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MÜTLƏQƏ ĠNAM PEYĞƏMBƏRĠ
ĠNAM ATA (Asif Ata)
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I Boğça
Ġnsanilik üstə Ruhanilik baxıĢının
iki ən baĢlıca anlayıĢı:

MÜTLƏQ
Mütləq – bugündə nişanələriylə, əbədi Sabahda bütöv
mövcudluğuyla aşkara çıxan, nisbi hadisələrin daxilində
yaşayan, ancaq onlara sığmayan, onları özlərindən kənara
çıxarıb özünə yaxınlaşdıran, Dünyaya, Həyata, İnsana Ali daxili
Qüvvə, İstiqamət və Meyar olan bir Qüdrətdir.

ĠNSAN
İnsan – Özündə Mütləqilik gəzdirən, bu səbəbdən də
Şəraitdən, Mühitdən, Cəmiyyətdən Üstün olan, Mütləqiliyə
can atan və Mütləqləşməyə Qadir olan Ruhani Varlıqdır.

3

II Boğça
DAN YERĠ
Ürəyinizdə Günəş Olsun!
İstəkli oxucular, Ata Yurdumuzdan (Azərbaycandan)
başlayaraq, Dünyaya yeni Ġnam gəlir. Bu gün sizə onun Dan
Yerini təqdim eləyirik – lap ilk işartılarını.
Bizim təqdim elədiyimiz Dan Yeri nə ilə ağarır? Onunla ki,
İnam – insana gəlir; insanlığa, insaniliyə inam gəlir. Başqa
doktrinalar, eləcə də dinlər iflasa uğradığı, çox geniş yayılmış
bəzi fəlsəfələrdə insanın hətta açıq-açığına heyvan kimi
yaşamağa çağırıldığı bir zamanda İnam Atanın Mütləqi – İnsan
olaraq görünməkdədir bəşərin üfüqlərində.
Bu Gəliş əfsanəyə, xofa, təlqinə, dərkedilməz transendentallığa deyil, canlı insana əsaslandığı üçün biz onu həm də
«Ata Gəlişi» adlandırırıq. O, şəxsli gəlir, yanınca da Evladları.
Bununla da bəşəri İnsanilik ideyası gözüyumulu, «hara gəldigəldi», «bitdi-bitmədi» prinsipiylə səpilmir; səpinlərin yiyəsi,
əkinçisi, becəricisi olaraq, Mütləqə İnam Ocağı onu müşayiət
eləyir. Hal-hal səpir, fərd-fərd becərir…
«Səmavi (Göyel) deyilən, əslində tamamilə Yerel olan dinlər
İlahiliyin kökünü, qaynağını «göydə» axtardılar, ona görə də
tapmaca təsiri bağışlayır, təlqin və xof üzərində yaranıb
yaşayırdılar, bu yalanları da getdikcə açılırdı. İnam Atanın (Asif
Atanın) Müqəddəs Adıyla bağlı olan İnsanilik İnamı da ilk
tanışlıqda çoxlarının, lap çoxlarının ağlına batmır, çünki
İnsaniliyin, İnsana İnamın, İnsanın özünün özünə inamının
tamamilə pozulub getdiyi bir zamanda bəyan edilir. Din
«göyelliyinin» («səmaviliyinin») puçluğunu açıqlayan Zaman
Onun xilaslığını açıqlayacaq. Çünki dinin yasaqladığı İdrak –
İnamın dostudur.
İnam Atanın «İnsanlaşın – İnsanlaşdırın!» harayı ilə bəşər
inkişafının İnsanilik Erası başlanmışdır. Bugün bu Era 32
yaşındadır.
İnam (Ata) gəldikcə siyasət rədd olunacaq, ağalıq – nökərlik
– təbəqəçilik – özgəçilik, pulçuluq rədd olunacaq; bunların
yerinə İnsanilik, Mənəvilik, Ruhanilik gələcək; İnsan
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olmağımızdan duyduğumuz Vəcd, Ehtizaz, Ölməzlik gələcək.
Atamızın müjdələdiyi Ruhani Dövlət bunun Dövləti olacaq,
bunun xəttini yeridəcək.
Batıda qabarmış texniki tərəqqi İnsaniliyi də, təbiəti də
söndürməkdə ikən yaxşı ki, Doğuda belə bir Dan Yeri ağarmağa başladı. Bundan sonra dünyanı Doğu, əsasən Asya mədəniyyəti gözləyir.
Mütləqə İnam özünün altı ideyası ilə bəşər həyatının yeni
istiqamətini, yeni səviyyəsini yaradır, onu qəti və ardıcıl olaraq
şərtləndirir və mənalandırır. Bu ideyaların hamısını bir yerdə
İnsanlaşma təlimi adlandırmaq olar. Bu, Yeni Dünyabaxışdır.
Bu, Yeni İnamdır. Bu, Yeni Yoldur. Yeni isə köhnəni rədd edir.
Qədimlik köhnə deyil. Qədimlik özündə Əbədi Yenilik yaşadır.
Yenilik və Köhnəlik zaman baxımından ölçülmür. Zaman
baxımından yaşı cavan olan istənilən hadisəyə Yenilik demək
olmaz. İnsana qarşı, dünyanın ülvi mənasına qarşı elə hadisələr
meydana çıxır ki, əslində bunlar ən pis köhnəlikdir. Özündə
Müqəddəslik, ululuq daşımayan hadisə Yeni deyil, köhnədir.
Eləcə də keçmişlərimizdə elə uca məqamlar var ki, onlar bu
gün də Yenidir, Yenilikdir. Mütləqə İnam Qədimliyimizdə Uca,
İnsani nə varsa, onu Yeni təlimin xəmirinə qatıb saxlayır.
Mənəvi həyatımıza «yenilik» adıyla daxil olan yad, bayağı nə
varsa, onu rədd edir. Bu, Asif Ata Peyğəmbərliyinin
mahiyyətindən doğan haldır. Asif Ata Mütləqə İnam xəmirinə
nisbilik qatmaqla bəşər tarixinə cüzəştə getmək fikrindən çox
uzaqdır. Onun carı «Ya hər şey, ya heç nə» prinsipidir. İnam
Böyüklüyü yalnız «Hər şey»i qəbul edir. Bu isə qeyri-əslliyin
qarşısını kəsən Ruhani səddir. Böyük məsələlərdə güzəşt özü –
insansızlıqdır.
Atamız var olsun!
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Mütləqimiz, Müqəddəsimiz, Peyğəmbərimiz
Ġnam Ataya Ali Səcdəylə!

ĠNAMIN GƏLĠġĠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İnam – Din deyil
İnamın Yaradıcısı
Yeni bəşər halına doğru
Odqoruyan
Ocaq Yükümlüsü
Ocaqçı
İnamçı
Ocaqsevər
Mütləqə İnam Xalqı

1.Ġnam – Din deyil
Yurdumuza İnam gəlir, Türk soyumuz dünyabaxış yaradır –
bəşərin tarix boyu yaratmış olduğu ən uca dəyərlərə doğma, o
qəbildən, hətta onun arzuolunan qəbilindən…
İnam isə – Din deyil, Allahın diktəsi deyil; bəndənin
gözüyumulu qəbul etdiyi, gözüyumulu qəbul etdirmək istədiyi
ehkam toplusu deyil; inanılmayana «göndərilmiş» tapmacalar
toplusu deyil; göyçəyin çirkinə göndərdiyi yalan qaynağı, zor
dəstəyi deyil…
Göydən Yerə enməsən, Yerdə Göyləşə bilməzsən, İnsanım
– İlahim!
Gerçəkliyin oyunlarını, oynaqlıq və qaynarlıqlarını yalnız
seyr etmək, diqqəti isə onun mahiyyətindən ayırmamaq.
Yeri Göyləşdirmək, Göy həsrətindən çıxmaq, çıxarmaq.
Göyü həsrətin əlindən alıb Sevgiyə vermək…
İnsan böyüməyincə, sevilməyincə, ona inanılmayınca, o,
inamları doğrultmayınca – Yerlər Göyləşməyəcək, gözümüz
Göylərə, boyumuz böyüklüyə həsrətli qalacaq, ürəyimiz dosta,
yara…
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Böyüklüyü Allahın əlindən alıb İnsana verməyə gəlir İnam.
Allah da belə istərdi…
Din ilə İnamın başlıca fərqi: İnam – İnsandan gəlir, Din –
(guya) Allahdan. Bu fərqi sadə bəşər dilinə çevirsək: Din də
İnsandan gəlir, İnam da. Din gəlişində «Allah» uydurmasına əl
atılır – sonrakı bütün fəsadlarıyla…
İnam – Asif Atanın Adı ilə bağlı olan dünyabaxış –
Dünyanın, Həyatın, İnsanın mahiyyətinə inanmaqdır və mahiyyəti əzəli, əbədi, sonsuz və kamil – yəni Mütləq saymaqdır.
Buna görə də Asif Atanın yaratdığı dünyabaxış – Mütləqə Ġnam
adlanır və bu həm də onun altı ideyasından birincisinin adıdır.
Burada təbiətüstü yaradıcıya yer yoxdur. Mahiyyət –
şəxslənmir,
substansiyalaşmır;
danışmır,
acıqlanmır,
qorxutmur, şirin vədlər vermir…
Mahiyyət insan tərəfindən dərk olunur. Buradan da Mütləqə İnam təliminin ikinci tələbi (ideyası) yaranır: Kamil Ġnsan.
İnamçılıq – gerçəkləşmək üçün yaradılıb, həyatda iş görmək
– insanlararası münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün yaradılıb
(yalnız nəzəri təlim kimi yox, Allaha, ya nəyə isə ibadət üçün
yox). Onun Ruhani Birlik tələbi (ideyası) bundan irəli gəlir.
Ruhani Birlik ideyası cəmiyyətçiliyi rədd eləyir: ağa-nökər
münasibətlərini, təbəqəçiliyi, özgəçiliyi, maddiyyatçılığı…
İnamçılıq – həm dini, həm də dünyəvi kürəsəlçiliyi,
kosmopolitçiliyi, Vətənsizliyi ardıcıl olaraq rədd eləyir, damğalayır. İndiki dünyanı başına götürüb gedən bu baxışlara qarşı
özünün Müstəqil Vətən tələbini (ideyasını) irəli sürür. İnamın
Müstəqil Vətən ideyası yalnız patriotçuluq deyil. Bu – insanı
dünyaya yiyə durmağa, ona müqəddəs gözüylə baxmağa
çağırışdır. Bu – dinin ümmətçilik, demokratiyanın transmillilik
təlqinləri biçimində gerçəkləşən kosmopolitizminə qarşı döyüşdür. Ümmətçilik də, transmillilik də böyük yalan, ikiüzlülük
və zorakılıq qaynaqlarıdır – bəşəri və torpağı simasızlaşdıran.
Biz bəşərin Avropa gələcəyinə inanmırıq. Avropalı türk
(ərəb, fars, hind…) gələcəyinə isə heç inanmırıq və onu gülünc
lümpenlik sayırıq. Avropaçılığın (Batıçılığın) sivil (əsasən elmçi)
çağlarını biz düşmənçilik üstə gəlib, heyvanlığa gediş kimi
görürük və söz yox, rədd edirik. Bu yön – insani (ruhani)
dəyərlərin daşını daş üstə qoymur.
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Ata – Ocaq Mərasimi aparır. Ocağın 10-cu ili (1989).

Evlad Ata səcdəsində.
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İnamçılığın beşinci tələbi (ideyası) Özümlü ġərq adlanır.
İnamın Yaradıcısı Şərqi belə səciyyələndirir: Ruhaniyyat İşığı,
Müqəddəslik İşığı, İnam İşığı, İdrak İşığı, Mənəviyyat İşığı,
İradə İşığı, Vəcd İşığı, Vəhy İşığı. Və bu yönü bütün bəşərə aid
eləyir, bəşərin xilası sayır. Ona görə də Özümlü Şərq tələbi
yalnız Şərqin öz əzəli dəyərləri kökünə qayıtmasını yox,
bütövlükdə Bəşərin bu işıqlara qərq olmasını nəzərdə tutur.
Bu beş ideyanın yüzillərcə işləməsi, bu beş tələbin yerinə
yetməsi Ləyaqətli BəĢər yaranmasıyla sonuclanır.
Maraqlıdır ki, Ata bəşərdən danışarkən heç bir konkret keyfiyyət adı çəkmir!.. «Özünün özündən Böyük Mənasını daşıyan,
Aqibətindən Yüksək olan, Tarixindən Yüksək olan,
Mahiyyətindən aşağı yaşayan…» Konkretlik yuxarıdakı beş
ideyadadır, bəşərilik – cövhərdir, sonucdur… Və o – ərdəmli
(ləyaqətli) olmalıdır…
Mütləqçilikdə İnamın qaynağı («naturası») – təbiətin axarı,
nizamıdır. O – dərkolunandır. O – Mütləqin təzahürüdür.
Dində inancın qaynağı – Allahdır, Allah isə – dərkolunmazdır.
Elmçilikdə (Avropaçılıqda, Batıçılıqda) – İnam yoxdur;
insanilik (ruhanilik, mənəvilik, ayrıca bir vurğuyla müqəddəslik) inkar olunur. İnam isə bunlardan xaliliyi heyvanlıq sayır.
Din ehkamçılığından boğulub-bezən bir çox oxumuşlarımız
(aydınlarımız) İnamı da din sanıb ondan ürkürlər. İnamda isə
ehkam yoxdur, yalnız ən zəruri nizam var (Ocaq vasitəsiylə
gözlənilən). O da yalnız inanc işlərinin avamların, siyasətçilərin
və ehkamçıların əlinə keçməməsi üçün.
İnam – yalnız öz Ocağı üçün «ehkamdır»: Ocaqçı Ocaq
qaydalarına daim əməl etməlidir. Ocaq – İnamın nüvəsidir. Nüvəsiz maddə – yoxdur, nüvəsiz, nüvəsi pozulmuş maddə
pozular, özlüyünü saxlaya bilməz. Nüvəsiz ailə – dağılar, xalq –
ölər, dövlət – çökər…
Ocaqsız İnam – yaşamaz, var olmaz.
İnam (inanc sistemi anlamında) – İnsanın nüvəsidir…
Texnokratiya zamanı kimi bədbəxt bir çağda xüsusi aktuallıq
kəsb edən…
Dini – «İdrak üzərində yasaq» da adlandırmaq olar. Sırf «dini
idrak» – yoxdur. Din – elmi idrak vasitəsiylə dərk olunur
(öyrənilir); «dini idrak» vasitəsiylə o yalnız təlqin olunur.
İnam isə – ruhani idrak hadisəsidir (elmi idrak hadisəsi deyil).
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Ruhani idrak – yaradıcılıqdır, elmi idrak – araşdırıcılıqdır. Və
ruhaniliyi araşdırmaq üçün elmin vasitəsi yoxdur.
Ruh isə – İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə üzvi birliyinin
canlı, diri, yaşayan, yaradan insanda təzahürüdür.
Din keçmişlə bağlıdır; o bugündə də keçmişdir, bugünə
uyğun deyil; getdikcə onun mürtəceliyi artmaqdadır. Bugünə
uyğun olmayan – sabaha əngəldir.
İnamın kökü qədimlərdə olsa da, üzü və özü – Sabahadır. O,
keçmişin qəlbində var idi, keçmişin idrakı və idrakiliyi onu
gündəmə gətirməyə yetmirdi. Bugündən başlayan sabah isə
onu qaçılmaz eləyir – həm dinin yetərsizliyi və idraka zidliyi
baxımından, həm də İnamsız elmçiliyin İnsaniliyə qarşı
çevrilməsi baxımından.
İnamın gələcək üçün çox önəmli təklifləri var. Onlardan biri
– dini totallığın ruhani simalaĢma ilə əvəz olunmasıdır.
Hər bir xalq ruhani yaradıcılıqla məşğul olmalıdır. İnam həm
də ruhani-idraki tüfeyliliyə son qoymağa çağırışdır.
Milyonlarla insanın Həcc və ya Qüds, Vatikan ziyarətləri
ibtidai icma əməlinə bənzəməklə çağımızın ayıbıdır.
Yaxud urdu xalqı niyə öz ruhunun ruhaniyyatını yaratmasın?!
Yaxud İndoneziyalılar, o boyda, o sayda xalqa yaraşarmı
dünyanın o başından gəlib ona inanc sırısınlar, onun başına ağıl
qoysunlar?! İnamın Müstəqil Vətən ideyası yalnız İnam
Yaradıcısının Xalqı və Vətəni ilə bağlı deyil, hər kəs üçün
Vətən müstəqilliyi tələbidir. Yadelli, xüsusən yaddilli inancla
Vətən müstəqil ola bilməz. Vətənlə xalq birdir; «dövlət isə
xalqı ifadə eləmir» (Asif Ata).
2.Ġnamın Yaradıcısı
Mütləqə İnamın Yaradıcısı Asif Atadır. O, milliyyətcə
türkdür. Oğuzun Qaraqoyunlu boyundandır. 1935-il sentyabr
ayının 25-də Quzey Azərbaycanın Qazax mahalının Çaykənd
kəndində, orta məktəb müəllimləri Qasım və Növrəstə Əfəndiyevlərin ailəsində doğulub. 1997-il iyun ayının 5-də Bakı
şəhərində ölüb, Ağstafa şəhər sonevliyində torpağa tapşırılıb.
1952-ildə orta məktəbi, 1957-ildə ali məktəbi bitirib. Bakı
şəhərinin ali təhsil ocaqlarında fəlsəfədən, Batı ədəbiyyatından, estetikadan 20 il dərs deyib. Siyasi-ideoloji baxışlarına görə
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təqib olunub, işdən çıxarılıb, uzun müddət işsiz və bir neçə il
evsiz qalıb. Mətbuat və nəşriyyatlara yaxın buraxılmayıb. 1976ildə Azərb.Döv.Universitetində «Etik və estetik tərbiyə klubu»
yaradıb. Klub yasaqlandıqdan sonra (1979) Mütləqə İnam Ocağı
yaradıb. Elə həmin il özünü peyğəmbər elan eləyib.
Azərbaycanı ev-ev, kənd-kənd, bölgə-bölgə gəzib Mütləqə
İnam ideyalarını yayıb. Sağlığında Ocağına 150-dən artıq Evlad
cəlb olunmuşdu.
Ali məktəb müəllimi, ədəbiyyat tənqidçisi, filosof-tənqidçi,
filosof, Ocaq Atası kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1965–83illərdə evli olmuşdur. Bir oğlu var.
Fəlsəfə elmləri namizədi olmuş, doktorluq işi yazmış, iş
bəyənilmiş, ancaq dövlətin açıq basqısı nəticəsində müdafiə
pozulmuşdur. Fəlsəfə elmləri namizədi adından isə özü rəsmən
imtina etmişdir.
Sağlığında ədəbi tənqid üzrə iki kitabı nəşr olunub
(«Müdriklik səlahiyyəti», «İnam və Şübhə»), 45 Müqəddəs
Kitabından isə yalnız biri («Yol. Ata Sözü») çapdan çıxmışdı.
Ölümündən sonra Ocağının Evladları 10-dək kitabını nəşr
etdirmişlər. Bu iş davam etdirilməkdədir.
İnamını yaşatmaq üçün Ruhaniyyat Ocağı yaratmışdı.
Hazırda 32 yaşında olan həmin Ocaq yanır, Onun irsini yaşadır,
qoruyur və yayır…
İnamın Yaradıcısı nəzakət pərdəsini yırtdı, «başıaşağı,
üzüyola göyçək oğlan» anlamına gələn təvazökarlıq pərdəsini
yırtdı, ailə-məişət əsarətini atdı, şəhvət-şöhrət pərdəsini yırtdı,
müstəmləkə idrakçısı pərdəsini yırtdı, din pərdəsini yırtdı, elmifəlsəfi nüfuzların basqısı pərdəsini yırtdı… – «Göylər, çəkilin
başımın üstündən – genişlik istəyirəm!» deyərək Məna ilə
birbaşa təmas Azadlığına yetdi. Təqiblərə yüksəldi, «Ata»
çağırıldı – Peyğəmbərdən yüksək!
İnamın Yaradıcısı yuxarıda altını cızdığımız Altı Müqəddəs
İdeyanı (tələbi) irəli sürdü və onları bir çatı altında birləşdirdi:
«İnsanlaşın – İnsanlaşdırın… Bəşərin nicatı İnsanlaşmaqdadır!»
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3.Yeni bəĢər halına doğru
Mütləqə İnam yeni bəşər halı yaranmasına xidmət üçün
yaranıb-yaradılıb: Din İnamla əvəz olunsun; Dünyada Mütləqə
İnam bərqərar olsun (müəyyən bir doktrina kimi yox, idraka və
təbiətə uyğun, doğma – təbii bir hal kimi, yaşam tərzi kimi);
Dini və dünyəvi kürəsəllik simasızlığı – milli və ruhani
simalaşma ilə əvəz olunsun (simasızlıq dağıntı və quduzluq
yaradır); Elmi-texniki
tərəqqinin quduzluğu aradan qalxsın; Ruhanilik – insanı və
xalqı tanımaqda (dəyərləndirməkdə) başlıca meyar olsun;
bəşər içində sosial fərqlər təzadından utanma halı yaransın;
insana bioloji baxış öz yerini ruhani baxışa versin…
Kor gedişlər də bu kimi dəyişiklikləri zərurətə çevirir, Ali
ruhani İdrak isə bu zərurəti görür və ona xidmət etmək istəyir.
İnam Atanın Mütləqə İnam Ocağı bu qayğılarla yaşayıbişləyir. Bu – ən uca, ümumbəşəri bir işdir. Onu kor gedişlərin
öhdəsinə buraxmaq olmaz. Kor gedişin son sözü, son məntiqi
budur: Ölməsə – dirilməyəcək. Ruhani İdrakın müdrik şübhəsi:
«Ölsə – diriləcəkmi?» deyə soruşur. Yalnız ruhani olan
insanidir. Yalnız insani olan bəşəridir. Bəşər isə təzahürcə
olmasa da, mahiyyətcə insanlar toplusudur. Asif Ata bu Mahiyyətə İnamın Carçısı, Müjdəçisi, Peyğəmbəridir.
Ata harayı isə – həyəcanlı, narahat Müjdədir…
4.Odqoruyan
Ocaqda ayrı-ayrı İnam Evlərinin Odqoruyanları olduğu kimi,
Ümumocaq Odqoruyanı (Ruhani başçısı) da var.
Burada söhbət ruhani odun qorunmasından gedir.
Odqoruyan – Ocaq içində yetişən, ruhani yönlü, səriştəli
Ocaq Evladıdır.
Odqoruyan bütün Mütləqə İnam dünyası üçündür;
coğrafiyaya bağlı deyil. O, İnam Ata Mütləqə İnam Ruhaniyyat
Ocağı içində ümumbəşər ruhaniyyatının örnəyi, təmsilçisidir,
ümumbəşər ruhaniyyatı içində İnam Atanın Adı ilə bağlı olan
Türk Ruhaniyyatının təmsilçisi, rəmzidir – elansız; mənaca,
mahiyyətcə. Və o, orada “odqoruyan” adlanmır, sadəcə,
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ruhaniyyatçı sayılır, ruhaniyyat daşıyıcısı, yaradıcısı, qoruyucusu
olan bəşər övladlarından biri kimi.
O, əsasən, ruhani təcrübəçi və düçüncə adamıdır.
Odqoruyan özü yetişir, özü müəyyənləşir; ilsıra (tarix)
baxımından “I, II“ – deyə sıralanmır.
Bir ölkə, hətta bir bölgə içində eyni dönəmdə Ocaq
Evladlarından bir neçəsi Ruhani Kamil səviyyəsinə yüksələ
bilər. Onlardan yalnız biri – mənəvi, idraki özünütəsdiqi daha
yüksək, Ocaq Evladlığı ömrü daha uzun olanı Ocaq Odqoruyanı
sayılır. O, öz fərdi Ruhaniyyatçı müstəqilliyindən qismən
keçməklə bu işi aparır. Ocaqda ruhani iqtidar müəyyənedicidir
və
onun
daşıyıcısı
həmin
bu
Odqoruyandır.
Odqoruyan Ocaq fəaliyyətinin bütün cövhərini özündə
birləşdirib əks etdirir, Mütləqə İnam Ruhaniyyatının, zamandan
asılı olmayaraq, bütün bəşər ruhaniyyatı ilə üzvi bağlılığının
canlı rəmzi kimi var olur.
Mütləqə İnam dünyabaxışı toplumda tam oturuşandan sonra
Odqoruyanlar Ocaq Ailəsində olmaya bilərlər; müstəqil, fərdi
ruhaniyyatçı kimi yaşayıb fəaliyyət göstərə bilərlər. Onların
yaşam, eyləm amacı – öz ömürləri ilə İnam Atanın insana
verdiyi təyini (ruhani varlıq olma, mütləqləşməyə qadirlik)
doğrultmaqdır. İnsanilik erasında bu tipli xidmət insanlığa ən
uca xidmət sayılır.

5.Ocaq Yükümlüsü
Bu, çox ciddi və gerçək bir işdir. Ata işi, Ocaq işi.
Bu işin mövcud olmasının özü – İnsana inamın, Bəşərə,
Dünyaya sayğı və sevginin ifadəsidir. Bu iş – həm də Türk
Ulus’unun fəxridir.
Bu iş – həm də Azərbaycanın baş ucalığıdır.
Bu işi Mütləqə İnam Ocağı aparır. Ocaq – müstəqil fərdlərin
birliyidir. Onu öz içindən bir Evlad (Ocaqçı) yönəldir və o, Ocaq
Yükümlüsü adlanır.
Ocaq Yükümlüsü – Ata İşinin ən yaxşı bilicisi, bundan artıq
dərəcədə təəssübçüsüdür. O, Altı İdeyanın gerçəkləşməsi üçün
nə etmək gərək olduğunu bilir və buna dair planlar qurur, işlər,
tapşırıqlar, tələblər irəli sürür – Ocağın və ətrafın təklif və
durumunu nəzərə almaqla; ruhani döyüşün intibah – yetişib
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dirçəlmə, gerçəkləşmə, örnəkləşmə olduğunu daim göz
önündə tutmaqla.
Ocaq Yükümlüsü – müstəqil fərdlər olan Ocaq Evladlarının
iradə (istək) birliyinin ifadəsidir, eyni məqsədə yönəlmişliyinin,
eyni Amala bağlılığının ifadəsidir. Bu həm də Mütləqə İnam
Ocağının canlı bir orqanizm olduğunun kollektiv dərki və
qəbuludur. Bu idrak, bu iradə Ocağın bir xətt üzrə iş apara
bilməsinin təminatçısıdır.
Vahid bir təsərrüfat kimi, Ocağın iç işləri də çoxdur, bunun
idarəsi də – xətt birliyi istəyir…
Ocaq – İnam Ata Adından, Onun Müqəddəs Kəlam və
Buyuruqları əsasında, bunları yaradıcı surətdə mənimsəyib
artma əsasında yönəldilir (idarə olunur).
Ocaq Yükümlüsü burada deyilən keyfiyyətlər əsasında
müəyyənləşdirilib təyin edilə bilər; özünü doğrultmadıqda,
ciddi pozuntulara yol verdikdə isə Yükümlülükdən endirilə
bilər. Bu “təyinat”ın və endirmənin əsasında Ocaq
Odqoruyanının (ruhani başçının) seçimi (rəyi) dayanır. Bu seçim
(rəy) Ümumocaq əhvalını da nəzərə alır. Son söz –
Odqoruyanındır, sonuc onun dilindən möhürlənir.
6.Ocaqçı
Ocaq Yükümlüsünün Buyuruğu – Ocaq Evladı, Ocaqçı üçün
qanundur; bu qanunun bircə əsası var: Evladın könüllü tabeliyi.
Bu tabeliyin də yenə bircə əsası var: «Ocaqçıyam, Ocaq
Evladıyam» deyən kəs Dünyanın halına yuxarıda deyilənlər
yönündə təsir etmək, dünyanı dəyişmək məqsədi ilə gəlir
Ocağa. Buradan aydın olur ki, yalnız böyük ürəkli, ruhani
idraklı, güclü milli duyğulu, həqiqətə yiyəlik duyğusu ilə nəfəs
alan, mətin insanlar Mütləqə İnam Ocağının Evladı ola, yükünü
çəkə bilərlər.
Ocaqçının indiki zaman, bizim günlər üçün formal təyini isə
dörd tələbi özündə birləşdirir: 1) Ocaq Ailəsində olmaq, 2)
İnam Evini İnamçılığın mərkəzi və İnamçıların Məbədi kimi
qəbul etmək, 3) Ümum Ocaq Yükümlüsü təsisatını qəbul etmək,
4) Ocaq–Türk əlifbasını bilmək və işlətmək.
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7.Ġnamçı
Elmi yalnız elm kimi anlayan – onu dünyabaxış saymayan,
bütün «göyel» («səmavi») dinləri rədd edib, yalnız İnam Atanın
(Asif Atanın) yaratmış olduğu dünyabaxış əsasında yaşayan,
İnam Atanı öz Peyğəmbəri sayan və sevən, Atanın Yazdıqlarını
özünə Müqəddəs Kitab kimi qəbul edən istənilən vətəndaş
İnamçıdır.
Onun ixtiyarı özündədir (Ocaqda deyil). Ocaqçıdan tələb
olunan (onun özünün tələb etdiyi) gündəlik ibadətlər – Təmas
və Ricalar İnamçıdan tələb olunmur. Bunları eləyib-eləməmək
onun öz işidir; eləməyin «savabı» yoxdur, eləməməyin «günahı», «cəzası» yoxdur. İnamda hər şeyin yiyəsi – İnsanın
özüdür – suçlayan da, alqışlayan da.
Ümumiyyətlə, Ocaq öz yanından – İnamçıların işinə qarışmır
və onların konkret addımları üçün heç bir məsuliyyət daşımır.
İnamçılar öz aralarında nə isə iş birliyi qura bilərlər və bunun
Ocağa heç bir dəxli olmaz. İnamçılar öz şəxsi yaşamlarında
(toy, vay və b.k.) və ya qurumlarının işi ilə bağlı Ocağa
müraciət etdikdə Ocaq işə münasibət bildirə bilər.
Məna və mahiyyətcə isə – Ocaq İnamçıların and yeridir – ən
ümumi ifadə ilə desək. Və İnamçılar mühiti – Ocaqla xalq
arasında körpüdür.
8.Ocaqsevər
İnamın Dünyaya gəlişi – Yurddan başlayır, bizim üçün
konkret olaraq Atayurd-Türkeldən (Azərbaycandan) başlayır.
Ölkəmizdə Asif Atanı tanımayan, Onu Mütləqə İnam Yaradıcısı
– Peyğəmbər kimi bilməyən adam azdır. Elə təkcə ali təhsil
ocaqlarında 20 il bu millətə dərs deyib Ata və dinləyicisi də Onu
bir elm adamından çox, bir həqiqət izharçısı kimi xatırlayır.
Hansı məktəbə gedirsən, hansı müəssisənin qapısını açırsan!..
Hələ onun Azərbaycan televiziyasında apardığı «Zirvələr»
verilişlər silsiləsi!.. Onun Mütləqə İnam harayıyla,
«Azərbaycanımız – Azərbaycanlığımız» içsəsləriylə açdığı
qapılar, dediyi sözlər, etdiyi çağırışlar!.. Ömrünün son 10
ilindəki saysız-hesabsız mətbuat çıxışları! Əldən-ələ gəzən
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Kitabları!.. Özündən sonra Ocağının fədakar əməlləri!.. Bu
təmas çox canlı bir biçimdə davam etməkdədir.
Görünür, bu xalqı artıq müəyyən ölçülərdə «İnam Atanın
Xalqı» adlandırmaq olar.
Xalqın içində Mütləqə İnam Ocağını yaxından tanıyanlar,
bilənlər, sevənlər, təəssübünü çəkənlər var. Ata bunlara
qabaqca «Ocaq rəğbətçiləri», sonralar isə «Ocaqsevərlər» deyərdi.
Ocaqsevərlər də, İnamçılar kimi, Ocaqla Xalq arasında bir
mərhələdir. Mahiyyətcə Ocaqsevərlərə nisbətən İnamçılar
Ocağa daha yaxın əhali layıdır. Çünki Ocaqsevərlər, formal
olaraq, başqa dünyabaxış daşıyıcıları da ola bilərlər. (Ona görə
«formal» deyirik ki, sevgi formal deyil, üzvi, canlı duyğudur).
9.Mütləqə Ġnam Xalqı…
«İnam Atanın Xalqı» – elə «Mütləqə İnam Xalqı» deməkdir.
Artıq bu ad «Görünən Dağa» çevrilməkdədir… Biz onun ilk
(kövrək…) addımlarını görməkdəyik. Atanın Adı, İrsi, Ocağı
xalqın Mütləqə İnama qovuşmasına uğurla işləyir. Üstəlik
zaman da… Və «zaman» burada yalnız «vaxt» anlamında deyil,
daha çox İnamın ölçüyəgəlməz üstünlüyü, gələcəkliyi,
qabaqcıllığı anlamındadır.
Zənnimizcə, bir azdan soyun iftixar duyğusu da oyanmalı və
İnamın Gəlişinə xidmət etməlidir. Əslində bu oyanış soyun
(türkün) müstəqil bir dəyər ünvanı, yiyəsi, yaşadıcısı, müstəqil
bir yaşam tərzi kimi gələcəkdə var olmasının şərtidir… Yalnız
çalışan – yaradır və yalnız yaradan – yaşayır!..
Yadlıqlardan sıyrılıb çıxmalı! Gələcəkli, bəşəri, idraki bir
İnanc Sistemi, bir Dünyabaxış yaradıbsa sənin kökündə, sənin
oğlun, niyə onu götürüb, yadlıqlardan yaxanı qurtarmayasan, öz
sifətinin qayğısına qalmayasan?!
İnamın (eləcə də Ocaq–Türk əlifbasının) dövlət səviyyəsində
qəbulu vacib deyil, vaxtı deyil…
Əskidən və yadlıqdan bezmiş, yaxud hünərlənib təpərlənmiş
ayrı-ayrı fərdlər, başçıları uzaqgörən qurumlar, xalqın ümumi
şüuru – sevinci… – İnamın Gəlişinin cığırları, axışının
irmaqları…
Atamız var olsun!
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III Boğça
Səcdə
Özüylədöyüş vasitəsilə kamilləşən Ocaqçı hər an özünə
nəzarət edir, daxilindəki Şərlə ardıcıl döyüşür. O, özünə Ruhun
– İnamın, İdrakın, İradə və Mənəviyyatın tələbləri əsasında
yanaşır, onu ömründə gerçəkləşdirir. Beləliklə, ardıcıl
özüylədöyüşlə insan öz mahiyyətinə çatır, Mütləqi ömrünə
gətirir və ruhaniləşir.
Ocaqçı ömrünün ruhaniləşməsi, kamilləşməsi, mütləqləşməsi Atanın yaratdığı və tələb etdiyi düzən əsasında həyata
keçirilir. Həmin düzən özüylədöyüşün tərkib hissəsini və məzmununu təşkil edir. Bunlar Mütləqlə (özündəki, təbiətdəki,
dünyadakı) təmaslar və onlarla yanaşı, İnam Ataya gündə üç
dönə deyilən səhər, günorta, axşam ricalarıdır.
Ocaqçı səhər saat 8-10 arasında «Özündəki Mütləqlə Səhər
Təması»nı və «Ataya Səhər Ricası»nı söyləyir.
Özündəki Mütləqlə Səhər Təması
Məndə Məndən Yüksək olan Mütləq Məna!
Məndəki Qorxunu Məndən al!
Məndəki Həsədi Məndən al!
Məndəki Köləni Məndən al!
Məndəki Xəbisi Məndən al!
Məndəki Cahili Məndən al!
Məndəki Vəhşini Məndən al!
Məndəki Hərisi Məndən al!
Məndəki Zalımı Məndən al!
Məni Özümə çatdır!
Nisbi Cəsarəti Məndən al!
Nisbi Heyrəti Məndən al!
Nisbi Vüqarı Məndən al!
Nisbi Saflığı Məndən al!
Nisbi Doğruluğu Məndən al!
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Nisbi İnsaniliyi Məndən al!
Nisbi Ləyaqəti Məndən al!
Nisbi Mərhəməti Məndən al!
Məni Özümə çatdır!
Nisbi İnamı Məndən al!
Nisbi İdrakı Məndən al!
Nisbi Mənəviyyatı Məndən al!
Nisbi İradəni Məndən al!
Məni Özümə çatdır!
Mütləqə tapınım – Nisbiyə tapınmayım!
Həqiqətə tapınım – Yalana tapınmayım!
Vicdana tapınım – Zora tapınmayım!
İnsana tapınım – Zamana tapınmayım!
Özümə çatım!
Ocaqçı burada içindəki özündən yüksək olan Mütləq
Mənaya (İnsaniliyə) üz tutur və ondan Qorxunu, Həsədi,
Köləni, Xəbisi, Cahili, Vəhşini, Hərisi, Zalımı uzaqlaşdırmaq
üçün güc istəyir. Eləcə də özündəki Nisbi Cəsarəti, Vüqarı,
Saflığı, Doğruluğu, İnsanilyi, Ləyaqəti, Mərhəməti, İnamı,
İdrakı, İradəni, Mənəviyyatı ötərək Mütləqiliyə çatmaq
istədiyini bildirir, Mütləqə, Həqiqətə, Vicdana, İnsana
tapınmağı, öz mahiyyətinə çatmağı zəruri sayır.
Mütləqə İnam Dünyabaxışının yaradıcısı İnam Ata
kamilləşməni ömründə təsdiq edən ilk insan olduğundan hələ
sağlığında Evladlar onu canlı Mütləq kimi qəbul ediblər. («Ata
Ocağın canlı Mütləqidir».) Bu üzdən də Evladlar Atanı
Mütləqin insandakı ən ali təsdiqi sayırlar. Ata insan
mütləqiliyini təsdiq edib, yaşamında gerçəkləşdirib, təlimin
ardıcılları üçün örnəyə çevrilib. Ona görə də Evladlığı qəbul
etmiş hər bir kəs əqidə yolunda örnək olaraq Ata ömrünü
görür, Yol yiyəsinin timsalında əsl idealını tapır. Ata Evlad üçün
həmişə canlıdır. Ocaq yaradıcısına gündə üç yol deyilən ricalar,
əslində kamilləşən ömrün Ataya hesabatıdır.
Ataya Səhər Ricası
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Atam – Mütləqim!
Ağlıma İşıq ver!
Ürəyimə Qüvvət ver!
İradəmə Qətiyyət ver!
Yalana uymayım!
Çirkaba bulaşmayım!
Günaha batmayım!
Qəbahətə əyilməyim!
Rəzalətlə barışmayım!
Özümə yad olmayım!
Bununla da Ocaqçı özünə yad olmamaq, adam səviyyəsində
eybəcərliklər içərisində qalmamaq üçün Atadan – Yolun
yiyəsindən mənəvi yardım istəyir. Evladın ağlı işıqlı, ürəyi
qüvvətli, iradəsi qətiyyətli olacaqsa, o, yalana uymayacaq,
çirkaba bulaşmayacaq, günaha batmayacaq, qəbahətə
əyilməyəcək, deməli, özünə yad olmayacaq, hər gün kamilləşməyə doğru addımlaya biləcək.
Şaşırdıcı görünə bilər: Ocaqçının təmasda olduğu Mütləq
Ata haradadır? Ata Evlad üçün xəyali varlıq deyil, ona deyilən
ricalar qeyri-müəyyənliyə ünvanlanmır. Ona görə ki, Evlad
Atanı getdiyi əqidə Yolunda hər an görə bilir. Evladı kamilliyə
aparan Yol Ata ömründən keçir. Beləliklə, Evlad Ata ömrünün
davamını yaşayır əslində.
Qeyd etdiyimiz kimi, İnam Ata bəşər tarixində Mütləqliyi
təsdiq edən ilk insandır. Bununla yanaşı, Mütləqləşmək həm
də onunla sınırlanmır, təkcə ona məxsus fövqəladə hadisə deyil.
Mütləqə İnamı qəbul etmiş hər bir Evlad özüylədöyüşlə
Mütləqləşə bilər və bu, Ocaqçılardan tələb olunan ən başlıca
şərtdir. Mütləqə İnam təlimində Evlad Atanın yetdiyi kamillik
məqamına çataraq özünü təsdiq edir və Ona qovuşur.
***
Ocaqçının Günorta söylədiyi ikinci özünənəzarət sözü
«Təbiətdəki Mütləqlə Gündüz Təması»dır. Yeri gəlmişkən
qeyd edək ki, Ata fəlsəfəsində başlıca yeri İnsan tutsa da, o,
içərisində var olduğu təbiət və dünya ilə birlikdə öyrənilir.
Fəlsəfəmizə görə, Mütləq hər yerdədir, ona görə də ka19

milləşən Ocaqçı özündəki Mütləqlə yanaşı, Təbiətdəki Mütləqdən də güc almalı, onunla bir olmalıdır. Təmas belədir:
Təbiətdə Təbiətdən Yüksək olan Məna!
Dağların vüqarında Mənliyim yaşayır – Ona çatım!
Çayların axarında Mənliyim yaşayır – Ona çatım!
Səmanın ucalığında Mənliyim yaşayır – Ona çatım!
Günəşin şəfqətində Mənliyim yaşayır – Ona çatım!
Qürubun qübarında Mənliyim yaşayır – Ona çatım!
Gecənin sehrində Mənliyim yaşayır – Ona çatım!
Səhərin cəzbində Mənliyim yaşayır – Ona çatım!
Səndəki Özümlüyümə çatım!
Kamil İnsan Dağda, Çayda, Göydə, Günəşdə, Qürubda,
Səhərdə, Gecədə Mənliyinin, Mahiyyətinin – Mütləqin yaşadığını anlayır və ona çatmaq istəyir. Bununla da Ata təlimi
insana öyrədir ki, Təbiətə insani-ruhani münasibət bəsləmək
gərəkdir, çünki Təbiətdə Təbiətdən yüksək olan Məna, Mahiyyət var.
Ömrünü ruhaniləşməyə həsr edən Ocaqçı hər an Mütləqliyin tələblərinə uyğun yaşayır və ömrünə ciddi nəzarət edir.
Artıq «Ataya Günorta Ricası»nda Evlad təlimin, Yolun yiyəsinə
ruhani hesabatını verir, ona sadiqliyini bildirir:
Atam – Mütləqim!
Yalanla görüşdüm – Yalançı olmadım!
Çirkabla görüşdüm – çirklənmədim!
Günahla görüşdüm – günahkar olmadım!
Qəbahətlə görüşdüm – əyilmədim!
Rəzalətlə görüşdüm – barışmadım!
Özümə yad olmadım!
Ağlım İşıqlıydı!
Ürəyim Qüvvətliydi!
İradəm qətiyyətliydi!
Atalıydım – Mütləqliydim!
Burada Evlad Ataya bildirir ki, əqidənin tələblərinə uyğun
yaşadığından özünəyadlıq fəlakətinə düşməyib, çünki hər
zaman ağlı işıqlı, ürəyi qüvvətli, iradəsi qətiyyətlidir. Atadan –
Mütləqdən bir an da olsun ayrılmayıb.
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«Təbiətdəki Mütləqlə Gündüz Təması» və «Ataya Günorta
Ricası» saat 12 ilə 14 arasında söylənilir.
***
Ocaq Evladının günü «Dünyadakı Mütləqlə Axşam Təması»
və «Ataya Axşam Ricası» ilə sona yetir.
«Dünyadakı Mütləqlə Axşam Təması»nda İnsan özünün
Dünyadakı mahiyyətinə – Dünyanın Mahiyyətinə qovuşmaq
istəyir. Atanın fəlsəfəsinə görə, İnsan və Dünya bir Mahiyyətin
ayrı-ayrı gerçəklikləridir. Ocaqçı axşam deyir:
Dünyada Dünyadan Yüksək olan Məna!
Əzəliyə qovuşum – Ötəridən keçim!
Əbədiyə qovuşum – Keçicidən keçim!
Sonsuza qovuşum – Sonludan keçim!
Kamilə qovuşum – Qeyri-Kamildən keçim!
Ötərini Əzəli saymayım!
Keçicini Əbədi saymayım!
Sonlunu Sonsuz saymayım!
Qeyri-Kamili Kamil saymayım!
Hadisədə qalmayım – Mahiyyətə çatım!
Gerçəklikdə qalmayım – Mahiyyətə çatım!
Şəraitdə qalmayım – Mahiyyətə çatım!
Mühitdə qalmayım – Mahiyyətə çatım!
Səndəki Özümlüyümə çatım!
Beləliklə, Evladın Əzəliyə, Əbədiyə, Sonsuza, Kamilə
qovuşmaq istəyində həm də öz Mahiyyətinə çatmaq düşüncəsi
var.
İnsan Dünyadakı Mütləqdə özümlüyünü görür, ona çatmaq
üçün Hadisədə, Gerçəklikdə, Şəraitdə, Mühitdə qalmaq
istəmir, onlardan yüksək olan Mahiyyətə can atır.
«Ataya Axşam Ricası»ında Evlad gün içində Ataya
yaxınlaşdığını, ona layiq yaşadığını söyləyir, Mütləqinə
qovuşmaq istədiyini bildirir:
Atam – Mütləqim!
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Günüm keçdi.
Sənə bir addım da yaxınlaşdım.
Məni özünə qovuşdur!
Ağlımı Ağlınla,
Qəlbimi Qəlbinlə,
İradəmi İradənlə işıqlandır –
Sənə layiq olum!
Evladın Axşam ibadəti saat 20 ilə 22 arasında yerinə yetirilir.
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Ġnam Ata Respublika «Bilik» Cəmiyyətinin toplantılar odasında
«Fikir Evi» keçirir. Ocağın 13-ili (1992).
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Mütləqə Ġnam Peyğəmbərinin mərasimdə qarĢılanması.

24

Ġnam Ata pərəstiĢkarları arasında.

25

Mərasim sona yetir

Ata Evladlarıyla. Mərasimdən sonra. (1990)

26

Yeni (Sərt ayı 31 - ildən sonrakı) özək...

Yeni Evlad qəbulu törənindən sonra.
04 Od ayı 32. Ġnam Evi.
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Mütləqə Ġnam Ocağının Odqoruyanı (Ruhani baĢçısı) Safruh Ġnam
Evində “Ġnsanilik” bayramını aparır. (14.1.32 - 14.3.2010).

Mütləqə Ġnam Ocağının Yükümlüsü ĠĢıqlı Atalı “Xəlqilik” Bayramını
aparır (13.4.32 - 13.6.2010). Ġnam Evi.
28

Ġnam Evində QəĢəm Ġlqar RuhdaĢla bağlı törən.
(öndə, soldan ikinci, 28.1.32 - 28.3.2010).

Kitab Klubunda “Kutsal Öyrəti”nin təqdimatı.
(3 Od ayı 32 - 3.07.2010)
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IV Boğça
ĠÇ KURALLARIMIZ
İnam Atanın Mütləqə İnam Ocağı bəşərə Ruhani yaşam
yönü təqdim edir. Ata fəlsəfəsinə görə, bəşər bu çağacan
cismani yaşayıb, ruhanilik isə onun ömründə məqam-məqam
üzə çıxıb. Ocaq sayır ki, bəşər həyatında ən böyük yanlışlardan
biri Ruhaniyyatı siyasətin, Amalı həyatın əvəz etməsi olub
(həyatın ali səviyyədən bioloji səviyyəyə enməsi). Hələ ki,
bəşər bu eybəcərliyindən doymayıb.
Ocaq ruhani hadisədir, İnsanı Ruhani varlıq sayır, bu üzdən
də İnsanın Ruhani həyatından qıraqdakını əsl həyat kimi qəbul
etmir. Çünki bəşərin yaşadığı bu həyat öz mahiyyətindən çox
aşağı və uzaqdır, Ruhani yox, cismani istəklərə uyğundur.
Mütləqə İnam Ocağı Ruhani Birliyin (Cəmiyyətin) tərəfdarıdır və bundan qıraqda insani dünyanın yaranacağına
inanmır. Çoxlarına əlçatmaz kimi görünən bu ideya əslində
yüzillərin o tayında yox, elə Ocaq içərisində Evladlararası
ilişkilərdə mövcuddur. Ocaq içərisindəki ilişkilər bütünlüklə
Ruhaniliyə əsaslanır və Evladların qıraq adamlara münasibətləri də ruhanilik üstə köklənir.
Ocağın iç dünyası təkcə qıraq adamlar üçün yox, elə
Evladların özləri üçün də qeyri-adi mahiyyət kəsb edir. Ocağın
iç quruluşunu, başlıca ruhani biçimini təşkil edən Mərasimlər,
Bayramlar, Doğmalaşma günləri, Ailə günləri böyük Ruhani
önəm daşıyırlar. Bunlarsız Ocağı təsəvvür etmək olmaz.
Mərasimlər
Ocağın 9 mərasimi var. Onların birincisi Günəş (mart)
ayının 1-də keçirilən «Yeni İl» Mərasimidir. Ata Ocağı 1979-cu
il mart ayının 1-də yaradıb və bununla həmin gün tariximizə
müqəddəs bayram kimi daxil olub.
Çiçək (aprel) ayının 25-i hər il «Ruhani İdrak Günü»
Mərasimi kimi qeyd edilir. Ocaqçı kamilliyinin başlıca
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yönlərindən biri onun Ruhani İdraka yetə bilməsidir. Bu Mərasimdə Evladlar Ruhani İdraka yetməyin yollarını, üslubunu
öyrənir, özlərinin idraki irəliləyişi ilə bağlı hesabat verirlər.
«Evlad Günü» Mərasimi Şölə (iyun) ayının 1-də keçirilir,
Evladların təlimi necə mənimsədikləri, Ruhani ömürlərini necə
qurmaları, kamillik tələbinə çatmaları burada izhar olunur.
Şölə ayının 5-i Asif Atanın öldüyü gündür. Həmin gün Ocaq
tarixi ilə 19-cu, miladi tarixlə 1997-ci il iyunun 5-nə düşür. Bu
münasibətlə Evladlar Atanın Ağstafadakı Sonevini ziyarət
edirlər. Həmin mərasimə Evladlarla yanaşı, başqaları da
qatılırlar.
Hələ Atanın sağlığında Ocaq ailələri Qürub (avqust) ayının
1-də Onun Evini ziyarət edər, hesabat verər və uğurlama
alardılar. Bu Mərasim «Ata Evini Ziyarət Günü» adlanardı.
Atanın ölümündən sonra da Evladlar bu Mərasimi keçirir,
Atanın ruhu, Ocağı qarşısında ruhani hesabat verirlər.
«Ata Günü» Mərasimi hər il Ata (sentyabr) ayının 25-də
İnam Atanın Doğulduğu Gündə keçirilir və bütün məzmunu
Ocaq Yaradıcısı ilə bağlı olur.
İlsıramızın 27-ci ilində (2005) Mərasimlərimizin sırasına biri
də əlavə olundu: “İnam Evi Günü”. Yağış (noyabr) ayının 13-də
keçirilir.
Ocaqçılığın ən böyük işlərindən birini Ruhani səfərlər təşkil
edir. Evladlar Yurdumuzun müxtəlif bölgələrinə İnamı yaymaq
üçün səfərlərə çıxırlar və bu haqda Sərt (dekabr) ayının 27-də
düzənlənən «Ruhani Səfər Günü» Mərasimində hesabat
verirlər.
Köçəri (fevral) ayının 6-sı Ocaq tarixinə «Ailə Günü»
Mərasimi kimi daxil olub. Həmin gün Ailələrin Yükümlüləri
(təmsilçiləri) Ocaq qarşısında Ailənin il içindəki işləri və hər
bir Ailəçinin özü ilə döyüşü haqqında ruhani hesabat verirlər.
Ocaq Mərasimləri olduqca ciddi düzən və Mütləq Doğmalıq,
Mütləq İntizam, Mütləq Səcdə üstə keçir. Mərasim həmişə eyni
saatda başlanır, sonacan ruhani yöndə davam edir. Mərasimlər
Ocağın ən ali toplantıları sayıldığından burada yalnız Evladlar
iştirak edə bilərlər. Evladlığa qəbul edilmədən iştiraka yol
verilmir.
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Bayramlar
Ocaq törənləri içərisində Bayramlar ayrıca yer tutur. Ocaq
Bayramları toplumdakılardan fərqli olaraq süfrə yox, ruhaniidraki doğmalaşma bayramlardır. Bu gün toplumda «bayram»
dedikdə, ilk olaraq onun süfrə təmtərağı göz önünə gəlir və
adamlar da bayrama əslində bu istəklərlə yanaşırlar. Bəşərin
yüzillərdən bəri sürüb gələn, ruhaniliyə söykənməyən ənənəvi
bayramları onun müxtəlif tarixi dönəmlərdəki mənəvi-insani
durumunun, səviyyəsini göstərir. Biz isə bəşərə, insanlara bu
çağacan görmədiyi ruhani bayramlar sunuruq. Ocağın yaradıb
xalqımıza və bəşərə verdiyi İnsanilik, Xəlqilik, Şərqilik və
Bəşərilik bayramları bütünlüklə ruhani mahiyyət daşıyır.
Ocaqda bayramlar Atanın ölümündən sonra keçirilməyə
başlanıb. Birincisi Günəş ayının 14-də qeyd edilən «İnsanilik»
Bayramıdır. Ocaq olaraq hələ ki, bu Bayramı biz keçiririk və
bəşər üçün bunun gərəkliyini anlayırıq. Bayramda insan,
insanlıq adına kutsal söz söylənilir, insaniliyin bəşəri məzmunu
açıqlanır.
«Xəlqilik» Bayramı Şölə ayının 13-də düzənlənir. Ocaq
ulusa (xalqa) böyük önəm verir, onu bəşəri müxtəlifliyin özülü
sayır, ulusal dəyərlərin qorunması üçün döyüşür. Konkret
olaraq Ocaq özünü Azərbaycan Türkünün Ruhani qurumu sayır
və onu ulusunun dəyəri kimi bəşərə təqdim edir. «Xəlqilik»
Bayramı xəlqi dəyərlərin qorunması, gələcəyə çatdırılması
istəyi daşıyır.
Bayramlarımızın üçüncüsü olan «Şərqilik» Ata ayının 12-də
qeyd olunur. Bu Bayramda şərqi mahiyyət üstə söz deyilir.
Çağdaş dünyanın Şərqə sayğısızlığı, eləcə də şərqi dəyərlərin
bəşərə gərəkliyi dilə gətirilir.
Hər il Sərt ayının 12-də isə bəşərin xəbəri olmadığı halda
Azərbaycanda «Bəşərilik» Bayramı keçirilir. Ocağın başlıca
mövzusu İnsan, deməli, bütövlükdə bəşərdir. Bəşərin taleyi hər
bir insandan asılıdır. İnsanın və bəşərin taleyi Ocağı həmişə
düşündürür.
Mərasimlərdən fərqli olaraq, Ocaq bayramlarına qıraq
adamlar da qatılırlar. Bayramın içsəs–izhar hissəsi başa
çatdıqdan sonra Ruhaniyyata uyğun biçimdə şirniyyat süfrəsi
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açılır, musiqi dinlənilir. Bayramlarımızın başqa biçimdə
keçirilməsi üzərində də axtarışlar aparırıq.
DoğmalaĢma günləri
Doğmalaşma günləri ayda bir dəfə keçirilir. Burada
Ocaqçılarla yanaşı, qıraq adamlar da iştirak edə bilərlər. Gün
başlıca olaraq xalqla təmas üzərində qurulur, Ocaq dostları,
İnamçılarla hansısa mövzu üzrə düşüncə bölüşmələri aparılır,
tədbirdə aradabir xalq ruhunda musiqi dinlənilir. Toplantı çay
süfrəsi ilə başa çatır.
Ailə günləri
Ailə günləri Ocaqçının kamilləşməsi üçün Atanın təyin
etdiyi aylıq məcburi toplantıdır. Ocaqçılığın başlıca
şərtlərindən biri Evladın ruhani ailədə təmsil olunmasıdır. Ən
azı üç Ocaqçı birləşib ruhani ailə yarada bilər. Hər bir ailənin
yükümlüsü (ailə təmsilçisi) olur. Burada Ocaqçılar son bir ayda
gördükləri işlərdən danışır, Amallaşma (Ata kitablarını
oxuma), Kamilləşmə (özüylədöyüş) və Xalqlaşma (Ocaq
ideyalarını yaymaq) hesabatları verirlər. Ailə günləri Ocağın
kiçik mərasimləri sayılır. Toplantıya qıraq adamlar da qatıla
bilərlər.
GörüĢmə – Ayrılma kuralı
Ocaqçılıq ruhani yaşam yönüdür. Burada insana adi
yanaşma yoxdur; hər şey insana uca münasibət səviyyəsində
qurulur.
Ocaqçılar bir-biri ilə görüşərkən sağ əllərini ürəklərinin
üstünə qoyub, «Ürəyində (ürəyinizdə) Ata Günəşi olsun!» deyirlər. Qarşı tərəf də ona eyni sözlərlə cavab verir. Bu o
deməkdir ki, Evladlar Atanı İnsanilik Günəşi sayırlar. Ona görə
ki, o, «Bəşərin nicatı İnsanlaşmaqdadır. İnsanlaşın –
İnsanlaşdırın!» harayını çəkməklə özünü İnsani-Ruhani
dünyanın Atası kimi təsdiq edib.
Evladlar ayrılarkən yenə də sağ əllərini ürəklərinin üstünə
qoyaraq, bir-birinə «Atamız var olsun!» deyirlər.
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Ocaqçı – Evlad hər yerdə, hər an Amalın istəklərinə uyğun
davranır. O, əqidəsi uğrunda hər bir fədakarlığa hazırdır.
Qorxaqlıq onun ruhuna yaddır, ölüm ondan aşağıdır. Evladın
Amaldan, əqidədən başqa yaşamı yoxdur.
Ocaqçılıqda ən başlıca yönlərdən biri Ataya münasibət
məsələsidir. Ocağı qəbul etmiş Evladda Ataya, Onun Mütləqiliyinə, Kamilliyinə, Yoluna toz qədər də şübhə ola bilməz;
əgər bu üzə çıxarsa, həmin şəxs Ocaqdan qovulur. Ona görə
Ata ömrü, yolu ciddi öyrənilib, inanılıb və qəbul edilib. Öyrənib
bilən və inanan şübhəni də buraya əlavə edə bilməz. Ocaqda
Ataya münasibət uca səviyyədə qalmalı, bir an da olsun
adiləşməməlidir. Adiləşmək – Evladın mənəvi ölümünü
yaradır.
Hələ sağlığında Evladlar Atayla hər görüşdə sağ əlləri
ürəklərinin üstündə olmaqla «Ali səcdə, Müqəddəs Ata!»,
yaxud «Müqəddəs Ataya Ali Səcdə!» deyərək, Onun Əlini öpür
və qarşısında baş əyirdilər. Ata isə bunun qarşılığında «Səcdən
ucadır!», «Səcdən qəbul olunur!» cavabını verərdi.
Atadan ayrılarkən Evlad yenə sağ əlini ürəyinin üstünə
qoyub «Ata Ruhunu Ürəyimdə aparıram!» deyərək Onun Əlini
öpür, qarşısında baş əyirdi. Səcdənin qarşılığı olaraq, Ata
«Ürəyin Qaranlıqları Yarsın!», «Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz
Yoxdur!» deyərdi.
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V Boğça
RUHANĠ ÖZÜMLÜYÜMÜZ
Ocaq Türkün özümlüyünə söykənən yeni dünyabaxışdır. Bu
o deməkdir ki, bundan sonra Türk mənəvi-ruhani taleyinə özü
yiyə duracaq, onu özü yaradacaq, yadların mənəvi hamiliyinə,
yardımına gərək duymayacaq. Ocağın ruhani özümlüyü
sırasında onun insaniliyə əsaslanan Bayrağı, Günsırası
(Təqvimi), İlsırası (Tarixi), Abesi (Əlifbası), Toy-Yas kuralları,
ulusal adları ayrıca yer tutur.
Bayraq
Mütləqə İnam Ocağının ən kutsal rəmzlərindən biri onun
Bayrağıdır. Ocaqda Bayrağa sayğı fövqəladə yer tutur.
Bayrağımız 8-ci ilin 5 Ata ayında (sentyabr 1986) Ocaq Atasının
Ruhani Hökmü əsasında yaradılıb və 9-cu il Günəş ayının 15-də
(15 mart 1987) qəbul olunub. Bayrağın ümumi rəngi səmavidir,
üzərində Günəş, onun içərisində Atanın şəkli yer alıb. Şəklin
üstündə və altında qövsvari biçimdə «İnsanlaşın, İnsanlaşdırın!»
harayı yazılıb.
Bayraq Ocağın bütün toplantılarında divardan asılır, tədbir
qurtardıqdan sonra götürülür. Tədbirlərdə Evladlar söz deməyə
başlayarkən və sözlərini bitirərkən Bayrağı öpürlər. Bayrağın
asıldığı yerdə yemək yeyilməsi, bayağı danışıqlar aparılması
doğru sayılmır. Ocağa yeni gələnlər «Bayraq Andı» içirlər.
Ocaq günsırası
Ata, özünün Ruhaniyyat Ocağını yaratmaqla, bəşər
tarixində İnsanilik Erasının başlanğıcını qoyub. Təbii ki, bu
İnsanilik Erası öz ilsıra və günsırası (tarix və təqvimi) ilə
addımlamalı idi. Beləliklə, Ocaq günsırası (təqvimi) 1.1.1.-ci
ildən (miladi tarixlə 1979-cu il martın 1-dən) sayılır. Ata
tərəfindən yaradılan bu Günsırada aylar təbiətin fəsillərinə
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uyğun halı, həftənin günləri isə İnsanın Ruhani məqamlarını
ifadə edir. Aylarda günlərin sayı miladi Günsırada olduğu
kimidir. Ocağın ay və günlərinin hər biri Ruhani anlam daşıyır.
I ay Günəş (mart) – Əzəli, Əbədi, Sonsuz, Kamil İşıq;
Həyatın yenilənməsi anlamındadır.
Çiçək ayı (aprel) – təbiətin çiçəklənməsi, zəriflik, gözəllik,
təmizlik rəmzidir.
İşıq ayı (may) – təbiətin bolluca işıqlanması, işıqlı, qızmar
günlərə qapı açması; içdən işıqlanmaq, ruhani fərəhə çatmaq
rəmzidir.
Şölə ayında (iyun) təbiət günəşin şöləsinə bürünür.
Od ayı (iyul) – bu ay çox isti, odlu olur. Od – arınma,
işıqlanma, saflaşma rəmzidir.
Qürub ayı (avqust) – yayın sona yaxınlaşması, odlu günlərin
payızın kədərinə qovuşmasıdır.
Ata ayı (sentyabr) – sentyabrın 25-i Asif Atanın Doğulduğu
Gündür. Ocaq Ataya Səcdə üzərində qurulub.
Xəzan (oktyabr) – yarpaqların saralması və tökülməsi,
payızın özünü bütünlüklə göstərməsi ayıdır.
Yağış ayı (noyabr) – adətən, bol yağışlı olur.
Sərt ayında (dekabr) – adından göründüyü kimi, hava
sərtləşir, qış başlayır.
Qar ayını (yanvar) – qarsız təsəvvür etmək olmur.
Köçəri ayı (fevral) – bizdə ilin başa çatması və köçməsi anlamındadır.
Həftənin günləri:
I. Arzu (Bazar ertəsi)
II. Ümid (Çərşənbə axşamı)
III. Dözüm (Çərşənbə)
IV. Mərhəm (Cümə axşamı)
V. Qismət (Cümə)
VI. Murad (Şənbə)
VII. İnam (Bazar)
İnsanın bütün halları Arzudan başlanır. Arzudan Ümid
yaranır. Ümid Dözüm istəyir. Dözüm Mərhəmlik yaradır.
Mərhəmlikdən Qismət yaranır. Bizdə Qismət Aqibətdir – Mənadan doğulan. Aqibət Bütövləşir, Murad hasil olur. Murada
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yetmək İnam yaradır. İnamla həftə başa vurulur. İnam həm də
Atanın Adıdır…
Göründüyü kimi, Ocaq Günsırası təbiət və İnsanın Mahiyyəti üstə yaranıb: aylar təbiət üstə, günlər İnsanın halı üstə.
Ocağın Toy-Vay Kuralları barədə
Mütləqə İnam Ocağının özünəməxsus toy və ölügötürmə
qaydaları (Toy-Vay Kuralları) var. Bu qaydalar Ocağın 19-cu
ilində yazılıb. Bu ənənələri başlamaqda istək nə idi? Sadəcə
orijinallıq həvəsiydimi? Yox, Ocağın məqsədi kədər ləyaqətinə
qarşı olan indiki (dini) yas, eləcə də Ailənin özülünü ötəri,
üzəvari dəyərlərlə dolduran restoran-diskoteka sayağı,
Avropasayağı toy «ənənələri»ni yox etmək, İnsanın
Mahiyyətindən doğan ülvi, müqəddəs qaydalar yaratmaqdır.
İnam Ata İnsana belə bir tərif-təyin verir: «İnsan – Özündə
Mütləqilik gəzdirən, bu səbəbdən də Şəraitdən, Mühitdən,
Cəmiyyətdən Üstün olan, Mütləqiliyə can atan və Mütləqləşməyə Qadir olan Ruhani Varlıqdır». Ölümdən sonra insan
cismən itir. İnam Ata isə əmin idi ki, insan həyatda qala bilər.
Qəbrə gedən bədəndir, insanın duyğusu, düşüncəsi, ömrü, işi
isə xalqda qalır. Ataya görə, «Heç kəs Ruha bərabər deyil.
Buna görə də hamı ölümlüdür. Heç kəs bədənə bərabər deyil.
Buna görə də hamı ölümsüzdür. Ölümdə biçim Mənadan
ayrılır, çünki ruh biçimə sığmır, biçimdə qalmır. Ölüm əslində
cismi – İnsana yad olanı aparır. İnsanı yaşadan, Sabaha
qovuşduran isə ruhdur. Buna görə də ölümdən qorxmaq olmaz.
Ölümdən qorxu ölümü yaşadır. Ölümü saymamaq gərək ki,
ölümsüzləşəsən». Ocaq özünün bu sahədəki qaydaları ilə insan
aqibətində ölməzliyi təsdiq edir.
Mütləqə İnam Ocağının Ölügötürmə kurallarına görə, ölən
insan gün içində gömülməlidir. Ölünü başqa yerə götürmək
qaçılmazdırsa, aparmağa sərf olunan vaxt həmin günə qoşula
bilər. Yasda insanı qışqırıq həşiri ilə əskiltmək olmaz (doğal
duyğuları boğmamaqla). Ona görə ki, insan özündə Mütləqilik
gəzdirir. Mütləqilik fərəhi kədərlə qoşadır. İnsan Kədərdə ali
Fərəhə böyüyür.
Ölünün basdırılmağa hazırlanması və gömülmə qaydaları
aşağıdakı kimidir: ölü yuyulur. Tibb elminin qanunauy37

ğunluqları gözlənilməklə, açıq havada qaldığı sürədə çevrənin
təsirindən qorunur. Ölü, Ocağın rəmzi rənglərində: ağ, sarı,
yaxud mavi bükməcəyə (parçaya) bükülür. Bükməcənin ayrıca
biçimi olmur, yalnız boyası olur: ağ, sarı, mavi, yaxud zolaqlar
biçimində hər üçü. Basdırılmağa aparanacan üzü açıq saxlanıla
bilər. Torpağa qoyulanda parçayla örtülür. Ölü torpağa
bükməcədə qoyulur. Əgər uzaq yerə götürülürsə, taxtadan və
yaxud metaldan düzəldilmiş dördbucaqlı sandıqda da torpağa
qoyula bilər.
Ölünü torpağa qoyanda gözünün baxdığı yön Gündoğana
olmalıdır.
Ölünü sonevliyə (qəbiristanlığa) gətirərkən öndə ölənin
rəsmi, gül-çiçək, daha öndə isə Ocaq Bayrağı qaldırılır. Bunun
üçün kiçik ölçülü və yüngül Bayraq biçimi seçilir. Bayrağın
rəmzində, mənasında isə dəyişiklik edilmir.
Sonevin üstündə maili vəziyyətdə sinə daşı düzəldilir, başqa
heç bir nişan qoyulmur.
Sinədaşının üstündə doğum, ölüm ilsırası göstərilir, hər
hansı bir rəmz də işlənə bilər. Yazı qazılma üsulu ilə yerinə
yetirilir. Ocaqçı üçün Ocaq adı, soyadı (Atalı) yazılır. İlsıra –
anadan olduğu il, Ocaq ömrünün sonu.
Bu ilsıra Ocaq yaranana qədər doğulanlar üçündür. Bunlar
üçün anadan olduğu il göstərilməklə, Ocağa daxil olduğu il də
yazılır.
Ocaq ilsırası yaranandan sonra doğulanlar üçün sinə daşında
yalnız Ocaq illəri göstərilir.
Sonevlikdə sonevlər heç bir hasar içinə alınmır. Sonevlik
qorunmaq istəyilə hasara alına bilər.
Yas törənində Mütləqə İnam Peyğəmbəri İnam Atanın
Harayları (musiqisi) səsləndirilir. Ata diliylə deyilmiş «Mütləq»
izharı
maqnitofon
səslənməsindən
dinlənilir.
Bunu
Ocaqçılardan biri oxumaqla və ya əzbərdən deməklə də yerinə
yetirə bilər. Sonra isə İnam Atanın «Ölümlə Görüş», «Aqibət»
və «Matəm üstə Mütləqlə Təmas» içsəsləri oxunur, yaxud
əzbərdən söylənilir.
Mərasimdə ölənlə bağlı yaxınları tərəfindən ruhani sözlər
deyilir. Bundan sonra ölü qaldırılır və basdırılacağı yerə aparılır.
Ölü torpağa basdırılır və gömmə mərasimi keçirilir. Gömmə
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mərasimi də eyni ardıcıllıqla gerçəkləşir, sonda isə sazda həzin
səslə «Ruhani» çalınır.
Mütləqə İnam Ocağı Saz çalınmasını Türk Dünyasına təklif
edir, Atayurd (Azərbaycan) üçün isə qanun sayır.
Yas qaydasına görə, törənin keçirildiyi yerdə qısa toplantı
ola bilər: Dərddən işıqlanmaq yönündə Ata üslubunda
söhbətlər aparmaq olar. Bu toplantı olmaya da bilər. (Toplantı
olarsa, ehtiyacı duyanlara, uşaqlara, uzaqdan gələnlərə çay
vermək olar). Bu toplantıda Asif Atanın ömrü və ölməzliyi,
kəlamları, Müqəddəs İşləri, Ocaq İlsırası (tarixi), Ocaq Məramı,
eləcə də ölənin işi, ləyaqəti, sevgisi, nifrəti, qayğıları haqqında
ruhani fikir söylənilir – təntənə yox edilir. Bir ildən sonra
Sonevlikdə, yaxud evdə öləni Anma Mərasimi keçirilir –
Ölügötürmə günü keçirilən yas törəni üstə.
Ölü yerində heç bir ianə yığılmır. Yemək-içmək yığıncağı,
ölü yerində ağlaşma təşkil olunması da məsləhət görülmür.
Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağı yas terminlərini yaradır və
özü onları işlədir.
Sonev – qəbir
Sonevlik – qəbiristan
Bükməcə – kəfən və b.k.
Başsağlığı sözləri (yerinə görə):
- Başın (başınız) sağ olsun!
- Yurdu, Ulusu var olsun!
- Evindən nəfəs (işıq) əksilməsin!
- Balalarında yaşasın!
- Yaratdıqlarında yaşasın!
- Qəminiz dərdiniz olmasın, dərsiniz olsun!
- Kədərinizdə əyilməyin!
Cavab:
- Sağ olun!
- Bəla görməyəsiniz!
- Başınız uca olsun!
- Eliniz var olsun!
- Ömrünüz uzun olsun!
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- Ata Ruhu Sizə yar olsun!
- Ata nəfəsi üstünüzdə olsun!
- Yurdunuz var olsun!
- Türk soyumuz var olsun!
Atayla bağlı («rəhmət» yerinə) «Ocağı var olsun!» deyilir.
***
Mütləqə İnam Ocağının ikinci böyük ənənəsi Evlənmə
hadisəsi ilə bağlıdır. Bu, bizdə «Beşikbaşı» Mərasimi adlanır.
Mərasim İnam Atanın Müqəddəs «Ruhani Hökmlər» Kitabındakı ailə ilə bağlı fikirləri əsasında biçimlənib. Kitabda deyilir:
«Evlənməyin Məqsədi Müqəddəsliyin Sabaha çatdırılmasıdır.
1.Evlənənlər Atanın Xeyir-Duasını alır, Ata
qarşısında Ailə Sədaqətinə and içirlər.
2.Gəlinin Ər evinə gətirdiyi Varidat – Qeyrətdir.
Cehiz ləyaqətsizliyinə son qoyulmalıdır.
3.Ruhaniyyatın maddiyyatla ölçülməsi qəbahəti
lənətlənməlidir.
4.«Qız sahibinə» Maddi Bəxşiş verilməsi – Gəlinin
əşyalaşması, əmtəələşməsidir. Həmin murdarlıq Evlənmə mərasimindən silinməlidir.
Keyf Məclisi Evlənmə Mərasiminin ülvi ciddiliyinə
yaddır. Həmin bayağılıq Mərasimdən silinməlidir.
Valideynlər, Qohumlar, Dostlar Evlənənlərin görüşünə gəlir, onlara ürək sözləri yetirir, Ailə
Müqəddəsliyi diləyirlər.
5.Ailə Ev kimi tikilir, Ağac kimi bitir.
Ailənin Bənnası və Bağbanı – Evlənənlərdir.
Əslində Ailə – Atalıq qüdrətinin, Analıq mehrinin, övladlıq
ləyaqətinin məkanı olmalı idi. Təəssüf ki, insan həm
cəmiyyətdə, həm də Ailədə ailəsizlik fəlakəti ilə qarşılaşır.
İnsan Ailədə nəinki cəmiyyət yadlığından qurtara bilmir,
əksinə, başqa bir yadlığa qatılır.
Ailənin məqsədi şəhvət deyil, yırtıcılıq deyil, Övladdır. Bunu
yetirməkdən ötrü övlada qarşı ağalıq rədd olmalıdır ki, atalıq
bərqərar olsun. Analıq hikkəsi – xanımlığın təzahürüdür.
Ailəyə xanımlıq gətirmək olmaz».
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Göründüyü kimi, içini yaratmadan Ailə qurmaq günahdır.
Beşikbaşı Mərasimi aşağıdakı qaydada həyata keçir:
Evlənənlər (Ata cismən olmadığı üçün) – Onun Ocağına
gəlirlər. İnam Evi Ocaq Rəmzlərini əks etdirir. Mərasimi Ocaq
Yükümlüsü düzənləyir.
Ocaq Yükümlüsü Evlənənlərə Xeyir-Dua verir. Evlənənlər
Bayrağın önündə ailəyə Sədaqət Andı içirlər: «Ata Ruhu
qarşısında, Ocaq qarşısında and içirəm: Ailə Müqəddəsliyini
Ata Ocağının göstərdiyi səviyyədə qoruyacağam». Sonra hər
ikisi Bayrağı öpürlər. Evlənənlərə Ocaq adından Beşik
bağışlanır. Cehiz varlı–yoxsul təzadının təsdiqidir. Ən nadir
cehiz məhəbbətdir ki, onun da rəmzi Beşikdir. Evlənənlərə
«Mütləqə İnam» Müqəddəs Kitabı, yaxud başqa ruhani hədiyyələr də bağışlana bilər. Sonra bütün Ocaqçılar (iştirak edənlər), evlənənlərin yaxınları, cismani qohumları öz təbriklərini
yetirirlər.
Beşikbaşı Mərasiminin sonunda çay süfrəsi ətrafında ruhani
doğmalaşma söhbət 1–2 saata yekunlaşdırılır. Süfrəyə meyvə,
şirniyyat qoyulur. Hər cür kef məclisi – spirtli içki mərasimin
ruhuna yad sayılır.
Mərasimdə iştirak edənlər üçün evlənmə, ailə haqqında Ata
kəlamları oxunur. Söhbətarası muğam, yaxud saz musiqisi
dinlənilir, milli ruha uyğun rəqslər də ola bilər.
Atakənddən (Bakıdan) uzaq olan yerlərdə bu Mərasim
Ocağı təmsil eləyən Ocaq Evladı və ya Müdrik insanlar tərəfindən həyata keçirilir. (Ocağın qaydalarından qırağa çıxmamaqla).
Ailə vicdan əsasında qurulmalı, sevgi əsasında qorunmalıdır.
Mütləqə İnam Ocağı bu ənənələri öz Övladları üçün yaradır,
Bəşəriyyətə təklif edir, Türk Dünyası üçün bu qaydalar
toxunulmazdır: xalqda məğz dəyişməz qalmaqla, biçim
ulusdan-ulusa fərqlənə bilər. İstək birdir: İnsan Ruhani Varlıq
olduğunu unutmamalı, Mütləqləşməlidir!
Həm Yas, həm də Toy (Beşikbaşı) mərasimlərini hər bir
xalq öz dilində, öz musiqisində, milli özəlliklərini nəzərə alaraq
gerçəkləşdirir.
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Ocaq-Türk abesi
Ruhani özümlüyümüzün önəmli dəyərlərindən biri də
babalarımızın min illər öncə yaratdığı Orhun-Yenisey əlifbası
əsasında gündəmə gətirdiyimiz Ocaq-Türk abesidir. İnam Ata
Türkün əlifbasızlığına həmişə acıyır, bu böyük irqin öz
əlifbasına malik olmasını istəyirdi. Ona görə ki, Atamız əlifbanı
ulusun ən böyük özünütəsdiqlərindən biri sayırdı. Atanın bu
istəyi Onun ölümündən sonra gerçəkləşdi. Ocaq babalarımızın
Sibir çöllərində qoyub gəldiyi əlifbanı yenidən dirçəltdi, ona
yiyə durdu, bir sıra yeniləşmələr aparmaqla 33 hərfdən ibarət
yetkin bir Ocaq-Türk abesi yaratdı.
Ocağa görə, bütün Türklər, Böyük Türk Birliyi adına, öz
babalarının yetirməsi olan əlifbaya qayıtmalıdır.
İndi bu əlifba Ocaqda geniş şəkildə işlədilir. Müqəddəs
Kitablarımız bu əlifba ilə yenidən köçürülür, Ocaqiçi yazışmalar başlıca olaraq, bununla həyata keçirilir.
Artıq Ocaq-Türk abesini bilgisayarda da işlətmək, onunla
kitablar çap etmək olur. Abe beynəlxalq unikod sistemində
qurulub.
Ocaq–Türk
Abesini
www.asifata.com/abe.htm
ünvanından öz bilgisayarlarınıza yükləyə bilərsiniz.
Adlarımız
Ocaq xalq yaratmaqla məşğuldur. O xalq ki, yüzillər boyu
özgələşib; ərəb, fars adları daşıyıb, özgələrin yaradıb sunduğu
dünyabaxışları qəbul edib, dilindəki sözlərin yarısından çoxunu
alınmalar (ən çox ərəb-fars) təşkil edir. Ad sistemimiz demək
olar tamam sıradan çıxıb, yaddaşımızdan silinib.
Ocaq bu tarixi fəlakətin ağrılarını aradan götürmək istəyilə,
ulusumuz üçün ad yaradıcılığı işini gerçəkləşdirir. İnamı qəbul
etmiş şəxslər Atanın qoyduğu ulusal-ruhani adlar daşıyırlar.
Ad Ocaqçının böyük məsuliyyəti, ləyaqətidir. Evlad adı qəbul
edərkən ona uyğun yaşayacağına, onu uca tutacağına and içir.
Evlad suç işləməklə əqidəni tərk edərsə, ad ondan alınır, ona
halal edilmir.
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Ocaq adlarının böyük çoxluğu türk sözlərindən yaranıb.
Şərq sözləri əsasında yaranmış ruhani adlar da var: Safruh,
Sadiq, Yetkin, İşıqlı, Göylü, Uluslu, Güntay, Yüksək, Bilən,
Özül, Düzgün, Özgöylü, Nurtəkin, Bulaq, Qoruyurd, Doğma,
Oğuz, Günev, Ucalı, Göytəkin, Türkay, Yurdçu, Soylu, Uluyol,
Uluruh, Uğur, Elli, Türkel, Güntəkin, Ötkün, Yolruh, Odtəkin,
Nurtay, Elana, Göyel, Odel, Özgün, Elürək, Elqaya, Birel,
Göynur, Eltay və s. belə adların sayı 150-dən çoxdur – Xalqa
yetər!..
Ġnam Evi
Hələ Ocağın 9-cu il Günəş ayının 27-də Ata Evladlarına
Amal Evi tikməyi buyurmuşdu. Həmin ev 10-cu ilin «Yeni İl»
Bayramında (Mərasimində) təhvil verilməli idi. Gedişat həmin
ideyanın çağında gerçəkləşməsinə imkan vermədi, Ata
sağlığında Amal Evini görmədi. Mütləqə İnam Ocağının ilk
Evladı, indi həmin Ocağın Odqoruyanı (Ruhani Başçısı) olan
Safruh öz şəxsi evini Ocaqçıların istifadəsinə verdi. Ocaq
Evladları həmin evin biçimini dəyişərək İnam Evini tikib başa
çatdırdılar. Hələlik Ocağımızın iki İnam Evi var, gün gələcək
Yurdumuzun hər yerində İnam Evləri olacaq. İndi Ocağımız
İnam Evinin yaradıldığı günü «İnam Evi Günü» törəni kimi qeyd
edir. İnam Evi – Mütləqə İnam Ocağının müəyyənliyini təsdiq
edən başlıca şərtlərdəndir.
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VI Boğça
ATADAN SEÇMƏLƏR
OCAQ MƏRAMI
Dünyada, Həyatda, Xalqımızda Əsilliyə, Mənəvi Kamilliyə,
Ruhani Zənginliyə sonsuz Ehtiras yaşayır.
Ocaq həmin Ehtirasdan yaranmışdır!
Dünyada, Həyatda, Xalqımızda Süniliyə, Bəsitliyə, Yalana
sonsuz Nifrət yaşayır.
Ocaq həmin Nifrətdən yaranmışdır!
Dünyada, Həyatda, Xalqımızda ölməz Ənənələrə, Ali
Mənəvi sərvətlərə sönməz Məhəbbət yaşayır.
Ocaq həmin Məhəbbətdən yaranmışdır!
Dünyada, Həyatda, Xalqımızda Müqəddəsliyə alovlu bir
Pərəstiş yaşayır.
Ocaq həmin Pərəstişdən yaranmışdır!
Dünyada, Həyatda, Xalqımızda Bütöv, Parlaq, Gözəl İnsan
Şəxsiyyətinə Çağırış yaşayır.
Ocaq həmin Çağırışdan yaranmışdır!
Dünyada, Həyatda, Xalqımızda Hərarətli və Dərin, Əzəmətli və Zərif, Müqəddəs və Ehtizazlı Şərq Ruhuna atəşli Meyl
yaşayır.
Ocaq həmin Meyldən yaranmışdır!
Dünyada, Həyatda, Xalqımızda Qeyrət ilə Alçaqlıq, Ləyaqət
ilə Qəbahət, Cəngavərlik ilə Mənəvi Zəlillik, Vətənpərvərlik
ilə Vətənsizlik döyüşür.
Ocaq bu Döyüşün ön sırasındadır!
Dünyada, Həyatda, Xalqımızda Yanar Zəkanın Övladı olan,
Dünya Fikrinin Mahiyyətini özündə təcəssüm etdirən,
Bədiyyatla nəfəs alan, Mənəviyyatı Həqiqət Odunda təmizləyən Qanadlı, Hissiyyatlı, Cəsarətli İdraka zəruri Ehtiyac
yaşayır.
Ocaq həmin Ehtiyacdan yaranmışdır!
XX əsrin bayquşları İnsana İnam Bayrağını tapdalamağa
çalışırlar. Biz həmin Bayrağı başımızın üzərinə qaldırırıq.
İnsan hər bir mühitdə İnsan olaraq qala bilər. O, hər bir
şəraitdə öz zəifliyi üzərində qələbə çala bilər. İnsan özünü
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daim təkmilləşdirməlidir. Bu, onun özü qarşısında ən böyük
borcudur. Bütün çirkinlikləri daxildən silib atmaq olar. Pisliyin
bəraət imkanı yoxdur…
Ocaq İnsana İnam ideyasına əsaslanır, Kamil İnsan yaratmağı
öz Məqsədi sayır.
Dünyada, Həyatda, Xalqımızda – yenilik pərdəsi altında
əxlaqsızlıq, yırtıcılıq, bədbinlik, eybəcərlik təbliğ edən «sənət»ə
qarşı ikrah hissi yaşayır. Ocaq pozğun, çirkin, bayağı qeyrisənətlə döyüşündə ardıcıl, amansız olacaqdır.
Dünyada, Həyatda, Xalqımızda müasir əxlaq, müasir gözəllik, müasir həyat tərzi libasına bürünmüş, öz Əsilliyindən,
Qədimliyindən, Xəlqi Mahiyyətindən ayrılmış təcavüzkar, fəal
azğın qüvvələr yaşayır.
Onların puç və zərərli əqidəsini Ocaqda yandırıb külə
döndərmək lazımdır.
Biz gələcəyə keçmişimizin meyidi üzərindən adlayıb
keçmirik.
Biz gələcəyə Müqəddəs keçmişimizin geniş Yollarıyla
gedirik.
Biz Qərb solçuları kimi gələcəklə keçmiş arasında uçurum
görmürük, «ya gələcək, ya da keçmiş» demirik.
Biz belə hesab edirik ki, müasir İnsanın Qəlbində Məcnun
Alovu yaşamalıdır, Nəsimi Ənəlhəqqi səslənməlidir, Zərdüşt
İşığı parlamalıdır, Muğam Hikməti, Saz Əzəməti səslənməlidir.
Biz mədəni bədbinlərin «İnsan məhv olur» – hay-küyünə
inanmırıq.
İnsan öz böyüklüyünə qayıda bilər, qayıtmalıdır və Ocaq bu
ümumbəşəri tarixi vəzifəyə xidmət edir.
Biz geriyə yox, irəliyə gedirik.
Fəqət biz irəliyə keçmişimizlə bərabər gedirik.
Biz Bəşərin Ülvi Ruhunu Ürəyimizdə gəzdiririk. Həmin Ruh
bizi Müqəddəsləşdirir və biz bu Müqəddəsliyi Dünyaya,
Həyata, Xalqa qaytarırıq.
Dünya gözəlləşir, İnsan paklaşır, Əzəmət, Ülviyyət gəlir
Həyata, Mehr, Məhəbbət bəzəyir Dünyanı, Qeyrət, Namus
cilalayır Mənəviyyatı, Fikrə Ənginlik, Duyğuya təravət bəxş
olunur.
İnsan öz üzərində çaldığı qələbəni bayram edir.
Biz azərbaycanlıyıq, Şərq Dünyasının bir hissəsiyik.
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Muğamlarımızla, Şerimizlə, Adət-Ənənələrimizlə Şərqə
bağlıyıq, Füzulilərimiz, Nəsimilərimiz Cəlaləddin Rumilərə,
Hafizlərə qohumdur.
Şərq mədəniyyətinə qovuşmuşuq, onun Ruhuna Ruhumuzu
calamışıq.
İtirməmişik – Böyümüşük, Yüksəlmişik, həm də Yüksəltmişik.
Şərqin ikinci Füzulisi yoxdur. Muğamları da ən kamil
şəkildə biz qoruyub saxlamışıq və ifa etmişik.
Biz həm də Qərbdən bəhrələnmişik. Ancaq heç vaxt Qərbçi
olmamışıq.
Sənətimizdə, Fəlsəfi Fikrimizdə, Musiqimizdə təsdiq olunan
Ruh – Hərarətli, Müdrik Şərq Ruhudur.
Biz həm də türkdilli xalqların bir hissəsiyik. Ancaq bu
xüsusiyyətimizi bütün Şərqə qarşı qoymuruq.
Biz türkdilli xalq olsaq da, ən çox Şərqi xalqıq. Bizim
Mənəviyyatımızda ümumi Şərq Mahiyyəti çox güclüdür. AdətƏnənələrimiz, Cəngavərliyimiz hamıya bəllidir.
Belə bir xalq özünəməxsus mənəviyyat Fəlsəfəsi
yaratmalıdır. Tarix onun qarşısında bu vəzifəni qoyub.
Ocaq həmin Zəruriyyətdən yaranıb!
Füzulilərin, Nəsimilərin, Muğamatın, Sazın, Şərq Ruhunun,
ümumən Dünya İdrakının davamı olan Mənəviyyat Fəlsəfəsini
Ocaq mütləq yaradacaq!
Biz Dünyanı və İnsanı daha Gözəl və Kamil görmək
istəyirik.
Dünyanın Aqibəti İnsanın əlindədir. Gözəl İnsanlar Gözəl
Dünya yaratmağa qadirdirlər.
Azərbaycanın sinəsində yanan bu Ocaq Xalis, Qeyrətli, Pak
İnsanlar yetişdirəcək, Gözəl İnsan yaratmaqla, Gözəl Dünyaya
xidmət edəcək.
Qoy bir an da Qəlbimizdə Ülviyyət Odu azalmasın!
Qoy bir an da Gözlərimizdə Heyrət İşığı azalmasın!
Əzmimiz, Gücümüz, Cəsarətimiz, Fədakarlığımız –
Məqsədimizə bərabər olsun!
Ocağın Müqəddəs Ruhu sönməzdir!
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ATAMIZIN «RUHANĠ HÖKMLƏR»ĠNDƏN
Atalılar münasibəti
Qardaşlıq, bacılıq –
Mütləq Həsədsizlik,
Mütləq Rəqabətsizlik,
Mütləq Münaqişəsizlik,
Mütləq Mübahisəsizlik –
Mütləq Doğmalıq.
Amal dərsi
Öyrətmək lazımdır ki, Ata kimdir, nə istəyir, niyə
Peyğəmbər yoxdur – Ata var!
Öyrətmək lazımdır ki, Mütləq nədir, niyə Allah yoxdur –
Mütləq var!
Öyrətmək lazımdır ki, İnsan kimdir, İnsanlaşmaq nədir, niyə
adam yoxdur – İnsan var!
Öyrətmək lazımdır ki, Ruhani Cəmiyyət nədir, ona necə
çatmalı, niyə Qeyri-Ruhani cəmiyyət yoxdur?!
Öyrətmək lazımdır ki, Müstəqil xalq nədir, ona necə nail
olmalı, niyə Qeyri-Müstəqil Xalq yoxdur?!
Öyrətmək lazımdır ki, Özümlü Şərq nədir, ona necə nail
olmalı, niyə Təqlidçi Şərq yoxdur?!
Öyrətmək lazımdır ki, Ata Üsulu nədir, ona necə
yiyələnməli, niyə Başqa Üsul yoxdur?!
Öyrətmək lazımdır ki, Atasız, Mütləqsiz, İnamsız, Ruhsuz,
İnsansız, Üsulsuz Müstəqil Xalq yaranmaz, Özümlü Şərq
yaranmaz!
Öyrənmək və öyrətmək!
Övladlara
(Səfərlik)
Ruhani Təqdim: Ata – Peyğəmbərdən artıq,
Canlı Mütləq.
Ruhani çağırıĢlar: Qorxunuzdan Qorxun!
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Naşılığınızdan daşının!
İnamsızlığınıza İnanmayın!
Məzlumluq Zülmündən Qurtarın!
Sabahdan Başqa
Bugünümüz Yoxdur!
ġər tələləri
Dəbdəbəli Diplom tələsinə salır Şər – adamları.
Süni Adlar tələsinə salır Şər – adamları.
Mənsəb tələsinə salır Şər – adamları.
Varidat tələsinə salır Şər – adamları.
Heykəl tələsinə salır Şər – xalqları.
Muzey tələsinə salır Şər – xalqları.
Yubiley tələsinə salır Şər – xalqları.
İmtina Qətiyyəti gərəkdir – tələyə düşməməkçün,
ləyaqətdən keçməməkçün..
Günahkar xalq
Azərbaycan xalqı Günahkardır!
Müstəqil Dövlət yaratmadığı üçün.
Yad qoltuğunda əsrlərlə yaşadığı üçün.
Yadpərəst ziyalısı üçün.
Yalançı Dirçəlişi üçün.
Saxta Sevinci üçün.
Əsarətə alışdığı üçün.
Özünə Yağı doğduğu üçün.
Kiçik böyükləri üçün.
Aldandığı üçün.
Paralandığı üçün.
Azərbaycan xalqı Günahkardır!
O, Günahını Amal Suyuyla Yumalıdır!
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Övlad həyatı
Övladın Amaldan başqa həyatı yoxdur!
Bu səbəbdən də onun
Amaldan kənar şəxsi həyatı yoxdur.
Yeganə, vahid Amal həyatı Var.
(Həyat yoldaşı və balaları ilə bərabər!)
ġərq fəlakəti
Müasir Şərq üç ağır Yükün altında inildəyir:
İslam, Qərbi təqlid etmə, ideoloji xurafat.
Şərqi bu Yükün altından Ata İnamı qurtarmalıdır!
Mütləqçilik toxumu Şərqə səpilməlidir.
Bu, Qeyrət işidir. Biz Şərqliyik!..
Müqəddəs çağırıĢlar
İnam. Ədalət. Həqiqət. Müstəqillik.
(Mütləqə İnam. Ədalətli Cəmiyyət.
Həqiqi İnsan. Müstəqil Xalq).
Maddi borc qanunu
1. Maddi borc Övladın Amala verdiyi Zəruri Qurbandır.
Bu Qurban Mütləq verilməlidir.
2. Maddi borc hər ay ödənilir, yaxud cəm halında bir
neçə ayda ödənilir.
3. Maddi borcu ödəməmək –
Ruhani borcu ödəməməkdir.
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Ruhani intizam qanunu
Mütləqilik – Aqibətimizdir! Anımız, Günümüz yox, Ayımız,
İlimiz yox – Ömrümüz, Sabahımızdır!
Sözü Əməldən cüzi də olsa ayırmaq – Əyrilikdir.
Nisbilik – Əskiklikdir.
Nisbi Əməl – Əməlsizlikdir.
Mütləq İnam – Mütləq İntizam tələb edir.
İntizama ən cüzi xilaf – Amala xilafdır.
Amallı olmaq –
Mütləq mənada İntizamlı olmaqdır.
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ĠSTƏKLĠ YURDDAġLARIMIZ!
Başlanğıcda məlumat verdiyimiz kimi, 32 ildir Quzey
Azərbaycanın başkəndi Bakıda (Atakənd) İnam Atanın (Asif
Atanın) Mütləqə İnam Ocağı Yeni Dünyabaxış sistemi, Yeni
İnam hadisəsi kimi fəaliyyət göstərir. Siyasi dünyanın insanlığa
arxa çevirdiyi, dinlərin siyasət ünsürləri kimi fəaliyyət
göstərdiyi bir dönəmdə İnsanlığa İnamın qaçılmazlığını
anlatmaq olduqca çətindir. Bunun üçün Atalıq gərək idi. Əski
Peyğəmbərlərə tapınmaqla isə bu işin baş tutması mümkün
deyil. O üzdən ki, onların dünyaya, insana yanaşmalarında
yalan var, aşağılama var. İnsanı hədələməklə, şirnikdirməklə,
utandırmaqla Dünyada ülvi hal yaratmaq baş tutmaz. Əslində
insanın Allaha münasibətində də olmazın yalançılıq, yaltaqlıq,
riyakarlıq formalaşıb. İnsan Allahı tərifləyir, uydurur, ona
yalvarır və ya ona qarşı çıxır. Bütün hallarda insan öz
münasibətini dərk eləmir. Bu halı peyğəmbərlər və onların
davamçıları yaradıblar.
Deyirlər, insan Allahın əmrindən çıxdığı üçün dünya əyilib.
Demirlər dünyanın idrak üzərindəki yasaqları insanlığı əyib.
Bizə görə, dinin Allah obrazı insanlığa qarşıdır. İnsan üzərində
hökmdarlaşan Allah – Əzəli, Əbədi, Kamil, Sonsuz bir Qüdrət
olan Mütləqə qarşıdır. İnam Atanın yaratdığı İnamın məqsədi
İnsanla Mütləq arasında quraşdırılan qondarma sınırları aradan
qaldırmaq və İnsanlığa İnamı təsdiq etməkdir. Buna görə O,
Ruhaniyyat Ocağı qaladı. İnam Atanın yaratdığı qaydalar,
yazdığı Kitablar, böyütdüyü Evladlar, gördüyü işlər, çəkdiyi
haraylar həm dərin bir fəlsəfə, müqəddəs söz, ülvi bir yaşam
sistemidir, həm də dünənlə bugünün, bugünlə sabahın əlaqəsini
quran, öyrədən ruhani bilik sistemidir.
Sizlərə təqdim elədiyimiz bu kitabça Mütləqə İnam sistemi
haqqında müəyyən təsəvvür yaratmaq, bilgi vermək istəyi
daşıyır.
Mütləq Sizə yar olsun!
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İNAM ATA
KUTSAL BİTİQLƏR
(MÜQƏDDƏS KİTABLAR)
10 cilddə
Nəşrin ümumi adı:
KUTSAL ONLUQ, qısaca ONLUQ

Bitiq
(cild)
sırası
I
II

Bitiyin adı

III

Mütləqə İnam
Mütləqləşmək –
Var olmaq
Görmək İnsaniliyi

IV
V

Fəlsəfənin Təməli
Kutsal Quruculuq

VI

İçdən Yaranma

VII

Hüquqdan Haqqa

VIII
IX

Özüllər Özülü
Yollaşan Aqibət

X

Yetməli Olduğunuz

Ġçindəki Əsərlər
Mütləqə İnam
Mütləqləşmək – Var olmaq
Təzadlar; Rəmzlər; Mənalar;
Mütləqilik; Olan və Olmayan;
Varlıq – Yoxluq; Ruhani Xətt;
Münasibətlər; Hallar
İnam Fəlsəfəsi; Təməl
Yol.Ata Sözü; Sədaqət;
Ruhani Hökmlər; Ruhani Sənədlər;
Müqəddəs Kəlamlar
Özündən Yüksək; Dünyadan Üstün;
Dünyaçılıq – İnsançılıq; Gerçəkliyi
Ötmək; Kamilləşmə Əməli; Daxildən
Gerçəkləşmək; Bütövlük Həqiqəti
Haqq; Ölçü; Siyasətdən Üstün; Haqq –
Haqsızlıq; İqtisadiyyat İnsansızlığı –
İqtisadiyyat İnsaniliyi;
Həqiqət Azadlığı – Cəfəngiyyat
Əsarəti
Ruhaniyyat; Əxlaq; Mahiyyət
Atalıq Xilqəti; Ömrüm – Günüm;
Bədiiyyat;
Adamlıq – İnsanlıq; Adamdan – İnsana;
İnsana Yaramaq; Özümlük – Özgəlik;
Dünənçilik – Sabahçılıq; İnsanilikdən
Yaranan; Müqəddəslik; İnsanilik
İmkanı; Həqiqət İnsaniliyi; İnsanilik
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ATA – OCAQ GÜNSIRASI (TƏQVĠM)
1 mart 1979-cu ildən başlanır.
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,
VII ay Ata – sentyabr,
VIII ay Xəzan – oktyabr,
IX ay YağıĢ – noyabr,
X ay Sərt – dekabr,
XI ay Qar – yanvar,
XII ay Köçəri –fevral.

Həftənin günləri:
I gün Arzu – bazar ert.,
II gün Ümid – çərş. axş.,
III gün Dözüm – çərşənbə,
IV gün Mərhəm – cümə axş.,
V gün Qismət – cümə,
VI gün Murad – şənbə,
VII gün Ġnam – bazar.

Günsıranın Ünlü Günləri
1 GünəĢ – «Yeni il» Mərasim-Törəni
14 GünəĢ – «İnsanilik» Bayramı
25 Çiçək – «Ruhani İdrak Günü» Mərasimi
1 ġölə – «Evlad Günü» Mərasimi
5 ġölə – «Ata Sonevini Ziyarət Günü» Mərasimi
13 ġölə – «Xəlqilik» Bayramı
1 Qürub – «Müqəddəs Ziyarətgah Günü»
12 Ata – «Şərqilik» Bayramı
25 Ata – «Ata Günü» Mərasimi
13 YağıĢ – «İnam Evi Günü» Mərasim-Törəni
12 Sərt – «Bəşərilik» Bayramı
27 Sərt – «Ruhani Səfər Günü» Mərasimi
6 Köçəri – «Ailə Günü» Mərasimi
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Ocaq – Türk Abesini www.asifata.com/abe.htm ünvanından
yükləyə bilərsiniz.

54

Safruh Atalı (Əliyev Elman Ağa oğlu)
Ağdam rayonunun İsmayılbəyli kəndində
doğulub: 23.11.1939. Uzun illər Beyləqan
rayonunun Bolsulu kəndində yaşayıb: 1948-74.
Orta məktəbi bu rayonda bitirib: 1960. Həmin
rayonda çıxan “Yüksəliş” qəzetində işləyib:
1967-74. Üç il əsgər olub: 1962-65. Azərbaycan
Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini
bitirib:1972.
1974-cü ildən Bakı şəhərinin Keşlə qəsəbəsində
yaşayır. O illərdə filosof-tənqidçi kimi qızğın
fəaliyyət göstərən Asif Ata (İnam Ata) ilə tanış
olub: 25.02.1975. Onun Mütləqə İnam Ruhaniyyat Ocağına qoşulub.
İndiyədək bu Ocağın Evladıdır.
Safruh 15 mindən çox deyim (aforizm) yazarıdır. Bu sahədə dörd janr
yaradıb: Deyim, İçsəs, Haray, Cikkə. Mətbuatda həm bu janrlarda, həm
də milli-ruhani quruculuq mövzularında məqalələrlə çıxış edir. Bu nəşrə
qədər altı kitabı buraxılıb: “Görümlər. Duyumlar. Deyimlər”, Elman
Ağaoğlu imzasıyla (Azərnəşr, 1989); “Yeni Oğuz Sözü” (“İşıq”
nəşriyyatı, 1991); “Oğuz yönü” (AzE NPB 1997); “Başlanğıc” (AZME
MPB 2003); “Ata Səcdəsində” (“Günəş” nəşriyyatı, 2007), “İnama
doğru. Haraylar” (“Nərgiz” nəşriyyatı, 2008).
Evli olub. İki qızı, bir oğlu, üç nəvəsi var.
Mütləqə İnam Ocağının Odqoruyanıdır (Ruhani Başçısı).
***
Yolruh Atalı (İmaməliyev Soltan Qalib oğlu)
1976-cı ildə Ağsu rayonunun Kalva kəndində
doğulub.
1993-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin filologiya fakültəsində, 19972000-ci illərdə isə həmin universitetin dilçilik
üzrə magistraturasında təhsil alıb.
1993-cü ildə (Ocağın 15-ci ili) İnam Atanın
Mütləqə İnam Ocağına gəlib.
1994-cü ildən mətbuatda jurnalist kimi
çalışmaqdadır.
1995-2005-ci illərdə karikatura sənətilə məşğul olub. Bununla bağlı üç
kitabın müəllifidir, ölkədə və Yurd dışında fərdi sərgiləri keçirilib
(Soltan Soltanlı imzasıyla).
Mütləqə İnam fəlsəfəsi yönündə yaradıcılıqla məşğuldur.
Evlidir, bir qızı, bir oğlu var.
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