq ki, dünyada gün ərzində minlərlə insan ölür, 
deməli, Allahın baĢı hər gün axirət məhkəməsinə qarıĢıq olur. Və 
cənnətliyi, cəhənnəmliyi seçirlər. Lakin bir çox baĢqa ayələrdə 
Allah deyir ki, nə vaxtsa Qiyamət günü olacaq, bütün diriləri də 
Ġsrafilin birinci dəfə sur çalmasından sonra öldürəcəklər, sonra 
bütün ölüləri (Ġsrafilin ikinci dəfə sur çalmasından sonra, yəni 
birincidən 40 il sonra) yenidən dirildib Allahın hüzuruna 
toplayacaqlar. Yalnız bundan sonra sorğu-sual baĢlayacaq, kimin 
cənnətlik, kimin cəhənnəmlik olduğu müəyyənləĢdiriləcək. Bu 
məntiqlə isə hələ cənnət və cəhənnəm boĢdur, çünki hələ qiyamət 
günü olmayıb, Ģəhidlər də cənnətdə ruzi-zad yemirlər. «Əl-Bəqərə 
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(Ġnək)» surəsinin 155-ci ayəsində deyilir: «Əlbəttə, biz sizi bir az 
qorxu, bir az aclıq, bir az da mal, can (övlad) və məhsul qıtlığı ilə 
imtahan edirik. Ya Məhəmməd! Belə imtahanlara səbr edən 
Ģəxslərə müjdə ver!»…  

ġübhəsiz, insanların zəhmətə qatlaĢması, çətinliyə dözməsi 
təqdirəlayiqdir. Lakin Allahın sınağı nə üçündür? O öz 
«yaratdığı»na inanmır. Əgər insanı qeyri-kamil «yaradıbsa», – 
sınaq nəyə gərək? Yox, əgər kamil yaradıbsa, sınaq nəyə gərək? 
Bu tip sınaqlar insana inamsızlığın və dində insanın 
dəyərsizliyinin ifadəsidir. Həmin surənin 178-ci ayəsində «Ey 
iman gətirənlər! Qəsdən öldürülən Ģəxsdən ötrü sizin üçün qisas 
almaq hökmü qərara alındı (vacib oldu). Azad Ģəxsi azad Ģəxsin, 
qulu qulun, qadını qadının əvəzinə öldürə bilərsiniz…», – deyilir. 
Bu ayə Musanın qisasçılıq ideyasından irəli gəlir. Əcəba, 
Peyğəmbər qisas təklif etməlidirmi? Özü də qan bahası ödəməklə. 
Semit ruhundan gələn qisasçılığı bəĢəriyyətə Qanun eləmək 
olarmı? ġübhəsiz ki, bu cür qanunlar indi iĢləmir. Yəqin 
deyəcəklər «o dövr üçün idi». Çox yaxĢı, bəs onda yol kitabının 

qaydası kimi onu hələ də təbliğ eləmək nə üçündür? Quranda 
bu cür münasibətlər çoxdur. Gərək bunları Məhəmmədin vaxtilə 
dövrə uyğun dediyi fikir kimi tarixin arxivinə atsınlar. Hələ biz 
demirik ki, o dövr üçün nəzərdə tutulan kitabın bu dövrdə nə iĢi 
var? 

«Əl-Əraf (Sədd)» surəsinin 4-cü ayəsi: «Biz neçə-neçə 
məmləkəti (onların əhalisini) məhv etdik. Əzabımız onlara gecə 
(yatdıqları zaman) və ya günün günorta çağı (istirahət edib) 
uyuyarkən gəldi»… 5-ci ayə: «Əzabımıza düçar olduqları zaman 
onların: «Biz həqiqətən zalim olmuĢuq!» – deməkdən baĢqa heç 
bir sözləri olmamıĢdı»… Quranda bu cür «məhv elədik», 
«öldürdük» söyləyən ayələr çoxdur. Allah öz dinini – islamı qəbul 
etdirmək üçün insanlarla öcəĢmiĢ, qəzəb səviyyəsində mübarizə 
aparmıĢdır. Kitabın yaratdığı bu cür təsəvvürlər beyinləri ardıcıl 
Ģəkildə kütləĢdirir. Bu təlqin – hipnoz üsuludur, sadəlövh insanları 
böyütmək əvəzinə, Peyğəmbər onları barmağına dolayır.  

Yeri gəlmiĢkən, iddia olunur ki, Quran – Allah kəlamıdır, 
göydən gəlib və özündən öncəki «səmavi kitablar»ın (Tövrat və 
Ġncil) ən mükəmməl biçimidir. Əgər Quran Allahın daha 
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mükəmməl kəlamıdırsa, deməli, onun qeyri-mükəmməl 
kəlamları da mövcuddur. BaĢqa sözlə, Allah qeyri-mükəmməl 
əməllər, kəlamlar da göndərə bilir. Onda demək lazımdır ki, 
Quran da VII əsr üçün mükəmməldir. Bəs niyə Məhəmmədi 
sonuncu sayırlar? Axı Quran bütün dövrlər üçün mükəmməl 
olsaydı, dünya düzələrdi! Amma 14 əsrdir ki, dünya daha da 
əyilir. Axı peyğəmbərin yolunda bütün addımlar ləyaqətli və 
nəticə etibarilə uğurlu olmalıdır!.. Həmin surənin 11-ci ayəsindən 
baĢlayaraq, Ġblislə Allahın dialoqu dinin insana münasibətinin 
əsasını təĢkil edir. Ġblis «hər Ģeyə qadir olan Allah»a boyun əymir 
və insanların əcdadları olan Adəm və Həvvanı yoldan çıxardır. 
Allah da Adəm və Həvvanı cəzalandırıb cənnətdən Yerə qovur. 
Yer Adəm və Həvva üçün sürgün ünvanı və yaxud «konslager» 
rolunu oynayır. Əgər Allah Adəm və Həvvanı Dünyaya 
cəzalandırmaq məqsədiylə göndəribsə, deməli, dünya yaxĢı bir 
Ģey deyil. Deməli, biz hamımız «ulu əcdadımızın» günahı 
ucbatından sürgündə yaĢayırıq və üzərimizdə əbədi günah 
daĢıyırıq. Məhəmməd öz Allahının diliylə insandan əbədi 
günahkar obrazı yaradır. Ġndi günahkar bəĢəriyyət gecə-gündüz 
Allaha ləliməlidir ki, Axirət dünyasının cənnətində yer alsın. 
Ġnsanı bu dərəcədə alçaltmaq olmaz ki! Ġnsan dünyaya insanlaĢ-
maq üçün gəlib, müqəddəsləĢmək, dünyanı sevmək, həyata 
ülviyyət iĢığı saçmaq üçün gəlib.  

«Əl-Ənfal (Qənimət)» surəsinin 1-ci ayəsi Məhəmmədin 
hökmdarlığının təntənəsidir, peyğəmbərliyinin – eniĢi. «Ya 
Peyğəmbərim! Səndən müharibədə əldə edilmiĢ qənimətlər 
(onların kimə çatması) haqqında soruĢarlar. De ki, qənimətlər 

Allahın və Peyğəmbərinindir (onun bölünməsi Allaha və 
Peyğəmbərinə aiddir). Buna görə də əgər (həqiqi) möminsinizsə, 
Allahdan qorxun, aranızdakı münasibətləri düzəldin, Allaha və 
onun peyğəmbərinə itaət edin!» Məhəmmədə görə, insanların 
həqiqi möminliyi öz haqlarından əl cəkmələrindədir. O öz 
Allahına arxalanıb döyüĢlərdə əldə edilən qənimətləri mənimsə-
yir, onun 3/5 hissəsinə yiyələnir. Əcəba, görəsən Allahın qənimət-
lərə nə ehtiyacı var, savaĢanların var-yoxlarına nə üçün göz dikir?  

Məhəmmədin ehtiyacı aydındır. Belə ki, o, hökmdar idi, 
filan qədər arvadları, kənizləri var idi. Yeri gəlmiĢkən, 
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Peyğəmbərin çoxarvadlığı – Peyğəmbərliyin inkarıdır. Bu 
məsələdə aydın olur ki, Məhəmmədin ailə məsələsinə münasibəti 
də insani olmayıb. Ailə kimi müqəddəs hadisənin yaranması 
bəĢəriyyətin ən böyük uğurudur. Cəmiyyət sürüləĢməkdən ailə 
vasitəsilə xilas olub. Ailə də ata, ana və övlad, yaxud övladlar 
deməkdir. Bir ər, bir arvad. Bir kiĢinin atalığı onun bir qadınla 
ailə qurmasında ifadə olunur, bir qadının analığı bir kiĢiylə ailə 
qurmasında ifadə olunur. Bir neçə arvadlı olmaq – atalığı deyil, 
erkəkliyi ifadə edir, bir neçə kiĢiylə yaxınlıq – analığı deyil, 
diĢiliyi ifadə edir. Erkəklik, diĢilik insanlığa deyil, heyvanlığa xas 
cəhətlərdir. Heyvanın atası olmur, anası isə süd verib 
böyüdüncəyə qədər olur.  

Digər tərəfdən, «Ət-təhrim (Qadağan)» surəsindən (4-cü və 
5-ci ayələr) görünür ki, Məhəmməd ailə prinsiplərinə sadiq 
qalmamaqla yanaĢı, qadın duyğularının da urvatını dərk eləmir. 
Məhəmmədin arvadları olan Həfsə ilə AiĢənin aralarında yaranan 
qısqanclığı Məhəmməd 5-ci ayədə boĢamaq xofu ilə həll edir: 
«Əgər o sizi boĢasa, ola bilsin ki, rəbbi sizin əvəzinizə ona sizdən 
daha yaxĢı zövcələr – müsəlman, mömin, itaətkar, tövbə edən, 
ibadət edən, oruc tutan dul qadınlar və bakirə qızlar versin!» Bu 
xəbərdarlıq, 4-cü ayədən göründüyü kimi, Məhəmmədin 
arvadlarına Allahın xəbərdarlığıdır. Allah onlara hədə-qorxu gəlir 
ki, Peyğəmbəri öz qısqanclıqları ilə incitməsinlər, yoxsa onları 
baĢqaları ilə əvəz edə bilər… Qadının urvatı bunca aĢağı tutulur!.. 
Allahın iĢi-gücü Məhəmmədin  Ģəhvətpərəstliyinə,  
varidatpərəstliyinə sığal cəkmək olubmuĢ ki!  

Məhəmməd öz istəklərini, arzularını Allahın adıyla həyata 
keçirir və bunları vəhy adlandıraraq (özü də göydən göndərilən) 
insanların qəlblərinin və ağıllarının korluğuna sırıyır. Nə 
Məhəmməd, nə də onun Allahı nəzərə almırlar ki, hər bir insan 
özünə qarĢı mərhəmət, ədalət, vicdan, nəvaziĢ umur və hec kim 
özünə qarĢı qabalıq, zorakılıq olmasını arzulamır. Bu cür 
duyğusallıq isə qadınlarda daha güclü olur. Ən kamil qadın belə, 
özünə günü arzulamır, ərinin bütün nəvaziĢlərinin yalnız ona aid 
olduğunu öz haqqı kimi qəbul edir. Heç bir vaxt iki «günü» (bir 
kiĢinin iki arvadı) bir-birinə sevgi bəsləməyib, bəsləməz də. 
Peyğəmbər isə öz duyğularının öhdəsindən gələ bilməyib, bu 
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səbəbdən də qadın qəlbinə zor göstərməyə, onu mənən alçaltmağa 
üstünlük verib. Həyatında olan bu cür mənəvi qüsurlardan xəcalət 
çəkmək əvəzinə, hələ bu qüsurlara «vəhy» adı verib kitaba 
çevirib, onu həyatdakıların yolu kimi təlqin edib. (Ayrı-ayrı 
ayələri izah etmək üçün mövzuya yenidən qayıdacağıq). 

 Dində cənnət, cəhənnəm ideyası onun təməl prinsiplərin-
dən hesab olunur. Bu ideyanın heç bir insani əsası yoxdur. Ruhani 
Ġdrak bu ideyanı büdrəmədən küfr hesab edir. Cənnət – Allahın 
mükafatı, Cəhənnəm isə onun həbsxanasıdır. Allah hökmdar rolu 
oynayır. Dərindən öyrəndikcə görürsən ki, yerdəki hökmdarlıq 
nədirsə, olduğu kimi obrazlaĢdırılıb göyə qaldırılıb. Yerdə padĢah 
var, əyan-əĢrəfi – vəziri, vəkili, cəlladı, xidmətçiləri, çoxsaylı 
kənizləri var; Göydə də Allah hökmdardır, Cəbrayıl adında vəziri, 
Mikayıl adında vəkili, Əzrayıl adında cəlladı və dərgahında 
çoxsaylı huriləri, pəriləri var. Fərq ondadır ki, Allah hurilərlə 
yaĢamır, onları cənnət əhli kimi nəzərdə tutduğu kiĢilərdən ötrü 
bəsləyir. Allah insanları, bütün bəĢəriyyəti özünün qulu hesab 
edir. Məlumdur ki, qul olan yerdə ağa da olmalıdır. Deməli, Allah 
– ağadır. Bu ağa hədələyir, Ģirnikdirir, nəzarət edir. Əslində, 
Quranda «Allah hər Ģeyi görəndir, biləndir» iddiası Allahın 
ortaqlarının olduğuna dəlalət edir. Çünki Allah hər Ģeyi mələklər 
vasitəsilə bilir. Mələklər insanların çiyinlərində oturub hər Ģeyi 
yazır və Allaha hesabat verirlər. Mələklər dünyanın idarə 
olunmasında Allahla, tabeçilik xəttində olsa belə, Ģərikdirlər. 
Mələklər də cəhənnəmin qorxusundan Allahın sözündən 
çıxmırlar. Adəmin aqibəti onları qorxudur. Çox qəribədir, həm 
iddia olunur ki, mələklər hamısı cənnətdə yaĢayırlar, həm də 
çoxsaylı mələklər gecə-gündüz insanların çiyinlərində oturub 
nəzarət edirlər. Bu cür dolaĢıq, ziddiyyətli nağıllarla bəĢəriyyətin 
çox hissəsi bu gün də mürgü vurur.   

  «Əl-nəbə (Böyük xəbər)» surəsinin bəzi ayələrinə diqqət 
yetirək. 21-ci ayə: «Həqiqətən, Cəhənnəm (mələklərin hazır durub 
kafirləri gözlədiyi) pusqudur!» 22-ci ayə: «O, azğınların 
məskənidir». 23-cü ayə: «Onlar orada sonsuz müddət qalacaqlar». 
24-cü ayə: «Onlar orada nə bir sərinlik görəcək, nə də içməyə bir 
Ģey tapacaqlar; 25. Qaynar sudan və irindən baĢqa! 26. 
(Dünyadakı əməllərinə) uyğun cəza olaraq»… (Elə buradaca 
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«Ġbrahim» surəsinin 16-cı və 17-ci ayələrini əlavə etmək yerinə 
düĢər. 16-cı ayədə deyilir: «Hələ qarĢıda (bunun ardınca) 
cəhənnəm vardır. (Hər bir inadkar təkəbbür sahibinə orada 
cəhənnəm əhlinin bədənlərindən axan irinli-qanlı sudan 
içirdiləcəkdir!» 17-ci ayə: «O, irinli-qanlı suyu qurtum-qurtum 
içər, onu zorla udar (boğazından aĢağı keçirə bilməz). Ona hər 
tərəfdən (bədəninin hər yerindən) ölüm gələr, lakin ölməz (ki, 
birdəfəlik canı qurtarsın). Hələ bunun ardınca (daha) dəhĢətli bir 
əzab gələcəkdir»)… «Əl-nəbə» surəsinin bir baĢqa – 27-ci ayəsi: 
«Çünki onlar haqq-hesab çəkiləcəyinə ümid bəsləmirdilər 
(qiyamət gününə inanmır, onun əzabından qorxmurdular). Digər 
(28, 29, 30-cu) ayələr: – Ayələrimizi də elə hey təkzib edirdilər; – 
Biz hər Ģeyi (bir-bir) sayıb (lövhi-məhfuzda) yazmıĢıq (və ya 
əməl dəftərində yazıb təsbit etmiĢik); – Ġndi (ey kafirlər!) dadın 
əzabı. Biz sizə əzabdan baĢqa bir Ģey artırmayacağıq!» 

Əcəba, insanı bu dərəcədə hədələmək doğrudanmı 
Allahlıq, peyğəmbərlikdir? Bu cür eybəcər vədlər kinin 
sonsuzluğundan xəbər vermirmi? Məhəmmədin onu eĢitməyən-
lərə qarĢı belə qəzəbli, kinli olması nə üçün «Allahın vəhyi» 
adlandırılır? Belə vəhymi olar, belə münasibətmi olar?! 
Doğrudanmı belə bir qorxunc, iyrənc həbsxanayla hədələmək 
tərbiyəvi əhəmiyyət daĢıyır? Ərəblər bu qədər vəhĢi imiĢlər mi?! 

Axı bu münasibət heç əhliləĢdirilməyə də yaramır, nəinki 
tərbiyələndirməyə. Axı bu üsulla Məhəmməd heç tərbiyələndirə 
bilməyib də! O, cəhənnəm vasitəsilə deyil, qılınc vasitəsilə yığıb 
ətrafına yığdıqlarını… Məhəmmədə «vəhy edən» Allahın bu 
amansız haytası Zevsin hikkəsindən daha amansızdır. Prometeyi 
zəncirləyən Zevs Məhəmmədin Allahından xeyli yumĢaq 
davranır. Məhəmmədin Allahı bir çox xüsusiyyətlərinə görə 
Zevsə  oxĢayır, hətta bəzi xüsusiyyətlərinə görə Zevsə «rəhmət» 
oxudur. Öz bacısı olan arvadı Heradan oğurlanıb Axillesin 
anasıyla yaxınlıq edərək ona Axillesi «bəxĢ edən» Zevs, 
Məhəmmədin Allahı üçün nümunə göstərib. «Əl-nəbə» surəsini 
davam edirik. 31-ci ayə: «Həqiqətən, müttəqilərin nicat yeri 
(cənnət)»; 32-ci: «Bağçalar və üzüm bağları»; 33-cü: «Nar 
məməli (iri döĢlü) qızlar»; 34-cü: «(Cənnət Ģərabı ilə) dolu 
qədəhlər gözləyir!». 
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Adam belə Ģeyləri oxuyanda, ən azı, xəcalət çəkir. 
Yalanın və mənəviyyatsızlığın bundan o yanası varmı, görəsən?! 
Peyğəmbər özü bu fani, oyuncaq saydığı dünyada arvadbazlıq 
edir, baĢqalarını da axirətə – ahu gözlü, nar məməli qızlara 
çağırır. Onlar Ģərabdan içib incə-mincə qızların yatağında eyĢ-
iĢrətlə məĢğul olacaqlar. Burada Məhəmmədin hiyləsi – siyasəti 
də görünməyə baĢlayır. Əvvəldən axıra qədər Ģəraba və 
nərmənazik qızların ağuĢuna çağırıĢ – din uğrunda, qənimət 
uğrunda müharibəni həyata keçirmək üçün deyilmi? Axı bu cür 
çağırıĢdan görünür ki, o yalnız kiĢiləri çağırır. Çünki Ģərab da, 
qızlar da kiĢilər üçündür, qadınlar üçün deyil. Bəs cənnətdə 
qadınlara nə vəd olunur – bazburdlu kiĢilər?! 

Açıq Ģəkildə görünür ki, Quran, Asif Atanın dediyi kimi, 
«Qorxunamə»dir. Burada insanlığa çağırıĢ yoxdur, qorxuya və 
itaətə çağırıĢ var. Qorxu və itaət isə antiinsani keyfiyyətlərdir. 
Ġnsana sevgi və inam öyrətmək əvəzinə, qorxu və itaət öyrədilir, 
mütilik öyrədilir. Mütilik isə daha amansız qatillik və qəddarlıq 
yaradır. «Allahdan qorx» çağırıĢı «Allahı sev» çağırıĢına ziddir. 
Heç vaxt adam qorxduğunu sevə bilməz, yaxud da sevdiyindən 
qorxmaz. Adam Allahdan qorxduğu üçün Ġnsaniliyi sevmir. 
Məhəmmədin iddiasına görə, cənnət ideyası son məqsəddir. 
Çünki «bu dünya oyuncaqdır», oyuncaq üçün isə heç bir məqsəd 
ola bilməz. «Yalnız axirət həqiqi dünyadır» və axirətdə insanlar 
eyĢ-iĢrətdə olacaqlar. Deməli, heç bir zəhmət, narahatlıq mövcud 
olmayacaq. Bu dünyanın məntiqi ilə isə o cür yaĢamaq – 
tüfeylilikdir, müftəxorluqdur. Buradan aydın olur ki, Ġslam dini 
ruhaniyyat məqsədli deyil, maddiyyat dinidir. Elə Məhəmməd özü 
də daim maddi üstünlüyə can atıb. Bir çox ayələrdən («Qənimət» 
surəsi və baĢqa surələrdən də) göründüyü kimi, o, qarətdən əldə 
olunan qənimətin çox hissəsini «Allahın göndərdiyi vəhyin» 
köməyi ilə mənimsəyib. Hamını «axirət nemətlərinə» çağırdığı 
halda, özü bu dünyanın nemətlərini toplamaqla varlanıb, eyĢ-
iĢrətə qurĢanıb. Yuxarıdakı ayələrdən görünür ki, Məhəmməd Yer 
padĢahlığının prototipini yaradıb göyə qaldırıb. Bununla da göy 
ləkələnib. Göy ülviyyət ünvanı kimi deyil, qorxu, vahimə ünvanı 
kimi formalaĢdırılıb Ġslamda. Ġnsan Göyün ülviyyətinə pənah 



Инамчы Щарайы 

 135 

gətirmək əvəzinə, Göyün xətasından qorxmaqla dünyasını 
qurmaqdan məhrum olur. 

Zülm, istibdad, cəza, qisas, müftəxorluq, varidatçılıq, 
Ģəhvətpərəstlik… Quranda təbliğ olunur, – desək, yalan olmaz. 
Məhəmməd insanın həyatla əlaqəsini, bioloji imkanlarını 
bəzəməklə ondan cənnət quraĢdırır. Bu dünyada olanların hamısı 
o dünyada da var – meyvə, Ģərab, qadın… Maraqlıdır, cənnətdə 
qızların yatağına çağırılan kiĢilər yenidən atamı olacaqlar, baĢqa 
sözlə, cənnətdə doğub-törəmə, artım olacaqmı? Əgər olacaqsa, 
onda onlar birbaĢa mömin bəndələrmi doğub-törədəcəklər? Yoxsa 
heç kim ata-ana olmayacaq, yalnız qısır qalaraq kefmi çəkəcəklər? 
Əgər belə olacaqsa, onda Məhəmməd dünyanı məhv edib, 
axirətdə əcaib, tüfeyli, mənasız, ailəsiz, övladsız, atasız, anasız, 
qohumsuz, əqrəbasız həyatmı icad eləmək istəyir? 

Quranın ən böyük möcüzəsi – hədə, ən böyük ədaləti – 
qorxudur. Quran – həyatı dəyiĢmək, gözəlləĢdirmək məqsədi 
daĢımır, həyatı əsarətdə saxlamaq istəyini bəyan edir. Bu da 
təbiidir, çünki dünyanı, həyatı oyuncaq hesab edir Məhəmməd. 
Bunu «Əl-Ənkəbut (Hörümçək)» surəsinin 64-cü ayəsindən aydın 
görürük: «bu dünya həyatı oyun-oyuncaqdan, əyləncədən baĢqa 
bir Ģey deyildir. Axirət yurdu isə, Ģübhəsiz ki, əbədi həyatdır. KaĢ 
biləydilər! (əgər bilsəydilər axirəti dünyaya dəyiĢməzdilər)». 
Bunu daha ciddi araĢdırmaq üçün «Taha» surəsinin 121-ci ayəsini 
gözdən keçirək: «(Adəm və Həvva) həmin ağacdan (onun 
meyvəsindən) yedilər və dərhal hər ikisinin ayıb yerləri göründü. 
Onlar (lüt bədənlərinə) cənnət ağaclarının yarpaqlarından 
yapıĢdırmağa baĢladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinin əmrindən 
çıxdı, amma mətləbinə yetmədi. (Adəm Rəbbinə asi oldu və 
yoldan çıxdı. Qadağan olunmuĢ ağacın meyvəsindən yemək heç 
də onu cənnətdə əbədi qalmaq arzusuna çatdırmadı, əksinə, Həvva 
ilə birlikdə Yer üzünə endirildi). 

Deməli, bu dünya, bəĢəriyyət Ģeytanın fitvasıyla yaranıb. 
ġeytan olmasaydı, «Adəm babamız», «Həvva nənəmiz» buğda 
«ağacından» yeyib Yer üzünə qovulmazdılar və onlar da doğub-
törəyib bəĢəriyyət yaratmazdılar. Yerdə heç kim günahdan xilas 
olmur, dünya yaxĢılaĢmır. Deməli, Yerin hökmdarı – Ģeytandır. 

Allah Ģeytanın hökmdarlıq etdiyi Yerə peyğəmbər göndərir 
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ki, adamları Allaha itaətə çağırsın. Bu çağırıĢın məntiqi nədir? 
– Axirətə alternativ olan «Ģeytan dünyası» ləğv olunsun? Onsuz 
da «Qiyamət günü var, bu dünya gec-tez ləğv olunacaq». 
«Qiyamət gününə qədər bu dünyaya toxunmurlar ki, adamları 
sınaqdan keçirib kimin cəhənnəmə, kimin cənnətə layiq olduğunu 
müəyyən etsinlər». Həyatı, dünyanı mənalandırmaq, müqəddəs-
ləĢdirmək əvəzinə, onu ləğv etməyə giriĢən bir din məhvə layiqdir 
və əslində də məhkumdur. 

Peyğəmbər bircə dəfə insana demir ki, insanlığı düĢün, 
deyir qiyamətin vəhĢətindən qorx, allaha qul ol. Elə buna görə də 
Məhəmməd bəĢəriyyətə (yaxud müsəlmanlara) Allahı verə 
bilmədi, sevdirə bilmədi. Allah sevgiyə layiq varlığa çevrilmədi. 
O insanları təhrik edir ki, onu tərifləsinlər, ona Ģükr oxusunlar: 
«nə yaxĢı ki, sən vardın, yoxsa biz ağasız qalacaqdıq». Allahın iĢi 
– söz danıĢmaqdır. Məhəmmədin Allahı sözbaz, vədcil bir 
vaizdir. O, eləcə danıĢır. Deməli, Allah sözə sığa bilir. Allah sözə 
sığırsa, Mütləqiliyini itirir. Mütləqiliyini itirdiyi andan qınağa 
layiq olur. Məhəmmədin Mütləqilik axtarıĢları təsdiq olunmadığı 
üçün «hökmdar allah» obrazı yaratdı. Mütləq – əlçatmaz, 
bənzərsiz və ucadır. Məhəmmədin Allahı bu keyfiyyətlərdən 
məhrum olur… 

Məhəmməd bir çox ayələri özünün həyat tərzi üzərində 
qurur, yəni zövcələrinin, cariyələrinin, övrətlərinin ona və bir-
birinə münasibətini, qənimət bölgülərində özü ilə əshabələri 
arasındakı münasibətləri müəyyən ayələrdə öz xeyrinə həll edir və 
Allahı da bu idarəçiliyə xidmətə qoĢur… 

Ġslam dinində qadına münasibətdə də Allah mütləqliyini 
itirir. Qadın birmənalı olaraq kiĢinin əlavəsi, vasitəsi rolunda 
görünür. KiĢinin qadına münasibətilə malına, mülkünə münasibəti 
arasında xüsusi bir fərq yoxdur. Biz bunu «Ən-nur» surəsində 
aydın görürük. Daha ətraflı izah üçün bəzi ayələrə müraciət edək. 

31-ci ayə: «Mömin qadınlara da de ki, gözlərini haram 
buyurulmuĢ Ģeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb 
yerlərini (zinadan) qorusunlar (və ya örtülü saxlasınlar); öz-
özlüyündə görünən (əl, üz) istisna olmaqla, zinətlərini (zinət 
yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s.) naməhrəmə 
göstərməsinlər; zinət yerlərini ərlərindən, yaxud öz atalarından, 
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yaxud ərlərinin atalarından (qayınatalarından), yaxud öz 
oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud öz 
qardaĢlarından, yaxud qardaĢlarının oğullarından, yaxud 
bacılarının oğullarından, yaxud öz (müsəlman) qadınlarından, 
yaxud sahib olduqları (müĢrik) cariyələrdən, yaxud kiĢiliyi 

qalmamıĢ (onlarla birlikdə yemək yeyən) xidmətçilərdən, 
yaxud qadınların məhrəm yerlərini hələ anlamayan uĢaqlardan 
baĢqasına göstərməsinlər; gizlətdikləri bəzək Ģeylərini 
(xalxallarını) göstərmək üçün ayaqlarını (yerə və ya bir-birinə) 
vurmasınlar. Ey möminlər! Hamınız Allaha tövbə edin ki, bəlkə 
nicat tapasınız! (mətləbinizə çatasınız!)». Bu ayənin adına 
«qısqanclıq ayəsi» demək olar. Məhəmməd özü gündə bir yatağa 
girdiyi üçün baĢqalarında da bu hisslərin olduğunu düĢünür. Öz 
hisslərinə gücü çatmadığı üçün, özünə inanmadığı üçün 
baĢqalarına da inanmır. Qadınlara isə heç inanmır, onların 
özlərini, namuslarını qorumalarına Ģübhə ilə yanaĢdığı üçün 
onların sərbəst, müstəqil yaĢamasını yasaq edir. Ona elə gəlir ki, 
qadınlar müstəqil olsalar, dərhal pozğunluq edərlər. «Yaxud 
kiĢiliyi qalmamıĢ xidmətçilərdən» deyimində qısqanclıq xüsusi 
qabarır. Deməli, həya nəzərə alınmır. Əsas odur ki, cinsi əlaqə baĢ 
verməsin, amma «kiĢiliyi qalmamıĢ»ın qadının ayıb yerini gözü 
ilə görməsindən eyib yox. Burada insanı saymazlıq var. 
Ümumiyyətlə, insanlarda elə bir tələbat yoxdur ki, göstərsin, 
yaxud göstərməsin. Bunu yasaq etməyin adı yoxdur. Əlbəttə, 
baĢqa bir mühüm cəhət də odur ki, aylarla Məhəmmədi yatağı 
üçün gözləyən bir qadın öz cinsi istəyini baĢqasıyla tezləĢdirə 
bilər. Qadını bürüməklə, gizləməklə canlı həyatdan, müstəqil 
davranıĢlardan məhrum eləmək – ona qarĢı qəddarlığın 
təntənəsidir. Gözəl qızları baĢqa kiĢilərə qısqanmaq, hər bir gözəli 
yalnız özününkü eləmək istəyində peyğəmbərlik axtarmaq – 
peyğəmbərliyi təhqir eləməkdir. 

Qısqanclığın, qadını alçaltmağın, ailəsizliyin mənzərələrini 
«Əl-Əhzab (Dəstələr)» surəsinin ayələrində də seyr etmək 
mümkündür. Surənin 50-ci ayəsində deyilir: «Ya Peyğəmbər! 
Mehrlərini verdiyin zövcələrini, Allahın sənə qənimət olaraq 
verdiklərindən sahib olduğun cariyələri, səninlə birlikdə 
(Mədinəyə) hicrət etmiĢ əmin qızlarını, bibilərinin qızlarını, dayın 
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qızlarını, xalalarının qızlarını və bir də Peyğəmbər onunla 
evlənmək istədiyi təqdirdə möminlərdən ayrı, yalnız sənə məxsus 

olmaq üzrə özünü (mehrsiz) Peyğəmbərə bağıĢlayan hər hansı 
bir mömin qadını sənə halal etdik (bu axırıncı digər möminlərə 
aid deyildir). Onların zövcələri və sahib olduqları cariyələr 
barəsində («Nisa» surəsində) nə hökm etdiyimizi (onlara hansı 
qadınları halal buyurduğumuzu və bu məsələdə onları 
Peyğəmbərlə bir tutmamağımızın hikmətini), əlbəttə, bilirik. (Ya 
Məhəmməd!) Sənə evlənməkdə bir çətinlik olmasın deyə, (bu 
buyurduqlarımızı sənə halal etdik). Allah bağıĢlayan və rəhm 
edəndir!». 

51-ci ayə: «(Ya Məhəmməd!) Onlardan (zövcələrindən) 
istədiyini (istədiyinin səninlə gecələmək növbəsini) yubadar, 
istədiyini də (gecəni onunla keçirmək üçün) öz yanına ala 
bilərsən. (Bir müddət özündən) ayırdığın (növbəsini təxirə 

saldığın, yaxud rici talaqla boĢadığın) övrətlərindən də istədiyini 
(yenidən) öz yanına qaytarmaqdan sənə heç bir günah gəlməz. 
Allah qəlblərinizdə olanları (kimin kimə daha çox meyl etdiyini) 
bilir. Allah (hər Ģeyi) biləndir və həlimdir! (Bəndələrinə cəza 
verməkdə tələsməz)». 

Ayıb olsun! Məhəmməd, körpə qızları diri-diri basdıran 
ərəblərin vəhĢi ənənəsini ona görəmi ləğv edirdi ki?! Qadın 
üzərində bu səviyyədə ağalıq heç bir sözə sığmır. Bugünkü ərəb 
ölkələrində qadın alveri – vəhĢi ehtiraslardan istifadə etməklə 
varidatçılıq hadisəsinə xidmət edir. Bu, VII əsrdə qadına olan 
münasibətin təxminən eynidir. Məhəmməd ərsiz qadınlar ordusu 
yaradır. Bir erkək eyni vaxtda çoxsaylı ər ola bilməz. Ərlik, 
ərənlik məhv olur seksual azğınlıqda. «Yalnız sənə məxsus olmaq 
üzrə özünü (mehrsiz) Peyğəmbərə bağıĢlayan hər hansı bir mömin 
qadını…» deyiliĢində bilə-bilə çaĢdırıcılıq var. Təbiidir ki, 
cəmiyyətin baĢ əydiyi Peyğəmbəri (özəllikcə də hakimiyyətin 
baĢında duran bir kiĢini) istənilən sadəlövh, zəif dünyagörüĢlü 
qadın özünə ər kimi görmək istəyər. Peyğəmbərin iradəsi zəif 
qadınların Ģöhrət istəyindən aĢağıda dayanmamalıdır axı! Neçə 

əsrdir ərəb dilində quraĢdırılan pozğunluğa səcdə edir türk. 
«Əl-Bəqərə (Ġnək)» surəsinin 230-cu ayəsi: «Əgər kiĢi 

övrətini yenə də (üçüncü dəfə) boĢarsa, o zaman qadın baĢqa bir 
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ərə getməmiĢ ona (əvvəlki ərinə) halal olmaz. Ġkinci əri onu 
boĢadıqdan sonra Allahın (ər-arvadlıq haqqındakı) hökmlərini 
yerinə yetirəcəklərinə inamları olduğu təqdirdə, həmin qadının 
əvvəlinci əri ilə təkrar evlənməsində günah yoxdur. Bunlar 
anlayan bir qövm üçün Allahın bəyan etdiyi hökmlərdir».  

Əcəba, bu ərəgetmə, arvadalma prosesində bəs bala harada 
qalır? Axı Peyğəmbər boĢanmaların qarĢısını almaq əvəzinə, nə 
üçün boĢanma üzərində alver qanunları icad edir? Nə üçün qadın, 
ailə məsələsi – yanında buzovu olan inək səviyyəsinə endirilir? 
Adam bu ayəni oxuyanda elə təsəvvür yaranır ki, kiĢilər qadın 
yox, inək, qoyun dəyiĢirlər. Bu cür boĢanma məsələlərində 

övladın ata haqqında, ana haqqında təsəvvürü nədən ibarət 
olur? Atalar, analar yerdəyiĢmələr edəndə ailənin məzmunu, 
anlamı nədən ibarət olur? Ailə məhəbbət, inam əsasında qurulmalı 
olduğu halda, cinsi istəklərin üzərində qurulur. Bundan ailə olar? 
Ailə məsələsi bu qanuna görə ləyaqətə, vicdana, namusa deyil, 
adamların hissi səviyyələrinə, xoĢuna əsaslanır. Bu, insanlığa 
ləkədir.  

Peyğəmbər gündə-günaĢırı bir arvad alır, o birini boĢayır. 
Və özünün bu oyunlarına bəraət vermək üçün Allahdan «vəhy» 
qoparıb insanlara sırıyır, qanunlaĢdırır. Hələ bu azmıĢ kimi, 
ailəcanlı olan, ailə, namus məsələsində həyatından belə keçən 

türk millətinə müqəddəs kitab kimi təlqin edirlər bu kitabı – 

özü də gör neçə əsrdir… 
Quran idrak məsələsindən ardıcıl Ģəkildə yan keçir. 

Peyğəmbərlər Allahın əmrilə hər cür «möcüzə» göstərirlər, amma 
idrak və mənəviyyat məsələlərini yoluna qoya bilmirlər. «Əl-
ġüəra (ġairlər)» surəsində 63-cü ayənin əvvəlinə «biri var idi, biri 
yox idi» əlavəsi yazılmalı idi. Ayə belədir: «Onda Musaya belə 
vəhy etdik: «Əsanla dənizə vur!» (Musa əsasını dənizə vuran 
kimi) dərhal yarıldı (Ġsrail oğullarının soyuna müvafiq olaraq on 
iki hissəyə bölündü) və hər hissə böyük (uca) bir dağ kimi 
oldu»… Biz nağılların əleyhinə deyilik. Nağıl, ən yaxĢı halda, 
bədii təxəyyül üçün əhəmiyyətli olur. Bilirik ki, nağıllar – 
insanların gerçək həyatda qəhrəmanlıq, mərdlik, mübarizlik 
axtarıĢlarından yaranıb. Fəqət nağıl heç bir vaxt insanı inandıra 
bilməyib. Çünki fantaziya ilə gerçək yaĢam arasında həqiqi körpü 
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olmur, xəyal mövcud olur. Nağıl – xəyalpərvərlikdir, meyar deyil. 
Amma din – nağılları meyara çevirir.  

Min illərdir bəĢəriyyət nağıl dinləyir, nağıllara etiqad 
göstərir, fəqət etiqad yaranmır. Nağıl bədii təxəyyülün zövqü kimi 
yaxĢıdır, meyar kimi – cəfəngiyyatdır. Nağıl ölçü olanda həyat 
naĢı inamın girovuna çevrilir. NaĢı inam kütləvi avamlıq yaradır. 
Avam mühitdə hər cür eybəcərliyin təzahür etməsi qaçılmazdır. 
Avam mühit idraka qarĢıdır. Hər cür pozğunluq, hər cür qatillik 
avam mühitdə meydana gəlir.  

Din avamlıq yaradır, bu səbəbdən də müqəddəsliyə inandıra 
bilmir, ülviyyəti sevdirə bilmir. Müqəddəslik həyatı tərk edəndə 
siyasət yaranır. Ġnsanların duyğusu əslliyə yadlaĢanda hiyləyə, 
məkrə meydan verir. Siyasət – yalanın ölçüyə çevrilməsidir. Din – 
yalanı aradan qaldırmır, yalanı artırır, bu halı ilə də siyasətin 
doğmasına çevrilir. Din Ruhaniyyat yaratsaydı, siyasətə ehtiyac 
olmazdı. Dində ruhaniyyat maddiyyatçılığa bərabərdir, – ruh da 
maddidir. Bunu «Ən-naziat (Can alanlar)» surəsi bir daha sübut 
edir: «Torpağın altında olanların hamısı diriləcək – sümüklər 
birləĢəcək, çürümüĢ ət yerinə qayıdacaq. Ruhlar cənnətə, 
cəhənnəmə aparılacaq»… Deməli, ruh maddidir. Cəhənnəmə 

düĢən – tonqalda yanırsa, bunun qeyri-maddiliyindən 
danıĢmaq olmaz. Yaxud qızların ağuĢuna cismani olan soxula 
bilər. Biz deyirik ki, ruh maddi deyil, yəni ruh – inam, idrak, 
mənəviyyat, iradə deməkdir. Və əgər ruh varsa, o, cəhənnəmlik 
deyil, gözəllik üçündür. Cəhənnəm – ruhsuzluq mühitidir. Ġnam, 
Ġdrak, Mənəviyyat, Ġradə olan yerdə cəhənnəm mühiti yarana 
bilməz. Cəhənnəm səviyyəsi odur ki, «insanı natəmiz, çirkli 
sudan, nütfədən yaratdıq» deyirsən. Z.Freyd də deyir insan 
seksual enerjidən yaranıb. Hər iki deyim insanın ali xilqət, Ruhani 
varlıq olmasına qarĢıdır, insanı bədənə bərabər saymaqdır. 
Heyvanilikdən baĢqa alilik tanımamaqdır.  

Asif Ata «Ġnsan – Əzəli, Əbədi, Kamil, Sonsuz Ġnsanilik 
mənasından yaranıb» məntiqiylə insanı heyvana bərabər sayanlara 
ciddi zərbə vurdu.  

Məhəmməd hökmdarlıq səltənəti yaratdı – Xilafət adında. 
Quran bu səltənətə xidmət elədi. Sağlam düĢüncə, sağlam 

təfəkkür belə səltənətə xidmət etməzdi. Bəndəçilik, mütilik 
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psixologiyası lazım idi. Məhəmməd daim mütiliyin kəsərini 
itiləyib. Onun qılıncının kəsərinə mütilik ağusu sürtülüb və bu ağu 
insanların qanına yeriyib.  

BəndələĢmə, müti psixologiyası türk olaraq bizim 
ruhumuza uyğun deyil. Amma Asif Atanın yaratdığı «Ġnsan-

laĢma» Ġnamı bütün millətlərin ruhuna uyğundur. Asif Ata 
Ġnamının dini rədd eləməsi Ġnsani hadisədir. O, ateizmin 
antidin təmayülünə də doğma deyil. Bu inam dini nə dərəcədə 
rədd edirsə, ateizmi də o dərəcədə rədd edir. Asif Ataya görə, 
ateizm – maddiyyat dinidir. Burada Ruhaniyyatdan, Müqəd-
dəslikdən söhbət gedə bilməz. Ateizm hər Ģeyi inkar edir, 
müqəddəsliyi, ruhaniliyi cəfəngiyyat sayır. Din isə Ruhaniyyatı, 
müqəddəsliyi uydurur, bəzəyir, həqiqətdən ayırıb cəfəngiy-
yatlaĢdırır. Bəlli dövrün Marksist antidinçiləri dini xüsusi icazə 

ilə söyürdülər və bu söyüĢün əvəzində dövlətdən mükafat, 

rütbə alırdılar. Bu səbəbdən də onların antidinçiliyi 

antiinsanilikdir.  
Ateizm dini lağa qoyur. Bu lağlağılıqda vicdan, ədalət, 

əxlaq özündən ayrılır. Ġnsanlığın fəlakətini lağa qoymaq yox, 
daxili bir ağrıyla aradan qaldırmaq gərəkdir. Ateizm özünün 
antiinsani inkarı ilə dini aradan qaldıra bilmədi, əksinə, onun 
həyata qayıtmasına yardımçı oldu. Ġnsan qəlbinin mütləqiliyə, 

müqəddəsliyə, ilahiliyə ehtiyacı var. Bu ehtiyacı rədd eləmək 
yox, doğrultmaq gərəkdir. Ateizm bu ehtiyacı rədd elədi, din bu 
ehtiyacı ödəyə bilmədi. Ruhaniyyat – ĠnsanlaĢma deməkdir. Din 
mütiləĢdirmə yolu tutdu, ruhaniyyatlaĢa bilmədi. Dinin 
xurafatlaĢması ateizmə, ateizmin lağlağılığı, ruhsuzluğu dini 
xurafata yol açır. Ġnam hər ikisini rədd edir, əvəzinə Mütləqçiliyi 
qoyur.  

Quran qorxudur. Qorxaqdan türk olmaz. Qorxaqdan igid 
olmaz. Qorxudan qəhrəmanlıq yaranmaz. Dinə görə, sən saf 
oldun, natəmiz oldun – dəxli yoxdur, Allahdan qorxmalısan.  

Qorxu dini, itaət dini – ruhsuzlaĢdıran din! Altı günə 
yaranan dünya – cəfəngiyyatdır. Cənnət mükafatı, cəhənnəm 
cəzası – cəfəngiyyatdır. «Dünyadan üstün olan» axirət dünyası – 
cəfəngiyyatdır. Dünyanı ləğv eləyən Qiyamət günü – 
cəfəngiyyatdır. Öz ağlına, inamına, mənəviyyatına, iradəsinə 
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sahib olmayan, əzəli, əbədi asılı olan, günahkar olan bəndə 
ideyası – cəfəngiyyatdır! 

Sən, ey Türk! Quranı əvvəldən axıra qədər diqqətlə oxu və 
bizim sualımıza cavab ver: «Bu kitabla türk ulusu yarada 
bilərsənmi, türk Vətəni yarada bilərsənmi?» 

Sən, ey Azərbaycan övladı! Nə vaxta qədər Kəbəyə üz 
sürtəcək, Məkkə torpaqlarını yalayacaqsan? Bəs nə vaxt 
Azərbaycanı müqəddəsləĢdirmək haqqında düĢünəcəksən? Nə 
vaxt Bakını – Yurdumuzun baĢ Ģəhərini qibləyə çevirəcəksən? 
Sən Azərbaycanın ruhani mahiyyətini, ruhaniyyat tarixini 
öyrənsən, görərsən ki, Azərbaycanın öpülməyə daha çox haqqı 
var. Sən Asif Atanın Mütləqə Ġnam sistemini özümləĢdirsən, 
Vətənə, Millətə yiyəlik duyğularını bərpa edərsən. Nə qədər ki, 

sən din kosmopolitizmindən qurtulmamısan – Vətənçilik 
həqiqətini dərk eləməyəcəksən. Nə qədər ki, milyonlarla məsrəf 
hesabına gedib Kəbədən «hacı» rütbəsi alaraq yurdumuzu 
talamaqla məĢğul olanlardan xilas olmamısan – böyük əməlləri 
həyata keçirə bilməyəcəksən. Xalqı zaman-zaman qruplara bölən, 
məzhəbləri vasitəsilə onları bir-birinə qırdıran dinləri yurdundan 
qovmasan, bütövləĢə bilməyəcəksən. Ġran, Azərbaycanı məhz 
Ġslamla bölünmüĢ vəziyyətdə saxlayır. Ġranla mübarizə Ġslamla 
mübarizə səviyyəsinə yüksəlməsə, Azərbaycan bütöv və müstəqil 
olmayacaq.  

Sənin düĢünmək vaxtındır. Türkün öz Ruhaniyyat Ocağı 
qalanıb. Öz Peyğəmbəri gəlib. Elmə, biliyə, idraka əsaslanan 
yalansız Ġnamı meydana gəlib. ĠnsanlaĢmanı Bayrağına çevirən, 
Yurdçuluğu, Xalqçılığı, ġərqiliyi, BəĢəriliyi meyara çevirən Ġnam 

Ocağı sənin mahiyyətindən yaranıb. Sənin xilasın bundadır! 

 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 

Atamız Var Olsun! 
 

2-6 Yağış Ayı, 25-il.  
Atakənd – Saray-Soylu.  
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ĠLAHĠ  NAĞILLAR  KARVANI 

 

(«Bhaqavad-qita olduğu kimi» kitabı üstə) 

 

BəĢəriyyətin ayrı-ayrı qövmləri həqiqət axtarıĢından, 

Mütləq axtarıĢından bir sıra kitablar ərsəyə gətiriblər. Bu 

kitabların hər biri özlüyündə müəyyən bir bilik sistemi olmaq 

etibarilə ayrı-ayrı dövrlərin nizamına xidmət göstərmiĢlər. Bu 

kitablar din xəttini, fəlsəfə xəttini, deyək ki, böyük ədəbiyyat 

xəttini təĢkil etmiĢlər. Hərçəndi fəlsəfə də, ədəbiyyat da əsasən 

dinin çevrəsində mövcud olub. Bu da təbiidir, çünki din Mütləq 

olana, Varlığa Ġnam məsələsini qoyur, fəlsəfə Mütləqə 

yanaĢmanın, münasibətin çoxçeĢidli çalarlarını araĢdırıb öyrənir, 

ədəbiyyat isə bu münasibətləri tərənnüm edir. Varlığa inam min 

ildə bir dəfə qoyulan, onun öyrənilməsi, tərənnümü isə daim 

diqqətdə duran məsələdir. Çox vaxt fəlsəfə, ədəbiyyat dinin 

yanlıĢlarının süni təsirləriylə hesablaĢmayıb, öz xətlərində 

müstəqil olmağa çalıĢıblar. Bunlar özlüyündə gərəklidir və 

nikbinlik çağırandır. 

Bununla belə, dinin yanlıĢlıq-doğruluq səviyyəsi bəĢəriyyət 

üçün daha önəmli məsələdir. Bu gün dünyanın bir çox təfəkkür 

adamları dinin gərəksizliyi haqqında müddəalar irəli sürürlər. Dini 

baxıĢlarla elmin uğurları arasındakı ziddiyyətlər bunu deməyə 

əsas verir. Belə təsəvvür formalaĢıb ki, din yalnız cəmiyyətin 

avam kütləsinin mistik ehtiyacı kimi sonuncu dərəcəli bir 

nəsnədir. 

Təəssüf ki, din, doğrudan da, əsasən bəĢəriyyətin 

mifologiya tarixinin üstündə oturub, idraki inkiĢafa qapı açmır. 

Əslində aça da bilməz. Çünki bunun üçün o öz varlığından imtina 

etməli olardı. Köhnəlik üzərində nə qədər islahat aparırsan apar, 

onun təməlindəki boĢluq islahatların təkan vermək istədiyi 

inkiĢafda mütləq mənəvi anarxiya yaradacaq. Lakin nəzərə alsaq 

ki, bəĢəriyyət inamsız baĢıpozuqluğa və yolsuzluğa gedib çıxır, 

dinin gərəksizliyi fikri özünü tamamilə doğrulda bilmir. Elmin 

inkiĢafı ilə dini baxıĢların gizli mübarizəsi qalibiyyət və 

məğlubiyyət məsələsini gündəliyə çıxarır. Buradan belə görünür 
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ki, elmin inkiĢafı qalibdir, dini baxıĢlar isə, bayaq dediyimiz kimi, 

avam kütlənin ehtiyacı səviyyəsində yaĢayan məğlub bir 

hadisədir.  

Əslində məsələyə bu cür yanaĢmaq kökündən səhvdir. Ġnam 

təkcə avamlara deyil, ən qabaqcıl təsəvvürlü insanlara da 

gərəklidir. Ona görə də məsələni «Dinin qalibmi olması doğrudur, 

məğlubmu?» – Ģəklində qoymaq yanlıĢdır. Habelə, elmi inkiĢafla 

dini baxıĢların mübarizəsini həlledici əsas kimi qoymaq da doğru 

deyil. Axı elm dini əvəz edə bilməz. Bizim əqidəmizə görə, 

məsələni dinin «varlığı-yoxluğu» ideyası üzərində qoymaq 

gərəkdir. BaĢqa sözlə, din nə məğlub, nə də qalib qismində 

yaĢamalı deyil, büsbütün inamla əvəz olunmalıdır. Çünki din 

Ġnam yarada bilmədi, Ġnamı uydurdu. BəĢəriyyət isə uydurmalar 

əsasında mənəvi intibaha çata bilmir. Həmçinin bəĢəriyyət 

inamsız nəinki yaĢaya bilməz, heç mövcud ola bilməz.  

Ona görə də Ġnamın əsasını yalanlardan qorumaq gərəkdir. 

Elm dinin qaranlığından çıxdı, fəqət özü ruhani iĢığa 

çevrilə bilmədi. Elmin özünə də Ġnam iĢığı gərəkdir. Elmin 

inkiĢafı ilə dünyanın indiki gediĢatını müqayisə edəndə 

ruhaniyyatın, yalansız Ġnamın zəruriliyi aydın görünür. Elm 

insanlıqdan kənarda inkiĢaf edir. Ruhaniyyat bu inkiĢafı ictimai 

inkiĢafla birləĢdirə bilər. 

Dedik ki, din – bəĢəriyyətin mifologiya tarixi üzərində 

oturub. Bu o demək deyil ki, biz mifologiyanın ləğvini istəyirik. 

Mifologiya xalqların qədimliyini öyrənmək üçün gərəkli bir 

sahədir. Biz deyirik ki, mifologiyanı gələcəyin yolunda əngələ 

çevirmək olmaz. Ġdrakı mifoloji biliklərlə məhdudlaĢdırmaq 

həqiqət axtarıĢlarına ziddir. Buna görə də mifologiyanı öz yerinə 

qoymaq gərəkdir, onu həqiqətin əvəzi kimi meyara çevirmək yox. 

Ġndi biz qayıdırıq özünü bütün dinlərin mənbəyi kimi 

qələmə verən KriĢnaçılığın «Bhaqavad-qita olduğu kimi» 

kitabının təqdim elədiyi biliklərə. 

Bəllidir ki, hind xalqına xas olan Veda bilik sistemi 

mövcuddur və bu da UpaniĢadlardan ibarətdir. Bu UpaniĢadlardan 

biri də QitopaniĢad adı ilə tanınan «Bhaqavad-qita»dır.  
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Kitab, həcmi baxımından böyük (900 səhifəyə qədər) olsa 

da, bunun əksəriyyət hissəsi izahlardan ibarətdir. Kitabın məğzi 

18 fəsildə verilib, üst-üstə 600 mətndən ibarətdir. Bu mətnlər ən 

çoxu 50 səhifə yer tuta bilər. Mətnlər hind dilində, hind əlifbasıyla 

yazılıb, altında transkripsiyası və tərcüməsi, daha sonra isə izahlar 

verilir. Biz fikirlərimizi mətnlərin tərcüməsi və tərcümə olunmuĢ 

izahları əsasında qururuq. 

Öncə vurğulamaq yerinə düĢər ki, biz hind xalqının 

bəĢəriyyətin müəyyən bir bilik sistemini özündə ehtiva edən bu 

cür abidələrini qoruyub bu günə çatdırmasını təqdir edirik. 

Bunları idrakın yeganə meyarı kimi qəbul elətdirmək üçün 

cəmiyyət quran, çoxlu vəsaitlər hesabına təbliğatlar aparan 

adamların əməyini isə əsasən bəhrəsiz və gərəksiz hesab edirik. 

Biz türk olaraq, öz soyumuzu da suçlayırıq ki, hər bir bilik 

sisteminin əsasında duran, daha qədim və daha zəngin olan 

Avesta bilik sistemini qoruyub bu günə çatdıra bilməmiĢik, onun 

tədqiqatı ilə bu gün də ciddi məĢğul olmuruq.  

Biz Avestanı da bu gün həyatın yeganə ölçüsü hesab 

eləmək fikrindən uzağıq. Bu bizim kökümüzü, qədimliyimizi 

bilmək baxımından və bugünümüz üçün də bəhrələnməyimiz 

baxımından önəm daĢıyır. Bu sonuncu fikirləri ona görə 

vurğulayırıq ki, qitaçılar Avestanı etiraf etmirlər və özlərini ən 

qədim və yeganə doğru bilik qaynağı sayırlar. Buna baxmayaraq, 

biz burada Avestanın tədqiq sahələrindən bəhs etməyəcəyik. Bu 

yazıda məqsəd «Bhaqavad-qita olduğu kimi» kitabının təqdim 

elədiyi baxıĢla tanıĢ olmaq və ona münasibət bildirməkdir. 

 

QitopaniĢadda Allah ideyası 

 

Ümumiyyətlə, «Allah varmı, o nədir» sualları bəĢəriyyəti 

daim düĢündürüb. Bütün «səmavi» dinlər dünyanı Allah adlı bir 

fövqəl varlığın yaratdığını, özünün isə yaranmadığını, əzəli 

olduğu fikrini irəli sürürlər. Lakin bu fövqəl varlıq özü nədir, 

hardadır sualları müxtəlif fərqli baxıĢlar ortaya çıxarıb. «Bir olan» 

ideyası doğru ideyadır, fəqət bu ideyanın izahına gəlib çıxanda 
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baĢlayıblar uydurmağa. O cümlədən «Bhaqavad-qita olduğu 

kimi»də. 

Bu kitabda KriĢna Allah-Ali ġəxs adlanır və onun insan 

formasında olduğu söylənilir. Kitabın giriĢ hissəsində deyilir: 

«Arcuna həm də Allahı Ģəxsiyyət kimi dərk etməyin çox 

çətin olduğunu, hətta tanrıçaların da Onu dərk edə bilmədiklərini 

deyir. Bu o deməkdir ki, hətta insanlara nisbətən böyük olan 

Ģəxslər də Allahı dərk edə bilmirlər. Elə isə fədai olmadan həzrət 

ġri KriĢnanı necə dərk etmək olar?» Burada kitab Ģəxslər 

mərtəbəsi yaradır və bu mərtəbələri insan, tanrıça, tanrı 

bölümlərinə ayırır. Bu bölümlə isə nəinki Allahı, heç insanı da 

dərk eləmək mümkün deyil. Allah Ģəxsdir, yəni bədəndir. Həm də 

bu bədən ölmür. Bəlkə Xızır kimi bu bədən dirilik suyu içib?! 

Yeri gəlmiĢkən, dünyanı fani, heç sayırlar, amma Allah (KriĢna) 

bu fani dünyaya gəlir və fani bir bədəndə yenidən bədən olaraq, 

fani bir atanın, ananın övladı kimi doğulur. Özünün də birdən, nə 

üçünsə dörd əli olur… 

«KriĢnanı və Onun öz valideynləri qarĢısında dördəlli 

formada nazil olub, sonra isə dərhal ikiəlli forma almasını heç kəs 

dərk edə bilməz» (11-ci fəsil, 54-cü mətn, səh. 514). 

Anlamaq olmur ki, 3-cü, 4-cü əl nə üçündür, görəsən bu 

əcaib görünüĢ Allahın fərqli Ģəxsiyyət olduğunu sübut eləmək 

üçündürmü? Allahın üzərində əcaib əməliyyatlar aparmaqla, onu 

müxtəlif vahiməli biçimlərə salmaqla həqiqəti təsdiq etmək, 

insanlara həqiqəti anlatmaq mümkündürmü?! 

Yenə də idrakı söndürməklə, avamlığı alıĢdırmaqla 

inandırmaq cəhdləri… Ġslamda da Cəbrayılın dörd əli var, 

onlardan ikisi qanaddır və bu qanadların köməyilə Cəbrayıl 

Məhəmmədin yanına uçur, ona Allahdan soraqlar gətirir. 

Allah danıĢır, fikir söyləyir, nəzarət edir, mərhəmət göstərir. 

Əli var, ayağı var, gözləri var, həm də kainatı, ulduzları, 

metaqalaktikanı yaradır, onları idarə edir. Ġdrakın gözünə mil 

çəkir. Hər Ģeyi Allah yaradıb və idarə edir. Sənin iĢin onun 

mərhəmətinə küsənmək, ona müti olmaq, ona xidmət eləməkdən 

ibarət olmalıdır. 
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BəĢəriyyətin məna axtarıĢları Allah məsələsində iliĢib və 

qabağa gedə bilməyib. Yunanlarda Allah bir deyil, bir neçədir, 

onların da hamısı adamdır. 

Semitlərdə Allah adam kimicə danıĢır, düĢünür, qəzəblənir, 

idarə edir və s. Qitaçılar bir az da «qabağa» gedib Allahı açıqca 

Ģəxs elan edirlər. Bu Ģəxsin öz planeti var, dünyaya nəzarət edir, 

8600000000 ildən bir Yer kürəsinə gəlir və dinsizliklə mübarizə 

aparır. Sonuncu dəfə 5 min il bundan öncə o, Hindistana gəlib və 

bir kiĢinin xromosomlarına girib və bir qadının bətnindən körpə 

uĢaq kimi doğulub. Böyüyəndən sonra Arcuna adlı birisiylə dost 

olub, onu özünün Allah olduğuna inandırıb və bu kitabdakı 

mətnləri də ona diktə eləyib. Arcuna bu diktələri qəbul eləmək 

üçün Allahın bütün baĢqa formalarını da müĢahidə etmək 

arzusuna düĢüb.  

Kitabdan ayrı-ayrı misalları izləyək: 

«Beləliklə, KriĢnanın Arcunaya göstərdiyi kainat forması 

Tanrının əzəli forması deyildir. Əzəli forma KriĢna formasıdır. 

Minlərlə baĢı və əli olan kainat formasını isə KriĢna yalnız Allaha 

məhəbbəti olmayanların diqqətini cəlb etmək üçün göstərir» (11-

ci fəsil, səh. 516). 

«KriĢna bilik və həzzlə dolu əbədi bədəni olan Allah-Ali 

ġəxsdir… Mütləq Həqiqət ġəxsiyyətdir. Onun adı KriĢnadır və O, 

bəzən yerə enir» (həmin səhifə). 

«Arcuna döyüĢmək istəmirdi və fikirləĢirdi ki, döyüĢdən 

boyun qaçırmaqla qanqaralıqdan qurtarmaq daha yaxĢıdır. 

Cavabında isə Tanrı deyir ki, hətta o döyüĢməsə də, hamı məhv 

olacaq, çünki Onun planı belədir. Əgər Arcuna döyüĢməsə, onlar 

baĢqa yolla məhv ediləcəklər… Zaman məhvedicidir və zühur 

etmiĢ hər Ģey Uca Tanrının istəyi ilə məhv ediləcək. Bu, təbiətin 

qanunudur» (11-ci fəsil, 32-ci mətn, səh. 492). 

Bu sətirləri oxuduqca adam nağıllar aləminə düĢür. Allah 

haqqında elə danıĢılır ki, adamın gözünün qabağında hansısa bir 

ordu qərargahının rəisi canlanır. Allah plan tutur, müharibə 

hazırlayır, Arcuna adlı sərkərdəyə döyüĢ əmri verir, sonra da 

deyir, bu, təbiətin qanunudur. Tanrının istəyi təbiətin qanunu ilə 
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təsdiq edilir. Bilmirsən təbiət tanrının istəyini yaradıb, yoxsa 

tanrının istəyi təbiəti. 

Burada bir Ģeyi də xatırlatmaq yerinə düĢər. Tanrı Türk 

sözüdür. Kitabda Tanrı sözünə çox istinad edilir. Ola bilər ki, bu, 

tərcüməçilərin iĢidir. Bununla belə, vurğulamaq istəyirik ki, Tanrı 

Allah məzmunlu söz deyil. Tanrı – tanıdım, tanımaq sözündən 

biçimlənən və Ucalığa münasibət məzmunu daĢıyan sözdür. 

Türklərdə tanrıçılıq Göyün özünün Müqəddəs Ucalıq 

səviyyəsində qəbul olunmasıdır və bu ucalığa pərəstiĢin ilahi 

səviyyəsidir. Asif Atanın bildirdiyinə görə, Allah sözü isə qədim 

ġumer dilindəki Ellax sözünün ərəbcə səsləniĢ biçimidir, yaradıcı 

deməkdir. 

Səmavi dində də (məs., Ġslamda) Allah dünyanın yaradıcısı 

(bənnası) kimi qəbul olunur. Bizim əqidəmizə (Mütləqə Ġnam) 

görə, dünya yaradılmır, onun bənnası yoxdur. Dünyanın Mənası 

var – Dünyalıq adında. Dünyalıq Dünyadan kənarda deyil, onun 

özüdür, özümlüyüdür. Dünyalıq Dünyanı yaratmır, onun 

nizamını, ahəngini, qanunauyğunluğunu təcəssüm etdirir. BaĢqa 

sözlə, Dünyalıq elə Dünyanın halı, nizamı, ahəngi, 

qanunauyğunluğudur. Dünyadakılar bu nizam əsasında daim 

təzələnir. Dünyalıq – doğuluĢ və yaranıĢ məzmunludur. 

Dünyadakılar dünyanın özündən yaranır. Təbiətdə bir dağ uçur, 

baĢqa bir dağ yaranır, bir bulaq soğulur, baĢqası yaranır. Məhz 

yaranır, yaradılmır! Yaranmaqla yaratmaq, yaradılmaq tamamilə 

fərqli məzmun daĢıyır. 

Bu yazıda biz öz dünyabaxıĢımızı geniĢ təqdim 

etməyəcəyik. TanıĢlıq üçün Asif Atanın «Mütləqə Ġnam» kitabına 

müraciət etmək olar. 

«Bhaqavad-qita olduğu kimi» kitabında da, baĢqa dini 

kitablarda da «hər Ģey Allahdan asılıdır» deyimi var. Bu deyim 

tamamilə yanlıĢdır. Çünki «asılıdır» o deməkdir ki, Allah istəsə, 

baĢqa cür edər. Axı Allahın istəyib-istəməməsi nə deməkdir?! 

Allah istəyib-istəməyə bilər?! Allahın istəyib-istəməməsi 

məntiqi yoxdur. Əzəli bir nizam, uyum, harmoniya var ki, o 

quraĢdırılmır. O haçansa quraĢdırılmayıb da. Əzəli o deməkdir ki, 

əvvəli yoxdur. Diqqət yetirin: kitabda deyilir ki, KriĢna (Allah) 



Инамчы Щарайы 

 149 

kainatın ilk qaynağıdır. Bu o deməkdir ki, kainat sonradan 

yaradılıb, yoxdan yaradılıb, yəni varlığın mahiyyəti yoxluqdur. 

Onda kainatı, dünyanı dərk etməyin nə mənası var, yaxud dərk 

eləmək nəyə gərəkdir?! Bir Ģeyin ki, əsasında yoxluq dayanır, sən 

nəyi dərk edəcəksən? Bilə-bilə ki, axtarıb-axtarıb yoxluğa gəlib 

çıxacaqsan, onda niyə axtarırsan?! Deyə bilərlər ki, kainatı 

öyrənməklə, axtarmaqla gəlib Allahı dərkə çıxacaqsan. Bu doğru 

deyil. «Axı Allah transsendentaldır, kainatda deyil» ideyasını irəli 

sürürlər. Və hesab edilir ki, Allahın yaratmaq qabiliyyətinə 

yetəcək idrak da insanda yoxdur, Tanrı dərkedilməzdir və s. 

Yenə kitaba müraciət edək: «Əslində, biz xidmət vasitəsiylə 

Uca Tanrı ilə əlaqədəyik. Uca Tanrı ən böyük həzzalandır, biz isə 

onun xidmətçiləriyik. Biz onun həzzinə xidmətçi yaradılmıĢıq və 

Allah-Ali ġəxsin əbədi həzz almasında iĢtirakımız bizə xoĢbəxtlik 

bəxĢ edir. Biz ayrı yolla xoĢbəxt ola bilmərik. Uca Tanrıya 

transsendental məhəbbətlə xidmət etmədən canlı məxluqun 

xoĢbəxtliyi mümkün deyil» (səh. 33). 

 Vəssəlam. Gəl indi burada Allahı və yaxud dünyanı dərk 

elə görüm necə dərk edirsən?! Sənin bir insan kimi varlığın inkar 

olunursa, hansı dərrakədən söhbət gedə bilər?! Hər Ģey Allahdan 

asılıdır, səndən heç nə asılı deyil. 

Bayaq dedik ki, «Allahdan asılıdır» deyimi boĢca sözdür. 

Bunu aĢağıdakı misalla izah edək. Deyək ki, 50 kq-lıq bir daĢ 

parçasını dənizə atırsan. Aydındır ki, bu daĢ dənizin dibinə 

enəcək, çünki suyun sıxlığı həmin çəkidə daĢı suyun üzündə 

saxlamağa uyğun deyil. Ġndi necə ola bilər ki, Allah birdən baĢqa 

bir istək ortaya çıxarır və daĢ suyun üzündə qalır?! Allah, yəni 

Məna (bənna yox) daĢın suyun üzündə qalmaması qanuna-

uyğunluğunun nizamı, əsasıdır. DüĢünsək ki, Allah istəsə, daĢ 

suyun üzündə qalar, bu o deməkdir ki, həmin qanunauyğunluq 

pozular, yəni Allah (Məna) yox olar. Bu isə mümkün deyil. 

Deməli, «Allahdan asılıdır» deyiminin heç bir elmi əsası yoxdur. 

Məna hadisələri düzüb-qoĢmur, habelə hadisə də mənanın 

hökmündə deyil. Hadisə Mənanın təzahürü, görünmə, bilinmə 

biçimidir. 
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«Beləliklə, o özü vuruĢmağı Arcunaya buyurduğu üçün 

döyüĢün nəticələrinin Arcunaya heç bir dəxli yoxdur. Qələbə, 

yaxud məğlubiyyət KriĢnanın əlindədir»… (2-ci fəsil, 48-ci mətn, 

səh. 131). 

Burada deyilir ki, döyüĢün nəticəsi Allahdan asılıdır. Allah 

nə istəsə, o da olacaq. Allah gah pis Ģey istəyir, gah yaxĢı Ģey. 

Belə Allaha ciddi inanmalı olsan, onda  yaxĢı ilə pisin fərqi 

haqqında gərək düĢünməyəsən. Əgər düĢünsən, onda Allaha qarĢı 

çıxmıĢ olursan. Bununla da Allahın sənə xoĢbəxtlik göndərmək 

mərhəmətindən əlini üzməlisən. Bu deyilənləri bəlkə də «bağça» 

səviyyəsində daha yaxĢı anlayarlar, amma mən anlaya bilmirəm. 

«Maddi kainatın yaranması, saxlanması və məhv olması 

tamamilə Allah-Ali ġəxsin iradəsindən asılıdır». «Dövranın 

sonunda» ifadəsi – «Brahmanın ölümündən sonra» deməkdir. 

Brahma yüz il ömür sürür və onun ömrünün bir günü yer 

üzündəki 4300000000 ilə bərabərdir. Onun gecəsi də bu qədər 

davam edir. Onun bir ayı otuz belə gecə və gündüzdən, bir ili isə 

12 belə aydan ibarətdir. Yüz belə ildən sonra Brahma öləndə 

kainat dağılır; bu o deməkdir ki, Uca Tanrının təzahür etdirdiyi 

enerji yenidən onun Özünə qayıdır. Sonra yenidən maddi kainata 

ehtiyac olduqda, o, Uca Tanrının hökmü ilə təzahür etdirilir» (9-

cu fəsil, 7-ci mətn, səh. 399). 

Bizcə, burada heç bir çətinlik çəkmədən, heç bir məsuliyyət 

daĢımadan dünya oyun-oyuncaq elan edilir. UĢaq öz evciyini necə 

söküb-qurursa, Allah da dünyanı eləcə söküb-dağıdır və (ehtiyac 

olanda?) yenidən qurur. 

Burada Allah tamamilə anlamsızlaĢır. Çünki Allahın 

dünyaya münasibəti nədirsə, insanın da Allaha münasibəti o olur. 

Ġnsanın yaĢadığı, yaratdığı, özünü ifadə elədiyi, özünü təsdiq 

elədiyi dünyanı oyuncağa çevirən və insanın gözündən salan, 

dünyanı istədiyi vaxt yoxluğa çevirən Allaha münasibət inamlı, 

sevimli ola bilərmi?! Kitabda ifadə olunan Brahmanın ölümü o 

deməkdir ki, doğuluĢ, yaranıĢ ləğv olunur. Əgər doğuluĢ, yaranıĢ 

ləğv olunursa, onda əbədiyyət nə deməkdir? Belə çıxır ki, Allahın 

istəyiylə Əbədiyyət arada qırılır, fasilə edir. Əbədiyyət qırılırsa, 

Allah nə deməkdir və nəyə gərəkdir? DoğuluĢ və yaranıĢ Allahın 
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(yəni Mütləq Mənanın) varlığını ifadə edən keyfiyyətlərdir. Yəni 

Allahın varlığı ondan bəllidir ki, doğuluĢ və yaranıĢ adlanan əbədi 

keyfiyyətlər mövcuddur. 

Kitab Allah haqqında, dünya haqqında, insan haqqında 

ziddiyyətli fikirlərlə doludur.  

«Bütün maddi kainatın yaranması, saxlanması və məhv 

olmasını idarə edən Ali Ġlahi ġəxsiyyət insan ola bilməz» (fəsil 9, 

mətn 11). 

«KriĢna ata-anası Vasudeva və Devakinin qarĢısında zühur 

etdikdə, Onun dörd əli var idi. Lakin valideynlərinin dualarından 

sonra o, adi uĢağa çevrildi. O, adi bir uĢaq, adi bir insan oldu» (9-

cu fəsil, 11-ci mətn, səh. 404). 

Bu deyilənləri biz həqiqət saysaydıq, bəĢəriyyətin cin-

Ģeytan uydurmaları da bəraət qazanardı. 

Biz Allah haqqında bu cür oyunbazlıqlar quraĢdırılmasına 

sevinmirik, əksinə, ciddi Ģəkildə təəssüflənirik! Allah – «bir olan» 

ideyası kimi düzgün araĢdırılmalı, məntiqlə təqdim olunmalıdır. 

BəĢəriyyəti inandırmaq (əslində azdırmaq) üçün haçanacan 

yalanlardan istifadə olunacaq? «Tanrı sonsuz mərhəməti 

sayəsində, Onu gəzdirən Qaruda quĢunun üstündə qəfildən gəlir 

və fədaini maddi mövcudiyyətdən xilas edir» (12-ci fəsil, səh. 

528). 

«Kamsa KriĢnanın düĢməni idi. KriĢna doğulduğu gündən 

Kamsa onu müxtəlif yollarla öldürməyə can atırdı» (11-ci fəsil, 

səh. 519). 

Bu mətnlərdən görünür ki, KriĢnaçılıq təliminin yaradıcıları 

Allah ideyasını dərk edə bilmirlər, olduqca çaĢqın 

vəziyyətdədirlər. Əgər Ġnsanın mahiyyətində Allahın, əslində 

Mütləqin (bizə görə, dinlərin təqdim elədiyi Allahla Mütləq bir 

Ģey deyil) varlığı qəbul olunsaydı, onda ayrıca bir xilaskar Allah 

obrazını düĢünməyə ehtiyac qalmazdı. Əslində Allah (Mütləq) 

insanın mahiyyətindədir, o durub insanın yanına gəlmir. Habelə 

bu mətnlərdə Allahın ölməzliyi ideyası da Ģübhə altına alınır. 

Əgər Allahın ölməzliyi qəbul olunandırsa, onda onu öldürmək 

istəyən düĢmənin olması nə deməkdir?! Axı Allahı öldürmək 

istəyi – Allah qədər güclü, hər Ģeyə qadir olan bir qüvvədə baĢ 
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qaldıra bilər. Bizim əqidəmizə görə, Allah biçim deyil, Mütləq 

Mənadır. Mənanın ölməsi, öldürülməsi məntiqi isə… 

 

 

Dünyaya, Həyata, Ġnsana münasibət 

 

Bu kitabda «o dünya» ideyası kəskin Ģəkildə qoyulur və bu 

dünyanın ləğvi yönündə təbliğ olunur. Görünür, semit dinləri «o 

dünya» ideyasını bu təlimdən götürüblər. Bu təlimlərin «o dünya» 

məsələsinin qoyuluĢunda ayrı-ayrı fərqlər olsa da, kəskin mövqe 

ayrılığı yoxdur. Hətta cənnət, cəhənnəm ideyasıyla da bunlar bir-

birinə yaxındırlar. Biz buna təbii baxırıq: – bir dünyabaxıĢdan 

öncə baĢqa bir dünyabaxıĢ həqiqəti deyibsə, ona istinad eləmək də 

qaçılmazdır, həqiqətə çata bilməyəndə özündən öncəki təlimin 

qənaətlərini (tamlığından, natamlığından asılı olmayaraq) qəbul 

etmək də. 

«Bu dünya müvəqqətidir, lakin əbədi olan baĢqa bir dünya 

da vardır. Bu dünya iztirablarla doludur, o biri dünya isə əbədidir 

və həzz içindədir. 

Arcuna övliya Ģah ailəsində doğulmuĢdu. Bununla belə, 

Tanrı ona deyir: «Mənə Sədaqətlə xidmət et və tezliklə geriyə, öz 

mənzilinə – Tanrının yanına qayıt». «Heç kəs iztirabla dolu olan 

bu müvəqqəti dünyada qalmamalıdır» (9-cu fəsil, 33-cü mətn). 

«Maddi dünyada yaxĢı olan heç bir Ģey yoxdur. Maddi aləm 

bütünlüklə pis olduğuna görə, burada hər Ģey pisdir. Sadəcə 

olaraq, bizə elə gəlir ki, o yaxĢıdır» (10-cu fəsil, səh. 435). 

Əlbəttə, adamın öz ömrünü ötəri, keçici maddiyyatçılığa həsr 

eləməsi, dünyaya, təbiətə mənfəət, gəlir mənbəyi kimi baxması, 

bir sözlə, vəhĢi, heyvani həyat sürməsi pis Ģeydir. Lakin dünyada 

ali, gözəl, mənalı bir Ģey görməmək, dünyanı bütövlükdə pis bir 

Ģey kimi təqdim etmək ya idraki korluqdur, ya aldatma, oyun. 

Dünyanı gözdən salmaq, baĢqa bir aləm uydurmaq, transsendental 

bir dünya anlayıĢı icad eləmək xurafat təhlükəsini diriltmək 

cəhdindən baĢqa bir Ģey deyil. «GünəĢdə əhali olmasaydı, sarva-

qata (hər yerdə yaĢayan) sözü öz mənasını itirərdi» deməklə süni 

inam məntiqi yaratmaq idrakiliyə qarĢı çıxmaqdır. Çox qəribədir, 
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bu kitab da idrakla deyilir, amma çox hissəsi idraka qarĢı deyilir. 

Ġdrak özünü təsdiq eləyə bilməyəndə uydurmalara «ehtiyac» 

yaranır. Bu «ehtiyac» zərurət kimi təlqin olunur və həqiqət 

axtarıĢını davam eləməyə maneələr yaradır. Ġdraki qüdrət ayrı-ayrı 

fərdlərdə yetərsiz ola bilər. Lakin bəĢəriyyəti idraki qüdrətə 

meyldən çəkindirmək cəhdləri nəyə gərəkdir? Axı bu heç 

mümkün də deyil. Maraqlıdır, hər bir yeni dünyabaxıĢ 

bəĢəriyyətin axtarıĢlarına, qabağa getməsinə müəyyən 

mərhələlərdə xidmət göstərirsə, müəyyən mərhələlərdə əngəl 

törədir! Bizə görə, bu səviyyə səmimiyyətsizlikdən irəli gəlir. Bir 

var axtarıĢ əsasında hansısa bir qənaət əldə eləmək, bir də var 

baĢqa qənaətin olmadığı haqqında hökm vermək və düĢünməyə 

yasaq qoymaq. Ġndi bu kitabda da bizə dünyanın qaralama və 

gərəksiz olduğu diktə olunur və bu qənaətə qarĢı baĢqa 

düĢüncənin olmasını da səfehlik adlandırırlar. Əgər dünya yalnız 

naqisliklərdən ibarətdirsə və bütövlükdə illüziyadırsa, onda sənət, 

ədəbiyyat, poeziya, elm nə üçündür? Onda məhəbbət nə 

deməkdir, Allaha məhəbbət nə üçündür? BaĢqa bir aləmi 

neyləyirəm ki, o mənim atalı, analı, qardaĢlı, bacılı, dostlu, 

övladlı, sevgili, sabahlı dünyamı rədd edir və ləğv edir. 

«Brahma (Kainatın ilk canlı məxluqu) Uca Tanrının 

Hiranyaqarba adlı enerjisi ilə yaradılmıĢdır. Brahmadan yeddi 

böyük müdrik, onlardan əvvəl isə Sanaka, Sananda, Sanqatana və 

Sanat-kumara adlı dörd böyük müdrik və Manular törəmiĢlər. Bu 

iyirmi beĢ böyük müdrik kainatda olan bütün canlı məxluqların 

əcdadlarıdır. Saysız-hesabsız planetlərdən ibarət olan külli 

miqdarda kainatlar vardır. Bu kainatların hər bir planeti müxtəlif 

növ canlı məxluqlarla doludur. Onların hamısı bu iyirmi beĢ 

əcdaddan törəmiĢlər» (10-cu fəsil, 6-cı mətn). 

«Əgər KriĢna istəsə, fədai hər Ģeyi, hətta istəmədiyi iĢi belə 

edə bilər, lakin KriĢna istəmirsə, o öz həzzi üçün etdiyi iĢdən 

imtina edəcək. Buna görə də hərəkət edib-etməmək Onun nəzarəti 

altındadır, çünki O, yalnız KriĢnanın iradəsi ilə hərəkət edir» (2-ci 

fəsil, 64-cü mətn). 

«Özünün həqiqi mövqeyini – KriĢnanın nökəri olduğunu 

anlayan, özünü belə maddi bədənlə eyniləĢdirməyən, sahiblik 
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iddiasında olmayan insan KriĢna Ģüurunda kamilliyə nail 

olmuĢdur. Bu yüksək mövqedə qərarlaĢmıĢ Ģəxs bilir ki, KriĢna 

hər Ģeyin sahibi olduğu üçün hər Ģey Onu razı salmaq üçün 

iĢlədilməlidir» (2-ci fəsil, 71-ci mətn). 

Bu üç mətndən gətirdiyimiz misalların köməyilə insanın 

varlığına münasibətin nədən ibarət olduğunu aydınlaĢdırmağa 

çalıĢaq. Bu kitaba müraciət eləməyimizin səbəbini buradaca 

vurğulamaq yerinə düĢərdi. Məlum olduğu kimi, semit dinlərinin 

kitablarında insanın yaranıĢ baĢlanğıcı dilə gətirilir və insanın 

dünyada rolu, qiyməti, dəyəri çox-çox aĢağı göstərilir. Bizim 

Amalımız Ġnsan, Ġnsançılıq olduğu üçün istənilən mənbənin 

insana necə qiymət verməsinin bizə birbaĢa dəxli var. 

Biz yuxarıda vurğuladıq ki, semit dinlərində «Bhaqavad-

qita» təliminin təhrif olunmuĢ biçimdə təkrarlanan bəzi ideyaları 

yer almıĢdır. Diqqətlə izləsək, bəlli «Adəm-Həvva» mifinin 

buradakı «Brahma»dan qaynaqlandığı görünər. Ümumiyyətlə, bu 

məsələdə adları çəkilən təlimlər bir-birinə nə dərəcədə doğmadır, 

yaddır – özləri bilər. Bizi isə düĢündürən bu təlimlərdə insana 

münasibət məsələsidir.  

Ġddia olunur ki, ilk insan müdrik, kamil səviyyəli Brahma, 

yaxud xristianlıqda, islamda deyilən müdrik, kamil səviyyəli 

Adəm olub. Bütün bəĢəriyyət də bu ilk insandan törəyib. Bəs necə 

olur ki, kamil, müdrik insandan bəsit, naqis, ələbaxan, ziyankar 

«insan sürüsü» törəyir? Bu törənmiĢlər də heç cür düzəlmir ki 

düzəlmir?! Əlbəttə, əzbərlənmiĢ, hazır cavab da var: – bunlar 

iblisin felinə uyublar, vəssəlam! Çox asan, idrak axtarıĢlarına da 

ehtiyac olmadan cavab verildi.  

ġübhəsiz ki, iblis – semit dinlərinin dediyidir. KriĢnaizmin 

dediyi iblis isə dünyanın özünün naqisliyidir. Ġnsanlar bir-birinə 

bənzəyirlər. Və əslində bu maddi dünya önəmsiz bir Ģey olduğu 

üçün insanların bir-birindən fərqlənməsi də önəmsiz bir Ģeydir. 

BaĢqa sözlə, bənzərsizlik mümkün deyil. Əgər yerdə insanları bir-

birindən fərqləndirən qunalardakı zahiri fəaliyyətləridirsə, 

onlardakı ruhi can transsendental planetdə, ümumiyyətlə, eyniyyət 

təĢkil edirlər. Bənzərsizlik o qədər mənasızdır ki, heç Allahın özü 

də tam bənzərsiz deyil, o elə haradasa Ġnsana bənzəyir. Həm də bu 
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bənzəyiĢ Allahın üstünlüyü kimi qələmə verilir. Deyilir ki, əgər 

insana xas cəhətlər Allahda olmasaydı, onda bu cəhətləriylə insan 

Allahdan üstün olardı. Ġnsan nökərlik aqibətiylə qiymətləndirilir, 

onun iç dünyası, ruhani keyfiyyətləri bilinmir, dərk olunmur. 

Əvəzində isə ağlımızın gözünə fantastik uydurmalar seli axıdılır. 

Ġzləmələrimizi davam etdirək: 

«Beləliklə, fərdi hissəcik olan ruhi can atomdan da kiçik 

olan ruhi atomdur və belə atomların sayı-hesabı yoxdur… 

ġübhəsiz, fərdi atomik can Yüksək canla birlikdə ürəkdə 

yerləĢir və buna görə də bədəni hərəkətə gətirən bütün enerjilər 

onun bu hissəsindən çıxır… 

Bədənin əlavə məhsulu, yəni uĢaqlar da müxtəlif fərdi 

canlardır ki, onlar da bədən vasitəsilə müəyyən adamın uĢaqları 

kimi peyda olurlar… 

Atomik fərdi canın baĢqa bədənə keçməsi yüksək Canın 

mərhəməti ilə mümkündür… 

Ali can sonsuz böyük, atomik can isə sonsuz kiçikdir…» 

(2-ci fəsil, səh. 97–111). 

«Maddi dünyada bir bədəni tərk edib, baĢqa bədən alma 

prosesi müəyyən qanuna əsaslanır. Sonrakı həyatında hansı bədən 

alacağı hökmü verildikdən sonra insan ölür. Bu hökmü canlı 

məxluqlar deyil, böyük nüfuz sahibləri verirlər» (giriĢ – səh. 37). 

Kitabda bəzən elə Ģeylər deyilir ki, bunları ağıl heç cür 

yaxına buraxmır. Ġnsanın həyatı ilə bağlı məsələlər elə qoyulur ki, 

sanki söhbət hansısa bir maĢın-mexanizm haqqında gedir. Elə 

təsəvvür yaranır ki, insan yoxdur, bədənin içində proqram-

laĢdırılmıĢ, tükün ucunun neçə mində bir hissəsi boyda, gözlə 

görünməyən can adlı bir enerji, bir predmet var. Bu enerji ölmür, 

bir bədəndən baĢqa bədənə keçir. Bu enerjinin daim insan 

bədəninə keçməsinə də zəmanət verilmir. Mövcud doğuluĢun 

fəaliyyətindən asılı olaraq, növbəti doğuluĢda həmin bu enerji, bu 

can it bədəninə də keçə bilər, donuz bədəninə də, siçan bədəninə 

də. Yəni hardasa it elə insandır, insan elə donuzdur və s. Habelə, 

Ģüur da bu «can»dadır, ağıl da, duyğular da. Çox qəribədir, bəs 

bu can it bədəninə köçəndə ağlını, duyğularını harda qoyub 

keçir? Gerçək bir həqiqətdir ki, heyvanın ağlı, düĢüncəsi yoxdur, 
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instinktləri var. Enerjinin itməməsini əldə əsas tutan izahçı 

doğuluĢun formal bir Ģey olduğu qənaəti yaradır. Doğrudur ki, 

insan təbiətdən yaranır və təbiətə də qayıdır. Bu əbədi prosesdir, 

qarĢısıalınmazdır. Bu təlimə görə, insan doğulub-ölmək 

prosesindən qurtaranda Allahın dərgahında olur. Və elə insanın 

məqsədi də bu olmalıdır ki, doğuluĢ-ölüm prosesindən qurtulsun. 

Bunun üçün tükün ucunun cüzi bir hissəsi boyda olan «canlı 

varlıq» biliklənməli, Ģüuru inkiĢaf etməlidir ki, yenidən 

bədənlərdə doğulmasın. Deməli, «canlı varlıqlar» bir bədəndən 

baĢqa bədənə keçmə prosesini dayandırmaq uğrunda mübarizə 

aparırlar. Məqsəd nədir axı, son nəticədə bədəni və dünyanı ləğv 

eləməkmi?! 

Ümumiyyətlə, yenidəndoğulma ideyası var, amma bu, 

fəlsəfi mənada var, gerçəklikdə yox. Ġnsan cismən doğulur, 

böyüdükcə onun xarakerində təbiətdən gələn müəyyən naqisliklər 

aĢkarlanır. O, öz xislətindəki naqisliklərlə döyüĢməli, daxilən 

təmizlənməli, ruhən yenidən doğulmalıdır, obrazlı desək, özü-

özünün ruhani anası olmalıdır. Hər bir insanın isə yalnız bir 

cismani ömrü var. Bir adamın bir neçə cismani həyatı ideyası heç 

cür ağılabatan deyil. Onun ruhu (inamı, idrakı, mənəviyyatı, 

iradəsi), ruhani keyfiyyətləri isə cismani ölümündən sonra xalqın 

inamında, idrakında, mənəviyyatında, iradəsində yaĢayır. Bunun 

üçün insan gərək ruhani keyfiyyətlərini aĢkarlasın, özünü yaratsın. 

Bunu insan üçün, dünyanın gözəlliyi üçün eləmək gərək, 

«transsendental planet»də, cənnətdə ləzzət almaq üçün yox. 

Kitabda bu dünyanın özünü gözəlləĢdirməkdən, ülvi, müqəddəs 

münasibətlər yaratmaqdan söhbət getmir. Yalnız KriĢnanın 

dərgahına yol tapmaq haqqında düĢünməlisən. 

 

 

Yurda, Ulusa münasibət 

 

Kitabı oxuduqca adam öz varlığıyla bağlı olan çox Ģeyi 

əhəmiyyətsiz görür. Dünyanı tapmaq əvəzinə, onu itirirsən. 

Dünya mənasız, maraqsız, bədən gərəksiz bir Ģey kimi izah 

olunur. Az qala 900 səhifəlik bir kitabda nə Yurd (Vətən) sözünə, 
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nə də Ulus (millət) sözünə rast gəlmək mümkündür. Deyilir ki, 

dünya anlamsız, boĢ bir Ģeydir, belə olan halda bu dünyada yurd 

haqqında düĢünmək, ona xidmət eləmək, onu qorumaq da 

önəmini itirir. Eləcə də ulus anlamı. KriĢnanın enerjisinin 

hissəcikləri olan «canlı varlıqlar» gah heyvan bədənində, gah da 

adam bədənində doğulursa, bu doğulmuĢlardan vahid bir qövm, 

bir ulus toplumu alına bilməz. Bu təlimdə milli 

özünəməxsusluqlar, dəyərlər, mədəniyyətlər əhəmiyyətini itirir. 

Deyilir ki, maddi dünyada bütün fəaliyyətlər üç qunada baĢ verir. 

Bunlardan ən yaxĢısı olan xeyirxahlıq qunası belə qüsurludur, 

qeyri-kamildir; kamillik yalnız transsendental planetdə 

mümkündür. Bizim yaĢadığımız dünyada insanın kamilləĢməsi 

ilğımdır və s. və i. a.  

Ümumiyyətlə, semit dinlərində də Yurd, Ulus anlamı 

əhəmiyyətini itirir. Məsələn, Ġslamda dünya fani, heç-puç sayılır, 

yalnız axirət dünyası həqiqi və gərəkli bilinir. Aydındır ki, bu 

təbliğatın təsirində olan insanlar bu «fani, mənasız dünya»da 

müqəddəs Yurd yaratmaq haqqında düĢünməzlər. Ulus 

məsələsinə baxıĢ da bu sayaqdır. Münasibət bildirmək gərəkli 

bilinməyib. Ümumiyyətlə, ulusa baxıĢ insana baxıĢın tərkib 

hissəsidir. Bu nəzəriyyədə insana münasibət elə səviyyədə qurulur 

ki, bunun arxasınca gedib ulusa çıxmaq mümkün deyil. Yəni 

insanın aqibəti bu dünyada gərəkli bir məzmun daĢımır, baĢqa bir 

aləmdə – transsendental planetdə müəyyənlik tapır, onun səadəti 

də, varlığının mənası da baĢqa planetdədir. Ona görə də bu 

dünyada insanların aqibət birliyindən yaranan ulus anlamına 

diqqət yetirmək bu təlimin qənaətində – gərəksizdir. 

Bizim ulus haqqında danıĢmağımız istər-istəməz ailə 

məsələsini gündəliyə gətirir. Ailəyə münasibət – kiĢi ilə qadının 

insanilik haqqını dərk eləmək və qəbul eləmək səviyyəsində 

həqiqidir. 

«Manu-Samhitada aydın Ģəkildə deyilir ki, qadına 

müstəqillik vermək olmaz. Bu o demək deyildir ki, qadınlar qul 

halına salınmalıdırlar. Əslində onlar uĢaq kimidirlər… Hazırda 

allahsızlar bu göstəriĢlərə əhəmiyyət vermir və hesab edirlər ki, 
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qadınlara kiĢilər qədər azadlıq verilməlidir… Qadınların əxlaq 

səviyyəsi çox da yüksək deyil» (16-cı fəsil, səh. 637). 

«Sannyasiyə hətta qadınla təklikdə söhbət etmək də 

qadağandır. Həzrət Çaitanya ideal Sannyasi idi və O, Puridə 

olarkən qadın fədailər hətta ehtiramını bildirmək üçün də Ona 

yaxınlaĢa bilmirdilər. Onlara müəyyən məsafədən təzim etmək 

məsləhət görülürdü» (16-cı fəsil, səh. 629). 

Kitab Allaha inamı o qədər uydurur ki, insana inam 

tamamilə unudulur. Qadına yalnız nəsil artımında iĢtirak edən 

məxluq kimi baxırlar. Doğrudur, kitabda cinsi həzzlər, heyvani 

ehtiraslar alqıĢlanmır. Bu isə insani baxımdan çox yüksək 

səviyyədir. Ġslam bu məsələyə münasibətdə bataqlıq səviyyəsidir. 

Ġslamda qadınlara yalnız Ģəhvani münasibət yüksəkdir, qalan 

məsələlərdə qadın çox aĢağı tutulur. Bununla belə, bu təlimin də 

(KriĢnaçılıq) qadına qarĢı yuxarıda göstərilən inamsızlığı 

anlaĢılan deyil. Qadınları az əxlaqlı hesab edirlər. Nədədir 

qadınların az əxlaqlılığı – kiĢiləri yoldan çıxarmaqlarındamı? Bəs 

necə olur ki, yoldan çıxaran az əxlaqlı olur, yoldan çıxan isə çox? 

Əgər kiĢidə ciddiyyət, qətiyyət, əxlaq yerində olsaydı, onu yoldan 

çıxartmaq asan olardımı? Necə olur fiziki üstünlüyünə 

(güclülüyünə) söykənib qadına qarĢı zorakılıq edən kiĢi çox 

əxlaqlı bilinir, özünü kiĢi heyvərəliyindən qorumaq üçün aldadıcı 

yollara əl atan qadın az əxlaqlı? 

Həzrəti Çaitanya necə ideal Sannyasi idi ki, qadınla hər 

hansı bir ünsiyyətdən, yaxın məsafədə dayanmaqdan qorxurdu? 

Bu elə Çaitanyanın özünə inamsızlığı, öz kiĢi qətiyyətinin 

zəifliyini etiraf eləməsi deyilmi? Yadıma Tolstoyun «Sergi Ata»sı 

düĢür. Kahada (dağ baĢında) yaĢayan Sergi Atanı yoldan 

çıxarmaq həvəsinə düĢən qadının onun gözləri qarĢısında 

çılpaqlanması duyğularını cuĢa gətirir. Və anlayanda ki, 

ehtirasları sözünə baxmır, qadına toxuna bilər, baltanı götürüb öz 

barmağını kəsir. Bu hadisədən vahimələnən qadın kahadan qaçır. 

Nə baĢ verdi? Sergi Ata Ģəhvəti içindən qova bilməmiĢdi, 

yanından qovmuĢdu. Ġndi Çaitanyalar da daxillərində Ģəhvət-

pərəstliyi öldürə bilmirlər, qadınları yanlarından qovurlar və 

onlara «az əxlaqlı» deyirlər.  
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Bütün hallarda qadının müqəddəs ana mahiyyətli olması 

unudulur. Qadınla kiĢi arasında fərq böyüdükcə ailəçilik zədə 

götürür. Münasibətləri birincilik, ikincilik imtiyazları ləkələyə 

bilir. Sevgi və inam həlledici olmur, kiĢi ilə qadının fiziki fərqləri 

və bu yöndə mövcud olan psixoloji təlqinlər ölçüyə çevrilir. 

BəĢəriyyətin qadın-kiĢi problemi nə Qitada, nə də baĢqa 

dinlərdə həllini tapmır, əksinə dolayısıyla qorunur. Belə olan 

təqdirdə milli bütövlükdən, milli mədəniyyətdən danıĢmaq yersiz 

olur. Millətçilik – ailəçiliyi qorumağın qlobal təsdiqidir. Qita isə 

millətçiliyi, eləcə də ailəçiliyi maddi təsəvvürlərdən doğan 

fəaliyyət hesab edir. Buradan belə nəticə çıxır ki, insanın 

varlığında maddi olmayan fəaliyyət, baĢqa sözlə, yön mövcud 

deyil. 

Biz ruhani yaĢamağı insanın əbədiliyə meyli kimi 

qiymətləndiririk. Bu isə insanın hansısa fövqəl olana xidməti yox, 

dünyaya gərəkliyi deməkdir. 

 

 

Qita və Ruhaniyyatçılıq 

 

Ġnsan cismaniliklə ruhaniliyin birliyi olduğu üçün onun 

xarakter mürəkkəbliyi bir çox ziddiyyətlər doğurur. Elə buna görə 

də insanın varlığı haqqında fərqli, ziddiyyətli fikirlər meydana 

çıxır. Ġnsanı yalnız təbiətin bir hissəsi kimi araĢdıranlar materialist 

mövqedə dayanırlar və mahiyyəti gerçəkliyə bərabər götürürlər. 

Nəticədə ictimai, sosial məsələlərə, ədalət prinsiplərinə həqiqi 

meyarla yanaĢılmır. Ġnsana düzgün yanaĢılmadan heç bir 

problemin həlli də həqiqi səviyyədə qoyula bilməz. Fəqət insanı 

gerçəklikdən təcrid olunmuĢ vəziyyətdə öyrənmək də mümkün 

deyil. 

Qitada insan mayya ilə (illüziya) örtülmüĢ canlı varlıq kimi 

qəbul olunur. Canlı varlıq ruh anlamı ilə eynidir. Bu canlı varlıq 

xoĢbəxtliyə yetmək üçün dünyadan xilas olmalıdır. Ġnsanın 

dünyada xoĢbəxt olmaq imkanı yoxdur. Onun ruhani yaĢaması bu 

dünyadan xilas olandan sonra baĢlayır. Buradan belə çıxır ki, 

dünyada ruhaniyyat mövcud deyil, dünya ruhsuzluq aləmidir. 
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Bizə görə, insan həyatının dialektikası onun cismaniliyi ilə 

bağlıdır. Həyatın dialektikasının arxasında, təməlində bir 

dəyiĢməzlik, sabit olan var. Əks təqdirdə həyatın dinamikliyi, 

inkiĢafı qeyri-mümkün olardı. Dünyanın özü elə bu dəyiĢməzliyin 

üzərində dayanır, ona görə də dünyadakılar nə qədər dəyiĢsələr 

də, məhv olsalar da, dünya özü məhv olmur. Bu dəyiĢməzlik 

dünyanın əbədiliyidir. Dünya kənardan ölməzlik mənasının əliylə 

idarə olunmur. Ölməzlik dünyanın özündədir, öz mənasıdır. Və 

bu məna dünyanı özündə də idarə eləmir, onun nizamı, ahəngi 

kimi dərk olunur. «Ġdarə» sözü yönəldiyi obyekti 

mexanizmləĢdirir. Dünyanı mexanizm saymaq yolverilməzdir. 

Ġnsanla dünyanın əlaqəsi də yalnız maddi bağlılıq səviyyəsindən 

ibarət deyil. Ġnsanla dünyanın əlaqəsində, vəhdətində məhz həmin 

nizam, ahəng, uyum dayanır. Qitada canlı varlıq insandakı 

dəyiĢməzlik kimi qəbul olunsa da, bu dəyiĢməzlik insanla 

dünyanın vəhdətində heç bir prinsipial rol oynamır. O bu dünya 

ilə deyil, transsendental dünya ilə bağlıdır. Elə buna görə canlı 

varlığa bu dünyada etibar eləmək də mümkün deyil.  

Kitaba müraciət edək: «Dərrakə ehtirasa qapıldıqda, can 

yalançı eqonun təsiri altına düĢür və özünü materiya ilə, beləliklə 

də ağıl və hisslərlə eyniləĢdirir. Can maddi hissi həzzlərə uyur və 

səhvən bunu əsl xoĢbəxtlik hesab edir» (3-cü fəsil, səh. 190). 

Bəs onda sual ortaya çıxır ki, əgər can aldanırsa, dərrakə 

ehtirasa uyursa, ağıl və hisslər də materiyadırsa (mayyadırsa), 

onda Allahı necə yada salacaqsan? Əgər dəyiĢməz, ölməz can 

(dəyiĢməz, ölməz – mahiyyət deməkdir) yalana uyursa, deməli, 

sarsılmaq dəyiĢməkdir, həqiqi vəziyyətini itirməkdir, bu isə onun 

ölümlü olması deməkdir. 

Biz yuxarıda vurğuladıq ki, semit dinlərində, özəllikcə 

Ġslamda bir çox qənaətlər bu təlimdən qaynaqlanır. Adam öləndən 

sonra ruhun bədəndən ayrılması (canın ağızdan çıxması). Fərq 

ondadır ki, Qitada can doğulmaq prosesində iĢtirak edir və yeni 

bədənlərə keçir. Allaha xidmət nəticəsində doğuluĢ prosesindən 

xilas olub Allahın dərgahına qayıdır. Ġslamda isə can ağızdan 

çıxandan sonra mükafatlandırılmaq və ya cəzalandırılmaq üçün 

birbaĢa Allahın hüzuruna aparılır. Əlbəttə, məsələnin bu cür 
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qoyuluĢu da fəlsəfi axtarıĢlar üçün stimulvericidir. Lakin özü 

birbaĢa həqiqətin təsdiqi deyil. Yozucular isə bunu birbaĢa 

həqiqətin təsdiqi kimi təlqin edirlər. Düzdür, həqiqət elmin 

tələblərinə uyğunlaĢdırılmır, amma elmin inkiĢafı həqiqəti sübut 

edir. Lakin həqiqətə yönəlik nəzərdə tutulan izahlar elmin təsdiqi 

ilə bütün hallarda səsləĢməlidir. Ümumiyyətlə, həqiqət axtarıĢı 

dövrün tələbinə deyil, elmi əsaslara söykənməlidir. Elmi inkiĢafın 

tələbi ilə hərəkət edəndə isə Qitanın dediklərinə gedib çıxmaq 

olmur. Ġdealla gerçəkliyin əlaqəsi düzgün izah olunmayanda ideal 

uydurulur. Uydurma isə həqiqətlə görüĢməyə mane olur. 

Diqqət yetirin: deyilir ki, Qita 120400000 il öncə GünəĢə 

söylənilmiĢdir (GünəĢ Tanrıçasına). Bu fikrin doğruluğunu hansı 

qaynaq, elmi dəlil təsdiq edir?! Sonra da deyilir ki, GünəĢ 

KriĢnanın əmri ilə fırlanır. Ġdrakı yanıltmaq istəyi yersizdir. Elmin 

indiki yüksək inkiĢaf dövründə, GünəĢ sisteminin hərəkətinin 

qanunauyğunluğu tam bəlli olduğu bir vaxtda məsələni yenə bu 

cür Ģərh eləmək, bizə görə, məsuliyyətin azlığını göstərir.  

«O, maddi təbiətə gözucu nəzər salaraq, bütün canlı 

məxluqları törətdi. YaradılıĢdan, yaxud maddi təbiətin bətnini 

məhdudlandırılmıĢ canlarla mayaladıqdan sonra O, bu 

məhdudlandırılmıĢ canların öz evlərinə, yəni geriyə – Allahın 

yanına qayıda bilmələri üçün Veda müdrikliyi Ģəklində öz 

göstəriĢlərini verdi» (3-cü fəsil, səh. 168). Ġslam dinində də eyni 

mülahizələr var, – Allah baxıĢlarıyla 6 gündə maddi dünyanı 

yaratdı, sonra canlıları yaratdı və s. Baxın, 3–4 min il sonra 

Qitanın bir sıra yanlıĢları kiçik korrektələrlə necə təkrar olunub! 

YaĢadığımız III minildə də əski baxıĢlar iĢ baĢındadır… 

Doğrudur, Qitada insan islam dinində olduğu kimi alçalmır, 

amma təhrif olunur. Bu səviyyələr isə ruhaniyyatın əvəzinə həyata 

xurafatın hakim kəsilməsini təmin edir.  

Qitada Mütləq həqiqət sözü uydurulmuĢu ifadə edir. 

Əslində həqiqət Mənanın Əzəli, Əbədi, Sonsuz, Kamil olmasını 

bildirən məzmundur. Həqiqətin təsdiqi – gerçəkliyin mənaya layiq 

olması yönündə yaranan ruhani münasibətdir. Qitada enerji ilə 

gerçəklikdə təcəssüm olunan Allah-Ali ġəxs Mütləq Həqiqət 

sayılır. Bizə görə, enerji əzəli və əbədi deyil. Enerjini təbiət 
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yaradır (yəni təbiətdən yaranır). Enerji hərəkətə, fəaliyyətə stimul 

verən gücdür. Bu da həyatın daxili nizamında yaranır. Əbədiyyət 

enerjinin yox, mənanın ölməzliyi deməkdir. Zaman – mənanın 

təzahür etməklə görünüb yaĢaması, gerçəklik kimi mövcud olması 

intervalıdır. Ġl, ay, gün, saat, dəqiqə kiçik zaman intervallarıdır. 

Enerji də həmin zaman intervallarında mövcud olur. Ruhaniyyat 

təhrif olunanda baĢqa nəzəriyyələr güclü olur. Ruhaniyyat aradan 

qalxanda isə heyvanın həyatı ilə insanın həyatı arasındakı fərq 

azalır və insanı heyvan kimi araĢdırmaq və təqdim eləmək 

meyilləri ortaya çıxır. Heyvan instinktlər əsasında yaĢayır, çünki 

onun həyatının baĢqa anlamı yoxdur. Adamda instinktlər insanlığa 

çatana qədər güclü olur. O, insanlığın imkanlarının aĢkarlanması 

ilə imkansızlaĢır. Adamda ya mənəviliyi imkansızlaĢdırmaq var, 

ya da heyvaniliyi. Adam özündə mənəviliyi imkansızlaĢdıranda 

məxluq səviyyəsində yaĢayır, heyvaniliyin üzərində yüksələndə 

isə insanilik səviyyəsində. Ġnsanilik tələbi çətin olduğu üçün adam 

özündə çox vaxt mənəviliyi imkansızlaĢdırır. Z.Freyd məhz 

adamın heyvaniliyə meylini əsas götürür. O, asanlığı görür, zahiri 

faktlarda dayanır və asan həyata keçəni də insanın mahiyyəti 

sayır. O elə hesab edir ki, mənəvilik heyvani enerjidən nəĢət edir. 

Əslində isə xislətdəki heyvanilik mənəviliyin geriləməsi 

sonucunda güclənir. Adamın instinktlərin təsirinə düĢdüyünü 

görür, özündən yüksəyə qalxa bilməsini, özünü qurban etməsini, 

baĢqasına ali gərəkliyini sublimasiya (çevrilmə) hesab edir. 

Bədənlə Ruh arasındakı qarĢıdurmanı (əksliyi) bədənin xeyrinə 

aradan qaldırmağa çağırır. 

Ruhaniyyat isə insanda həyat eĢqi yaradır. Həyat eĢqi 

cismani həzzlər içində itib-batmaq deyil, yaradıcı, mənəvi 

yaĢamaq meylinin təntənəsidir. 

 

Mükafat və Cəza tədbiri 

 

Həyata nağıllar aləmindən baxmaq cənnət-cəhənnəm 

ideyasıyla davam edir. Məlumdur ki, cənnət-cəhənnəm məsələsi 

semit dinlərində əsas ideyalardan biridir. Ġnsanlar cəhənnəm 

hədəsiylə çəkindirilir, cənnət mükafatıyla Ģirnikdirilir. UĢağın ağlı 
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yetkin olmadığından onu qorxutmaqla çəkindirmək, yaxud 

mükafatla Ģirnikdirmək çox vaxt qaçılmaz olur. Ġdrakın inkiĢaf 

etdirilməsi, ayıqlığın artırılması əvəzinə, bəĢəriyyətə də bu cür 

uĢaq psixologiyasıyla yanaĢıblar. Bu gün elmi tərəqqinin 

səviyyəsində də həyata bu cür yanaĢmanın aradan qalxmasına 

imkan vermirlər. Kimsə iddia edə bilər ki, avam kütləni idarə 

eləmək üçün baĢqa yol yoxdur. Bu qərarla razılaĢmaq olmaz. 

Cəmiyyəti avam kütlə səviyyəsində saxlamağa, onun inkiĢafına 

mane olmağa heç kəsin haqqı yoxdur. Avamlığı qorumaqla həyatı 

gözəlləĢdirmək mümkün deyil. Əksinə, avamlığı qorumaq 

cəmiyyəti daha eybəcər həyat tərzinə sürükləyir. Bu gün gəncliyin 

Qərb mədəniyyətsizliyinin təsiri ilə hərcayi geyimlər, davranıĢlar 

tələsinə düĢməsi, Ģəhvani ehtiraslar cəngəlliyinə yüyürməsi, 

varidatçılığın əsirinə çevrilməsi – qapalı, avam həyat tərzinə 

etiraz eləməsinin təzahürüdür. Ġnsanın istəyini məhdudlaĢdırmaq 

yox, düzgün yönəltmək gərəkdir. Bütün fəlakətlər avamlığın 

təkanlaĢdırdığı mühitdə baĢ verir. Bir avamlıq baĢqa bir avamlıqla 

əvəz olunur. Din qapalılıqdan əxlaq düzəldir, Qərb də açıq-

saçıqlıqdan, hərcayilikdən inkiĢaf. Bugünkü qərbpərəst 

bizimkilər əxlaqa hücum edirlər, əxlaqı buxov sayırlar, avamlığın 

adını əxlaq qoyurlar, oyunbazlığı azadlıq adlandırırlar. Və 

əxlaqsızlıq gediĢlərində özlərini rahat, asudə hiss edirlər. Safruh 

deyir: «Əxlaq buxov deyil, qanaddır». Bizim dinçiliyə etiraz 

eləməyimiz qərbçiliyin mövqeyi üçün deyil; qərbçiliyə etirazımız 

da dinçiliyin mövqeyi üçün deyil. Hər iki mövqe antihəyatdır, hər 

iki mövqeni biz rədd edirik; bizim çağırıĢımız Ġnama doğru 

ĠnsanlaĢma çağırıĢıdır. 

Ġndi qayıdaq söhbətimizin əvvəlinə – dinlərin cənnət-

cəhənnəm siyasətinə. Din müdafiəçiləri iddia edirlər ki, insanları 

pis yoldan çəkindirmək üçün cənnət-cəhənnəm ideyası gərəklidir. 

Əslində bu müdafiəçilərin özləri də cənnətin, cəhənnəmin 

varlığına inanmırlar. Bununla belə, «gərəkliyini» təlqin edirlər. 

Axı yalan pis Ģeydir! Deməli, bir pis baĢqa pisin aradan qalxması 

üçün gərəkli sayılır! Hansısa pis olan baĢqa bir pis olanı aradan 

qaldırmır, onun fəallığını müvəqqəti azalda bilər. Çünki pislik 

aradan qalxmır və istənilən pis pislikdə imkan kimi qalır. Bu gün 
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bəzi dini Ģərhçilər izah edirlər ki, dövlətlərin bir çox qanunları 

dini kitablardan götürülüb. Çox yaxĢı! Qoy yaxĢı Ģey tapıb 

götürsünlər. Axı münasibətlərin əsasında yalan duranda, yaxĢı söz 

həyatda yerimir. Siyasət həmin yalanlardan törəyir. Ədaləti təsdiq 

eləmək üçün vəd verilir, insanlar aldadılır. Cəmiyyəti nə qədər 

avam saxlasan da, o, ədalətlə ədalətsizliyi tam ayırd eləməkdə 

çətinlik çəksə də, axı nəticəni gec-tez görə bilir.  

Ruhaniyyatçılıq həqiqətlə bərqərar ola bilər, yalanla yox. 

Müqəddəslik yalan tərkibli olmur, Mütləq həqiqət tərkibli olur. 

Müəyyən fərqlərin olmasına baxmayaraq, dinlərin cənnət-

cəhənnəm ideyasının Qitadan gəldiyi aydın görünür. Fərq 

nədədir?! – semit dinlərində iki dünya var – biri bu dünya, biri o 

dünya. Bu dünya insanları o dünyaya hazırlamaq üçün sınaq 

meydanıdır, özü də fanidir. Cənnət və cəhənnəm də o biri 

dünyadadır. Ġnsan özünü bu dünyada yaxĢı apararsa, o dünyanın 

cənnətində yaĢamağını keflə davam etdirəcək, pis apararsa, 

cəhənnəmlə cəzalandırılacaq. Deməli, insanın məqsədi cənnətdə 

mövqe tutmağa çalıĢmaq olmalıdır.  

Qitada üç dünyanın varlığı qəbul olunur. Bunlardan biri 

bizim yaĢadığımız dünyadır ki, bunu Qita illüziya sayır. Ġkincisi, 

var-dövlət, həzz və rahat həyat məkanı səma planetləridir ki, Qita 

bunu da son məqsəd hesab eləmir. Üçüncüsü, KriĢnanın 

transsendental planetidir və insan doğuluĢ prosesindən xilas 

olmaq üçün bu sonuncunu düĢünməlidir. Deməli, Qita cənnəti son 

məqsəd saymasa da, onun varlığını qəbul edir. «Məlumdur ki, 

orada Nandana-kanana adlı bağlar, bu bağlarda isə mələk kimi 

gözəl qadınlarla ünsiyyətə yaxĢı imkan və bolluca soma-rasa 

Ģərabı vardır» (2-ci fəsil, səh. 126). BaĢqa bir yerdə: «Allah-Ali 

ġəxs KriĢnanın ali məskəni Brahma-samhitada çintamani-dhama, 

yəni bütün arzuların yerinə yetdiyi yer kimi təsvir edilmiĢdir. 

Həzrəti KriĢnanın Qoloka Vrindavana adlanan ali məskənində 

fəlsəfi daĢlardan tikilmiĢ çoxlu saraylar vardır. Orada canlı varlığa 

nə cür yemək desən verən «murad ağacları» və nə qədər desən 

süd verən surabhi adlanan inəklər vardır. Burada yüz minlərlə 

bəxt ilahəsi (LakĢmi) Tanrıya xidmət edir… Onun transsendental 
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(Tanrı nəzərdə tutulur – S.A.) forması üç dünyanın üçündə də ən 

cazibədar formadır»… (8-ci fəsil, səh. 379). 

«Ġndra cənnət planetlərinin baĢ tanrıçası və səma 

planetlərinin Ģahıdır» (10-cu fəsil, səh. 457). Quranda yazılan iri 

döĢlü, nar məməli qızlar, cənnət Ģərabı ideyası, göründüyü kimi, 

Qitada da mövcuddur. Baxmayaraq ki, Qurandan fərqli olaraq, 

Qita cənnət Ģəhvətini səadət hesab eləmir. Lakin ziddiyyətli 

Ģərhlər var. Ayrı-ayrı Ģərhlərdən belə çıxır ki, iki cür cənnət 

mövcuddur. Bunlardan biri səma planetlərində, digəri KriĢnanın 

planetində. ġəhvət, var-dövlət, həzz birincidədir, ikincidə isə həm 

var, həm də yoxdur. 

Yuxarıda göstərilən mətnlərdən görünür ki, var. Bəzi 

mətnlərdə isə fərqli izahlar verilir. Bəzi mətləblər kitabın ayrı-ayrı 

hissələrində fərqli izah olunur. Cənnətin Tanrının məkanına aid 

olduğuna 10-cu fəslin 28-ci mətnində də rast gəlirik: «Ruhi 

fəzada, KriĢnalokada olan inəklər həmiĢə və istənilən qədər süd 

verirlər. Əlbəttə, maddi dünyada belə inəklər yoxdur, deyilənə 

görə, onlar yalnız KriĢnalokadadır. Tanrı Surabhi adlanan çoxlu 

belə inəklər saxlayır və özü də onları otarır». 

Ayrı-ayrı mətnlərdə Qitanın cəhənnəmlə hədələmələrinə də 

rast gəlirik. «ÇoxbaĢlı Naqa ilanları arasında Ananta, suda 

yaĢayanlar arasında isə tanrıça Varuna ən böyükləridir. Onların 

hər ikisi KriĢnanı təmsil edirlər. Eləcə də Pitaların, yəni 

əcdadların planeti mövcuddur ki, oranı KriĢnanı təmsil edən 

Aryama idarə edir. Vəzifələri yaramazları cəzalandırmaq olan 

çoxlu canlı məxluqlar vardır və onlardan ən əsası Yamadır. Yama 

Yerin yaxınlığında yerləĢən planetdə yaĢayır. Çoxlu günahları 

olanlar ölümdən sonra oraya düĢürlər və Yama onlara müxtəlif 

növ cəzalar təyin edir» (10-cu fəsil, səh. 461). 

Qurandakı Əzrayıl elə Aryamadır. 

Yuxarıda dedik ki, nə Qitaçıların Allahı, nə də semit 

dinlərinin Allahı Mütləq deyil, nisbidir, dəyiĢkəndir, ehtiyaclıdır. 

Mütləqin nümayəndəsi nə deməkdir?! Allahın Ģillə vuranı, 

cəzalandıranı, haqq-hesab çəkəni olarmı?! Allah insanları 

cəzalandırır, özü də öləndən sonra. Bu cür xurafatı yaĢatmaq ayıb 

deyilmi ġərq üçün?! 
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Din deyir hər Ģeyin yaradıcısı var, o, Allahdır. Bəs onda 

sual ortaya çıxır – Allah yaratdığını niyə pis yaradıb? Fərziyyələr 

irəli sürülür ki, «hər Ģey yaxĢı olsa, həyat mənasız olar», baĢqa 

sözlə, həyatın rəngarəngliyi adlı qanunauyğunluğun varlığından 

bəhs etməklə məntiq ortaya qoymağa çalıĢırlar. Bu isə insanın 

dəyiĢməsi, həyatın gözəlləĢməsi yönünə maneçilik törədəcək 

arxayınçılıq yaradır. Təbiidir ki, həyatın gerçək nizamında 

təbiətin əlvanlığı ayrıca bir xətdir. Fəqət insanların münasi-

bətindəki, xislətindəki naqislikləri və xalislikləri həyatın 

rəngarəngliyi, müxtəlifliyi, geniĢliyi məzmununda qəbul eləmək 

doğru deyil. Həyatda süni rəngarənglik yaratmaq mənəviliyi 

öldürməyə gətirib çıxarır. Bu isə həyatın mənalılığa yox, 

mənasızlığa yuvarlanması deməkdir. Həyatda insanın, Ģirin, 

canavarın, ilanın, bitkinin təbii Ģəkildə varlığı ən yaxĢı 

rəngarənglik deyilmi?! 

Cəmiyyət insani səviyyədə yaĢamayanda antiinsani 

cəhətlərlə yaĢamağına bəraət düĢünür. Bu, gərək deyil axı! 

Həyatda insanlarla bərabər, heyvanların da varlığı mənalıdır. 

Lakin heyvanlara xas olan keyfiyyətlərin insan əməllərində 

mövcud olması necə mənalı ola bilər? YaxĢı olmazmı ki, insan öz 

insani mahiyyətinə can atsın və bütün hallarda ömrünü ilahi 

əməllər əsasında qursun? Heyvanın ilahi əməllərlə yaĢamaq 

imkanı yoxdur. Ġnsan isə gerçəkliyi baxımından təbiət olduğu 

üçün gerçəkliyin öləri xassələrinə meyil edə bilir. Heyvan 

tamamilə öz mahiyyəti əsasında yaĢayır. Bugünkü insan isə yalnız 

qismən öz mahiyyəti əsasında yaĢayır. Ġnsanda ruhani imkanlar 

sonsuzdur. Deməli, insanın gerçək olaraq mövcud olması üçün 

təbiətin bütün tələbləri heç də qaçılmaz deyil. O, minimum 

təbiətin, maksimum Mənanın tələbləri əsasında yaĢamaq 

imkanına malikdir. Belə olan halda insanın heyvani yaĢamağa 

üstünlük verməsi Allah (yəni Mütləq olan) anlamına qarĢıdır. 

Ġnsan kənarda bir ölməzlik uydurub onu müdafiə eləmək əvəzinə, 

ölməzliyi özünün ömrünə, əməllərinə gətirsə, onda Allah 

(Mütləq) anlamını özü, öz ömrüylə təsdiq etmiĢ olar. Burada bir 

gəziĢmə yerinə düĢər. Cəmiyyət qeyri-kamil əməllərlə, inamı 

yalana bağlamaqla əslində Allahsız (Mütləqsiz) yaĢayır. Biz, – 
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Ġnamçılar Ġnamın tələbləri əsasında yaĢadığımız üçün Allah 

(Mütləq) anlamına daha çox yaxınıq, doğmayıq. 

 

Qitada Yoqa və Qida məsələsi 

 

Qidalanmağın qeydinə qalmaq tibbi baxımdan önəmli sayıla 

bilər. Lakin qida qəbulunu müstəsna hadisə kimi təntənələĢdirmək 

yersiz görünür. Əlbəttə, bəĢəriyyət ət yemədən keçinə bilsəydi, 

heyvanları boğazlamaq qüsurundan qurtulardı. Müsəlmanların 

müqəddəs saydığı Məkkədə on minlərlə qoyunu nümayiĢkaranə 

Ģəkildə kəsib doğramaq, bunu da ekran-efir vasitəsilə aləmə car 

çəkmək doğrudan da əcaib tamaĢadır. Guya Allahın qoyun 

qurbanlarına ehtiyacı var! Allahın adıyla qoyunları boğazlamağı 

bayrama çevirmək, bizə görə, allahsızlıqdır! Bu baxımdan, Qita 

semit dinlərindən çox yüksəkdə durur.  

Məsələnin baĢqa cəhəti isə düĢündürücüdür. Demək olmaz 

ki, insan ət yeyəndə onun duyğuları vəhĢi əlamətlərlə yüklənir. 

Ġnsan heyvaniliyə qarĢı bioloji amillərlə dayana bilməz. Bunun 

üçün Ġnam, Ġdrak, Mənəviyyat, Ġradə var. Ġnsan ruhani imkanlarını 

aĢkarlamaq üçün özüylədöyüĢ əməlinə yetməlidir. Bioloji enerji 

mənaya yönəltmir, bədənin fəallığını tənzimləyir. 

Qitada «Allaha təqdim olunan qida» anlayıĢı var. Allah 

üçün ayrıca təmiz, təzə qab-qacaq ayrılır və təama baĢlamazdan, 

həmin qablarda xörək qabaqca Allaha təqdim olunur. Bu qida 

prasadam adlanır. Hesab olunur ki, bu qidaya «KriĢnanın 

dodaqlarının ruhi nektarı toxunmuĢ və Özünün bütün ruhi 

keyfiyyətlərini ona ötürmüĢdür». Bunu kitabdan oxumaq adama 

yoruculuq gətirir, indi qala ki, sən buna gündəlik əməl edəsən. Bu 

cür ayinlər idraki yaradıcılığın təzahürü yox, mistik təxəyyülün 

zərərli uydurmasıdır. 

Qidanın deyilən qaydada istifadəsi, baĢqa sözlə, vegetarian 

(ətyeməz) həyat tərzi Mantra-yoqanın təsirini artırmaq məqsədi 

daĢıyır. Mantra-yoqa daim Allahın adını tərənnüm eləmək 

üçündür. Mantra – ağlın hər cür həyəcandan azad olması 

məzmunu daĢıyır. Hesab olunur ki, ət yemək insana əsəbilik 

gətirir və onu təcavüzkar edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ağlı hər 
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cür həyəcanlardan azad eləmək – onu qurutmaq və söndürmək 

deməkdir. O necə həyatdır ki, onda heç bir həyəcan yoxdur, eĢqli, 

vəcdli, ehtiraslı əhval ləğv olunur?! Bu ideya Nirvana ideyasına 

yaxındır. Nirvanada hər cür duyğular ləğv olunur, yaranmıĢ 

mütləq ruhi sakitlik kamillik səviyyəsi adlandırılır. Bu mümkün 

deyil, insanda duyğuları ləğv eləmək – əslində həyatı ləğv 

eləməkdir. Ölü kamillik nə deməkdir?! Əsl həqiqətdə isə insan 

kamilliyə ali – eĢqli, vəcdli, heyrətli duyğularla yüksələ bilər. 

Digər yoqa növlərinin izahına biz burada toxunmayacağıq, 

bu ayrı bir mövzudur. 

Kitab özünün yeganə bilik qaynağı olduğunu, eləcə də 

baĢqa bilik verən kitablara meyil etməyin gərəksizliyini iddia edir. 

Quran da özünün dediklərini yeganə və son hesab edir. Belə çıxır 

ki, bəĢəriyyətin axtarıĢlarına son verməliyik. Bu cür düĢüncə tərzi 

tərəqqiyə qarĢıdır. Bir var Mütləq ideyasının özü, bir də var 

Mütləqi izhar edən, izah edən, onun gerçəkliklə vəhdətini, 

əlaqəsini öyrənən, araĢdıran ideyalar. Yəni Meyarla bağlı bəlkə də 

son vermək olar, lakin düĢüncəylə, fikirlə, axtarıĢla bağlı son 

vermək mümkün deyil. Mütləq sonsuzdur, sonsuzluq haqqında 

düĢünmək də sonsuzdur. Hələ biz demirik ki, adlarını çəkdiyimiz 

təlimlər Meyarı nə dərəcədə dürüst veriblər. «Bir» ideyası son ola 

bilər, amma «Bir» ideyasına bu təlimlər tərəfindən baxıĢ qeyri-

mükəmməldirsə, hansı haqla onlar axtarıĢa son verirlər? BaxıĢ 

bütövləĢməli və kamilləĢməlidir. Və bu bütövlüyü həyata 

gətirmək üçün daim ruhani mübarizə olmalıdır. BaxıĢı həyata 

gətirmək isə dayanan proses deyil, çünki əbədi doğuluĢ var, 

dünyaya gələn insan daim öz mahiyyətinə can atmalıdır. Bunun 

üçün daim müqəddəs çağırıĢlar olmalıdır. 

Qitada da, baĢqa bəĢəri təlimlərdə də yaxĢı nə varsa, heç 

biri itmir, yeniliyin mayasına qatılır və əbədi sabaha xidmət 

göstərir. Ġdrakın tələblərinə uyğun olmayan atributları isə 

dünəndən bu günə daĢımaq ziyankarlıqdan baĢqa bir Ģey deyil. 

Ġdrakın tələblərinə cavab verməyən nə varsa, köhnəlik və 

gerilikdir. Tərəqqi isə Ġnsani Ġntibahın özü, özülü səviyyəsində 

yenilikdir. 
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Beləliklə, biz QitopaniĢad haqda burada gərəkli bildiyimizi 

dedik. Deyiləsi məsələlər isə daha çoxdur. Hesab edirik ki, 

bəĢəriyyətin həyatının əsasında duran məsələlər daim gündəlikdə 

olmalıdır. Bu gün aktual sayılmayan bu tip məsələlərə münasibət 

bildirilməsi zahirən qeyri-aktual görünür, çünki zahiri gediĢlərin 

həĢiri daxili problemlər istiqamətindəki düĢüncələri qeyri-aktiv 

sayır. Diqqətlə yanaĢsaq görərik ki, ruhaniyyat klassikası 

sahəsindəki gərəkli məsələlər tərpədilmir və yaxud çox üzdən 

tərpədilir. Ən böyük yenilik isə bəĢəriyyətin Anlam axtarıĢlarına 

üz tutmasıdır! 

 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 

Atamız Var Olsun! 

 

19–27 Yağış Ayı, 26-il. 

Atakənd – Saray-Soylu. 

 

 

ELM  ġEYX  NƏSRULLAHI 

 yaxud 

XƏSTƏLĠK  NƏZƏRĠYYƏSĠ  

 

BəĢər tarixində çox nəzəriyyələr mövcud olmuĢdur: Bu 

nəzəriyyələr içərisində sağlam yönlər də olmuĢ, aqressiv istəklər 

üzərində qurulanlar da. Bizim indi haqqında danıĢacağımız 

nəzəriyyə, sinirlənmədən desək, xəstə axtarıĢların saxta 

qənaətlərindən baĢqa bir Ģey deyil. Bu yazıda biz Fərman 

Ġsmayılovun «Klassik psixoanalizin əsasları» kitabına istinadən 

mülahizələr yürüdəcəyik. 

 Təbabətdə psixoanalizin bəzi müddəaları uğurlar vəd edə 

bilər. Məsələnin bu cəhətini  araĢdırmaq fikrimiz yoxdur. 

Psixoanalizin yeni dünyagörüĢ kimi təqdim olunması, ictimai 

həyatda öyrənilməli konsepsiya kimi təqdim olunması isə, 

Ģübhəsiz ki, bizim diqqətimizdən kənarda qala bilməz. Onu da 

deyək ki, müəllifin bu kitabı təxminən iyirmi çap vərəqi 

həcmindədir. Halbuki onun çatdırmaq istədiklərini on dəfə az 
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həcmdə vermək mümkündür – kitabda təkrarçılıq və uzunçuluq 

çoxdur. Açıq görünür ki, müəllif freydizmin müdafiəsinə qalxıb 

və onu özü danıĢdığı dildə anlayan oxuculara təlqin eləmək 

məqsədi güdür. 

 Z.Freydin psixoanalizə giriĢ əsərində, habelə psixoanalizin 

müddəaları qismində olan baĢqa əsərlərində hər Ģey bütün 

çılpaqlığı ilə deyildiyi halda, müəllif bu kitabında bəzəmələrlə, 

freydizmin sərt və amansız istəklərini mülayimləĢdirməyə cəhdlər 

etmiĢdir. Kitabın dil baxımından da qüsurlu olmasına toxunmadan 

bildirmək istəyirik ki, bu tip kitabların ərsəyə gəlməsi bizim 

xalqımızın ruhuna, əxlaqi keyfiyyətlərinə uyğun deyildir, zərərdir. 

Kitabın təxminən on faizi müəllifin kommentariyaları, 

qalan hissəsi isə nəzəriyyə yaradıcısından sadalamalardır. 

Bununla belə, müəllifin kommentariya imkansızlığından açıq 

Ģəkildə yalmanma, özgələĢmə meyilləri görünür. Belə çıxır ki, 

müəllif fəlsəfədə özünü tapmamıĢ, təsdiq edə bilməmiĢdir. Bu 

səbəbdən də ona «Ģöhrət» gətirəcək bir əmələ – müasir gediĢata 

üfunət kimi yayılan Freydizmi bəzəmək əməlinə giriĢmiĢdir. 

Azərbaycan fəlsəfəsinin mövcudluğundan ağız dolusu danıĢan 

bəzi oxumuĢlara bildirmək istəyirik ki, onların fəlsəfə dedikləri – 

Fərman Ġsmayılovların bayağı kommentariyalarından baĢqa bir 

Ģey deyildir. Azərbaycan fəlsəfəsi isə onlara məlum deyil. Bizi 

əslində öyrənməyiblər. Əsl Azərbaycan fəlsəfəsi Ġsmayılovları 

özünün heç aĢağı pilləsinə də yaxın buraxmır. Bu fəlsəfə 

ZərdüĢtlə baĢlayan ĠĢıqçılıq fəlsəfəsidir. Babəkin yandırılan 

Xürrəmdinlik fəlsəfəsi, Hürufilərin «Ənəlhəqq» ideyasını əks 

etdirən insançılıq fəlsəfəsi, Füzulinin ali EĢq fəlsəfəsi, ali həyat 

hikməti olan Muğam və Saz fəlsəfəsi, bütün bunları bir xətdə 

dəyərləndirən və Yeni DünyabaxıĢ sistemi yaradan Asif Atanın 

Mütləqə Ġnam Fəlsəfəsi – Azərbaycan fəlsəfəsinin əsasını təĢkil 

edir. Bu söhbəti mövzumuza aid olmadığı üçün davam eləmirik. 

BəĢəriyyət min illərdir yol gedir. Bu yolda onun uğurları, 

uğursuzluqları meydana çıxıb. Təbiidir ki, biz bəĢəriyyətin 

uğurlarını da, uğursuzluqlarını da öyrənirik. Onun uğursuzluq-

larıyla barıĢmadan uğurlarını təqdir edir, bu uğurları cilalamağa, 

inkiĢaf etdirməyə can atır və əlbəttə, inkiĢafı bəĢəriyyətin uğurları 
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üzərində qurmağa çalıĢırıq. BəĢəriyyət nədə əslləĢə bilməyibsə – 

səbəblərini öyrənirik, onu əslliyə çatdırmaq üçün həqiqi ölçülər 

təqdim edirik və həqiqətçiliyin bərqərar olması üçün ömrümüzü 

ruhani mübarizəyə həsr edirik. Bizə qədər də bəĢəriyyəti qabağa 

aparmaq cəhdləri olub və Ģübhəsiz ki, müəyyən uğurlar da baĢ 

verib. Bununla belə, bütövlükdə bəĢəriyyət nisbi yaĢayıb, bu gün 

də nisbi yaĢamaqdadır. Həmin nisbiliyi yaradan səbəblər bəĢər 

tarixi boyu araĢdırılıb, axtarılıb və müəyyən qənaətlər formalaĢıb, 

müəyyən fəlsəfi, elmi mülahizələr ortaya qoyulub. Əlbəttə, bizim 

bu yazıda bəĢəriyyətin fəlsəfə tarixini çözmək məqsədimiz 

yoxdur. Ġxtisasca həkim, etnik kökəncə yəhudi olan Avstriya 

vətəndaĢı Z.Freydin bəĢəriyyətə sırımaq istədiyi antiinsani bir 

nəzəriyyəyə münasibət bildirmək istəyirik. 

Z.Freyd insana əbədi xoĢbəxtlik vəd edir. Lakin bir Ģərtlə 

ki, o, insani mahiyyətindən əl çəkib, heyvani həyat sürməyə üz 

tutsun. O özünün bu illüziyasını müxtəlif arqumentlər tərtib 

eləməklə sübuta çalıĢır. Bunun üçün əxlaqın, mədəniyyətin, 

ailəçiliyin iflasa uğradılmasının yollarını bəyan edir. 

Freyd insanın fəaliyyətini, mövcudluğunu antihumanist 

yöndə araĢdırıb elə müddəalar irəli sürür ki, onun xoĢbəxtlik 

anlayıĢı sırf bioloji-cinsi məna daĢıyır. Belə ki, insanın varlığını 

biĢüur, qeyri-Ģüuri Ģüur anlayıĢları ilə əlaqələndirərək göstərir ki, 

insan əsasən biĢüurun – insanın özündən asılı olmayan, təbiətdən 

gələn kortəbii instinktlərin təsirində yaĢayır. Və insanın bütün 

hərəkəti, fəaliyyəti də buradan qaynaqlanır. Bizə görə, bu, 

panteizmin təhrif olunmuĢ səviyyəsidir. Yəni insanın özündən 

asılı olmayan, fəqət onun içərisində oturuĢmuĢ təbiət xarakterli 

Allah. BaĢqa sözlə desək, Freyd biĢüuru tale hesab edir, qaçılmaz 

təsir sayır. Bu da əslində alın yazısı, qəzavü-qədər deməkdir. 

Freyd «tale» adlandırdığı biĢüuru seksual enerji mənbəyi hesab 

edir. Ġnsanın bütün fəaliyyətinin əsasında da bu  enerjinin 

dayandığını iddia edir. Bu fikirlərin açımını inkiĢaf etdirmək üçün 

kitabdan ayrı-ayrı sitatlar gətirib onların əsasında öz 

düĢüncələrimizi təqdim etməyə çalıĢacağıq. 

«UĢaq ilkin çağlardan baĢlayaraq özünün seksual 

tələbatlarını təmin etmək üçün ailədə heç bir münbit Ģərait əldə 
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edə bilmir. Bu fakt uĢağın arzularının boğulması, deməli, 

gərginlik mənbəyinin yaranması ilə nəticələnir. Onda uĢaq sağlam 

böyümür və normal rəftara malik olmur».  

Freydə görə, ailə azadlığa vurulan buxovdur. UĢaq özünün 

bütün istəklərində azad olsaydı, xoĢbəxt olardı. Deməli, bu 

məntiqlə yaĢayanda hərcayiliyin ən böyük azadlıq olduğunu 

təsdiq etməlisən. Deməli, azadlıq üçün sağlam mühit yaratmaq – 

ailəni ləğv eləməkdir. 

Freydə görə, insan – arzular kompleksidir. O bu arzularını 

ödəməyəndə nevrotik, psixopat vəziyyətə düĢür. Lakin insan həm 

də vəhĢi arzularını biĢüurun tələbi əsasında gerçəkləĢdirsə, həyatı 

təhlükə qarĢısında qalar. Odur ki, insana vəhĢi arzularını Ģüurlu 

Ģəkildə həyata keçirmək təklif olunur. BaĢqa sözlə, insan imtinanı 

yaxın qoymamalı, sadəcə, vəhĢi arzularını nizamlamalıdır. 

Deməli, vəhĢiliyin ləğv olunmasından söhbət gedə bilməz, 

vəhĢilik müəyyən qaydalar əsasında həyata keçməlidir. Ġmtinanı, 

əxlaqı rədd etməklə vəhĢiliyi qaydalaĢdırır freydizm. Deməli, 

təbiətdən insana nə gəlirsə, hamısı həyatda öz əksini tapmalıdır. 

Belə olan halda hansı ülviyyətdən danıĢmaq olar?! Yoxsa heyvani 

istəklərin gerçəkləĢməsinə Freyd kimi ülviyyətmi deyək?! 

Freyddə insan biolojilikdən gəlir və biolojiliyə də üz tutur. 

Deməli, insanın aliliyi də onun bioloji imkanlarındadır. Freydin 

məntiqinə görə, bioloji istəkləri nizamlı Ģəkildə həyata keçirən 

insan ali insandır. Deməli, alilik heyvaniliyə bərabərdir. Hər bir 

normal insan bu məntiqi özü üçün təhqir sayar.  

Psixoanaliz mütləqləĢdirilir, psixoanaliz adında Allah 

quraĢdırılır, cəmiyyətin taleyinin psixoanalizdən asılılığı tərtib 

olunur. Mənəviyyatüstü hadisə kimi uydurulan psixoanaliz öz 

mövcudluğu və hegemonluğu üçün münbit Ģərait yaradır. 

Mənəviyyatın aradan qalxdığı və yaxud məhdudlaĢdırıldığı 

dünyada heyvani instinktlər, vəhĢi ehtiraslar, fövqəlduyğular 

cəmiyyəti daim çalxalamaqda, təbəqələĢmə yaratmaqda 

hökmürəvan olur ki, nəticədə barbarlıqdan əsəbi xəstəliklər daha 

da geniĢlənir. Psixoanalizə çağırıĢ cəmiyyətin barbarlığını 

qorumaqdır. Freydə görə, insanın öz heyvani istəklərinə mütləq 

qayıtması böyük sivilizasiyadır. «ĠnsanlaĢma əvəzinə 
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heyvanlaĢma» – Freydin devizi budur. Müasir burjua – kapitalist 

cəmiyyəti heyvaniliyə üstünlük verməklə Freydin baĢına tac 

qoymaqdadır. Mənəviyyatın üzünə qara pərdə çəkməklə bu tacın 

gözqamaĢdırıcı gücünü nümayiĢ etdirmək Qərb dünyasının 

amansız çöküĢünü sübut edir. 

Psixoanalizə görə, fərd mənəviyyat sərhədlərini aradan 

qaldırmalı, onu inkar etməlidir ki, sağalsın, – fiziki cəhətdən 

sağlam və gümrah olsun. Hipnoz müalicəsi də mənəviyyatın 

daxili dünyadan qovulması hesabına baĢa gəlir. Bu heyvərələr 

sanki insan deyil, bir eĢĢək müalicə edirlər. Baytara müalicə 

eləmək üçün mal lazımdır, insan yox. 

«BiĢüurun Ģüura çevrilməsindən xəstə əzab çəkir» – 

bəhanəsiylə nevroloji xəstəyə cinsi əlaqəyə girmək tövsiyə olunur. 

Ġzah olunur ki, cinsi tələbat ödənilməyəndə cismani enerji zərərli 

simptomların yaranmasına təkan verir ki, bu da nevroloji xəstəliyə 

səbəb olur. Cinsi əlaqə ilə orqanizm nevroloji narahatçılıq gətirən 

simptomlardan azad olur və sağalma prosesi baĢ verir. Bəlkə də 

tibbi baxımdan bu məqbul sayıla bilər. Fəqət bu məsələni 

mütləqləĢdirmək, yeni dünyabaxıĢın əsası kimi təlqin eləmək 

insanın ali həyat məntiqini bütünlüklə sual altına almaqdır.  

Bu bəhanələrlə cinsi ehtirasların yolundan əxlaq səddini 

qaldırmaq heç də bəĢəri sağlamlığa xidmət eləmir. Heyvaniliyi 

təsdiq eləməklə sağlam bəĢər yaratmaq cəfəngiyyatdır. Həqiqi 

sağlamlığı sağlam mənəviyyat yarada bilər. Ġnsanın bəsit 

duyğulardan imtina eləməsi, mənalı ömür yaratması və bundan 

fərəh alması əsl səadət və sağlamlıqdır. Freyd sağlamlığın yalnız 

cinsi həzzdən yarandığını iddia edir. Mənəvi fərəhin yaratdığı 

sağlamlığı rədd edir. BəĢərilik – insanın heyvani instinktləri 

üzərində qurulanda sivilizasiya barbarlığa çevrilir.  

Yəqin ki, freydçilər deyəcəklər «mənəvi, əxlaqi fərəhçiliyə 

hamı kütləvi Ģəkildə çata bilməz, bu səbəbdən də fərəhçilik yolu 

müalicəvi əhəmiyyət kəsb edə bilməz. Amma seksual istəklərin 

yaradacağı sakitliyi, sağlamlığı hamıya Ģamil etmək olar». Bəli, 

əgər «kütləvi müalicə» cəmiyyəti zaman-zaman heyvan sürüsünə 

çevirəcəksə, ondan imtina eləmək lazımdır. Bir də ki, mənəviyyat 

fərəhçiliyinə qovuĢmayanın varlığı ilə yoxluğu arasında nə fərq 
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var ki, onun mövcudluğunu qorumaq üçün əxlaqı ləğv edəsən?! 

Qəribədir, freydizmdə heyvaniliyi qorumaq adında təzə 

«humanizm» uydurulur. Ümumən, Freyd humanizmi maneə hesab 

edir. Fəqət heyvani instinktlərlə yaĢayan insana xidmət 

göstərməyi – mənəviyyat tələbindən gələn humanizmin əvəzi 

kimi görür. Mənəviyyatın dediyi humanizm freydizmdə illüziya, 

cəfəngiyyat sayılır. Özünün təklif elədiyi xidmət isə rasional 

həqiqət kimi qiymətləndirilir.  

«Münasibətlərdə, yuxugörmədə gərginlik BiĢüurun Ģüura 

hücumu nəticəsində baĢ verir. Deməli, enerjinin paylanmasında 

qüsur yaranır». 

Freyd deyir ki, insan özünə hakim olmalıdır, yəni BiĢüurun 

yerinə Ģüuru gətirməlidir. Bu o demək deyil ki, o, BiĢüurun 

heyvani istəklərini ləğv etmək tərəfdarıdır. Sadəcə BiĢüurun 

istəklərini ġüurun həyata keçirməsini önə çəkir. Psixoanalizçi 

bunu ideal qələbə hesab edir. Bəs insan bu qələbəyə necə nail 

olmalıdır?! – Deməli, insan özünün psixikasındakı gərginliyi 

aradan qaldırmaq üçün o, enerjisini mənəvi tələblərin əlindən 

almalı və ilkin istəyə, arzuya – seksə, heyvani tələblərin 

ödənməsinə yönəltməlidir. Fiziki sağlamlıq üçün mənəviyyat 

dünyasını düĢünməmək Freyd üçün heç bir problem yaratmır. 

«Supermənin – vicdanın zərbələri altında xəstə inildəyir» deyərək 

ruhani aləmin iztirabdan baĢqa bir Ģey olmadığını dilə gətirir. 

Onun məntiqinə görə, insan seksual enerjinin məcmuyudur. Və 

onun həyatında bütün fəaliyyətlər, əməllər, yaradıcılıqlar – 

seksual enerjinin qeyri-seksual məsrəf olunması nəticəsində baĢ 

verir. Deməli, guya insan özünün seksual enerjisinin hesabına 

mənəviyyat yaradır, mədəniyyət yaradır, ədəbiyyat, sənət yaradır. 

Sonradan onun bu yaratdıqları insanın üzərində tabular, yasaqlar 

qoyur. Ġnsan, instinktlərinin tələblərindən doğan arzularını həyata 

keçirə bilmir. Fəqət bu arzular tabularla, yasaqlarla ləğv olmur, 

sadəcə, dərində gizlənir, yəni biĢüura toplaĢır. Bununla da insanda 

psixopat vəziyyət yaranır, cəmiyyət bu gediĢlə xəstəliyə düçar 

olur. Yasaqlarla buxovlanmıĢ enerji baĢqa istiqamətə sərf olunur – 

müharibələr baĢ verir və s.  
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Beləliklə, Freyd sübut etməyə çalıĢır ki, insana mane olmaq 

olmaz, o öz «ilkinliyinə», yəni heyvani tələblərini, instinktlərin 

bütün istəklərini həyata keçirməyə qayıtmalıdır. Onda o, xoĢbəxt 

olacaq. Freydizmə görə belə cıxır ki, quldarlığın bütün 

amansızlıqları da vicdanın yasaqları əsasında meydana gəlib. 

Əgər doğrudan da müharibələri törədən adamlar dağıdıcılığı – 

seksə xərclənməyib biĢüura toplanan enerji hesabına edirsə, onda 

gərək onlar baĢqa iĢlə məĢğul olmayaydılar. Məgər Freyd 

bilmirmi ki, müharibəni törədən Ģahlar olub. Və hər bir Ģahın da 

əlli siğəsi, qırx kənizi, beĢ-altı arvadı olub. Axı onların heç biri 

seksdən korluq çəkməyiblər. Onların o qədər «ixtiyarı» olub ki, 

heç vaxt tapıb bütün siğələrinə baĢ çəkə bilməyiblər. Belə isə baĢ 

kəsən, müharibə törədən Ģahlar biĢüurun hansı enerjisi hesabına 

bunu ediblər?! 

Min illərdir bəĢəriyyətin yaratdığı mənəvi, mədəni dəyərləri 

hansısa avantürist bir nəzəriyyəçi öz mövqeyini – əslində 

mövqesizliyini sübut eləmək üçün rədd edir. Bu dəyərləri yalnız 

zahiri bəzək hesab edir və həmin dəyərlərlə bəĢəriyyətin heç nəyə 

nail olmadığını dilə gətirir. Gərək insan da, cəmiyyət də necə var 

elə görünsün və elə də qalsın. Bu da o deməkdir ki, ibtidai icma 

dövrü deyilən dövr ən böyük sivilizasiyadır. Beləliklə, Freyd 

özünün budama kəĢfləriylə bəĢəriyyətin ən böyük uğuru olan Ailə 

ülviyyətinə qarĢı çıxmaqla yenilik iddiasında olur. Habelə bu 

çağırıĢıyla Dövlətçilik ənənəsinin mənasızlığını sübutlamağa 

çalıĢır. Əlbəttə, dövlət mexanizmi quruluĢlara, ağalığın, 

təbəqəçiliyin tələblərinə uyğun olmamalıdır. Ġnsanlığa xidmət 

yönündə fəaliyyət göstərməlidir və Freydin iddia etdiyi kimi, 

insanların sürü səviyyəsinin bərqərar olması yolundakı maneə 

kimi düĢünülməməlidir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, freydizmin yeni insanı 

bütünlüklə biolojiliyə xidmət eləmiĢ olur, yəni ötəriyə, öləriyə, 

mahiyyətcə yoxluğa. Psixoanaliz Yoxluq haqqında, habelə 

yoxluğa xidmət edən elmdir. Ġddia olunur ki, Freyd gözün 

görmədiyi ilə, yəni zəkanın gördüyü ilə məĢğul olur. Freydə görə 

zəka da müstəqil deyil, onun alın yazısı kimi qiymətləndirdiyi 

biĢüurun təsirindədir. Deməli, zəkanın öz qənaəti yoxdur, ona 



Сойлу Аталы 

 176 

biĢüur diktə edir. Aydındır ki, belə olan halda biĢüur Zəkaya seksə 

yol açmaq öyrədəcək. Freydin zəkası adi gözün gördüyünü görür. 

Yəni Əbədilikdən təcrid olunmuĢ keçiciliyin mövcudluğunu təmin 

edən, baĢqa sözlə, mövcudluğu piyləndirən, kefləndirən prosesləri 

görür. Və bu prosesləri o, idealın təməli sayır. Deməli, Freyddə 

ideal – keçiciliyi ĢirinləĢdirən proseslərdən doğulur. Bununla da 

psixoanalizin kəĢf elədiyi ideal doğulur və ölür. Freydizmdə əbədi 

ideal yoxdur. Freydizmin idealı bizim adını çəkməkdə böyük 

utanc duyduğumuz cinsiyyət tələbləri və bu tələblərə olan 

«sevgi»dir. 

BəĢəriyyətin baĢ ucalığıdır ki, insanın ayıblı yerinin adını 

bədii dildə, lüğətdə, kitabda çəkmir. Min illərdir insan öz ayıblı 

yerlərinin görünməsinin qarĢısını aldığı halda, Freydizm insanın 

ayıblı yerlərindən, ayıblı əməllərindən nəzəriyyə yaradır. Ġndi 

Avropadan dünyanın hər yerinə yayılan ayıbların nümayiĢi 

əməlli-baĢlı gəlir mənbəyinə çevrilir. Qadınlar özlərində analıq 

mənası daĢıyır. Bu mənanı onlar gerçəkləĢdirəndə, yəni ana 

olanda müqəddəs sayılırlar. Təəssüf ki, mahiyyətcə müqəddəs 

olan qadınları – anaları psixoanalizin yoluxucu təsiri ilə 

tumançaqlaĢdırırlar, göbəyi açıq, baldırı açıq küçələrə buraxırlar. 

Çünki geyim dəbləri kapitalizmin pul mənbəyidir. Qadınların 

ayıblı yerlərinin göstərilməsindən pul qazanılır. Ġki nəfərə aid olan 

münasibətlər kütləviliyə aid olur, səhnələĢdirilir. Gəncliyin 

emosionallığından istifadə edib, onların ağlını söndürürlər. 

Göbəyi açıq, baldırını nümayiĢ etdirməkdən həzz alan qadının 

mərd, qəhrəman oğul doğmasına inanmıram. Hərçənd, Freyd 

qəhrəmanlığı da, mərdliyi də seksual prosesə aid edir. Bu, 

yolverilməzdir! 

BəĢəriyyətin Hollandiya faciəsi mövcuddur. Bu da 

Freydizmin «nailiyyəti»dir ki, kiĢinin kiĢiyə gözü düĢür, kiĢi 

kiĢini seçir və öz seksual «xoĢbəxtliyi»nin zirvəsində yaĢayır. 

Təbabətin ölümüdür ki, məhz seksual arzulara uyğun olaraq 

plastik əməliyyatlar aparıb genləri dəyiĢir – kiĢini qadına çevirir, 

qadını kiĢiyə. Ġnsan həyatını nə dərəcədə oyuncağa çevirdiklərinin 

fərqinə varmırlar.  
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Freyd seksin aĢırı təsirlərindən danıĢır, danıĢır, birdən 

anlayanda ki, bu arzunu tam azad buraxanda faciəyə gətirib 

çıxarır, hətta qətl hadisələri baĢ verir, dərhal qayıdır ki, onu 

normaya salmaq lazımdır. Sonra hər Ģeyi yenidən unudaraq 

sadalayır ki, insanın arzularının həyata keçirilməsinə əxlaq mane 

olur, bu arzuları biĢüura sıxıĢdırır və insan bədbəxt olur, nevrotik 

xəstəliyə düçar olur. Ġnsanı bu azardan müalicə eləmək üçün təbii 

instinktlərin (yəni heyvaniliyin) yolundan mənəviyyat, 

mədəniyyət maneələrini qaldırmaq lazımdır. Lakin bundan sonra 

baĢqa bir fikirlə özünə bəraət qazandırmağa çalıĢır. «Ġnstinktlərin 

mədəniyyət tərəfindən rədd edilməsinə psixoloji cəhətdən haqq 

qazandırmaq olmur, sosial və təhlükəsizlik baxımından isə bunsuz 

keçinmək mümkün deyildir» (F.Ġsmayılov – «Klassik 

psixoanalizin əsasları», səh.210). 

SoruĢmaq lazımdır ki, bəs onda psixoanalizi niyə 

mütləqləĢdirirsən?! Əlacsız qalanda özü də bilmədən psixoanalizi 

mütləqləĢdirməyi təkzib edir. Fəqət Freyd harada mənəviyyatı 

tam aradan qaldıra bilmir, orada onun rolunu minimuma 

endirməyə çalıĢır. «Psixoanaliz insana təlqin edir ki, onun 

xoĢbəxtliyi üçün lazım olan problem – gözləmədir» – (həmin əsər. 

Burada «gözləməni» səbr mənasında iĢlədir). 

Əvvəla, göründüyü kimi, psixoanalizçi gözləməni, yəni 

səbri problem kimi qələmə verir. Deməli, insan öz heyvani 

instinktlərini həyata keçirmək üçün və sağ qalmaq üçün gözləmə 

– səbr adlandırdığı problemlə hesablaĢmaq məcburiyyətindədir. 

Müəmmalı, ziddiyyətli çək-çevirlər yorucu bir mərhələyə 

qədəm qoyur. Deməli, adamlar öz instinktlərinin tələblərini azad 

Ģəkildə ödəyəndə bir-birinə yağı kəsilə bilir, aralarında rəqabət 

baĢ verir, çox vaxt isə tələblərin azad ödəniĢi ölümlə nəticələnir. 

Bunun qarĢısını almaq üçün Freyd «səbri» təklif edir. Bir tərəfdən 

insan özünün instinktlərinin tələblərini ödəməyəndə o 

psixopatlıqdan, nevrozluqdan əziyyət çəkir. Digər tərəfdən, o bu 

tələbləri ödəyəndə baĢqaları üçün fəsadlar törədir. Deməli, o, səbr 

etməlidir, əlveriĢli Ģərait gözləməlidir. Lakin Freyd əlveriĢli 

Ģəraitin necə yaranması imkanlarını göstərmir. ġübhəsiz ki, bu 

Ģərait öz-özünə yaranmayacaq. Ġnsan özü Ģərait yaratmalıdır. Bu 
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isə hiyləgərliyin, siyasət bicliyinin meydana gəlməsi üçün zəmin 

hazırlamaqdır. Siyasətin meydana gəlməsi isə açıq öldürməkdən 

gizli öldürməyə keçiddir.  
Freyd yeni bir Ģey demədi. Tarixən insanların 

çatıĢmazlıqlarına bəraət verdi. Ġnsanlar öz cismani, bioloji 
tələblərini ödəmək üçün (həyat uğrunda mübarizə) siyasi fəndlər 
düĢünməklə məĢğul oldular. Qəribəlik ondadır ki, Freyd səbr 
təklif edir. Amma, dediyimiz kimi, səbr – fürsət mənasında 
iĢlədilir ki, bu da hiyləgərlik və biclik səviyyəsindəki fəaliyyəti 
təmin edir. BaĢqa mənada səbr – mənəviyyat tələbidir. Bu isə 
heyvaniliyin təntənəsinə yasaq qoyan səbrdir ki, əlbəttə, Freyd 
bunu nəzərdə tutmaz. Əcəba, insanı necə varsa – elə qəbul edən 
Freyd nəzərə almırmı ki, insan necə var elə qalanda onda 
tülkülük, canavarlıq, ilanlıq, donuzluq da qalır? Lakin insan necə 
varsa, o cür qalmaq istəməyəndə, ilanlığı, tülkülüyü, canavarlığı, 
donuzluğu ötür, yeni bir ilahi səviyyə yaradır. Freyd bu səviyyəni 
arzulamır və bunu mümkün saymır.  

«Cəmiyyət zalımlara və məzlumlara, ağalara və qullara 
bölünür. Bu cür bərabərsizlik təbiətdən gəlir və o elə bir 
xəstəlikdir ki, heç bir dərmanı yoxdur. Ġnsan belə bir zərurətlə 
razılaĢmamalıdır ki, onun təbiəti cəmiyyətdə hamının eyni 
yüksəkliyə qalxmasını istisna edir» – (həmin əsər). 

Bu fikir kapitalizmə və onun baĢında duran Avropa-
mərkəzçiliyə hava, su kimi lazımdır. Əslində, NitsĢeçiliyin 
«fövqəlmən» ideyasını deyir Freyd burada. Avropamərkəzçiliyin 
ideoloji bazası NitsĢeçiliklə Freydçiliyin birliyindən ibarətdir. 
Avropa özünün mərkəzçilik istəklərini bu ideolojilik üzərində 
qurub. Fərdi münasibətlərdə bu hiyləgərlik məhz Freydizmin 
dediyi gözləmə mənası daĢıyır. KiĢilərin qadınlara sevgi elan 
etməsi, ailə qurmaq vəd etməsi və intim əlaqəyə girdikdən sonra 
ondan imtina etməsi elə Freydin dediyi münbit Ģəraitdir, səbrdir. 
Bu nəzəriyyəyə görə mənəviyyat «münbit Ģəraitdən» baĢqa bir Ģey 
olmur. Yəni mənəviyyatlı danıĢıb inandırdıqdan sonra öz heyvani 
istəklərini həyata keçirmək və münasibətə son qoymaq. Bu cür 
aldatmalar, insan ləyaqətini məsxərəyə qoymaqla sağlamlığı 
«təmin edir» və qətl də baĢ vermir. Bu gediĢat – insanların incə 
duyğularından hiyləgərcəsinə sui-istifadə edərək faydalanmaq 
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təlimi uyduran Deyl Karneginin istəklərinə uyğun gəlir. Ġndi 
bizim bir çox təhsil müəssisələrimizdə müəllimlər tələbələrə Deyl 
Karnegini oxumaq tövsiyə edirlər. DəhĢətlidir ki, bizim 
oxumuĢların çoxu meymun kimi nə göstərirlər onu da təqlid edir. 
Deyl Karnegi psixoloji təsir vasitəsi kimi məhz «səbri» – fürsəti 
əsas götürərək öz istəklərini həyata keçirməyi tövsiyə edir. 

Ġnsan həyatının seksual baĢlanğıcdan ibarət olmasını yeni 
arqumentlərlə inkiĢaf etdirməyə çalıĢan Freyd «təbiətə qarĢı 
getmək mənasızdır, çünki mədəniyyətə qarĢı duran qüvvələrin – 
təəĢĢüqlərin arxasında təbiət və onun qanunları durur» deyir. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu, panteizmin təhrif olunmuĢ 
biçimidir. Yəni təbiətin insandakı qaçılmaz hökmlərini 
hərcayiləĢdirməklə (müqəddəsləĢdirməklə yox) azğınlığa yol 
açmaq arzusudur. Freydizmdə bəĢəriyyətin keçdiyi bütün yollar 
hərcayiləĢdirilir. O, panteizmi də , monoteizmi də, politeizmi də, 
fetiĢizmi də seksuallıqdan törəmiĢ ideyalar hesab edir. «Seksual 
enerji ideyalar istehsal edir» deməkdən utanmır. Freyd ən çox 
animizmi təqdir edir. Və hesab edir ki, animizm insanın təbii 
vəziyyətindən yaranıb. O ideya ki, Ruhaniyyat tələbindən 
düĢüncələrlə meydana gəlib, onu illüziya hesab edir. Görünür, bu 
da insanın «təbii vəziyyətidir».  

Ziqmund Freyd əxlaqı, mənəviyyatı, mədəniyyəti qaraladığı 
kimi dini də ardıcıl rədd edir. O, buna nail olmaq üçün dinin elmə, 
idraka yad səviyyəsini qabardır. Fəqət elmilik, idrakilik – 
müqəddəsliyin qorunmasına deyil, biolojiliyin inkiĢafı üçün 
ünvanlanır. Dini – seksual istəklərin azad Ģəkildə həyata keçiril-
məsi üçün – vurur. DinsizləĢmək – seksləĢmək xətti götürür. 
«Klassik psixoanalizin əsasları» kitabında deyildiyi kimi: «Freyd 
inanırdı ki, dinədək insan təbiətin qucağından çıxdığı kimi, hər 
Ģeydə azad və sərbəst idi, o öz seçimində heç nədən asılı deyildi: 
maddi cəhətdən özünü təbii vasitələrlə təmin edirdi, seksual 
cəhətdən isə ən yaxınları, o cümlədən isə valideynlərlə təmin 
olunurdu» («Klassik psixoanalizin əsasları», səh. 212). «Dinin 
tabuları bunu ləğv elədi», – deyir. Ġftira! Ġnsana bu boyda iftira 
yağdırmaq vəhĢətdir! Freydin azad insanı – fahiĢədir. Freydə 
görə, azadlığı müəyyən edən – hər bir arzunun heyvanicəsinə 
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həyata keçirilməsidir. Heyvanilikdən asılılığı azadlıq sayır, 
mədəniyyətdən asılılığı – antiazadlıq.  

Qeyd edək ki, Freyd insandakı baĢqa naqis duyğuların adını 
heç yerdə çəkmir. Məsələn, ağalıq, paxıllıq. Freyd bu duyğuları 
biĢüurun qəzəbi kimi anlayır. BaĢqa sözlə, seksual istəklər 
boğulanda, enerji biĢüura sıxıĢdırılanda həmin duyğular əmələ 
gəlir. Buradan belə çıxır ki, əxlaq biĢüuru yükləyir, BiĢüur bu 
yükə dözmür və üsyan edir, yəni yuxarıda adını çəkdiyimiz 
duyğular qismində təzahür edir.  

Bu fərziyyələrin cəfəng olduğunu sübut eləmək üçün, 
məsələnin qoyuluĢunun ziddiyyətliliyini üzə çıxaraq. Əvvəla, 
əxlaq məsələsinə yanaĢmanı aydınlaĢdıraq. Qəbul edilmiĢ olsa ki, 
biĢüurun həyata keçirmək istədiyini əxlaq vurub özünə 
qaytarmaqla ağalıq, paxıllıq, xudbinlik, xəbislik və s. duyğuların 
yaranmasına rəvac verir, onda əxlaqı müsbət keyfiyyət kimi deyil, 
mənfi keyfiyyət kimi dəyərləndirməliyik. Axı biz bilirik ki, əxlaq 
müsbət keyfiyyətdir. Deməli, o mənfi keyfiyyətlərin yaranmasına 
təkan verə bilməz. Boğmağa qalarsa, axı əxlaq o duyğuları da 
boğmağa yönəlir. Əgər Freyd iddia edirsə ki, əxlaq o duyğulara 
qarĢı dayana bilmir, onda biz də deyirik: o, əxlaq deyil, 
yarıməxlaqdır. O, Freydin əxlaqıdır. Freydizm özünü dahilər 
haqqında dediyi fikirlə də təkzib edir. «Klassik psixoanalizin 
əsasları» kitabı yazır: «Freyd qəti əmin idi ki, Ģüur, intellekt, zəka 
anlayıĢı kütlənin parametrlərinə daxil deyildir. Bu məziyyətlər 
ancaq dahilərin, elitanın, idarəedicilərin iĢidir. Onlarda Ģüur daha 
çox inkiĢaf etdiyindən öz istək və arzularını, təbiətdən gələn ilkin 
məhəbbət hisslərini boğa, – özlərini məhdudlaĢdıra bilirlər». 
Buradan aydın olur ki, Freyd öz nəzəriyyəsini insan üzərində 
deyil, kütləvilik üzərində qurur. Dahilər isə insanı, insanlığı təmsil 
edirlər, kütləviliyi yox. Əgər əxlaq biĢüuru «incidəndə» fəsadlar 
törənirsə, necə olur ki, dahilərdə biĢüurun səsi çıxmır?! Axı 
biĢüuru Freyd tale kimi, alın yazısı kimi qiymətləndirir. Deməli, 
insan, Freydin dediyi kimi, biĢüurun tabeliyində, əsirliyində 
yaĢamaya bilir; deməli, insan özünə tale yarada bilir. Onu da qeyd 
edək ki, biz, Əxlaqı enerjini biĢüura sıxıĢdıran güc kimi deyil, 
insanın ruhani həyatında heyvaniliyi ləğv edən qüdrət kimi qəbul 
edirik. Yataq hadisəsi həyatı hərcayiləĢdirmir, fəqət Əxlaqın, 
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məhəbbətin tələbiylə nizamlanır. Ġnsanın həzzə deyil, fərəhə daha 
çox ehtiyacı var. Ġnsan görünüb yox olmaq üçün gəlmir dünyaya, 
Əbədilik yaratmaq üçün gəlir. Xalq – insanın əbədiliyidir, lakin 
xalq – say kimi yox, həzz mənbəyi kimi yox, – dəyər kimi, 
keyfiyyət kimi. 

Freydə görə, adam necə doğulur, eləcə də qalmalıdır. Əgər 
o, eləcə qalmırsa, dahi olursa, deməli, bəĢəriyyətə bədbəxtlik 
gətirir. Freyd adamların tərbiyəsi ilə də məĢğul olur. Onun 
tərbiyəli adamı intelligentdir, kamil fərd deyil. Bilirik ki, dünya 
intelligentlərlə doludur. Və elə dünyanı çalxalayan da intelligent-
lərdir. Kitab davam edir: «O, dinin yaratdığı ilahiliyi və 
müqəddəsliyi zəkanın yaratdığı ilahiliklə və müqəddəsliklə əvəz 
etmək istəyir». Əcəb sayıqlamadır! Freyd hər addımda ilahi və 
müqəddəs duyğuları vurur. Bəs onun yaratdığı ilahilik və 
müqəddəslik nə deyən Ģeydir?! Axı zəka ilahilik və müqəddəslik 
yarada bilməz. Zəka ilahilik və müqəddəsliyə xidmət edə bilər. 
Zəka ilə ilahilik və müqəddəslik yaratmaq iddiasında olan 
psixoanalizçilər iddia edirlər ki, dahilik – seksdən yararlana 
bilməyəndə yaranır. Yəni enerji biĢüura yığılıb dahiliyə çevrilir. 
Dahiliyi zəka ilə bağlayan Freydizm ilahilik və müqəddəsliyi 
biĢüurdan gerçəkləĢən hadisə hesab edir. Əslində, dahiliyi 
biĢüurdan gələn Ģüur hadisəsi hesab edir. Yəni, enerji BiĢüura 
toplanır. Kimdə Ģüur azdırsa, bu toplanan enerji hesabına 
dağıntılar edir, kimdə Ģüur çoxdursa, o, dahi olur. Freydizmə görə, 
insanın ən kamil səviyyəsi BiĢüurdan sonra gələn və ikinci 
dərəcəli olan Ģüurluluqdur. O, unudur ki, Ģüur insanın ən aĢağı 
səviyyəsidir. ġüurdan qat-qat yüksək olan ruh var – inam var, eĢq 
var, idrakilik var, iradə var. Freyd ruh adlanan həqiqət tanımır, o 
ruhu seksual imkan hesab edir, iradəni biĢüurun istəklərinə 
tabeçilik kimi anlayır. Ġradə mənasını itirir, biĢüur iradə-zad 
tanımır. Freydin inamına görə insan heyvandan baĢqa heç nə ola 
bilməz. Bu səbəbdən də Freydizmdə dahilik mənasızlaĢır. Əslində 
isə bilmək lazımdır ki, dahilik seksi əvəz eləmir, seksi rədd edir. 
Ġnsan seksual həyatın bəsit, öləri, heyvani olduğunu dərk edir. 
Tamahın, təmənnanın, ağalığın, xudbinliyin, yırtıcılığın, 
qəddarlığın antihəyat, antimənəviyyat olduğunu dərk edir və 
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bunları rədd edərək həyata ali, müqəddəs əməllər gətirməklə 
dahiləĢir. 

Ġnsanı sekslə nə qədər istəyirsən məĢğul elətdir, doğrudanmı 
ondakı ağalıq duyğusu, varidatçılıq duyğusu ləğv olacaq?! 
Freydizm bu duyğuların ləğv olunmasını da mümkünsüz sayır. O, 
sübut edir ki, insana bu, təbiətdən gəlir, odur ki, bu duyğuları ləğv 
eləmək mümkün deyil. Paxıllıq – bədənin istəklərini ödəyir, ruhun 
istəklərini ödəmir. Bədənə xidmət nəzəriyyəsi yaradan 
Freydizmdə Paxıllıq ilkinliyə aiddir. Freyddə ilkinlik bədənlə 
baĢlayır, bədənlə də qurtarır. Bu nəzəriyyəyə görə ilk olan 
BiĢüurdur. BiĢüurun xaotik tələblərindən «maddi idealizm» 
quraĢdıran Freyd ardıcıl materialist kimi çıxıĢ edir. BiĢüur maddi 
olmayan təsəvvürü yaratsa da, bütün çək-çevirlərin hamısı maddi 
xarakter daĢıyır.  

Freyd idealist ola bilməzdi, çünki idealizmdə müsbət 
keyfiyyətlər mövcuddur. Freyd insanın hərcayi istəklərini varlığın 
təbii və yetkin halı sayır. Deməli, yetkinlik təbii olanın olduğu 
kimi qalmasıdır. Təbii olan – yəni bioloji meyillər.  

Dedik ki, freydizmdə insanın mahiyyəti heyvanilikdir. 
Buradan belə çıxır ki, mənəviyyat meylinin yaranması heyvandan 
insan əmələ gətirib ki, bu da süni bir prosesdir. BaĢqa sözlə, insan 
olmağın süni proses olduğu qənaəti yaradılır. Və belə çıxır ki, 
insanın xoĢbəxtliyi öz ilkinliyinə – heyvaniliyinə can 
atmasındadır. Mənəvi fəaliyyət də məhz həmin heyvani enerjinin 
səadətdən ayrılmağa sərf olunması nəticəsində baĢ verir.  

Bundan da eybəcər materializm ola bilməz! Kitabda yazılır: 
«orqanizmə məxsus narahatlığın, gərginliyin aradan qaldırılması 
nisbi xarakter daĢıyır… o, ya həyata, ya da ölümə xidmət edən 
fəaliyyətlə məĢğul olmalıdır» (həmin kitab, səh. 64). 

Buradan belə çıxır ki, insanın boĢ durmaması üçün cismani 
gərginlik həmiĢə mövcud olmalıdır. Bununla da insanın həyat 
eĢqini necə də urvatsızlaĢdırır. Deməli, a) gərginliyin olmaması da 
ölümdür, olması da; b) insanın fəaliyyəti, arzusu – olmamaqla 
olmağın arasında qərar tutmaqdır; c) varlığın mahiyyəti bu aralığı 
təyin etməkdən ibarətdir; ç) mahiyyət maddidən asılıdır, maddi 
olmasa, mahiyyət ölər. Bu, sırf materialist təfəkkürdür. 
Marksizmin sosioloji materializmi ilə Freydin psixoloji materia-
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lizmi eyni bir gerçəkliyə xidmət edir. Marksizm maddi istəklərin 
həyata keçirilməsini mənəviyyat hesab edir; freydizm isə psixoloji 
istəklərin həyata keçirilməsini. Hər ikisində mənəvilik 
heyvanilikdən asılı vəziyyətə düĢür. Mənəvilik heyvaniliyin 
ölümü üzərində qurulmalı olduğu halda, bu iki nəzəriyyə 
mənəviliyi heyvaniliyin təntənəsi üzərində qurur. Kitab Freydin 
dili ilə deyir ki: «Ġnsanı – biĢüur (id), təbiət və baĢqa insanlar 
formalaĢdırır. Heç nə insanın özündən asılı deyil… MƏN xarici 
aləmə istiqamətlənən, ona adaptasiya olunan orqanizmdir».  

Burada da insanın Ruhani xilqət olması inkar edilməklə, 
mənəviliyin rolu heçə endirilir. Ġnsan həyatda alət kimi çıxıĢ edir. 
Marksizmdə insan ictimai münasibətlərin məhsulu kimi çıxıĢ 
edirsə, burada o, psixoloji münasibətlərin məhsulu kimi meydana 
çıxır. Ġnsanın özünəməxsusluğu həyasızcasına rədd olunur. ġərq 
ruhu məsxərəyə qoyulur. «Ənəlhəqq» ideyası bayağılaĢdırılır. 

Yeni dünyagörüĢ kimi qələmə verilən psixoanalizdə insanla 
dünyanın əlaqəsi görünmür. Hər Ģey məlum (seksual) 
münasibətlərin ətrafında fırladılır. Marksizmdə insanın dünyaya 
münasibətinin əsas hərəkətverici qüvvəsi istehsal münasibətləri ilə 
istehsal vasitələrinin əlaqəsidirsə, freydizmdə dünyaya 
münasibətin hərəkətverici qüvvəsi kimi seksual istəklər çıxıĢ edir. 
Freyd izah edir ki, biĢüurdakı MƏN və Ģüurdakı MƏN etibarilə 
insan ikili mahiyyətə malikdir. Əslində, Freyd insan təbiətinin 
dialektikasını bütünlüklə onun mahiyyətinə Ģamil edir və insanın 
xarakterindəki ikiliyi əbədi proses hesab edir. Bununla da insana 
inamı biryolluq ləğv edir. Deməli, insana etibar eləmək olmaz, 
onun dostluğu da boĢ və mənasızdır. Çünki dost istənilən vaxt 
ikinci MƏNin təsirinə düĢüb xəyanət edə bilər. Ataya, anaya da, 
övlada da etibar eləmək olmaz. Bu isə inamsızlıq yaratmaqla 
həyatı mənasızlaĢdırmaq deməkdir. Freyd iddia edir ki, ailədə qız 
ataya, oğul anaya daha çox bağlıdır, çünki qız atada, oğul anada 
seksual obyekt görür. Hətta oğlan uĢaqları bir-biriylə yola getmir, 
çünki bacılarına gözləri düĢdüyü üçün bir-birini qısqanırlar. 
Həmçinin bacılar qardaĢı bir-birinə qısqanırlar. Deməli, ata 
öləndə qız ona görə göynəyir ki, onun sağlığında seksdən yanıq 
qalıb.  
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Bu mülahizəyə görə, Ziqmund Freydi də, Fərman Freydi də 
dəlixanaya atmaq lazımdır. 

«Klassik psixoanalizin əsasları» kitabının 209-cu 
səhifəsində oxuyuruq: «Ġnsanlar ata haqqında təsəvvürləri 
ümumiləĢdirmə yolu ilə Allah ideyasına gəlib çıxmıĢlar». Onda 
Freyddən soruĢmaq lazımdır: «Əgər qız evlad atada cinsi obyekt 
görürsə, bəs atanın ümumiləĢdirilmiĢ siması olan Allahda hansı 
obyekti görür?!» 

Həyatı seksomaniya mühitinə çevirməyə çalıĢan Freyd izah 
edir: «demək, din bu sahədə istəyinə nail olmamıĢ – insanların 
seksual arzularını tamamilə boğa bilməmiĢdir». Bu, nə böyük 
avantüradır! Suçlama metoduna bax! Guya hansısa din, 
mədəniyyət cinsi münasibətlərin bütünlüklə qarĢısını almaq 
məqsədi güdüb. Nə vaxt olub belə bir cəhd?! Axı uĢaq da baĢa 
düĢür ki, heç kəs bəĢəriyyətin nəslinin kəsilməsinə qərar verməz. 
BəĢəriyyət sadəcə freydizmin ortaya qoyduğu acgöz fahiĢəliyin 
əlini-ayağını yığıĢdırmaq haqqında düĢünüb. Freydin həĢirləri 
(«ola bilər ki, mədəniyyətin inkiĢafı bəĢər övladının ölüb 
getməsinə gətirib çıxarsın, çünki o, cinsi funksiyaya mənfi təsir 
göstərir») tamamilə əsassızdır. Freyd anlamalıdır ki, min illərdir 
bəĢər övladı ailə səviyyəsində arta-arta indiki saya çatıb. Ġnsan 
ailə qurmaqla özünün seksual tələblərini kifayət qədər ödəmiĢ 
olur. Freyd nə istəyir?! Belə çıxır ki, bir qadınla, bir kiĢiylə 
yetərlənmək olmaz. Freydin ruhunda fahiĢəlik var, onun normal 
adam olmasına inanmıram. Məgər küçədə kim kimi gördü onu 
dilə tutmalıdır?! 

Psixoanaliz – bəĢəriyyətin əzəli, əbədi xəstə olmasını iddia 
edən nəzəriyyədir. BaĢqa sözlə, xəstəlik nəzəriyyəsi və xəstəliyə 
bəraət verən nəzəriyyədir. BəĢəriyyət – bu nəzəriyyəyə ehtiyacı 
olduğu dərəcədə xəstədir. Bu nəzəriyyəyə ehtiyacı olmadığı 
dərəcədə sağlam və xoĢbəxtdir. Əslində bəĢəriyyəti xəstələndirən 
bu və buna bənzər nəzəriyyələrdir. BəĢəriyyət – sağlam 
nəzəriyyələrə meyil etdikcə sağlamlaĢa bilər. Bütün nəzəriyyələr 
insanlığın inkiĢafına həsr olunsaydı, təbabətə az ehtiyac olardı. 
Təbabət inkiĢaf elədikcə xəstəlik aradan qalxmır, inkiĢaf edir. 
Təbabət süni bəlalarla əlləĢmək əvəzinə təbii bəlalarla 
döyüĢsəydi, daha çox xeyir verərdi. BəĢəriyyətə süni bəlalar 
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törədirlər və ona qarĢı da təbabət yaradırlar. Bu da olur təbabətin 
inkiĢafı. Bu cür inkiĢaf yaratmaq özü axmaqlıqdır. Bir az dərinə 
gedəndə məlum olur ki, bir çox sahələrdə inkiĢaf axmaqlıqdan 
təməl tapır. Məsələn, cinsi xəstəliklərin əksəriyyəti elə freydizmin 
həya həddini götürməsindən çoxalıb. Freydə görə hər kəs cinsi 
istəklərini istədiyi kimi ödəməkdə azaddır. Onda bir kiĢi və ya bir 
qadın onlarla adamın seksual arzularında iĢtirak edir və nəticədə 
bir fərddən baĢqa fərdə xəstəlik daĢınır. Müasir dövrdə ən çox 
qarĢısıalınmaz xəstəliklər cinsi əlaqələrin ailə münasibətlərindən 
kənara çıxması nəticəsində baĢ verir. Hətta sağlam bir kiĢi və ya 
qadın, sağlam bir neçə qadınlar və ya kiĢilərlə cinsi əlaqədə 
olanda bir bədəndən baĢqa bədənə yad cisim düĢüb mənfi təsir 
göstərə bilir. Belə ki, mühitin (cinsi obyektin) yad cismə qarĢı 
immunitetli olmaması nəticəsində xəstəliyin yaranması ehtimalı 
artır. Ailə biçimi əslində bəĢəriyyəti heyvanilikdən və heyvanilik 
əsasında yarana bilən xəstəliklərdən qoruyan ən böyük 
terapiyadır. Freyd isə bu terapiyanı cinsi arzuların sərbəstliyinə 
maneə kimi rədd edir.  

Bizim üçün ailə – xəlqi, bəĢəri məna daĢıyır. Bununla belə, 
o həm də bəĢəriyyətin bioloji sağlamlıq imkanıdır.  

Freydizmin Vicdan məsələsinə münasibəti də ziddiyyətlidir, 
daha çox isə inkaredicidir. O deyir: «Vicdan və əxlaq ata xofunun 
analoqudur; uĢaq atadan qorxduğuna görə onu müqəddəsləĢdirir, 
bu xof sonralar fərdin məni üzərinə qaldırılır. Ġnsan və cəmiyyət 
də belədir: cəmiyyət, toplum insana qarĢı durur, onun 
mövcudluğunu qorxu altında saxlayır». Freyd cəmiyyəti məhz 
fərdin seksual istəklərini məhdudlaĢdırmaqda suçlayır. O, fərdi 
cəmiyyətdən asılı kimi qəbul edir. Heç bir mərhələdə fərdin 
özündən asılılığı görünmür. Fərd özünü cəmiyyətdə baĢı bağlı 
inək kimi ifadə edir.  

«MƏN ruhi aparatda xarici aləmin nümayəndəsidirsə, MƏN 
– ideal – daxili aləmin və ya ĠD-in səlahiyyətlisidir» – (həmin 
kitab, səh.184). Əgər nəzərə alsaq ki, Freyd MƏNi biĢüura, MƏN 
– idealı Ģüura aid edir, deməli, insan yoxdur. Deməli, Ģüurlu həyat 
insana kənardan gəlir ki, bu da insanlığın, mənanın insandan 
kənarda olması qənaəti yaradır. Kənardan insanı idarə edən yeni 
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Allah forması tətbiq edilir. Dolayısıyla dinin insandan kənarda 
ilahilik axtarmasına bəraət verilir.  

Burada baĢqa bir məntiqi də izah eləmək lazım gəlir: əgər 
Ģüurun qanunları cəmiyyətdən gəlirsə (axı cəmiyyət də 
insanlardan ibarətdir), onda bu kənar söhbəti nə deməkdir?! Bəs 
necə olur ki, insandan kənarda olan Ģüurluluq insana elə 
insanlardan gəlir?! Burada anlaĢılmazlıq və ziddiyyət insanın 
mahiyyətində deyil, məhz məsələnin qoyuluĢundadır. 

Bilik bir fikrin orbitindən kənara çıxa bilmir. Fizioloji 
proseslərdəki müəyyən əlaqələri o dərəcədə çək-çevirə salır ki, 
oxucu hipnoza məruz qalsın. Burada söhbət ġarkonun hipnoz 
müalicəsindən deyil, hipnozla çaĢdırmaq Ģarlatanlığından gedir. 
Yad dillə insanları öz tərsməcazlığına inandırmağa çalıĢmaq və 
sadalanan macəraları doqmata çevirməklə, çox usdufca əqli 
kallığı qorumaq falçılığı həyata keçirilir. «Mənəviyyat insanın 
ömrünə hakim kəsilməsin, yoxsa heyvanilik (id) qəzəblənib 
orqanizmi xəstəliyə məruz qoyar» deyə-deyə, çox ardıcıl hayqırır 
– elm ġeyx Nəsrullahı. 

Ġslamın çoxarvadlılığı, qohumla evlənməyə yasaq 
qoymaması freydizmdə təqdir olunur. Bəlkə belə cəhətlərə görə 
avropamərkəzçiliyin nəzarət mexanizmlərindən biri olan 
YUNESKO Ġslamı ən mütərəqqi din hesab edirmiĢ. Ki, müsəlman 
aləminə freydizmi yeritməkdə çətinlik çəkməsinlər? Ġslamı təqdir 
eləyən YUNESKO freydizmi də təqdir eləyəndə müsəlmanların 
dili gödəlir. Və onlar əvvəlcə Ġslama görə YUNESKO-nun 
təqdirinə ağız suyu axıtdıqları üçün freydizmin təqdirinə etiraz 
edə bilməzlər. Necə ki, edə də bilmirlər. Avropadan yürüyən seks 
«mədəniyyəti» müsəlmanları daha böyük «Ģövqlə» soyundurub 
həyalarını əyləncəyə çevirə bilir. Hər Ģeyi Ġslamın adına çıxan 
müsəlmanlar, qorx ki, Avropanın təqdir elədiyi «seks elmi»ni də 
Ġslamın adına çıxsınlar. Belə olarsa, avropalılar buna etiraz 
eləməyəcəklər.  

Yəhudilər Ġsa da verdilər, Z.Freyd də. Ġsa mənəviyyatdan, 
əxlaqdan, sevgidən danıĢdı, yəhudilər onu qəbul eləmədilər və 
öldürtdülər. Z.Freyd əxlaqa, mənəviyyata qarĢı çıxdı, indi onu 
peyğəmbərləĢdirməklə məĢğuldurlar. Bu cür xüsusiyyətlərə 
görədir ki, onlar bəĢər tarixi boyu təqib olunublar, qovulublar, 



Инамчы Щарайы 

 187 

öldürülüblər. Dünyanın ən böyük fəsadlarını yəhudilər törədiblər, 
ən təhlükəli terroristləri yəhudilər veriblər. Z.Freyd – bəĢəriyyətə 
mənəvi katastroflar hazırlayan, terrorizmin baĢında dayananlardan 
biridir, birincisidir.  

Freydin yaratdığı seksosentrizm nəzəriyyəsi (bu adı biz öz 
tərəfimizdən qoyuruq) bəĢəriyyətin boynuna xəstə olmasını güclə 
qoyur. Bu nəzəriyyəyə görə, bəĢəriyyət fitri xəstədir və əbədi 
xəstə olacaqdır. BəĢəriyyət öz xəstəliyini seksual arzularını daha 
çox ödəməklə yalnız ovundura bilər. Bu nəzəriyyə dindəki 
«Adəm övladı Adəmin Allah qarĢısındakı xəyanətinə görə 
(məlum buğda əhvalatı) günahkardır» məntiqindən daha qəddar 
və amansız məntiqdir. 

Freyd – Avropanın əxlaq simvoludur. Ona görə də 
Avropada ailə ölür. Hollandiya – Freydizmin nümunəvi 
praktikantıdır. Avropanın içinə taun kimi yayılan Freydizm ġərqi 
də ciddi Ģəkildə yoluxdurmaqdadır. Allahı, onun dalınca insanı 
öldürən Freyd Avropanı seksosentrizmə çevirməyi qarĢısına 
məqsəd qoyub. BəĢəriyyəti sürüləĢdirib idarə etmək istəyi – 
elmin, tərəqqinin, insanlığın məhvi istiqamətində həyata keçirilən 
terror əməlidir. Psixoanalizin əxlaqa qarĢı çıxması və təbliğ 
olunmasıyla həyatın katastrofik mərhələləri yaradılır. «Ġnsan 
yalnız instinktlər əsasında xoĢbəxt ola bilər» məntiqiylə böyük 
yaradıcılıq, böyük təfəkkür, böyük düha bəĢəriyyətə gələn 
bədbəxtliklərin mənbəyi kimi qiymətləndirilir.  

Min illərdir peyğəmbərlərin harayı, filosofların, böyük 
Ģairlərin fəryadı dünyanı əyən əməllərə qarĢı dayanıb, bəĢəriyyəti 
sürüləĢməkdən qoruyub. Ġndi səfeh bir manyak, seksoman vəhĢi 
istəklərə elm donu geydirərək əxlaqı söndürməyə, heyvani 
münasibətləri dinə çevirməyə giriĢib. Freydin icad elədiyi seks 
Ģərabı ayrı-ayrı səfsəfəçilərin ağlını xumarlandırıb, gözlərini məst 
edib. Freyd Ġnsanı əyir və bunlar da insanın əyrisindən aforizm 
yazırlar. Psixoanalizdən «səadət» oxuyurlar və bunu da cəmiyyətə 
sırıyırlar. Haqqında söhbət gedən kitabın müəllifi də – onlardan 
biri.  

BəĢəriyyəti instinktlərə tapĢırmaq özü heyvanilikdir. 
Freydizm taununa yoluxmuĢ elm və fəlsəfə tör-töküntüləri 
psixoanalizə həqiqət donu geydirərək onu mütləqləĢdirmək üçün 
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bəĢəriyyətin dahilərinin ayrı-ayrı fikirlərindən bu sarsaq təlimə 
bəzəklər vurmağa cəhdlər edirlər. Bu kitabın müəllifi də 
Nizamidən, Sədidən, Tolstoydan kəlamlar götürüb Freyd 
laboratoriyasında təcrübə kolbaları kimi istifadə edir. Utanmaq 
lazımdır! Bu, əxlaq, mənəviyyat yaradıcılarını antimənəviyyat 
iblisi ilə doğmalaĢdırmağa çalıĢmaq, yumĢaq desək, 
ləyaqətsizlikdir.  

BəĢəriyyətin böyüklərinə ləkə yaxmayın, alınmayacaq! 
Ruhani Ġntibah hökmüylə bəĢəriyyətin meydanına gəlmiĢ 

Mütləqə Ġnam sistemi onun böyüklərini qoruyacaq. Ruhaniyyat 
dünyasının qəsdinə duran fərdləri, nəzəriyyələri tarixin zibilliyinə 
atacaqdır! 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 

Atamız Var Olsun! 
 

19–21 Qürub Ayı, 25-il. Saray-Soylu. 
 

 

 

ZAMANIN  ĠÇĠNDƏ 

 

(Səməd Vurğunun yaradıcılığı üstə) 

 

ġeir – duyğuların həqiqətlə görüĢündən doğan ali həyat 

nəğməsidir. Bu nəğməni müqəddəs avazla oxuyan adam Ģair olur.  

ġeir ömrə sevgi kimi gəlir. Bu gəliĢ – ilahi olanla ömrün 

vəhdətinə çevrilir. Göylə Yerin, GünəĢlə Torpağın, Ömürlə 

Əbədiyyətin əlaqəsi, vəhdəti dərk olunanda ürək Ģeir diliylə 

nəğmə oxuyur. YaranıĢın əzəliliyi, varlığın aliliyi Ģeiriyyət 

çağıran ülvi duyğuların qanadlarında həyatın gerçəkliyinə gözəllik 

gətirir. ġairin Ģəxsiyyəti də bu halətlə birgə qurulur. Mənəviliklə 

istedadın əlaqəsi qırılanda isə Ģeir ölü doğulur, – yaĢamır və 

yaĢanmır. Həqiqətlə bir olmayan ömürdə istedad insaniliyi izhar 

eləyən Ģeir yaza bilmir, bəzək kimi ötəri, suvenir kimi parıltılı, az 

ömürlü Ģeir yazır. Ġlham gəlir – amma həyatın gözəlliyi dərk 

olunmur. Ġlham gəlir – ötəridən danıĢır, əzəlidən danıĢmır; 
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keçicidən danıĢır, əbədidən danıĢmır. Ġlham gəlir – amma 

yoxluqla varlığın fərqini göstərə bilmir.  

Ġlham doğulur və ölür. Zamandan danıĢır, ona görə ölür; 

əbədiyyətdən danıĢsaydı, yaĢayardı. Gerçəklikdən danıĢır və 

gerçəkliklə bir yerdə də ölür. Mahiyyətdən danıĢmır, Mahiyyət 

ölməzdir. Ölməzdən danıĢmaq – yaĢamaq deməkdir. 

Burada haqqında danıĢacağımız Səməd Vurğun belə bir 

ziddiyyətli və buna görə də fəlakətli tale yaĢamıĢ Ģairlərdəndir. 

Səməd haqqında danıĢanlar yalnız Ģeir haqqında danıĢıblar, 

Ģəxsiyyət haqqında danıĢmayıblar. Çünki Səməddə gözəl Ģeiriyyət 

var, amma böyük Ģəxsiyyət yoxdur. ġeiriyyətlə Ģəxsiyyətin 

vəhdəti də yoxdursa, heç bir insani, milli təsdiqdən söhbət gedə 

bilməz.  

Zəmanə S.Vurğunda israfçılığa yol verib. Onu adiliyin, 

keçiciliyin, özgəçiliyin vəsfçisinə çevirib. Əlbəttə, biz demək 

istəmirik ki, günahkar zəmanədir. Biz deyirik ki, gözəl bir el 

nəğməkarı zəmanənin ağuĢuna atıldı və dahi olmaq imkanlarıyla 

bir yerdə əriyib qeybə çəkildi. Ġndi o yalnız cəmiyyətin təhrif 

olunmuĢ tarixində mövcuddur. Çox qısa, ortada qırılan 

nəğmələrdə isə onun ilhamının gözəlliyi yaĢayır, Ģəxsiyyəti yox. 

Biz, Ģeiriyyəti sevənlər, Vurğunu oxuduqca ağır təəssüf 

duyğuları keçiririk. Necə aydın, gözəl xalq dili, pafoslu təbiilik, 

vəcdli poetiklik çağlayır onun qəlbində! Lakin tez də qırılır, 

kosmopolit xəyallarla əvəz olunur. 

ġairin «Mən tələsmirəm» Ģeirini oxuduqca adamın ürəyi 

riqqətə gəlir. Çünki canlıdır, sadədir, həyata, təbiətə, təbiiliyə 

ehtiraslı bir pərəstiĢ yaradır. YaĢanan bir anın poetik sözə 

çevrilməsi – insanla Ģeiriyyətin doğmalığını təsdiq edir. 

 

Sən də, ovçu dostum, tələsmə sən də, 

Bu qəlbi dağları qoy asta aĢaq. 

O çay yanındakı yaĢıl çəməndə, 

Asta addımlayıb ağır dolaĢaq. 

Hər gülə, çiçəyə salam verməsəm, 

XoĢ üz göstərməsəm, xoĢ üz görməsəm; 

Nanələr, reyhanlar inciyər məndən! 
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Güllərin yarpağı tökülər dən-dən… 

Odur ki, yel olub çöldə əsmirəm, 

Heç yana, heç yerə mən tələsmirəm! 

 

       *** 

Bulud tez keçməsin baĢımın üstdən, 

Çay da yavaĢ axsın… sular boyunca 

Baxım hər zərrəyə, baxım doyunca… 

Ürək tərpənməyir ötərgi səsdən, 

Nə çıxar bir anlıq yanan həvəsdən? 

 

Duymaq istəyi, sevmək istəyi, təmasda olmaq həsrəti. Bu, 

əslində yaĢamaq yanğısıdır. Tükənməz arzular, sonsuz ehtiraslar 

yaĢamaq yanğısının iĢığı kimi təzahür edir. Həyatın özülü, özəyi 

də bu istəklərdə yaĢayır. 

Hər yarpaq insan qəlbinin pıçıltılarına diqqət kəsiləndə, hər 

qaya insan vüqarıyla dostluq edəndə təbiət insaniləĢir. Bu gözəllik 

nəğməsini yalnız poeziya dili oxuya bilir. 

Bəzən isə Ģairin ürəyindən GünəĢ iĢığı çəkilir, duyğularının 

yuxulu gözlərinə gecə çökür, təbiiliyin, sadəliyin ömrü qırılır, təzə 

sərhəd baĢlayır, yollar itir və ziqzaqlı gediĢlərdən gurultular qopur 

– «Muğan poeması»nda olduğu kimi. 

 

Nizaminin, Füzulinin söhbətinə qulaq asdım, 

PuĢkinin söz rübabını öz sinəmin üstə basdım, 

Mənim vahid vətənimsə, dörd hərfli SSSR-dir, 

Onun böyük istiqbalı bütün dünya, bütün yerdir! 

 

Elə bil bayaqkı Səməd getdi, baĢqası gəldi. Bunları 

birləĢdirmək olmur, birləĢdirəndə fəlakətə çevrilir. Ayırmaq da 

olmur, ayıranda təhrif olunur. 

 

Divarlarda ad çıxarmıĢ qəhrəmanların 

Qatar-qatar əksi durur, bax iftixarla! 

DöĢlərində neçə orden vardır onların! 

Gah Suvorov, gah Kutuzov baxır vüqarla… 
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(«Qəhrəmanın zəfəri», Bakı, 1986, səh.169). 

 

Bu obrazlarda Səməd nə tapıb, nəyi təqdim edir?! 

Qəhrəmanlıqmı öyülür, bu qəhrəmanlığın yaratdığı nədir?.. 

Burada Səməd özü öz baĢına elə oyun açıb ki, onu hansısa 

bir sistem əsasında təqdim eləmək mümkün deyil. Bu səbəbdən də 

yorulmamaq üçün onun gurultulu, bağırtılı halətindən təcrid olub 

sazlı-nəğməli təbiiliyinə qayıdaq. 

 

Laçınların göydən enməz, 

Qayaların baxar dinməz, 

Yaman gündə üzün dönməz, – 

Pozulmaz ilqarın, dağlar! 

 

və yaxud 

 

Qayaları baĢ-baĢadır, 

Güneyləri tamaĢadır. 

Gödək ömrü çox yaĢadır 

Canım dağlar, gözüm dağlar! 

 

və yaxud 

 

O ceyran baxıĢlı baxdı uzaqdan, 

Canımı odlara yaxdı nahaqdan, 

Yüz il də dolanıb keçsə o vaxtdan, 

Unutmaz aləmdə əhli-hal məni. 

 

yaxud da 

 

Bilərziyi ağ altundan, 

Yerə düĢdü göy atından. 

Ala gözlər qaĢ altından 

Süzüb axdı gülə-gülə. 
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BaĢqa bir yerdə  

 

Sevda yolçusuyam əzəl yaĢımdan, 

Könlüm ayrı gəzir can sirdaĢımdan; 

Dağıdır huĢumu alır baĢımdan 

Süzülüb gələndə xəyala gözlər. 

 

Bu bəndlərdə heç bir yeni fikir kəĢf olunmayıb. Lakin 

oxuduqca bulaq kimi qaynayıb adamın içinə süzülür. Çünki 

bunlar hamısı sazın nəğməsidir. Oxuduqca ürəyin sevgisində saz 

çalınır. Elin fitrətində olanlar Səmədin sinəsində köklənmiĢ saz 

nəğmələridir. 

Səməd bunları söyləyəndə hiss eləyirsən ki, heç bir çətinlik 

çəkmir, ilham fitrətdən gəlir, qələm zorlanmır, duyğu gücənmir. 

Ġlahi fitrətdir! Təbiət öz gözəlliyini bu fitrətin üzünə geniĢ açıb. 

Səməddə ölməz nə varsa, ondakı ilahi fitrətin söylədiyi bu saz 

nəğmələrindədir.  

Bütövlükdə isə Səməd Vurğun yaradıcılığı onun 

ölməzliyinə zəmanət vermir… 

 

 

ĠkiləĢən Tale 

 

Səməd özü öz taleyinin fəlakətini duyur və onu dilə gətirir 

də. Lakin bunu deyib üstündən keçib gedir. Adama elə gəlir ki, o, 

«mən özüm fəlakətimi görürəm, amma bu fəlakətdən çıxmaq 

müĢküldür» demək üçün «UnudulmuĢ tək məzar» Ģeirini yazıb. 

Deməli, Səməd dahi aqibəti yaĢamaqdan qorxub. Qorxunun 

yoldaĢı həqiqət Ģairi ola bilməz. 

 

Fikrə getdi qəlbim bir an… 

Qəbristana keĢik çəkən, 

Gül basdırıb ağac əkən 

Dünya görmüĢ bir qocadan 

SoruĢdum ki, sən bilərsən, 

Kiminkidir bu tək məzar? 
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Nə yazısı, nə daĢı var, 

Nə üstünə gəlib gedən? 

 

Qoca bir az gülümsədi, 

Sonra qəbrə baxıb dedi: 

–Qafil, özün bilməyirsən? 

Səninkidir o tək məzar, 

Onu dövran verdi bada; 

Çox danıĢıb az yazanlar 

Unudulur bu dünyada. 

 

…………………………….. 

 

Ağıllı söz, yaxĢı Ģer, 

yazmıĢammı? Varsa hanı? 

Gördüm qoca doğru deyir, 

Uçdu könlüm xanimanı… 

Boğulduqca göz yaĢıma 

Dedim ömür yoldaĢıma: 

Qapıları tez ol bağla, 

Otağı da bir az qızdır, 

Sən də bil ki, təmtəraqla 

Keçən günlər vəfasızdır! 

Hanı qələm? Hanı kağız? 

Tez ol gətir, a dildarım! 

Barı gəzsin ağız-ağız 

Ġndən belə yazdıqlarım… 

 

(«UnudulmuĢ tək məzar», Bakı, 1986) 

 

Doğru etirafdır. Bəs hanı imtina? Əcəba, səmimiyyət 

xatirinəmi deyilmiĢ etirafdır bu? Bundan sonra da o, köhnə hava 

çalır. Onun ən gözəl Ģeirləri belə, Ģair Ģəxsiyyətini təsdiq etmir. 

Bircə Ģeirində belə imtinaya yüksəlmir, mübarizə ruhu çağlamır. 

ġair o vaxt simalaĢır ki, onun vətən nisgili, xalq nisgili yaransın. 
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Səməddə Vətən – rus imperiyasıdır. Azərbaycan Ģairinin 

yaradıcılığında bu imperiyaya öygü baĢa çıxır. 

 

Moskva! Basılmaz sənin qüdrətin, 

Canlı heykəlisən əbədiyyətin! 

Mənim rus qardaĢım, səndəki vüqar 

Nəsildən-nəsilə qalmıĢ yadigar. 

PuĢkinin Ģeriylə ucalmısan sən. 

 

(«Moskva», Bakı, 1986). 

 

Bu Ģeir o vaxt yazılıb ki, Moskva Azərbaycanın ürəyinin 

yağını udmaqla qüvvətlənirdi. Və bu udmağa mane olmaq istəyən 

oğulları bircə-bircə torpağın altına, yaxud da sürgünə göndərirdi. 

Böyük ürəkli, vətən nisgili ilə yaĢayan Ģairləri qaranlıq 

zirzəmilərdə edam edən, ailələri baĢsız qoyan imperiyanın 

öyücüsü idi Səməd Vurğun. Atasız böyüyən gözüyaĢlı körpələrə 

məktəblərdə Leninə, Stalinə, Moskvaya sevgi nəğmələri 

öyrədilirdi. O nəğmələr ki, Səmədin diliylə söylənilmiĢ, qələmi ilə 

yazılmıĢdır. Ġmperiyaya «sədaqətsizliyinə» görə Cavidləri ittiham 

edirdi – döĢü ordenli, medallı Səməd. 

 

Nədən Ģerimizin baĢ qəhrəmanı 

Gah Turandan gəlir, gah da Ġrandan? 

Bəs mənim ölkəmin varlığı hanı? 

Böyük bir Ģairin yazdığı dastan 

Gah Turandan gəlir, gah da Ġrandan? 

 

(«Komsomol poeması», Bakı, 1986). 

 

Gərək ölməz Cavid də Səməd kimi dilini dinc saxlayıb, 

baĢını qoruyaydı?! Gərək «Leninin kitabı», «Zamanın 

Bayraqdarı» yazaydı?! Səməd «Bəs mənim ölkəmin varlığı 

hanı?» deyəndə əslində «dörd hərfli SSRĠ»-ni nəzərdə tuturdu. 

Hər Ģeyə, hər yerə, hər kəsə imperiyanın gözüylə baxırdı Səməd, 
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burada öz gözü yox idi. Öz gözü olanlar Səmədin söyüĢünə tuĢ 

olurdu. 

 

Ġndi xəbər verim oxucuma mən 

O «millət rəhbəri» Rəsulzadədən; 

ToplamıĢ məclisdə müsəlmanları, 

Yağlı vədələrə tutmuĢ onları; 

Deyir: «Türkiyəni çağıraq gərək, 

Bizə kömək olsun qılınc çəkərək. 

Parlasın ədalət, mehri-hürriyyət, 

Ucalsın göylərə Ģərəfi-millət!.. 

– ġarlatan! 

– Afərin! 

– Rəhbərə bir bax!.. 

– Vətəni yadlara bunlar satacaq!.. 

– Bir dayan! 

– Nə dedin? 

– O bir xaindir. 

Sözünün pərdəsi millətdir, dindir… 

 

(«26-lar» poeması, Bakı, 1986, səh. 59). 

ġair Səməd üçün Türkiyə, türk ulusu yaddır, rus imperiyası 

doğma!.. «Vətəni yadlara bunlar satacaq» – yəni imperiyanın 

qarĢısına Türkiyə ilə birgə Azərbaycan çıxacaq». Bəli, əziz 

Səməd! Əgər Azərbaycan Türkiyəyə pənah aparsaydı, öz 

mənliyini təsdiq edərdi. Fəqət sizlərin «vətənsevər»liyiniz 

hesabına Azərbaycan öz mənliyindən əl çəkib Rusiya adlı bir 

yadlığın varlığını təsdiq elədi. Bu gün də dünya canavar kimi 

ağzını açıb Türkiyəni də, türk ulusunu da udmaq istəyir. 

Azərbaycan da dünyaya sənin heykəlini göstərir. Sən isə 

Azərbaycanı qanına qəltan eləyənləri xilaskar kimi öyürsən!.. 

 

Ağır fikirlərə dalmıĢ ġaumyan, 

Xəyalı göyləri hey yara-yara, 

Əlvida söyləyir qaranlıqlara… 

Onun üzündəki fırtınaya bax! 
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Böyük bir həsrətlə boğulmuĢ rəngi; 

Onun baxıĢları alovlanaraq, 

Döyünür köksündə polad ürəyi, 

Böyük bir həsrətlə boğulmuĢ rəngi. 

 

(«26-lar» poeması, Bakı, 1986, səh. 61). 

 

ġaumyanların «polad ürəyi»ndə Azərbaycana, türkə qarĢı 

kindən qaralmıĢ qanlar axır – dünən də, bugün də. O ürək ki, 

minlərlə türkün qətlinə hökm vermiĢ, ləyaqətini alçaltmıĢdır. 

Tarix yenə təhrif olunur. Azərbaycan nəhayət ki, tarixi qüsurları, 

– bir ləkə kimi mənliyinə bulaĢan dolaĢıqları aradan qaldırmalıdır. 

Bu gün həm Səməd, həm də M.Ə.Rəsulzadə – bizim özümüzə 

münasibətimizin ziddiyyətli olduğunu sübut edirlər.  

Bu ziddiyyətin səbəbi isə hünərsizlikdir. 

Səmədin Ģeirlərinin baĢ qəhrəmanı Moskvadan gəlir, 

«SSRĠ»-dən gəlir. Səmədin azadlıq carçısı olan Milli qəhrəmanı 

yoxdur. O, Azərbaycanı öyəndə boz tarlalarda Moskva üçün gün 

altında yanan qız-gəlinlərin əlini, iĢini öyür. 

 

Bizim günlər belə keçir. ĠĢ ilə hünər 

ġöhrət olur bu torpağın hər övladına. 

AlqıĢlayır, salamlayır onu ürəklər, 

Vətən mülkü heykəl qoyur onun adına. 

 

(«Qəhrəmanın zəfəri», Bakı, 1986, səh. 170). 

 

Biz yalnız iĢ hünəri göstərmiĢik və buna özgələr yiyələnib. 

Tarlalarda üzü Moskva üçün yanıb qaralanların döĢlərində 

ordenlər parıldayıb. Bunun vəsfi də Səməd Ģeirlərinin ana xəttinə 

çevrilib. Səməd öz Ģeirlərində zəhmət adamlarından baĢqa 

Azərbaycanda Azərbaycan quran idrak, iradə tanımır, tanıtmır. 

Böyük Amallara yiyə durmamıĢıq, Ģeirlərimiz böyük 

Amallarımızı öyməyib, ona görə də Azərbaycanı paralayıblar, 

qamarlayıblar.  
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M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan istəyirdi, azad vətən istəyirdi, 

Səməd də ona xain deyirdi. 

Səməddə Ģeiri sevmək olur, amma Azərbaycanı tanımaq 

olmur, çünki Səməddə Azərbaycanı tapmaq olmur. Azərbaycan 

Moskvavari tanınır, Moskvanın ayağı kimi öyülür. Bu cür 

ruhsuzluqda Azərbaycana sevgi boğazda dayanır, ürəyə çatmır.  

Zamanın tələsində yazan qələm əbədiyyətin sevgisinə layiq 

ola bilməz.  

Diqqət yetirin: M.Ə.Rəsulzadəyə «xain» deyir, amma 

Azərbaycanın düĢmənini «Qafqazın qartalı ġaumyan belə…» 

deyərək öyür. 

Bir yerdə «Ġran, Turan nə olsa da, yad torpağıdır» deyir, 

baĢqa yerdə «Ġnsanlığa zinət oldu bu aləmdə Lenin adı» söyləyir. 

Nə böyük xəta! Bizə görə, bu cür hədyan münasibət tariximizə və 

milli mənliyimizə qarĢı acı bir kinayədir. 

Səməd Vətəndən elə yazdı, elə danıĢdı ki, vətənsevərlər 

zərər çəkdi.  

Biz dedik ki, Ģairimiz vətənin torpağını, daĢını öydü, 

bahadırlarını öyə bilmədi. Əmək bahadırlarının obrazını yaratdı. 

Əmək bahadırları isə Vətənin yağıları üçün torpaq becərdi, gül 

bitirdi.  

Vətən sonalarının gül üzləri özgələrə gül bəsləyəndə 

solduruldu. Səmədlər də bunu öydülər. 

 

 

Zamana sığan – Yoxluğa gedən 
 

Koba 

Yox, Vanya! Yaramaz arxayın olmaq! 

DüĢmənin gücünü hesaba almaq 

Birinci Ģərtidir qəhrəmanlığın, 

Belədir, ay xala! Sən nə deyirsən? 

 

Qızyetər 

Ehtiyat igidin yaraĢığıdır! 
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Koba 

(təkrar edir) 

Ehtiyat igidin yaraĢığıdır! – 

El səsi ən böyük məktəbdir, dostlar! 

 

ġaumyan 

(romantik bir vəziyyətlə) 

Bu səsdə dünyanın həqiqəti var! 

Tarix döyüĢlərə çağırır bizi. 

Gərək məĢəl tutaq ürəyimizi! 

 

MəĢədi bəy 

(Kobaya) 

Bəzən xəyallara gedir ġaumyan… 

 

Koba 

Meyvəsiz ağacdır xəyalsız insan. 

GünəĢsiz bir bahar saralıb solar, 

Xəyalsız gələcək qaranlıq olar… 

………………………………………… 

 

Xanlar 

(anasına) 

Nə xeyir tapmısan sən o göylərdən? 

 

Koba 

Onun ürəyinə heç toxunma sən, 

ĠnanmıĢ göylərə o körpəlikdən. 

Fəzalar olsa da fikri, diləyi, 

Yenə də təmizdir, safdır ürəyi. 

 

MəĢədi bəy 

(Qızyetərin başını sığallayaraq) 

Ananın qəlbinə toxunmaq olmaz. 

Ana nəfəsindən çiçək də solmaz. 
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ġaumyan 

Ġnsanlıq süd əmmiĢ ana döĢündən, 

Soyuq bir məzardır anasız Vətən. 

……………………………………….. 

 

Qızyetər 

(dərindən köksünü ötürərək) 

Taleyin zindanı kürəyimdədir, 

Zalımın zənciri biləyimdədir, 

Qonağın yerini soruĢursunuz? – 

Yarın ürəyimi, ürəyimdədir!.. 

 

(«Xanlar» dramı, Bakı, 1955). 

 

Səmədin ilahi ilhamı necə də amansızcasına zamana baĢ 

əyir, bac verir! Ali sözü zamana təslim eləmək cəhdi Ģəxsiyyətin 

boynuna kəndir salıb qəlibə sürüyür. Səməd Zamanla dil tapdığı 

üçün Əbədiyyətin qarĢısında dili lal olub. Dil gödək olanda 

Ģəxsiyyətin mənliyi süquta uğrayır. ġəxsiyyəti sevənlər üçün bu, 

nə qədər iztirablı müĢahidədir! Zamanın boyalarıyla o qədər 

boyanıb ki, tarix onu niĢan versə də, əbədiyyət onun varlığına 

Ģəhadət vermir. 

Səməddə hər zaman yeni təb var, amma onun yeni sözü, 

yeni mövzusu yoxdur. Yeni mövzu Azadlıqdır. Azadlığı özgədən 

istəmək əski mövzudur, özündən istəmək – yenidir, yenilikdir. 

Səməddəki yeni təb Lenin obrazı yaradıb, Moskva obrazı yaradıb, 

Azərbaycan obrazı yaratmayıb, Moskvanı yaradanda özünü, 

özünkünü pozuntuya uğradıb, ləğv edib.  

Səməd özü üçün sənətkar boyu yaradaraq Azərbaycanın 

boyuna çevrilməyib, boynuna mindirilib. Bu, bir xətadır. Bu elə 

bir xətadır ki, Səmədlər Azərbaycanın boynundan düĢməsə, 

Azərbaycanın boyu görünməyəcək. BolĢevizmə gərək olanlar 

Azərbaycanın böyükləri elan edildilər. Bu cür elanlarla 

Azərbaycana səadət vermək olmaz. 

Biz Azərbaycanın ruhani mahiyyətini, qədimliyindəki uca 

boyunu təqdim edəndə, özgələr yazırlar ki, Azərbaycanı 
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uydurmayın, ona öz «böyükləriniz»in (Səmədlərin) gözüylə 

baxın, onda Azərbaycanınızın balaca olduğunu görəcəksiniz.  

Bizə görə isə Azərbaycanı Səmədlərə bərabər götürmək onu 

anlamamaqdır, Azərbaycana qəsddir. 

Səməd Zamana bərabərdir, Azərbaycan Əbədiyyətə. 

Zaman onu dahi sayır, amma həqiqət onu dahi saymır. 

Səməd zamandan yüksəyə qalxa bilmədi, zamanın içində qaldı. 

Azərbaycan naminə, Həqiqət naminə bunu deməliyik. Heyf 

Səməd kimi istedadlı, ilhamlı Ģairimizdən! 

Azərbaycana yeni Ģairlər gərəkdir, yeni Ģeir gərəkdir, yeni 

qüdrət gərəkdir ki, onu – klassiklərin ruhu ilə birləĢdirsin, sabahı 

ilə doğmalaĢdırsın! 

 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 

 

Atamız Var Olsun! 

 

8–9 İşıq Ayı, 26-il. 

Saray-Soylu – Atakənd. 

 

 

 

ĠSTEDAD və ĠNSANĠLĠK 
 

 (A.S. Puşkinin əsərləri üstə düşüncələr) 

 

I. Yaradıcılıq və Müqəddəslik 

 

A.S. PuĢkin ədəbiyyatın ən çox araĢdırdığı və öyrəndiyi 

simalardan biridir. Bu da təbiidir. PuĢkinin bütün əsərləri füsunkar 

bir istedad qüdrəti ilə baĢa gəlmiĢdir və elə araĢdırmalar da 

istedadın sərhədlərini müəyyən etmək xarakteri daĢımıĢdır. Fəqət 

araĢdırmalar yaradıcını yaratdığı ilə bir yerdə bütöv Ģəkildə üzə 

çıxarmağı hədəfləmir, nəticədə siyasi Ģəraitin tələb elədiyi 

birtərəfli münasibət formalaĢır ki, oxucu da araĢdırılan sahədə 

həqiqi təsəvvürə, biliyə malik ola bilmir. Bu bizim 
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ədəbiyyatımızda daha çox özünü göstərir. Bizim təhlilçilərimizin 

yanaĢmalarında mədhiyyəçilik  idrakiliyi üstələyir. Elə buna görə 

də ortada ciddi yaradıcılıq olduğu halda, ona yanaĢma tərzi 

həqiqəti əks etdirmir.  

PuĢkinin «Ərzruma səyahət» əsərində (AzərnəĢr, Bakı, 

1937) onun təsvir eləmə qabiliyyətinə heyran qalmamaq olmur.  

PuĢkinin bu nəsr əsəri Türkiyəyə iĢğalçılıq yürüĢü edən rus 

ordusunu müĢayiət edən Ģairin aldığı təəssüratlardan yaranıb. 

Qafqazdan keçərək Qarsa, oradan Ərzruma qədər olan yol boyu, 

PuĢkin təbiəti o qədər canlı, füsunkar, bədii bir dil ilə ifadə 

etmiĢdir ki, rəssam bu təsvirdən gözəl təbiət əsərləri yarada bilər. 

Təbiətin hər qarıĢının təkrarsız gözəlliklərindən ibarət olmasını 

təkrarsız ifadələrlə nəql edən PuĢkin doğrudan da özünəməxsus 

bir istedad kimi aĢkarlanır.  

Fəqət bu səyahətdə PuĢkinin insana münasibəti, özəllikcə də 

türk insanlarına münasibəti təbiətə münasibəti ilə dəhĢətli bir 

təzad təĢkil edir. Əcəba, nə istəyib PuĢkin bu insanlardan? Bəlkə 

rus ordusuna müqavimət göstərməyib, müticəsinə qapını onların 

üzünə açsaydılar, PuĢkin onları «mədəni insanlar» adlandırardı?! 

Bu əsərdə (baĢqa əsərlərində də bu niyyətlərə rast gəlmək 

mümkündür) PuĢkin Avropa və Asiya ayrılığı yaradaraq, Asiyaya 

nifrətli, ikrahedici münasibətini sərgiləməkdən çəkinməyib. Misal 

çəkək: «Bu günlərdə mən bir qalmıq alaçığına getdim. Bütün ailə 

nahar etməyə toplanmıĢdı. Qazan ortalıqda asılmıĢdı, tüstü 

alaçığın yuxarısında açılmıĢ dəlikdən çıxırdı. Bəd olmayan gənc 

bir qalmıq qızı tütün çəkə-çəkə iĢ tikirdi. Mən onun yanında 

oturdum. Adın nədir? – Neçə yaĢın var? – On, bir də səkkiz. – Nə 

tikirsən? – Tuman. – Kimə? – Özümə. – O, öz trubqasını mənə 

verib nahar etməyə baĢladı. Qazanda qoyun quyruğu və duzla çay 

biĢirilirdi… BaĢqa bir xalq mətbəxində bundan daha murdar bir 

Ģey biĢirildiyini zənn etməyirəm… Qalmıqların iltifatları məni 

qorxutmuĢdu: mən tələsik alaçıqdan çıxdım və bu step 

sirseyasından (ifritə) getdim». («Ərzruma səyahət», səh.11,12). 

PuĢkinin bu təsviri açıq Ģəkildə oxucunu qalmıqların həyat 

tərzindən iyrəndirmək və Rusiyanın bu stepləri istila etməsinə 

bəraət verməkdən ibarətdir. «Geridə qalmıĢ, vəhĢi xalq» obrazı 
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yaratmaq bir çox Avropa və rus yazarları kimi, PuĢkini də 

həvəsləndirmiĢ və onu «Böyük imperiyaya» xidmət etməyə sövq 

etmiĢdir. 

Daha sonra PuĢkin böyük həvəslə davam edir: 

«…Çərkəslərin adətlərinə görə, orada onların süvariləri 

basdırılmıĢdı. Tatar yazısı, qılınc Ģəkli təngə daĢ üzərinə qazılmıĢ 

və yırtıcı babalardan yırtıcı nəvələrə yadigar buraxılmıĢdı». 

(Həmin əsər, səh.15,16). Bundan öncə təbiəti təsvir edəndə necə 

munis, həlim, alicənab görünürdü PuĢkin!.. Ġndi… necə acıqlı və 

qəddar danıĢır! Təhqir onun dilində heç bir maneəyə rast 

gəlmədən gurultulu bir əks-sədaya çevrilir. Diqqət edin: 

«Çərkəslərin bizi görən gözləri yox idi. Biz onları azad 

otlaqlarından qovub çıxarmıĢıq. Onların aulları dağıdılmıĢ, bütün 

qəbilələr tələf edilmiĢdir». (Həmin əsər, səh. 16). Nə qədər ucuz 

fəxarətdir! Güc nümayiĢi, millətlərin baĢına dünyanın dar 

edilməsi Ģair qəlbini göynətmir. Əksinə, bu müĢahidələr onun 

duyğularında bədii sevincə çevrilir və PuĢkin fəlakətlər üzərində 

«səadət» nəğmələri oxuyur. Bir Ģair qəlbində humanizmin 

sönməsi – imperiya xislətinin əzəmətinə «iĢıq» tutur.  

 

II. Millətçilik və BəĢərilik 

PuĢkinin nifrətlə yaratdığı vəhĢi obrazlar rusun istilasına 

bəraət və vəhĢi dağıdıcılığını xilaskarlıq kimi göstərmək 

əməllərinə xidmət edir. «…Onları müti etmək üçün bircə çarə var 

isə, o da Qrım tatarlarının silahlarını aldığımız kimi, onları da 

tərksilah etməkdən ibarətdir, bu isə son dərəcə çətindir; çünki 

onlar arasında irsi ədavətlər və qan intiqamı adəti hakimdir. 

Xəncər və qılınc onların bədənlərinin üzvüdür və uĢaqlar hələ dil 

açmamıĢdan əvvəl qılınc, xəncər qollanmağı öyrənməyə 

baĢlayırlar. Onlarda adam öldürmək sadə bir bədən hərəkətidir...». 

(Həmin əsər, səh. 16). Əgər PuĢkin tatarların qanının günlərlə 

arxlardan axıdılmasını vicdan əzabı ilə dilə gətirsəydi, onda rus 

vəhĢiliklərinin antibəĢəri əməllər törətdiklərini etiraf edən 

həqiqətçi düha olardı. Millətçilik – öz millətinin vəhĢiliklərini 

bəzəmək və baĢqa millətlərə qarĢı nifrətlər yağdırmaq əməlinə 

bərabər deyil. Əksinə, böyük düha öz millətini hər cür 
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vəhĢiliklərdən çəkindirməklə və insani dəyərləri qorumağa 

çağırmaq səviyyəsində gözəl millətçilik etmiĢ olur.  

PuĢkin bu əsərində tez-tez «ġərq mənasızlığı», «Asiya 

nadanlığı» ifadələri iĢlədir. ġərqi islam ehkamına bərabər tutan 

Ģairin dünyəvi biliyi adamda Ģübhə yaradır. Ya o, dünyanı yaxĢı 

bilmir, ya da açıqca qərəzli yanaĢır. Axı sivilizasiyanın, 

mədəniyyətin, böyük ədəbiyyatın ġərqə məxsus olduğunu danmaq 

– bəĢəri istəklərin çiçəklənməsinə necə yol aça bilər?! Yenə də 

əsərdə PuĢkinin qərəzli mövqelərini göstərən sitatlara qayıdaq: 

«UĢaq yaĢlarından səyahət mənim ən sevimli bir arzum idi. 

Sonralar mən uzun müddət gah cənuba, gah Ģimala gedərək bir 

köçəri həyat keçirdim. Lakin hələ heç bir zaman geniĢ Rusiyanın 

sərhədlərindən kənara çıxmamıĢdım. Mən sevinərək, atımı 

istiqamətində olduğum çaya sürdüm və mehriban at məni Türkiyə 

sahilinə çıxardı. Lakin bu sahil artıq alınmıĢdı: mən hələ də 

Rusiyada idim». (Həmin əsər, səh. 42). Nə amansız xudbinlikdir! 

Gəlib çıxasan Türkiyəyə və lovğa-lovğa deyəsən ki, bura 

Rusiyadır. Mən bir Ģəxs olaraq dünyanın tərif elədiyi bir Ģairin bu 

cür öyünmələrini seyr edəndə ödüm ağzıma gəlir. BaĢı, ayağı 

bilinməyən bir dünyada yaĢadığımı düĢünüb göz yaĢı tökmək 

istəyirəm. Təkcə rusun hakimiyyəti, siyasəti deyil, onun sevimli 

Ģairləri də türkə qarĢı nifrətlə danıĢanda Tolstoyun bu xalqa aid 

olmadığı qənaətinə gəlmək istəyirəm. Milliliyi BəĢəriliyə qarĢı 

qoymaq bunların vicdanına necə sığa bilir axı?! 

PuĢkin bütün yaradıcılığı, zəngin istedadı ilə rus millətinin 

iftixarıdır, fəqət bəĢəriliyə çatmayan iftixarıdır. Bir var – 

bəĢəriliyə dartınasan, lakin imkanın olmaya, bir də var zəngin 

imkanların ola, özün ziyan verəsən – PuĢkin kimi. Rusiyanı bütün 

canı ilə sevən PuĢkin ona görə bəĢəriləĢmir ki, baĢqalarına 

(özəlliklə, türkə) sözlə ifadə olunmaz bir antipatiyası ilə Rusiyanı 

özündə məhdudlaĢdırır. Nəhəng istedad müqəddəs bəĢəriliyə 

xidmət edə bilmir. BəĢəri olmayan isə insaniliyə doğma ola 

bilməz. Rusiyaya sevginin insaniliyə yadlığı onun bəĢəriliyinə 

yön deyil, imperializmə bəraətdir.  

Ġstedad – yaradan qüdrət kimi təsdiq olunanda insani olur. 

Fəqət bu qüdrətin yaratdığı nə olursa olsun – poeziya, incəsənət, 
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musiqi, fəlsəfə… mütləq insaniliyə xidmət etməlidir. Belə olan 

halda istedadlı olan – bəĢəri səviyyəyə yüksəlir. BəĢəri səviyyəyə 

gedən yolda heç bir siyasi ünsür iĢtirak etmir. Siyasi ünsür olan 

yerdə millətə xeyir vermək ehtimalı ola bilər, lakin belə halda 

siyasi ünsürlərlə bəzənmiĢ poeziya sevgi yaratmır. Bicliyin daxil 

olduğu düĢüncə nə qədər milli görünsə də, ona həqiqi rəğbət 

bəsləmək mümkün deyil. Poeziya baĢdan sona qədər ruhani-insani 

gözəllik çağırmalıdır. 

 

III. Siyasət və Humanizm 

PuĢkin mənim millətimə nifrət etmiĢ, onu aĢağılamaq xətti 

tutmuĢdur. Az qala ayrı-ayrı obrazlarla nifrətinə bəraət 

qazandırmaq üçün sübutlar qondarmağa giriĢmiĢdir. Əgər biz 

PuĢkin yaradıcılığında yalnız istedadı əsas götürsək, gərək 

millətimizi gözümüzdən salaq. Ya da PuĢkin səviyyəsində 

millətçilik edib PuĢkini gözümüzdən salaq. PuĢkin mənim 

millətimdə müəyyən çatıĢmazlıqlar tapıb onu narahatlıqla, insani 

bir qayğı ilə dilə gətirmiĢ olsaydı, onu anlardım. Yəni belə çıxardı 

ki, bəĢərin böyük Ģəxslərindən biri baĢqa bir xalqın hansısa 

qüsurlarına göz yaĢı axıtmıĢdır və beləliklə də bizim sevgimizə 

səbəb olardı. Təəssüf ki, məsələ bu cür deyil və biz də PuĢkini 

bəĢəriyyətin gözündən salmaq istəmədən, onun yerini göstərməyi 

məqsədəuyğun hesab edirik. Ən azı PuĢkin də bilir, qeyriləri də 

ki, mənim millətimin verdiyi böyüklər dünyanın bütün böyükləri 

ilə çəkidə tarazlaĢmağa, bəziləri isə ümumən çəkini basmağa 

qadirdir. 

Biz PuĢkini də, PuĢkinləri də millətimizin gözündən 

salmağa cəhd eləmirik. Əksinə, PuĢkinin rus xalqına sevgisini, 

canıyananlığını bir çox yönlərdə alqıĢlayırıq. Bununla belə, 

həqiqəti bütöv Ģəkildə bildirmək istəyirik. O kəslər ki, bizim 

millətimizə aĢağılayıcı münasibət bəsləyiblər, o kəslər ki, onu 

alçaltmaqdan çəkinməyiblər – bizimkilər onları bizə yaxĢı 

tanıtmayıblar. Bizə onların insani keyfiyyətlərini deyil, 

istedadlarını göstəriblər. Biz də onlara heykəllər ucaltmıĢıq, 

dilimizin nəğməsinə çevirmiĢik. Ağlımızı gözəlləĢdirsək, onda 

anlayarıq ki, ayrı-ayrı dövrlərdə biz insani qüdrətə deyil, istedada 
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pərəstiĢ etmiĢik. O istedada ki, bizə üstdən aĢağı baxıb. PuĢkin 

«Ərzruma səyahət» əsərində türkü elə təsvir edir ki, bunu oxuyan 

türkü qanmaz və qanmazlığından da məzlum, vəhĢi, vəhĢiliyindən 

də zavallı bir qövm kimi tanıyar. Bu əsər o qədər bədii və 

cazibədardır ki, adama hər Ģeyi unutdura bilər.  

Dediyimiz kimi, təbiətin təsviri oxucuya Ģairanə əhval 

aĢılayır. Təbiətə bu qədər içəridən məftun olmaq, insandan isə 

ağzını sürüyə-sürüyə danıĢmaq, onu bəzən kinayə ilə təsvir etmək 

nə qədər ziddiyyətlidir! ġairin insanı təsvirlərində qəzəbinin əcaib 

melodiyaları səslənir. Bu, PuĢkin mənəviyyatının təzahürləri 

deməkdir. PuĢkin Rusiyanın içərisində rus xalqına qarĢı 

hakimiyyət amansızlığı ilə mübarizə edib, amma Rusiyanın 

sərhədlərindən kənardakılara istilaçı münasibətini öyüb daim. 

Ümumimperiya, Ģovinizm təsirinin təzahürləri bu istedadlı Ģairin 

yaradıcılığında könül bulandıran bir iz buraxıb. Rusu çox alicənab 

və humanist təqdim edir PuĢkin. Əlbəttə, bu münasibət 

təqdirəlayiq bir səviyyə olardı. Əgər rus istila baĢında duranda da 

onu gözəl göstərməkdə inad etməsəydi. Bu göstərmədə hansı 

səmimiyyət ola bilər?! Müharibədə rusun davranıĢı mədəniyyətli 

bir intelligent təsiri bağıĢlayan görüntülərdən ibarət olur. Halbuki 

müharibəni məhz rus, baĢqalarına qarĢı aparır.  

PuĢkin «Səyahəti»ndə gürcü və erməni haqqında elə danıĢır 

ki, onlar tərəqqi etmiĢ, mədəni xalqlar kimi görünür. Türklər isə 

mədəniyyətdə ölüvay, bu səbəbdən də vəhĢi millət təsiri oyadır. 

Əslində isə PuĢkinin bəzi Ģeirlərində (burada Ģeiri köçürməyə 

ehtiyac yoxdur. Məqsəd poetik istedadı göstərmək deyil) erməni 

haqqında çox aĢağılayıcı münasibət var.  

Deməli, erməni rusla müqayisədə barbar, türklə müqayisədə 

isə mədəni və üstün millət kimi təqdim olunur. Guya erməni rusa 

tabe olduğu dərəcədə mədənidir, türk isə müstəqil olduğu 

dərəcədə vəhĢidir. Erməni Rusiyanın içərisində mənəmlik edəndə 

isə onu qabalıqda suçlayır və Ģeirlərində hətta söyür. Bu da 

mədəni Rusiya mədəniyyətinin baĢında duran Ģairin məntiqi!..  
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IV. Qəyyumluq axtarıĢı və Yiyəlik duyğusu 

 A.S.PuĢkin, «ġerlər, poemalar, povestlər» (Bakı, «Yazıçı» 

– 1987). Bu kitabın önsözündə professor Aqil Hacıyevin dilindən 

oxuyuruq: «Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti PuĢkin 

yaradıcılığı ilə sıx bağlıdır. «Azərbaycan və PuĢkin» mövzusu 

kifayət qədər geniĢdir və bir sıra mühüm aspektlərdən ibarətdir». 

Daha sonra müəllif ayrı-ayrı dövrlərdə yazılmıĢ kitab və 

məqalələrin adlarını sadalayır: «PuĢkin və Azərbaycan 

ədəbiyyatı», «PuĢkin və Azərbaycan mədəniyyəti», «PuĢkin 

Azərbaycan folklorunda» və s. Bu cür paralelliklərdən də betər 

xəcalət gətirəcək əməl ola bilərmi?! – Azərbaycanın Ģair və yazıçı 

seçkinləri PuĢkini Azərbaycana bərabər sayırlar. Niyə ölmürlər?! 

PuĢkini mədh eləməklə Rusiya imperiyasının iltifatını 

qazanmaqdan qürur duyan ziyalını Azərbaycanın böyüyü kimi 

iĢarə verən qələm də, barmaq da sınmalıdır. Bu cür yalmanma 

heyvərəliyi sovetlər dövründə lap Ģahə qalxıb. 1937-ci ildə, rusun 

azadlığından yazmıĢ PuĢkinin yubileyi ərəfəsində, onun azadlıq 

nəğmələrini tərcümə edən Azərbaycan azadlıqsevərləri, o 

cümlədən Əhməd Cavad, M.MüĢfiq güllələnirdilər. Bunları dilə 

gətirən tapılmırdı. Mükafat almaqla xalqın «böyüyü» elan 

olunmağa can atanlar isə orduya çevrilmiĢdi. Bunlar PuĢkinlərin 

kölgəsində böyük görünmək istədikcə Azərbaycanı kiçildiblər. 

ġöhrət və qorxu taununa tutulanlar bütün imkanlarını, 

istedadlarını Azərbaycan üçün gərəksiz olan fantastik ideallar 

quraĢdırmağa həsr ediblər. Sənət kəhkəĢanında estetik ideal 

axtarıĢlarını bir kənara qoyaraq «ali» rütbələrə, mənsəblərə yetən 

bir sıra Azərbaycan ədibləri bənzərsiz istedad zirvəsi «kəĢf 

etdiklərini» dilə gətirmiĢ və bununla öyünməkdən usanmamıĢlar 

və bu tapıntılarıyla sanki Azərbaycanı xoĢbəxtliyə çatdırmıĢlar. 

Ġnsanların azadlıq istəklərinin mahiyyət etibarı ilə tərənnümçüsü 

olmalı olan Ģairlərimiz PuĢkin istedadını öyməkdən böyük azadlıq 

tanımayıblar. «PuĢkin Azərbaycanın dostudur» – yazırlar, dalınca 

M.F.Axundovun, Bakıxanovun adlarını çəkirlər. O kəslər ki, 

rütbəli çar çinovnikləri idilər və bu çinovniklər həmiĢə 

Azərbaycanı Rusiyavari görüblər. Azərbaycanın əli qələm tutanlar 

ordusu Azərbaycanda böyük sənət yaratmaq əvəzinə, 
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Azərbaycana rusu öyrətməyə giriĢiblər. Bu ənənə bu gün də 

davam edir. Heç kim əleyhinə deyil ki, baĢqa xalqların sənət 

yaradıcılığı, böyük ədəbiyyatı tərcümə olunub xalqımıza 

çatdırılsın. Amma bu iĢi o vaxt görmək ləyaqətli olur ki, bu xalqın 

özünün böyük sənət, ədəbiyyat yaradıcılığı baĢa gəlir və baĢqa 

mədəniyyətlərin təsiriylə özümlüyünü itirmir. Bizdə bir sıra sənət 

nümunələri mövcud olub ki, bunlar əsasən istedadın varlığını 

göstərib, Azərbaycanın müəyyənliyini yox. Azərbaycanın bu cür 

istedadlı yaradıcılarında ən yaxĢı halda qabaqca Rusiya 

«nəhəngliyini» oxuyursan, sonra əlavə kimi, kölgə kimi 

Azərbaycan obrazını.  

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, yaradıcılıq insanilik 

hadisəsi kimi deyil, ən çox istedad hadisəsi kimi meydana çıxıb. 

Elə buna görə də həyatımızın heç bir sahəsində milli təfəkkür 

sistemi yaranmayıb. Ġstedadlarımız öyüləndə də Rusiyanın 

xidmətçisi kimi öyülüb – xidmətinə görə öyülüb. «Yazıçılar 

Ġttifaqı, birliyi, məclisi» və s. tərtib eləməklə sənət dünyasını 

nəzarətə götürən imperiya da standart beyinlər tərtib etməyi baĢ 

plana çevirmiĢdi. Üzə çıxan hər bir istedadı zaman-zaman 

sürüyüb bu ittifaqa salmıĢ, onları istilanın öyücüsünə 

çevirmiĢlər». 

Ġnsanlığa kölgə salmaq ənənəsi siyasi proseslərin tərkib 

hissəsinə çevrilib. Belə ki, dediyimiz kimi, PuĢkin Azərbaycanda 

Rusiyanı istilaçı kimi təmsil edir, Tolstoy isə Rusiyanı daim 

humanizmə çağırıb. Amma Bakıda Tolstoyun deyil, PuĢkinin 

heykəli ucaldılıb. PuĢkinin Bakıya münasibəti onun Bakıda 

hörmətini ifadə etmir. Bakıda bəĢəri olmayanın ucaldılması da 

(heykəl olaraq) insanilik hadisəsi deyil, siyasi fəndgirlikdir.  

Əgər Moskvada Füzuliyə heykəl ucaltsaydılar, bu, rusların 

bəĢəri humanizmi olardı. Nizaminin heykəlini qoymaq yaxĢıdır, 

lakin burada da siyasi fəndgirlik rol oynayır. Çünki Nizami 

mücərrəd bəĢəridir. Füzuli isə milli ruhun bəĢəri zənginliyə 

qalxmasıdır. Füzulini ucaltmaq Azərbaycanın böyüklüyünü qəbul 

eləməkdir. Bunu isə Rusiya etməyib. Həmçinin Tolstoyun 

ucaldılması da rusu Ģərəfləndirərdi. Ġmperiya Tolstoyu öz dayağı 

saymır, PuĢkini isə sayır.  
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Ocağımızın keçirdiyi «BəĢərilik» Bayramında PuĢkinlərin 

mövqeyi qəbul olunmur, Tolstoy isə bəĢəri hadisə kimi sevilir. 

Biz heç bir xalqa ögey münasibət bəsləməyən, hər bir 

xalqın dəyərini görən, qiymətləndirən və «Türkəm» deyib 

hayqıran dühalar yaratmaq istəyirik. Onlardakı insan 

obrazlarından, özlərinin qüdrətindən türk xislətini bərpa edib üzə 

çıxarmaq amacındayıq. Onları yeni ideya xəmirinə qatıb xəlqi 

ucalığı təsdiq etmək qərarındayıq.  

Asif Atanın Mütləqə Ġnam Ocağının müqəddəs fəaliyyətinin 

əsas xətlərindən biri budur! 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 

 

Atamız Var Olsun! 
 

5–6 Köçəri Ayı, 25-il. Saray-Soylu. 

 

 

ĠNSANLIĞIN  DEMOKRATĠYA  PROBLEMĠ 

 

SSRĠ dağılandan sonra ayrı-ayrı respublikalarda emosiyalı 

əhvallarda olan çoxsaylı adamlar müxtəlif qüvvələrin təhriki ilə 

baĢ qaldırdılar. Həmin adamlar əhalidə yatmıĢ milli heysiyyatı 

körükləməklə hakimiyyətə doğru irəliləməyə baĢladılar. SSRĠ 

vaxtında hakimiyyətə hazırlanmıĢ, hamarlanmıĢ Ģəxslər gətirilirdi. 

Bu qurum dağılandan sonra isə emosiyaların üzərində 

hakimiyyətə gəlmək iĢtahları çox sürətlə inkiĢaf elədi. Əlbəttə, bu 

həĢir kampaniyasının içərisində tək-tək saf adamlar, millətsevərlər 

də var idi. Hakimiyyət bölgülərində onlar ya kənarda qalırdılar, ya 

da ən aĢağı yerlərə təyin edilirdilər.  

Emosiyaların ərĢə qalxmasını Qərbin demokratik casusları 

təĢkil edirdilər və insanların milli arzuları ilə Qərbin 

«dəyirmanı»nı iĢlədirdilər. Bu prosesi bir neçə mərhələdə 

keçirməyi nəzərdə tutan Qərbin birinci mərhələdə məqsədi bu cür 

emosiyalarla SSRĠ-ni məhz tam çökdürmək idi. Hərçəndi milli 

duyğuların oyanması Qərbin məqsədlərinə qətiyyən uyğun 
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deyildi. SSRĠ-nin birdən-birə dağılması da Qərbin arzulamadığı 

proses idi. Çünki birdən-birə çoxsaylı respublikaların yaranması 

siyasi gediĢatı çox mürəkkəb duruma gətirib çıxardı. Buna 

baxmayaraq, Qərb uzun müddət hazırladığı demokratik 

kapitalizmin bərqərar olmasını təmin edən planlar əsasında taktiki 

gediĢlər hazırlamağa və onu iĢə salmağa baĢladı. Birinci 

mərhələdə millətçilik Ģüarları ilə meydana çıxan qüvvələr 

hakimiyyətə gəldi. Ġnsaf naminə desək, hakimiyyətə gələnə qədər 

bu qüvvələrdə milli təəssübkeĢlik də var idi və müəyyən birlik də. 

Ancaq onların damaqlarına hakimiyyət Ģirnisi dəyən kimi baĢları 

gicəlləndi. Özləri haqqında böyük xülyalara düĢdülər və ən 

yüksək yerləri tutmaq üçün bir-birinə qarĢı yağı kəsildilər, – 

bölündülər, qruplaĢdılar… Bu əhvalı kənar qüvvələr daha da 

artırmağa baĢladılar. Qərbə bunların hay-həĢiri gərək idi, 

mütəĢəkkil formada hakimiyyəti ələ keçirib «özbaĢınalıq» 

eləmələri yox.  

Bu vəziyyətdən istifadə edən hakimiyyətpərəst kommunist 

ünsürlər fəallaĢmağa baĢladılar. Və özlərini dünya siyasi 

Ģəbəkəsinin idarəçilərinə yararlı kimi təqdim etdilər. Qərb keçmiĢ 

kommunistlərin hakimiyyətə gəlməsinə mane olmadı. Çünki Qərb 

yaxĢı bilirdi ki, onlar əqidəsiz, yolsuz hakimiyyət düĢkünləridir. 

Məhz millətçi sayılanları bu yolla dövlət idarəçiliyindən 

uzaqlaĢdırıb beynəlmiləlçiləĢdirmək – qərbçiləĢdirmək 

mərhələsinə baĢladı. Amma siyasi gediĢlər çox mürəkkəb, 

ziddiyyətli olduğundan Qərb hər Ģeyi nəzarətdə saxlamaq üçün 

müxtəlif manevrlər haqqında düĢünür.  

SSRĠ dağılandan sonra çaĢbaĢ duruma düĢən Rusiyanın 

vəziyyəti nə qədər gərgin olsa da, siyasi hadisələrə təsir göstərə 

bilir. Qərb nəzərə alır ki, əgər Rusiyanın təsir gücü inkiĢaf edərsə, 

hakimiyyəti itirmək təhlükəsi ilə üzləĢən köhnə kommunistlər 

istənilən vaxt Rusiyaya meyillənə bilərlər. Ona görə də Qərb 

alternativ qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi prosesini ehtiyatda 

saxlamağa maraqlıdır. Lakin bu alternativ qüvvələri tamam 

qərbpərəst edəndən sonra hakimiyyətə gəlmək prosesini 

gerçəkləĢdirmək mümkündür. Bu istək doğrulduqca Qərb 

alternativ qüvvəni açıq Ģəkildə müdafiə etməyə baĢlayacaq. Bu iĢi 
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elə həyata keçirəcək ki, yerlərdə özünün ədalətçi obrazını 

yaratsın. Çünki Qərbin yeganə silahı demokratiya oyunudur. 

Qərbə ümid bağlayan qüvvələr demokratiyanı özlərinin müdafiə 

istehkamı kimi görürlər. Qərb isə demokratiyasını siyasi ticarət 

bazarına çevirdiyindən ona qarĢı ümidləri azalda bilər. Ona görə 

də Qərb özünü xilaskar kimi sırımaq planlarını istənilən vaxt iĢə 

salır. Ona ümid edənlərə hakimiyyət lazımdır, Qərb necə oynayır, 

necə aldadır – onlar üçün maraqlı deyil.  

Onu da deyək ki, Qərbin bu gənc dövlətlərdə tam 

oturuĢmamasına baxmayaraq, onlarda hələ heç əsl millilik də 

olmayıb. Bəzilərində isə əsasən Ģovinizm olub. Misal kimi, 

Gürcüstanı, Ermənistanı, Belarusu və s. göstərmək olar. Nə 

millətçilik, nə Ģovinizm Qərbin maraqlarına uyğun deyil. Hər iki 

amil bu və ya baĢqa Ģəkildə baĢqa qüvvələrə qarĢı olur. Qərb də 

baĢqa qüvvələrin baĢıdır.  

Bu izahlardan sonra belə qənaətə gəlmək olur ki, Qərbin, 

yaxud Rusiyanın proqramları əsasında tərtib olunan hakimiyyət 

milli dövlət yarada bilməz. Millətə xidmət etməyən dövlət heç 

vaxt müstəqil ola bilməz. Ən yaxĢı halda prezidentli əyalət ola 

bilər. Olur da. Qəti bilmək gərəkdir ki, Azərbaycanda milli dövləti 

– milli azadlığı həyata keçirən Uluyurd Hərəkatı qura bilər. Bu 

hərəkat yaranmalı, inkiĢaf etməlidir.  

 

Atamız Var Olsun! 

 

7 Yağış Ayı, 25-il.  
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ULUSAL  FACĠƏVĠLĠYĠN  

ANTĠĠNSANĠ  SĠYASĠ  KÖKLƏRĠ 
 
Azərbaycanın indiki halını müxtəlif yönlərdən araĢdıranda 

özgələĢmə fəlakətinin miqyası aydın dərk olunur. Və adam sözün 
həqiqi mənasında vahimələnir. Əvvəla, onu demək olar ki, xalqın 
dövləti onu qorumaq iqtidarını tamamilə itirib. Bunun səbəbini 
əsasən dövlətin baĢında kürd kökənli adamların durmasında 
axtarırlar. Əlbəttə, əsaslandırılmıĢ istənilən faktla razılaĢmaq olar. 
Məsələnin köklü səbəblərini bu faktda məhdudlaĢdırmaqla isə 
razılaĢmaq olmaz. Belə olarsa, xalqı daxilən uçuran baĢqa amillər 
«bəraətlənər», diqqətdən yayındırılıb gizlədilər. Proses, təəssüflər 
olsun ki, bu yöndə – fəlakətlərin daha prinsipial səbəblərinin 
gizlədilməsi yönündə gedir.  

Bəs fəlakətlərin səbəbi niyə gizlədilir? Bu suala cavab 
vermək üçün cəmiyyətin həyatını hərtərəfli əhatə edən, diqqətini 
məĢğul edən siyasi gediĢata ötəri nəzər salaq.  

Hakimiyyəti ələ keçirmək və onun ömrünü uzatmaq üçün 
xalqı qruplara bölüb bir-birinə qarĢı qoyan, onu öz əliylə daxildən 
məhv edən, çörəyə möhtac qoyub müəssisələrin içərisində 
mütiləĢdirən, azadlığa həsrət qoyub, məiĢəti xatirinə 
qeyrətsizləĢdirib riyakarlaĢdıran, xarici qüvvələrin əlində 
oyuncağa çevirmək üçün zəmin yaradan indiki iqtidar tayfası hər 
cür alçaldıcı oyunlar düzüb qoĢmaqdadır. Paralel qatda isə 
müxalifət adıyla hakimiyyəti ələ keçirmək istəyən ikinci bölüm 
ziyan verməkdədir. Fəlakətləri yetirən digər köklü səbəblər məhz 
bunlarla bağlıdır. Bu bölüm cəmiyyəti inandırmağa çalıĢır ki, 
hakimiyyəti indiki hakim tayfanın əlindən almaqla bütün 
problemləri həll edəcək. Cəmiyyəti inandırmaq üçün isə heç bir 
fərqli proqram, ulusal ideya, ideologiya ortaya qoymur. Elə iĢin 
eybəcərliyi də ondadır ki, bu iki cəbhə bir-birinə qarĢı sağlam 
mübarizə aparmırlar. Ən ağır söyüĢlərlə, təhqirlərlə bir-birini 
hədələyir, əxlaqa zidd davranıĢlarla ictimai anarxiyanı, siyasi 
gərginliyi daha da dərinləĢdirirlər. Bu isə xarici qüvvələrə 
Azərbaycanı siyasi baxımdan iĢğal eləmək üçün müdaxilə 
imkanları yaradır.  
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Dedik ki, iqtidar və müxalifət arasında ideoloji mübarizə 
mövcud deyil. Çünki bunların hər ikisi üçün ideoloji prinsiplər 
eyni mənbələrdən (kənardan) tərtib olunur. Siyasi «fatalizm» 
onların taleyini artıq müəyyənləĢdiribdir. ĠĢ o həddə çatıb ki, 
Azərbaycanın müxalifət Ģəbəkəsi Qərbin siyasilərinə, dövlət 
rəhbərlərinə hərfi mənada ləliyib-yalvarır. Özünə Corc BuĢ adında 
xilaskar uydurub, onun Ģəklini baĢı üstünə qaldırır. Bilmək olmur 
ki, əgər xilaskar, böyük, rəhbər xarici bir dövlətin baĢçısıdırsa, 
onda bunlar kimdirlər?! Halbuki BuĢ özü bir ingilisdir və 
məlumdur ki, Türk Dünyasının vəhdətinə qarĢı pozucu siyasət 
əməlləri həyata keçirən qüvvələrin önündə də məhz ingilislər 
gedirlər. Deməli, müxalifət mətbuatında hakimiyyəti qeyri-
türklərin zəbt eləməsini vurğulayanlar, onların öndə gedənləri 
Azərbaycanın taleyini daha təhlükəli, daha çətin islah olunası 
baĢqa yad qüvvələrə həvalə edirlər. Buradan da aydın olur ki, 
onların çabalarından məqsəd Yurd, Ulus deyil, hakimiyyət 
«pərisi»ni ələ keçirməkdir.  

Ermənini türk millətinə qarĢı qoruyan, Ġraqda türkmənləri 
kürdlərin əliylə qıran, Əfqanıstan taleyini göz görə-görə qaralayan 
ABġ bu hakimiyyətsevərlər üçün necə də humanist, ədalətli, 
xilaskar sima imiĢ! Ġndiki boynu əyri iqtidar da hakimiyyəti 
itirməyin qorxusundan hər cür xarici təzyiqlərə daha çox boyun 
əyməli olur. Və iqtidarı boyun əyməyə daha çox vadar eləyən 
müxalifət bu cür boyunəyənlərdən özlərinə siyasi bayraq düzəldir. 

Xalqın içində bu cür qarĢıdurmalara, bölünmüĢlüyə sövq 
edən xarici qüvvələr xalqın həyatının baĢqa sahələrində də 
anarxiya yaradan, qarĢıdurmaya rəvac verən əməllər törədirlər. 
Məsələn, məlumdur ki, Azərbaycanda mindən çox missioner 
təĢkilat fəaliyyət göstərir. Onlardan 300-dən çoxu dövlət 
qeydiyyatından keçmiĢlərdir. Bunların heç biri Azərbaycanın, 
türkün xeyrinə addım atmırlar. Ayrı-ayrı Azərbaycan 
vətəndaĢlarını qruplar halında cəlb eləyən bu təĢkilatlar 
humanizmin adından, mistik həyatın uydurulmuĢ gözəlliyindən 
danıĢmaqla cazibə yaradırlar. Və tədricən maliyyə yardımı 
aldıqları dövlətin adını hallandırıb onu xilaskar kimi təqdim 
edirlər. Cəlb elədiyi adamlara pul verməklə onların vasitəsilə 
təbliğatlarını geniĢləndirirlər. Təbliğat aparırlar ki, filan dövlət 
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ədalətin keĢiyində dayanıb, bizim «haqq iĢimizə» yardım göstərir 
və s. Beləcə, bu məmləkətdə marağı olan həmin dövlətin 
(dövlətlərin) nüfuzu ayrı-ayrı azərbaycanlı qrupların sevgisinə 
hakim kəsilir, – sevgi bütünlüklə kənara yönəlir, Azərbaycana 
sevgi, inam isə azalır. Adını da qoyurlar vicdan azaddır. Bu çox 
əcaib azadlıqdır – Yurd əldən gedir, yurddaĢın vicdanı «azadlığa» 
çıxır. Bu gün təbliğ olunan vicdan azadlığı anlayıĢı siyasi 
hoqqabazlıqdan baĢqa bir Ģey deyil.  

Bəs bu antimilli hadisələr necə baĢa gəlir? Bir müqayisə 
aparaq. Əgər bu missioner təĢkilatlardan bir neçəsi gedib, məs., 
Çində bizdəki kimi özbaĢınalıq eləsə, qəti əminliklə demək olar 
ki, Çin onların külünü göyə sovurar. Çünki min illərdir Çin 
mədəniyyətinin və dövlətçiliyinin təməlini yaradan Konfutsiçilik 
təhlükə altına düĢərsə, bu xalqın daxili strukturu, nizamı pozula 
bilər. Hələ onu da unutmayaq ki, Çin bu gün dünyanın siyasi 
meydanında təsiri olan dövlətlərdən biridir. Azərbaycanın isə 
ulusal dəyərlərdən, ideyalardan qurulmuĢ milli strukturu yoxdur. 

Bizdə Ruhani, ideoloji boĢluq elə bir həddədir ki, bu 
boĢluğa hər yandan çirkablar axıb dolmaqdadır. Azərbaycan 
adlanan bu yurdun vətəndaĢı onun uğrunda döyüĢmək, müharibə 
aparmaq istəmir. Çünki bu torpağı Vətən səviyyəsinə qaldıran 
müqəddəs, özümlü dəyərlər gündəmdə yoxdur. Bu yurdu Yurd 
eləyən özümlü dəyərlər olarsa, insanlarda mübarizə üçün ciddi 
tutalqa yaranar. Hələlik bu yoxdur. Televiziyada göstərilənlər isə 
boğazdan yuxarı və özülsüz hazırlamalardır. Siyasi mətbuatda 
haylamalar da həmçinin, – hakimiyyət, mənsəb uğrunda 
yortmalar... Diqqət yetirin, Bakı Slavyan Universitetinin 
öyrəncilərinə (tələbələrinə) vətənsizlik dərsi keçirlər. Oranın 
məzunları kosmopolit ruhsuzluğuna düçar olurlar. Onlar Vətən 
sevgisini köhnəlik kimi, geriləmə kimi anlayırlar və bu cür də 
təbliğ edirlər.  

«Avrosentrizm»in virus kimi yayılan atributlarından biri də 
«sərhədlərin aradan qalxması» cəfəngiyyatıdır. Azərbaycanda 
gedən bu cür bədxah təbliğat sonucda bu yurdu havadan asılı 
qoymaq məqsədi daĢıyır. Belə getsə, sabah Azərbaycan 
gəncliyinə Vətən gərək olmayacaq. 
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Əvvəla bilmək lazımdır ki, sərhədlərin aradan qalxması 
cəfəng bir nəzəriyyənin uydurmasıdır. Əgər sərhədlər 
olmayacaqsa, dövlət də olmayacaq, xalq da olmayacaq, bəĢər də 
olmayacaq, – heyvan sürüsü olacaq. Bu, hamının ağız suyu 
axıtdığı Qlobalizm yalanının tərkib hissəsidir. Qlobalizm 
mahiyyətcə QərbləĢmə deməkdir. QərbləĢmə ideyası – tərəqqi, 
humanizm, insan azadlığı kimi ali sözlərdən istifadə edərək 
dünyaya ağalıq iddiasını həyata keçirir. Bunun üçün ayrı-ayrı 
xalqlarda, özəllikcə ġərq xalqlarında Vətənçilik duyğusunu məhv 
etmək məqsədiylə «sərhədlərin aradan qalxması» kimi antiinsani 
nəzəriyyələr iĢləyib hazırlayırlar. Bu ideya əslində kommunizmin 
cəfəng «vahid bəĢər» ideyasının kapitalizm variantıdır. Məqsəd 
birdir – imperializm.  

Bütün bunların qarĢılığında Azərbaycanda vətənpərvərlik 
çağırıĢları çox quru və bəsit görünür. Demokratiya imkan verir ki, 
qoy vətənçiliyə qarĢı olan çağırıĢlar da azad Ģəkildə dilə gətirilsin 
və cəmiyyət özü hansı çağırıĢı gərəkli bilsə, onun dalınca getsin. 
BaĢqa sözlə, demokratiyanın təklif elədiyi azadlıq – Ģərlə xeyirin 
yanaĢı yaĢamasını təmin edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
kapitalizm özü antiinsani quruluĢdur və cəmiyyətin həyatında 
Ģərin fəal olması məhz onun xeyrinədir. Çünki Ģərə bulaĢmıĢ 
cəmiyyəti idarə etmək, xeyir daĢıyıcısı olan cəmiyyətə isə xidmət 
etmək lazım gəlir. Deməli, demokratiya əsasında fəaliyyət 
göstərən dövlətin (nökər dövlətin) iĢi ona bənzəyir ki, ilanı otağa 
buraxıb xəbərdarlıq eləyəsən ki, özünüzü qoruyun, həm də ilanı 
öldürmək olmaz.  

Bəli, vətənpərvərlik çağırıĢı bizim yurdumuzda bu 
səviyyədədir. Xalqı – onun iradəsindən kənarda baĢ verən 
gediĢlərə hazırlayırlar. Bunlar hamısı xalqı ölümə hazırlamaq 
əməlləridir. 

Televiziya serialları ailənin təməlini uçurmaq 
səviyyəsindədir. Bunun adını təsadüfi çəkmirik. Kapitalizmin canı 
pulçuluqdur. Pul qazanmaq üçün ailəni də uçurmaq olar, Vətəni 
də dağıtmaq olar, xalqı kölələĢdirmək də olar və s. Televiziya 
serialları vasitəsilə süni Ģəkildə sübut olunur ki, nə qədər ər-arvad 
bir-birində sədaqət, vəfa, etibar axtarırsa-axtarsın, tapa 
bilməyəcək. Ardıcıl Ģərə xidmət eləyən, Ģübhələr seli yaradan, 
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məhəbbət əvəzinə nifrət, ikrah hisslərini coĢduran seriallar Qərb 
ağalığının əsas nəzəriyyələrindən biri olan psixoanalizin təsdiqinə 
xidmət göstərir. 

Ailədə atalıq ölür, analıq ölür, qardaĢlıq, bacılıq, ərlik-
ərənlik, qadınlıq-arvadlıq ölür. Ġnamsızlıq toxumu səpilir 
məhəbbətə, ülviyyətə. Erkəklik, diĢilik kiĢiliyi, qadınlığı əvəz 
edir. Vətəni sevmək, qorumaq – barmaq sayda adamların 
qələminə, dəftərinə möhtac edilir. Seksual azğınlıq, hərcayilik 
evlərə soxulmaqla kifayətlənmir. Havadarları, qazananları 
vasitəsilə küçələrdə, metrolarda quraĢdırılan ekranlar vasitəsilə 
əlavə auditoriyalar əldə edirlər. Ġdraksızlıq fəlakəti yeriyir xalqın 
içinə – Vətən sözü, əxlaq sözü lağa qoyulur. Azərbaycanın 
ictimai-siyasi həyatında fəaliyyət isə bütünlüklə hakimiyyət 
qovğasından ibarətdir. Hakimiyyət xatirinə eybəcərliyi xalqın 
içinə buraxan iqtidar və yenə hakimiyyəti qamarlamaq xatirinə 
eybəcərliyi içərimizə dolduran xaricilərə nökərlik edən müxalifət 
– fəaliyyətin meydanını bunlar inhisara götürüblər. 

VaxtaĢırı qızıĢıb seçkilər davasını aparanlar da əsasən adını 
çəkdiyimiz bu tərəflərdən ibarətdir. Çox az sayda təsadüfən ortaya 
çıxanlar da var. Əgər onlar da dərk etsəydilər ki, parlamentdə yer 
tutmaqlarından Azərbaycan heç nə qazanmayacaq, güclərini 
Uluyurdçuluq yönündə səfərbər edib, dirəniĢ hərəkatı yaratmağa 
həsr edərdilər. Hamı hamını çağırır, heç kim heç kimi eĢitmir. Biz 
də insanları çağırırıq və bəyan edirik: Ruhani-mənəvi DirçəliĢ 
Hərəkatının (Mütləqə Ġnam sistemi) ideyaları ilə silahlanmadan 
hər hansı mübarizə ulusal effekt verməyəcək. Bizim Yurdumuzda 
indi baĢqa ulusal meyar yoxdur. Tərtib olunmuĢ, təĢkil olunmuĢ 
çağdaĢ mübarizə metodları özgəçiliyə – vətənsizliyə, xalqsızlığa, 
ailəsizliyə, insansızlığa aparan yoldur. Yolsuzluqdan çıxmağın 
vaxtıdır! 

 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 

 

Atamız Var Olsun! 
 

9 Qürub Ayı, 27-il. 
Atakənd. 
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XALQIN  BÖYÜMƏMƏSĠ 

BÖYÜK  ġƏXSĠYYƏTLƏRĠN  FƏLAKƏTĠDĠR 
 

Müasir dünyada böyüklüyü, balacalığı siyasət müəyyən 
edir. Hətta o bu keyfiyyətlərin yaradıcısı kimi çıxıĢ edir. Böyük 
Xalq – mənəvi-ruhani səviyyəsini, insani-bəĢəri dəyərlər 
yaratmaq qüdrətini nəzərə alan ölçü ilə yox, silah gücünə, hərbi 
üstünlüyünə, iqtisadi imkanına görə dəyərləndirilir. Bu gün heç 
bir xalqda insani-bəĢəri dəyərlər yaratmaq meyli görünmür. 
Böyüklüyə bu məntiqlə yanaĢma isə dünyanın halını daim pozur. 
Dövlətlər «böyüklüyə» – hərbi, iqtisadi üstünlüyə can atır. Bu cür 
böyüklük rəqabət üstə qurulur. Burada biri böyümək üçün digərini 
kiçiltməlidir. Siyasət «kiçildən böyüklük» anlayıĢı yaradır. 
Kiçildə bilməyəndə, baĢqa sözlə, «böyüyə» bilməyəndə isə 
müharibələr yaranır, terrorlar, qırğınlar baĢa gəlir. 

Bizim dövlətimiz də «böyümək» istəyir. Amma heç kimi 
«kiçildə bilmir», ona görə də ona-buna qoĢulur. QoĢulduqca da 
kiçilir. Elə bil kiçilmək düĢüb bizim dövlətimizin aqibətinə. 
Kiçildirlər, mane olmuruq, kiçildənlərə kömək edirik. 
BaĢqalarının kiçiyi olmağa vərdiĢ eləmiĢik. Qabağa düĢə bilmir 
dövlətimiz, çünki məqsədi heç kimi ötmək deyil, öyrənməkdir. 
Öyrənməyi isə təqliddən o yana keçmir. «Ələbaxan, balaca 
dövlət» statusu qazandırmıĢıq dövlətimizə.  

Siyasi hegemonları sönük arzularla təqlid eləmək bizim 
xəlqi qüdrətimizi tarixin arxivinə verməkdədir. Böyük olmaq 
imkanlarımız geniĢ olduğu halda, buna cəhd eləmirik, yetərlənirik 
balacalıqla. Balacaların da aqibəti həmiĢə mürəkkəb, acınacaqlı 
olur. Bizim burada dövlətimiz olduğu halda, Güney 
Azərbaycanımızı öz ümidinə buraxmıĢıq. Deyirlər ki, Güneyə 
birləĢməyimizi heç kim istəməz. Bu təbiidir. Əsas odur ki, 
özümüz istəyək. Dövlət ona görədir ki, baĢqalarının deyil, 
özünün, öz xalqının istəyini həyata keçirməyə nail olsun. Bizim 
dövlətimiz qorxaqlığını nailiyyət sayır, balanslaĢdırma məharəti 
göstərir. Bu cür siyasət isə bizim balacalığımızı qoruyur. 
Dövlətimiz xalqımızla məĢğul ola bilmir. Hər iki ildən bir gah 
prezident, gah parlament, gah da bələdiyyə seçkiləri ilə aylarla 
xalqın baĢı qatılır. Onun beyni, düĢüncəsi, diqqəti, marağı 
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bütünlüklə seçki oyunlarına bağlanır. Xalq kimisə, kimlərisə seçir, 
amma onun seçdikləri heç bir mühüm problemin həlli ilə məĢğul 
olmur. Xalq yurdunun imkanlarını, dəyərlərini öyrənə, dərk eləyə, 
qoruya bilmir, habelə yeni dəyərlər yaratmaq haqqında düĢünmür. 
«Həyat uğrunda mübarizə» gediĢlərində kiçilir, kiçildilir.  

Xalqı öz böyükləri, öndərləri ilə əlaqədən məhrum edirlər, 
yalançı böyüklər, öndərlər sırıyırlar ona.  

Çox təəssüf ki, xalqımız bu gün özünə gərəksiz durumdadır.  
Nə qədər ki, Sovet imperiyası var idi, M.Ə.Rəsulzadəni 

xalq düĢməni adlandırırdılar. Ġmperiyanın birbaĢa təsiri azalandan 
sonra onu bu dəfə baĢqa imperiya – Qərb xalq fədaisi adlandırdı. 
M.Ə.Rəsulzadə sağ olub bunu bilsəydi, razı olmazdı, çünki onun 
mübarizə apardığı yad qüvvələrin icazəsi ilə fədai adlandırılması 
Azərbaycan xalqının simasını ifadə etmir.  

Böyüklərə, öndərlərə münasibətdə simasızlıq yenə də qalır. 
Kənar qüvvələr istəsə, o yenidən xalqa gərəksiz bir atributa 
çevrilər. Necə ki, Qərb, özünü Rəsulzadənin davamçıları sayanlar-
dan onu artıq qabartmamağı tələb edir, çünki Rəsulzadənin fədai 
kimi tanınması Azərbaycanın Rus imperiyasının təsirindən çıxıb 
Qərbə təslim olması üçün gərək idi. Və burada da hakimiyyət 
naminə bu tələbləri məmnuniyyətlə qəbul edirlər. Azərbaycanda 
Azərbaycana gərək olan Ģəxsiyyətlər yad qüvvələrin əlində siyasi 
vasitəyə çevrilirlər. Burada öz mıxçasını bərkitmək istəyənlər türk 
Ģəxsiyyətlərini nə vaxt istəsələr gərəkli, nə vaxt istəsələr gərəksiz 
elan edirlər.  

Azərbaycanlılar Babəkə, Nəsimiyə görə xəcalət çəkirlər, 
ərəbin dini imperiyası qarĢısında özlərini gözükölgəli sayırlar. 
Sübut etməyə çalıĢırlar ki, onlar dinə qarĢı döyüĢməyiblər. 
Halbuki Azərbaycanlılara «xəcalət» gətirən bu ġəxsiyyətlər 
onların mənliyinin, vüqarının, ölməzliyinin rəmzləridir. Və onlar 
Yurdumuzu hərtərəfli iĢğal edən dini və siyasi yadlığa qarĢı son 
nəfəslərinə qədər mübarizə aparıblar.  

Həqiqi tariximizi qaralayırlar, mənliyimizi inkar eləyən 
tarix cızmalayıb sırıyırlar bizə.  

Rus-sovet imperiyası Babəkin antiislamçılığından öz cəfəng 
ateizm ideologiyası üçün istifadə eləyərək, onu xalqın qəhrəmanı 
elan etmiĢdi. Hərçəndi Babək təkcə qəhrəman yox, həm də 
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filosof-peyğəmbər idi – onun Xürrəmdinlik fəlsəfəsi, dini vardı. 
Ġndi o, yenidən qəhrəmanlığını itirməkdədir, filosofluğu, 
peyğəmbərliyi isə ümumiyyətlə, dilə gətirilmir. Deməli, Babək 
Azərbaycanda islamın təsirini zəiflədən yeni bir kənar qüvvənin 
«səxavətinə» ümid bəsləməlidir ki, onu bu xalqın böyüyü 
saysınlar. «Azərbaycanlılar islamı Babəkdən qoruyurlar». 

Muğamçılarımız Nəsimidən heç nə oxumurlar. Çünki «həqq 
mənəm»i oxumağa risk eləmirlər, islamdan qorxurlar, – 
özümlüyümüzü özgəliyimizə qurban verirlər. 

Təəssüf ki, bu xalq Babəki, Nəsimini… öz idrakıyla, öz 
mənliyinin iĢığı kimi dərk edərək göylərə qaldırmayıb. Bu xalqın 
böyükləri ya tam inkar olunur, ya da kənar qüvvələrin istəyiylə 
gündəliyə gətirilir və ya gündəlikdən çıxarılır. 

Xalq mənəvi gücünü itirib. Onu heç bir özgə, özgəçi 
ideologiya ilə, baĢqa ölkənin dini, siyasi nüfuzu olan Ģəxsiyyət-
lərinə bel bağlamaqla bərpa eləmək mümkün deyil. 

Biz Ġnam Ocağı olaraq xalqımızın ağlına salırıq ki, 
yaranmıĢ fürsəti əldən vermək ciddi qüsurdur. Yadlıqlara qarĢı 
dirəniĢ göstərmək üçün Ġnamın – Ġnam Atanın gəliĢini bağrına 
basmaq gərəkdir. Biz Ġnam Xalqı olduqca böyüklüyün iĢığı 
düĢəcək varlığımıza. Tarix boyu böyüklərimizin çağırıĢını 
qulaqardı eləmiĢik. Ġndi də Ġnam çağırıĢını qulaqardı eləmək 
təhlükəsi var. Yadlığa doğmalaĢmaq qəbahətinə son qoymaq, 
özümlüyə yetmək gərəkdir! 

 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur! 

 
Atamız Var Olsun! 

 
5 Yağış Ayı, 27-il. 

Atakənd. 
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SONSÖZ 
 
Ürəyinizdə GünəĢ olsun, istəkli YurddaĢlarım! 
Bu kitabı sizə təqdim eləməkdə məqsədim özüm haqqında 

yazıçı təsəvvürü yaratmaq deyil. Axı mən heç yazıçı da deyiləm! 
Uğrunda savaĢdığım bir Amalın həyatıma necə daxil olmasının 
iĢartılarını zaman-zaman mətbuatda təqdim etmiĢəm. Bunların 
toplu halında sizlərə təqdim olunması mənim üçün yurddaĢlıq 
ərkidir. Yurdumuzun, ulusumuzun azadlığı uğrunda 30–40 illik 
ruhani mübarizə aparan Asif Atanın dərk və qəbul olunması üçün 
mən də ömrümü belə bir mübarizəyə həsr etmiĢəm.  

Müstəmləkə olduğumuzu duyduqca, paralandığımızı, 
parçalandığımızı dərk elədikcə təhqir olunmuĢ, yurdumun içində, 
evimin içində heç nəyə yiyə dura bilməmək gerçəkliyi ilə üz-üzə 
qalmıĢam. Müasir dünya bizi xalq olaraq, Ģəxs olaraq, kiĢi olaraq 
qeyrətsizləĢdirməyə, simasızlaĢdırmağa giriĢib. Xəlqi varlığımızı 
qorumaq ciddi döyüĢ tələb edir. Biz bu döyüĢü Ġnam, Ġdrak 
meydanında aparırıq. Mənim yazılarımdan bu döyüĢün hədəfləri 
aydın görünür. Biz Asif Atanın Mütləqə Ġnam Ocağı olaraq, 
özümüz bu aydınlığa yetirik və haray çəkirik – Özgəçilikdən 
imtinaya çağırırıq.  

Bəli, bu kitab sənət yaratmaq, fəlsəfə yaratmaq məqsədi 
daĢımır. Bir ruhani döyüĢçünün öz ulusunu azadlığa çağıran 
harayını ifadə edir.  

Kitabdan göründüyü kimi, mən heç bir xalqa, Ģəxsiyyətə 
qarĢı rəqibçilik mövqeyində dayanmamıĢam. Eləcə də tapındığım 
Ģəxsiyyəti, ideyanı hər hansı Ģəxsiyyətlə, ideya ilə rəqibləĢdirmək 
məqsədi güdməmiĢəm. DüĢmənçilik mövqeyindən deyil, sağlam 
insani, milli, bəĢəri mövqedən çıxıĢ etmiĢəm. Mənim Amalımın 
məqsədi dünyayla oynamaq deyil, dünyaya məna vermək, ondakı 
gözəlliyi, ülviyyəti insana çatdırmaqdır. Bu anlamda məqsədim 
yurdumuz, ulusumuz üzərindəki yad ideyaların basqılarını rədd 
etməkdir. Ġstənilən özgəçilik azadlığımıza qarĢıdır. Bizi əsarətə 
alıĢdırıblar. Bu əsarətdən çıxmaq üçün imtinalara baĢlamağın 
vaxtıdır.  

Mütləq Sizə Yar olsun! 

3 Qar Ayı, 28-il. Atakənd.  
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ATA–OCAQ GÜNSIRASI (TƏQVĠM) 
 

1mart 1979-cu ildən baĢlanır. 
Aylarda günlərin sayı miladda olduğu kimidir. 

I ay GünəĢ – mart, 
II ay Çiçək – aprel, 
III ay ĠĢıq – may, 
IV ay ġölə – iyun, 
V ay Od – iyul, 
VI ay Qürub – avqust, 
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VIII ay Xəzan – oktyabr, 
IX ay YağıĢ – noyabr,  
X ay Sərt – dekabr, 
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XII ay Köçəri –fevral. 

 
Həftənin günləri: 

I gün Arzu – bazar ert., 
II gün Ümid – ÇərĢ. axĢ., 
III gün Dözüm – ÇərĢənbə, 
IV gün Mərhəm – Cümə axĢ., 
V gün Qismət – Cümə, 
VI gün Murad – ġənbə, 
VII gün Ġnam – Bazar. 
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1 Qürub – «Müqəddəs Ziyarətgah Günü»      

          Bayramı 
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12 Ata – «ġərqilik» Bayramı 
25 Ata – «Ata Günü» Mərasimi 
13 YağıĢ – «Ġnam Evi Günü» Mərasim-Törəni 
12 Sərt – «BəĢərilik» Bayramı 
27 Sərt – «Ruhani Səfər Günü» Mərasimi 

                  6 Köçəri – «Ailə Günü» Mərasimi 
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