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Kitab ən ciddi ideyalar savaşına Oğuz ünvanından çıxır - onun adı
bundandır. Onun ruhu türk el ruhudur, ancaq eşitdiyi hər sözə tezcə inanan
yox, düşünən, daşınan, bəyənən, rədd eləyən, daha çox öz təklifləri olan bir
Oğuz ruhu. Ruhun carı insana inam və sevgidir. O, bu canı oxucularınada
aşılayır.
Önsöz əvəzindən, 13 boğçadan və Əlavələrdən ibarət olan “Oğuz yönü”
sadə, yığcam, ancaq həm də diqqəti çəkən, alışqan deyimlərdən qurulub.
Dünyaya, həyata, insana, təfəkkürə, bilgiyə, sənətə yeni baxışdır “Oğuz yönü”.
Keçmişə, gələcəyə gözlənilməz, cəsarətli, özgün, düzgün bir baxış.
Ürəyi sevgilərlə vuran, idrak eşqiylə döyünən, ünsiyyət yanğısıyla çırpınan
bir yurddaşın, daha doğrusu, İnam Ocağı övladının haraylarıdır, ümumi
“gəlişmə - tərəqqi” axınında insaniliyin unudulmasına qarşı üsyandır.
İstisnasız olaraq, hamıya - dosta da, yağıya da, bilginə də, bilməzə də,
ünvanlanmış kitabdır “Oğuz yönü”; İnsana ünvanlanmış kitabdır.
S 1803010000 44-95 (Sifariş ədəbiyyatı)
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ISBN 5-89600-92-8
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Önsöz əvəzi:

YANĞISINDA
OLDUĞUM

Asif Ata
Safruha
(Ruhani Sənəd)
Evlad Ehtiramın pakdır!
“İşığında” mənadan məhrum deyimlər yoxdur. Amallı deyimləri seçdim
yalnız. Onları təqdim eləyərsən Evladlara, öyrənərlər, öyrədərlər, sabaha
çatdırarlar.
10 Çiçək 9-cu il
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!
“Yön”ümə filoloji yox, canlı bir önsöz yazmaq istəyirəm...
İnam Atanın köməyilə YOS (Yeni Oğuz Sözü) başa gəldi!
YOS-un işığa çıxmasında da köməkçilərim, əlimdən tutanlar oldu.
Atanın köməyilə o, başa gəldi, başqa əltutanların köməyilə nəşr olundu,
nəşr oluna bildi. (Bu sonuncuların haqqında YOS-da YOS-çunun minnətdarlıq
sözləri, eyhamları var).
“Oğuz yönü” – YOS-un davamıdır. (Elman Ağaoğlu imzasıyla çapdan
çıxmış “Görümlər, duyumlar, deyimlər” kitabçası bütünlüklə YOS-a daxil olduğu
üçün burada onun adını çəkmirəm). Mənim bütün deyim yaradıcılığım – YOSdur, Yeni Oğuz Sözüdür. “İnam Atanın köməyilə başa gələn” – odur.
“İnam Atanın köməyi” deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Bu sorğunun
ən geniş, yerli-yataqlı açımı mənim hələ əlyazma halında olan “Ata səcdəsində
- Ruh yaddaşı (Safruhun yaradılması)” kitabımda verilib. Burada həmin Ulu
Köməyinin yalnız bir çalarını göstərmək istəyirəm.
O, mənim qolumdan tutmayıb, məni “ədəbi mühitə”, mətbuata çıxartmayıb,
haqqımda “uğurlu yol” yazmayıb, heç vaxt “elə yazma – belə yaz” deməyib,
necə deyərlər, gəmimi “sualtı qayalardan” keçirməyib.
Ocaq ilsırasının (tarixinin) başlanğıcından da (1979-cu il) iki-üç il öncə Ata
ilə tanış olanda mən artıq on ilə qədər deyimçilik yolu keçmişdim. Mənə Atanın
köməyi onda oldu ki, o, daim mayak kimi sonrakı illərimə, ömrümə, ağlıma işıq
saçdı, yol göstərdi; ucada oldu, dərində oldu. O mənə idrak qeyrəti verdi –
özünün dönməzliyi, dəyişməzliyi, birüzlüyü, əlçatmazlığı ilə. O mənim üçün
bütün dünya idrakının və bütün ilsıra (tarix) idrakının qaynağı idi. Böyük
görünmək üçün heç vaxt heç bir böyüyə sığınmamaq örnəyi – hamının yerini
bilmək şərtiylə. Özünəbənzərlik örnəyi, bənzərsizlik örnəyi...
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Yanğısında olduğumun ən uca örnəyini mən onda tapmışdım. Birinci, mən
insanilik yanğısındaydım. Bəlkə də ona görə ki, həyatda insansızlıqdan çox
əziyyətlər çəkmişdim, insansızlıqdan çox əziyyətlər çəkən bir mühitdə və ailədə
böyümüşdüm. Mən – tapdaq altında olan bir ölkənin yurddaşıydım, onun
başkəndində - paytaxtında yox, ucqarında yaşayırdım, əyalət mərkəzində yox,
kəndində yaşayırdım, ən xırda, ucqar kənddə, başqa yerlərlə get-gəli çox
seyrək olan, qapalı bir kənddə yaşayırdım, bu kəndin də ən yoxsul ailəsi
bizimkiydi. Bütün bu pillələr – insanlığın tapdalanma, əzilmə pillələriydi. Ölkəm
– yadların tapdağında, əyalət – paytaxtın tapdağında, kənd - əyalət mərkəzinin
tapdağında, yoxsul – varlının tapdağında...
İnsansızlıq pillələri. Hələ dilsizkən mən bu pillələrin bütün amansızlığını
dadmışdım. Qəlbim isə daim bunların əksi olan həyatı görürdü, onu istəyirdi,
onun yanğısındaydı.
İnam Ata məhz İnsan Fəlsəfəsi yaradırdı – mənim yanğısında olduğumu.
Öncə özünün örnəyi ilə. Sonra möhtəşəm və sadə təlimi ilə.
Mən əzici, üzücü, alçaldıcı insansızlıq piramidasının altından qaçıb
çıxmaqda təsəlli tapa bilmirdim. “Quruca canımı” qurtarmaq istəsəydim,
qurtarardım – tükənməz eşqim, həvəsim, enerjim vardı. Ancaq mən bu
piramidanın yıxılmasını, dağılmasını istəyirdim. Bunu necə etmək olar – onu
bilmirdim. (Mən burada “piramida” deyəndə keçmiş Sovet İmperiyasını nəzərdə
tutmuram). İnam Ata mənə bunun baş verməsinin yolunu göstərdi. İnsanlaşma,
insanlaşdırma yolunu. O özünün dibsiz, tükənməz, sarsıdıcı idrak maraqları,
bacarıqları və istedadlarıyla bütün bəşərin və bütün zamanların idrak
təcrübəsini özündə toplayıb mənimsəmiş, özününküləşdirmişdi.
İnsanlaşma yolu mütləq millətləşmədən keçir – mən bunu öz həyatımda
gördüm. Gözümü açanda özümü millətsiz yaşama mühitində görmüşdüm.
Bioloji yaşama mühitində. İçində yaşadığım xalq öz millətinin adını bilmirdi.
Deməli, onda milli qürur, milli qeyrət, milli təəssüb kimi duyğular da yox idi; bu
duyğuların böyüdücü, saflaşdırıcı, xoşbəxtləşdirici təsiri də yox idi. Xalq
haradan gəldiyini, hara getdiyini, kimliyini bilmirdi. Bu bilməzlikdən törəyən
ağrılı çürümə, çirklənmə, hər zülmə, alçaldılmaya dözmə içində yaşayırdı.
Yurdun bir bölgəsi o birində, elin bir fərdi o birində özünü görmürdü. “Nə üçün
mən uca olum?”, “Nə üçün mən təmiz olum – nəyin xatirinə?”, “Mən nədən ötrü
böyük qeyrət göstərim – evimdən, nəslimdən o yana çıxan, aşan, daşan
qeyrət?” – sorğuları qoyulanda onlara cavab yox idi. Deyə bilərəm ki, həmin
sorğular heç qoyulmurdu...
Gözümü belə bir boğucu mühitdə açmışdım. Dünya bilimindən (elmindən),
ilyazısından (tarixindən), bənzətimindən (sənətindən) çoxlu oxuyurdum, ancaq
heyif ki, adda-budda, sistemsiz oxuyurdum, - demək olar ki, məqsədsiz
oxuyurdum – yalnız tükənmək bilməyən maraqlarım xatirinə. Onlarda
diləklərimə uyğun sözə, tərpənişə, qeyrətə tuş olanda hədsiz dərəcədə
duyğulanırdım. Məsələn, yadıma gəlir ki, Atatürkün sözlərini, hünərini uzun
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müddət – illər boyu güclü həyəcansız dilimə gətirə bilmirdim – qəhər məni
boğurdu, səsim faciəli gülünc bir hala düşürdü.
Universitet oxudum, filoloq diplomu aldım, ancaq mənim filologiyadan heç
bir biliyim yoxdur; filoloq diplomuyla jurnalistika sahəsində işlədim, ancaq
mənim jurnalistikadan da biliyim yoxdur. Mənim bildiyim budur ki, insaniliyi və
Yurdumu, millətimi sevirəm. Yalnız bu! Və bu baxımdan oxuduqlarımın nə
dediyini yox, nə demək istədiyini bildim.
Həyatçıların dəyərləndirmə ölçüsüylə yanaşsaq, demək olar ki, heç bir
həyat işinin qulpundan tutmamışam. Ömrümün bütün şüurlu, təpərli çağlarını
insanilik və milli idrak axtarışlarına sərf eləmişəm – onu da sevgi səviyyəsində.
Əslində isə mən “üfüqdən-üfüqə”, geniş meydan döyüşçüsü olmamışam; ailəni
insan birgəyaşayışının ən müqəddəs qurumu saymışam. Bu kitabın ən iri
deyimlər yuvalarından birinin “Ailə sorağında” adlanması təsadüfi deyil. Mən
ailəmin daim bu sayğıya uyğun yaşamasını təmin etməyə çalışmışam.
Fədakar, namuslu, yorulmaz əməyimlə, halal çörəyimlə; acgözlüyə isə heç bir
məqamda gözümün ucuyla da baxmadan. Mənim suçum deyil ki, mənim
zamanımda belə yaşayış biçimi ilə yaxşı oğul, yaxşı qardaş, yaxşı ər, yaxşı ata
olmaq (sayılmaq) mümkün deyildi. Neçə dəfə bundan sonra dünyaya gəlsəm,
yenə bu cür yaşama tərzini seçərdim. Ömrümdən peşman deyiləm. Bu
baxımdan diləyim – mənim kimi yaşayanların çoxalmasıdır.
Necə ola bilər ki, həm bir ailədə itib-batasan, əmək intizamına boyun
əyəsən, həm də Oğuz sözü (Oğuz adından söz) yazasan? Bunlar bir araya
sığarmı?
Mənə elə gəlir ki, Oğuz sözünün icraçısı Oğuz sözünü (tam dolğunluğuyla)
yarada bilməz – sözü yaratmaq çox ağır işdir – insandan bütün ömrünü istəyir.
Mənə elə gəlir ki, Oğuz sözünün yaradıcısı onun icraçısı ola bilməz, çünki bu
da çox ağır işdir.
Yeri gəlmişkən bir məsələni də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Oğuz sözü
icraçısının üzərinə nə düşür? Bunu qismən “İdrak dilənçiləri” içsəsində
açıqlamışam, qismən başqa bölgü deyimlərində. Burada bir az da xırdalayım.
Oğuz sözünün icraçısı Azərbaycanın adına dəyişməlidir. Mənə nə
Əhəməni satrapının adıyla bağlı olan Yurd adı xoş gəlir, nə ərəb və ya fars
dilindəki “odu qoruyanlar” anlamına gələn söz, nə də mifik “az” tayfasının adı
ilə quraşdırılan, uşaq evciyinə bənzəyən Yurd adı. Bu adların, daha doğrusu,
izahların üçü də mənə yad gəlir və məni alçaldır. Yurdumuzun adı Türkeldir –
qısası, bütöv adı isə Türkel – Atayurd. Yurd bizimdir, adını da biz veririk və
bizcə ad veririk ona.
Sonra o, Türkelin sınırlarını cızmalıdır: Zəngəzur – Göyçə - Borçalı –
Dağıstan (Xəzərin başında Qazaxıstanla hüdudlanana qədər) – Güney
Azərbaycan deyilən torpaqlarımız, habelə Kərkük – bu günkü Türkiyə
Respublikası ilə hüdudlanana qədər. Bütün bunlar – sınıqqurma işi –
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zorakılıqla bağlı deyil, mənim sözüm zorakılığa çağırış deyil – türk ellərini
zorakılıqdan çıxarmaqla bağlıdır və ona çağırışdır.* 1
Daha sonra o, bu sınırlar içində İnam Atanın əsərlərində nəzərdə tutulan
Ruhani Dövlətin özülünü yaratmalıdır. Türkel – bəşəriyyətin ilk İnsanlıq
Qibləsi olmalıdır. Türkelin başının üstündə İnam Atanın Mütləqə İnam Bayrağı
dalğalanmalıdır. Türkel Dövləti əski türk abeləri üzərində öz abesini
qurmalıdır; Orxon-Yenisey buna uyğundursa, onun üzərində, soldan-sağa
yazılan abe; o, buna tam cavab vermirsə, yeni abe icad edilməlidir – öz
içimizdə, tamamilə öz əlyazımız, öz əlcızqımız (qrafikamız) üzərində. Türk
irqinin, Türk millətinin, türk insanının üzərindən hər cür minnətlər sökülübatılmalıdır. Türkellilər – xalq fərdləşməsinin (bənzərsizləşməsinin) ilk yolaçanı
olmalıdırlar.
Mənim Turana, Türkistana münasibətim: özümüzdən sonra bizə ən
yaxın, doğma ölkələr çələngi – adlarındakı fars şəkilçilərini çıxmaqla.
Mənim dünyaya münasibətim: dünya ilə dünyadaşıq, əməkdaşıq, bir
çiçək qohumunun ayrı-ayrı çiçəkləriyik.
Mənim mədəniyyətə münasibətim. Qəlbimin dərinliklərində köçəri
mədəniyyətini, köçəri mədəniyyəti və kənd mədəniyyətini sevirəm, üstün
tuturam. Ancaq oturaq mədəniyyətin uğurlarını da danmıram. İnam Atanın
daim dediyi kimi, mən ardıcıl, qəti, dönməz Yurdçuyam, Yurdu sevənəm;
ancaq torpağın (Yerin) Göyə baxan gözlərinin daş evlərlə, beton evlərlə - daimi
tikililərlə qapanmasını alqışlamıram; daimi tikililər altındakı torpağın əvəzinə
darıxıram Göylər üçün. Bununla belə, yuvanı sevirəm, heç bir insan küməsinin
dağıdılmasını istəmirəm. Bakı İncəsənət Muzeyinin, İrəvan Eçmiədzininin,
Paris Milli Muzeyinin, Topqapının, Tretyakov qalereyasının, Britaniya
Muzeyinin, Tibet paqodalarının, Bağdad – Məkkə arası müqəddəsatının, İran
keçmişlərinin iftixarı sayılan toplantıların, Amerika, Yaponiya, Çin sənət inciləri
odalarının... dağıdılması, kitabların yandırılması əleyhdarıyam – qatısından.
Ancaq oturaq mədəniyyətin başqa örnəkləri kimi, bunların da həddindən artıq
şişməsini və şişirdilməsini Göylərə qarşı Yer həsrətinin artırılması sayıram.
Daimi tikililər kimi, bunlar da insanla təbiətin, torpağın arasına girir, onları birbirinə həsrətli eləyir, yadlaşdırır, hər ikisinin təhrifinə səbəb olur. Məni,
dolayısıyla bunlara qarşı vuruşmağa, döyüşməyə - düşmənçiliyə çağıran
saymayın, məndə belə çağırış yoxdur. Mən yalnız onu deyirəm ki, oturaq
mədəniyyət mütləqləşdirilməsin, köçəri mədəniyyətə mədəniyyətsizlik damğası
vurulmasın, “çölçü” adı yaxılmasın, mədəniyyətin (bu iki tipindən) bir tipinə o
birinin gözüylə baxılmasın. Məncə: köçəri mədəniyyətin itirilməsi – bəşərin
mədəni yoxsulluğuna səbəb olur – mən yalnız maddi mədəniyyət anıtları
1

Sonralar bu “sınırqurma” fikrindən vaz keçmişəm. (13 İşıq ayı, 35-i il. May 2013cü il qeydi).
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toplularını (kolleksiyalarını – muzey, qalereya və b.k. müxəlləfatını) nəzərdə
tutmuram. Köçəri mədəniyyətdən məhrumluq insanı ödləşdirir, qəlbən və
cismən çürükləşdirir, ikiüzlüləşdirir, təhkimliləşdirir. Mən yenə deyirəm: mən
yurdçuyam, Yurdun hər qarış torpağını, hər daşını sevirəm, xalqların yerindən
oynadılmasını təpəgözlük sayıram, ən qatı antiinsanilik sayıram. Ona da
inanıram ki, köçəri mədəniyyət bu duyğunu danmır, azaltmır, bəlkə haradasa
yaşadır, artırır, canlandırır. Ona görə də köçəri mədəniyyətə meylli fərdləri
zorla bir yerə bağlamamalı! Köçəri - əməkçi – yaradıcı – mədəniyyət! Qaraçılıq,
dilənçilik, sülənçilik, avarçılıq, talançılıq yox. Yox, yox!
Mən yüzilimizin 70-ci illərindəki Kampuçiya olayları haqqında oxumuşam və
onu alqışlamıram. İlsırada (tarixdə) iradə iştirak edə bilər, ancaq iradə ilsıra
(tarix) gedişini əvəz edə bilməz. Habelə, həmin hərəkata onun qurumçularına,
təşkilatçılarına dünyanın yaxmalarını da qəbul etmirəm – olayların baş verdiyi
günlərdə də qəbul etmirdim, yaxmalara çox da inanmırdım. Mənim dediyim
odur ki, insanların təfəkkürünə, qəlbinə təsir etməklə, zaman-zaman, onları
təbiətlə doğmalıq ruhunda yenidən tərbiyə etməklə meyarları dəyişmək
gərəkdir. Daha doğrusu, bu yöndə daim, arasıkəsilməz ruhani iş, ruhani
mübarizə aparılmalıdır.
Mənim YOS-um və “Yön”-üm bu iki obyektə: milli və insani obyektə,
düzünə qalsa, bircə obyektə - insaniliyə sevgilərimin, yanğılarımın ifadəsi,
izharıdır – içsəsimdir. Mənim insanım türk biçimində, türkcə duyur və düşünür,
onun sümüyünə düşən hava – türkçülükdür. Ancaq mən hər türkə “türküm”
demədim. Məzmun – insanilikdir. (İnsansızlığın da milli biçimi olur; mən onu
qəbul etmirəm, mən insanilikdən danışıram – yanğısımda olduğumdan). Bu
baxımdan, məni heç bir “uzaq gələcəklə” çaşdırmaq olmaz – mən ilsırada
(tarixdə) millətin ölməzliyinə inanıram. Çünki insanın daim qəlbi olacaq, o
qəlbin özünü ifadə biçimi – sümüyünə ən çox yatan havası da olacaq...
Mən beynəlxalq standartlara, yüksək keyfiyyətə inanmıram, onlara
sayğım – ehtiramım yoxdur, onları çıxış yolu saymıram – nə mütəxəssisin, nə
də malın, mülkün “yüksək keyfiyyəti” baxımından. Maddi, cismani gələcəyə, bol
nemətli gələcəyə sevgi və sayğım yoxdur, inamım yoxdur və onu gərəkli də
saymıram. Yüksək keyfiyyət və beynəlxalq standartlar – insaniliyə və milliliyə
qarşıdır, mənim yanğısında olduqlarıma qarşı; həyata, gələcəyə, ölməzliyə
qarşıdır. Mən yüksək keyfiyyət və beynəlxalq standartlar axtarışını qoçaqlıq
yox, acizlik sayıram. Yaşamağı, sevməyi, sevinməyi – insaniliyi bacarmayan
adamlardır yüksək keyfiyyət, beynəlxalq standartlar azarlıları. Onlar təbiəti –
həm insanın təbiətini, həm də təbiətin özünü – “ekologiyanı” məhv etməklə
məşğuldurlar. Bütün dünya bunu görür, bilir, ancaq bu gedişdən ayaq
saxlamağa gücü çatmır – hətta buna (ayaq saxlamağa) çağıranda da! Mən
primitivlik carçısı deyiləm. Gözəlliyi, yüksək keyfiyyəti sevirəm – YOS-umda,
“Yön”ümdə dönə-dönə yazdığım şərtlərlə: öncə - nə, sonra – nə...
Mənim duyğularımın, düşüncələrimin özülü (əsası) – sevgilərimdir;
əslində mənim nifrətlərimin də özülü budur; məndə “nifrət” adlı özül yoxdur.
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Dünyagörüşümün özülü isə - İnamçılıqdır, yaradıcısının adıyla – Asifçilikdir,
Asif Atanın (İnam Atanın – yəni Əfəndiyev Asif Qasım oğlunun) yaratmış
olduğu İnamdır, təlimdir, fəlsəfədir, fikirdir (necə deyirsiniz deyin). O təlim –
Mütləqə İnam adlanır. Yerin, Göyün, insanın, həyatın mahiyyətini, anlamını
mütləq sayır, əzəli, əbədi, dəyişməz sayır. Mütləqə İnam təliminin canı, başlıca
məzmunu İnsana İnamdır. Bu İnamda insan – Yerin, Göyün, idrakın
(təfəkkürün) – özülüdür, özəyidir, bəzəyidir, istəyidir, dirəyidir, səbəbidir,
məqsədidir, tanrısıdır – Mütləqidir. Mənim baxışımdan yanaşıldıqda:
qnoseologiya anlamında yox, ona inam və sevgi anlamında. Yeri gəlmişkən
demək istəyirəm ki, Yerin, Göyün necə, nədən, haçağ yaranması
(yaradılması!) məni qətiyyən maraqlandırmır. (Bunu “Sizdə olan” və “Olan,
yaranan, yaradılan...” başlıqlı içsəslərində ifadə eləmişəm). Bu sahədəki
bilimsel, ən ciddi elmi araşdırmaları, fəlsəfi fikir yürüşlərini, dinlərin
sayıqlamalarını heç vaxt ciddi bir iş saymamışam, sevməmişəm, onlara
inanmamışam – heç birinə! Görürəm ki, bu axtarışlar – bu sorğunu lap açsalar
da! – dünyada, həyatda, insanda heç nəyi dəyişmir, inanıram ki, heç nəyi də
dəyişdirməyəcək. Mənim fikrimcə, bəşərin, insanın qarşısında bircə problem
var: İnsaniliyə çatmaq. Bunu başqa adlarla adlandırmaq, bilimləşdirmək,
bənzətimləşdirmək
–
bədiiləşdirmək,
dinləşdirmək,
həyulalaşdırmaq,
dolayılaşdırmaq, sözün qısası, oynamaq – insanları çaşdırır, yolu uzaqlaşdırır.
Bəşər tarixində ilk dəfə olaraq, İnam Ata bəşər sivilizasiyasının, fəlsəfəsinin,
elminin, inkişafının yaxasından özünün üzdən (təzahürcə) sərt, qaba, amansız,
içdən (mahiyyətdə) isə həlim, mərhəm əliylə möhkəm yapışdı, silkələdi onu və
dedi: “Oynama! Sənin axtardığın, demək istədiyin, çatmaq dilədiyin budur:
mütləq insanilik! Mən də sənə söykənib, sənin kökünə baxıb bu mütləqə inamı
təlimə çevirdim. Birbaşa, şəriksiz insana inam təliminə”. Yırtıcı səviyyəli bəşərin
təsəvvürünə, xatirələrinə görə insani birlikdə (cəmiyyətdə) yaşamaq problemsiz
yaşamaqdır, ona görə də o, maraqsız olacaqdır, elə bir çağ gələrsə, yaranarsa
– bəşəriyyət yox olar, çünki onda güclü ehtiraslar olmaz və s. və b.k. Mən bunu
aşağı səviyyənin aşağı, yanlış təsəvvürü sayıram, insanilikdən aşağı
səviyyədəki ehtirasları gücsüz sayıram; burada “güclü ehtiras” deyəndə elə
keyfiyyətlər başa düşürlər ki, insan bundan utanmalı, xəcalət çəkməlidir.
Məsələn, “müsəlmanlar on milyon kafir qırmışlar”, “xristianlar qeyri-xristian
dünyasını tapdalamışlar”, “Firdovsinin Rüstəmi bütöv ölkələrin əhalisini
başdan-başa qırmış, sonra da ədalətli hakimliyin dayağı olmuşdur”,
“Makedoniyalı İsgəndər burdan gəldi, Hun Atilla ordan getdi, Çingiz bir ovuc
dəli atlısıyla Çini yendi, Topal Teymur dünyanı lərzəyə saldı, Napaleon
Moskvanı yandırdı, rus süngüsü Alp dağlarını deşdi...” Bütün bu tarix necə də
iyrəncdir, necə də üfunətlidir! Bütün bu “qəhrəmanlıqları” törədən ehtiraslar
necə də yırtıcıdır! Budur adamlardan (insan olmayanlardan) qurulmuş,
hörülmüş bəşəriyyətin maraqlı saydığı. Bu necə də maraqsız, necə də
boğucudur! Şeyx Şamil yüzlərcə dağlı igidini qurban verməklə minlərcə rus
başı kəsdi, bircə dağlıya – özünə - qıymadı ki, alnına əsirlik damğası
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basılmasın; başını kəsdiklərinin əsirliyinə düşməsin. Hitler on milyonlarla suçlu,
suçsuz adamı qırğına, krematoriya əridilməsinə verdi, polyak pedaqoqu Yanuş
Korçaksa bir nəfərə qıydı – özünə: dərs dediyi uşaqlarla bir yerdə faşist
krematoriyasına girdi, yanıb-əriməyə. Korçakla birlikdə krematoriyada
yandırılanlarsa, yandırılanların balalarıysa Hitlerin tarixini öyrənir və yazırlar;
onların arasında Hitlerçilər var, Korçakçılarsa gözə dəymir; “Hitlerçi” sözü
samballı səslənir bu murdar bəşərin qulağında, “Korçakçı” sözü gülünc...
Buradan belə bir sonuca gəlinməsin ki, mən bilimi sevməmişəm. Mən elmi
axtarışları alqışlayıram, onun lap “dünya, həyat, insan nədən, necə, haçağ”
yaranıb adlı yönünü də. Bu anlamsız sorğu yaxşı bir katalizator rolunu oynayır.
Onun ətrafındakı fədakar əməklər bəşəriyyət üçün, lap elə mənim yanğısında
olduğum insanilik üçün də bəzən dəyərli tapıntılarla nəticələnir. Həm də elmin,
elmi məşğuliyyətin özü adama nəcibləşmə, yəni insanlaşma yönündə təsir
eləyir. Elə buna görə də İnam Ata deyir ki, “elm – bizim dostumuzdur”.
Asif Ata – Sovet rus imperiyasının çürüməkdə olan çağında yetişmişdi.
İmperiya idrakına qarşı ölüm-dirim savaşına qalxmışdı. Onun adının üzərində
sərt yasaq vardı. (Bu barədə “Ata səcdəsində...” kitabında hərtərəfli bilgi var).
O vaxt Ata özünə “Əzəl” adını götürmüşdü. Bu adı Ocaqda üç övlad bilirdi:
Safruh, Sadiq, Əsil. YOS-dakı “Əzəl”, “Əzəl Ata” adı burdandır. YOS-un
“Qaranlıqdan – İşığa” bölməsində deyilir: “İlk dəftərlərimi o vaxt çox sevilən,
fəlsəfi meylli bir ədəbiyyat tənqidçisinə göstərdim”. Bu “tənqidçi” – Asif
Əfəndiyev, gələcək Ocaq yaradıcısı, Mütləqə İnam təliminin yaradıcısı Asif Ata
(İnam Ata) idi. “İnam” adını isə Ataya ilk dəfə mən demişəm. Atanın öz
təklifiydi: “Mən sizə ad vermişəm, siz də Ataya bir ad düşünərsiniz”. Mən o vaxt
çox adlar düşündüm, axırda “İnam”ın üzərində dayandım. “İnam” adı Atanın
boyuna biçilib: O Mütləqə İnamın yaradıcısı və ən böyük təmsilçisi, təcəssümü,
sinonimidir. “İnam Ata” sözünü biz həm də “peyğəmbər” anlamında anlayırıq.
Belə ki, tarixən “peyğəmbər” – yeni inam yaradana deyilib. Mən ona görə də
inadla “Asif” sözünü “İnam”la, “Asifçiliyi” “İnamçılıq”la əvəz eləyirəm ki,
İnamçılığın kökündə bir anti-dinçilik məzmunu var, “Asifçilik”də isə yalnız ünvan
var və o yazılarda bu adla qalarsa, gələcəkdə onu bu ərəb sözüylə yozub yenə
ərəbə bağlamağa çalışarlar. “Asif” adının özü isə nəinki İnam yaradıcısına,
Ocaq Atasına, hətta orta səviyyəli bir adi kişiyə də yaraşmır. Bu – bir uşaq
adıdır – yiyəsini uşaqlığa çəkən.
“Ocaq” adını çəkmişkən onun barəsində bircə kəlməylə bilgi verim. İnam
Ata Mütləqə İnam təliminin həm sözünün, fəlsəfəsinin yaradıcısıdır, həm də
onu gerçəkləşdirmə qurumu olan Ocağın. Ocaq – fəaliyyətdə olan Mütləqə
İnamdır; bu inam əsasında düşünən, yaşayan, işləyən, bu inamı yayan
cəmiyyətdir, Ocaq dili ilə desəm, Ruhani Birlikdir.
YOS, “Yön” nə deməkdir, nədən ötrüdür, bir kitab, oxu vasitəsi olmaqla
yanaşı?
Mən istərdim ki, türk bütün inancları özündən götürsün. İslamı, eləcə də
bütün başqa dinləri, Batı təfəkkürünü (“kültür” gülünclüyünü), rədd eləsin;
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toplantılarda, şəkillərdə qadın əlini öpmək duzsuzluğundan əl çəksin. Türkdə
qadın-ananın saçını öpmək və atanın əlini öpmək gələnəyi var – türkü
kişiləşdirən, özümləşdirən gələnək – ona qayıtsın, ona üz tutsun; rusçuluğu,
çinçiliyi, yaponçuluğu və b. rədd eləsin; heç kəsin böyüyü qarşısında baş
əyməsin, orda-burda hikmət axtarmasın, sevmək səbəbi, sevgi obyekti
axtarmasın. Özgələrin havasına oynamasın...
Mən istərdim ki, türk öz atasının, dədəsinin kitabına “namə” deməsin;
örnəyin, “Oğuznamə” deməsin; özünə yad-yabançı dillərdən ad götürməsin;
“müqəddəs yerlər” sorağıyla öz torpağından dışarı çıxmasın; öz torpağının
müqəddəsliyini anlasın, təsdiq etsin, qorusun; yadlıq tərkibli keçmişlə, bu gün
onun canına yadlıqların bit-birə kimi daraşmasına yol açan keçmişlə, keçmişin
həmin çalarıyla haqq-hesabı çürütsün. Mən onun yanğısındayam ki, türk özünə
bənzəsin, bənzərsiz olsun, öz müqəddəsatına yarar qüdrətə çatsın...
Bunları eləyə bilmək üçün türk – İnamçı olmalıdır, müsəlmanlığı, xristianlığı
atmalıdır; İnam Ata (Asif Ata) təlimini – Mütləqə İnamı özünün rəsmi milli inancı
elan etməlidir. Özünün yeni-yeni nəsillərinə və dünyanın başqa ölkələrində
açdığı okullarda öyrəncilərə bunu öyrətməlidir, yəni özünü öyrənməli,
başqalarına özünü öyrətməlidir, özgələri yox; məsələn, ərəbi yox, ingilisi yox...
Bir neçə kəlmə də YOS-u və “Yön”ü necə anlamaq barədə. Türkün
Müqəddəs Kitabı - ən Ali Kitabı – İnam Atanın kitabıdır. O, özünə qədərki türk
və dünya böyüklüyünün, müqəddəsliyinin heç birini danmır, əksinə, onları
özündə toplayıb əks etdirir, yetkinləşdirir, bitkinləşdirir – zirvələşdirir.
İnam Ata bulağından su içib, soraq verdiyinə görə mənim kitabım da türk
üçün müqəddəsdir. Mən öz kitabımı Türk Dünyasına bu iddia ilə, bu ərklə, bu
tələblə təqdim edirəm. Müqəddəs Kitabların olması, özünün Müqəddəs
Kitablarına yiyə durması türkün qüdrətini artırır, özünü Müqəddəs Kitab
yaratmış sayan millətlərin də yanında onun başını uca eləyir. Və dünyaya
sübut edir ki, türkün yalnız qılınc çalan qolu deyil, idrakı da qüdrətlidir.
Mənim kitabımın yalnız “Yurd, El”, “Ey türklər!” və b.k. boğçaları yox,
bütövlüyü, hamısı Oğuz yönüdür, Yeni Oğuz Sözüdür. Mən onu 10.000-dən
artıq deyimim əsasında qurub-yaratmışam. O, bütün Türk Ellərində yeni
evlənənlər üçün ən yaxşı cehiz ola bilər – milli və insani məzmunlu cehiz.
Mənim kitabımın, aşağıdakı bölgüləmə vahidləri əsasında öyrənilməsi daha
asan və səmərəli olar: Yuva, Boğça, Bölgü, Qom (Düyünçə), Deyim, İşartı.
Buradakı “Boğça” sözünü, şərti olaraq, “fəsil” və ya “surə” kimi anlamaq olar.
Örnək: Oğuz yönünün “Ey türklər!” boğçası. Bölmə - boğça içində başlığı olan
deyimlər qomudur. Örnək: “Yurd, El” boğçasının “Biləcəridən o yana və bu
yana” bölməsi. Bölgü – bölmə içində yarımbaşlıq altındakı deyimlər qomudur.
Örnək: “Biləcəridən o yana və bu yana” bölməsinin “Azərbaycan oxumuşları”
bölgüsü. “Qom” (“Düyünçə” də demək olar) sözü, şərti olaraq, “qrup” anlamına
gəlir və bir mövzuda, ortaq başlığı olmayan bir neçə deyimi bildirir. Örnək:
“Mən sənin qoşa ovuc ölçünə inanıram, elektron tərəzisinə inanmıram. Mənə
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elektron tərəzisinin dəqiqliyi gərək deyil. Qoymayın girsin aramıza elektron
tərəzisi!...” “Yön”ün “İnsan” boğçasında bir-birinin ardınca gələn beş deyimdə
elektron tərəzisinin adı çəkilir – onlar bir qom deyimdir. “Deyim” sözünü, şərti
olaraq, “ayə” kimi anlamaq olar. YOS və “Yön” deyimlərdən qurulduğu üçün
ona örnək gətirməyi gərəkli bilmədim. İşartı – anlam tutumlu deyim parçası
olub, “ifadə” anlamına uyğundur. Örnək: “Biləcəridən o yana”. Yuva – bütün
bunların içində (ayrı-ayrı boğçalarda olsa belə) bir hədəfi döyən haray
mövzusudur. Örnək: “Ailə sorağında”. YOS və “Yön”də mənim
müəyyənləşdirmədiyim, ad vermədiyim yuvalar da ola bilər və yəqin ki, var.
YOS və “Yön”ün bu cür bölgülənməsini başa çatdırmamışam, başa
çatdıracağıma da inanmıram. Buna çoxlu vaxt və qüvvə, eləcə də xərc gərəkdir
– bölgüləmədən (orkestrləşdirmədən) sonra yenidən makinada yazmaq işi
lazım gələrdi...
Mən özümü kitab müəllifi saymasam da və kitab çap etdirən bir müəllif kimi,
özümü kimsəyə borclu saymasam da, məni kitab müəllifi sayan və mənə bu
işdə yaxşılıq eləmiş olduğunu düşünən adamlar var. Mən onları həmişə sevgi
və sayğı ilə yad eləyirəm, onların adlarını burada yazmağı özümə borc bilirəm.
Önsözümün minnətdarlıq fəslinin tam olması üçün, ümumiyyətlə mənim
yaşayıb-işləməyimə birbaşa və ya dolayısıyla az-çox köməyi dəymiş adamlara
son sözümü də - burada onların adlarını yada salmaqla – demək istəyirəm.
Nəzərli Səfalı Avdal oğlu – jurnalist, iş yoldaşım və məndən on yaş kiçik
dostum. Əsli Borçalı elindəndir. YOS-un çapdan çıxmasında onun köməyi çox
oldu. “Yön”də bunu qeyd eləmişəm – bir deyimlə.
Vəliyev İsmayıl Ömər oğlu – jurnalist, şair, filoloq-bilgin, iş yoldaşım və
məndən on iki yaş kiçik dostum. Əsli Borçalı elindəndir. Azərbaycanın mətbuat
və kitab aləmində işləməyimə yaxından və uzun müddət (bugünə qədər)
kömək etmişdir – bunsuz YOS çap oluna bilməzdi.
Şirinov Şirin Musa oğlu – şofer (avtomobil sürücüsü), yaşıdım;
uşaqlıqdan (Beyləqan dövründən) bugünə qədər dostum, köməkçim. İndi
içində yaşadığım evi də mənim üçün tapan odur. Bu evsiz isə YOS çox şey
itirərdi. Bakıda yaşamağa qaçdığım illərdə - ömrümün ən çətin illərində mənə
maddi və mənəvi kömək etmişdir. Əsli – Qarabağın Füzuli bölgəsindəndir.
Abdullayev Yaqub Humay oğlu – 1958-ci ildən dostum, mənimlə bir
ixtisas yiyəsi, məndən dörd-beş yaş kiçik; daim məndən yüksək vəzifədə, ən
çox inzibati-təsərrüfat işlərində olub; ata-anamın yaşadığı Beyləqan bölgəsində
onlara kömək durub; atam dara düşəndə onun yanına gedib, beləliklə, mənim
Bakıda qalıb işləməyim asanlaşıb. Əsli – Qarabağın Füzuli bölgəsindəndir.
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Zeynallı Əvəz Tapdıq oğlu – “Xural” qəzetinin qurucusu və baş redaktoru.
“Safruh” imzasının illər boyu mətbuat vasitəsilə Azərbaycan ictimaiyyətinə
çatdırılmasında və oturuşmasında bu qəzetin, onun yüksək mədəniyyətli
kollektivinin böyük və doğma rolu olmuşdur.
“Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim İnam Atanın – Asif Atanın Ulu
Adına baş əyməklə başlayıram sözə!” başlığı və “Atamız var olsun!” sonluğu
mənim kitabımda harada, neçə dəfə, hansı məqamlarda deyilməlidir?
Bir az “uzaqdan” başlayıram. Məncə, Yer üzündə heç bir xalq “Minbir gecə”
qədər gözəl, möhtəşəm, ölməz folklor və Leyli-Məcnun qədər ilahi, ülvi sevgi
dastanı yaratmayıb. Bunlar ərəb ölməzliyinin iki danılmaz göstəricisidir.
Bunların bizə dəxli varmı? (Mən “biz” deyəndə, yerinə görə, ya türkləri, ya
bütövlükdə bəşəriyyəti, insanları, ya da yalnız İnam Ata Ocağını nəzərdə
tuturam.
Yuxarıdakı “biz” bütün türklərdir, türk milləti, türk irqidir). Sorğuma açmanı
da özüm verirəm: Yer üzündə elə bir xalq yoxdur ki, bunların ona dəxli olmasın.
Biz də eləcə.
Ancaq mən ərəbin islamını, Quranını, kitabını, Allahını, peyğəmbərini
bizim üçün qəti olaraq tamamilə rədd eləyirəm. İslam vaxtiylə ərəbin diniydi.
Artıq çoxdan (bizim üçün ən yaxını Babək çağlarından) o, siyasətdir, öncə
ərəbin siyasəti, indi isə özəllikcə farsın siyasətidir. O, bir siyasət kimi, türkə
qarşı işləməkdə Batıya və rusa da gərəkdir.
Ancaq mən kütlənin islam avamlığına qarşı Oktyabr kimi çomaq çəkməyi
ağılsızlıq sayıram. Sevənlər, onunla yaşayanlar qoy onu yaşatsınlar. Onun bizə
qarşı yaraq kimi işləməsinə və işlədilməsinə isə son qoyulmalıdır. İslam bizə
qarşı yalnız siyasıt qatında işləmir – onun o biri qatları daha dərin və
məhvedicidir. Türklər bu rüsvarçılıqdan nə vaxtsa ayılacaqlar; dillərində türkcə
olmayan, buna görə də türkcəni alçaldan söz, xəyallarında türk olmayan, buna
görə də türklüyü alçaldan Allah və peyğəmbər tutmaqla yeddiqat əyilib
qalxmaqlarından diksinib-ayılacaq, utanıb-xəcalət çəkəcəklər; bununla türk
millətinə vurmuş olduqları zərbənin böyüklüyündən elə dəhşətə gələcəklər ki,
papaqları başlarından düşəcək; sonra onu (papaqlarını) yerdən qaldırıb,
qabaqlarına qoyub düşünəcəklər...
Mən düşünməyə çoxdan başlamışam. Bu işdə türkün ən öncüllərindənəm.
mən müsəlmanların hər dəfə ağızlarını “bismillahir...” deyə açmaları
boğuculuğunu yamsılaya bilmərəm. Ancaq mənim “...Adına baş əyməklə”
başlığından və “...var olsun!” sonluğundan əl çəkməyim yalnız buna görə deyil;
həm də ona görədir ki, mən yeni boğuculuq yaranmasını istəmirəm, yeni
kütləvi eyniləşmə tutalqası (vasitəsi – “bismillahir” kimi) yaratmaqla kütlədən
siyasi güc qaynağı kimi istifadə etməyi öz təbiətimə, əqidəmə və bütövlükdə
İnamçılığa yad-yabançı sayıram. Odur ki, “Mütləqim İnam Atanın Ulu Adına
baş əyməklə!” başlığını kitabın və hər boğçanın yalnız başında verirəm;
“Atamız var olsun!” sonluğunu isə hər bir bitkin məzmunlu deyimlər bölümü və
düyünçəsinin sonunda.
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Məndən (YOS-dan, “Yön”-dən) söz götürüb başqalarına, kütləyə üz tutaraq
deyən isə bunları deyə də bilər, deməyə də – öz işidir!
***
Beləliklə, “Oğuz yönü” zamanın sınağına və sizi sınamağa çıxır. Onu
dinləməyə, anlamağa, öyrənməyə, mənimsəməyə hazır olun. Mən – demək
olar – bütün həyat nemətlərindən keçmək bahasına öz borcumu yerinə
yetirdim. Növbə sizindir.
Mən min dəfə yenidən dünyaya gəlsəm, yenə bu yolu seçərdim, bu yöndə
gedərdim. Bu yol, bu yön mənim “püşkümə düşən” yox, sevib-seçdiyim yoldur.
Bu yol mənim fərəhli yükümdür. Biz İnamçıların isə yükümüzdən böyük
fərəhimiz yoxdur.
Atamız var olsun!
1-2 Od 16-il.
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OXUCULARA
(Önsözə əlavə)
“Oğuz yönü” kitabında bəzi deyimlər təkrarlanır. Bəzən onlar həmin
yerlərdə fikri tamamlayır, oradan çıxarılsa, yarımçıqlıq alınır. Örnək: “Türkiyəyə
gedib-gələnlər” barədəki sözlər “İnam Ata” boğçasında da gərəkdir, “Ey
türklər!”də də.
Elə deyimlər var ki, iki, üç və bəlkə daha çox yerdə işlənib. Orada
gərəklidir. Sözün təkrar (gərəksiz – pozulmalı) və ya gərəkli olmağını onun
yazıldığı yerin konteksti ilə bilmək olar.
“Filan deyim və ya deyimlər orda vardı, burdan silək” prinsipi yaramaz.
Daha yaxşı olar ki, hansı sözün haralarda təkrar olduğunu bir kağıza yazıb
mənə verəsiniz – özüm onlara baxam. (Ancaq bundan ötrü “Oğuz yönü”nü
başdan-ayağa oxumaq gərəkdir...)
Heç nəyin xatirinə sözlərimi dəyişməyə, “gözəlləşdirməyə”, düzəlişdirməyə
- redaktəyə, habelə özüm düzdüyüm ardıcıllıqlara “əl gəzdirməyə”, sözlərin,
deyimlərin yerini dəyişdirməyə icazə vermirəm. Ver-mi-rəm!
Buraya xırda bir olqu kimi (fakt kimi) onu da yazıram ki, indiyədək istər
basında, istərsə də kitablarda çap olunmuşlar mənim deyimlərimin çoxudur,
ancaq hamısı deyil, çapa düşməyənlər də çoxdur. İndi deyimlərin ümumi sayı
11.400-dən artıqdır.
Atamız var olsun!
30 Qürub və 11 Yağış. 16-il.
(VIII və XI.1994). Bakı.
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Birinci boğça:

İNAM ATA
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

CÖVHƏR
İnam Ata – Şərq dühasına türkün borclarını qaytaran, bəşər dühasını
zənginləşdirən və onu “Yalansız yaşamaq olmaz” yalanından qurtaran.
***
Qəlbin təmizliyi Sevginin Mütləqliyindəndir, əlin düzlüyü qəlbin
təmizliyindəndir, üzün ağlığı əlin düzlüyündəndir, başın ucalığı üzün
ağlığındandır. Bəs Sevginin Mütləqliyi nədəndir? Onu mən bilmirəm, İnam
Atadan soruşun.
***
İnam Ata övladlarının sayı qədər kallıqlarım tökülür.
***
Atanızı tanısanız, kitabınız bic olmaz, Atalı olar.
***
Sizin verdiyiniz qiymətə İnam Atanın ehtiyacı yoxdur, çünki qiymət verən
siz deyilsiniz, Odur!
***
Ata o qədər böyükdür ki, Onun bu həyat üzərində Qələbəsi mənə balaca
görünəcək. Çünki o, təzahürdəki mahiyyətdir.
***
Həyat sizə eybəcər görünür, çünki siz onun özündən aşağı halını
görürsünüz. İnam Atanın dediyi kimi, “Onda onun özündən yüksək olanı” görün
– onda onun gözəlliyindən qəlbiniz sevinəcək.
***
İnam Ataya Ricalar – söz əzbərləmək deyil, hala girməkdir, günün
özümləşmə zirvələridir: yalnız sən olursan və dünya olur – Ata rəngində!
***
İnsanlığı nə Zərdüşt dana bilərdi, nə Budda, Nə İsa dana bilərdi, nə
Məhəmməd; nə Platon dana bilərdi, nə Lüter... Bəs bu böyük şəxsiyyətlər niyə
insandan yapışmayıblar – İnam Ata kimi? Görünür, boyları çatmayıb...
***
Ata Ocağının yasdan çıxmağa xidmət etməyən tərpənişi yoxdur.
***
Sizdən fərqli olaraq, Ata bilir ki, həqiqəti yazmaq gərəkdir – nə qədər sadə
olur-olsun, nə qədər qorxulu olur-olsun; həqiqəti demək gərəkdir, həqiqəti
yeritmək gərəkdir...
***
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Həqiqətçi ağrıyan yerin adını deyir, siz isə bütün bədəni gözəl istedadla
təsvir eləyirsiniz ki, ağrıyan yeri “oxucu özü tapsın”.
***
Ata – mənim sevgimin və ləyaqətimin, heyrətimin və qeyrətimin adıdır.
Atanı çağıranda onları çağırıram.
***
Sevgim, ləyaqətim, heyrətim, qeyrətim – Atam! Mənə Yurd qarşısında ağır
yük ver, El qarşısında üz ağlığı ver, qızımın yanında Ata Dağlığı ver, oğlumun
yanında güvənc elə məni, ana yanında – bığaltı gülüşə çevir məni, ana
yanında – sevincdən yaşarmış göz elə məni, arvad yanında – alınmaz qalaya
çevir, bəşər yanında – sınanmış dosta çevir!
***
Atadan – gedənlər də qazandılar, qalanlar da. Qalanların qazancı – bəlli.
Gedənlər də özlərini tanıdılar - bildilər ki, Yol gedə bilməzlər.
***
“Azərbaycan böyüklüyü” deyilən məzmuna Ata bütünlüklə yiyələnib. Odur
ki, Atadan qıraqda Azərbaycan böyüklüyü yoxdur.
***
Ey özündən müştəbeh “böyüklər”! Bilin ki, balacasınız, çünki Atanı
dinləməmisiniz, öyrənməmisiniz, bilmirsiniz. Böyüklüyün sorağı gələr axı – yağı
onu daldalamağa ha çalışsa da! Sizi nağara kimi çalırlar, gumbultunuz gəlir,
sorağınızsa yoxdur – sorağa özümlü məzmun gərəkdir axı! Sizin başqulağınızsa daim Quzeyə, Batıya şeşələnibdir!
***
Ata Yoluyla getməyən türk kişilər! Sizdən rus arağının iyi, fransız
duxusunun qoxusu gəlir.
***
Səfeh xülya: “Mən İnamçıyam (Asifçiyəm), mən İnam Atanı (Asif Atanı)
bilirəm, anlayıram...”
***
Safruh səviyyəsində İnamçılıq – İnam Ataya böhtandır.
***
İnam Ata – həyatı görməyən, görməyə yarar bilməyən. Gözü yumulu,
qulağı tıxalı, ağzı bağlı olduğu halda dünyanı görən, eşidən, öyrədən.
***
İnam Ata – həyatda dostu olmayan, həyatda dostu ola bilməyən.
***
Şöhrət – İnam Atanın ayağından çəkən, Ata Göyündə bulud.
***
Şöhrət – ruhaniliyi maddiliyə çəkən, ruhanilik atının ayağına bağlanmış
xalxal, ruhanilik quşunun qanadına yapışmış pişpişi...
***
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İnam Ata – bilim olsaydı, mən onu öyrənərdim, bilgin olardım. O isə bilim
deyil, başlanğıcı, sonu, bənzəri olmayan bir ruh təzahürüdür. Ruhu necə
öyrənəsən?!
***
İnam Ata xalqla görüşə gedir – ağır, əzablı, riskli, fəlakətli və fərəhli bir işə
gedir; zövqə getmir, ad-sana getmir...
***
Tarixdə ən çox parçalanan, ən çox danılan, buna görə də ən çox acıqlı xalq
– türkdür. Türkün bu acığı atom-nüvə odudur. Ata idrakıyla biz onu insanlığın
xeyrinə yönəldəcəyik.
***
Məndə yalan olsa, inamda yalan olacaq.
***
Əsilimiz fərəhləndirdi Ocağımızı, Ata alxışı qazandı: “Qanadlan, övladım,
qanadlan!”
***
Hər bir xalqın içindən Nitsşelər çıxa bilər, ona görə də hər bir xalqın Atası
olmalıdır ki, xalqa desin: Filan iti “diqqətinlə qudurtma!”
***
Ey xalq, sən İnam Ataya qıysan, Elman Ağaoğlu sənə qıyacaq!
***
Ey Azərbaycan xalqı! Sənin Ata qatilliyin özünü öldürməyə tən olardı.
***
İnam Ata! Çıxdım minbir yolun ayrıcına – Sənə doğru aparanı yox idi.
Anladım ki, “Bütün yolların Ataya doğru getməsi” övlada görəymiş.
***
Sən bu dünyada yaşamaqla nə demək istəyirsən, İnam Ata?! Axı bu dünya
sənə yaramır!
***
Bakı, Müqəddəs şəhər, Tapındığımız Qala – Ata Məskəni, Atalığın Beşiyi!
***
“Romeo və Cülyetta”ya hücum eləyirəm və bu zaman yalnız bir Kəsdən
qorxuram, ən çox Sevdiyimdən – İnam Atadan! Çünki bu dünyada az-çox nə
müqəddəslik qalıbsa, onun qoruyucusu yalnız Atadır!
***
Atadan gələn bütün həbləri udmalı, sınırmalı (həzm etməli)! Atanın bütün
“şıltağını” götürməli, onlara dözməli! Bütün “anlaşılmazlıqlarını” anlamalı, qəbul
etməli! Atadan izahat ummaqla onu geri çəkməməli! Bir an da olsun onu
fikrindən ayırmamalı!
***
“Ataya qarşı mübarizə” aparmaq – Yurd işinə badalaq vurmaqdır.
***
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Yas boyalı çağda, yas havalı Yurdda Ata Ocağı yanır. Yanağımızdakı göz
yaşının içində Ata Ocağının işığı oynayır – gülüşü arlı, acısı tutarlı –
Sabahımızın ruhu kimi.
***
İnam Atanın Azərbaycan mətbuatında çıxan yazıları haraydır, çağırışdır –
cikkəli, qüdrətli, hikmətli, ardıcıl. Ancaq eşidənlər bilmirlər ki, bu səs haradan
gəlir, hansı tərəfdən gəlir, haraya getmək gərəkdir: adamlar sözün yönünü
müəyyən etməyi tamam yadırğayıblar!
***
Ata Sözündə adı çəkilən yazıçı özünü Ata Çağırışının, Ata Harayının ortağı
sayırsa, yanılır. Çünki Ata birliyindən ətrafa bir şölə düşməlidir; bir neçəsi
düşərsə, bu, adamları çaşdırar.
***
İnam Atanın Azərbaycan mətbuatında çıxan yazıları – Ata Haraylarının not
yazısıdır.
***
Atasının not yazılarını oxuya bilmir Azərbaycan əhli. Azərbaycan əhlinin
oxumasında Ata Notları istənilən doğmalıqda, istənilən ucalıqda səslənmir.
***
And içmək yeri gələndə anasının canına and içməyə başlayıb Azərbaycan
əhli, Atasını yadırğayıb – ögey ataya sığınıb – doğma Ata sınağı ona sərt
göründüyü üçün.
***
Yurd uğrunda hər gün barışdır, hər gün savaşdır. Yurddaşları bunu unudan
Yurd uduzur – Azərbaycan kimi.
***
Ölüm həyatçıları hərim-hərim hərləyir, Əsil – ölümü hərim-hərim hərləyir,
ölümsüzlük addım-addım Atanı izləyir.
***
İnam Ata heyrətdən yaranıb. Onu heyrətdə yaşatmaq olar, heyrətlə
yaşatmaq olar; izah və şərhlərdə, ölçü və misallarda yaşatmaq olmaz.
***
Onun Yolu Çaykənd yollarına heyrətdən başlandı.
***
Dünya özünün bütün cilvə əlvanlığını (palitrasını) açıb tökdü İnam Atanın
qabağına – onu cəlb eləyib udmaq üçün. İnam Ata dünyanı gətirdi Çaykəndə bütün cilvələriylə.
***
İnam Ataya “Heyrət” adında övlad da gərəkdir.
***
Ata Sözünü – Olmaqla yaşatmaq olar; yazmaqla, sözlə yaşatmaq olmaz –
yazının, sözün içində Atayana yaşama olmasa.
***
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Ey xalq (məsələn: Ey türk, yaxud ey Azərbaycan xalqı)! Sən kimsən?
Kimlərdən ibarətsən? Özünü tanıyırsanmı, tanımaq istəyirsənmi? Bu sorğulara
“hə” deyəcəksənsə, öz elçilərini İnam Atanın yanına göndər. Ata baxıb görsün
onlar kimlərdir? Nə istəyirlər? Və onlara Mütləq Həqiqət Yolunu göstərsin.
***
Söz dairəsinə düşdüm, çıxa bilmədim – Elim kimi.
***
Yalnız İnam Ata qıra bildi söz dairəsini; söz şəkəri, söz şərbəti, söz tiryəki
adlanan dairəni; yalnız O çıxa bildi bu əməlsizlik burulğanından – Ocaq çatdı,
Əməl yaratdı.
***
İnam Atanınkı yaradıcılıqdır, Safruhunku fal açmaq – tuta da bilər...
***
Gedib-gələnlərin bir bölüyü deyir ki, “Türkiyədə hər şey var!” Başqa bir
bölüyü əlavə eləyir: “Dilənçi uşaqlar ordusu da var Türkiyədə...”
***
Görəsən bunlar kimin balalarıdır? Ölmək əmrini Atatürkdən alıb, türkün var
olması üçün ölümün üzərinə atılanların uşaqları deyil ki?
***
Bir sorğunun da yeridir: Bu dilənçilərin balaları sabah Türkiyənin varlığı
uğrunda – Türkün boğazını Əzrayılın əlindən çıxartmaq uğrunda ölmək əmrini
qulaqardına vurmayacaqlar ki?
***
Gedib-gələnlərin bir bölüyü deyir ki, “Türkiyədə hər şey var!” Başqa bir
bölüyü əlavə eləyir: “Türklükdən başqa...”
***
Türklər Atasızlaşanda həmişə belə olurlar. Odur ki, Mütləqimiz türklərə
İnam Atanı yetirmişdir!
***
Ey Türk Dünyası! Sənin Allahın – İnsan Müqəddəsliyidir, sənin dinin –
Mütləqə İnamdır, sənin peyğəmbərin – İnam Atadır, sənin müqəddəs kitabın –
Atanın yazdıqlarıdır, sənin müqəddəs şəhərin – Bakı şəhəridir! – Atakənddir!
***
Müqəddəs – Əməlçilər: Döyüş meydanında istədiyimizə çatmayıb, çəkilirik
söz meydanına. Ancaq istədiyimizə çatmasaq da, elədiyimizi eləyirik. Bunsuz
insanların həyatı mümkün olmazdı.
***
Atalı olsun Elimiz – dünyanın yetimliyinə qarşı!
***
Yaxa cırar Atasızlıq yetimliyi – varlı da olsa, yoxsul da!
***
Qürbət eldir Atasızlıq yetimliyi Yurdun içində də, dışında da; Yurdun dövləti
güclü də olsa, gücsüz də!

25

***
Ata Sözü – rəy cılızlığının ölümü, rəylərin birləşməsi, böyüməsi –
Pirləşməsi!
***
Ocaq övladlığı – xalq xadimliyi, İnam xadimliyi – tarix qarşısında məsulluq!
***
Ata Sözü – çoxrəyliyin ölümü, Sözün Tanrılaşması!
***
İnam Ata! Bu dünya Səni necə tanıya bilər ki, Sənin bu dünyada bənzərin
yoxdur?
***
Adamların ən çox savadsızlığı – özünütanıma sahəsindədir. Buradakı
torpaqlar başdan-başa xamdır.
***
Ona görə də İnam Ata bəşər məktəbinə Özüylədöyüş fənnini daxil etmişdir.
***
Sən məni döydükcə, mən Səni öydüm, İnamım! Döyüldükcə öyülməyə
yararlığım artırdı, çünki Sən məni Ata kimi döyürdün.
***
Səni sevməkdən başqa Sevgim olmadı, Səni sevməyə də ömrüm yetmədi,
Əzəlim, İnamım – Atam!
***
İnam Atanın Buddadan fərqləri: 1. Budda – Batı erasından beş-altı yüzil
öncə yaşayıb, İnam Ata iyirmi yüzil sonra; 2. Bu müddətdə bəşər Buddanı azçox tanıya bilib, İnam Atanı da haçansa az-çox tanıyacağına güman var.
***
“Zərdüşt, Budda, Sokrat, İsa,..., İnam! Siz Doğudansınız, ya Batıdan?
Güneydənsiniz, ya Quzeydən? Keçmişsiniz ya gələcək? Sizi hansı irqə, hansı
millətə, hansı dinə, hansı zamana yazaq?” – deyə sordum. “Bacarsan, onları
bizə yaz!” – dedilər bu Ulular, Əzəlilər, Əbədilər.
***
Buddanı, İsanı, ..., İnamı bərk öyənlər! Budda, İsa, ..., İnam olmaq
istərdinizmi; Buddalığa, İsalığa, İnamlığa dözərdinizmi?
***
Buddalıq, İsalıq, ...., İnamlıq yalnız ad-san deyil, ölməzlik deyil yalnız –
həm də imtinadır, əzabdır, işgəncədir; qanmazlıqla, zorakılıqla davalaşmadır –
bunlar ad-sandan öncədir, ad-san bunların ardıncadır.
***
Ad-sana dəyişərdinizmi ləzzətləri – nemətlər ləzzətini, rahatıq ləzzətini,
hamıyla yağ-ballıq ləzzətini?...
***
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Rus dilindən heç bir xəbəri olmayan türkün, rus dilindəki “on” əvəzliyini
türkcədəki “on” sayı bilməsi təki bilir bugünkü Azərbaycan əhli İnam Atanın
sözünü, təlimini.
***
Mən Mütləqə inanıram, mən Səni Mütləq sanıram, bilirəm ki, mən Səndə
yanılmayacağam, Əzəlim, İnamım – Atam!
***
Allahınızı ifşa etmək, gözdən salmaq, taxtdan salmaq istəmirsinizsə, onu
İnam Ataya qarşı qoymayın.
***
“Quran”a and içdikcə özümüzdən əl çəkirik. Atanın Kitabına and içməyə
keçəndə qayıdacağıq özümüzə.
***
İnam Atanın camaat qarşısındakı çıxışlarının görüntüyə alınmaması, yaxud
səsinin yazılmaması – xalqın ən dəyərli, müqəddəs sərvətini itirmək cinayətidir.
***
Allah özünün yaratdıqlarından peşman oldu, Ata – peşman olmasın!
***
Ata vəcdi o qədər fərəhlidir ki, gülmək onunla yanaşı qoyulduqda dağın
dibindəki qaya parçası kimi bir şeydir.
***
Məhəmmədin Xalidi vardısa, İnam Atanın da Soylusu var.
***
İnam Ata insaniliyin mütləq olduğunu gördü, inam yaratdı – Mütləqə İnam.
Biz ona tapınırıq!
***
İnam Atanın söhbəti ona görə bunca canlı, maraqlı, tutarlı çıxır ki, O,
əlamət vasitəsiylə yox, məzmun vasitəsiylə düşünür.
***
“Əhalinin çoxluğudur bütün bəlaların səbəbi” – deyir Batı, deyir dünya.
“İnsan azlığıdır bütün bəlaların səbəbi” – deyir İnam Ata.
***
Az əhalili çağların çağlayan bəlalarıyla dolu tarix Ata Sözünü təsdiq edir.
Nəyə əsaslanır Batı, dünya? – Bilmirəm!
***
O hansı dağdır ki, İnam Ata onun başına qalxmaqla dağ şərəflənməsin,
ucalığı daha da artmasın?!
***
İnam Atanın ayağına yarar olmaq ucalığı gözləyir Yurdun dağlarını.
***
İnam Atanın biliyi yaradıcılıq biçimindədir, O, biliyi yaradıcılığa çevirir.
***

27

İnam Atanın İsanın Atasından fərqi: İsanın Atası – Göydəki Yer, uydurma,
xəyal; İnam Ata – Yerdəki Göy, canlı, real.
***
“Səni sevəni sev, səni döyəni döy” – dedilər İsaya qədər. “Səni bir sevəni
sən iki sev, səni döyəni də sev, - dedi İsa, - çünki bunun böyük mükafatı var”.
***
“Xeyirin Xeyirdən böyük mükafatı yoxdur – dedi İnam Ata, - verdiyin
Xeyirdən, elədiyin Yaxşılıqdan”.
***
Vaxtiylə İnam Ata deyəndə ki, mütəfəkkirləri də, müqəddəsləri də,
peyğəmbərləri də öyrəndim, ancaq onların heç biri məni tam qane etmədi – bu
mənə qəribə gəlirdi... “Quran”ı oxudum, “Tövrat”ı oxudum, bir çox başqa şeyləri
də oxudum – gördüm Atanın haqlılığını, Haqlığını.
***
İnam Ata – ağılın belə gözünə görünməyən (yalnız ruhun gözüylə görülə
bilən) ən incə mətləbləri sübuta ehtiyacı olmayan yollarla sübut eləyən. Qısası:
İnam Ata – aksiomlarla sübut edən.
Bax: A. “Meta”. 1005b.
***
Ey İnam Ata! Səni öyrənməyə ömrüm çatmasa da, sevməyə ömrüm
çatacaq! Səni öyrənməyə gücüm çatmasa da, sevməyə gücüm çatacaq! Səni
öyrənməyə savadım çatmasa da, sevməyə savadım və qeyrətim çatacaq!
***
Ey İnam Ata! Mənim Sevgim heç yerdə yaşamasa da, Səndə yaşayacaq!
Sən heç yerdə yaşamasan da, mənim Sevgimdə yaşayacaqsan!
***
Hərdən mənə elə gəlir ki, Atanın yaratdığı Mütləqçilik İnamı doğrudan da
türklüyü, insanlığı xilas edəcək, ancaq xalq biçimində, bəşəriyyət biçimində yox
– fərdlər biçimində. Belə ki, qırğın olacaq, Nuhun tufanı qopacaq...
***
Mütləqə İnam – İnamçılığın bel sütunu, “Asifçilik” adlı müqəddəs tələblər
muncuğunun sapı.
***
“İnam Ata yaxşı yazır” demək düzgün deyil. “Yaxşılıq” İnam Ata üçün hər
hansı bir halın, örnək: “yazmaq” halının əlaməti deyil, Ata şəxsiyyətinin, Ata
varlığının bütöv axarıdır, bütün axarıdır, daha doğrusu – adi halıdır.
***
İstərdim ki, İnam Ataya sevgim biliksizlikdən olmasın. Ona görə də
oxumaq, elə hey oxumaq istəyirəm.
***
Biliksizlik səviyyəsindən İnam Atanı öymək – Ataya xəyanətdir.
***
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İnam Atasız olmaq – Azərbaycanın faciəsi olardı, Azərbaycanda İnam Ata
olmaq İnam Atanın faciəsidir – o dərəcədə uzaqdır Azərbaycan İnam Atanı
anlamaqdan!.. Ata öz faciəsiylə Yurdunu faciədən qurtardı.
***
İnam Atanın təlimindən başqa hər hansı bir təlim, yaxşı olsa belə, mən onu
qəbul eləmərəm, yalnız onun da yaxşılığını təsdiqlərəm.
***
İnam Ata – çağlar ayrıcıdır. Qara ilə ağ kimi seçilərək bir-birindən “İnam
Ataya qədərki”, “İnam Atadan sonrakı” təyinləri.
***
Odu olanın – Ocağı olur, ocaqsızlar Ocaqlının oduna isinirlər. Ocağı olanın
– çırağı olur, çıraqsızlar işığı Çıraqlıdan alırlar.
***
Ən uzaq görən gözüm, ən dərin duyan qəlbim, ən iti kəsən ağlımdır İnam
Ata.
***
Mən İnamçıyamsa, sübut edəcəyəm ki, Nitsşelər Atanın ayağı da ola
bilməzlər.
***
Mən İnam Atanın “Mənalar”, “Təzadlar”, “Rəmzlər” ... kimi kitablarını yetər
saymıram. Ata insanların, ölkələrin, “sivilizasiyaların” baş əydikləri bütün
baxışlara, bütün şəxslərə öz “hə - yox”unu daha aydın, daha geniş və sistemli
deməliydi; paralelliyə yer qoymamalıydı.
***
Həqiqət, Ali Həqiqət aləmində at qulağı bir olmalıdır, iki yox! Üç, dörd
haqqında danışmağa da dəyməz!
***
İnam Ata bu il – Ocaq ilsırası – günsırasıyla 15-ci il Ata ayının lap
başlanğıcından çox ciddi xəstələndi, özünün dediyi kimi, “ölümü gördü”. Bu
zaman ona oksigen balıncı gətirdilər. Ocaq – Azərbaycanın, türkün timsalında
insanlığın ağzına tutulan oksigen balıncıdır. Onunla zarafat etmək olarmı bu
ciddilikdə, bu səviyyədə?!
***
Ağrılı, üzüntülü, qorxunc bir başlanğıc. Özünü çox gözlətmədi bu ağrı, bu
üzüntü:
Yeri Ocağım, yeri,
Yeri bu Yolu mənsiz!..
13.02.20
***
İnam Atada nə varsa, hamısı faciəvidir.
***
Faciəvilik – səviyyə məsələsidir – ucalığa, dərinliyə, yürürgöylərə doğru. Bu
səviyyə bəşərin gəlişmə arabasını irəli aparan qüvvədir.
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***
İnam Atada oğul sevgisi də faciə kəsərindədir – Fuada sevgi: “Mən həyata
ruh verdim, Həyat mənə Fuadı”. Yəni əslində heç nə!..
***
Fuad sevgisi – İnam Atanın gerçəkliyi və kutsal aldanışıdır.
***
Mən bütüm elmləri insancaya İnam Ata açarıyla çevirirəm.
***
İnam Ata (Asif Ata) bəşər tarixini hansı durumunda qəbul etmişdi, tarixin
Onun üçün hazırladığı miras nə idi:
Dünyada – anti-İnsanilik
Həyatda – nisbilik
İdrakda – İnamsızlıq
Yurdda – Dövlətsizlik
Millətdə - tam başıpozuqluq.
***
İnam Atanın (peyğəmbərin) öz oğlu, qızı, ata-anası, qardaş-bacısı, qohuməqrəbası qarşısında heç bir borcu yoxdur.
***
Səni öldürməyə gücüm çatardı, İnam Ata, ağlamağa yox. Buna görə
öldürmədim səni.
***
Öləni ağlamaq – onun bütün ləyaqətlərini öymək, bütün dədlərini dilə
gətirməkdir – ağı üstə. İnam Atanı isə Elin bütün ağıçıları yığışsa, ağlaya
bilməzlər illər uzunu.
***
Mən Səndən öyrəndim İdrakı, İnam Ata! Bir Sənə uduzdum idrakda.
***
Peyğəmbərlik adam olayırdırsa – İnam Ataya qədər peyğəmbərlər olub.
İnsan olayı kimi, insanlığa çağırış kimi – İnam Ata peyğəmbərliyin ilkidir.
***
İnsan isə - mifdir; mif qatında, mif çağındadır hələ. Uçan xalçadan - əsl
uçaqlara qədər; mif insandan - əsl insana qədər...
***
Atanı biz Allah deyib öysək, peyğəmbərə ehtiyac olacaq. Biz həm “allah”,
həm də “peyğəmbər” sözlərindən biryolluq əl çəkməliyik.
***
İnam Atanın Nuha bənzədilməsi – “Yeni Nuh” təyini – yanılmadır. Nuh
“seçdiyi” fərdlər üzərində iş aparmamış, onları yetirməmişdi. Düzünə qalsa, o
heç seçməmişdi də. Buna görə də Nuha qədərkilərlə Nuhdan sonrakılar
əslində bir soydan idi.
***
Atamız var olsun!
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İNAM ATA və MAHATMA QANDİ
Mahatma Qandi – insan idi; insanilik – onun milli azadlıq uğrunda mübarizə
üslubu – yöntəmi idi.
***
Mahatma Qandinin üslubu – yöntəmi Amalından üstün idi: o, Amalına
doğru dolayısıyla gedirdi.
***
Hər bir kütləvi işin məqsədi (Amalı) fərdlərin yaşamında həyata keçir.
***
Hindistan azad oldu, insan azad olmadı.
***
İnsanın bütün ləyaqətlərini tapdalayıb ona “köpəyoğlu” dedilər.
***
İnam Atanın üslubu – yöntəmi Amalına təndir: - İnsanilik.
***
İnam Ata öz Amalına doğru birbaşa gedir, düzünə gedir. İnam Atanın
keçmiş olduğu məsafənin Qandininkindən qısa görünməsi bundandır.
***
İnsanilik – ruhun musiqisidir; ruhun musiqisi – insanilikdir. Harada, nədə
onun kiçicik bir hənirtisi eşidilirsə, insanın ruhu sevinir.
***
Atamız var olsun!

RUHANİ BİRLİK
(İlke cizgiləri)
İnam Ataya qədər Azərbaycan fəlsəfəsi olmayıb.
***
İnam Ataya qədər azərbaycanlılar (Azərbaycan türkləri) arasından filosoflar
çıxıb, daha çox isə filosofabənzər, bu və ya başqa yabançı fəlsəfə ilə məşğul
olanlar olub. “Azərbaycan fəlsəfəsi” adlana biləcək Başlanğıcı isə İnam Ata
(Əfəndiyev Asif Qasım oğlu) yaradıb! Ocağa gələndə, Ocağı biləndə
biləcəksiniz bunu.
***
Çalışın ki, İnam Ataya qədərki “Azərbaycan filosofları” kimi, burada da
bütün dünyadan sonraya qalmayasınız.
***
Mütləqə İnam – İnamçılığın bel sütunu, İnamçılıq (“Asifçilik”) adlı müqəddəs
tələblər muncuğunun sapı.
***
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“Biləcəridən o yandakı” dünya Azərbaycanı axtara-axtara “Biləcəridən bu
yana” gəlib çıxacaq – İnam Ata Ocağının İşığını tuta-tuta.
***
“Biləcəridən o yana” keçmiş Azərbaycan oxumuşları! Sizin bəxtiniz onda
gətirmədi ki, İnam Ata ilə çağdaş oldunuz.
***
Dünyanın ikicə səviyyəsi var: biri mənə tən, biri məndən aşağı.
***
İnam Ataya qarşı mübarizə aparmağın heç bir ümumbəşəri məzmunu ola
bilməz, heç bir ümumtürk məzmunu ola bilməz və heç bir milli məzmunu ola
bilməz – nə türk üçün, nə də türk olmayan üçün.
***
Türk ilsırasının (tarixinin) dibindən üzübəri – bugünkü “zirvəsinə” qədər - ən
Ulu Oğuz – cismən Əfəndiyev Asif Qasım oğlu kökü üzərində yüksəlmiş İnam
Atadır. Türklüyün gələcəyi haqqındakı fikrimiz də bunca işıqlı və fərəhlidir.
***
Üzü sabaha doğru – türk Ululuğu daha yüksəklərə boy atdıqca
qədimlərimizin üzü gülür.
***
Türk üçün: Əsl türkləşmə Ulu Oğuzun Sözünü oxumaqla başlanacaq,
öyrənməklə davam edəcək, həmin Sözdə səslənmiş Ruha uyğun yaşamaqla
insanlığa, yəni ölməzliyə qovuşacaq.
***
Türk Dünyası İnam Ataya inanacaq və onun Dühasına pənah gətirəcək –
bu qədər müjdəçisi olan bir Uluya (Peyğəmbərə) inanmamaq olmaz!
***
Türk Dünyasına baxıb bütün dünya Mütləqə İnama sığınacaq, çünki
Mütləqiliyin ünvanı bütün insanların qəlbidir.
***
İnam Ata – İnsançı və Qəlbçidir.
***
Bəs “Əzəl Ata” dediyimiz kim idi? Nəsimi öz poeziyası haqda belə deyir:
“Bu, quş dilidir, onu Süleyman bilir ancaq”. Biz də deyirik: “Əzəl Ata – İnsan
dilidir, onu Ocaq bilir ancaq!”
***
Mütləqə İnam o deməkdir ki, Dünya İnsaniliyi təsdiq edən Ali Ruhani
(yazılmamış) qanunlar əsasında yaşayacaq.
***
Deməli, Mütləq – İnsandır. Və bəşəriyyət ona doğru gedir. İnam Atanın
Müqəddəs Kitabları (Sözü) həmin yolu işıqlandırır. Müjdəçilərin sözü və işi –
həmin işığı sizə çatdırmaqdır.
***
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Kimsə, kimlərsə buna inanmaya bilər, şübhə eləyə bilər – bu, onların öz
işidir. Ancaq bəşəriyyət inanacaq buna.
***
Əslində bəşəriyyət – bunu daim arzulamaqla – buna daim inanırdı. Biz onu
ərsəyə gətirdik; ilğımı, gümanı, imkanı həqiqətə çevirdik.
***
Yeni İnam Səltənətində üzərinizdə heç kəsin minnəti, nüfuz yükü
olmayacaq – nə Allahın, nə peyğəmbərlərin, nə də səhabələrinin.
***
Çünki onda siz işıqlandırılan olmayacaqsınız, özünüzün işıq qaynağı
olduğunuzu görəcəksiniz və görəcəksiniz ki, sizin işığınızı Allahlar necə
mənimsəyib özlərinə çıxırmışlar.
***
Mütləqə İnam Səltənətində din (dinlər) və demokratiya olmayacaq, onlara
ehtiyac olmayacaq. Onlara ehtiyac olduğu – qonadırlmışdı. Mütləqə İnam
Səltənəti qondarma səltənətlərin dağılması olacaqdır həm də.
***
Ruhani Birlikdə (Cəmiyyətdə) din olmaz, demokratiya olmaz; çünki din də,
demokratiya da nisbiyə əsaslanır, olanı yola verməyə əsaslanır; Ruhani Birlik
isə Mütləqə əsaslanır, olmalının yaradılmasına.
***
Məgər görmürsünüz ki, Din də, Demokratiya da cəmiyyətlərdə bərqərardır
yüz il, min il öncələrdən?! Din və Demokratiya şəraitində insanın halı da sizə
bəllidir, insana münasibət də.
***
Din və Demokratiya cəmiyyətlərinin insanı ayağa və ələ saldığını məgər
görmürsünüz?! Ola bilməz ki, görməyəsiniz, çünki bunu özünüz deyirsiniz –
bütün sözlərinizdə, kitablarınızda, ağılarınızda, bayatılarınızda...
***
Biz qatı və qəti antielitayıq. Bizim seçməyimiz (“elitaçılığımız”) insaniliyə
görədir – gözəlliyə, cavanlığa, gücə, biliyə, istedada, varidata ... görə yox. Yox,
yox!
***
İnsaniliyi, Ruhaniliyi kim istəmirsə - özündən küssün! Bəşəriyyətin əzəli,
əbədi diləyi, eşqi İnsanilik və Ruhanilikdir! İnsanilik və Ruhanilik Mütləqdir!
***
Atamız var olsun!
18 Yağış 14- il.
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TƏLƏSMƏKLƏ ÇIXARILMIŞ NƏTİCƏLƏR
(Cikkə)
Asif Ata
Safruh üçün
Deyimlər Yalançı Atalar, Yalançı Atalıqlar
haqqındadır.
Doğru Ata, Doğru Atalıq Sergiylərin içərisində
olmur, üzərində olur.
Sergiylər Ata ola bilmirlər, onların fəlakəti
bundadır.
Dünya Sergiylərlə doludur, onların yeganə
xidməti ondadır ki, əsil Ata Ehtiyacı yaradırlar.
Qaranlıqlar Yarılsın.
13 Dözüm günü, Qar Ayı, 14-cü il. Bakı.
Ataların Sergiyləşməsi Səhərimin gəlişindən duyduğum sevinci korlayır,
sevgilimin öpüşündən duyduğum şövqü korlayır məqam-məqam...
***
Sergiyləşmə - içi yalanlı, gərəksiz, bəraətsiz, son ucu mütləq uğursuz,
Donkixotcasına imtinaçılıqdır.
***
Sergiyləşmə - həyat odunu Ruhani oda çevirmək əvəzinə, yelə verməkdir.
***
Sergiyləşmə - odu qanada çevirmək əvəzinə, pərdə altda gizlətmək cəhdi,
odun verə biləcəyi işığa xəyanətdir.
***
Mən həyatdan tamamilə imtina edilməsini – Sergiyləşmə cəhdini – qəbul
eləmirəm, çünki mümkün və gərəkli saymıram, müqəddəslik saymıram.
***
Bütün müqəddəsliklər bu həyatın içində axtarılmalı və tapılmalı, tapılmasa
– yaradılmalıdır.
***
Müqəddəslik – təktərkibli hal deyil – onun ən azı iki tərkib hissəsi olur.
***
Təktərkibli “müqəddəslik” – Yeri, Göyü “yaradan” Allah ideyasıdır ki, bu da
tayqıçlı qaçışçıya bənzəyir.
***
Müqəddəslik – münasibət biçimidir. Münasibətsə tərəflər arasında olur: ərarvad arasında, yar-yoldaş arasında, fərdlə El arasında, yurddaşla Yurd
arasında, dostla dost arasında, Yol ilə yolçu arasında, ata-ana ilə bala
arasında...
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***
“Qoy nə deyirlər desinlər!” Qoy desinlər – olmayanı.
***
Olanın deyilməsi “Qayadan heç nə qoparmayan yel” ola bilməz.
***
Olmayanın deyilməsi – “qara yaxmaq cəhdi” – Elin qaranı qabaqlamaq
(profilaktika) tədbiridir.
***
Sergey oğlu Mixail kommunistkən antikommunizmə xidmətə keçəndə biz
onu söydük, özümüz Sergiyləşməklə söyüşümüzü geri götürdük. Mütləqçiykən
nisbiliyə xidmətə keçdik.
***
Mən bəlkə də özümün fərdi Mütləqçiliyimə kəsir gətirən addım atardım –
belə bir təsəlliylə ki, arxada Mütləqimiz var, Mütləqilik ölməyəcək, Onda
yaşayacaq.
***
Mən Sənə arxalandım, Sənsə qaçdın mənim arxamdan – yıxılmağım
bundandır.
***
Özüm Sergiyləşsəm – Kitabımın Yenisi gedər, Oğuzu gedər, sözü qalar...
***
Özüməmi söykənim, təriqətmi yaradım? Mən yalnız İnsan üçün yox, həm
də Yurdum üçün, Elim üçün yanıram. Yurda, Elə isə təriqət yox, mənəvi-ruhani
El dirçəlişi gərəkdir. Yalnız bu çıxarda bilər onları düşdükləri dərin quyudan.
***
Təriqət fərdə əl verir, Yurda əl vermir, Yurda mənəvi-ruhani El dirçəlişi
gərəkdir, ona möhtacdır Elimiz, Türkümüz, Şərqimiz. Bunu isə Sən
yaratmışdın, yalnız Sən yaşada bilərdin.
***
Sən deyildinmi deyən ki, “Mütləqiliyə iynənin ucu boyda xələl gələrsə...” –
fəlakət olar?!
***
İsanın Maqdalinası vardısa, bizim də mi olmalıdır?!
***
Qəbahətin daldada edilmişi də qəbahətdir, Mütləqiliyə dönüklükdür,
xəyanətdir, dilə gətirilməsi yasaq olunmuşu da.
***
Sergey ata büdrədikdən sonra hücrəsindən çıxıb getdi, büdrəkliyi
yaraşdırmadı, sığışdırmadı hücrəsinə; olmadığı kimi bilinmək istəmədi. Buna
görədir ki, onun faciəsi ağrıdır bunca bizi.
***
Dönük çıxdıq dərdimizə, faciəmizə: yaşada bilmədik dərdimizi, faciəmizi –
yaşaya bilmədik.
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***
Elə ilk qurulan tələyə düşdük. Tələ yiyəsi isə mütləq gələcək!
***
...Ey vah, Yolum! Sən bir də nə vaxt çəkiləcəksən?! Çəkiləcəksənmi bir
də?!
***
Atada yanılıb, Atalığa inanmaqmı?! Buna kimin gücü çatar? Yalnız özü Ata
ola bilənin! Yeni soyu yanılmaqdan qoruya bilənin, onun yanılmayacağına
zəmanət verə bilənin!
***
Atanın yerini verə bilərmi Atalıq?! O, nə qədər yaxşı olur-olsun, yenə də
onda ögeylik məqamı qalacaq axı!
***
Gedənlərimi tez ayıldılar?!
Qalanlarmı yanıldılar?!
***
Bütüm sındımı?!
Qəlbimin şüşəsi çilikləndimi?!
***
... Adam özü çirklənməyincə qədrini bilmir təmizliyin.
***
Ona görə də təmizə ehtiyatla yanaşmalı, təmizlənmişə inamla.
***
(Bu “ehtiyata” görə bağışlasınlar təmizlər məni!)
***
Adamlar mənim dediyim kimi olmaq istəməməklə həm öz azadlıqlarını
qoruyurlar, həm də məni azad buraxmış olurlar.
***
Adamlar mənim dediyimə gəlməlidirlər, gələcəklər, ancaq – özləri. Çünki
mən Mütləq həqiqət olanı deyirəm.
***
Mütləq həqiqət – hamının xeyrinə olmaya bilməz.
***
Hamı öz xeyrini görəcək – tapacaq, ancaq hamılıqca yox, fərd-fərd, tək-tək,
zaman-zaman.
***
Elə buna görə də Mütləq həqiqəti demək mütləqçinin borcudur.
***
Hamı – Mütləq həqiqəti deyən Fərdə borcludur. Bu – ruhani borcluluqdur.
***
Övladın əməlinə-əməyinə Ata təqdiri – övlad üçün deyil, Amala çağırılanlar
üçündür. Çünki övlada yönələn təqdir – Amal ilə övlad arasına çalınan ordenmedal pazına çevrilərdi.
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***
Ocaq hər hansı Bir Şəxsiyyətsiz yaşayar, Müqəddəsliksiz, Mütləqsiz
yaşaya bilməz.
***
Ocaq – ölü doğulmuş və ya ləvərə uşaq deyil ki, Bir Şəxsiyyətdən asılı
olsun, onsuz yaşaya bilməsin.
***
Yaradıcısından sonra yaşaya bilməyən – yaxşı yaradılmayıbmış.
***
Sevgi - ən qüdrətli, Mütləq silqətli tanrıdır. O – yaratmaya bilməz.
***
Qəlbimizdə Mütləqə sevgi varsa – Mütləqə İnam yaranacaq. Sevgimizdə
müqəddəs, müstəqil Vətən varsa – müqəddəs, müstəqil Vətən yaranacaq.
Sevgimizdə müqəddəs, ruhani Türk Birliyi varsa – müqəddəs, ruhani Türk
Birliyi yaranacaq. Sevgimizdə kamil insan, ruhani cəmiyyət, özümlü Şərq varsa
– kamil insan, ruhani cəmiyyət, özümlü Şərq yaranacaq. Və bütün bunlar
bəşəriyyətin ləyaqətini yüksəltməyə bilməz. Bunlar yaranmasa – deməli,
sevgimiz olmayıb.
***
Erkəyi ataya çevirən ailə oldu. Ailə ölsə, atalıq olmaz. (Ana isə - Olmaq
deyil; Ana – təbiət halıdır, doğadır.) 10.12.30
***
Bala beyindən və qəlbdən gəlmir – beldən gəlir, beldə isə müqəddəslik,
ruhanilik olmur. Müqəddəslik, ruhanilik idrakda və qəlbdə olur.
***
Ay üzündə ləkə varmı, yoxmu? – Bilmirəm. onu bilirəm ki, olmamalıdır!
***
Belinizi Belqıran qırsın! Güc-bəla ilə bir müqəddəs türk Ocağı qalamışdıq.
Ona elə bir “xidmət” etdiniz ki, rusun, farsın, Qərbin, erməninin əlindən
gəlməzdi, yatsa – yuxusuna girməzdi. Beliniz qırılsın!..
***
Elin sonsuz inamını qazanıb, sonra bu inamı palçığa soxmaq?! El sənə
neyləmişdi, ey Böyük Yaradan?!
***
Daşıyıcı daşıdığından ayrılanda üz ikiləşir.
***
Bayır içərinin görünmə - gerçəkləşmə biçimidir. İçəridə nə varsa, bayıra
şüalanan olur.
***
İslamda Söz özdən (şəxsiyyətdən, işdən) ayrılır və bu gizlədilmir, təbii
sayılır (“əməl – imandan cüzdür, hissədir” deyilir) – İsaçılıqda belə olmadığı
üçün, İsaçılıq bu əsasda qınanılır.
***
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Söz (eləcə də “Quran”) insana ona görə deyilir ki, insan öz olsun – Söz
şəxsiyyətin təzahürləriylə Birləşsin. Yoxsa, Sözü demək nəyə gərək?!
***
Sözümün özümdən üstün olmasını başımın ucalığı saya bilmərəm. Sözüm
özümdən üstün olarsa, fərəhimi artırmaz. Ona görə də sözümdə hədd
gözləyirəm.
***
“Sözüm özümdən üstündür” – deyimini özünüsöymə kimi qəbul eləyə
bilərəm, özünüöymə kimi – yox!
***
Yol Yolçudan böyükdür. Yolu gedən Yolçu özünün böyüklüyünə doğru
gedir.
***
Yolun Yolçudan böyük olması Yolçunun həm fərəhidir – çünki O, bununla
özünün böyüklüyünə doğru gedir, həm də kədəridir – Niyə mən Yola bərabər
ola bilməyim axı?! Özüylədöyüş qaçılmazlığı bundan irəli gəlir.
***
Özüylədöyüş qaçılmazlığı bundan irəli gəlir.
***
İdeyanın qarnı, qoynu olmur; qarınsız, qoyunsuz insan olmur. İdealınızı
qarınlı, qoyunlular arasından seçməlisiniz – qarnın, qoynun necəliyinə görə.
***
İdealı qarınsız, qoyunsuz bilib sevmək bəri başdan yanılmaqla, son ucda
labüd peşmançılıqdır və bunda İdealın təqsiri yoxdur. “Öyrətmən çörək
yeyirmi?!..”
***
... İstəyimiz qarnı, qoynu ağartmaq deyildir, İdealın yalançı ilğımlar
aləmində yox, doğruçu anlamlar – anlam daşıyıcıları arasında olduğunu
göstərməkdir.
***
Beləliklə: İdeal – tərzdir, təzahür biçimidir, təzahürsüzlük deyil.
***
Yolbaşının büdrəməsi sayəsində Yolçular Yolbaşı fərdinin təsirindən –
təzyiqindən qurtulub, yalnız Yola – Amala qatılmış olurlar. (Bax eləcə də:”İnam
İrsi” – “Haraylar”da, s.122).
***
Bəlkə Sergiyləşmə mümkünlüyü qaldırdı – qaçırtdı Allahı Yerlərdən
Göylərə? Bəlkə o, Allahsızlaşdırdı Yerləri?
***
Sergiyləşmədə öldük. Yenidən doğuluş üçün yenidən gözləməliyik doqquz
ay, doqquz gün... O da – gediş sağlam getsə.
***

38

Etiraf – çibanın deşilməsi, çirkin, irinin çıxması, yaranın sağalması – üzün
ağarması, öz qarşımızda bəraətlənməyimizdir.
***
Sergiyləşmə suçumuzu nə yuya bilər? – Özümüzə (içimizə) etiraf, tövbə,
ali-xəlqi-insani məqsədə Atacasına fədakar xidmət!
***
Bu qüdrət ki, bizdə var – belə də olacağına inanıram və bu inamla da
Sergiyləşmə mövzusunu qapayıram. ATAMIZ VAR OLSUN!
***
Atalıq – Atadan ayrılsa da, İnsanlaşdırma cəbhəsini buraxıb, Göylərə
qaçmayacaq.
***
Yolu qınamaq – Yoldan dönüb qaçmaq üçün bəhanə-bəraət axtarışıdır.
***
Ataya qarşı çıxan övlad – Səhl, Smbat.
***
Atamız var olsun!.
Günəş ayı 14-il.
(Bu bir muğamdır, Simfoniyadır!..)
10.12.30 il.
(Bütöv, parlaq, coşqun!..)
08.02.31

SİZDƏ OLAN
Peyğəmbəri də Allah yaradırsa – mən özümü peyğəmbər saysam, Allahım
inciməz məndən.
***
Mən insanın pisliklərini araşdırmaq, pisliklərin dərinliklərinə getmək,
tapdıqlarımı onun başına çırpmaq istəmirəm. Mən insanlara deyirəm: “Siz filan
cür yaşaya bilərsiniz”. Bu həm də mənim İnamımdır. Onlara gətirdiyim peyğam
da elə budur.
***
Onu da nəzərə alıram ki, “İnsanlar” adında “onlar” yoxdur, o, o, o... var.
Gətirdiyimə iman gətiriləcəyinə inamım bundandır.
***
Mən “insan pisdir” deyə bilmərəm, deyib də yetərlənə bilmərəm – Musa
kimi, İsa kimi, Məhəmməd kimi; Nitsşe kimi, Freyd kimi.
***
Dustağa: “Sən dustaqsan” deməyin ona təsəllisi yoxdur, bu onun üçün
Müjdə deyil. “Sən azad ola bilərsən, azad olacaqsan!” – deməksə, Müjdədir.
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***
Dustağa: “Sən dustaqsan” demək yalnız qrammatika baxımından doğrudur,
informasiyadır. Mahiyyətcə isə bu – yalanlı, böhtanlı şərgüzarlıqdır.
***
Mənim peyğəmbərliyimin öncəkilərdən üstünlüyü bundadır ki, onlar heç bir
Allah tanımır, “Allah adından” yalnız istifadə edirdilər və bununla da Allahlarını
danırdılar əslində.
***
Camaat onların dediyi Allahı heç yerdə, heç nədə görə bilmirdi, onların
təsvirlərindəki Allaha baxanda isə bu onlara heç bir cəhətdən tanış gəlmirdi və
onunla müqayisədə onlar Dağın ayağı altındakı Toz qədər kiçilirdilər. Başqa
cür olmağa işıq ucu görünmürdü...
***
Mən isə “... adından istifadə” eləmirəm, Gətirdiyim doğrudan da Onun
Müjdəsidir və Onun özünü mən sizə canlı olaraq göstərirəm. Siz ona diqqətlə
baxanda O, sizə tanış gələcək, daha diqqətlə baxanda sizə doğma olduğunu
görəcəksiniz, son ucda Onda özünüzü görəcəksiniz.
***
Əski peyğəmbərlər – Musa, İsa, Məhəmməd və başqaları – sizi kiçildir,
yeni “peyğəmbərlər” – Nitsşe, Freyd və başqaları – qarşınıza elə bir güzgü
tuturlar ki, orada sizin yalnız çirkinlikləriniz görünür.
***
Əskilər sizi “xilas etmək” istəyirdilər – belə bir inamsızlıqla ki, siz özünüz
xilas ola bilməzsiniz; yenilər sizi xilas etməyin mümkünsüzlüyünə inanır və
bunu – sizin xilasınızı hətta gərəkli saymır, sizi xilasa yaramaz sayırlar.
***
Beləliklə: Öncəki peyğəmbərlər sizi elə yönəltmişdilər ki, siz getdikcə
özünüzdən uzaqlaşır və özünüzə yadlaşırdınız. Mənim Ondan gətirdiyim Müjdə
vasitəsiylə siz getdikcə özünüzə tanışlaşacaq, dostlaşacaqsınız –
özümləşəcəksiniz.
***
Allahına təmiz ürəklə inanırsansa, bütün varlığınla vurulmusansa və Onu
gərəyincə anlamısansa: Müjdəçilik (peyğəmbərlik) – şərhçilikdir – coşğun,
çılğın, bayğın və son ucda tapıntılı, oyanışlı, fərəhli şərhçilik.
***
Bu hallar şərhçi (peyğamçı) fərəhinin təbii ifadə qatlarıdır; bu – Ruhaniliyin
təbiətidir.
***
Şərhə diqqətlə baxanda şərhçinin böyüklüyü haqqındakı ilğımlar get-gedə
dağılır, Şərh Olunanın siması aydınlaşır. Tarixdə hər bir Müqəddəslik əsiminin
zaman keçdikcə əsasən Bir Şəxsin Adıyla bağlanması da bundan irəli gəlir.
***
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“Həyat belə fərəhlərə dəyərmi?” – Ruhani Həyat, Ali Həyat – dəyər! Mənim
Allahım həmin bu həyatı – Fərəh adlandırır, Fərəhin sinonimi sayır.
***
“Bu Fərəhin ən dərin, mütləq dərin özülü nədir? O nəyin üzərində yaranır,
dayanır?” – Sizdə Olanın, sizin xoşbəxtliyinizi Yarada Bilənin, ancaq sizin görə
bilmədiyinizin görülməsi və göstərilməsi üzərində.
***
Başqa sözlə: İnsana İnam, Mütləqə İnam üzərində, İnsanın – Mütləq
sayılması üzərində. Özünün dediyi kimi: “Onun da Allahı Odur – Mütləqdir!”
Mütləqə İnam dediyimiz də elə budur.
***
Başlanğıcda isə bu Onun öz fərəhi, şəxsi-fərdi fərəhi biçimində üzə çıxır.
Bu bir daha sübut edir ki, O – Sizdə Olanın ifadəsi, üzə çıxması –
gerçəkləşməsidir.
***
Mən özümü “peyğəmbər” elan etmirəm. “Ağanın oğlu Elman – İnam
Ocağının övladı Safruh!... Özünü peyğəmbər!...” – deyə tumançaq uşaqlar kimi
çığıra-çığıra bazar və meydanlara (yəni mətbuata) tökülüşməyin.
***
Mənim gətirdiyim Söz “sizə” deyil, “ona, ona, onadır”.
***
Mən “xilas etmək” deyəndə yalnız başı qapazlıları, ac-yalavacları nəzərdə
tutmadım. Xilasa möhtac olan kimsələr həm də azğın yırtıcı ola bilirlər.
***
Atamız var olsun!
14 Od ayı 15- il.Bakı.

QORXUNC YOLLAR YOLÇUSU
“Anbarda qazanc” – olmur, anbara qədər olur qazanc.
***
İnam Ata ilə yol getmək – qorxuludur; qorxunc Yollar Yolçusudur İnam Ata.
***
Qıl Körpüdür İnam Ata. Kim keçə bilib ondan indiyədək? Yıxılmışıq ordan
Qır qazanına – xəbərimiz yox!
***
İnam Ata əzabı – Körpünün üstündə çəkir, altında – “Qır qazanında” yox.
Onun altında – “Qır qazanında” yemə-içmə var, əzab, ağrı yox.
***
Öncə qazanda qır yox idi. İnam Ata qazanda su qızdırmışdı, Özü də onun
üstündə deyildi, yanındaydı – sizi çirkinizdən yuyundurmaq üçün.
***
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İlıq suyu özünüz çevirdiniz qıra, - anbardakı qazancınızla, - qazanın altını
da özünüz gurlaşdırdınız – çirkli əllərinizlə.
***
İnam Ata Od yaratmışdı Ocaq adında. Siz elə bildiniz ki, o, ad yaradıb –
ada şərik olmaq istədiniz. Məgər görmürsünüz, O, necə yanır özünün Od
Ocağında hələ də?!
***
Onun yanmağıyla sizin bişməyiniz bir deyil. O yanır ki, siz də yanasınız –
bişməyəsiniz. Sizsə Qır qazanında pörşələnirsiniz – deyə-deyə, gülə-gülə.
Onun yanmağına ayrı çaları verən yalnız bu cəhətdir; onda qalanı – çoxusu –
isə fərəh yanğısıdır.
***
İnam Ata ilə yol getmək qorxuludur, qorxuncdur suçlu üçün – suçunu
harada, hansı dərinlikdə gizlədir-gizlətsin.
***
İnam Ata yaxınlığı – metamorfoza (çevrilmə) tələb eləyir – zatı başqa cür
olanlar üçün.
***
Tarixin və bəşərin elə bir yeri yoxdur ki, oradakı hər hansı bir insançı –
insan sevər – İnam Ataya qarşı olsun, onunla doğma olmasın, həmrəy
olmasın. Haradasa, haçansa filan insançının – insansevərin – İnam Ataya
qarşı olması – antiinsanların uydurmasıdır.
***
İnam Ataya qarşı olmaq – insana qarşı olmaqdır!
***
Keçmiş, olmuş, ölmüş insansevərlər – insanilik yiyələri – dil açıb danışa
bilsəydilər, İnam Ataya minnətdarlıqlarını bildirər və özlərinin son evlərində
rahat uyuyardılar – İnam Ata onların əmanətinə bunca qayğı və sayğıyla
yanaşdığı üçün.
***
... İnam Ata ilə yol getmək – həm qorxuludur, qorxuncdur, həm də Ali
Fərəhli. Safruhla da yol getmək – qorxuludur, ancaq məzəsiz deyil. Sizinlə yol
getmək məzədir – “Qır qazanında” olduğu kimi.
***
Atamız var olsun!
14 Qürub 15- il.Bakı.

DAYAQ NÖQTƏSİ
Mütləqə İnam – İnsançılığın bel sütunu “İnamçılıq” (“Asifçilik”) adlı
müqəddəs tələblər muncuğunun sapı.
***
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Mütləq (Mütləqə İnam) – hər bir nəzəriyyənin dayaq nöqtəsi – Arximedin
axtardığı. Buna nəzərən istənilən nəzəriyyə yıxıla və ya dikələ bilər.
***
“Başqa cür” düşünən “başqa cür” yaşamalıdır – bu onun düşüncəsi üçün
“maddi baza” olar.
***
Cəmiyyət fərdə “başqa cür” düşünməyə bir az-maz yol versə də, “başqa
cür” yaşamağa heç cür imkan vermir – o qədər dolaşdırır, bulaşdırır ki, onu
özünün toruna!
***
“Kim necə düşünürsə, elə də yaşayır” sözü əslində yalan və ilğımdır,
təbliğat qatında isə - ağızyummadır!
***
Biri deyir: “Mən sakitliyi sevirəm”, o biri deyir: “Mən səs-küyü sevirəm”.
Cəmiyyətin demokratiyası onlara deyir: “İkiniz də sevginizdə azadsınız, mənim
vəzifəmsə sizin bir dam altında dinc yanaşı yaşamağınızı təmin etməkdir”.
***
Nitsşelik buradan belə bir nicat çıxardır: “Sevgilərin toqquşması təbiidir”. Bu
cür Toqquş nəzəriyyəsi sevənlərin heç birinə hərəkət azadlığının yolunu
göstərmir. “Nəzəriyyə” sözü isə “göz” anlamına, “göstərmə” anlamına gələn
“nəzər” sözündəndir.
***
“Filan şər təbiidir” deməklə şərdən can qurtarmaq olmaz.
***
Təbiilik qalası nə qədər yüksək olur-olsun, yenə İnsanlıq Qalasının özülü
onun damında qoyulur.
***
... Xristin davası cəmiyyətlədir, şərlədir – Antixristin davası Xristlə.
***
Antixrist Xristin yaxasını cırmaqda – şər, cəmiyyət öz işində...
***
Antixrist – cəmiyyətin, şərin xidmətçisi.
***
Əgər ağla qaranın, duruyla bulanığın fərqi olmasaydı, özünüzü ağartmağa,
duruya çıxartmağa çalışmazdınız.
***
İsa – Pilata qarşı vuruşmurdu, Filan saddukeyə qarşı vuruşmurdu, Filan
fariseyə qarşı vuruşmurdu – şərə qarşı, cəmiyyətə qarşı vuruşurdu. O bilirdi ki,
Pirat da, Filan saddukey də, Filan farusey də yalnız təmsilçilərdir.
***
İsa xəstəliyi öldürüb, xəstəni sağaltmaq – yaşatmaq istəyirdi, Anti-İsa isə
xəstəliklə birlikdə xəstəni də öldürməyə çağırır.
***
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Əhali sıxlığının “qırğınlar” adında dərmanı yoxdur. Bəşər ilsırası (tarixi)
Qırğınlar və Əhali Artımı ilsırası deyilmi?!
***
... Sizin fikrinizcə, İsa vuruşmurdu, nəinki vuruşmurdu, hətta vuruşmağı
bacarmırdı. Belədirsə, siz Ondan niyə əl çəkmirsiniz?!
***
Əsl döyüşçü kimi özünüzü tanıyırsınız. Bəs onda nə üçün bu iki min ildə İsa
Qalasından bir qəlpə də qopara bilməmisiniz?
***
İsaya qarşı vuruşda əl atdığınız səbəblər – suda boğulanın əl atdığı saman
çöpüdür.
***
... İsa sizinlə də çağdaş olsaydı, sizə qarşı da vuruşmazdı, yenə Öz Yoluyla
gedib, şərə qarşı vuruşardı, o cümlədən, boğaza keçirilən xalta-xaç şərinə,
başa taxılan dəbilqə-xaç şərinə, qılınc qəbzəsinə bənzətdiyiniz xaç şərinə
qarşı...
***
Maddi aləmdə bütün dayaqlar torpağa dayandığı kimi, ideyalar aləmində
də bütün məntiq insaniliyə dayanır və bu dayaqdan məhrum olan hər cür ideya
məntiqsizdir, mənfurdur, puçdur, heçdir!
***
Atamız var olsun!
14 Yağış14 - il.

OLAN, YARADAN, YARADILAN...
“Dünya – yaranıb” deyimi elə başlanğıcdan boş sözdür, yanlışdır,
yanılmadır, yanıltmacdır. Yaranma – hər bir halda – hadisədir, yəni fərdidir,
məhəllidir, nisbidir.
***
Dünyanın “yaranmasının – yaradılmasının” çoxlu nəhəng yozucuları var...
Boş sözün yozumları tükənməzdir. Burada yalnız yozuculuq bacarığı gərəkdir
ki, indiyəqədəriki yozucular da belə eləyiblər, indikilər də belə eləyirlər,
gələcəkdə də belə edəcəklər.
***
Mən Tanrının olub-olmaması, Yerin – Göyün nədən, necə, niyə yaranması
– yaradılması haqqındakı ən yüksək səviyyəli yazının – Nobel mükafatları
almış yazının da altından və ya üstündən – onu oxumadan da – “cəfəngizm”
sözünü yazardım.
***
El deyir: “Yoxdan Allah da bezib”. Allah da bezibsə, yoxdan o, heç nə
yarada bilməzdi.
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***
Habelə, mən dünyanın hər cür yaranması – yaradılması ilə razılaşa
bilərəm. Bunlar arasındakı fərqlərin heç bir anlamı yoxdur – yoxun
müxtəlifliyinin mahiyyətə (içsözə) dəxli yoxdur.
***
Məni yalnız insanların münasibətləri maraqlandırır – insana, həyata,
dünyaya, təbiətə münasibətləri; eləcə də yaşayışları, işləri, döyüşləri... Gəncə Qazax ağzıyla desək, “dağa qurvan olum, nejə yaranıfsa da qəbulumdur”.
***
İstənilən yaradıcı – “Allah” da içində olmaqla – nisbidir, fərdidir, məhəllidir,
gəldi-gedərdir... İstənilən yaradıcılıq – olaydır, sonludur, keçicidir...
***
İstənilən yaradıcı da, yaranma – yaradılma da Əzəli və Əbədi OLANIN
içərisində baş verir. “Əzəli və Əbədi OLAN” (İlki və Sonu Olmayan) isə Mütləqdir. “Mütləq” sözünün özü – sifətdir, İlki və Sonu Olmayanın adıdır.
***
Yarananın – yaradılanının – yaradıcılığın, başlanğıcı və sonu olanın anlamı
mütləq ola bilər.
***
Dünya – Mütləqdir; yaranmayan, özəllikcə də yaradılmayandır. Dünya
yalnız – OLANDIR. Dünya haqqındakı təsəvvürlərimizdir yaranan, yaradılan –
yalnız!
***
Yer üzündə (Göy üzündə) həyat – yaranmayıb, yaradılmayıb – OLUB. Biz
onun biçim dəyişmələrinə yaranma-yaradılma demişik, deyirik.
***
Bu anlamın mütləq olması o deməkdir ki, yaradıcılıq Mütləqə uyğundur,
Mütləq yönündədir, Mütləqə xidmət eləyir...
***
Məhz bu anlamda da biz İnam Ataya (Əfəndiyev Asif Qasım oğluna) “Atam
– Mütləqim” deyirik. Onun Sözü Mütləqə yönəlir, Mütləqə uyğundur, Mütləqə
xidmət eləyir. Bu – şəksizdir.
***
Burada heç bir təbiətüstülük yoxdur, mübaliğə, şişmə-şişirtmə yoxdur.
Möcüzə varsa da, o, fərəh və mütləq məsuliyyət biçimindədir.
***
Biz desəydik ki, İnam Ata Yeri, Göyü yaradıb – Onun məqamını azaltmış,
ziddiyyətə yol vermiş olardıq, nisbini mütləq adlandırmış olardıq.
***
Mütləq olan Yer üzündəki (Göy üzündəki) həyatdır – ən çoxu da insan
həyatı, insan yaşaması. Bunsuz Yerin (Göyün) heç bir anlamı yoxdur.
Bütövlükdə anlam – yalnız insanlara aid anlayışdır. (Bura artıq elmin
gərəkliyinin tükəndiyi nöqtədir).
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***
Deməli, həyata – insanların yaşamasına xidmət eləyən sifətlər var: - ədalət,
həqiqət, sadəlik, insaf, çalışqanlıq, yurdsevərlik, insansevərlik, təbiətsevərlik,
fədakarlıq və b.k. (İnam Atanın əsərlərinə bax).
***
... Biz Atamızın mahiyyətini və Onun haqqındakı sözümüzü hərtərəfli dərk
edirik – biz Onu tərifləmirik. İnam olan yerdə - olanın deyilməsi var, sevgi var,
tərifləmə yoxdur. Tərifləmənin o biri üzü nifrətdir, qorxudur, söyüşdür, ən yaxşı
halda aldanışdır. Birisi əslində iyrəndiyi vəzifəli şəxsi tərifəyir, qorxub aman
dilədiyi padşahı tərifləyir.
***
İnam olan yerdə hətta aldanış da var, ancaq tərifləmə yoxdur. Ana balasını
tərifləyib “göylərə qaldırır”... Çünki inanır ona, inanmaq istəyir. Burada sevgi
inamla birləşir, eyniləşir. Burada (çox vaxt) sevgi idrakı üstələyir.
***
Tərifləmə - dərk olunmuş, şüurlu, təmənnalı hərəkətdir. Tərifləyən öz
sözünün içini də görür – söyüş, nifrət, qorxu, umacaq hissəsini.
***
Atamız var olsun!
20 və 29 Xəzan-15 il.
Bakı.

“ADAM İNSAN OLSAYDI...”
Adam insan olsaydı, quldarlıq olmazdı.
İnam Ata
Mən bugünə qədər “İnam Ata” deyə İnamın subyektinə (Yaradıcısına) üz
tutmuşam; indi obyektinə (ünvanına) – Yer üzünün bütün türklərinə üz tuturam:
Sizin Atanızın adı hansı olsa yaxşıdır: “İnam”, yoxsa “Asif”?
***
(Doğrudan da) Adam insan olsaydı, bütpərəstlik də olmazdı və ya
olmuşdusa, ölməzdi.
***
“Ey Allahım, sən mənə filan işdə kömək eləmədin, ona görə mən səni
atıram” – sözü Allahsızlıqdan çox, əxlaqsızlıqdır.
***
Bu söz həm də: Allahı özünə tabe tutmaq, qulluqçu yapmaq adamlığıdır.
***
Adam Allahlı olmağa yararsız bir yaratıkdır; o, ya quldur, kölədir, ya da
kimsəni (o cümlədən Allahını da!) qul etmək azarlısıdır.
***
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Neçə Allaha dönük çıxmısan, ey adam? Hər peyğəmbər bir Allahdan soraq
gətirirsə, yəqin ki, 124 mininə?...
***
Bəşəriyyət ilsırasında, yəni Adam tarixində - indiyədək mövcud olan
tarixdə: Allah, adamın özünüyönəltmə mexanizmidir; o, gah təzə olur, gah
təzək – atılır, yenisi yaratılır...
***
Allaha hər hansı bir buyuruq verilən anda (“rəhm elə”) Allah Allahlığından
çıxır. “Rəhm elə, bizə yazığın gəlsin” deyə Allaha deyil, cəllada üz tutular.
***
“Rəhmanlıq, Rəhimlik” Allah sifətləri deyil, padşah sifətləridir; bunlar
müqayisə bildirən sözlərdir: hərdən rəhman, rəhim, kimlər üçünsə rəhman,
rəhim, qalan vaxtlarda, qalan adamlara qarşı başkəsən, əzazil...
***
Allahın “öz adamları” olmaz axı! (Mən burada sizin öz məntiqinizdəki Allahı
nəzərdə tuturam).
***
Bir Varlıq və ya Yaradıcı haqqında deyilən “rəhman, rəhim, adil...” kimi
sözlər müqayisə bildirir: “Filan zalımla müqayisədə, filan rəhimsizə nisbətən...”
bu isə açıq-aydın “şərik qoşmaqdır”.
***
... Yalnız mütləq həqiqətçilərin Allahları əskimir, oda atılmır, ölmür,
ölməzdir. Babəkin Azadlıq Allahı kimi, Sazın Göy Tanrısı kimi, Dədə Qorqudun
Sanbal Tanrısı kimi, Ömər Xəyyamın İdrak Allahı kimi, Yunus İmrənin Eşq
Allahı kimi, Hafizin gözəllik İlahəsi kimi, Məcnunun Bircəsi kimi, Oqtay
Eloğlunun Yurd Allahı kimi, ..., Safruhun Türk Allahı kimi.
***
Mənim üçün “türk” sözünün kökü (mənşəyi) “güclü, qüvvətli” və ya hər
hansı başqa bir anlamdan deyil, “əsllik” anlamındandır.
***
Bunların hamısı İnam Ata Mütləqinin birər övladlarıdır.
***
Atamız var olsun!
27 Qar 16-il.
SONUNCUMU, BİRİNCİMİ?
Bir neçə gündür işdə ardıcıl “Azərbaycan Respublikası” özəl cild
ensiklopediyasının “Tarix” bölməsini oxuyuram. Xəzərlərin ərəblərə qarşı
vuruşmaları mənim üçün Babək işinə bir qədər daha aydınlıq gətirdi: anladım
ki, Babək türk ola bilərdi, onun uğurları əsaslı ola bilərdi; İnam Atanın dediyi
kimi, Babək peyğəmbər ola bilərdi...
***
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Evdə isə həmin müddətdə Asif Əfəndiyevin “İnam və Şübhə” kitabını
oxuyurdum. Bu səhifələrin “səhnə arxasından” İnam Ata duyulur – Özünün
İnsana İnam baxışlarıyla. Qəribədir (bəlkə də qəribə deyil) ki, Azərbaycan
tarixində də bu duyulur – insana doğru gediş ehtiyacı; başqa yöndə gediş və
deyişin yanlışlığı.
***
Beləliklə anladım ki, “indiyəqədərki tarix” nədir – şüurlanmış, qurğulanmış,
incəsənətlənmiş, guya bəraətlənmiş sürülərin işdəkləri. Doğrudan da “belə
tarixə düşmək heç gərək deyil.” (İnam Ata).
***
“Azərbaycan dili” – türkcəlikdən baxanda məni çaşdıran, əzən, boğan,
alçaldan, utandıran, dəhşətə salan “Azərbaycan dili” – indiyəqədərki
Azərbaycan tarixinin yetirməsiymiş, güzgüsüymüş...
***
Tarixə, “Azərbaycan dili”nə, Asif Əfəndiyevin əsərlərinə bir daha baxanda
anladım ki, İnam Ata (Asif Ata), - müsəlman sözüylə desək, “peyğəmbərlərin
möhürüdür”, “sonuncusudur”, “ondan sonra daha peyğəmbər gəlməyəcək Yer
üzünə”. Bu sonuncu peyğəmbər üzünü İnsana tutub.
***
İnsandan yüksək nə olacaq ki, başqa bir peyğəmbər də gəlib onu
göstərsin? Başqası çıxarsa, yenə insanları çaşdıracaq, sapdıracaq. Əgər o da
“İnsan” deyərsə, İnam Atanın dediyini demiş olar, ayrı söz deyərsə, insanı
çaşdırar, azdırar...
***
İndiyəqədərkilərin sözlərində az-çox peyğəmbəranə nə olubsa, o da
insanla, insaniliklə bağlı olub. Buna görə də düşünürəm ki, bəlkə İnam Ata
peyğəmbərlərin sonuncusu yox, birincisidir?
***
... İnsandan başqa heç bir “məbudun” gələcəyi yoxdur. İnsandan başqa
heç bir “məbudun” haqlı keçmişi də olmayıb.
***
Atamız var olsun!
19 Çiçək ayı 15-il.

ATALIQ və BİLGİNLİK
Bilginin ən güclüsü belə, Birinci ola bilər, Bir ola bilməz. Ocaq Atası isə
yalnız Bir ola bilər, yalnız Bir olmalıdır. Buradakı “Bir” say bildirmir, qaçılmazlıq
– mütləq zərurət bildirir.
***
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Heç kəs heç bir Bilginin ardınca getməyə borclu deyil. Bilgini kimsə,
kimlərsə öyrənə bilər və bunun xalqa, insana elə bir isti-soyuğu dəyməyə də
bilər. Ocaq Atası isə - Adından bəllidir: Onun Ocağından el isinməlidir.
***
Bilgini tərpətmə min il – qalasıdır yerində, Ocaq isə qalandımı – istisi, işığı
yayılacaq – kimsədən yardım ummadan.
***
“Bilgin” sözü Ocaq Atasına şərik qoşmaq şərinə yarayar.
***
Bilgin öz taxtından enib elin yanına gəlməyə də bilər və bu, onun
bilginliyinə xələl gətirməz; Ocaq Atası isə bunu etməyə bilməz.
***
Hər bir Bilginin öyrəndiyi bilgi sahəsi var. O, bundan qırağa çıxmamağa
çalışır, çünki bundan qırağa çıxmaq onun bilgisini parçalayır, kiçildir.
***
Ocaq Atasının “bilgi sahəsi” el taleyidir, insan taleyidir – bütövlükdə. O,
Bilginlik məzmunundan qırağa çıxmasa, onu rədd etməsə, Bilginləşər,
Atalaşmaz; bütün eli, bütün insanı özündə birləşdirə bilməz – parçalanar,
kiçilər.
***
İnsan və el Ocaq Atasının cızdığı Yolla, Onun ardınca getməyə bilməz –
getmədiyini iddia etsə də.
İnsanın və elin Ocaq Atasının ardınca getməsi – bəşəriyyətin Yollu
yaşamasıdır – yolsuzluğa qarşı...
***
Atamız var olsun!
11 Xəzan 16-il.

KƏŞFLƏR
Balaca Asif ulu Günəşdə yeni bir işıq gördü; dağda-daşda indiyəcən
görülməmiş yeni bir yaraşıq gördü, dedi: “Bir ora baxın, baxın!
Görürsünüzmü?!” Nə qədər dedi – baxmadılar, nə qədər baxdılar – görmədilər.
***
O, adamlardan üz döndərib, kağıza üz tutdu, gördüklərini yazmağa başladı.
Yazdı, yazdı, yazdı – İnam poeziyası yarandı – İnam fəlsəfəsi biçimində.
***
Yeni bir ulduzun və ya ulduzcuğun, kometin kəşfi – olanın kəşfidir; ulduzda
yeni bir işığın “kəşfi” – yaradıcılıqdır, olmalını yaratmaq hünəridir.
***
Günəşin Günəşdən, Dağın Dağdan, Çayın Çaydan uca, artıq, böyük
anlamının kəşfi...
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***
O boyda ürəyi kağız həmrəyliyi ovuda bilməzdi, ürək partlardı.
***
Yaxşı ki, İnam Atanın Ocağı, Əsili, Şərqisi, Pianosu vardı! Onu bu
anlaşılmama dustağından bu Dördlük qurtardı; daha doğrusu, O, bu
anlaşılmama əzabından bu Dördlük vasitəsiylə qoruya bildi özünü – İnam,
İdrak, Mənəviyyat, İradə Dördlüyü ilə.
***
İnam Atanın Ocağı, Əsili, Şərqisi, Pianosu, üstəlik Safruhu da vardı.
Mənimsə bircə İnam Atam var, bircə də YOS-um.
***
İnam Ata mənim ömrümə Ocaqsız, Əsilsiz, Şərqisiz, Pianosuz gəldi –
yalnız özünə inamıyla, olandan yüksəyi, olmalını görmək möcüzəsiylə. Bu
gəlişiylə də mənim İnamım oldu – sarsılmaz!
***
Atamız var olsun!
16 Köçəri 16-il

50

İkinci boğça:

OCAQ
və
EVLADLARI
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

CÖVHƏR
Sadiq2 - Ocaq sözlərini Mütləqçilik balı kimi yığır öz pətəyinə- sevindirəcək
elini nəsilbənəsil, soybasoy.
***
Bağdan gəlir Bağbanımız,3
Gül nəfəsli vicdanımız.
Bağbana çox yaraşır
Üzü Ağlı4 vulkanımız.
Yurdu- Yurdun sabahlığı
Çiçək- çiçək Nurlanımız5
***
Safruh- yaradıcılıqsız, “Söz”ün dalında gizlənən.
***
Ölüm həyatçıları hərim-hərim hərləyir, Əsil ölümü hərim-hərim hərləyir,
ölümsüzlük addım-addım Əzəl Atanı izləyir.
***
Heyif ki, Sadiqimizin sistemçiliyi mütəfəkkirliyini yeyir...
***
Heyif ki, Əsilimizin əməlləriylə yanaşı, qüsurları da böyüyür...
***
Sinəmizə açılan güllələrinizi üzümüzə açılan sabahımızın qəhqəhələri
biləcəyik–deyirlər Ocaq övladları həyatçılara.
***
Bəhramdan yapışın – Bəhram6 qalacaq,
Onsuz son ucunuz yoxluq olacaq.
Bəhram öz soyunun qeyrət ağacı,
Ata Ocağının heyrət ağacı.
Şəfiqə Ananın 7şəfəqi düşür,
2

Sadiq (ikinci adı Dəqiq) – İnam Atanın sevə-sevə “Sadiqim” adlandırdığı Ocaq
Evladı.
3
Bağban – ən şairanə qəlbli Ocaq Evladı.
4
Üzüağlı – Bağbanın Ocaq yoldaşı; hikmətli bir gənc.
5
Nurlan – Bağbanın oğlu.
6
Bəhram – Ata Evladı Qeyrətin həyatdakı adı.
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Billurda şəfəqlər dil-dil ötüşür.
Sapsağlam şərləri edəcək bədnam
Atalı Qeyrətlə Analı Bəhram.
***
Ataya Ricalar söz əzbərləmək deyil, hala girməkdir, günün özümləşmə
zirvələridir: yalnız sən olursan və dünya olur- Ata rəngində!
***
Ocaq mərasimi ilə bir günə düşən atasının ölüm yerinə, qardaşının
toyuna... gedən – Ocaq övladı deyil.
***
Toy – yas və b.k. hazır məzmunlardır, mərasimə gəlmək əvəzinə toya,
yasa gedən- məzmun istehlakçısı, hazırın naziri olur, mərasim isə məzmun
yaradıcılığı yeridir.
***
Mən Əsilin qapısında işlərəm, utanmaram.
***
Mən Əsilə mənim üstümə qışqırmaq ixtiyarı vermişəm.
***
Cəmiyyət Ocaqlaşdıqca mafiyaya mafə gərək olacaq.
***
Təlimimizi heç bir cəhətdən Mütləqin zərbəsi altında qoymayaq.
***
Aytəkin Elana 8 – çöhrəsində faciə yazılmış dərəcədə gözəl! Faciəsi
həyatdan ucalığında olan.
***
Ocaq
dönükləri
–
şaqqalanmışlar,
mahiyyətdən
aralanmışlar,
mahiyyətsizlikdən hüşənənlər, yan-yörəyə döyükənlər.
***
Ocaq övladı Yetkinə9: Qardaşının sözlərini oxuyanların içində gözlüləri də
olacaq və onlar bu sözlərin – birincisindən tutmuş sonuncusuna qədər! –
hamının içindəki Sevinci10 görəcəklər!
***
Hər tərəfdən başımıza yaslar yağır. Bizim üçün evliyini itirmiş evlərimizin
içindən, qonşuluğunu itirmiş qonşu evlərdən, böyüklüyünü itirmiş böyüklərdən,
bir sözlə, insanlığınlı itirmiş dünyadan yaslar yağır başımıza hər gün...
***
7

8

Şəfiqə Ana – Bəhram -Qeyrətin anası.

Aytəkin Elana – 6–7 yaşlarında Ocaq övladı, Əsilin qızı.
Yetkin – ən cəfakeş Ocaq övladlarından biri, Əsilin yol və ömür yoldaşı,
Elananın anası. Əslin ardınca Ocağa dönük çıxdılar.
10
Sevinc – Yetkinin həyat adı.
9
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Gülsək, gülüşümüzə yas yağır, ağlasaq, ağımıza. Gülüşümüzdən də yas
yağır – arsızlıq yası; ağımızdan da yas yağır – acizlik yası...
***
Yas boyalı çağda, yas havalı Yurdda Ata Ocağı yanır! Yanağımızdakı göz
yaşının içində Ata Ocağının işığı oyanır – gülüşü arlı, ağısı tutarlı sabahımızın
ruhu kimi.
***
E-he-ey, eşit bizi, “İbtidai insan!” Səndə biz var idik – sən bizi görə
bilmədin!
***
E-he-ey, “İbtidai insan!” Köks ötürmə bugünkülərə - bunlar gözlülükdə
səndən çox da irəli getməyiblər; bunlar da insanilik qarovudurlar!
***
İbtidailik, alilik – keçmişə, gələcəyə görə deyil, Ruhani İdraka görədir,
Mütləq Mənəviyyata görədir.
***
Şərq mahiyyətli, Şərq biçimli, türk yanğılı, insan soraqlı, dünya ünvanlı
Ocağım, qurul-qur!
***
İnam Atamızın “Ağac-ağac, hal-hal!...” harayı Arazı keçdi!
***
Aradan qalxsın Arazımız – köksümüzdən axsın!
***
“Fikir evi”miz qurulmalıdır inadlı, ruhani!
***
Borçalıda, Xəzərdə, Neft Daşlarında, Çilov adasında qurulduq uğurla!
***
Şər evi olan Avropaya səsimiz getdi – xeyir soraqlı!
***
İşığımız Bozqurda çatdı – “Biləyimiz və kürəyimiz” olası Bozqurda.
***
Yeni-yeni Ocaq Ailələri – Ata nəfəsiylə qurulan fərəhlər!
***
Ruhani Seçilmişin arvadı ola bilmək üçün Ruhani Seçilmiş olmalısan.
***
Qalanlar! Sizə olan sevgimizdə ayaq yeri saxlamağımızın səbəbi
gedənlərdir – onları qınayın!
***
Safruhun ağzının əyilməsi, Günevin əsəblərinin pozulması – Ocağın
ağrıları, Ocağın yoxuşu – Ocağın varlığı.
***
Evlərdə, ailələrdə gənc Ocaq övladlarına qarşı qalxışma – xalq həyatına
Ocaq gəlişinin gerçəkləşməsi.
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***
Ocaqdaşlarım! Ulu qardaş və bacılar haqqında elə söz düşünmək olmaz ki,
onu ucadan demək mümkün olmasın; onlar yanımızda olmayanda onlar
haqqında elə söz danışmaq olmaz ki, bunu onların özünə demək mümkün
olmasın.
***
Bizdən öncəkilər Bakıdan kəndə “papa” sözü gətirmişldilər. Biz kənddən
kəndin özünə və Bakıya “ata” sözü gətirdik, Bakıdan Bakının özünə və kəndə
Ata Sözü, Ata Təlimi apardıq.
***
Ocaq övladlığı – xalq xadimliyi, inam xadimliyi-tarix qarşısında məsulluq.
***
Qardaşımız Əsildən Əməl işığı gəlir, siz isə onun İşığına vurulmaq əvəzinə,
işıq gələn yerə barmağınızı tıxayaraq, deyirsiniz ki, bu çırağın nöyüt anbarı
dəmirdəndir- sərtdir.
***
Qardaşımız Əsil Atamız Əzəlin qolu-qanadıdır.
***
Qardaşımız Əsil Atamız Əzəli həyat çirkindən qoruyandır. Qardaşımızın
bütöv, dolğun qiymətini yalnız Atamız düzgün bilir.
***
İnsan uçurumun ucunda uçunurdu. Ocaq onu buradan qurtarmaq üçün
Yola çıxmışdı. Həyatın Yenidənqurması Ocağı qabaqlayıb, insanı itələyib
uçuruma saldı. Bundan sonra insanı oradan çıxartmaq öncəkindən qat-qat
çətin olacaq.
***
Fərqimiz: Siz gəldi-gedər,
Biz gəldi-qalar.
***
Amaltay “Ocaq qurbanı” olmadı, “Ocaqdan qurban” oldu. Ocaq hələ qurban
verməyib. “Ocaq qurbanı” Ocaq uğrunda qurban gedəcək.
***
İki şey təsəllidir mənə bu dünyada, iki şey ovundurur qəlbimi mütləq
anlamda: Ocaq işinin uğurlu gedişi və saf duyğuların, qüdrətli ehtirasların
sənətkarlıqla ifadəsi olan Şeir.
***
İnam Ata Ocağı – Azərbaycan ruhaniyyatının çiçək qomu.
***
Ocaq – fərəhdir.Ya Ocaqda yanıb işıq vermək fərəhi, ya yanmaqdan
qurtulmaq fərəhi; ya maddiyyatı qazanıb onun yoxluğu əsarətindən qurtulmaq
fərəhi, ya ondan imtina fərəhi; ya doğma xalqın varlığından sevinmək fərəhi, ya
onu yaratmaq fərəhi, ya bir inama tapınmaq fərəhi, ya da onu yaratmaq
fərəhi...
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Ocaq fərəhdir, yalnız fərəh!
***
Ata Sözü – üş, övlad sözü – döyüşlərarası fasilələrdə “bədii hissə”.
***
Biz əski inancları, fəlsəfələri, tarixləri, bədiyyatı, mifləri... öyrənməsək,
İnamımızın Atasını təqdim edə, qoruya, yaşada bilməyəcəyik, çünki keçmişləri
öyrənməsək, özümüz anlamayacağıq Onu gərəyincə.
***
Dincilər öz sözlərini yaymağa başlayanda dinləyiciləri “dinsiz” adlandırdılar.
Biz sizi “inamsız” adlandırırıq, çünki din İnam ola bilmədi.
***
Biz büt deyilik, dəyişilən dəyişilməzliyik, dəyişilə-dəyişilə özlüyündə
qalanlarıq.
***
İnamı bütpərəstliyə çevirmək istəmirsinizsə, bizi bütləşdirməyin!
***
“İnam Ata ilə sorğu” mövqeyində üç deyim: 1. Baş üzərində Ata vardırsa
– Övlaq idrakı mütləq ola bilməz, çünki son sözü Ata deməlidir. 2. Özəllikcə:
Baş üzərində Ata vardırsa – Övlad iradəsi mütləq ola bilməz, çünki son hökmü
Ata verməlidir. 3. Övlad idrakı, Övlad iradəsi mütləq olarsa, Ata idrakı, Ata
iradəsi ilə paralellik yaranar.
***
İnam Atanın cavabları. 1. “Ata – Evladının Göyüdür. Göy yer üçün nədirsə
- Ata da Evlad üçün odur. 2. “Mütləqilik – Ata İnamına, Ata İdrakına, Ata
Mənəviyyatına, Ata İradəsinə qovuşmaqdır”. 3. “Mütləqliyin başqa yolu yoxdur”.
***
Ta nəfəsim var ikən istəyim – İnam Ataya çatmaqdır. Özüm öləndə bu
istəyimi sözümə tapışıracağam.
***
Biliyinlə öyünmək, bilməyənə ağız büzmək – Ocaqçılığı yox eyləyir.
***
Ocaqçılıq ona bağlıdır ki, Ocaqçılığın şərti odur ki, bilmədiyini öyrənəsən,
bilməyəni öyrədəsən.
***
Unutsam da Sənə Rica etməyi,
Unutmaram Yolumla düz getməyi.
***
Amal işində tələsmək- yazın gəlişini, yarpaqların açılışını tezləşdirməyə
bənzər.
***
“Mütləqlə təmas” – İnamın özəyi, İnsançılığa çağırış; Ataya Ricalarmüəyyənliyimiz, özlüyümüz, ünvanımızın bəlliliyi.
***
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Biz İnamçılar – İnam Ata övladları – məscidlərə girməliyik. Məscidlər –
Atamızın Yolu üstündəki kötüklərdir ki, Yoldan götürülməlidir. Yolumuz
insanların Qəlbinə doğrudur.
***
Məscidlərdə Allaha (yadlığa) əyilir başlar, bizm Ocaq Odalarımızda İnsana
(doğmalığa) baş əyiləcək.
***
İnamçılıqda “(“Asifçilikdə”) “adam” nəyə deyilirsə, İncildə “insan” ona deyilir;
İnamçılıqda “insan” nəyə deyilirsə, İncildə “Rəbb” (Allah) ona deyilir.
. ***
Biz Allahçı deyilik, İnsançıyıq. “Allah” məzmununun bizdə itəcəyindən
narahat olmayın. Çünki
***
“Allah” məzmununda İnsan itir, itirilir; “İnsan” məzmununda Allah dirilir.
***
İnamçıların dilində: Ocaq – Ali Həyat deməkdir, Ocaqçı da – Ali Həyatçı;
həyat isə “bulanıq yaşam” anlamındadır.
***
“Ata Günü”. Gün gələcək – yurdumuz özünün ən ulu bayramını “Ata Günü”
adlandıracaq! Ata Günü – Qəlblərimizin İnam Bayramı, İnsanın ilahiləşmə
təsdiqi, Yurdumuzun müqəddəslik – müstəqillik, vahidlik cövhəri, Ruhani
Birliyimizin təsdiqi, Şərqləşmə işığımız, Ata Yurdumuz Türkelin bəşəriyyətə
öyrətmənliyi!...
***
Ata – Övlad vəhdəti Asif Atanın İnsana İnam Bayrağını Qız Qalasının
üzərinə sancacaq!
***
Tövratı, İncili, Quranı, Sokratı, Platonu... – oxuyuram – İnam Atanın
Müqəddəs Əsərlərini oxumağa hazırlaşıram.
***
İnam Atanın İnsana İnam Ocağında “yaxşı övlad, pis övlad” deyə bölgü
aparmaq və bunların da hərəsinə “özlərinə uyğun” üz göstərmək Ocaq Atasının
yox, Quran Allahının tərbiyəsinə uyğun davranışdır.
***
Sonuncunuz dönüb gedəndə belə, yenə Ocağı qınamayın, özünüzü
qınayın. Ocaqda heç bir Ocaqçı qalmasa belə, Ocaq gərəkliliyi qalacaq və o,
uca Ocaqçılar yaradacaq.
***
“Peyğəmbər” “elçi”dir, “müjdəçi”dir, “soraq gətirən”dir, “göndərilən”dir;
Göndərən deyildir.
***
Bu baxımdan, İnam Ata peyğəmbər deyil, məhz Atadır, “Allahdır” – çünki
göndərilən deyil, Göndərəndir.
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***
Peyğəmbər mənəm, bizik, biz Ocaq Övladları peyğəmbərlərik, Onun
göndərdikləri, müjdəçiləri, elçiləriyik El içində. Odur ki, fərəhimizi, yükümüzü və
yönümüzü yaxşı bilməliyik.
***
İnam Ata – Mütləqin ən doğru təzahürüdür ki, biz də bu barədə insanlara
peyğam aparırıq, Peyğəmbərlik eləyirik, müjdə aparırıq- Müjdəçilik eləyirik...
***
Biz bununla insanlara göz aydınlığı aparırıq ki, İnsanın Tanrılığı özünə
qayıdıb və təsdiq olunur.
***
Ocaqçı ömrünü həyatçılığa bağlamaq – tüfəngin lüləsini özünə qarşı
çevirməkdir. Və bu bağlılığın anlamı belə deyildisə, Ocaqçılıq olmayıb, yoxdur.
***
Ocaq- bal arılarının şanıdır, hər Ocaqçı oraya öz balını gətirir.
***
Yalnız Ocaqçıların “kölgəsində qalmaq” mənim üçün “kölgədəqalma” kəsiri
yaratmaz, əksinə, onu sevincə çevirər.
***
Yalnız Ocaqçıların kölgəsini diləmişəm ömrüm boyu. Yalnız onların
kölgəsində bişməz ürəyim yoxluq və Günəşsizlik sıxıntılarından.
***
Tələbəçiliklə, ağıllı ailəçiliklə, əmək intizamıyla, qarın ağrılarıyla, “işdən
sonrakı boş vaxtla” Ocaqçılıq – boş seydir, baş tutmaz!
***
Acından sarala-sarala, yuxusuzluqdan əsnəyə-əsnəyə, yük altında ləhləyələhləyə dünyayla döyüşmək, dünyanı dəyişmək olmaz.
***
Biz Ocağın Ata ilə çağdaş olan ağgünlü soyuyuq – bizdə çaşmaq,
çaşqınlıqda qalmaq gümanı azdır. Sabahkı qardaş və bacıların çaşmaq
gümanının çoxluğu məni qorxuzur.
***
Ey bizi gələcəkdə sevənlər! Bizimlə bir gündə yaşayanlar anlamadılar və
buynuzladılar bizi. Onlar da keçmişdəkiləri sevirdilər...
***
Ey bizi gələcəkdə sevənlər! Biz sizin sevginiz üçün çalışsaq da, sizin
sevginiz bizi çox da sevindirmir. Çağdaşınız olan bizləri anlamağa çalışsanız,
bizi daha çox sevindirərsiniz.
***
Ocaqda övladın doğuluşu anadan doğulmaqdan heç də az ağrılı deyil və
bu zaman onun eşidilməyən çığırtısı məzmunca Qeysin çığırtısından az
müqəddəs deyil: “Bu Yurdun, insanın eşqi məni Dəli edəcəkdir!”
***
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Ocaqşıların – İnamçıların qarşılıqlı sayğı və sevgiləri yalnız Ataya görə
olmamalıdır. Əqidə ortaqlığı, hər kəsin özlüyündə insanlaşma tələbi,
insanlaşdırma zərurəti bir an belə, unudulmamalıdır.
***
Yalnız Atanın varlığına görə sayğı və sevgi – mexaniki hadisədir və Atanın
cismani yoxluğu şəraitində yox olub gedəcək.
***
“İnanc və ictimai-siyasi quruluş” mövzusu üzərində çox düşündükdən sonra
bu fikrə gəldim: Mütləqə İnamın özünə məxsus ictimai və siyasi quruluşu
olmalıdır.
***
Ata yanında üzüağ qardaşımız (AYÜQ) Zülfüqar Soylu Ocaq ilsırası ilə 15ci ildə Ocaq Atasını ölümcül xəstəlikdən qurtardı və özünün körpə oğlu Ruhtayı
ölümün əlindən dartıb aldı. Mən bu olayları Ocaq ilsırasının həmin ilindəki ən
böyük hünərlərindən sayıram. Bunların birincisi Ocaq ilsırasında öz əksini
mütləq tapmalıdır.
***
“Ocağın geyimi” yox- geyinmək tərzi, geyinmək biçimi, geyinmək üslubu
olmalıdır.
***
Ocaqda həyat ehtirasları qaynayır: hara gedirsən – söz güləşməsi, qan
qaraçılığı; hara baxırsan – güzəran vurnuxması, nəfəs tınçıxması... Yox, İnam
Ata belə deməmişdi!...
***
Ocaqda Ataya şeirlər qoşulmur, İnama sevgilər öyülmür, fərəh çılğınlığı
duyulmur; Ocaqda poeziya bulağı qaynamır, eşq irmağı çağlamır... Hələ mən
Göylərə qovuşan Ruhun püskürməsindən danışmıram.
***
Ocaqda cəmiyyətdən ayrılma dərinləşmir, əksinə, cəmiyyətdə əriyb-itmə
gözə dəyir.
***
Yoxluq gələcəyinə əmək sərf etməıyin, ömür yönəltməyin!
***
Yüzün biri- İnsana tən, milyonlardan artıq, uca, böyük.
***
Biz İnamçılar nəinki nə qurmaq istədiyimizi bilməliyik, həm də nəyi və niyə
sökdüyümüzü bilməliyik.
***
Ocaq Evi insanın qəlbində və beynində qurulduğu üçün oradakı insana
yad, insana yağı əski quruntular söküklüb atılmalıdır.
***
Mən Asifçiyəm, daha doğrusu, İnamçıyam. Bu isə o deməkdir ki, mən
qismətçi deyiləm – alnımın da yazıçısı özüməm.
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***
Şərqimizin cismi-cani ruhani, qurbanı ruhanidir.
***
Atamız var olsun!

OCAQÇI YÖNÜ

İnam Atanın ətrafında (Ocaqda) milyonçu balası yoxdur, öz balası yoxdur.
***
Zərdüştün də ətrafında yox idi, Buddanın da ətrafında yox idi, İsanın da
ətrafında yox idi, Qandinin də ətrafında yox idi beləsi - nə milyonçu balası, nə
öz balası.
***
Milyonçu balası kimi, öz balamız da – hazırın naziri olmaq istəyir. Bu nə
tapmacadır – aça bilmirəm.
***
Milyonçu balasını başa düşdüm! “...Çünki Ocaq – hallalıq yeridir, milyon –
halal ola bilməz”.
***
Öz balamızı da başa düşdüm! “...Çünki Ocaq – Ruhaniyyat Evidir, ona
cismanilik girə bilməz”.
***
Həm də hər bir Ocaq bir xalqın mahiyyətidir. Mahiyyət ruhanidir, o, maddilik
və cismanilik üzərində qurula bilməz.
***
“İnam Ata ortaya çıxana qədər türkün mahiyyəti yox idimi?” – Var idi, ancaq
heç vaxt bunca yetkin- bitkin biçimdə üzə çıxmamışdı.
***
... İnam Atanın ətrafında (Ocaqda) milyonçu balasının və öz balasının
olmaması tamamilə doğaldır, aydındır.
***
Atamız var olsun!
15-ci ilin Od ayı.
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OCAQ HALINDAN BİR XAL
“Yükümüzdən böyük fərəhimiz yoxdur!”
İnam Ata
Ocaqçılıq o deyil ki, kimlərsə ayda bir “Ailə günü” üçün “dərsini” yaxşı
öyrənsin, “konspekt” tutsun. Ailənin toplanışında yaxşı “cavablar” versin...
***
Mənim yəqinimcə, Ocaq bu cür yaşaya bilməz və bu cür yaşayan Ocaq
insana və xalqa istilik və işıq verə bilməz, tüstü verər.
***
O yer ki insan oraya uça-uça gedib, uça-aça qayıtmır, əksinə, öz içindəki
yükün ağırlığından beli əyilə-əyilə gedir və qayıdanda yalnız ona sevinir ki,
müəyyən müddətə yükdən canı qurtard – ona Fərəh Evi (Ocaq) sayıla bilməz.
***
Yük altındakı Hıqqıltı evindən ətrafa ruhani işıq düşə bilməz, hıqqıltı səsi
yayılar- evin divarı nə qədər qalın olur-olsun.
***
Ocaqçı odur ki, fərəhiylə yerə-göyə sığmasın, “Mütləqçilik- İnamım, İnam
Ata- Loğmanım” fərəhiylə dünyanı dolaşsın, beyinlərin din-dumanını dağıtsın,
ürəklərin sevgisizlik dolaşığını açsın və Ailə günlərində bu əməlinn fərəhiylə
çağlasın.
***
Fərəh- qanaddır. Asif Əfəndiyev qartal qanadlı Ali Fərəhlər yiyəsi
olmasaydı, o boyda yükün altına girərdimi?! Ocaq yarada bilərdimi?! Atalıq
zirvəsinə yüksələrdimi?!
***
Ocaq Evladlığı zirvəsi də var. Ona da yalnız fərəhlə- qanadla yüksəlmək
olar.
***
... Bunu anlamayan, qəbul etməyən – Atanı da anlamayıb, qəbul etməyib,
Ocağa gəlməklə yanlış addım atıb, ikiüzlülüyə yol verib.
***
Örnək olması üçün söyləyirəm: Safruh zirvəsi də var – heç olmasa həyat
baxımından. Safruh – Ocaq Evladıdır və həyatda bundan böyük heç nə görmür
ki, onun həvəsinə də düşsün. Ona görə yox ki, özünün indiki səviyyəsindən
artığına gücü çatmır və ya təvazökardır; ona görə ki, Ocaqda və həyatda yerini
yaxşı bilir. Ancaq onu da yaxşı bilir ki, Safruh zirvəsinə qalxmaq da çətin işdir,
asan deyil.
***
Mən Ocaqçı yükünün bütün ağırlığını dərk etdiyimdən, Ocaqçılığı
mükəlləfiyyət yox, fərəh sayıram.
***
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Biz dünya ilə döyüşürük, onu döyürük. Ancaq bu döyüş yağı döyüşü deyil,
sevənin döyüşü və döyməsidir. Burada boğanağa, qan qaralığına, tıncıxmayaƏhrimənçiliyə yer yoxdur- nə özünə qarşı, nə dünyaya qarşı.
***
Biz göylərə əlimizi yox, ürəyimizi açırıq.
***
Biz dünyaya car çəkib deyirik ki, bəşərin bütün dinləri, bütün fəlsəfələri
əskiyiblər, insana yaramırlar, onun köks dolusu nəfəs almasına mane olurlar.
***
Biz İnsana – Mütləqə İnam carçılarıyıq. İnsanda bu İnamın qaynaqlarını
görməyə və göstərməyə çağırırıq- fərəhliləri, qanadlıları.
***
Bizim bu çağırışmıza etiraz edənlərə etirazımız yoxdur, ancaq
çağırışımızdan da geri duran deyilik.
***
İnanırıq ki, türk irqi (bizim ərkimiz ona çatdığı üçün) Türk Ocağının çiyninə
düşmüş bu ağır yükün böyük fərəhini gərəyincə anlayacaq və özünün yüz
milyonlarca oğul-qızı arasından Ata tələbinə cavab verən yüzcə övladsa da
tapıb Ocağımıza göndərəcək.
***
Biz bütün Yer üzünü dolaşacağıq – əli əsalı dərvişlər kimi yox, ürəyi Fərəh
məşəlli insançılar kimi – sorağımızla!
***
Atamız var olsun!
21 Şölə 15-il.

...Bu dəfə sözüm yeni inamın –
Mütləqçiliyin – daşıyıcısı və yayıcısı olmuş
və olan Ocaqçılaradır:
...GƏLNİM, SƏN EŞİT!
Ən uzaq görən gözüm, ən dərin duyan qəlbim, ən iti kəsən ağlımdır İnam
Ata – Asif Ata!
***
Xalq öz pilləsindən birbaşa İnam Ata pilləsinə ayaq atsa, cərcənəyi cırılar.
Safruh öz pilləsini buna görə yaratdı Ata ilə Xalq arasında.
***
İsaçı xristian, Lev Tolstoyçu rus, Şveytserçi alman – Qərbli, İnamçı – Asifçi
türk... barmaqla sayıldığı halda, bunların hər birinin Freydçisi, Nitsşeçisi
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xalvarladır. Elə buna görə də bəşəriyyətə İsalar, Lev Tolstoylar, Şveytserlər,
İnamlar – bunca gərəklidir.
***
İsalar, Tolstoylar, Şveytserlər ölüb gediblər. Bəşəriyyətin başındakı Nitsşe
yarasını, canındakı Freyd qaşınmasını sağaltmaq işi təkcə İnam Atanın çiyninə
düşüb.
***
Ocaqçıların – İnamçıların qarşılıqlı sayğı və sevgiləri yalnız Ataya görə
olmamalıdır. Əqidə ortaqlığı, hər kəsin özlüyündə insanlaşma tələbi,
insanlaşdırma zərurəti bir an belə unudulmamalıdır.
***
Yalnız Atanın cismanı varlığına görə sayğı və sevgi-mexaniki olaydır və
Atanın cismən yoxluğu şəraitində yox olub gedəcək.
***
Yoxluq gələcəyinə əmək sərf etməyin, ömür yönəltməyin!
***
Yüzün Biri – İnsana tən, milyonlardan uca, artıq, böyük.
***
Odu olanın – Ocağı olur, Ocaqsızlar Ocaqlının oduna isinirlər. Ocağı olanın
– Çırağı olur, Çıraqsızlar işığı Çiraqlıdan alırlar... Ocaq elə Çıraqdır.
***
Biz İnamçılar nəinki nə qurmaq istədiyimizi bilməliyik, həm də nəyi və niyə
sökdüyümüzü bilməliyik.
***
Ocaq Evi insanın qəlbində və beynində qurulduğu üçün oradakı insana
yad, insana yağı əski quruntular sökülüb atılmalıdır.
***
Kütlə - fərdin psixoloji anasıdır. Ax, necə çətindir anadan ayrılmaq!
***
Fərdiləşmək – simalaşmaqdır, iradi işdir. Ax, necə asandır, cəzbedicidir
psixoloji anaya qovuşmaq!
***
Daş qalxdıqda – qala olur, düşdükdə - qala uçqunu. Qala- təsdiqdir, uçqun
– inkar, çünki Qala iradidir, uçqun – təbii.
***
Mən – “Ocaq üçün yaşamaq” – istəyirəm. “Ocaq üçün işləmək” –
istəmirəm. Çünki insanın “işləməkdən yorulması” var, “yaşamaqdan
doymaması”. İşlə dolu olmayan yaşamanı yaşama saymıram. İş – yaşama
sığışır, yaşam işə sığışmır.
***
Yaşam – iş üçün gen-bol meydandır, iş – yaşam üçün dar bir zindan.
***
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Yaşayana – yaşayan gərəkdir, işləyənə nə işləyən gərəkdir, nə yaşayan.
Ona yalnız özü gərəkdir; o, hamını rəqibi biçimində görür.
***
Yaşamadan işləyənlər dünyaya ölüm hazırlayırlar. Yaşaya-yaşaya
işləyənlər bunun qarşısını almağa yönəlirlər- obyektiv olaraq.
***
... Mən sizi ifşa edəcəyəm – kimliyinizə baxmadan, çünki mən Türk
Müqəddəsçiliyinin beşiyi başında dayanan bir Ocağın övladıyam.
***
Dünyanın o başına qaçmaq da, qaçıb həmin bu Müqəddəsçilik Ocağında
gizlənmək də sizi mənim ifşamdan gizləyə bilməyəcək.
***
İfşa olunmamaq – yaxşı gizlənməklə deyil, ifşa edənin göz yummasıyla
bağlıdır. Məndən onu gözləməyin – görməyəcəksiniz!
***
Sizi bütün istedadların, əsərlərin, xidmətlərin arxasından, ordenlərin,
medalların, “fəxri” adların yaxasından dartıb çıxaracaq, necə varsınız – eləcə
göstərəcəyəm xalqa.
***
Özüm də öz “ifşaçılığımın” dalında gizlənməyəcəyəm, çıxacağam açıqlığa.
Bunu özüm yaxşı bacarmasam, mənim sizə qarşı olduğumdan daha artıq
dərəcədə siz mənə qarşı amansız olun- istər özümə qarşı, istərsə də sözümə,
xatirəmə qarşı.
***
“Sözün dalında gizlənmək” varsa, “işin də dalında gizlənmək” var. Görünür,
insanlıq elə bir şeydir ki, bunların heç birinə sığışmır.
***
Müqəddəsçinin gözündən gizlənmək üçün Yerin nə üzündə, nə içində yer
yoxdur, vasitə yoxdur.
***
Yalnız açıq yaşamaqla Müqəddəsçinin ifşasından qoruna bilərsiniz. “Açıq”
– yəni birüzlü – istər yaxşı, istərsə də camaat kimi.
***
Müqəddəsçi camaatı bütövlükdə ifşa edir, “Mən camaatdan ayrılmışam,
mən də müqəddəsçiyəm – camaatdan üstünəm” deyənləri, ancaq camaata
bənzəyənləri – ayrıca, tək-tək, adbaad.
***
Ocaqçını yalnız özünə, öz əməlinə görə “ifşa etmək” olar, ata-anasına”,
bacı- qardaşına, əmi- dayısına, xala-bibisinə, ərinə, arvadına, oğluna, qızına
görə yox.
***
Türk Müqəddəsçiliyinin beşiyi başında, Müqəddəsçilik Ocağının keşiyində
nəyəysə görə güzəştə gedəcəyimə heç kəs ümid bəsləməsin!
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***
Bu güzəştsizlik mənim insanlıq – bəşəriyyət qarşısında borcumdur, tarixi
fürsətdir. Mən onu əldən verməyəcəyəm!
***
Ocaq – birüzlük okuludur. Onun qapısını döymək o deməkdir ki, kiminsə bu
okula getmək yaşı çatıb.
***
Ocaqçının dərslikləri – Ocaq Atasının yazdıqları, dedikləri və ömür
örnəyinidir.
***
Hər bir kəs Ocağa gəldiyi birinci gündən həm öyrənəndir, həm öyrədən.
Öyrəndiyi: - Ata Sözlərinin canı; öyrəndiyinə söykənib öyrətdiyi: - öz duyğuları.
Ocaq içində.
***
Ocağın hər bir övladı Ocağa gəldiyi birinci gündən Ata təmsilçisidir –
öyrənib öyrətdiklərinə söykənərək, Ocaq Müqəddəsatını yayandır. Ocaq
dışında.
***
Biz həyat nemətlərindən keçməy - imtinanı - müqəddəsçiliyin mütləq şərti
saymırıq; biz Ocaqçı qarşısında “həddindən artıq” yüksək tələblər qoyanda
Ocaqçının “başqa planetdən” gəlmiş olduğunu iddia etmirik.
***
“Təbii istəklər”, eləcə də Ocaqçı fərdlərin istəkləri – hədsizdir, varolma isə
hədli, müqavimətli. Biz deyirik: “Həddini bil ki, yox olmayasan, var olasan.
Hədsizliklərə (düzünə qalsa: simasızlıqlara) müqavimət göstərdiyin yerdən
başlanır sənin varlığın”...
***
...Məhz həmin bu hədlilikdir Ocaqçıda sizə “hədsiz, həddindən artıq”
görünən.
***
Atamız var olsun!
15-ci ilin Od ayı.
OCAQ MƏNTİQİ
“Ocaq məntiqi” deyilən bir məntiq də var – danılmaz, qırılmaz!
***
Ocaq məntiqindən baxanda, “yalnız Atanı sevirəm” sevgisinin sevgi deyil,
məkr olduğu bilinir.
***
“Niyə yalnız Atanı sevirsən?!” – deyə soruşuram səndən. Cavabında
deyirsən: “Çünki Ata hər şeyi bilir”. Sənin sözündən anlaşılan budur ki, sən
Atanı yox, biliyi sevirsən.
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***
Atanın dilinin əzbəridir ki, “bilik – balaca şeydir”. Aydındır ki, burada Ata
biliyin azlığını- çoxluğunu nəzərdə tutmur.
***
Biliyin “balaca şey” elan edilməsi yanmağın (Ocağçılığın) “Böyük Şey”
olduğunu təsdiq etməkdir – sevgi yönünü mənçilikdən insançılığa doğru
çevirməkdir.
***
Burada qiymətləndirmə zora – iradəyə, Ata nüfuzuna – təlqininə əsaslanmır
– olana, “obyektiv” həqiqətə əsaslanır. Belə ki, Yananın istiliyi (işığı) ətrafında
olanların hamısına düşür – Birinə, bir neçəsinə, seçilmişlərinə yox.
***
Birisinin biliyi Atanınkından qat-qat artıq ola bilər, ancaq bu bilik onu Ata
eləməz – bilik yiyəsinin özü yanmasa, işıqlanmasa.
***
Çox biliklilər az olsa da, var idi – xalqın tarixi boyunca. Ancaq onlar Ata
olmadılar.
***
Ata yandı, işığıyla bizi çağırıdı ki, biz onun ətrafına yığışaq, qaynayıbqarışaq, biz də yanaq. İstiliyimiz –l işığımız güclənsin; insanı, Yurdu, milləti
cəlb eləsin – nurlandırsın.
***
Sən necə yanansan ki, istiliyin – işığın (sevgin) yalnız Birinə düşür?!
***
“Yalnız Atanı sevəni” – Ata sevə bilməz, əks halda O, Öz Atalığına qarşı
çıxmış olar.
***
Ata bəxtiyarlığı – övladlarının bir-birini sevməsindədir – adi həyat
məntiqində də! Onun Atalığının məqsədi də budur. Yalnız buna nail olmuş Ata
dünyadan rahat köçə bilər.
***
Görürsənmi, sənin “ sevgində” yalan, məkr var- Ata bəxtiyarlığına xələl
gətirən- Ocaq məntiqindən yanaşdıqda!
***
Bir də: Ocaq baxımından, “yalnız Atanı” sevmək idraki ləvərəlikdir.
***
Bu ölətə qarşı yönəltmək üçün əlində qüdrətli yaraq var – ÖZÜYLƏDÖYÜŞ
adında. Onu paslanmağa qoyma! İşlət, qoy par-par yansın!
***
Yanındakını sevməyinin uzaqdakını sevməsi, sevəcəyi –
nağıldır,
“Bəhanə” nağılı.
***
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Dünyanın o başındakını, gözdən itmiş keçmişdəkini, göz işləməz
gələcəkdəkini sevməyəndən Ocaqçımı olar?! El ondan nə təməsük anlayar?!
***
... Bu nifrətlə, qəzəblə, acıyla, ağuyla, qan-qadayla dolu dünyada bircə
Ocaq var, ümid yeri var – sevgiyə, məlhəmiylə, fərəhə, insanlığa, insaniliyə!
***
Atamız var olsun!
2 Od 15-il.
MÖCÜZƏLƏR DİYARI
Biz sizə deyəndə ki, Azərbaycanda möcüzəli oğul-qızlar var – bizə
gülürdünüz. İndi biz sizə deyirik ki, Azərbaycanda Möcüzələr Diyarı var – yenə
gözünüzü döyürsünüz.
***
Ocaq- Möcüzələr Diyarıdır. Onda Eluca möcüzəsi var, Sadiq möcüzəsi var,
Günev möcüzəsi var, Qədim möcüzəsi var, Yolnur möcüzəsi var, Alov – Şərqi
möcüzələri var, Soylu – möcüzəsi var, Qalib – möcüzəsi var, Odtəkin –
möcüzəsi var, Bağban – möcüzəsi var, Əsil, Güntay möcüzələri var idi...
***
Ocağın orası da möcüzədir ki, buradakılar fərəhi möcüzəliyin özündə
duyub sevir və sevinirlər, “adının çəkilməsində” yox.
***
Azərbaycanda Möcüzələr Məhəyi var. Bu, Ocağın Atasıdır. Onun dəvə
yunundan toxunmuş xirqəsinin ətəyinə sürtülən oğul-qızın qəlpliyi və
möcüzəliyi üzə çıxır.
***
Nədədir Ocağın möcüzəliyi? Dünyanın qurumuş bilib, kökündən çıxarıb
atmaq istədiyi İnsanilik və Türklük Ağacının kökündə bitən və sonsuz fərəhlər
içində Günəşə doğru can atan yamyaşıl zoğlarında. Günəşə doğru - yəni
İnsaniliyə və əsilliyə doğru.
***
Möcüzələr Məhəyinin müqəddəs əməyi sayəsində Bütöv Azərbaycanın özü
çox keçməz Möcüzələr Diyarına çevrilər.
***
Biz sizdə özünəinamı bərpa edəcəyik. Biz sizin fərəhli gələcəyinizik. Bunugörüb də inanmaq olar, inanıb da görmək olar. İnanıb görənlər- daha sağlam
gözlülərdir.
***
Atamız var olsun!
18 Qürub 15-il.
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CAMAAT ADAMIYLA
OCAQDAN DÖNMÜŞÜN QONUŞMASI
Camaat adamı: - Salam, a Filankəs! Balam, hardaydın? Qapıbir qonşu
olsaq da, çoxdandır görmürəm səni.
Dönük: - Vay, əleykimə salam!... (Bir az susduqdan sonra). İnam Atanın
Ocağındaydım...
C.a.:- Yəqin yenə təbliqata gəlmisən?...
D.:- Yox əşi! Onlarnan yol gedə bilmədim. Çox bacarıqsızdırlar! İstedadları,
savadları yoxdur, iddiaları var ancaq... Ayrılmışam onlardan. İnşallah, bundan
sonra hər gün görüşərik.
C.a.:- Şükür Allaha ki, daşı tökdün ətəyindən!... Bizim cazıbəmizdən,
dairəmizdən çıxmaq sənə asanmı gəlirdi, a qonşu?!
D.:- (Bir az sıxılmış kimidir) Mən də, doğrusu, çox darıxmışdım sizinçün!
C.a.:- İnanıram! Əyə, beşgünlük dünyadır, nə düşmüsünüz bu boş xülyanın
dalınca?! (Zarafata keçir) Bu hələ harasıdır- dalına naşatır tökmüş Molla
Nəsrəddin kimi, bizi də ötüb keçəcəksən- həyatlaşmaqda, camaatlaşmaqda,
palaza bürünüb el ilə sürünməkdə, xeyirdə, şərdə...
13 Çiçək 14-il.
TARİX BOYU!
Amal – Əməlin mahiyyəti, canı
Əməli ağardan Amaldır,
Amalınızı göstərin mənə Tarix boyu!
***
Türk uğuru – Atalıqdır,
Türk uğursuzluğu- Atasızlıqdır –
Tarix boyu!
***
Ata – Ocaq.
Ocaq – yassızlıqdır,
Yas – Ocaqsızlıqdır –
Tarix boyu!
***
Atasızlıqdan ağır yas yoxdur,
Yas – Atasızlıqdır –
Tarix boyu!
***
Ocaqdan gedən – Yasa gedir,
Yası yaratmağa, yaşatmağa gedir –
Tarix boyu!
***
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Ocaqdan gedən fəraridir. O – Mütləqə İnamın bərqərar olmasına, insanın
kamilləşməsinə, Yurdun müqəddəsləşməklə müstəqilləşməsinə, Şərqin
özümləşməsinə, bəşərin ləyaqətləşməsinə xidmətdən qaçır – Tarix boyu!
***
Bu sifətlərin heç birini danmazsınız, dana bilməzsiniz. Bəs görün getdiyiniz
yerlərin hansında bunlardan bircəsiysə də var mütləq anlamda?!
***
Ocaqdan gedən – ya şər yaratmağa gedir, ya Şərin əlində alət olmağa
gedir – Tarix boyu!
***
Ocaqdan getməyin bircə üzürlü səbəbi ola bilər tarix boyu- Bacarmamaq!...
***
Asif Ata – Əzəl Ata – İnam Ata – Ocaq Ata – Yassızlığın Baş Ünvanı –
Tarix boyu!
***
Övlad qəlbinin içindəki yazı: “Amaltayda Yas öldü! Bu sözüm haqdı
Amaltay haqqı!”
***
Ocaqçıların indiki soyu və ya səviyyəsi: - Ocaq olmasını istəyənlər, Ocaq
cığırdaşları.
***
Ocaqçılığın istənilən, Sabahdan umulan soyu və ya səviyyəsi:- İçində Ocaq
gəzdirənlər, içi yananlar, buna görə də Ocaq çarçıları, harayçıları.
***
Ocaqda bir-birində nöqsan axtarmaq- birgə mübarizə aparmaqdan
qaçanlar üçün bəhanə - bəraət axtarışıdır.
***
İçərisində hirs, hikkə, açıq, hədə... olan yer – Ocaq olmur, adi, soyuq həyat
evi olur.
***
Ocaqçının Ocaqla, başqa Ocaqçılarla yol gedə bilməməsi – məyusluqda,
təəssüfdə, küsməkdə, inciməkdə, yanıb- yaxılmaqda, ən sonda xış yenə
qayaya ilişərsə, ayrılmaqda göstərə bilər özünü.
***
Ocaq duyğularını həyat duyğularıyla qarışdırıb çirkləndirməyin!
***
Gücü olanlar getdilər – getmək üçün özlərində güc tapdılar. Gücsüz olanlar
getdilər – qalmaq üçün özlərində güc tapmadılar. Gücsüz olanlar qaldılar –
getmək üçün özlərində güc tapmadılar. Güclülər üçün Yol ayrıcısız idi, Yol –
Ocağın özüydü, Ocağın özü Yol idi.
***
İstedadlıların boy verməsi- həyatda yarış törədir, Ocaqda sevinc yaradır.
***
Atamız var olsun!
Günəş-Çiçək ayları 14-il.
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ƏSİL!
Əsilimiz – Atalıq məzmununda əməlçilikdir, indi əməlçiliyin Atalıq biçiminə
yiyələnməlidir.
***
Elxanla Sevincin Aytəkin balası – Əsil ilə Yetkinin Elana bacısı.
***
Adının önündə “dönük” yazımmı?! Yaza bilmərəm!... YOS-umda “qardaş”
deyib öydüyüm igidi YOS-umdan “dönük” deyib poza bilmərəm – əlim quruyar!
***
Qəlbi qüdrətli, idrakı zəif qardaşım Əsil! Qəlbinin gücü yıxdı səni, idrakının
gücsüzlüyü yıxılmaqdan saxlaya bilmədi.
***
Mən O Əsili – O öyünüb – öydüyüm Əsili, adını düşünəndə belə,
sevindiyim Əsili son nəfəsimə qədər sevəcək və öyəcəyəm.
***
Atamız var olsun!
14-cü ilin Günəş ayı.

OCAĞIN İÇ ZƏNCİRLƏRİ
Ocaqçı özü-özünə ən amansız hücumlar etməli, özü-özünü topa tutmalıdır
– Nitsşelər xristianlığı topa tutduğu kimi. Və Ocağın Nitsşe toplarından uçubdağılası bir daxması da olmamalıdır.
***
İsa Nitsşelərə tutalqa verərsə, Qurtarıcı Nitsşe olar, İsa yox.
***
Ocağa gəldikdə: Ən amansız yağımız, danıcımız, Nitsşemiz, ermənimiz öz
içimizdə – fərdiyyətimizin içində olmalıdır, özüylədöyüşdə bütün qüsurlarımızı
onların əliylə döyməliyik.
***
Ocaqçıda ətraf aləmdən üstünlük məsuliyyəti olmalıdır, üstünlük məstliyi
olmamalıdır.
***
Ocaqçı heç vaxt kütləşməməlidir.
***
Ocaqda (heç olmasa – Ocaqbaşında) özünübilmə mütləq səviyyədə
olmalıdır: Yön Mütləqə doğrudurmu? Doğrudanmı Mütləqə doğrudur- sözdə və
əməldə? (“Ocaqbaşı” deyəndə İnam Atadan sonrakıları nəzərdə tuturam).
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***
Nitsşe xristianlığın özlüyünü (mahiyyətini) topa tutur, yoxsa təzahürlərini?
İsaçılığı, yoxsa xristianlığı? Unutmamalı ki, bunlar ayrı-ayrı şeylərdir.
***
Mən özlüyü – mahiyyəti müdafiə eləyirəm – yalnız Xristdə yox, Ocaqda da.
***
Təzahür özlüyə – mahiyyətə uyğun olmalıdır, olanını göstərməlisən –
hərfdə yox, ruhda – daim.
***
Təzahürlə özlüyü birləşdirmək, uyğunlaşdırmaq mümkün olmadıqda Təlim
bütövlükdə atılmalı, onun ən şəksiz mütləq uca ünsürləri saxlanılmalıdır –
başqa, yeni, birüzlü Təlım içində.
***
Yaratmadan dağıdan dağıtdığından aşağıdır – Nitsşe kimi.
***
Təlim, adətən, yamaq götürmür, müalicə olunmur, – ya yaşayır, ya da
sürünür, sürüklənir – ölür.
***
Atamız var olsun!
4 Qar ayı 14-il.

OCAQ və İNTİZAM
Dolu – görünür, Boş – özünü göstərir.
***
Qadının boya yaxması, şalvar geyinməsi, bəzək taxması, kişinin özünə
sığal verməsi, saç hörməsi, bəzəkli paltar geyinməsi, əzələlərini “nümayiş”
etdirməsi – özünü göstərməkdir.
***
Ocaqçının aşırı dərəcədə yozuculuğu – izahçılığı – iş görməkdən
uzaqlaşmaq, uca məqsədi unutmaq, ondan qaçmaq cəhdidir.
***
“Ocaqçıda” intizamsızlıq – Ocaqsızlıqdır, yəni odsuzluqdur. Yola, Ali
Məqsəd uğrunda ruhani döyüşə qabil olmamaq əlamətidir.
***
Ocaqçıdan intizam tələbi – quru quyuya su tökməyə bənzəyir.
***
Su – quyunun özündə, “intizam” Ocaqçının canında olmalıdır.
***
Ocaq intizamı – Eşq deməkdir; Yola eşqin, Şərə sürtüşmək xuruşunun,
Xeyri becərmək yanğısının əlamətidir.
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***
“İntizam” sözünün həyat anlamı- ölgündür, Ocağa yaramır. Onun gizli
anlamı, yəni əsl anlamı- zorakılığa “könüllü” əməl etməkdir.
***
Ocaqda intizam olmaz, intizamla odundan od alınmaz, odun alışmaz,
yanmaz.
***
Odun eşqlə qızışar, alışar, yanar – eşqlə odundan Ocaq yaranar.
***
Bizdə “Ocaq” sözü özünün ilkin anlamını – yanma anlamını heç vaxt
itirməyəcək.
***
Atamız var olsun!
29 Çiçək 16-il.

...DİRİNİ AĞLA!
Yer üzündə əhali çoxdur, sıxdır. Bu sıxlıq Yer üzünün qaranlığını
qatılaşdırır. Ancaq əhalini əhalinin üsuli ilə azaltmaq cəhdi Yer üzünün
qaranlığını azaltmır, artırır, işığını artırmır, azaldır. Yer üzünün bütün tarixi
buna sübutdur.
***
İndi Yer üzündə 6 milyard əvəzinə, 1-cə milyard adam qalarsa, yenə Yer
üzünün işığı artmaz və qaranlığı azalmaz; məsələn, yenə harınlıq və dilənçilik
ölməz, qalar yerində.
***
Yer üzünün əhalisi azalmalı, sıxlıq seyrəlməlidir ki, Yer üzünün işığı artsın.
Ancaq azalma, seyrəlmə əhalinin yox, insanlığın üsuluyla getməlidir.
***
Ocaq dilində bir Ocaq həqiqəti: Doğmalıq günləri baş tutmasa, Mərasimlər
pozulacaq.
***
Ocaq içində Ocaqçıya ehtiyac yarana bilər...
***
İnam Ocağının bir övladından soruşdum: “Ocaq meşəsinin çaqqalı
olacaqmı?” Dedi: “Olacaq”.
***
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İnam Atanın sevə-sevə, ismin adlıq halında “Sadiqim” deyə ad verdiyi,
Mütləqə İnam Ocağının ən ilk övladlarından biri – Sadiq Atalı (Dadaşov
Yadulla Əhədulla oğlu). Ata ideyası əsasında Ocağın bayrağını o
yaratmışdır.

Yaşamağın adam üslubu Nuhun çıxış yolunu gerçəkləşdirir, zərurətə
çevirir.
***
Hərə bir cür başını dolandırır, hərə özünə bir çıxış yolu tapır. Başqa sözlə:
Kim necə tapırsa, elə də qapır, kim harda tapırsa, orda da təpir. Çıxış yolu
tapmaq uğrunda yarış gedir. Buna görə də Yer üzü deşik-deşikdir – siçan
yuvaları kimi.
***
Yer qatındakı siçan yuvalarının xəritəsi çəkilərsə – adamların çıxış
yollarının şəkili alınar.
***
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Çıxış yolları Çıxış Yolunu qapayır, əlac Nuha qalır... Nuhunku isə, əslində
Çıxış Yolu deyildi.
***
Bu yollar- siçan deşikləri – Həyat Ağacının köklərini min bir yerdən
zədələyir – Ağacın quruması qoxusu yaranır.
***
Həyatın “çıxış yollarında” dili ağzından bir qarış çıxana qədər ləhləməsi,
qara nəfəsi, yanlış nəfəsi – Ocağı da vurur, qarsır hərdən. Əlac burda da Nuha
qalır...
***
Əslində Çıxış Yolu – həmin yarışdan imtina etməkdir. Ancaq, görünür
bəşər bunu etməyəcək. Nuhun yenə bir gəmi qayırmaqdan başqa əlacə
yoxdur...
***
Bu yarış və bu çıxış yolu fonunda İnam Ocağının yerini bilmək istərdim.
***
Bu yarış həm də gözəllik yarışıdır: gözəl arvad, gözəl paltar, gözəl ev,
gözəl kişi, gözəl miniklər... Dünyanı gözəllik məhv edəcək.
***
Ocağın az-çox uğurunu o təmin eləyə bilər ki, Ocaq gedişə qarşı
mübarızənin Basat üsulundan əl çəkir, özünün İnsanlaşma- İnsanlaşdırma
təlimi ilə bu gedişi, yürüşü içindən sökmək yolunu tutur.
***
Ölünü qoy, dirini ağla, Türküm! Sənin müqəddəsliyin baş tutmur, ayaq açıb
yeriyə bilmir: ağuşuna aldığı qurbanları müqəddəs yöndə mənimsəyə bilmir.
Ölünü qoy, birini ağla.
***
Mən ata-anama oğulluq eləmədim, qardaş-bacıma qardaşlıq eləmədim,
Yurduma yurddaşlıq eləmədim, arvadıma ərlik, balama atalıq eləmədim.
Bunların hamısını sənin müqəddəslik sorağına, sənin İnam Ocağına qurban
verdim, Türküm! Sənin uca Sabahların xatirinə, ölməzliyin xatirinə.
***
Vüqarımdan keçdim – əl öpdüm; ad-sanımdan keçdim- ata yaşındaykən
əbədi övlad yaşıyla yetərləndim; hökmümdən- hikkəmdən keçdim – güzəştçi
kimi tanındım; dünyalardan üstün tutduğum qadın saçının ətrindən keçdimaxtalara tay oldum; sevdiyim qısaömürlükdən keçdim – uzun ömür diləkçisi –
dilənçisi oldum;..., Türküm! Sənin müqəddəslik sorağın xatirinə, İnam Ocağın
xatirinə...
***
Mənim gətirdiyim qurbanların qaynadığı müqəddəslik qazanına murdar bir
sıçan düşdü. Qazançı nə onu götürüb qırağa atmaq üçün özündə güc tapdı, nə
də “Su ki qaba girdi – oldu təmiz” deyə mənimsəyə bildi. Omənə dedi ki, “sənin
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bu qazanda gördüyüm- siçan deyil, sənin bir tayındır”. Bu isə mənim gətirdiyim
qurbanların ruhuna xəyanət idi.
***
Bizi özünün möhtəşəm idrakıyla, yerə-göyə sığmayan biliyi, bacarığı,
istedadı, inadıyla bağladı özünə; basıb əzdi bu xəzinəsiylə bizi. Biz isə
müqəddəslik sorağıyla, Türkün İnam Ocağı sorağıyla çıxmışdıq öz orbitimizdən
axtarışa, gəlib onu tapmışdıq.
***
Ölünü qoy, dirini ağla, Türküm! Sən doğduğuna ad qoya bilmirsən, sən
doğduğunu bələyə bilmirsən, ərsəyə çatdıra bilmirsən, yaşada bilmirsən.
***
Ölünü qoy, dirini ağla, Türküm! Sənin gələcəyin qaranlıqdır.
***
“Ortalığa dua oxunmaz” sözünü doğru sayıram, ona görə də insana demək
istədiyim sözü Türkümə deyirəm. Mən insana “Türküm” deyəndə insan mənə
daha yaxın və doğma olur – mahnımlaşır, nəğməmləşir...
***
Atamız var olsun!
27-28 İşıq 16-il.

İŞIQ SƏCƏRƏSİ
İnam Ata Ocağının Övladları deyilərsə ki, “biz böyük adamlarıq”, bu onların
türk xalqına inamından irəli gəlir: onlar inanırlar ki, xalq onların böyüklüyünü
görəcək və göstərəcək. Xalq onların inamını doğrultmalı, yəni yüksəlib Ocaq
İnamına çatmalıdır.
***
Bu yüksəliş baş verdikdən sonra türk xalqı anlayacaq ki, İnam Ocağının
Övladları elə onun (xalqın) adından danışırmışlar.
***
Daha sonra Türk deyəcək ki, “Mən böyük xalqam” və bu, onun bəşəriyyətə
(insanlığa) inamının ifadəsi olacaqdır...
***
Və habelə.
***
Atamız var olsun!
27 Köçəri 16-il.
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Üçüncü boğça:

İNSAN

77

78

Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

CÖVHƏR
Ən böyük əsər insanın özüdür, öz ömrüdür- onun dəyərini bunda görün,
onun qiymətini buna görə verin – ixtirasına görə yox, əsərinə görə yox,
hamıdan uzağa və hündürə tullanmağına görə yox, qonorarına görə yox...
***
İnsanın qəlbində bir İnsan Yürürgöyü (Üfüqü) var, İnsan ona doğru
yürüdükcə o, İnsandan qaçır. Yorulur İnsan, qaranəfəs olur bu yürüşdə,
kirlənir, böhtanlanır, eybəcər şəklə düşür, ölür... Niyə yürüdüyünü, nəyə
yürüdüyünü deyə bilmir ətrafdakılara, qəlbində aparır istədiyini torpağın altına.
İnsan İnsanı tanımadan, özü də tanınmadan gəlib – keçir bu dünyadan öz
Yürürgöyünün ardınca...
***
Hamı bir-birini qulpuyla, quyruğuyla tanıyır bu dünyada- qəlbiylə, göyüylə
tanımaq əvəzinə. Hamı bir-birini qüsurlu sayır, qüsuruyla tanıyır, bir-birinin
qüsuruna sevinir...
Yox! İnsanın axtardığı bu dünya deyil.
***
Bir-birimizi yalnız yıxmaq, yıxılma vəziyyətində, yıxılma əziyyətində
saxlamaq üçün – yaxşı tanıyırıq.
***
“Adam” və “İnsan” anlayışlarını duyğu boyalarından – yaxma boyalardan,
boya yaxmalarından təmizləyib, qəti müəyyənləşdirməli.
***
Nə miqdarda, nə sambalda olur-olsun, heç bir həyat neməti məni insanlarla
dartışmağa, yortuşmağa, sürtüşməyə çəkə bilməz.
***
Mən sənin qoşa ovuc ölçünə inanıram, elektron tərəzisinə inanmıram.
Mənə sənin təxminin gərəkdir, elektronun dəqiqliyi gərək deyil.
***
Qoymayın girsin aramıza elektron tərəzisi! Qoyun bir-birimizdə birbirimizinn haqqı qalsın!
***
Elektronlu dünya robotlar üçündür, robotluğa aparır sizi elektron tərəziləri.
Qu deyəndə qulaq batan səhralarda yalqız qalacaqsınız!
***
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Tərəzinin gözünə baxmayın- orada yanan işıq- div gözləridir. Tərəzinin
gözünə baxa-baxa divi diriltdiniz, ay evi yıxılmışlar! Məlikməmməd onu min
müsibətlə öldürmüşdü.
***
Tərəziçinin qəlbinə baxın – orada yanan işıqdır sizin diriliyiniz, ay evi
tikilmişlər!
***
İnsani dəyərlər cədvəlində “güc”, “istedad”, “gözəllik”, “bilik”, “cavanlıq”
adları daşıyan qrafalar yoxdur.
***
Yaxşılıq eləmək: Adam dilində – Minnətin minmək istədiyi Eşşəyin belinə
qoyulan palandır, İnsan dilində – Öz həmcinsinin çiyninə qoşulan qanad.
***
Nə qadınlığı ( kişiliyi) var, nə insanlığı! Di gəl bununla ömür sür.
***
Ölüm – doğmalığa dönüklükdür.
***
Mən insanı tanrı sandım, tanrımıyısa anlamadım. Anlayaydı tanrım məni!...
***
Sosializm – insan ideyasına uyğun idi, adam gerçəkliyinə yox. Buna görə
də qurulmadı, yıxıldı.
***
İnsanlıq – insanilik işi qurğu deyil ki, qurub gedib yatasan. Bu işdəki
Quruculuq ordudakı növbətçilik- Bəkilçilik kimi bir şeydir.
***
İnsanlıq – insanilik arası bir an belə kəsilməyən dərslər silsilədir ki,
yaradılmış və yaradılan müqəddəsliklər əsasında daim, gecə-gündüz
aparılmalıdır.
***
- İnsanlıq – insanilik dərslərini kim aparmalıdır?
- Özündənkeçən Fərdlər və Dövlət! Dövlət, hökumət mütləq bu işlə məşğul
olmalıdır, yoxsa onun insanlara dəxli olmaz.
***
İnsan öz məxluq gücünün köləliyindədir; təbiətə qalib gəldi, hamını qırıbçatdı, özü sağ qalıb artdı – indi öz sayının köləsidir, sayına üstün gəlməsə –
öləsidir!
***
Öldürdüklərini diriltmək üçün, öz sayını nizamlamaqla köləlikdən çıxmaq
üçün ona Ruhani Qüdrət, İnsani Qüdrət gərəkdir.
***
İnsanlaşmayan dünya – Zorxanadır. Adamların gücü Zorxana yaratmağa
çatdı. Ağlama, İnsanım, ağlama! Ürəyimi dağlama! Sənin bir adın da axı
Adaməhliləşdirəndir...
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***
İnsanlaşmayan dünya – Zorxanadır. Orada zəifliyin tapdanması, çiçəklərin
çirkləndirilməsi nə məqsəddir, nə qəsd. Orada zəifliyi qoyuyub- yaşatmaq,
çiçəkliyi əzizləyib – çiçəklənmək anlayışı yoxdur. Orada son uclar belə
müəyyənləşir: “Kimin püşkünə nə düşərsə, kim zora necə yarayırsa...” Kimi
buna ismətini itirməklə yarayır, kimi öz “qanuni payını” götürməklə.
***
Ağlama, İnsanım, ağlama! Gəl İnsanlaşdıranın yanına – İnsani Dünya
yaradalım...
***
Zərdüşt insanı görürdü,
Budda insana yanırdı.
İsa insana acıyırdı,
Məhəmməd insana acıqlanırdı;
İnam Ata insana inanır,
Mən insanı sevirəm.
Musa üçün insan yox idi, yalnız yəhudi var idi.
***
İnsana, onun dediyi sözə inanmamaqdan utanıram.
***
Antiinsani təlimlərə tapınan ölkələr çevirməlidir döyüş meydanına- orada
İnsanilik qalxmalıdır antiinsaniliyin üzərinə.
***
- Antiinsanilik nədir?
- İnsanı insan eləyən sifətlərə meydan oxumaq.
- Bəs insanı insan eləyən sifətlər hansılardır?
- Burada gəlib dirənirik Mütləqə...
***
İndiki qocalara baxdıqca çaşıram, ruhdan düşürəm: belə sonla barışa
bilmirəm...
***
İnsanlığı bacarmayanlar çıxış yolunu istehsalatda, yığımda, yarışda,
təhsildə axtarırlar.
***
Hər bir adam ona görə iki soyun birləşməsidir ki, irsiyyətin diktatından çıxa
bilsin, Özünü yaratmaq üçün müxtəlif kombinasiyalar qura bilsin.
***
Cəmiyyət insanlığı “dövriyyədən” o qədər uzaqlaşdırıb ki, insan olmaq
adamlara ar gəlir.
***
Avam adamın ayağına qızıl külçəsi ilişər, o, deyinə-deyinə bunu götürüb
atar yoldan qırağa... Qanmazın da qabağına xoşbəxtlik çıxanda, o, bunu tanıya
bilmir, deyinə-deyinə onun yaxasını cırır.
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***
Acından ölən varsa- acından ölmək müqəddəslikdir, toxundan ölmək
köpəklik.
***
Allah haqqında təlim açmaq – insan haqqında təlimin qapısını qapamaqdır.
***
Allah haqqında təlim açmaq – insanın özünə açılan qapısını qapamaqdır.
Və nə qədər ki, bu qapı qapalıdır – Allahı heç kəs görməyib, eşitməyib,
anlamayıb; görə bilməz, eşidə bilməz, anlaya bilməz.
***
Odur ki, insan insanı Allaha görə öldürə bilir. Mən hələ bicləri, dələduzları,
başkəsənləri demirəm.
***
İnsan Allahı göylərdə yox, İnsanda görsə, ona əl qaldırmaz, dil qaldırmaz,
onu alçaltmaz. Mən yenə bicləri, dələduzları, başkəsənləri demirəm. Allaha
ürəkdən inananları deyirəm. İnsanın adı insandır, o birilərinki bic, dələduz,
başkəsən...
***
“Filankəs bax budur!” – deyə o, qanmaz çığırqan məkriylə əlini taxtaya
döydü. Taxtadan taqqıltı gəldi: “Məni döyən taxtadır, beyni tamam saxtadır, içi
buzdur, şaxtadır...”
***
Meyar ağlıqdırsa, ağ ağdan yalnız ağlığını itirməklə seçilə bilər. (Ağ ağdan
fərqlənməklə ağlığını itirə bilər yalnız).
***
Enənlər, sürünənlər uçanların qanadını kəsirlər, uçanlarsa qanadsız da
uçurlar – ruhlarıyla!
***
Uçan enəndən, sürünəndən güclüdür ki, uçur, ancaq o, qanad kəsmir –
qanadlı kəsilsə də. Çünki o, qanad vurğunudur.
***
Mən bir kimsəyə it kimi bağlansam, itkimilik müqəddəsləşər – müqəddəslik
qaynağıyam mən.
***
“Əmək intizamının” boyunduruğu altında sənətkar yetişə bilməz, öküz
yetişər.
***
“Əmək intizamina” əməl etməklə yanaşı, sənətəbənzər bir şey də yarada
bilmək- igidlikdir, xalqa təmənnasız xidmətdir.
***
İstehsalsız “əmək intizamı” – əməksiz dustaqlıqdır.
***
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Özümə dalmağım – səni saymamağım deyil. Mən özümə dalanda – qoy
özümdə qalım. Mən özümə dalanda özümdə səni arayıram, sevgilərimiz
arasında doğmalıq arayıb tapıram.
***
Doğma münasibət işığını adam anlamır – doğma bala, doğma ana olsa da;
insan anlayır. Ona görə də hara baxırsan – İnsan ağlayır, ağlayır, öz
Doğmasını arayır.
***
İnsanın adam adında Doğması olmur – anası da, balası da olsa adam.
İnsanın Doğması insan olur – dünyanın və tarixin harasında doğulur –
doğulsun.
***
Verilməlini yaxşılıqla vermədiniz, o da keçdi pisliyə. Pislik becərdiniz və pisi
qınadınız, pisliyi özünüzdən qiraqda sandınız. Çünki idrakınız yox idi, sevginiz
yox idi; məsuliyyət də duymadınız. Beləliklə, zorakılığı zərurətə çevirdiniz.
***
Adamlığa elə alışmısınız ki, insanlığa qayıtmaq – doğum ağrıları qədər ağır
gəlir sizə.
***
Oğul – “düşmən çəpəridir”sə, sən düşmənsən – məntiq belə deyir və daha
da irəli gedir: – Çəpərin özü düşməndir – başqa bir yerdə cəpərə ehtiyac
yaradır.
***
Minbir tale qulanə olmasa, onların şahanəliyi əllərindən alınmasa, bir tale
şahanə ola bilməz – ey qulanəlik carçısı, ey “şahanələr” məddahı Nitsşe və ey
Nitsşeçi cırcıramalar!
***
İnsanilik – fərdləşmə tələb eləyir. Cəmiyyət adamını fərdləşdirmək cəhdi isə
ona – balığın sudan çıxarılması kimi təsir eləyir.
***
İnsana sevgi – bütün sevgilərin başında, önündə – bütün sevgilərin üz
ağlığı.
***
Hücumçu haqlı da olur, haqsız da; qorunucu (özünü müdafiə edən) – daim
haqlı olur. Odur ki, mən daim qorunmanı seçirəm öncə.
***
Hər kəs öz “haqqından” yapışır və öz ləyaqətindən vaz keçir, öz ləyaqəti
qədərində haqqı əyir.
***
İnsan Qəlbdən yaranıb. İnsanın kəşf olunması da Qəlbin kəşfidir.
***
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Az-çox ciddiliyi və biliyi olan hər kəs təsdiq edər ki, insan – ruhani varlıqdır.
Ruhani tarixsə hələ yazılmayıb. İndiyədək yazılmış tarixlərin hamısı
maddiyyatçı – cismani tarixdir. İnsan tarixi yazılmalıdır – yazılacaq.
***
“İnsan” deyilənin həyatında hər şey ruhanidir və ruhani olmayan heç nə
yoxdur. “Fəlakət” adlanan bütün hallar, bütün anlaşılmazlıqlar, faciələr ondan
törəyir ki, bu həyatda “maddi”, “cismani” deyə nəsə də axtarırlar. Bu yanlışlıq
bəşəri daim göynədir və min təəssüf ki, öyrədə bilmir! Və bu yanlışlıq insanın
da heyvan – Canlı, Canlılardan Biri – sayılmasının faciəli dərəcədə dərin
qalığından irəli gəlir.
***
Mərhəmət – insansevərliyin ələsalınma biçimidir.
***
Mərhəmət – iyrənc cibgirlərin, alçaq başkəsənlərin özlərini ağa çıxartmaq
üçün quraşdırdıqları anlaşılmaz bir boyaqdır.
***
Kiminsə “qanını (qisasını) almaq” – yoxdur, “yeni qanlar tökmək” var.
***
İnsan bir simdir, Anlam – simçi. Simçi simi çaldıqca – özünü izhar eləyir.
Zaman–zaman. Bu və ya başqa biçimdə, bu və ya başqa yetkinlikdə...
***
Simçi olmasa, sim çürüyər,
Simçi calmasa, sim qırılar.
***
Özünü bilməmək, heç bilməmək: Səndən məndə yoxdur, məndən səndə
yoxdur.
***
“Görüb – inanım” deyirsən. Onun mənə dəxli yoxdur – gördüyünə
inanırsan, mənə yox. İnanmaqçün – görməliydinsə, mən sənin nəyinə
gərəyəm?
***
İnsana inam yoxdursa, Allaha da inam yoxdur; insana sevgi yoxdursa,
Allaha da sevgi yoxdur. Yaxşı-yaxşı düşünsəniz, bu sözlə güləşməzsiniz.
***
“Ey Allah! Sənə inanırıq, Səni sevirik, ancaq insanın başına daş salmaq
istəyirik!” – dedi Birisi. Allah ətəyini onun əlindən çəkib aldı, o isə uca
dərgahdan daş üstünə düşüb parçalandı.
***
Yer üzündə qanacağa nə qədər böyük ehtiyac varmış, Atam! Yer üzündə
nə qədər çox qanmazlıq varmış!...
***
Dərdlilər! Dərdisizlərə köks ötürüb qudurtmayın o itləri!
***
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Adamların bölünməsi: müştəbehlər, bədgümanlar.
***
Yaxşı Adam – öyrədən, inadlı, güclü, səbrli olmalı və bilməlidir ki, camaat
ona əziyyət verəcək.
***
Adam Yaxşılaşanda – İnsan olur.
***
Düzünə qalsa, bütün dünya yaxşılara qarşı savaşa qalxmalıdır. Yaxşıların
içində bütün bu dünya üçün diktatura qorxusu var. Çünki yaxşıların fikrincə,
bütün bu dünya yaxşı olmalıdır.
***
Bəşəriyyət – gövşəmədən, daim otlayan mal-qara sürüsünə bənzəyir.
“Bəşəriyyət” – yəni adamlar yığını, yığın-yığın adamlar.
***
İnsanlıqdan uca şahlıq yoxdur; elə iş yoxdur ki, insanlıqla birləşəndə şahlıq
ucalığına yüksəlməsin – ayaqyolu təmizləyən olsanız da.
***
Bütün gözəlliklər yalnız İnsana yaraşır. (Yaratığa yaraşmır, adama
yaraşmır).
***
Böyük Adamın yalqızlıq duyğusu (gileylənməsi) – xalqın mahiyyətinə ərk
etməsidir, yar-yoldaşın mahiyyətinə ərk etməsidir... Hər nədirsə, zəiflik
əlamətidir, dizdə əsmənin başlaması deməkdir.
***
Bütün millətlərin totemləri bağırır, bağırtıdan qulaq batır – insan səsi
eşidilmir.
***
Totem bağırtılarının açılan şifrəsinə inansaq, bütün millətlər qoçudur,
igiddir, “üstadamdır”. Nitsşenin dediyi XX yüzilin ortasında baş tutmadı,
sonunda deyəsən baş tutacaq.
***
Bütün sevgilərin sonu (canı) insana gəlib çıxır və çıxmalıdır. İdmanı
sevirəm – baxan var, sevinən var, sevən var; Bədiyyatı sevirəm – insan
üçündür; Bağçılığı sevirəm...– insan üçündür.
***
O iti bu itin boğması təbiidir, çünki o it bu itdən zorludur.
***
O itin bu iti boğmaması üçün bu it də o it kimi zorlu olmağa məcburdur.
***
Təbiətə bənzəmək – insana yaraşmaz. Təbiətdən üstünlüyündədir insanın
yaraşığı.
***
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Təbiətə bənzəmək yalnız ceyrana bənzəmək deyil, həm də itə
bənzəməkdir, çaqqala, tülküyə, bitə, birəyə, kifə bənzəməkdir; yalnız canavara
bənzəmək deyil, həm də onun parçaladığı quzuya bənzəməkdir...
***
...İnsanda “təbii” deyə öydüyümüzün təbiətə dəxli yoxdur, o – insanın öz
təbiətidir.
***
Mən bu sözü zorsuz olduğuma görə yazmadım, zorsuz mövqeyindən
yazmadım – insan mövqeyindən yazdım...
***
Hər bir İstedadın istedadı onun şəxsi, fərdi insanlaşma səviyyəsiylə
ölçülməlıdır.
***
Adam əyrisiz yaşaya bilməz. Adam – əyməsə, yaşaya bilməz, əyilməsə –
yaşaya bilməz,. Adama adam gərəkdir ki, onu əysin, ona əyilsin...
***
Adam bizi – Yurdumuzu, Elimizi, qazanclı əlimizi– rusa əyirdilər. İndi
növbədə Türkiyədir; Adamlar qabaqca özləri Türkiyəyə əyiləcəklər, sonra
əyildiklərinə söykənib bizi özlərinə əyməyə qurşanacaqlar. Daha sonra Batı
gəlir – Abışıyla... Allah bundan saxlasın!
***
Gözəl səs insanlıq deyil, gözəl boya da, gözəl söz də, abırlı geyim də...
Hələ insanlıq deyil. Bunlar– notlardır yalnız. İnsanlıq da notların necə
canlanmasından, necə səslənməsindən bilinə bilər.
***
İnsaniliyi ayağa vermək olmaz – heç nəyin ayağına. İnsanilik üstünə
yeriyən o ayaq istər üstadam ayağı olsun, istər Allah ayağı – sınar, qalmaz!
***
Özünü korluğa qoymaq olmaz, demək olmaz ki, “insanilik nədir, mən onu
görmürəm?”
***
İnsanilik – heyvan (təbiət) üzərində ucalmaqdır, var olmaqdır, – ancaq
varlığını gözə soxmamaqla.
***
Əlifba səviyyəsində: İnsanilik – buynuzlaşmamaqdır: yalnız öz qarşısına
çıxan otu otlamaqdır; bəzəkdə, dərinlikdə, gözəllikdə. bəhrəlikdə qazandığın
uğurlarla öyünmək yox, sevinməkdir.
***
Yıxan həm yıxdığını yıxmış sayılır, həm də ona əl çalanı.
***
Yıxılmaq bir dərddirsə, yıxana əl çalmaq həm də alçaqlıqdır.
***
Yıxılanı qalxmaq gözləyir, yıxana əl çalanı – yıxılmaq.
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***
Bəs haqlı kimdir? Yıxılmalı olmayan.
***
Bəs Qalib kimdir? Yıxılanı qaldıran.
***
Bəs Uca kimdir? Yıxmaq, yıxana əl çalıb, yıxılana gülmək alçaqlıqlarına
qarşı yorulmadan ruhanı mübarizə aparan.
***
Mən idraksızlarla döyüşmürəm – onlara idrak verirəm. Mənim döyüşüm
yanlış idraklılara, idrak yanlışlığına qarşıdır.
***
İdrak yanlışlığı – insaniliyə qarşı yönəlmişlikdir.
***
İsanı xristianların əlindən almaq – onlardan qorumaq gərəkdiyi kimi, bəlkə
Nitsşeni də nitsşeçilərin əlindən almaq gərəkdir? Əgər belədirsə, Nitsşenin İsa
ilə barışması və undan üzr istəməsi lazım gələcək. Əks halda – İsa ilə Nitsşe
barrikadanın ayrı-ayrı tərəflərində qalarsa, mən İsa ilə olacağam.
***
Bu baxımdan, İnamla İnamçılıq, İnamçılar (Asiflə Asifçilər) arasında da fərq
olacaqdır – bundan qaçmaq baş tutan iş deyil. Ancaq bu fərq – mövqe
məsələsi deyil, səviyyə, yaxud üslub məsələsi olmalıdır.
***
Kişi Tanrılaşa bilər, qadın Günəşləşə bilər. Başqa sözlə: Kişi ruhani
varlıqdır, qadın cismani.
***
Kişi kamalının hüdudu yoxdur, qadın camalının. Bu da kişinin ruhani,
qadının cismani varlıq olduğunu göstərir.
***
İnsanı – içindəki yırtıcının, sürünənin, hürənin... basılmazlığına
inandırmağa çalışmaq insana xəyanətdir – yalan vasitəsiylə xəyanət!
***
İnsanı – içindəki yırtıcının, sürünənin, hürənin... basınarlığına inandırmaq –
insana mərhəmlikdir və bu, həm də həqiqətdir.
***
Hansı millətdən, dindən, irqdən, daha nə bilim nədən olur-olsun – İnsana
qıyan Vətən, sənə lənət!
***
Nəinki millət, hətta Vətən də üslubdur, biçimdir. İçim – yalnız insandır!
İnsandan qıraqda içim (məzmun) yoxdur.
***
İnsanın təzahürlərindən biri – millətdir, biri – Vətəndir, biri – ...
***
Mən cənnəti çoxmillətli elan edəndə milləti insan zənn etmişdim.
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***
Küçədə bir itin dəhşətli zingiltisi qalxdı. İmanın – dinim yandı. Oğlum
Orxanın fəryadı qalxsaydı, imanım – dinim bu cür yanardı.
***
İnsan adını üstünüzdən ata bilməzsiniz, yüyürəniniz yıxılanınıza baxmaya
bilməz. Özünüzü aldatmayın.
***
Ey İnsanlar! İnam Atanın Kitabının üstünə kitab qoymayın!
***
Fizionomiyada insanın payı: alından çənəyə qədər.
***
Adamlara öyrətməli ki, öldürülməkdən qorxsunlar.
***
Kişi – dünya deyil, dünyaüstüdür, dünyanın yiyəsidir. Özünü, kişiliyini,
yiyəliyini dərk edən kişilərsiz – dünya yiyəsiz olur.
***
“Bəşər tarixi” deyilən tarixin insana dəxli yoxdur... Sonra da deyirik ki, niyə
Yer üzündə bu qədər azdır insan, insanlıq!
***
Mən kişi olduğum üçün təpədən dırnağa qadınlıq olan qadını sevirəm. Və
yenə kişi olduğum üçün kişiliyi sevirəm. Bunların hər ikisinin pozunuğu eyni
dərəcədə iyrənc, özgünü– gözəldir.
***
Qadınların analıqda naşılığı ucbatından, yüz baladan biri çatır atalı olmaq
ləyaqətinə.
***
Arvad – üstümüzdə cəmiyyətin nəzarətçisidir. Deyirsiniz “arvad var ki, elə
deyil”. Mən buna razıyam. Ancaq istisnalar qaydanı rədd eləmir. İstisna –
dəyirmanın çaxçaxıdır.
***
Kvazimodonun sevilməməsinin səbəbi – onun çirkinliyi deyil, ağılsızlığı
deyil – pulsuzluğudur. İt murdarı Taleyranın sevilməsi, ağıllı, hətta istedadlı
Van Qoqun sevilməməsi buna sübutdur. Onların üçü də təxminən çağdaşdır və
təxminən eyni yerin adamlarıdır.
***
Adamlar arıların bu qaydasını çeynəməyi xoşlayırlar: “İşləməyən arılar
yuvadan çıxarılır”. Bunu xoşlayan yaşları ötəndən sonra anlayırlar ki, adam arı
qanunu ilə yaşaya bilməz, ondan bir az yüksəyə qalxmalıdır.
***
Ümumiyyətlə, adamlıq – insanlığın xroniki xəstəliyidir.
***
Öz oğluna “Şahbala” adı verəni xalq saymaq olmaz. Xanbala atasının əli
qabardan cadar-cadar olsa da, o, ikiüzlüdür...
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***
Nağıllarda şah qızının sorağı ilə qapı-qapı düşüb gəzəni xalq saymaq
olmaz. O, ikiüzlüdür, hər an xalqa arxa çevirməyə hazırdır.
***
“Bülbül bağrını yeyib ağzı qanlı çıxmaq” – qadınlığa zidlikdir; baldırı
qırxıqlıq – qadınlığa zidlikdir; qulağı deşiklik – qadınlığa zidlikdir... Qadınlığa
zidlik – insanlığa zidlikdir.
***
Heç kəsin başı şapalağa layiq deyil. Başa şapalaq qıcanılanda elə bilirəm
ki, bütün insanların başı mənim başımdır.
***
Heç kəsin qəlbi dəyilməyə layiq deyil, ürəyinə güllə sıxılmağa layiq
olanlarsa çoxdur. Sınmış qəlblərin hamısını öz qəlbim sayıram.
***
Atamız var olsun!
***

AZADLIQ KİŞNƏRTİSİ
Bir azadlıq kişnərtisi var içimdə və bu, siyasi və ya milli azadlıq məsələsi
deyil, azad olmaq yanğısıdır – Fərd kimi – tamam azad!
***
Otu da özüm otlayam, tükü də özüm gətirəm, mələməyi də özüm mələyəm,
sevməyi də özüm sevəm, sevinməyi də özüm sevinəm...
***
...Belə bir azadlıq istəyirəm, onun yoxluğunu hər an duyuram. Paralel
qolların kəsişəcəyi uzunluqda niffrət eləyirəm rels həyatına: – malısan, –
məlisən!...
***
Azad olmaq – Səhərlə, Günəşlə qol-boyun! Yollarla, Dağlarla qol-boyun!
Düzlərlə, Dənizlərlə qol-boyun! Çaylarla, Göllərlə qol-boyun!
***
Ancaq avaraçılıqla, müftəçiliklə, yüksüzlüklə əsla qol–boyun olmaq
istəmirəm.
***
Mənim tamamilə azad olmaq istəyim – içimdə kişnəyən azadlıq atım, nərə
çəkən azadlıq aslanım Əkinçiliyi, Dəmirçiliyi qəbul eləyir.
***
Əkinçiliyim, Dəmirçiliyim Səhərlə, Günəşlə, Yollarla, Dağlarla, Düzlərlə,
Dənizlərlə, Çaylarla, Göllərlə qol-boyun olmağıma əngəl törətmir.
***
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Mənim azadlıq diləyim – az yeməyimlə, az geyməyimlə, az yığmağımla, az
artmağımla, Əkinçiliyim və Dəmirçiliyimlə təmin olunur.
***
Atamız var olsun!
23 Xəzan ayı 14-il.

REAL, İDEAL...
İnsanın reallığı – insan deyil, məməlilər dəstəsindən bir canlıdır. İnsanın
reallığı adamdır, yaratıkdır – məxluqdur. Deməli, insanın reallığı yoxdur.
***
İdeyadır, İdealdır, Ruhdur, Ruhaniyyatdır İnsan! Onun başındakı – türk
deyil, “bitki” deyil, ipəkdir, çiçəkdir; qəhvəyi, sarı, qara, gümüşü bulaqdı,
uçansudur – şəlalədir; onun gözləri – görmə aləti deyil, Qəlbin güzgüsüdür;
onun əlləri – əmək aləti deyil, sığal çəkəndir, göyərçindir – şitil əkəndə də, qaya
çapanda da... O, Yurddur, yurddaşdır, nurdur, vıcdandır, Elə qurbandır, şeir
qoşandır, türkü deyəndir!...
***
Reallıq eybəcərdir, reallıqda diş tökülür, bel bükülür, üz qırışır, göz
öləziyir... İnsan əlçatmaz dərəcədə, sözyetməz dərəcədə, heyratamiz dərcədə
gözəldir – dişi töküləndə də, beli büküləndə də, üzü qırışanda da, gözü
öləziyəndə də... Bu gözəllikdir yaradan Onu, bu gözəllik üçün yaranıb O!
***
İnsan Özünə doğru gedir, Özünə çatmalıdır, çatacaqdır. Özünə çatmaq –
İnsana çatmaqdır.
***
Atamız var olsun!

“ŞƏFİQƏ ANA” DÜYÜNÜ
“Şəfiqə Ana cənnətə gedəcək, ya cəhənnəmə?” Bu sorğu mələklərin əbədi
müzakirə mövzusu olacaq – Sizifin qaldırdığı daş kimi.
***
“Bəhramı o yaratmışdır, yalnız o! Bəhramın Anası odur, dünyası da, Allahı
da – şəriksiz! Oğlunun yaşaması, işığa çatması üçün bu dünyada cəhənnəmi
könüllü seçmişdir özünə. Onun o dünyada yeri cənnət olmalıdır!” – deyəcək
mələklərin bir bölüyü.
***
“Bəhramın yaşaması başdan-ayağa əzabdır, cəhənnəm əzabı! Onu bu
əzablara salan anasıdır – sizin Şəfiqə Ana deyə öydüyünüz! Onun yeri
cəhənnəmdir o dünyada!” – deyəcək mələklərin başqa bir bölüyü.
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***
“Can ağızdan çıxmayınca ümid üzülmür” demiş babalar.
***
Bəhramın əzabı vardısa, Ümid adlı sevinci də vardı və onun Ümid adlı
sevincini yaşadan Şəfiqə Ana idi yalnız!” – deyəcək yenə mələklərin birinci
bölüyü.
***
“Bu ümidin adı Sevinc yox, Aldanış idi! Şəfiqənin yeri cəhənnəmdir!” – deyə
haykıracaqlar ikincilər.
***
“Düzdür, hər ümiddə bir aldanış da var, ancaq ümidin özü sevincdir. “Mən
ayağa duracağam! Mən yeriyəcəyəm! Üzümə qonan milçəyi özüm qovacağam!
Ağzıma çörəyi özüm yeyəcəyəm! Şəhərimi, Xəzərimi, Yurdumu görəcəyəm!” –
ümidi. Bu hələ bir yana, bəs Bəhramın Ananı dərk eləməsi sevinc deyildimi?!
Yurdunu, Elini dərk eləməsi, işığa çatması sevinc deyildimi?!... Deməli, Ana
onun əzabından çox, sevincini yaşadıbmış. Ana – cənnətlikdir– deyə
çarpışacaqlar birincilər... Beləcə əbədi!...
***
Bəşəriyyətin “Şəfiqə Ana” adında əbədi müzakirə mövzusu var. İnsanilik
Şəfiqə Ananın tərəfindədir. Bu – əbədi, mütləq həqiqətdir!
***
Əzabdan əzabsız qurtarmaq (evtanaziya) – olar – əzabdan alçalanı.
Əzabdan ucalanıysa – yox!
Ali Həyatın adı – Ucalıqdır. Yalnız Ucalığın yaşamağa haqqı var, alçaqlığın
– yox! Əzablı, ya əzabsız.
***
Haqq – İnsanın Qəlbidir, Qəlb özümüzdən qəlbidir.
***
Atamız var olsun!
13 Çiçək ayı 14-il.

UCALIĞA ÇAĞRIŞ
Yolsuzluq götürüb gedir dünyanı, yol heç görünmür gözə. Yol qısılıb
harayasa, şəkib içinə nəfəsini. Əksinə olmalıykən – yosuzluğa divan
tutmalıykən.
***
Torpaq dedi – anlamadın, Günəş dedi – anlamadın, Tanrı dedi –
anlamadın...
Mən deyirəm – inan barı – dünyanın genişliyinə, həyatın tükənməzliyinə,
göylərin ucalığına, dağların vüqarına, yolların həsrətinə, dənizlərin əminliyinə...
İnan, inan, inan!
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***
Alçaltma özünü çərçiliklə! Alçaltma özünü çərənçiliklə! Alçaltma özünü
alverçiliklə! Alçaltma özünü dilənçiliklə! Alçaltma özünü əli, qəlbi əyriliklə!
Alçaltma özünü süləntiliklə! Alçaltma Yurdunu adamlıqla! Alçaltma, alçaltma,
alçaltma!...
***
Ey nə üçün doğulduğunu bilməyən adam! Sən dünyaya İnsan olmaq üçün
gəlmisən!
***
Kiçiltmə özünü gözəlliyinlə! Kiçiltmə özünü cavanlığınla! Kiçiltmə özünü
varınla! Kiçiltmə özünü zorunla! Kiçiltmə özünü biliyinlə! Kiçiltmə özünü
istedadınla!... Kiçiltmə, kiçiltmə, kiçiltmə!..
***
...Yazıq olsaydım – mən də oğurluq edərdim. Yazıq olsaydım – mən də
əyrilik edərdim. Yazıq olsaydım – mən də yada yıxılardım. Yazıq olsaydım –
mən də yad ordeni alardım...
***
Mən yazıq deyiləm, İnsanam.
***
Atamız var olsun!
5 Şölə ayı 14-il.

DÖVLƏT və SİZ
Yalnız hüquq və iqtidarınızı deyil, ləyaqətinizi, dostluğunuzu, sevginizi də
tapşırırsınız dövlətə.
***
Dövlət – istər yad dövlət, istər öz dövlətiniz! – hansı havanı çalırsa, ona
oynayırsınız, hansı halvanı çalırsa, onu yeyirsiniz.
***
Dövlət hansı gün hansı qərar çıxarırsa, həmin gün həmin qərarın rənginə
boyanır üzünüz.
***
İstəyəndə dəllal eləyir dövlət sizi, istəyəndə kolxoz eləyir; istəyəndə kölə
eləyir, istəyəndə “azad buraxır”; istəyəndə quzu eləyir, istəyəndə ac qurda
çevirir; istəyəndə çadraya bükür, istəyəndə tumançaqlaşdırır.
Keyfi istəyəndə yenidən qurur Dövlət sizi, istəyəndə əskilikdə saxlayır...
***
Türklər Boz Qurdu qızışdırsınlar, farslar boynu qıllı Şiri, ruslar Ayını, çinlər
Aslanı, ingilislər Qaplanı, ermənilər Goreşəni... Qızışdırıb salışdıraq birbirimizin canına, özümüz qıraqda dayanıb çəpik çalaq, baxıb ləzzət alaq: “Altda
qalanın canı çıxsın!”– deyə.
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Canı çıxan da özümüz olacağıq – Qurd, Ayı, Aslan, Qaplan, Şir, Goreşən
olmayacaq.
***
Dövlət (durum, zamanə, şərait, mühit...) mənə səni aldatmaq hüququ verib
– ancaq mən səni aldatmayacağam. Dövlət mənə səni alçaltmaq hüququ verib
– ancaq mən səni ucaldacağam. Dövlət mənə səni öldürmək hüququ verib –
ancaq mən səni yaşadacağam...
***
Səndə aldanan, alçalan mənəm, ölən mənəm. Səndə inanan da mən
olmalıyam, ucalan da, yaşayan da... Dövlət (durum, zəmanə, şərait, mühit...)
bizim aramıza girə bilməz!
***
Atamız var olsun!

GÖY, TANRI
“Göy Tanrı” nə deməkdir? Boyamı? Admı?
***
Bilirəm ki, Göy adamları Yerə “Tanrı ”deyirlər – Yer Tanrı.
***
Tanrısızlıq ortada bir adamlara qalır – biz adamlara.
***
Biz Tanrı olsaydıq, Göy – biz olardıq. Biz bir-birimizçün Göy olsaydıq –
Tanrılaşardıq.
***
Göyün əlçatmazlığı – İnsanın danılması, inkar edilməsidir. Bunca
özünüdanmanı necə bacardıq? Bacarığımız özümüzü Göylərcə dərin quyulara
saldı.
***
Sizif – bizik – Tanrılığına qayıtmaq istəyən İnsalar.
***
Mən Səni axtarıram, Asif Ata! Gecə-gündüz yol gedirəm Əzəliliyinə doğru,
İnamlığına doğru. Möhkəm inanıram ki, Səni tapacağam! Xoşbəxtəm ki, bu
İnam var məndə sarsılmaz!
***
Türkün “Göy” sözü al-əlvan bir çəmənzardır, itmiş bir nağıldır:
Göy – tanrı
Göy – köy – kənd
Göy – yeznə. Kürəkən
Göy – xəsis: axı Göyə əl çatmır və göydən ələ bir şey gəlmir...
Göy – boya, Tanrılığın əlaməti, izi, qalığı...
Göy – mənim bilmədiyim tanrısal anlamların al-əlvan çiçək qomu...
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***
Bu gecə bir kəşf eləmək istəyirəm: Həqiqətdən başqa hər şey yalandır!
Həqiqət isə budur ki, Tanrı – İnsandır, İnsan – Tanrıdır.
***
Bu gecə onu da kəşf eləmək istəyirəm ki, Sizif – daşı dağdan aşıracaq,
mütləq aşıracaq!
***
Atamız var olsun!
9 Qürüb ayı 14-il.

TƏBİƏT ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏ
“İnsanın təbiət üzərində qələbəsindən” danışırlar və misallar göstərirlər.
Mən bu misallarda deyilənin əksini görürəm.
***
İldırım çaxmasının elektrik enerjisinə çevrilməsini, səhraların bağ-bağata
(və bağ-bağatın səhralara) çevrilməsini, elektrik (ya başqa) qaynaqları
vasitəsiylə ölümün həyata çevrilməsini, cərrahiyyə yoluyla kişinin qadına
(erkəyin dişiyə) və əksinə çevrilməsinə və b.k. “möcüzələri” mən insanın təbiət
üzərində qələbəsi saymıram, əksinə, təbiətin insan üzərində qələbəsi sayıram.
***
Türklər 1258-ci ildə Bağdadı – Ərəb Xilafətinin başkəndini tutdular, ancaq
nəticədə ərəblər (islamlar) türkləşmədilər, əksinə, türklər islamlaşıb
ərəbləşdilər... İldırımın ram edilməsi belə bir dırnaqarası “qələbəyə” bənzəyir.
***
“Təbiət üzərində qələbə çaldım” deyirsən. Şəhvət düşkünlüyündən
qurtulmuş olsaydın, bilərdim ki, doğru deyirsən –inanardım Sənə. Təbiət
nemətlərinə (maddi nemətlərə) qarşı acgözlükdən – qarınqululuqdan qurtulmuş
olsaydın, bilərdim ki, doğru deyirsən – inanardım Sənə. “Düşməni”, “başqa
millətdən olanı”, “başqa dindən olanı” öldürmək yırtıcılığından qurtulmuş
olsaydın, bilərdim ki, doğru deyirsən – inanardım Sənə...
***
Bunlara nail olmadığın halda, “təbiət üzərində qələbə çaldım” deyirsən.
Bilirəm və görürəm ki, yalan deyirsən.
***
Nəinki “düşmənlə”, “başqa dindən”, “başqa millətdən olanla”, başqa
məhlədən olanla da qarşılıqlı münasibətlərini “özünüqoruma – özgəniqovma”
prinsipi üzərində qurursan. Hanı burada “təbiət üzərində qələbə”?! Bu ki, xalıs
təbiətçilikdır, təbiət qarşısında təslimçilikdir!...
“Təbiət üzərində qələbə” adıyla İnsanlığı məğlub eləyirsiniz.
***
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Siz doğrudan da təbiət üzərində Qələbə çalanda sevinəcək Təbiətimiz!
Çaylarımız gurlaşacaq, ormanlarımız sıxlaşacaq, Göylərimiz təmizlənəcək,
havalarımız billurlaşacaq, türkülərimizə quşların səsi qarışacaq, ceyran-cüyür
kəndlərimizə gələcək...
***
“Təbiət üzərində qələbə” – İnsanlaşma deməkdir. İnsanlaşdınızmı?!
***
Atamız var olsun!
1 Ata ayı 14-il.

HƏQİQƏTÇİ və CƏMİYYƏT
Yalnız insanlaşanın yaşamağa mənəvi haqqı var, yalnız insanlaşdıranın
öyünməyə mənəvi haqqı var. Qalanları “qanuni” haqlarıyla yaşayır və
öyünürlər.
***
İnsanı millət qurtara bilər bəşərin əlindən. Bəşər – Təpəgözün ikinci adıdır.
***
İnsanı Allahdan qorumaq lazım gəlir – o varlığı ki, onu “Allahın özü
yaratmışdı, özünəbənzər yaratmışdı”.
***
Cəmiyyətlərdə həqiqət ünvanından insana yanaşmaq üçün qapı qoyulmur.
***
Xurafata qarşı, idraksızlığa qarşı, həqiqətsizliyə qarşı söz demək, iş
aparmaq imkanı olmur cəmiyyətlərdə.
***
Çünki cəmiyyət böyükləri, cəmiyyət bədiiyyatçıları, cəmiyyət həqiqətçiləri –
cəmiyyət süslüləridir. Onlar xurafatdan bal əmirlər, idraksızlıqdan bal əmirlər,
həqiqətsizlikdən bal əmirlər. Və iddia edirlər ki, bu işdə Allah onlarla əlbirdir.
***
Əgər bu işdə Allah onlarla əlbir deyildirsə, biz onun – Allahın – etiraz səsini
eşitməliyik. Bu səsi eşitmək üçünsə getməyə yer yoxdur və bu səs heç yandan
gəlib bizim qulağımıza çatmır.
***
“Həqiqətçiyəm!” – deyirsən. Bəs niyə cəmiyyət səni döymür, söymür?
***
Bəlkə cəmiyyətin özü həqiqətsevəndir? Cəmiyyətin özü həqiqətsevəndirsə,
sən Həqiqətçi onun nəyinə gərəksən?
***
Həqiqətçi – cəmiyyətə, cəmiyyət tərəfindən döyülmək, söyülmək üçün
gərəkdir.
***
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Cəmiyyət səni döymürsə, söymürsə – həqiqətçi saymır.
***
Allahın adıyla suçlandırılıb öldürülmüş elə bir şəxs tanımır ki, tarix, o, idrak
yiyəsi olmasın, insanlara ağ gün aramasın. Beləmi olur Allaha xidmət?!
***
Beləliklə, siz Allahı insanın əlindən alırsınız, cəmiyyətlə birləşdirirsiniz və
Onu şər qüvvələrin başı üzərində bayrağa çevirirsiniz.
***
Allahı insandan qoruyan şəxs, mühit bir qayda olaraq, yalan danışır; –
Allahın adından danışmaqla. Çünki ya hamının dediyi Allahın dedikləridir, ya
da heç kəs deyə bilməz ki, Allah elə demir, belə deyir.
***
Allahın adından danışmaq Allah qatında adamın ən böyük suçu
sayılmalıdır.
***
Allah – Anlamdır və o, Sözlə biçimlənir və bu Söz İşığa çevrilib insanı
həqiqət yönündə aparan Yolu aydınladır.
***
Atamız var olsun!

İNSANLIQ və BİLGİNLİK
Zərdüşt varisi İnam Ata insanın qocalıq çağını “Ucalıq” adlandırır... Bəlkə
ucalığa doğru dönüşün intuitiv müjdəsidir bu?!... “Ey o çağları görəcək məsud,
unutma bizləri, yad et...”
***
Nə qədər bəzəkli, uğurlu, gözəl, dərin, bəhrəli olur-olsun – mən
antiinsaniliyi qəbul eləyə bilmirəm. Ancaq bu keyfiyyətlər mənim çılğın
hönkürtülərimə heç bir məhəl qoymurlar.
***
Ancaq obanın o başında bəzəyin, uğurun, gözəlliyin, dərinliyin, bəhrəliyin
quduzlaşması göstərir ki, onlar da məni özlərinə məhəl qoymayan sayırlar: bu
quduzlaşma da onların hönkürtüləridir.
***
Nə mən onları insaniliyə cəkə bilirəm, nə onlar məni öz keyfiyyətlərinə çəkə
bilirlər.
***
İnsaniliyə qarşı yönəlmiş bilginləri sözün əsl anlamında hədsiz dərəcədə
bilikli gördüm. Mən onlara qarşı necə dura bilərəm?! Ancaq durmalıyam,
duracağam! Çılğınlıqdan acı göz yaşlarım oxlu kirpinin oxları kimi atılmaqsa
da, hirsimdən əyilib torpağı yalamaqsa da...
***
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Mənim bu amansız qətiyyətim, bu ilkinsan, ibtidai insan çılğınlığım mənim
üçün bütün bilikləri əvəz edəcək.
***
Atamız var olsun!

ÜMUMDÜNYA ŞƏHƏR QANUNU
Şəhərdə “ev heyvanı”, özəllikcə də it, pişik saxlamaq– insana nifrət
əlamətidir.
***
Niyə şəhərdə dəblər adamların başına ip salıb oynadır? Çünki şəhərdə
“Rəqiblik” qanunu hökm sürür – “Ümumdünya cazibə” qanunu kimi.
***
Dəblər vasitəsiylə şəhərli həm cəlb eləyir, həm də cəlb olunmaqdan özünü
“qoruyur”.
***
Bağır çatladır ki, öz bağrı çatlamasın. Şəhərdə it, pişik saxlamaq da bağır
çatlatmağın biçimlərindən biridir.
***
Mən bu sözü qınaq istəyiylə yazmıram – bununla “Ümumdünya Şəhər
Qanunu”nu kəşf eləyirəm...
***
Biz susayanda su içirik, suya mahnı qoşuruq; suda boğulanda, suyu
qorxunc bir şey sayırıq – ona nifrət eləyirik. Şəhərdə adam adam üçün məhz
bu aşırı su timsalındadır.
***
Bizi boğan su böyüdükcə, bizim üçün onun qorxuncluğu da böyüyür.
***
Şəhərdə, şəhər mühitində “insana nifrət effektinin” açımını – yaranma
səbəbini tapdım. Təklifim nədir? Şəhər kiçik olmalıdır. “Kiçik” – yəni necə? Ən
böyük (məsələn, indiki Mexiko, Tehran, Şanxay, İstanbul kimi) şəhərlərin
əhalisi: 300-500 min nəfər. Bakı? 100-200 min nəfər – bəsdir.
***
Mən inanmıram ki, hər gün şəhər taşıtları (minikləri, nəqliyyatı) ilə işə gedib
– gələn adamlar bu sözün doğruluğunu anlamasınlar.
***
Şəhərin kiçik ölçülərinə necə nail olmalı? Bu sorğu açılmasa və ya onun
açımı inandırmasa – bütün zəncir qırılıb dağılacaq...
***
Atamız var olsun!

97

ŞƏHƏR və MƏNƏVİYYAT
Şəhər yaşamı (həyatı) məndə dağıdıcılıq, “aqressivlik” duyğuları oyadır.
***
“Şəhər yaşamı (həyatı) – əməksiz, züppə, qəhbə, yaraşıqlı, göyçək
adamlar mənzərəsidir ən çox; içəridəki eybəcərliyi (və dərdi) ört-bastır etmək
üçün gözəl görünüşlər mənzərəsidir.
***
Bütün bilməcələr bilinməlidirmi – insanın “fizikası” (cismi) barədə? Örnəyin
(məsələn): Qadın döşlərinin hansı bükümdə və ya hansı çılpaqlıqda daha
qıdıqlayıcı olmasının bilinməsi vacibdirmi?
***
Şəhərdə insan “maraq” marığına yatır, “maraqlılıq” axtarışına sürüklənir və
“maraqlar imperativinə” qurban verilir.
***
Onun nəyi vardırsa – “kəşf edilir”, hər şeyi “kəşf edilir” – o dərəcədə ki,
tezliklə onda “maraqlı, bilinməli, bilinməyə yarar daha heç nə qalmır və insan
heçnə sayılır. Və bu heçnələr uydurma “Nələrin” kəşfinə, istehsalına yönəldilib
– yönəlirlər.
***
Əməkdən, yaradıcılıqdan, gərilməkdən – yaşamın (həyatın) reallığından
uzaq adamlar yığını yaranır şəhərdə. Onlar burada əməkçi, yaradıcı, gərgin
yaşayan bir qom həmnövlərinin əlavəsinə, əmtəəsinə, malına çevrilirlər. Onlar
burada fon (yerlik) yaradırlar; öz örnəkləriylə toplumun gözündə insanı
dəyərdən salırlar – insanın alçaldıcı “satira atəşinə tutulmasını” və cismən
öldürülməsini asanlaşdırırlar.
***
Yüksək keyfiyyət, ən yüksək keyfiyyət, “yaxşıların ən yaxşısı”... daha
yaramır, beynəlxalq standartlara “ehtiyac yaranır”; bu “ehtiyacı” ödəmək üçün
qoçaq alçaqlar, alçaq qoçaqlar yaranır. Bunlarla yanaşı, bunların əlavəsi, malı
– əmtəəsi, məşuqu – məşuqəsi olan, heç bir əsl dəyərə məhəl qoymayan,
onları anlamayan bir dəyərsizlər silki yaranır, dəyərləndirmə meyarı verilir
onların ixtiyarına.
.***
..”Bu pisdir, o yaxşı” – deyə Kəndə də gedə, Kəndi də öyə bilmirəm. İnsan
axtarışdadır – özünü, öz dəyər meyarını, öz yaşayış yerini axtarır.
***
Atamız var olsun!
8 Od 17-il.
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DOĞRULARA MƏKTUBLAR
İstəkli Doğru Qardaşım! Axı biz ikiüzlülərik: biz bilirik ki, doğruyla ev tikmək
olmaz, ancaq hamımız (demək olar hamımız) evlərdə yaşayırıq.
***
Görəsən, ilsıra boyu – tarix boyu bu Yer üzündə tam doğruyla bircə evsə
də tikilibmi?
***
Görəsən, bu Yer üzündə işlər niyə belə qurulub ki, doğruyla bircə evsə də
tikə bilmirik? Yönümüzü oğruluğa döndərən nədir, kimdir? Bizi ikiüzlülüyə
məhkum edən, pərçimləyən nədir, kimdir?
***
Evsizlər doğrudurlar. Biz isə evi də sevirik, doğrunu da, ancaq ayrıayrılıqda.
***
Sevgimiz də ikiüzlüdür...
***
“Doğru”yla “Oğru” sözləri niyə uyar səslənir? Olmaya bunda bir hikmət
var?!
***
Doğrular evsizmi olmalıdırlar?... Sorğular nə qədər əski olsalar da, aşması
yoxdur hələ. Doğruluq ona görə bunca ağır işdir ki, onu hər milyon nəfərdən 1
İnsan götürür öz çiyninə.
***
Arvadının yanında şəstinə toxunulması cavan kişiyə ağır gəldiyi kimi,
arvadının yanında şəstinin qırılması qoca kişinin də belini qırır. Axı ər–arvadlıq
qocalan şey deyil!...
***
Ocaqdan qıraqdakı dəyərlərin ən yüksəyi – Gümüşdür, Ocaqdakı
dəyərlərin ən aşağısı – qızıldır.
***
Azərbaycan mərdliyinin, türk birüzlülüyünün şair Qəşəm İlqar kimi fədaisi
var. Nə azdır oxumuşlarımız arasında belə ünvanlar!
***
Qulu Ağasəsdə insanlıq istedadı var.
***
“Yeni Oğuz Sözü” xalqla qovuşmağa gedirdi, onun yoluna çoxlu yava itlər
çıxdı. Nəzərli Səfalı Avdal oğlu bu yolda onu itlərdən ötürdü.
***
Atamız var olsun!
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SEVGİ
Sən mənim sevgimdə bircəsən, bənzərsizsən, əvəzsizsən, ən ucasan,
ölməzsən – gözəl olsan da, olmasan da; bilikli olsan da, olmasan da; istedadlı
olsan da, olmasan da; güclü olsan da, olmasan da... Təki insan ol!
***
Sevən gənclər istərəm – Safruhla Səhər kimi!
Sevən övlad istərəm Atanı – Safruh kimi!
Sevən yurddaş istərəm Türkeli – Safruh kimi!
Sevən insan istərəm həyanı – Safruh kimi!
Sevən aşiq istərəm İnsanı – Safruh kimi!
***
Ayşeciyim, sevdiciyim! Sənin ayağın ələ bənzəyir, əlin üzə bənzəyir, üzün
ürəyə bənzəyir... Ürəyin tamam ruhmu, sevdiciyim, Ayşeciyim?!
***
Ayşeciyim, sevdiciyim! Məni aldatmamaq üçün, bir az sümüklü ol, bir az
dişli ol, bir az dırnaqlı ol!... Aldadanda sarsıtmamaq üçün bir az qaba ol,
sevdiciyim, Ayşeciyim!...
***
Gələcəkdə söyüşməyimizi istəyirsənsə, gəl evlənək – gözəlim, göyçəyim,
mələyim, çiçəyim!...
***
Ey eşqə sədaqət andının tündlüyündən ağzı yeddi yerdən əyilən oğlan, Ey
vədinin şirinliyi dodaq çatladan cavan! Bil ki, sən də yalan deyirsən, sənə də
yalan deyirlər.
***
Sənin sevgin o qədər cılızdır ki, mən onu qazanmaq istəmirəm.
***
... Düzünə qalsa, “Sevgi” – ən uca idrakın adıdır – İdeal İdrakın, İdrak
İdealının.
***
“Sevgi!” – İnsanlaşma İnamı, Mütləqə İnam gələcəyinin idrakı belə
adlanacaq.
***
Evlənəndən ölənə qədər Leyli-Məcnun olmayanlar evlənənə qədər də
Leyli-Məcnun olmayıblar.
***
Qısqancın dediyi: Nə mən sevim səni, nə də sevsin başqası.
***
Ehtiras
obyektinin
adıyla,
şəxsiyyətiylə,
qəlbiylə
maraqlanmır,
maraqlanmaq istəmir, maraqlanmağa məcbur olur... Buydumu Sevgimizin
aqibəti?...
***
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Sevgi də mi keçdi ölən duyğular cərgəsinə?!
***
Sevincim də sevgimdəndir, kədərim də, ağrım da sevgimdəndir, sağlığım
da...
***
Mən o Kimsəni sevəcəyəm ki, səhrada susuz qalan birisi sərin bulağa can
atdığı kimi, mənim Sevgimə can atacaq.
***
Sevilən xoşbəxt olmaya bilər, Sevənsə – xoşbəxtdir!
***
Sevdiyimə qanad laram, qandal olmaram!
***
Heç vaxt sevgimə “əvəz” ummadım. “Səni sevəcəyəm sən sevməsən də”
deyən ürək necə də böyükdür!
***
İmsiləşənlər, evlənənlər, davalaşanlar, boşananlar... görürəm mən yalnız,
onların haqqında eşidirəm. Sevişənlərdənsə soraq verən yoxdur...
***
Ərini itirir – sarsılmır, sırğasını itirir – sarsılır, az qalır ölsün! Ölmür ancaq...
***
Şərəfini, namusunu itirir – sarsılmır, ofisini itirir – beli qırılmış kimi sarsılır.
Və ofisini özünə qaytarmaq üçün cinsini dəyişib (artıq bunu bacarırlar!) özü də
bir müddət kimsəyə arvadlıq edərdi.
***
Məni sevdiyini məndən gizlətmə!
***
İndiyədək Sevgi haqqında tam bitkin bir Söz deyilməyib. Bunu hətta Füzuli
də deməyib.
***
İndiyədək “Sevgi” adıyla ən çox kişinin qadın istəyi, şövqü öyülüb (vəsf
olunub), bir az da qadının kişi istəyi, şövqü.
***
Cinsi istək– Sevgi deyil.
***
Cinsi istək – ömrün qısa bir parçasının bəzəyidir.
***
Sevgi bütöv ömrə yetməli, ondan da o yana ötməlidir.
***
Bütöv ömrə yetməyən istəyə mən Sevgi deyə bilmərəm.
***
Sevgi – Ruhani haldır və onun cismani ölçüsü yoxdur – cismani istək
adında.
***
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Arvadlı olmaq – insanı adiləşdirir, kiçildir. Arvad insan deyilmi?
***
Arvadlı olmaq – insanı özünə yadlaşdırır.
***
Arvad – insan deyilmi? Ruhani istedad, insani xidmət yiyəsi olan arvada
məişət qulluğu eləmək ərin insani - ruhani borcudur.
***
Ərlə arvada bir can kimi baxılanda, evlənənlərin özləri də bu işə belə
baxanda, cəmiyyət öz fərdlərini bu ruhda böyüdəndə yaranacaq Ailə. Onda adsan da birin yox, ikinin olacaq – ikinin Birliyinə sübut kimi.
***
Hələlik isə ərin ad-sanlı olması arvadın vecinə deyil və onu paxıllaşdırır.
***
Ad-sanlı arvada ər olmaq isə kişi üçün baş alçaqlığı sayılır. Ad-san qadına
baha başa gəlir.
***
Bugünkü adamlar səviyyəsində: Ailə ad-sana qarşıdır, ad-san ailəyə qarşı.
***
Ad-san nə deməkdir? – Filankəs insana, insaniliyə xidmət göstərib.
(Umacaqsızlıq, özündən keçmə, Yurdçuluq, Elçilik, bilgiçilik, bədiyyatçılıq...–
hamısı buraya daxildir).
***
İnsani – ruhani istedad və xidməti olan ərinə qulluğu özünə ağır – üzücü,
əzici yük sayan, ona paxıllıq eləyən arvadın istəmədiyi, bacarmadığı,
anlamadığı məhz budur: insaniliyə xidmət.
***
İnsani – ruhani istedadı olan arvadına məişətdə xidmət göstərməyi özünə
baş alçaqlığı sayan kişinin istəmədiyi, bacarmadığı və anlamadığı məhz budur:
insana, insaniliyə xidmət.
***
Ad-san ailəyə var-dövlət gətirməməlidir, çünki var-dövlət ad-san ifşasıdır,
yəni ad-sanın insani – ruhani məqsədli xidmət vasitəsiylə qazanılmadığını
göstərir.
***
Arvadının xatirinə pis vərdişlərdən, məsələn, papirosdan əl çəkməyə gücü
çatmayan kişinin ailə ləyaqətinə şübhəm var. Müqəddəs qadın nəfəsi ona
haramdır.
***
Müqəddəs qadın nəfəsini tüstülər və içkilər iyiylə murdarlayan ərin kişilik
zövqünə şübhəm var.
***
Atamız var olsun!
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SAFLIQ EŞQİ

Qeysin doğulduğu gündəki ilk çığırtısının açması: “Ata-ana, Leylinin eşqi
məni Məcnun edəcəkdir!”
***
Mən bu fəryaddakı müfqəddəs üzüntünün möhtəşəmliyi önündə, bu
möhtəşəm üzüntünün müqəddəsliyi önündə hegyrətdən quruyub qalmışam.
***
Bu – eşqinmi gücüydü? Yox, məncə, bu – təmizlik eşqiydi.
***
Mən inanıram ki, bu söz, bu haray qara, çəlimsiz, yaxud ağ, çəlıimli bir
oğlanın dilindən qopa bilərdi. Yazıçı uydurması bu qədər yaşaya, bu qədər
sevilə bilməz.
***
Məcnunun: “Get, sən o Leyli deyilsən!” sözünü Səməd Mənsur düz oxuya
bilməyib. Məcnunun demək istədiyi “Cövr et mənə” deyil.
***
Mən inanıram ki, Məcnun Leylisinə qovuşa bilər. Mən inanıram ki,
qovuşma– yanğını, eşqin möhtəşəmliyini və təmizliyini azaltmır, yox etmir.
***
Məcnunun sözü ata-anasınadır, şikayəti ata-anasındandır: Dünyanızı
düzəldin ki, təmizlik orada yaşaya bilsin.
***
Ən ağır dərdli ağı sözü: “Leylili dünyada Leylisiz ölən Məcnun vay!”
***
Məcnun – bütün üç zamanın ən böyük ərəbi – insani, ərəbin üz ağlığı.
***
Məcnun – qardaşım, dostum, sevgilim.
***
Qeys Məcnun oldu, Leyli Məcnun olmadı, Leyli olaraq qaldı. Buna görə də
“Leyli-Məcnun” yaranmadı.
***
Leyli Məcnuna eş deyil, Qeysə eşdir.
***
O dastan bəlkə “Qeys və Leyli” adlanmalıdır? Onda bəs Məcnunun
fəryadları necə olsun?!
***
Yox! “Məcnun” – o dastanın doğru adı belədir.
***
Dastanı “Leyli və Məcnun” adlandırmaq qələmçilərin qüsuruydu.
***
Atamız var olsun!
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AİLƏ SORAĞINDA

1. Ailə işığı
“Qız üstündə bıçaqlaşmaq” – alçalmaqdır və qızı da alçaltmaqdır. “Qıza
görə bıçaqlamaq” – ucalmaqdır.
***
Bəzi adamlar and yeri gələndə analarının canına and içir, bir-birini “anam
oğlu” adlandırırlar. Bu duzsuzluq ondan irəli gəlib ki, bir kişinin sürüyən arvadı
olub, uşaqlar bir-birini və başqaları onları bir-birindən seçə bilmək üçün ana
xəttinə müraciət etməli olublar – heyvandarlıqda olduğu kimi.
***
Qardaşının ayaqqabısını cütləməyən qızdan bacı olmaz; atasının
ayaqqabısını cütləməyən qızdan qız-bala olmaz; ərinin ayaqqabısını
cütləməyən qadından arvad olmaz...
***
Qardaşının uğrunda döyüşüb ölən qız ucalmır və qardaşını ucaltmır; ərinin
uğrunda döyüşüb ölən arvad ucalmır və ərini ucaltmır.
***
Bacısının uğrunda döyüşüb ölən oğlan ucalır və bacısını ucaldır; arvadının
uğrunda döyüşüb ölən kişi ucalır və arvadını da ucaldır...
***
Bu o deməkdir ki, qadın olan kəs qalxan deyil, qalxan vasitəsiylə
qorunulandır və qorumağa borclu olduğumuzdur. Qalxan bizik – kişilərdir.
***
Bəs qılınc nədir? Qılınc – şərdir və o, qardaşın, oğulun, ərin, atanın
ayaqqabısını cütləməmək inadı və qanmazlığı biçimində də göstərə bilər
özünü; qız – balanı, bacını, ananı, arvadı dar ayaqda qoymaqla da, onların
gündəlik yaşayışını yüngülləşdirməməklə də...
***
Gözüm qaldı Qazaxlı qız tipində: Ürəyinin ipəyində, bir də bala fərəhində.
***
Mən onun qəlbindən öpmək istədim. (Ey üzünü görmədiyim bütün
Qəlblilər! Bu söz sizə də aiddir. Neyləyim ki, üzünüzu görmək səadətindən
məhrumam!)
***
İnsanın qəlbindən öpmək üçün canında yer yoxdur.
***
Atamız var olsun!
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2. Ailə harayı
“Övladın valideyinə, qadının ərə, bacının qardaşa
münasibətində biganəlik, soyuqluq, yadlıq görünür”.
(Asif Ata. Ocaqçının həyat tərzi. “Yol” B...1994 kitabı üzrə s. 14).
***
Arvadlar “azadlıq, bərabərlik” həşirində ərlərinə qalib gəlməyə çalışırlar;
bacılar “azadlıq, bərabərlik” həşirində qardaşlarına qalib gəlməyə çalışırlar.
***
Məğlub edilmiş ə r– itirilmiş ərdir; məğlub edilmiş qardaş – itirilmiş
qardaşdır. Bu faciəvi “qələbəni” qazanan isə – itmiş arvadlıqdır, itmiş bacılıqdır.
***
Arvadlar, bacılar öz döyüşlərində – “maddi baza” kimi, dayaq kimi – Küçə
Effektinə söykənirlər.
***
Onların bu “mübarizəsi” – hamınınkılaşma instinktindən (fəhmindən) irəli
gəlir. “Küçə Effekti” dediyimiz – həmin bu instinktin guya şüurlaşmış biçimidir.
***
Qadının həyadan qaçmaq meyli də bunun əlamətidir.
***
Qorumaq – “subyekt” olmaqdır, yəni var olmaqdır; hamınınkılaşmaq – mal
olmaqdır, “subyekt” kimi yox olmaqdır; azadlıq, bərabərlik bölgüsündən qıraqda
qalmaqdır...
***
Hər nədirsə – itirilən kişilikdir, qadınlıqdır, atalıqdır, analıqdır, qardaşlıqdır,
bacılıqdır – Ailədir.
***
Ağaca calaq vurursan. İllər ötür. Köklərdən gələn özəlliklər– xüsusiyyətlər
calaq effektini yoxa çıxardır. Bitkiçilikdə buna “cırlaşma” deyirlər. Ailənin
dağılması buna bənzər haldır. Gəlişmə deyil, geriləmədir. Bu – yeni calaq
növlərinə ehtiyac yaradır.
***
İnsan cırlıq şəraitində yaşaya bilməz. Siz ki, onun necə böyük dağıdıcılıq
qüvvələrinə də malik olduğunu bilirsiniz.
***
(Nitsşe qoçaqlığı əslində həmin bu cırlaşma halına qayıtmağa çağırışdır –
özünün çalğısında başqa cür adlandırılsa da – yaradıcılıq deyil, dağıdıcılıqdır).
***
... İtən, itirilən, dağılan, dağıdılan – bəllidir; tapılan, qurulan, yaradılan
nədir?.. Bilən yoxdur, soraq verən yoxdur; ondan bir işartı da görünmür hələ.
***
Kişi – arvadının ağası – yiyəsi deyil, Ailəsinin yiyəsidir. Qadın da beləcə; o
– ərinə mənsub deyil, Ailəsinə mənsubdur. Kişi də beləcə.
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***
Qardaş bacısından artıq deyil, üstün deyil – onun yalnız qardaşıdır. Bacı
da beləcə... əskik deyil, alçaq deyil – onun yalnız bacısıdır – Ailədə.
***
Qaliblik, məğlubluq olan yerdə azadlıq, bərabərlik yox olub gedir.
***
Qadın – kişi bərabərliyi qadın, kişi bənzərsizliyi biçimində mümkündür,
başqa cür yox.
***
... Ya malların “ekvivalentliyi”, cinslərin – “obyektlərin”, “subyektlərin”
“azadlığı, bərabərliyi”, yaxud ərlərin, arvadların, qardaşların, bacıların qarşılıqlı
sevgiləri, doğmalığı.
***
Birinci yol Nitsşelərin – Freydlərin yoludur; ikincisi – mənim, yolumdur,
Safruhun yoludur. Hansıyla getmək sizin öz işinizdir.
***
Atamız var olsun!
30 Şölə 15-il.
3. Bala sevgisi
Bu deyimləri Analığında şair olan və balalarına Ana Sevgisi adında
bəxtiyarlıq bəxş edən keçmış iş yoldaşım Sevda İsmayılovaya həsr
etmişdim...
***
“Balasını sevməyən ana yoxdur” deyənlər Ana Mahiyyətindən çıxış edirlər,
ana gerçəkliyindən yox.
***
Balasını sevən ana çoxdur gerçəkdə, ya sevməyən? Bunun nisbətini hələ
heç kəs hesablamayıb. Mənim fikrimcə, Bala Sevgili Ana yüzdə bir ola, ya
olmaya.
***
Ananın bala sevgisi – ruhani istedaddır. Beləsi hamıda olurmu?!
***
Anaların qalan 99-u isə bala mükəlləfiyyəti çəkir – deyinə-deyinə,
qarğaya-qarğaya, hıqqına-hıqqına, söyə-söyə, hürə-hürə, bala başına qapaz
sala-sala, “ona çəkdiyi zəhməti” balanın gözünə soxa–soxa, onun Analı Bala
olmaq nağılını əlindən ala-ala...
***
Freydcəsinə dərinliklərə getsək, bunun səbəbi bəlkə də odur ki, bala
əslində atanın davamıdır, ana isə ona münasibətdir, zəmindir.
***
Onları “ana” deyil, “balalı – bəlalı” adlandırmaq daha doğru olar.
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***
Bala ana üçün – dünyadır, dünyaya qapıdır, dünyanın obrazıdır... Buna
görə də insanın ruhunu Ana Sevgisi qədər heç nə ucalda bilməz və onu ana
qanmazlığı qədər heç nə puç edə bilməz.
***
Çünki ana qılıncına qarşı balanın qalxanı olmur anadangəlmə. Anadan
ona nə gəlirsə, bala onu gəlməli sayır, qeyd - şərtsiz qəbul eləyir.
***
Bu təsirlərin dərin izləri ömür boyu qalır insanın içində – ağı ağ, qarası qara
biçimdə.
***
İnsanın
yaşayış üslubunun köklərini atasında, xoşbəxtliyinin–
bədbəxtliyinin köklərini anasında axtarın.
***
Öz balasına görə özgə balasına əyri baxmaq – iyrənclikdir, bala sevgisi
deyil.
***
Biz “Ananın Bala sevgisi” deyəndə instinkt yox, yüksək ruhani idrak
nəzərdə tuturuq.
***
...Bəs Sözdəki, Səsdəki Ana Sevgisi niyə bunca güclüdür? Çünki bu –
yüzün içində o Biri arayıb tapmaq yanğısının ifadəsidir.
***
Atamız var olsun!
16 Od (V. Ay) 15-il
4. Gedəm görəm...
Bir gün Sevda Ana xəstələndi və yarım ilə qədər işə çıxa bilmədi, mən Ana
səsi eşitmədim bu müddətdə. Bir neçə həftədən sonra bu şerin nəqarəti
səslənməyə başladı ürəyimdə. Hər gün iş yerinə gələndə.
Bu şeir – mənim həvəsimin ifadəsi deyil. YOS-umu, “Yön”ümü oxuyan
bilər ki, bu mənim ömrüm boyu yanğısında olduğum, öləndən sonra isə ərkim
çatana vəsiyyətim olan bir mövzudur, axtarışdır – ümumbəşəri, insani, əbədi...
12 Sərt (X. Ay) 15-il
Gedəm görəm Sevdam gəlib,
Gülür Qazax ləhcəsində.
Turqut, Selcan çiçək dərir
Onun Ana bağçasında.
Ana qəlbi xumarlanır
Balaların cəhcəhində.
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Gedəm görəm Sevdam gəlib,
Naz-qəmzəli yerişiylə.
Dam-daş bizə doğmalaşır
Onun doğma görüşüylə.
Huşu daim nəfəs alır
Ocaq işi, ev işiylə.
Gedəm görəm Sevdam gəlib,
Türkülü bir türk anası.
Mənim hər bir bəzəməmi
Düz anlayıb, düz qanası.
Deyimçinin iş yoldaşı,
Zeynal bəyin su sonası.
***
Atamız var olsun!
Xəzan 15-il.
5. Ailə və Dolanışıq
Yüksək maddi təminatlı ailələrdəki qarşılıqlı ər-arvad sayğısına, qarşılıqlı
kişi-qadın, ata-ana-bala sevgisinə mən inanmıram.
***
Televizor kimi həmsöhbətim var – sən yarı neylərsən, yoldaşı neylərsən?!
***
“Yüksək inkişaf etmiş” (“Yüksək gəlişməli”) ölkələrin “ən demokratikliyi” –
yüksək maddi təminatlı ailələrdəki yeyim – geyim bolluğundan qidalanan ərarvad “mehribanlığına” bənzəyir. Bolluğun quyruğunu bir balaca bas – gör
“mehribançılığın” bağırtısı məhşər məhkəməsinə qədər qalxır, ya yox!
***
Yaşam evi o qədər alçaqdır ki, ən balaca dilək də onun içində belini
düzəldib yeriyə bilmir.
***
Həyat əyriboyun, əyribel, əyriəl, əyriqəlb qəliblərindən ibarətdir. Mənim
sizə zor eləmək istəməməyim ona görədir ki, əzalarınız daha da əyilməsin.
Heyif ki, siz bunu da əyri başa düşürsünüz! Əyrilikdən başqa üzünüz yoxmuş
ki, zalım uşağı!...
***
Bir yastıqda iki “kişi başı”! Göz iyrənir baxmaqdan, kor olmaq istəyir.
***
Cinslərin biçimcə eyniləşməsi – bəşərin özünəqəsdisir, gözü cana qurban
verməsidir. Can isə göz ola bilməz axı! – canın özündən göz olmaq gərəkirkən.
***
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“Kişi-qadın bərabərliyi” uydurma, anlaşılmaz məzmudur; onların
“bərabərliyi”
məhz
“bərabərsizlik”
biçimində
gerçəkləşir.
Buradakı
“bərabərsizlik” sözü “üstünlük-aşağılıq” deyil, “fərq” anlamındadır. Sədaqətə isə
bunun dəxli yoxdur – sədaqət hər iki tərəfdən olmalıdır.
***
“Gülün ömrü az olur” zindanından çıxış yolu gərəkdir kişi üçün, ancaq bu
yol “kişi sədaqətsizliyi” adını daşıya bilməz.
***
Yenə kişi dərdinin çaları: Biz onunla evlənəndə mən onun “babası
yerindəydim”, doğrusu, indi o, mənim “nənəm yerindədir”. Kişiylə qadın bərabər
ola bilərmi?!
***
Nəfəsindən tütün-tənbəki, araq-çaxır iyi gələn arvadın nəfəsini kəsmək –
kişilikdəndir; ona yaxın düşmək ədəbsizlik, zəlillik və köpəklikdir. Öz nəfəsində
qadına başqa iylər iylətmək də bunun kimi bir şeydir. Bunlar əbədi
həqiqətlərdir.
***
Kişi üçün qadın çöhrəsindən daha xoş və müqəddəs mənzərə yoxdur,
qadın saçının ətrindən daha gözəl ətir yoxdur. Bunlar da əbədi həqiqətlərdir.
(Mən yuxarıdakı iki deyimin heç birində yalnız cavan kişi və qadınları nəzərdə
tutmamışam).
***
Şövqlə bir-birinə sarmaşan qızla oğlan, qadınla kişi... Aydın işmi? Yox,
möcüzə! Aydın olsaydı, möcüzəliyini çoxdan itirərdi.
***
Oğul-uşağın ata-anaya sevgisini onların ölümü günü göstərdikləri
canıyananlığa görə yox, “adi günlərdəki” sayğılarına görə dəyərləndirirəm.
***
Üstünə cumduqları yolçu onlardan güclü cıxanda, itlər cummaqdan əl
çəkib boğuşmağa keçirlər. “Bəzi” ailələrdə isə dolanışıq çətinləşəndə baş verir
boğuşma. Ancaq biz demişik ki, “insan – insanlığın təəssübünü çəkməlidir”.
***
Kim ki, ata-ananın yoxluğuyla yetim olur, o, yetimliyə yarardır. Ataya sevgi
adamı atalı eləyir, anaya sevgi analı. Sevgisiz – adam atalı, analı da yetim olur.
***
Ümid sizə qalıb, ey kinoçular! Yaxşı yaşama, gözəl yaşama dair bir gözəl
kino çəkin. Orada ailə göstərin – əri ilə, arvadı ilə, övladı ilə, sevgi və sayğısı
ilə, bacı-qardaş, qardaş-bacı, qardaş-qardaş nağılı ilə; səhər, günorta, axşam
süfrəsi ilə; gündüz ayrılığından, gecə ayrılığından sonrakı həsrətli qovuşmaları
ilə... Həm də bu kinonu siz Nitsşenin yox, Safruhun sevdiklərinə həsr
etməlisiniz. Ümid sizə qalıb, ey kinoçular!
***
Ər-arvad arasında: Deyişmə döyüşmədən pisdir.

109

***
YOS-un qaynaqlarından: Səksən yaşlı anam səhər-səhər ilk yaz kimi
qapımı açıb dedi: “Oğul, sabahın xeyir!”
***
Atamız var olsun!
6. Ailə və Bədən
“Hər kəs öz bədəninin yiyəsi” olan yerdə – ailə olmur. Ailədə bədən olmur.
Bədən üzərində ailə qurulmaz, qurulsa da, yaşaya bilməz.
***
Ailə – Ruhanı Birlikdir, bir neçə adamın bir dam altında yaşaması deyil.
Bu cür birgəyaşayış yerlərində Qəlbimiz daim Ailənin xiffətini çəkir.
***
“İnsanın təbiət üzərində qələbəsi” deyilən şey – Ailədir. Bu – Ruhani,
İnsani, Doğal Qələbədir, Təbiətlə İnsan arasındakı Doğmalığın Qələbəsidir.
***
“Ailə təsisatı” öləndə – bəşər bu Doğmalığın xiffətini çəkəcək.
***
Atamız var olsun!
23 Çiçək ayı 14-il.
7. Zamanüstü deyim
Qocalib əldən-əməldən düşmüş ata-ananın oğul evində deyil, qız evində
yaşaması – oğulluğun, ərliyin, sevginin, ailənin ölməsi, kişiliyin sönməsi
deməkdir. Bu – qadın heyvanlığına qayıdış, ona uduzma deməkdir. Bu heç də
oğula nisbətən qızın “ata-ana üçün daha yaxşı övlad” (və kürəkənin oğuldan
daha yaxın qohum–!) olduğunu deyil, daha pis adam olduğunu göstərir.
***
Bu, onu göstərir ki, sənə vaxtiylə “səni sevirəm” deyən heç də qız deyilmiş,
qız donunda qancıqmış. Mən qancığın analığına da inanmıram və bunu “Bala
sevgisi” deyimlər qomunda vurğulamışam.
***
“Səni sevirəm” – zamanüstü deyimdir; ömrün istənilən anından baxılanda
bu deyim görünməlidir. Hər hansı bir məqamda o, görünmürsə – onu deyən
adamlar deyil, qancıqlarmış.
***
Heç kəs öz təyinatına uyğun işləmir. Örnək: Bir-birinin əziziinə söyməklə
ailə tutmur.
***
Qadın ər evindəki gününün ağlığından da, qaralığından da qızı üçün ağ
gün dərsi çıxartmalı, bunu ona öyrətməlidir; “ərə getmək”, “ailə qurmaq” nə
deməkdir – bunu ona başa salmalıdır.
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***
“Qızım, sən ərə gedirsən, bu o deməkdir ki, sən bizdən çıxırsan,
ayrılırsan, onlara qovuşursan, soyunu dəyişirsən... Bundan sonra sənin ən
yaxın qohumun – sirdaşın, yükdaşın, fərəhdaşın odur – ərindir, sonra bizik
atanla mən; biz ikinci yerə keçirik...”
***
Ana qızına bu həqiqəti öyrədə, aşılaya bilərsə, gələcək ailənin
möhkəmliyinə, qızının ağgünlüyünə kömək etmiş olar. Ana buna borcludur.
***
Atamız var olsun!
8. Ailə – imperiya
Ailə – özü boyda imperiyadır. Yaranır – törədir – dağılır.
***
Heyvanlığl boynuna almaqdan başqa yolu yoxdur gerçəkliyin.
***
“Həyatı yenidən başlamaq” adında şey – baş vermir.
***
Qollarını, qəlbini geniş açıb ailə qurmağa, evlənməyə uçan cavan –
dənizdə ilk dəfə gördüyü köpək balığına doğru həvəslə üzən qızılbalıq
körpəsinə bənzəyir.
***
Balığın köpəkliyi – hər kəsin öz içində öldürmək əvəzinə, gizlətdiyi.
***
Özünu balaca qancıqdan da qorumalısan, yekə qancıqdan da; cahıl
yaşında da qorumalısan, ahıl yaşında da; özəllikcə qocalığında qorumalısan.
***
Qorumalı – qısılmaqla, basınmaqla yox, köpək dişlərinlə, dırnaqlarınla.
***
Yaşa dolduqca südə, sümüyə doğru geri çəkilirik, orada vaxtiylə ətin,
canın, qanın gizlətdikləri üzə çıxır...
***
Doğurdanmı başqa bir çıxış yolu yoxdur bu heyvanxanadan?! Bu
viranadan?!
***
Anti-Xrist həmin o içdəkinə görə haqlıdır. Xrist – olmalıya görə, qollarımızı
geniş açıb qarşısına qaçdığımıza görə.
***
Atamız var olsun!
12 Köçəri 15-il.
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9. Ailə və Cəmiyyət
Ağrını duyan cecədir (şirə deyil); şirənizi çəkəndən sonra cecənizi
atacaqlar üstünüzə.
***
Ləyaqət də cecədədir (şirədə deyil). Ona görə də şirə gedəndən sonra
onun altından çoxlu ləyaqətsizlik çıxır üzə.
***
Cəmiyyət şirəyə görə dəyərləndirir və şirəsini çəkəndən sonra şirə yiyəsini
atır ayaqlar altına.
***
Ailə insanı cəmiyyətin bu şərindən qorumaq üçün qurulur.
***
Ailə özünü cəmiyyətə qarşı qoya bilməyəndə dağılır. Ailə dağılanda itən nə
olur?
***
Ailə itəndə qaranlıq bir uçurum açılır ki, insan oraya düşüb ölür.
***
Bəzən ər-arvad (kişi-qadın) arasındakı gözəl məqamların ailə davalarıyla
korlandığı, aşnaların birgə imsiləşməsində isə korlanmadığı barədə də
düşünmüşəm... Ancaq ailə bandan ibarət deyil axı! Ailənin gözəlliklər
Çələngiylə müqayisədə bu, cikkə çəkən bir yoxsulluqdur – yoxsul itinin gümüş
xaltası kimi.
***
Həm də onda Batı müqəddəsliyinin gəlişmə yolu alınır – Zevsdən Freydə
qədər. İsanın qərib olduğu.
***
Bu baxımdan, Məhəmmədin qılıncını anlayıram (bağışlamasam da).
***
Sözü yaradan gördü ki, onu öyrətmək (tədris etmək) gərəkdir: oxumaqla,
öyrənməklə iş aşmayacaq – əl atdı qılınca.
***
“Qılınc müsəlmanı” sözü bundadır; o, bir adama, bir qom adama, bir
xalqa... yox, bütövlükdə müsəlmanlığa aiddir.
***
...Bütün bunlar – insanlıq fənni kimi – tədris edilməlidir.
***
Atamız var olsun!
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10. Ata və Bala
Ata, onun pulu deyil, ictimai mövqeyi deyil, baz-burutu deyil, ləyaqətidir;
bala, onun qanı deyil, görünüş bənzərliyi deyil, sevgisidir.
***
Əgər bu belə deyildirsə, beləlikdən dərs deməyin okullarınızda, öz
bildiklərinizdən deyin; əgər belədirsə, dediyinizə əməl eləyin.
***
Qanın insan olub-olmaması qan yiyəsinin əməlindən bilinir. Sizə sevgi
əməli olmayan törəmələrinizi özünüzə bala saymayın; onlara yetimlik yaraşır;
qoy ya “aslan” olsunlar, ya general – yetimlər arasından belələri çox yetişir.
***
Yalançı “bala sevgisi” (balaya sevgi) adıyla ətrafa ikiüzlülük yaymayın və
ya deməyin ki, “birüzlülük ikiüzlülükdən yaxşıdır”.
***
Sevgisiz balanı ata (ana) qayğısından məhrum eləyin, çətinliyə salın ki,
insaniliyə xidmət etmiş olasınız.
***
(Mən bu sözü “birüzlülüyü sevirəm” deyənlərə yox, sevənlərə deyirəm)
***
Atamız var olsun!
1 Köçəri (XII ay) 16-il.
11. İstedad və Məişət
Göy bilimi (astronomiya) elmində Günəş sistemi nəzəriyyəsi Nikolay
Kopernikin adıyla bağlıdır. Bu nəzəriyyəninsə Nikolaygilin ailəsinə dəxli yox idi;
Nikolayın arvadı ondan nəzəriyyə yox, yeyim-geyim istəyirdi və bunda arvadı
qınamaq da olmazdı.
***
Adam ac olanda istər geosentrik sistem, istərsə də heliosentrik sistem
puça çıxıb, antroposentrik sistem qüvvəyə minir: bütün Yer, Göy adamın
başına fırlanır.
***
Neyləyək? İstedadı Yer üzündən siləkmi? Köpəyoğlu Kopernik o sistemi
dədəsinin xeyrinəmi qururdu?!
***
Bu istedad köpəyoğluna bir yiyə duran olacaqmı? Özü də mən
düşünürəm ki, istedad heç vaxt özəlləşdirilməməlidir.
***
Axı Günəş sistemi yaradanlar hər hansı bir hami – mesenatın
qəyyumluğuna sığınmaz və sığmazlar.
***
Atamız var olsun!
16 Qürub 17-il. Bakı.
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QANDİÇİLİK
Qərb mütəfəkkirlərini – Nitsşeni, Freydi, Frommu, Kamyunu... oxuduqdan
sonra Mahatma Qandini oxumağa keçdim – sanki dustaqlıqdan azadlığa
buraxıldım.
***
Qandini oxuduqdan sonra elə bildim ki, yenidən anadan olmuşam – İnam
Atanı oxumaq üçün.
***
Qərbliləri oxuduqdan sonra Qandiyə keçəndə insan gözümdə əzalar
yığımından bütöv insana çevrildi.
***
Mahatma Qandi deyir: “Qəlbin odlu və təmiz diləkləri həmişə yerinə yetir.
Şəxsi təcrübəmdə tez-tez görüb inanmışam buna. Yoxsullara xidmət etmək –
mənim qəlbimin diləyi budur – bu dilək məni daim yoxsullara doğru çəkmiş və
onlarla qaynayıb – qarışmağıma imkan vermişdir”
***
Bu söz bütün Nitsşe yaradıcılığından artıqdır.
***
Qandinin istedadı – insanilik. Əzəli, əbədi, ən yüksək istedadın adı budur.
Bu istedadla insanın qalıb gələ bilməyəcəyi çətinlik, ala bilməyəcəyi qala, çata
bilməyəcəyi xoşbəxtlik yoxdur. Bu istedad – bütün və hər cür bəşəri tərəqqinin
Amalıdır.
***
Qandi böyük alim deyil, Böyük İnsandır. Onun özü bu təyinə razı deyilsə,
Böyük İnsanın kim olduğunu bizə lütfən göstərsin!
***
Qandi – özünün dediyi kimi – yalnız həqiqət axtaran deyildi, o həm də
mütləq fərdi azadlıq axtarırdı.
***
Mahatma Qandilik – həyatın dibində bəşərin fövqündə olmaq.
***
Qandinin insansevərliyi: Pisliyi insanda görməmək, onu taun virusu kimi
lokallaşdırıb təcridləməklə, təkləməklə insandan ayırmaq və bu halda ona qarşı
döyüşmək.
***
Qandi öz həyat işi ilə sübut elədi ki, şərin basılmaz azman biçimində
görünməsinin səbəbi şər barəsindəki şaiyələrdir. Bu şaiyələr şərin artmasına
xidmət eləyir, azalmasına yox.
***
Qandinin bir çox təcrübələri – özünü Freydin “alın yazısı” səviyyəsinə
qaldırıb, “Edip kompleksi” adlandırdığı tələdən qorumağa xidmət edirdi –
uğurla.
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***
Qandi deyir: İnsan – yaxşıdır, bəla pisdir. Freydlər, Nitsşelər deyirlər:
İnsanlar – pisdir, çünki bəlalıdır.
***
Qandi bəlanı insandan ayıra bilməyəndə də insandan əlini üzmür və onun
xatirinə bəlaya da qıymır...
***
Freydlərin, Nitsşelərin insana münasibəti bazar əhlinin bazar malına
münasibəti kimidir.
***
Qandi böyüklüyü – həyat böyüklüyünün puçluğuna, həyat yalanının
böyüklüyünə sübutdur.
****
Qandinin sözü də, xasiyyəti də, mübarizəsi də Hindistana oxşayır: daim öz
yerində, öz evində, öz kökünün üstündə. Türkün, rusun, ingilisin və bu kimilərin
isə sanki dallarında balıq başı qalıb.
***
Ət (can) yeməzlikdə dönməzliyi nəticəsində özünü, arvadını, oğlunu
ölümlə üz-üzə qoymaqla Qandi, bəşərin insanlaşmasına– ətyeyən heyvan
(yırtıcı) olmaqdan uzaqlaşmasına xidmət etmişdir.
***
Heyvan əti yemək bir yana, bəşər indi bir-birinin ətini yesə də, bu, Qandi
təcrübəsinin dəyərini azaltmır, artırır. Bu təcrübə var və daim parlaq ulduz kimi
çağırır. Bu kimi çağrışlar var olduğu üçün, bəşər məhv olsa da, bəşərilik
qalacaq və onun sayəsində Yeni Bəşər yaranacaq – insani, ölümsüz.
***
Qandi özünün bir çox fədakarlıqlarını Allahın adıyla bağlayır, beləliklə də
özünün insanlaşdırma işi ilə öz arasında başqa bir vəsilə yerləşdirir, özünə
şərik qoşur...
***
Qandidə Allah dünyanın yaradıcısı deyil, yaranmışı idarə eləyəndir. Həm
də o, “allah” dayəndə yalnız yaxşı işləri “idarə eləyəni” və ya işləri yaxşı idarə
eləyəni nəzərdə tutur.
***
Bilinmir ki, Qandi doğrudan dindardır, yoxsa insanlaşdırma üçün istifadə
eləyir allah adından. Dindarlıq isə onun fədakarlığının dəyərini azaldardı.
***
Qandi islamdakına bənzər mülahizə söyləyir, “insan və onun hərəkəti ayrıayrı şeylərdir” deyir. Bu söz yanlış addıma, adamın yox, addımın yanlışlığına –
şoxlu doğru addımlar arasında bəzi yanlış addımlara aid deyildirsə – yanlışdır,
çünki hərəkətlər insan içərisinin üzəçıxma biçimlərindən biridir.
***
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Öz aşramını (toplumunu) dolandırmaq üçün Qandinin pullulardan kömək
alması – Qandi sınaqlarının müqəddəslik mütləqliyini pozur.
***
Bu Böyük İnsanın aşram sınaqları da bütövlükdə mənə qəribə gəlir. Lətifəsi
müqəddəs aşramçılardan uzaq olsun– fizioloqlar elmi biliklər əldə etmək üçün,
sınaq altında cürbəcür heyvanlar saxlayırlar...
***
Qandinin allaha münasibəti aşağıdakı parçada ifadə olunmuşdur:
Qandi və qandiçilər 25 il Afrika güneyinin və Hindistanın ilanlı-çayanlı
çöllüklərində yaşamış, ancaq onlardan heç birini ilan, əqrəb çalıb
öldürməmişdir. Qandi bunu – “məsələnin mahiyyətini ifadə etmək üçün başqa
söz tapa bilmirəm” – deyə “allahın işi” adlandırır. Bu qənaətinin hətta xurafat
sayılmasına da razıdır..
***
Məncə, Qandi burada ciddiyyətsizlik göstərir və onun bu ciddiyyətsizliyi dini
xurafatın dəyirmanına su tökür.
***
Qandi, sınaqlarını milyonlarca sadə adamlar üçün aparır, sınaqlardan
çıxardığı nəticələri isə sanki idrak elitasına söyləyir.
***
Qandinin özü burada xurafata düşür: “idrak elitası” deyilən şey axı yoxdur
və misal gətirilən parçanın sonunda Qandinin göstərdiyi “qətiyyət” idraklıları
yalnız məyus eləyir. Çünki Qandinin döyüşdüyü bəlaların çoxunu törədən məhz
həmin xurafat idi – istər “idrak elitasının” xurafatı olsun, istərsə də “sadə
ölümlülərinki”.
***
Qandi burada insanın diqqətini insanın özünə yönəltmək fürsətini əldən
vermişdir. Mən buna təəssüf eləyirəm, çox təəssüf eləyirəm!...
***
Qandinin timsalı göstərir ki, həqiqət şərbətini son damlasınadək içirtməlisən
oxucu – aşramçılarına.
***
Mahatma Qandi qəbahəti qəbahətçidən tamam ayrılmaqla qəbahətçini
duruya çıxartmırmı? “Hamı yaxşıdırsa, yamanlıq hardandır?” – sorğusunun
açması yoxdur əslində Qandi təlimində.
***
Qandi deyir: “İnsana inan, yamanlığa inanma”. Burada insana mərhəmət
ifadə olunmuşdur. İnam Ata deyir: “İnsanda yanıl, insanlığa inan”. Burada
insana inam ifadə olunmuşdur.
***
İnam mərhəmətdən üstündür, inam mərhəmətdən işıqlıdır. İnamda
mərhəmət də var, mərhəmətdə inam olmaya da bilər.
***
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Daha dərindən baxılarsa, mərhəmətin – inamsızlıq olduğu görünər.
***
Mərhəmətin bəlli fərdi yönəlmə obyekti olmalıdır, çünki mərhəmət –
konkret ünvanlı, məhəlli duyğudur.
***
“Hər şeyi özündə birləşdirən” ümumi prinsipə çevrilmiş mərhəmət –
ağalığın pərdəli, “maarifli, xeyirxah” biçimidir.
***
Mərhəmət qıraqdan daxil edilən köməkdir, qüvvədir; mərhəmət – qoltuq
ağacıdır. İnam – daxildəki qüvvəni görmək və göstərməkdir, ona sevinməkdir
və onu həyata – hərəkətə çağırmaqdır.
***
Son ucda: Mərhəmət – boyunda yükdür, İnam – çiyində qanaddır.
***
Mahatma Qandi məhiyyətcə İsaya yaxındır; İnam Ata – özünə. Yəni
mənəviyyat tarixində İnam Atanın bənzəri yoxdur.
***
Olmuş, olan, olası ruhani – insani Böyüklərin heç birini heç bir “millətə”
vermək olmaz – onların hamısı Ocaq Övladı olmalıdır.
***
Məncə, ət (can) yeməmək mütləq anlamda yerinə yetsə də, insanilik
bərqərar olmaz. İnsanilik üçün hər hansı yeməkdən əl çəkmək yox, necə
yemək önəmlidir; insanilik üçün başqa bir şey tələb olunur – insanın ruhaniliyini
təsdiq edən... Ət (can) yeməmək bunun bir ünsürü ola bilər.
***
“Bu düzgün düyil, o düzgün deyil” deyə-deyə Qandi hər şeyin və hamının
əleyhinə gedirdi. Həqiqət hamıdan, hər şeydən qıraqdadırmı?.. Bu onu göstərir
ki, Qandi Mütləqin mövqeyindən danışırdı.
***
“Bəşər tamam ölsə də, bəşərilik qalacaq; insan ölsə də, insanilik qalacaq
və ondan tamamilə Yeni İnsan, Yeni Bəşər yaranacaq!” – bu da Mütləqimiz
İnam Atanın sözüdür... Deməli, uluların gələnəyi sönməyib, yaşayır.
***
...Qandi mərhəmətçidən çox, ruhanı idrakçıdır. İnam Ata insana inanırsa,
Qandi mütləq idraka inanır – mütləq ruhani İdraka; mütləq həqiqətin dərkinə,
həqiqətin mürtləq dərkinə və onun fəal (iş görən) güc olmasına – axar çay kimi.
***
Qandinin son dərəcə yavaş danışması ondan irəli gəlirdi ki, o, kiminlə nə
boyda, nə qədər yava bir Təpəgözlə danışdığını bilirdi. (Burada söhbət ingilis
imperiyasından getmir...)
***
Qandidə minaaxtaran ehmallığı vardı və olmalıydı.
***
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Qandinin “Zor işlətməmək” yolu mübarizədən çox, tərbiyə üçün yararlı idi.
Ona görə də Qandidən sonrakı “Hindistanın” mübarizə üsulları cərgəsindən
çıxarıldı.
***
Adamların mübarizə üsulları özlərinə tən olur, adamların tərbiyə üsulu
adamlardan uca olur.
***
Qandinin heç bir dini kəskinliklə rədd etməməsi onun “Zor işlətməmək”
andından (prinsipindən) irəli gəlirdi.
***
Qandi öz köçünü ucsuz – bucaqsız itlər səltənətindən heç bir iti
hürdürmədən keçirib aparmaq istəyən bir sarvana bənzəyirdi...
***
Heç bir fiziki döyiş Tam Qələbə gətirmir, Qandi Tam Qələbə istəyirdi.
***
Döyən döydüyündə özünə bənzərlik (rəqib) görür, Qandi “döydüyündə”
özünə bənzərlik (dost) yaratmaq istəyirdi. Birincidə ağalıq – köləlik alınır,
ikincidə dostluq anlaşması yaranır.
***
Ağalıq – köləlik yağılığın yaşadılmasıdır: “Bu gün sən, sabah mən!”
Anlaşma – yağılığın ölümü, dostluğun yaşadılmasıdır. Qandi bunu istəyirdi.
***
Qandini – Hindistan vermişdi tarixə. Bəs sənin zəminin hanı, Asif Ata –
İnam Ata?! Azərbaycanı – öz zəminini tarixə sən verməli, Sən yaratmalısan.
Sənin yükünə yük çatmaz, Atam – Mütləqim! Görünür, bu yaradıcılıqda Sənin
zəminin yükünün böyüklüyü olacaqdır.
***
...Qandini oxudum və anladım ki, söyüşün tərbiyəvi önəmi yoxdur;
tənqidin, “satira atəşinin” dəydiyi hədəf yoxdur; istiot tərbiyə ədviyyəsi deyil...
***
Qandini oxudum – öz duyğu və düşüncələrimin ətraf aləmdən nə qədər
çox asılı olduğunu, kənar təsirlərdən dəyişdiyini görüb utandım.
***
Bununla belə deməliyəm ki, Qandini oxudum – ağgünlü oldum.
***
Qandini oxudum – Şərqin əzəli, əbədi böyüklüyü qarşısında, bir övlad kimi,
sonsuz sayğı və sevgilərlə, qürur və fərəhlə dərindən baş əydim; həyatın,
insanın və idrakın gələcəyinə fərəhlə inandım!
***
Atamız var olsun!
Köçəri 14-il.
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SOKRAT
Sokrat möcüzələri. 1. Öldürənlər öldülər, öldürülən qaldı. Öldürənlər
yaşatdılar öldürdüklərini; 2. Sokrat sübut elədi ki, müdrikə ölüm yoxdur,
müdriklik həmişəvarlıqdır – bunun üçün “əsər” yazmağa da ehtiyac yoxdur.
***
Müdrik olmayanın “əsər” yazması da onu ölümdən qurtara bilmir: Sokratı
məhkəməyə verənlər də yazan idilər.
***
Sokratın səhvi: afinalılara müdrik olmadıqlarını başa salmağın
mümkünsüzlüyünü nəzərə almamasındaydı – onlar bunu başa düşsəydilər,
Sokrat kimi Adlı olardılar, “afinalı” kimi simasız adı daşımazdılar.
***
Həyat Mələklə Müdrik üçün Axillesin dabanıdır – Sokratın ailəsi, üç balası
kimi.
***
“Zərdüşt, Budda, Sokrat, İsa,..., İnam Ata, siz Doğudansınız, ya Batıdan?
Güneydənsiniz, ya Quzeydən? Keşmişsiniz, ya gələcək? Sizi hansı irqə, hansı
millətə, hansı dinə, hansı zamana yazaq?” – deyə sordum. “Bacarsan, onları
bizə yaz!” – dedilər bu ulular, əzəlilər, əbədilər.
***
Sokratı, İsanı,..., İnam Atanı bərk öyənlər! Sokrat, İsa,..., İnam Ata olmaq
istərdinizmi? Sokratlığa, İsalığa, ..., İnam Atalığa dözərdinizmi?
***
Sokratlıq, İsalıq,..., İnam Atalıq yalnız ad–san deyil, ölməzlik deyil yalnız–
həm də imtinadır, əzabdır, işgəncədir; qanmazlığa, zorakılığa qarşı
davalaşmaqdır – bunlar ad–sandan öncədir, ad–san bunların ardıncadır...
***
Ad–sana dəyişərdinizmi ləzzətləri – nemətlər ləzzətini, rahatlıq ləzzətini,
hamıyla yağ-ballıq ləzzətini?...
***
Sokratın mənə – Elman Ağaoğluna xeyri var, köməyi var– lap evimə,
məişətimə də, çünki biz onunla yaxın qohumuq.
***
Sokrata zarafatlar: 1. Evlənəndə Sokratın məsləhətinə əməl elədimsə də,
nə xoşbəxt oldum, nə filosof; 2. Sokrat qədər uzaqgörən filosof olmayıb – yeni
eraya hələ neçə yüzil qalmış o, bilib ki, gələcək eranın 20-ci yüzilində Yer
üzündə dəhşətli kağız qıtlığı yaranacaq, odur ki, heç bir əsərini kağıza
yazmayıb; 3. Ksantippa –Sokratın fəlsəfi təcrübə heyvanı.
***
Sağlığında o qədər adam Sokratı ağılsızlıqda qınayıb ki! İndi onlar
Sokratdan doktorluq dissertasiyası yazırlar.
***
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Sokratın qığılcımına mən də özümün bir neçə kibrit çöpümü alışdırdım.
Onların işığında dərd və sevinclərimizin ortaqlığı bilindi.
***
Sokratın “daxilindən gələn səs” – vicdan məsələsi deyil, o məsələdir ki, biz
onu “adamlar arasında yaşayıb, adamların işinə qarışıb - qarışmayan Allah”
barədəki deyimlərdə ifadə eləmişik.
***
Özümüz üçün müəyyən eləmişik ki, “Sokratın içindən gələn səs” – Ali
İdrak məsələsidir.
***
Sokrat qədər müdrik olmaq üçün y.e.ə. filan yüzildə və buradan min ağac
uzaqda doğulmağa ehtiyac yoxdur.
***
Sokrartın filosofluğu Məcnunun şairliyinə bənzəyir.
***
Atamız var olsun!
13–cü ilin Ata ayı.

NİTSŞEÇİLİK
Görəsən, Nitsşeyə “Ay heyvan!” və ya “Heyvan oğlu heyvan!” deyə üz
tutan olsaydı, o buna necə baxardı: acığı tutardı, yoxsa xoşu gələrdi? (İstəyim
kimsəni təhqir etmək deyil).
***
Nə güclülük qanmazlıqdır, nə qanmazlıq – güclülük, ey Nitsşe!
***
Gözəl, sağlam, güclü, cavan oğlan və qızlardan ibarət ölkə ola bilməz,
dünya ola bilməz, çünki onda gözəllik, sağlamlıq, güclülük, cavanlıq ölər.
***
Axı sizə kim dedi ki, gözəl, sağlam, güclü, cavan oğlanlıq, qızlıq yaxşı
keyfiyyətlərdir?! Kim doldurdu başınızı bu boş sözlərlə?! Bunlar ki, mal-qara
keyfiyyətləridir!
***
“Bugün” deyilən şey Nitsşe kimi “antişey” əmələ gətirə bilər.
***
Nitsşe – əskiyir, qədimləşmir, ona görə də bugünlə birgə axıb gedir heçliyə.
***
“Nitsşenin nəyisə vardı” demək nitsşeçiliyi təhqir etməkdir
***
Yenidənqurma
baş
tutarsa,
kim
qazanar?
Nitsşe!
Deməli,
Yenidənqurmaya qarşı!
***
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Deyəsən, Nitsşeylə Freyd qardaş-bacıymışlar.
***
Peyğəmbəri olmayan ölkələrin Nitsşeləri, Freydləri olur.
***
Xristin yanında anti-Xrist – Filə hürən İt.
***
Mən “faşizm” deməzdim, “nitsşeçilik” deyərdim.
***
Nitsşeçiliyin başa çıxmasına yol vermiş xalqa ciddi şübhəm var.
***
Xalq Nitsşelərə hədlərini tanıtmalıdır – onların sayıqlamalarına əhəmiyyət
verməməklə.
***
Hər bir xalqın içindən Nitsşelər çıxa bilər, ona görə də hər bir xalqın Atası
olmalıdır ki, xalqa desin: “Filan iti diqqətinlə qudurtma!”
***
Zorakılıq yayıcılarının da (Makiavelli, Nitsşe və K) mövcud olması
müqəddəsçilər üçün bu deməkdir: Pirinizi açıq gözlə sevin, bütün gücünüzlə
sevin – Qəlbinizin açıq gözüylə, canınızın yumulu gözüylə sevin.
***
Gözümü yumduqda öz dünyama dalıram. Orada Zərdüştü, Buddanı,
Sokratı, İsanı, C.Rumini, Nəsimini, Füzulini, Qandini, Əzəlimi görürəm; orada
Kuruşları, Makedoniya gədələrini, Çingizi, Teymuru, Makiavellini, Nitsşeni
və.b.k. heç vaxt görmürəm.
***
Nitsşenin özü – söz adamıdır, ancaq sözə inamı yoxdur, ona görə də Sözü
Tanrı bilənlərə, Sözü Tanrı olalara cılğıncasına cumuxur.
***
Nitsşe “inam prinsipini” lağa qoyaraq detir: “Öz iradəsini işə keçirə
bilməyən adam, imkan daxilində, işə məna verir, yəni təsəvvür edir ki, artıq
onda iradə var”. Nitsşe nəzərə almır və ya ala bilmir ki, daha çox adam “öz
iradəsini işə keçirə” bilir, ancaq ona məna verə bilmir və buna görə də onun
“işə keçirilmiş iradəsi” başqalarına əziyyət verir, insanlığa zərər verir.
***
Bəlkə bu nəticələrin Nitsşelərə dəxli yoxdur? Onda aydındır ki, Nitsşelərin
də insanlara dəxli yoxdur.
***
Nitsşenin üslubu da fəlsəfəsindən güclüydü, bığı da.
***
...Mənim söydüyüm Nitsşe kimdir, bileydim: tanınmış alman filosofunun
özü, yoxsa onun mənə təqdim olunmuşu?
***

121

Sevdiyimin də özünü sevmək istəyirəm, söydüyümün də özünü sevmək
istəyirəm – onların mənə təqdim olunmuşunu yox.
***
Nitsşe Xristianlığın özlüyünü (mahiyyətini) topa tutur, yoxsa təzahürlərini?
İsaçılığı, yoxsa xristianlığı? Unutmamalı ki, bunlar ayrı-ayrı şeylərdir.
***
Təzahürlə özlüyü birikdirmək, uyğunlaşdırmaq mümkün olmadıqda Təlim
bütövlükdə atılmalı, onun ən şəksiz mütləq uca ünsürləri saxlanılmalıdır –
başqa, yeni təlim içində.
***
Təlim, adətən, yamaq götürmür, müalicə olunmur – ya yaşayır, ya da
sürünür, sürüklənir – ölür.
***
Nitsşe mənə müsbət bir söz də deyir: Siz islamla “pişiyim-pişiyim” oyunu
oyanayırsınız; yalandan özünüzü mavi zənn edir və göstərirsiniz. Əsilində isə
nə qədər ki, islam Yurdunuzda papağın əyri qoyub gəzir – yaşılsınız ki, yaşıl!
***
Nitsşe – Xristian ormanının Qurd həkimi.
***
Nitsşe cərrahiyyəsindəki yarğı əməlini qəbul eləyirəm, tikişi–yox. Nitsşe
tikişindən alınan varlığın müalicəyə yox, donuz qırmasına ehtiyacı olur.
***
Mən Nitsşe üzərində hakimiyyətə can atsam, yəqin ki, o özünü məndən
qoruyar və bununla da “hakimiyyətə can atmağın” pis şey olduğunu təsdiqləmiş
olar.
***
Totem bağırtılarının açılan şifrəsinə inansaq, bütün millətlər qoçudur,
igiddir, “üstinsandır”... Nitsşenin dediyi XX yüzilin ortasında baş tutmadı,
deyəsən, sonunda baş tutacaq.
***
Görəsən, doğurdanmı biri İsanı sevir, o biri anti-İsanı? Məncə, bu – heç pis
deyil.
***
Birisi nə İsanı sevir, nə də anti-İsanı. Bunda da şər görmürəm..
***
Birisi həm İsaya nifrət eləyir, həm də anti-İsaya. Bu – anlaşılmazdır.
***
Birisi isə həm İsanı “sevir”, həm də anti-İsanı... Bax – axtardığımız
köpəyoğlu budur!
***
Nitsşe yalnız sökücüdür. Onda quruculara nifrət və paxıllıq o qədər
güclüdür ki, sökücülüyündə başı qarışır, əlinə keçənin hərəsini bir tərəfə
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tolazlayır; sonra nəinki nə quracağını, hətta nə üçün sökdüyünü də unudur.
Nitsşe yamanca unutqandır! Onun bu işi krematoriya qurucularını cuşə gətirir.
***
Fridrix Nitsşe – krematoriya quruculuğu memarıdır – yığın-yığın canlı
insanların yandırıldığı qalaların.
***
İnsanilik qalalarının söküldüyü yerlərdə krematoriyalar qurulur.
***
Xristianlığı – onun yerə-göyə sığmayan yalanlarına, ikiüzlülüyünə görə
haqlı olaraq söküb-tökən, çapıb-talayan Nitsşe özü başqa bir üfunətli yalan
çəlləyinə baş vurur: guya ki, kastalı cəmiyyətin filan kastalarının adamları
murdar, filanınkı gülməşəkərmiş...
***
Nitsşe hər bir anlayış ətrafında sözə araşdırma ilə başlayır, araşdırmasını
başa çatdırmağa dözümü çatmır – tezliklə keçir söyüşə, and içib inandırmağa
ki, qatıq qaradır.
***
Nitsşenin kəşfləri: İnsan çox pis şeydir, “üstinsan” (“fövqəlinsan”) yaxşı
şeydir.
***
“Üstinsan”– yəni insana qarşı savaşında adam elmindən istifadə etməyi
bacaran, yaxşı bacaran, insanabənzər yırtıcı; insanın qarnını asanlıqla,
“vicdan” ağrısı duymadan (dırnaq Nitsşenindir) cıran, başını “uf” demədən
kəsən; sümsütül qızlar, gömgözəl arvadlar, gümgüclü erkəklər (Nitsşe
sözlüyündə “kişilər”, “qadınlar” sözü işlətmək ayıbdır), imistedadlı səfehlər,
bimbilikli başıboşlar – bir sözlə, yüz milyonların dözülmız əməyi hesabına
(Nitsşenin fikrincə, hər şeyə dözməlidirlər, yoxsa qarınları cırılmalı, başları
kəsilməlidir ki, bunt, qiyam yaratmasınlar) yalnız bu dünyada misilsiz keflər
çəkən (Nitsşe xurafatçı deyil, o, o dünyaya inanmır) və bütün bu xoş,
ümumbəşəri mənzərələr barədə Nitsşeanə – dahiyanə gözəl əsərlər yaradan
beş-üç seçmə məxluq (elita) üçün dünya cənnəti yaradan baş komandan.
***
İstedad düşkünü olanlar anti-insan olurlar.
***
İstedadların dalından öpməyə hazır olanlar İsanın da, Pavelin də dalından
öpərdilər– İsa və Pavel buna razı olsaydılar– çünki İsa da istedadlıydı, Pavel
də.
***
“İstedadsızlara” hürən “istedadlılar” sürüsü!
***
Nitçenin başqa kəşflərindən:2+2=4; insan bədəni göyçək və çirkin ola bilir,
kirli (uzun müddət yuyunmadıqda) və təmiz (yuyunduqda) ola bilir; ağrı və
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sevinc duya bilir; Seçilmişlər üçün ağrı çox pis şeydir, sevinc yaxşıdır; yerdə
qalan qara-qura camaat üçün sevinc haramdır, ağrı yaxşıdır!
***
Nitşeyə görə, millətlərin də Seçilmişi, qara-qurası var...
***
Nitşeyə görə: Öz əqidəsi uğrunda ölümə gedənlər pisdir, onları bunun
üstündə öldürən əqidəsizlər yaxşıdır. Məsələn, Nəsimi pisdir – onun dərisini
soyanlar yaxşıdır; Yan Qus, Cordana Bruno pisdir – onları tonqalda yandıranlar
yaxşıdır...
***
Burada Nitsşe özünü lap dolaşdırıb, açılmaz bir düyünə düşür: Onun əsəri
“Anti-Xrist” (“İsa Peyğəmbərə qarşı”) adını daşıyır və anti-Xristləri göylərə
qaldırır, tonqalda yandırılanlar isə anti-xristianlardır, onları yandıranlar isə
xristianlardır! Bu nədir, Nitsşenin özü xristian oldu ki?!
***
Ayrı cür ola da bilməzdi: Nitsşe anti-Nitsşeləri öldürməyə çağırdığı kimi,
xristianlar da anti-xristianları öldürürdülər və öldürürlər, Nitsşeni isə
öldürmədilər.
***
“Xristian” – “İsaçı” demək deyil, ayrı bir tipdir – anti-İsa və mütləq olaraq
anti-insan tipidir.
***
“Təbiini” hədsiz dərəcədə öyən filosof Nitsşe unudur ki, filosofluğun özü də
qeyri-təbii bir məşğuliyyətdir.
***
Nitsşeçilikdə bilikdən anti-insançılıq nəticəsi çıxarılır – bilik öz anlamını
itirir, biliksizliyə – qanmazlığa çevrilir.
***
Bəşəriyyət zorlu kişi, çılpaq qadın təsvirlərinin, eləcə də Nitsşe – Freyd
hədyanının xiridarıdır.
***
Qar zomalığı kimi, söz komuna bulaşa-bulaşa Nitsşe gəlib ona çıxır ki,
“qanun bərabərsiz olmalıdır – hərəyə bir cür – onda təbii olar”.
***
Bərabərsizliyi təbii sayan dünyanı qondarma sayıram. Cəmiyyətdəki
haqsızlığı təbii sayıb onunla barışan igidliyi çaqqallıq sayıram.
***
Oğurluğa getmək olarsa da, “oğurluğa gedirəm” demək olmaz axı, ay
canım, ay balam, ay balamanım! Kitabla həyatın fərqi bundadır.
***
Nitsşe tumanını başına keçirib şivən qopardır ki, xristianlıq Roma quldarlığı
kimi göyçək və nəhəng bir şeyi yıxdı! Və unudur ki, Romada böyüklük olsaydı,
belə “balaca” və “murdar” bir şeydən yıxılmazdı.
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***
Romanı, Nitsşenin iddia etdiyi kimi, xristianlıq deyil, İsaçılıq yıxdı və
Nitsşenin sevimli düsturu: “Büdrəyəni itələ yıxılsın” ilk dəfə orada həyata keçdi.
Özü də bu, həmin düsturun yeganə üzüağ tətbiqi idi.
***
Özünün hədyan “fəlsəfəsini” instinktlər üzərində quran Nitsşe nədənsə
apostol Paveli “instinktlə işlədiyinə” görə bərk söyür.
***
Nitsşe apostol Paveli söydükcə, Pavel mənim gözümdə daha da yüksəlir,
çünki Pavel İsaçı idi, xristian deyildi Nitsşe kimi.
***
Anti-Xrist nəinki Xristin yanında, lap onun apostolunun da yanında Filə
hərən itmiş...
***
Qızına, bacısına ərlik eləmiş, atasından, qardaşından uşaqlar doğmuş
papalar soyu da Nitsşenin ürəyincədir.
***
Nitsşe “zorakılıq!” deyə-deyə qulaqları doldurdu, Freyd “inamsızlıq!
həyasızlıq!” deyə-deyə qulaqları doldurdu. Dünənki dostlar bugün bir-birinin
qulağını kəsirlər – Nitsşelərin, Freydlərin bıçağıyla.
***
Nitsşelərin, Freydlərin dediklərindən: Gücü ver bacarığa. Möhkəm qorun,
möhkəm vur! Sən dünyada yaşamırsan, bacarıqda yaşayırsan!
***
Allah “Vergi” verəndə adamın kimliyinə baxmır və deməli, bu “Vergi”
bəhrələrinin nəyə yönələcəyinə də qarışmır.
***
Görünür, bu – Tanrı (Doğa, Təbiət) qayğısı deyil, İnsan qayğısıdır. Odur ki,
“Allah vergisi” məsələsi gözünüzü kor etməsin.
***
Deyəsən, Nitsşe öz əsərlərinin yaradıcısıdır, Camaat – nitsşeçiliyin
yaradıcısı. Nitsşe mövzunu Camaatdan almışdı, Camaat – Nitsşedən. Fərq
ondadır ki, Nitsşe Camaatı olduğu kimi göstərmişdi, Camaatsa Nitsşeni təhrif
elədi. Bu, Camaatın Nitsşedən qisas alması idi: Camaat olduğu kimi görünmək
istəmir.
***
Nitsşe təsdiqləyici halda soruşur ki, bəlkə azğınlıq mədəniyyətin
süqutunun, sönməsinin əlaməti deyil? Və unudur ki, Azğın varsa, onun
azğınlığına Uğrayan da var. Sənət – Azğına əsaslana bilməz, Uğrayana
əsaslanmalıdır.
***
Sənəti həyatla bir gözdə tutmaq olmaz; həyatda bunların ikisi də var.
Sənət isə – mövqedir; o, bunlardan birinin tərəfini saxlamalıdır.
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***
Azğının tərəfini saxlayan “sənət” – “gerici, mürtəce sənət” adlanır,
Uğrayanınkını saxlayan qabaqcıl, mütərəqqi sənət. Yaşamaq, yaşatmaq
əsasdırsa... (Yenə gəlib çıxırıq Mütləq məsələsinə...)
***
Mütləq – bütün yaxşı–pis, düz–əyri, ağ–qara, xeyir–şər örkənlərinin
doğanağıdır.
***
Qurd Eşşəyin dayısıdırsa, Nitsşe də sizin filosofunuzdur, ay Nitsşeni
qanmayanlar!
***
Nitsşenin “Dionis ruhu” dediyi şeylə Ömər Xəyyamın “kefcilliyi” arasında
oxşarlıq görürəm. Üslubların arxasında dayanan şəxsiyyətlər bunlardan birini
insana yağı, o birini doğma etmışdir.
***
Xəyyam “kefcilliyiylə” Nitsşe Dionisçiliyinin fərqi bundadır ki, Xəyyam
“kefcil” olmayanları qırmağa çağırmır, “kefcilliyə” çağırır; Nitsşe isə Dionisi
krematoriya qurmağa sürükləyir.
***
Freydin fiziologiyada elədiyini Nitsşe sənətdə eləyir. Freyd “insanda”
Sokratçılıq üçün heç bir əsas işartısı olmadığını sübut edir, Nitsşe “sənətdə”.
Hər ikisi insançılığı – Sokratçılığı əsassız, yalan, kiçilmə sayır.
***
Freydlə Nitsşenin fərqi bundadır ki, bu nəticəyə gəldikdən sonra Nitsşe –
“insanı” böyüməyə – şişməyə çağırır – Təpəgözlüyə doğru; Freyd heç nəyə
çağırmır, yalnız onu deyir ki, yemək–içməkdən sonra dişiylə erkəyin bir yerdə
yatması üçün yataq açıqdır.
***
Özüm üçün bir daha yəqin elədim, biryolluq yəqin elədim ki, Freydlər
zooloqdurlar.
***
“Faciənin yaranması”ndan baxanda faşist Almaniyasında yandırılan
kitabların göyə dirənən alovları görünür.
***
Nitsşeyə görə, adamlar biliyə həddindən artıq can atmaqla özlərini üzürlər
ki, bu da Dionis ruhuna ziddir. Nitsşe özü isə həddindən artıq bilikli adamdır və
o, özünün anti-insaniliyini məhz həmin biliyin arxasında gizlətməyə çalışır.
Ancaq əbəs! Axı Sokrat da çörəyi qulağına yeyənlərdən deyil!
***
Nitsşenin baxımından yanaşdıqda belə çıxır ki, Muğamat – apollonik
musiqidir – aldatmadır, aldanışdır; gündə bir növü əmələ gələn, ertəsi gün ölən
caz isə dionistik musiqidir – həqiqətdir, ləzzətdir.
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***
Nitsşe – şox bilikli, istedadlı, işgüzar alimdir; mən isə yalnız insanam və
biliyim də yalnız ona çatır ki, onun dediklərinin mənə gərək olmadığını, zərər
olduğunu bilirəm.
***
...Mütləqə İnamsız heç bir mübahisəyə girişmək olmaz. Yoxsa, sözlər
güləşməkdən çıxacaq tezliklə, söz yiyələrinin özləri girəcəklər güləşə.
***
Dinlər də, Freydçilik də, Nitsşeçilik də insana inamsızlığın bəhrələridir.
İnsana inanmayan – çaşmaya, büdrəməyə, yıxılmaya bilməz, son ucda yox
olmaya bilməz.
***
Bəşərin yaddaşı – insana inam işartılarını bəşəri təcrübə kimi, fərəh və
gəlişmə qaynağı kimi yaşadır, insana inamsızlığı –ibrət dərsi kimi.
***
Görürəm ki, vaxtiylə yazmış olduğum “Zori Balayanlar – Nitsşenin dalını
yalayırlar” deyimim doğruymuş. Yazıq erməni xalqı! Yazıq donuzotaranlar!
Yazıq daş ovuntusuyla nəfəs alanlar! Qərb filosoflarının dalını yalayan oğulqızların sənin başına hələ nələr gətirəcəklər!... Axı sən Qərbli deyilsən,
Şərqlisən...
***
Qabağında donuz, əlində daş baltası, boynunda xaç xaltası, beynində
qəhvəyi svastika – Svasyanların sənə sıvadığı... Bunun sabahı çox tul görünür.
***
Krematoriyalar öz qurucularının başına uçdu. Qurama böyüklüklər də
uçacaq öz quraşdırıcılarının başına.
***
Köçdən ayrılmış, ağır yükdən canı qurtulmuş, yaxşı otlağa düşmüş Dəvə
ilə Eşşəyin təmsili var. Uyğunsuz məqamlarda həvəsçilik onların azadlığını
əllərindən alır. Nitsşenin Dionisçiliyi belə bir həvəsçiliyə bənzəyir.
***
Nitsşe öz gənclərinə buyurur ki, yaddaşlı olmasınlar, unutqan olsunlar.
(Sürüdəki heyvanlar heç bir yaddaşa – tarixi təcrübəyə – malik olmadıqlarl
üçün heç bir dərdi də yadda saxlamır və çəkmirlər, hər bir həmin anın
xoşbəxtliyini yaşayırlar; istər yanında balasının başını kəs, istər özü bir saatdan
sonra bıçaq altına getməli olsun).
***
Ancaq bilgin bunun necə qorxunc bir şey olduğunu da bilir ( və nəzərə
alır). Bilir ki, adam sürüsü heyvan sürüsü deyil – o, özünün “hər bir həmin
anındakı xoşbəxtliyini” bir qədər başqa cür bəyan edəcək.
***
Odur ki, buyruğunu – tarixi təcrübəyə əl atmaqla! – bir qədər müdrikləşdirir:
öz gənclərinə məsləhət görür ki, qədim yunanlar kimi başlarındakı xaosu,
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dolaşıqlığı bir qədər qaydaya salsınlar. (Hərçənd mən əski yunanların indiki
yunanlardan daha müdrik olduqlarına da inanmıram).
***
Tarix belə göstərir ki, gözəl, cavan, güclü, sağlam adam sürüsünün
çıldırması qarşısında bir qədər Nitsşe müdrikliyi hörümçək torundan artıq duruş
gətirə bilmir.
***
Bununla da Tarix özünün Qeyri-tarixdən və Tarixüstündən üstün olduğunu
sübut etdi.
***
Nitsşenin “həyat fəlsəfəsi” həyatdan gəlmədiyi üçün həmişə həyata mane
olacaq. Bu fəlsəfə əsasən kitablar və kitablılar aləmindən, qismən də şəhər
boğanağından gəlir.
***
Qabda qənd parçalarının bir-birinə daha sıx oturması, boşluqlara da
dolması üçün adam qabı əlində yüngülcə atıb – tutar. Nitsşenin “İnsani, aşırı
dərəcədə insani” əsəri belə bir şeyə bənzəyir.
***
Xristianlıq günahı mütləqləşdirməklə qaragünçülük carşısına çevrildi,
insanı bədbəxtçiliyə pərçimlədi. Nitsşe bundqan çıxış yolunu “hər şey, hamı
suçsuzdur” harayında görür – bir aşırılıqdan o birinə aşır.
***
“Hər şey, hamı suçsuzdur” mövqeyi təbiət mövqeyidir, insan mövqeyi
deyil. İşi “suçlu-suçsuz, əyri-düz” deyə bir-birindən ayıran onun təbii köklərini
bilməmiş deyildi.
***
Nitsşe bu fikirdədir ki, onun bilgisi, fəlsəfəsi yeni İncildir, Müjdədir – idraka
əsaslanan, biliyə söykənən. Məncə, elə şey var ki, o, idrakdan irəlidir, dərindir.
Onsuz çox şeylər dərk olunar, çox diləklər həyata keçər, ancaq həmin bu dərk
olunan, həyata keçən – insanın, eləcə də Nitsşenin üzünü güldürməz. Həmin
şeyin adı – Ruhanilikdir. O, elmlə öyrənilə, dərk oluna bilməz.
***
Nitsşedə danma – inkarçı qaranlığı – boğur adamı.
***
Nitsşe xristianlığı çox çeynəyir, uda bilmir.
***
Məncə, Mirzə Fətəlinin Kəmalüddövləsi islama daha tutarlı zərbədir, nəinki
Nitsşenin Anti-Xristi – xristianlığa.
***
Nitsşe Laroşfukodan örnək gətirir: “Məşuqəsini ona məhəbbətinə görə
sevdiyini düşünən dərindən yanılır”. Məncə, bu “yanlış” o qədər də dərin deyil.
Laroşfuko– Nitsşe “tandemi”nin bu kəşfinə kiminsə ehtiyacı olduğunu
düşünməkdir ən dərin yanlış quyusu.
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***
Nitsşe bununla İsa peyğəmbərin təmənnasızlığı haqqındakı təsəvvürlərə
qarşı vuruşur. Bu zaman onun özü və onun dalını yalayanlar dərin bir quyuya
düşürlər – mənçilik, eqoizm quyusuna.
***
Nitsşe “Təbiətin qüdrətli cazibəsi” ilə asketçiliyi və müqəddəsçiliyi söküb–
tökür, tərkib hissələrinə ayırır ki, yalan olduğunu sübut eləsin və bunun üçün
çox hıqqınır. Görəsən, tərkib hissələrinə ayrılan hansı çiçək biçimini, boyasını,
ətrini, adını, dadını saxlayır?
***
Nitsşe dinə öcəşərək onu da “sübut eləyir” ki, adamların həyatında “heç də
pis deyil”. Ancaq elə ki, gəlir dinçilərə, deyir yox – burada hər şey pisdir.
Məncə, dini bununla vurmaq olmaz. Bu yalnız dinçilərə qarşı sırtıqlıq edilməsi
imkanını artırar və dinin dəyirmanına su tökər dolayısıyla.
***
Nitsşe bütün şərtilikləri atıb, təbiiliyə qaçır. Onun təfsirindəki təbiiliksə
yaşama (həyata) qabil deyil. O, insanın yaşaması üçün şərtiliklərin anlamını,
önəmini nəzərə almır.
***
Nitsşe – təbiiliyi zərurət fatalizmi səviyyəsinə endirir.
***
“Boyu uca, beli incə” qızı görüb, gözəl sayıb (“ucaboy, enli kürək” oğlanı
görüb) “ürəyimizcə” sayıb “sevişirsən” – evlənirsən. Az sonra anlayırsan ki,
gözəlliyin, enin, boyun sevgiyə dəxli yoxmuş... Ömür boyu ağlayırsan itirdiyin
səadətə. Nitsşe fəlsəfəsi belə bir təbiiliklə izdivaca səsləyir dünya
görməmişləri.
***
Nitsşe özünün cavan, istedadlı, gözəl, güclü oxucularını dindən çəkindirir,
sənətdən çəkindirir, fədakarlıqdan, təmənnasızlıqdan çəkindirir... – təbii
reallığa çəkir. Ancaq onun dediyi “reallıq” əslində yoxluqdur, boş yerdir – rusca
desək.
***
Kül o bəşərin başına ki, Yunus İmrəni deyil, Füzulini deyil, Lev Tolstoyu
deyil..., Nitsşeni oxuyur!
***
Nitsşe öz oxucularının ürəyində səhra yaradır. Faşist krematoriyaları həmin
səhranın bürküləriylə işləyir.
***
Nitsşe “Yaradıcılıq bərabərdir sevgi üstəgəl çalışmaq” fikrini bu məqsədlə
təsdiq edir ki, ilhamın, vəhyin ilahiliyini dansın. Bu – onun öz işidir! İlahinin özü
isə vəcdə gələ də bilər, vəcd zamanı düşündüklərinin ağız-burnuna sonradan
əl gəzdirə də bilər... Çünki vəcdin, vəhyin məhsulu İlahinin özünə məxsus deyil
– onun ünvançısı var.
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***
Ünvançıya filan əsərin necə yaranması, yaranma prosesi yox, özü gərəkdir.
(Polyak yazıçısı Yan Parandovski əbəs zəhmət çəkərək, bu barədə “Söz iksiri”
adlı kitabı yazmışdır).
***
Humanitar sahələrin psixoanaslizçisi (F.Nitsşe) biologiya – zoologiya
sahələrinin psixoanailzçisindən (Z.Freyddən) bir qədər öncə doğulubmuş...
***
Nitsşeyə görə, guya zülm olmasa, dahi yetişməz; guya kiminsə
Yolgöstərən olması üçün mütləq cammat qaranlıq meşədə azmalıdır.
***
Meşə həmişə var – cammatın özü meşədir. Adamlar daha çox özlərində
azırlar. Ona görə də Yolgöstərən həmışə gərəkdir.
***
“Dahi yetişməsi” adında məqsəd yoxdur. Məqsəd cammatı –adamları
azdıqları qaranlıq meşədən çıxarmaqdır.
***
Nitsşe Volterin Dinə və Ailəyə sataşmasına şərik çıxır. Mən də şərikəm.
Doğurdan da bunlarda gülməli və ağlamalı şeylər alqışlanmalı şeylərdən qatqat çoxdur – buxovluq, dustaqlıq, ikiüzlülük, yalan, xəyanət, məkr, kin, nifrət...
***
Bəs bunlarsız – Dinsiz, Ailəsiz necə – azmı olardı? Bunların yerinə nəyi
qoyaq? Məncə, Din, Ailə gerçəklik olmasaydı, ideal olardı... Neyləməli, onlar
artıq gerçəklikdir!...
***
Dini, Ailəni atıb Nitsşelərin Dindən, Ailədən qıraqda görüb göstərdikləri
“yaxşı durumu” (şəraiti) tutsaq, çox keçmədən qayıdıb Ailəni, Dini əli çıraqlı
axtarmalı olarıq.
***
Ailəyə, Dinə ona görə gülüb ağlaya bilirsiniz ki, Din var, Ailə var. Sizin
Ailədən, Dindən qıraqdakı “yaxşı durumunuzun” (şəraitinizin) təminatçısı da
Dindir, Ailədir.
***
Sizin kəşf elədiyiniz “yaxşı durumla” (şəraitlə) bəşər neçə addım yol gedə
bilər? Bunu ölçüb-biçdinizmi?
***
Nitsşe dərketmə sevincini üç əsas səbəblə bağlayır: 1) Dərk eləyən bunda
özünün gücünü görür, 2) Əski təsəvvürləri və onların yaradıcılarını rədd eləyir,
3) Özünü hamıdan güclü sanır. Məncə, bu səbəblər – Nitsşenin göstərdikləri –
üç (və daha çox!) deyil, bircədir: mənçilik, eqoizm, yəni – pisadamlıq.
***
Mən bir şeyi dərk (lap “kəşf”) eləyəndə bu halların heç birini, hətta
bənzərini də keçirmirəm. Dərketmənin gedişində mənim duyğu və
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düşüncələrim nizamla düzülür, onların dolaşığı açılır. Bu, məndə elə bir təbii
hal yaradır ki, mən ona “Sevinc” deyirəm. Mənim bu halım dərketmənin
mövzusuyla, obyektiylə – qayğısıyla bağlı deyil, özümdə olanın üzə çıxmasıdır.
***
Dərketmə sevincini başqa halların sevinciylə qarışdırmamalı! Örnək:
Yerdən su çıxarmaq üçün quyu qazıram. Yerin təkinə doğru bir addım, iki
addım, üç addım... Birdən: su!...
***
Buradakı sevinc – axtarışın obyekti ilə bağlıdır, ondan asılıdır. Burada sən
hamıdan güclü olduğunu sübut eləyə bilərsən: hamıdan artıq dərinliyə hamıdan
tez çatarsan, ancaq sevinməzsən – axı su çıxmadı.
***
Mənim Nitsşeyə qarşı yönəltdiyim qınaqların canı (“leytmotivi”) budur ki, o,
yıxdığının yerində heç nə dikəltmir. Yalan – gerçək, pis –yaxşı – din
mənəviyyatdır, mənəviyyat olmalıdır. Nitsşenin təklif elədiyi – elmdir, elminsə
mənəviyyata dəxli yoxdur.
***
Heç vaxt elm hamıya aid olmayıb, olmayacaq. Heç vaxt hamı “elm adamı”
olmayıb, olmayacaq. Bu münkün də deyil, gərək də.
***
Hamıya aid olmaqla hamını birləşdirən bir şeysə gərəkdir, bunsuz olmaz!
Bu isə İnam ola bilər, İnsana inam, Mütləqə inam (din yox!).
***
Yalnız İnsana İnam vasitəsiylə Elm mənəviyyatlaşa bilər, xurafatlaşmaz və
Təpəgözləşməz. Və İnsana İnam hamıya aid olmaqla hamını birləşdirə bilər.
“Birləşdirmək” deyəndə “hamıya aid olmağı” nəzərdə tuturam.
***
Ən iyrənc mənqurd milli unutqanlıq zəminində yox, insani unutqanlıq
zəminində yetişir.
***
Bir çox Doğu və Batı bilginləri kimi, əski və çağdaş, irəliçi və geriçi,
kommunist və anti-kommunist... bilginlər kimi, Nitsşe də ictimai inqilablara
onların “dünyanı düzəltmək”, “insanı gözəlləşdirmək” xülyaları əsasında
yanaşaraq, “Gürzənin başını əzmək” həşirinə qoşulur.
***
“Gürzəni əzin” hikkəsində mən bir hikmət görmürəm. Bu söz inqilaba
qədərki əzıcılərin – inqilab törədicilərinin – anti-insan, anti-insaf, anti-haqq, antiqanacaq, həm də aciz, iyrənc, məkrli çılğınlığıdır, onun ifadəsidir.
***
Mən inqilabı haqsızlığın tüğyanına qarşı haqqın haqlı üsyanı sayıram.
İnqilab pisin yıxıcısı, yaxıcısı, dağıdıcısıdır, bu işində haqlıdır. “Güclüdür”
demək istəmirəm bununla, “qaçılmazdır! deyirəm.
***
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Mən – Rusiya içində Oktyabr inqilabını mütləq gürzə saymıram. Doğrudur,
o, gürzə idi, ancaq inqilab törədicilərinə qarşı. Əzilənlərin əlində isə o,
ürəklərdən Tikan Çıxaran idi. Onun başını əzməyə çağıran əzicidir, əzəndir –
əzilən deyil.
***
Bəlkə “əzən – əzilən” bölgüsü aparmaq düzgün deyil? Çünki bu bölgülərin
“nümayəndələri” bölgədən-bölgəyə keçə bilirlər? Ancaq “nümayəndələrin” ora–
bura keçməsi əzilənliyi – əzənliyi aradan qaldırmır axı!
***
“İnqilab da qaldırmır” deyirsiniz. Məncə, bu, yanlış fikitrdir, hər halda tam
doğru deyil. Hərdən, əzənin də ağzı əzildikdə onun əzici köpək dişləri korşalır,
kor gözünə işığın gəlməsi bir az güclənir. “İt – qulağını kəsəndən qorxar”
deyiblər.
***
Öküz dayanıb gözləyə bilməz ki, onu dağıdan Aslan nə vaxtsa
qanacaqlanıb, insaflanıb ondan əl çəkəcək.
***
Orman Aslanının gücü özününküdür – bu, orman mətiqidir; cəmiyyət
Aslanının gücü Öküzünküdür düzünə qalsa.
***
Cəmiyyət Aslanını özgüclü saymaq– cəmiyyətə ormançı gözüylə
baxmaqdır.
***
“İdeyaya görə” filosof – ormançı ola bilməz. Hər halda, biz filosofluğu
cəmiyyət “finameni” sayırıq.
***
Olaya, o sıradan inqilaba da ad verən, onun boyasını açıqlayan əzənlər
sırasından olur çox vaxt.
***
Əzən – əzilən olub və var axı! Bunu danmaq üçün iki ayaq azdır, dördü
gərəkdir!
***
Tarixdə “altun çağların” olub-olmaması ayrı-ayrı şəxslərə, ailələrə, soylara
görə yox, bütöv xalqlara, dövlətlərə, sivilizasiyalara görə müəyyənləşdirilə bilər.
Örnək: “Sovet dövrü” deyilən illər Rusiya tarixinin “altun çağı” (“qızıl yüzili”)
sayıla bilər.
***
Nitsşe fərdiyyət haqqında danışanda cəmiyyəti unudur, cəmiyyət haqqında
danışanda – fərdiyyəti.
***
Nitsşenin barmaq hesabında ya bir deyil, bir neçə bəşəriyyət var, yaxud
bircə bəşəriyyət var – o da “Avropa bəşəriyyətidir” və Avropadan qıraqdakılar
“bəşəriyyət” anlayışına girmirlər.
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***
Adamlar, bilgin olmaq istəyən yeni cavanlara yəqin ki, bu sözü
deməlidirlər: “Nitsşeylə Freydin öyrənmədikləri yerimiz qalmayıb; siz ayrı bir
işdən yapışın”.
***
Necə oldu ki, “Hitler Almaniyası” ikinci dünya savaşında tamam ölmədi?
Görünür, o, tamam Nitsşeləşməyibmiş, harasındasa sağlam yeri qalıbmış –
bəlkə də alman donuzotaranlarının, Nitsşeçiliyə müxalif almanların simasında.
***
Mən qəti inanmışam ki, böyük-kiçikliyindən, güclü-gücsüzlüyündən asılı
olmayaraq, istənilən ölkə, istənilən millət tamam Nitsşeləşərsə – Tamam ölər,
Yer üzündən silinər; onun adı tarıxın “Belə bir ölkə, belə bir xalq olmuşdur”
səhifəsini bəzəyər.
***
Nitşeləşmiş ölkə öz sağlığında bütün ölkə və millətlərə qalib gəlsə də, özü
məhv olacaqdır, özü özünü məhv edəcəkdir – çünki onun sümüyünə yalnız
“Ölüm!” havası düşür.
***
İsaçılıq candır, Nitsşeçilik bu candakı gənə – çox həvəsli, çılğıncasına,
bayğıncasına həvəsli bir gənə, yalnız “fortissimaya” oynayan bir gənə. Və
Nitsşeçilik ona görə yarana bildi ki, İsaçılığın canını vaxtlı-vaxtında qaşovlayan
olmadı, onun canını gənə bürüdü və o, xristianlaşdı. Deməli, Nitsşeçilik
xristianlığın dolayı törəməsi, bicidir.
***
Can qalmalı, gənə ölməlidir. Hər halda: belə olmalıdır.
***
İsa canı musiqilidir – ən pəsindən tutmuş ən zilinə qədər. Nitsşe canında
musiqi görmürəm: bağırtını, böyürtünü də musiqi saymıram.
***
Mən təzərəklənməni, böyələklənməni rəqs saymıram; o yalnız hərdən,
“dişi dəyişmək üçün” yarayır. Nitsşe isə məhz təzərəklənən, böyələklənən
rəqqasdır. İsa isaçılardan üstün olduğu kimi, Nitsşe də Nitsşeçilərdən üstündür:
öz rəqs üslubunun adını açıq deyir.
***
Özünü Nitsşeçi sayanlar məni təkzib etməyə tələsməsinlər, öz “kumirlərini”
bir də
vərəqləsinlər – onun rəmzləri (nüktələri) üzərində yaxşı-yaxşı
düşünsünlər, sözlərinin canına varsınlar. Onda görərlər ki, doğurdan da Nitsşe,
onu “təzərəklənən, böyələklənən rəqqas” saymayanları özünün curu saymazdı.
***
“Filankəsdə yaxşı cəhət yoxdurmu?” deyənlərə iki söz: 1) Filan kəsdə
yaxşı cəhət varsa, Bəhmən kəsdə də var, ancaq sizinn Filan kəsininz bunu
yerli-dibli danır; 2) Əyilib Arazdan su içdiyiniz yerdə yoldan ötənin biri sizi
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itələyib suya salır; siz həmin kəsdə “yaxşı cəhət” axtarmağa borclusunuzmu?
Axtarsanız, yəqin ki, taparsınız da...
***
Söyləmək bacarığı dinləmək bacarığını üstələyəndə qətiyyətçilik
həqiqətçiliyi üstələyir.
***
Nitsşe, ağılı özünüqoruma fəhmi kimi, ehtiyatlılıq kimi – haqlı olaraq! –
təbiilikdən aşağı, alçaq dəyər sayır; təbiiliyi nəcib sayır. “Ağıllı öz faydasından
keçməz, nəcib – keçər” fikrini söyləyir. Burada nəcibliyi təbii bir duyğu kimi alır.
Təbiətdə nəciblik varmı? Məncə (və elə Nitsşecə də) – yox. Təbiətdə idrak
yoxdur, Nəciblik isə dərk olunmuş sifətdir; müqayisələrdən keçmiş,
qarşılaşdırılmış, seçilmiş sifət... Nəyə əsasən seşilmiş? Mütləqəmi?
***
Mənə elə gəlir ki, Ağıl məhz təbiidir – bicləşmiş təbii. Və qancığın dalınca
gedən köpək həmin bu ağılın – bicləşmiş təbiiliyin – bütün çalarlarından istifadə
edir.
***
Atom bombalarından zərər çəkib, onu icad eləyənləri söyənlər
bombaçıların dərin biliyinə şübhə etmirlər.
***
Bilik, özlüyündə bilgini nə öyülməyə tuş edə bilər, nə də söyülməyə.
Görünür, bu sahədəki öyüş də, söyüş də başqa şeyə görədir. Həmin o “başqa
şeyi” özün üçün düzgün müəyyən et!
***
Nitsşe mitinqi sevmir, özünün fəlsəfəsi isə mitinqə yarayır. “Obrazlı desək”,
o dananı dingildədir, dana böyələklənir. Nitsşe də onu qaytara bilmir.
***
Hər müjdəçi özünün gətirdiyinə vurğun olur. Bundan görünür ki,
müjdəçilərin hamısı mütləqə inanıb. Axı onların hər biri özünün Gətirdiyini
Mütləq həqiqət sayıb.
***
Amerikanı cənnət, Nitsşeni peyğəmbər sayanlara: Nitsşe hələ 100 il
bundan öncə Amerikanın həyat ritmindən huyuxurdu – özü də Nitsşe ha-a! O
deyirdi ki, amerikalıların tərpənişində Hindu qanına məxsus bir vəhşi çılğınlığı
var. Bu bəlanın təsvirində heç bir çılğın boyadan çəkinmirdi – özü də Nitsşe
ha-a! Əski Dünyanı – Avropanı – bu bəladan qorunmağa çağırırdı – özü də...
***
Burada o da maraqlıdır ki, Nitsşe Amerika həyatında öz fəlsəfəsinin
illüstrasiyasını tanıya bilməmişdi.
***
Nitsşe dərdə şərikliyi öldürüb, sevincə şərikliyi diriltmək istəyir. Doğrudur,
sevincə də şəriklik gərəkdir, ancaq bu, dərdə şəriklik qədər geniş bir sahə deyil
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axı! Dərdə şəriklikdən bir bəla (bədxəhlıq) çıxarsa, “sevincə şəriklikdən” onu
çıxır.
***
Habelə, bizim ürəkdə çəkdiyimiz (dərdə şəriklik), dərdliyə – Nitsşenin
inandırmağa çalışdığı kimi – heç də qaranlıq və gərəksiz deyil. Adamları dərdə
şəriklik xəstəliyindən sağaltmağa ehtiyac yoxdur, bu, “suyu suvarmaq” kimi bir
iş olardı, çünki onlar bu baxımdan yetərincə sağlamdırlar.
***
Ehtiyac onadır ki, adamlara dərdə şəriklik xəstəliyi yoluxdurasan.
Amerikanın timsalı Nitsşeni diksindirib ayıltmalıydı...
***
Görünür, Nitsşenin gəzib dolaşdığı yerlərdə özündənkeçən, umacaqsız,
halayanan adamlar əlindən tərpənmək olmurmuş; biz isə beləsini günün
günorta çağı əliçıraqlı axtarırıq...
***
Nitsşe demək istəyir ki, siz sıxıb üzünüzü ikiləşdirən mənəviyyatı atıb biliyə
sarılın – onda həqiqətinizlə üzə çıxarsınız. Mənə isə elə gəlir ki, Bilgini bilgi
(elmi elm) eləyən haradasa (“kağız üzərindəysə” də!) mənəviyyatın mövcud
olmasıdır. Mənəviyyatsız bilgi (elm) delfin fəhmindən seçilməz.
***
Nitsşe “Allah öldü!” deyəndə camaatın – kütlənin və biclərin Allahını
nəzərdə tutur; yalan, aldanış, xurafat qaynağını, aldatma bəlgəsini nəzərdə
tutur; Yeri, Göyü “yaradanı” nəzərdə tutur; insanı düşünməkdən, bilməkdən
çəkindirən, insanla həyatın arasına girən (dişlə dırnaq arasına dolmuş ət kimi)
Allahı nəzərdə tutur.
***
Ola bilsin ki, mən də “Nitsşe öldü!” deyəndə həmin qüvvələrin və həmin
sifətlərin Nitsşesini nəzərdə tutacağam.
***
Balzakın “Şarqen dərisi” romanında bu dəriyə təsir etmək üçün kimlər işə
qarışmır, nələrə əl atılmır – hamısı əbəs!... Nitsşe də belə bir inad və uğurla
xristianlığı yıxmaq istəyir; bu əzvayın yaşarlığından dəhşətə və vəhşətə gəlir!
(Bizi də belə bir müsibət gözləyir: “İslam” adlı Təpəgözü Türk Dünyasından
çıxarmaqla bağlı...)
***
Nitsşe İsa peyğəmbəri qınayıb deyirdi ki, o, bütün insanları anadangəlmə
suçlu – günahlı sayırdı, bununla da onların xoşbəxtliyinə kölgə salırdı. Bu isə
tək İsaya yox, əslində bütün mütəfəkkirlərə aid bir haldır, elə Nitsşenin özünə
də. Bu baxımdan, o, özünə daha yaxşı baxsaydı, özündə də görərdi bunu –
hamını suçlu saymaq suçunu və dünyanı dağılmağa yarar saymaz və
dağıtmağa çağırmazdı.
***
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Mütəfəkkirlərin bu amansız qırmancları daim havada vıyıldayır: bununla
onlar adamları qırmanclayıb öz ideyallarının dalınca haylayırlar – sürürlər.
Nitsşe isə – lap qovanlardandır.
***
Nitsşenin sözləri adamı dingildədir.
***
Mən Nitsşenin qanında – üslubunda tatarlıq görürəm, tatar çılğınlığı.
Tatarın tatarısı (qırmancı) uzun olurdu, havada geniş dairə cızırdı və
yönəldiyinə yaxşı dəyirdi – Nitsşenin uzun-uzun cümlələri kimi...
Tatar, daha doğrusu hun...
***
Nitsşenin cümlələri ucsuz-bucaqsız Türküstan çöllərində yürüyən at
ilxısına bənzəyir. İçinin uzunorta madyanlarıyla, kişnəşən qulunlarıyla, fınxıran
ayğırlarıyla, yürüyən ilxı ayağının çaldığı tərəkəmə zəlzələ havasıyla...
***
Nitsşeyə türkcə bir zarafat: Allah Allahlığıyla day öyrədir, bu da papağını
atır altına!
***
Bu ilxıların şəhərlər üçün nə demək olduğunu tarix yaxşı bilir, Nitsşe də
məhz Təhlükələr Dəlisiydi.
***
Mən həmişə düşünürəm ki, Avropada dananı dingildətməyə ehtiyac
yoxdur. Nitsşe isə onu dingildətmək üçün heç bir (kiçicik də olsun!) fürsəti
əldən vermir.
***
Mənim zənnimcə, Almaniyaya yox, Cinə, Hində gərəkdir Nitsşelər. (Türkə
biz özümüz bəsik, yararıq). Onu da unutmuram ki, Dana dingildədən mühit
Avropada, məsələn, Almaniyadadır; Asiyada, məsələn, Hinddə yox.
***
Hinddə Dananın özü dingildəməlidir: axı onun naxırı suvatdan aralı,
otlaqdan uzaq, tozun içində, günün altında, ağız-burnuna milçəklər dolmuş,
canına qurd-quş daraşmış olduğu halda həddindən artıq yatıb qalıb. Bax burda
Dananın dingildəməsi necə yerinə düşərdi!
***
...Batıda, Almaniyada isə Nitsşelər onsuz da dingildəşən danaları daha da
dingildədib böyələkləndirirlər.
***
Çarmıxdakını Dionis zərurətə çevirmişdi. İndi də Çarmıxdakının Dionisi
zərurətə çevirməsinə inanmıram.
***
Hansı çağ olur-olsun, dara çəkilən Çarmıxdakı olur.
***
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Çarmıxdakı – bəşərin Ata Yolu, Ana Yolu – Baş Yoldur, Dionisçilər atlarını
sağa-sola çapa bilərlər istədikləri qədər.
***
Çarmıxdakı – bütöv ömürdür, Dionisçilik – ömrün cismani eşqli çağı – qısa
və bulanıq.
***
İdraksız
olub
da
çəkilə
bilərsən
çarmıxa,
ancaq
Çarmıxı
müqəddəsləşdirmək üçün Ali İdrak yiyəsi olmalısan.
***
Mən sizi Ali İdraksızlıqda qınamıram, özümün Ali İdrakımla sizin qarşınızda
öyünmürəm – bu, mənim qayğıma daxil deyil. Mən sizi Ali İdraka çağırıram və
bu mənim ağrılı kədərimdir.
***
Camaatın – kütlənin Nitsşesini, Nitsşeçilərin Nitsşesini vurub öldürmədən
– Nitsşe əsərlərini Azərbaycana buraxmaq olmaz.
***
Ümumiyyətlə, Yurdun, Elin, Ulusun içinə dışdan hər hansı dünyagörüşü,
hər hansı şəxsiyyət haqqında, hər hansı yaradıcı haqqında soraq gətirmə
qarşısında – öncə! – bu iş görülməlidir.
***
Nitsşe elə yazırdı ki, bunun üçün qırılana qədər gərilmək gərək idi və o,
qırıldı.
***
Adam adamın ətini yediyi, sümüyünü də çölə atdığı bir zamanda, Nitsşe
savaşlara, mərhəmətsizliyə çağırırdı, üstadam icad eləyirdi. Bu isə kütlənin
qabağınca getməkdir.
***
Gedişdə kütlənin harası yaxşıdır: dalı, yoxsa qabağı? Məncə ikisi də
birdir: hər ikisində yol göstərən kütlədir – mahiyyətcə.
***
Kütlənin fövqündə olmaq yaxşıdır. Bəs “kütlənin fövqündə olmaq” nə
deməkdir? Bu – kütləliyə qarşı fərdiləşmə uğrunda döyüşmək deməkdir.
***
Nitsşe də fərdiləşmə istəyirdi, ancaq onun üslubundan– üsulundan (daha
doğrusu mahiyyətindən) kütlə alındı – möhkəm qurumuş kütlə.
***
Onun Zərdüştü dərddən qaçırdı düzünə qalsa – dərdə dərman eləmək
əziyyətdən qaçırdı.
***
Uca dağlar qoynunda, dərddən-qayğıdan uzaq, təmiz havalı, geniş üfüqlü
– yürürgöylü bir yerdə ürəyə gözəl, gömgözəl, müdrikanə duyğular gəlməsi
ağıla batan bir şeydir. Nitsşenin Zərdüştü də bu baxımdan doğrudan da bulaq
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kimi çağlayır– tükənmir... Nə gözəl oxuyur göylərdə quşlar!... dağlarda
Zərdüştlər!...
***
Ancaq bu Zərdüşt o Zərdüşt deyil! Bu – rəqqasdır, o – həllal idi.
***
Ah, əlimi işdən soyutmayın, ürəyimi yıxmayın, gözəl qumrularım! Balalarım
acından dad çəkir, damım başıma çökür; gecəmi –gündüzümü məndən alıblar,
işimi düyünə salıblar... İşdən başım açılanda sizi doyunca dinləyəcəyəm!
***
Zərdüşt gəlişməsi: – Qandi, İnam Ata – insanların arasında, qayğıların
gurunda.
***
Nitsşe bütün çağlarda cəmiyyətlərin Yüksək İnsana (bu “üstinsan”, daha
doğrusu, “üstadam” deyil ) pislik etməsi haqda doğru sözlər söyləyir. Buddizmi
və xristianlığı qınayıb deyir ki, onların qayğısı sayəsində həmin cəmiyyətləri
əmələ gətirən həddindən artıq ölməlilər ölmədilər... Və dəqiqləşdirmir ki,
“ölməliydi” hökmünü nəyə nəzərən verir.
***
Nitsşe H.Uellisin “Zaman maşını”nı işə salmaq istəyirdi.
***
Mənəviyyat – tamamilə Təbiətüstü qurumdur, onun “təbiətdə kökü” yoxdur,
Nitsşe isə onun “təbiətdəki tarixini” araşdırır və “axtaran –tapar” prinsipiylə
dərinliyə gedib bir neçə “mənəviyyat” çıxarır üzə. Bunlardan yalnız biri
“Mənəviyyat” adını daşıya bilər. Bəs qalanları nədir, bəlkə həmin Birin müxtəlif
təzahürləridir?
***
Mənəviyyatın tələblərinə təbiətin biganəliyi fikrini irəli sürmək və bununla
mənəviyyat tələblərinin puça çıxarıldığını iddia etmək ən azı cıddiyətsizlikdir.
***
Nitsşe daim “Avropa” adından danışır. Nə deməkdir “Avropa”? Mənim
fikrimcə, heçnə deməkdir. Bu – nə Vətəndir, nə millətdir, nə heç olmasa irqdir,
nə dövlətdir, nə (ictimai, siyasi, iqtisadi, fəlsəfi) sistemdir, vahiddir... Bu – yalnız
kimlərinsə xurafatı, aldanışı, aldatmasıdır. Anlamıram ki, “Avropa” adında
dəyəri, Birliyi (Vahidliyi), gərəkliyi (zərurəti), məqsədi bu filosof haradan alır?
Başa düşmürəm ki, coğrafi bölgə – qitə adından fəlsəfə yürütmək nə
deməkdir?
***
Söz yox ki, bu – fəlsəfə biçimində yağılıq fəhmidir – əsasən Asiyaya qarşı!
Bu, həm də gülünc bir təlaş tamğasıdır! Özü də ən çox filosof üçün gülüncdür
qitə – məhlə fəlsəfəsi açmaq, qitə – məhlə həqiqəti icad etmək.
***
Avropa fəlsəfəsi, Asiya fəlsəfəsi; Avropa həqiqəti, Asiya həqiqəti; Bu
günün həqiqəti, 500 il öncənin həqiqəti!... Nitsşe “təbiətdən gələnin” üzərində
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heç nə qura bilməmişdir, onu yalnız araşdırmışdır. “Öz” həqiqətinə, “öz”
fəlsəfəsinə inanmayanların işidir bütün bu çılğınlıqlar, bütün bu burcutmalar.
***
Mən Nitsşe fəlsəfəsində tam bir fərəhsizlik görürəm. Fərəhli ona-buna ağız
atmır, özüylə tamdır, bütövdür, özadlıdır (avtonomdur).
***
Sanki Göydə Günəş yoxmuş! “Zərdüşt”dəki Günəşçilik də – yenə yağılıq
üçündür – İnsanlığa qarşı, Asiyaya qarşı – Asiyadan götürülmüş olsa da...
Nitsşenin “Zərdüşt”ündəki Günəş də yəqin ki, “Avropa Günəşidir” – özünün
solğunluğu və çılğınlığıyla... Allah ətinizi töksün!...
***
Napoleonu (nə üçün məhz Napoleonu, Alkviadı, Sezarı, bunların ardınca
ikinci Fridrix Qoqenştaufeni; nə üçün Çingizi yox, Kuruşları yox, Palasları yox,
Teymuru yox) Napoleonu “yüksək xoşbəxtlik çağları” adlandıran Nitsşenin öz
xiridarları var və onlar adları çəkilənlərin heç birinin qoşununda deyil, ali baş
qərargahındadır –taxt-tacı, qılıncı, əl ağacı par-par yananların arasında. Onu
orada da yayın! Bizə – qara camaata, kütləvi tirajın yiyələrinə, qoşuna, xalqa
onun dəxli yoxdur.
***
Nitsşe dilinin əzbəri: “Qorxma – qorxut!” Aydındır ki, bu sözün qorxana,
qorxutmayana – qara camaata, kütləvi tirajın yiyələrinə dəxli yoxdur. Biz Nitsşe
əsərlərinin relikt yüksəkliyinə razıyıq.
***
Biz – mənəviyyatın tərəfdarıyıq – kökü istər qorxudan gəlsin, istər
qoçaqlıqdan. Mənəviyyat bizim tələbatımıza cavab verir.
***
Nitsşe fəlsəfəsi “Gəl dalaşaq!” fəlsəfəsidir, buna görə də, özünün xəyal
elədiyi kimi, gələcəyin yox, əski çağların sözüdür; tezikmiş yox, gecikmiş
sözdür.
***
“Zərdüşt belə deyərdi” – Nitsşenin son sözüdür – ilyazı (xronilogiya)
baxımından, sambal baxımından yox, “sözün canı” baxımından, təklif
baxımından. Burada isə Nitsşenin qoçağı qayğıların içindən qaçıb dağlara
dırmaşır – keçi kimi.
***
Keçinin “Həlalli–müşkülat”lığına kim inanar– keçilərdən başqa?
***
“İndiyədək həqiqət adına nə deyilibsə, hamısı yalandır” – sözünün
ciddiliyinə mən inanmıram. Bu sözü həm də belə anlamaq olar: “Mən də düz
demirəm”. Onda lütfən söylə görək axı niyə deyirsən?!
***
...Yox, Mütləqsiz yola çıxmaq olmaz! Bir addım da atmaq olmaz Mütləqsiz!
***
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Tirajının bütün (faciəvi) çoxluğuna baxmayaraq, Nitsşe fəlsəfəsi – Xalqdan
gizli fəlsəfədir, Xalqa qarşı yönəlmiş, yönəldilmiş fəlsəfədir. Yırtıcılıqdan gələn
“mənəviyyatın” boyuna boz qatma tutum! (Necə ki, tutmusunuz!).
***
Nitsşe kəskin asıb-kəsmələrə – cəza verilməsinə haylayır: inkvizisiya
tonqalları, eşefotlar, gilyotinalar, insan kəllələrindən qurulmuş qalalar,
gözçıxarmalar, parçalamalar, payaya keçirtmələr... ona az görünür – ağzı
qızışanda. Ağlı başına gələndə isə anlayır ki, cəza – boş şeydir, heç vaxt
hədəfə çatmayan oxdur.
Gəlişmə birliyi
Mən iki gəlişməyə (iki inkişafa) inanmıram. Gəlişmə birdir və o,
Hürmüzdlər yoludur. Elin “Ağ Yol” dediyi qədər işıqlı, bilməcəli, sehrli, əzəli,
əbədi Yol; əl çatan və əl çatmaz bir Yol, ona görə də can atdığımız bir Yol.
Zərdüştlər, Sokratlar, Lao Tsızılar, Buddalar, İsalar, Lev Tolstoylar, Qandilər,
İnam Atalar Yolu.
***
Meymun gəlişməsi Ağ Yol yaratmazdı. Meymun nə qədər gəlişir –gəlişsin,
meymunluqdan çıxa bilməz, gəlib Ağ Yola çıxa bilməzdi. Ağ Yol – insan izinə
oxşayır.
***
Sultan – taxtından salınmayınca, sultan sarayı muzeyə çevrilməyincə onun
eni, boyu bilinmir. Nitsşe Xristi bu məqsədlə taxtından salmağa çalışırdı. (Mən
bu məqsədlə Məhəmmədi taxtından salmaq istəyirəm.)
Maraqlı – maraqsız
Nitsşecəsinə bir söz: “Bədbəxt olay baş verməmiş qarşısını almaq necə də
maraqsızdır!” (Necə də həyatidir bu söz!) O bəlkə heç baş verməyəcəkdi? Çox
güman ki, baş verməyəcəkdi. Yox, əsla baş verməyəcəkdi! Necə də korladı
işləri bu zalım oğlu...
***
Bir var yolnan ötəni maşınla vurub yıxıldıqdan sonra qaçıb aradan
çıxmayasan, onu kişi kimi alasan pəhləvan qollarının üstünə və təşər-təşər
yeriyəsən xəstəxanaya tərəf; bir də var heç kəsə toxunmadan mənzil baçına
gedib çıxasan... Yox, vallah, bu heç bir maraq doğurmur bizdə!..
Savaşlar
“Həyat uğrunda mübarizə”. “Uyğunlaşma”... İnsan inkişafının belə
mərhələləri yoxdur, olmayıb; bunlar heyvan “gəlişməsinin” mərhələləridir – indi
Batının bizə sırıdığı.
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“Yaşamaq uğrunda
buqələmunluq.

didişmə”

–

***
yırtıcılıq

deməkdir,

“uyğunlaşma”–

***
...Doğrudan da bu dünya savaş meydanıdır – ancaq Ədalət uğrunda!
Hakimiyyət uğrunda yox!
***
Hakimiyyət uğrunda savaşın mütləq son həddi yoxdur; hakimiyyət
uğrundakı savaşçı basdığını kəsməkdə maraqlı deyil.
***
Hakimiyyət uğrunda savaş – qansızlıqdır, ancaq Ədalət uğrundakı savaş
qədər amansız və qansız, müdhiş və qorxunc deyil.
***
Hakimiyyət uğrunda savaşan əslində öz rəqibinə qarşı savaşmır, hakimi
olacağı kütləyə (xalqa) qarşı savaşır.
***
Bir hakim yerinə göz dikmiş iki hakimiyyətçi, mahiyyətcə bir –birinin
düşməni deyil (rəqibidir). Qaçışçı qaçışda birinci yeri tutmaq üçün onunla
yarışan başqa qaçışçıların olmasını istəməlidir, istəməyə bilməz.
***
Ədalət uğrunda savaşın mütləq son həddi var; Ədalət uğrundakı savaşçı
basdığını kəsməlidir, basdığını kəsməkdə maraqlıdır.
***
Buna görə də mən hakimiyyət uğrunda savaşanlara xəbərdarlıq eləyirəm –
Ədalət məhşərindən çəkinsinlər, Ədalət zəlzələsi yaratmasınlar!
***
Hakimiyyət uğrunda savaş – Nitsşelərin çağırışdır, Ədalət öğrunda savaş –
mənim çağrışımdır.
***
Atamın üz qoyduğu torpağa and içirəm: – Mənim savaşım başlananda
hakimiyyətçilərin iki sümüyü bir dərədə qalmayacaq!
***
Mən rəqqas deyiləm, mən rəqsə enerji sərf eləmirəm, onu bütünlüklə
savaşıma saxlayıram.
***
Atamız var olsun!
***
Bəzi maddələrdə Nitsşe Nitsşeçilərin əlindən alınmağa dəyər
***
Məsələn, o umacaqsızlıq (təmənnasızlıq) barədə düzgün fikirlər söyləyir.
Elə şeylər, elə hallar var ki, orada umacaqsızlıq – itkidir, uduzmadır,
“tələfxərclikdir” – lap “ümumxalq” baxımından da. Burada ümumiyyətlə bu
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maddədə Nitsşedə heç bir maddi mənçilik kiçikliyindən söhbət getmir. Örnək
olaraq: Əgər mən, Safruh –Məhəmməd peyğəmbərə “yox” deyib, onu taxtından
sala bilərəmsə – salmalıyam və “Məhəmmədi taxtından salan” adına
yiyələnməliyəm. Bu maddədə ummamaq – olmaz! Bax, Nitsşenin dediyi budur
və doğrudur.
***
Nitsşe nadir şəxsiyyət olubsa, onu yalnız nadircəsinə başa düşmək olar;
yəni nadir şəxsiyyəti nadir şəxsiyyət doğru anlaya bilər və kütləyə çatdıra bilər.
***
Nadir şəxsiyyət eşitsə ki, onu “hər yerindən qalxan” başa düşüb və kütləyə
çatdırmağa qurşanıb – onun bağrı (və ya goru) çatlamalıdır.
***
“Çəkişən – bərkişir; əzab – ucaldır” prinsipinui tərbiyə işində “mütləq
hakim” kimi təqdim edən Nitsşe bir sıra çox ciddi yanlışlıqlara yol verir; 1) Heç
də hamı “öz uşağı üçün öyrətmən” tuta bilməz; 2) Fərdi dərslər aparmağa
yararlı şəxslər heç yerdə heç vaxt yetərincə olmayıb, olmayacaq; 3) Sıxıntının
mütləq olumlu (müsbət) sonuca gələcəyini söyləyənin tərbiyə barədə
danışmağa, məncə, haqqı yoxdur; Və b.k.
***
Mən bu fikirdəyəm ki, sıxıntının, əzabın, zalımlığın yüksəltdiyi fərdləri,
“barmaqla” sanamaq olarsa, məhv elədiyi, çolaq elədiyi, murdar elədiyi fərdlər
saya gəlməz. Bunun əksinə olaraq, müdrik fərəhin əydiyi fərdləri barmaqla
sanamaq olar, ucaltdıqları saya gəlməz. (Ucalmaq axı yalnız ad-sanlılaşmaq
deyil.)
***
Həm də sonda, gözlədiyi alınmayanda əzabçı tərbiyəçı “Can sənin –
cəhənnəm tanrının!” deyə bilməz, fərəhçi tərbiyəçi deyə bilər.
***
“İnsanda mələk də var, iblis də” sözünü Nitsşe də çeynəyərək, onu
mərhəmətçiliyə qarşı çevirməyə çalışır. Ancaq unutmaq olmaz ki,
mərhəmətçiliyin iki tərəfi var: 1) Sədəqəçilik – bunu biz də qətiyyətlə rədd edirik
və 2) İnsana sevgi. Nitsşe bu bölgünün fərqinə varmadan “bizi” qınayıb deyir ki,
mərhəmətçilər insandakı məhz iblisə, nacinsə rəhm eyləyirlər.
***
Kimlərinsə mərhəmətçiliyi sədəqəçilik ola bilər, bütövlükdə isə bu söz
yalandır, yanlışdır. Mərhəmət ayrı-ayrı ünvanların elə hallarına yönılir ki, fərd
onu yox edə bilmir; bu – onun düşüb, öz gücüylə çıxa bilmədiyi quyudur.
(Ümumiyyətlə, bu barədə mən “Qandiçilik” icsəsimizdə dediyimizin üstündə
dururam.)
***
Nitsşe “insan mərtəbələri” sözünü çox vurğuyla işlədir. Çox gözəl! Bildik,
anladıq ki, fərdlər arasında fərqlər var. İndi biz neyləyək? Axı bu – bilik deyil,
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bilik üçün, necə deyərlər, “oçerklərdir”. Sənin son sözünü – sözünün canını
bilmək istərdik. Sən isə oxunu atıb, yayını gizlədirsən.
***
Tərbiyənin ”üstadam” yetirmək adında məqsədi olmayıb, olmayacaq. Bu –
tərbiyənin məqsədini baş-ayaq salmaq olardı.
***
Özünüz də təsdiq edirsiniz ki, heç bir tərbiyə “üstinsan” yetirə bilməz;
üstinsanın heç bir tərbiyəyə ehtiyacı yoxdur; o özü-özünün yaradıcısıdır –
Allahıdır. Bu isə hər cür tərbiyədən üstünlükdür.
***
Beləliklə, mən bu sonuca gəlirəm ki, nə qədər aılıb düşürsə-düşsün –
Nitsşeçilik bütöv bir kitab ola bilməz, olsa-olsa müəyyən bir kitabın səhifəsi, ən
yaxşı halda bölməsi ola bilər.
***
Sabah qüdrətli Nitsşelər ortaya çıxıb sübut etsələr ki, “Nitsşe heç də sənin
dediklərini nəzərdə tutmayıb” – yenə mən öz sözlərimi geri götürməyəcəyəm,
deyəcəyəm ki, mən məhz özümün nəzərdə tutduğum mətləblər haqqında
yazmışam bu yazdıqlarımı; və əgər sizin sevimliniz bunun (mənim
dediklərimin) tərəfindədirsə – şad olsun, mən də şad ollam; əleyhinədirsə
özündən küssün.
***
“Xeyrin və şərin o tayında olmaq” – şalvarın nə sol qıçını geyinmək, nə sağ
qıçını geyinməklə şalvarçaq olmamaq cəhdidir.
***
“Xeyirdən və şərdən o tayda olmaq” – şərdə olmaqdlır. Bunun aksiomu –
“iki qab su” deyimidir.
***
“Xeyir–şər, “yaxşı–pis” anlayışlarının ikisini də rədd etmək biclikdir,
kələkdir, küləkdir. Bu anlayışların biri o biri üçün Arximedin axtardığı dayaq
nöqtəsi ola bilər.
***
“Xeyrin fövqü” – yoxdur. Fövqü olan xeyir – şərdir. O Uzaq Ulduzlardan
gələn işıq da xeyirdir... O, “Xeyirdən də üstündür” kimi sözlər üyütmək – özünü
uşaqlığa qoymaqdır.
***
Xeyri də, şəri də rədd eləyən, bunların ikisinin də üstündən hoppanan –
şərin tərəfinə düşə bilər.
***
Nitsşe “Dava-dava” oynayan uşaqların əlinə döyüş güllələriylə dolu
yaraqlar verib. İndi gəl onu bu “uşaqların” əlindən al görüm necə alırsan!
***
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Qavroş üçün dünya Paris şəhərindən ibarət idi, Nitsşe üçün dünya –
Avropa qitəsinin qərb üçdə biri qədər dar bir yerdir. Onun tıncıxmasının səbəbi
bəlkə budur?
***
Dünya Birliyinə, İnsani Birliyə çağırırmış kimi, “Avropa birliyinə” çağırır
Nitsşe – istəyini açıqlamadan. Yurdçuluğu, Millətçiliyi də avropalılar (bu 3–4
xalq) üçün məhdudluq tamğası sayır.
***
O, özünün bu balaca dünyası üçün hakim ağalar kastası yetirmək
hayındadır. Pillə-pillə qalxır həmin kastaya doğru...
***
Nitsşe fəlsəfəsində (dünyasında): biz türklər rudiment qədərincə bu yoxuq:
Çin – “uşaqları qorxutmaq öçün eybəcər meymun” biçimində, Hind – lağlağalıq
ünvanı biçimində – var...
***
Mən özümüz üçün – türklər üçün – bunda heç bir “faciə” görmürəm. Bu,
hətta bir balaca qıdıqlayır məni. Ancaq bu məsələdə – boyuna almaq nə qədər
ağır olsa da – faciə var, özü də yekəsindən! O anlamda ki, Nitsşelər bizi
saymamaqla, özlərini bizə saydırıblar. Türk Dünyasını ruhani, hətta idraki
kölələr əyalətinə çevirə biliblər, tamamilə çeviriblər – o dərəcədə, o qətiliklə ki,
sanki bizim başqa halımız heç olmayıb, heç ola da bilməzdi və bilməz.
***
Biz – boş yerik, xam torpağıq onlar üçün: nə vaxt istəsələr, – gələllər,
şumlallar, əkəllər, biçəllər, döyəllər, samanını püfləllər, dənini anbara vurallar,
üyüdəllər, yoğurallar, yapallar, bişirəllər, yeyəllər,... allar.
***
Bax belə bir mövqedəyik biz türklər Nitsşelərin (bütövlükdə Avropanın)
fəlsəfəsində – dünyasında – onlardan gətirdikləri sitatlarla qəzetlərimizi,
jurnallarımızı, kitablarımızı sıvayan “Azərbaycan oxumuşları” adlı özköləlik
carçılarının xidməti sayəsində.
***
Mən burada ona görə türklərin adını çəkirəm ki, özümün də mənsub
olduğum və deməli, söyməyə ərkim yetən millət onlardır. Həm də düşünürəm
ki, bu qədər yağlı söyüşlər bəlkə də başqa Gündoğanlıların şəstinə toxunar.
Bəlkə şəstləri hələ tamam sınmayanları qalıb hansı dəlik-deşikdəysə.
***
Nitsşe çox məğrurdur, dikbaşdır – o, yalnız əyanların (aristokratların)
qabını yalayır. Ona görə də əyanlığı funksiya deyil, anlam adlandırır, bizə təlqin
eyləyir ki, əyanlıq funksiya deyil, anlamdır, həyatın canıdır; yığın-yığın adamlar
ovuc-ovuc əyanlara nökərçilik etməli, əyanlar tərəfindən alət və gic qullar
mərtəbəsində saxlanılmalıdırlar. Bəs bilməzmısən, əyanlar üstadam olmaq
üçün seçilmişlərdir. Onları kim seçib? Nəyə görə seçib? Haradan tapıb
çıxardıb? Belə boş-boş sorğuları açmağa Nitsşenin meyli yoxdur.
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***
Bu bölgü üçün səbəbə bənzər şeylər söyləyir, “2X2=4” prinsipiylə kəşflər
eləyir və bunu “yeni nəzəriyyə” adlandırır: həyatda filan yırtıcılıqlar, filan
eybəcərliklər var ki, həyatın cövhəri də elə bunlardır.
***
Xeyir, Şər – kölələrin uydurmasıdır – ağalara (əyanlara, aristokratlara) əl
verməyən. (Nitsşedə anti-insanilik, anti-xəlqilik qatılaşıb, azların azğınlıq
“nəzəriyyəsinə” çatır.)
***
Azadlıq da pis şeydir, çünki onu da “qulların mənəviyyatı” uydurub.
Soruşmaq ayıb olmasaydı, soruşardıq ki, xeyir, şər, azadlıq, məhbusluq, ədalət
anlayışlarını qullar uydurublar, anbarları nemətlərlə qullar doldurublar (bunu
canları çıxıb eləməli olsalar da), bəs bu əyanlar neyləyiblər? Yəqin ki, əsər
yazıblar. Əsər yazan kölə deyilmi?! Onun harası oxşayır əyana?
***
Sən demə, əyanlar da boş dayanmayıbmışlar: incəsənəti, ruh yüksəkliyini
də onlar icad eləyibmişlər!...
***
Yox! Məncə əyanlar qulların qazandığından möhkəm yeyəndən sonra
gəyirmək, göbək sallamaq sənətini icad eləyiblər. Yaxşı ki, özün bunu
heyvandarların və bağbanların təcrübəsində görmüsən.
***
...İsa peyğəmbərin Sevgi harayına qarşı alim acizliyiylə... mürəkkəb
cümlələr qurur Nitsşe.
***
Məncə, səbəb – nəticə ilişkisi və ardıcıllığına qarşı döyüşmək– bilginlik yox,
dəlioğlanlıqdır.
***
Nitsşe baxırdı, görürdü ki, quruluş düzgün qurulmayıb, gediş düzgün
getmir, düzəliş vermək istəyirdi, ancaq onun düzəlişi işləri daha da korlayırdı.
***
Bütövlükdə bədbəxt olan (həqiqətini tapa bilməyən) Nitsşe, kədərlənməyi
bacarırdı, bu halında o, doğrudan da əlçatmaz olurdu; mətləbə və həqiqətə ən
yaxın olurdu, doğmalaşırdı, üzünə işıq gəlirdi... Onun ən çox qaçdığı, qaşmağı
məsləhət gördüyü də... kədər idi. Kədər isə onun üçün körpünün üstünə
qoyulmuş qızılla dolu kisə idi. Nitsşe körpünün üstündən gözünü yumub keçirdi.
***
(...Ancaq mən gürzə olub da kədərli Nitsşeni çalmazdım– ən qızğın
çağımda belə...)
***
“Adamla adam arasında”, “mənəviyyatla mənəviyyat arasında” “fərqlər”
varsa, Doğu ilə Batı arasında daha böyük fərqlər olmalıdır və bu halda ümum
Qərbi Avropa şairi olan Nitsşenin biz Doğululara dəxli yoxdur.
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***
“Roma İudeyaya qarşı, İudeya – Romaya qarşı”. Sonralar uydurulmuş bu
“iki” həyat tərzini, “uduzmuş” Roma mövqeyindən araşdıran Nitsşe hadisənin
özünü deyil, törəməsini araşdırır. Ancaq biz İudeyanı tapdayan Romanı
alqışlaya bilmərik. Necə ki, indi ətrafındakı gücsüzləri əzən İudeyanı lənətləyirik.
***
Nitsşe bu yanğını tuta-tuta gəlib çıxır Napoleona, onu, “qeyri-insanla
üstinsanın mələzi” adlandırır. Məncə bu sifətlərin ikisi də bir şeydir, özü də
Nitsşe fəlsəfəsindən yanaşdıqda; üstinsan da elə qeyri-insandır. Və biz
Napoleona vurulmaq avaraçılığından uzaq adamlarıq.
***
Varlının, zorlunun, sağlamın, uğurlunun öyücüsü olan filosof varlının,
zorlunun, sağlamın, uğurlunun qabının dibini yalayandır, onların nökəridir – nə
qədər hikkəli olur-olsun. (Onların nökərləri elə hikkəli olur. Hikkə onlarda – həm
özlərində, həm ağalarında – öz çirkinliklərini ört-basdır eləmək üsuludur).
***
Sadə adam hikkəsini yaradıcılığa yönəldir: çay-çörək yaratmağa, ev-eşik
yaratmağa, pal-paltar yaratmağa, yol-iz yaratmağa, bağ-bağça yaratmağa...
***
Mən hələ özünə, “zümrəsinə” filosof arzulayan varlı görməmişəm, beləsi
haqqında eşitməmişəm, oxumamışam. Əksinə, mənim təsəvvürümcə, filosofu
qorxuzan və ya ondan qorxan bir tipdir varlı. Çünki filosof paxır açandır, ən əski
palan içi tökənddir, əskilik yağısıdır. Varlının isə 1000-dən 999-nun paxırı
olmayan işi olmur, əski palandan onun qabağına üzağardan bir şey düşmür.
***
Bakanlarda, Türküstanda qırğınlar getdiyi illərdə, Uzaq Şərq, 1-ci dünya
savaşları ərəfəsində Nitsşe yazırdı ki, o, “çağdaş duyğuların iyrənc dərəcədə
həlimləşməsinə düşməndir”. Mən isə bu sözü anlaşılmaz bir “filosof” şitənməsi
sayıram. Anlamıram ki, bu adam öz düşüncələri üçün faktları haradan alırmış –
hansı salonlardan?
***
Filan şeyin sən düşmənisən, mən dostuyam – bu heç nəyi sübut eləmir.
Öz rəyini həqiqət kimi qələmə vermək inamının ardınca zorakılıq gəlir ki, bunun
da bilgiyə (elmə), müdrikliyə, fəlsəfəyə dəxli yoxdur.
***
“Mənəviyyatın mənşəyi” əsərini “Yaşasın zorakılıq!” da adlandırmaq olardı,
“Yəhudilərə ölüm!” də.
***
İsa qısa və aydın deyirdi, bu, uzun və dolaşıq deyir. İsanın hər bir
eyhamına qarşı dastan açır – acıq dastanı, söyüş dastanı.
***
...Xristianlığı beləliklə öldürmək olmaz, yaşatmaq olar; bu yol onun
yaşamasına xidmət eləyir. Xristianlığı (yalanı, ikiüzlülüyü) öldürmək üçün İsanı
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(Xristi – canlını, haqlını, dirini, birüzlünü, əbədini, ölümsüzü) ondan ayırmaq
gərəkdir, ayırmağı bacarmaq gərəkdir.
***
Nitsşe deyir ki, şəxsiyyətin özadlığı (muxtarlığı) ilə mənəviliyi bir–birini rədd
eləyir. Yəqin alman dilində “yalquzaq” sözü yoxdur, olsaydı, bəlkə də o,
“özadlıq və mənəviyyat” yox, “yalquzaq və mənəviyyat” yazardı. Çünki
mənəviyyatsızlığın özadlığa (muxtarlığa) dəxli yoxdur.
***
“Mənəviyyatüstü fərd” icadı söz mumundan (plastilindən) balaca-balaca
fiqurlar düzəltməkdən başqa bir şeyə bənzəmir.
***
Nitsşe deyir ki, bizim (adamların) təbii istəklərimizin hamısı göyçəkdir, təbii
olmayan meyillərimiz isə çirkindir, onları “çirkli vicdan” saymalıyıq. Bu da
Nitsşenin kəşflərindəndir – “təbii olmayan meyillər”. Mən çox axtardım, insanda
bir dənə də qeyri-təbii meyil, duyğu tapmadım. İstədim ki, insafı, ədaləti, şərəfi,
namusu, utancı (həyanı)... mən də Nitsşe kimi qeyri-təbii sayam. Gördüm ki,
yox, onları belə saysam, mənşələrini, köklərini tapa bilməyəcəyəm, onları
göydəndüşmə saymağa məcbur olacağam. Buna isə yerli-dibli inamım yoxdur.
***
İnsanda iradə var – dərk olunmuş iradə. İnsan onun köməyi, başçılığı ilə
qüvvələrini hakimiyyətə çatmağa da yönəldə bilər, ədalət yaratmağa da. (Bu
ikincini biz İnamçılar – Asifçilər, Mütləq İradə adlandırırıq. Və təbiinin nazıyla
oynamağı iradəsizlik sayırıq.)
***
İnsanda “təbii” deyə öyündüyümüzün isə təbiətə dəxli yoxdur – o, insanın
öz təbiətidir.
***
Bəşərin olumlu (müsbət) təcrübəsinə göz yummaq – gözlülük sayıla
bilməz – onda sənə də inanmağa əsasımız olmur.
***
Nitsşe acıqlı, söyüşcül olduğu qədər də fərəhsizdir; fərəhsiz olduğu üçün
də acıqlı və söyüşcüldür.
***
Bütövlükdə darıxdırır, bezdirir adamı Nitsşe; adamın həyata sevgisini
boğmağa çalışır. Onun bol-bol əl atdığı “öldürücü” təyinlərin çoxu öldürücü yox,
anlamsızdır.
***
Zərdüşt də Nitsşedə duzsuzlaşır – qadınların (müdrikliyin–?) sevdiyi
döyüşçü kimi daim qayğısız, gülümsər, güclü olmaq istəyir... (“Müdriklik”
sözünün rus, yəqin ki, həm də alman dilində qadın cinsində olduğunu bilirəm –
bunu bilməməkdə məni qınamağa tələsməyin!)
***
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Nitsşe əla oğlandır! İnqilabı pisləyir, inqilab yaradan gedişi alqışlyır. Nitsşe
– isitməli filosof.
***
Nitsşe deyir ki, “Mən filosof Dionisin öyrəncisiyəm, mən təlxək olmağı
müqəddəs olmaqdan üstün tuturam”. (Belə yerdə istər-istəməz düşünürsən:
Kimin nəyə gücü çatırsa...)
***
Məncə, bu deyim təlxəkliyi və ya başqa bir şeyi müqəddəslikdən üstün
tutmağı yox, müqəddəsliyə, onun mümkünlüyünə inanmamağı ifadə eləyir.
***
Mən – Deyimçi Safruh – müqəddəsliyə inanıram. Özünün “təbii
duyğularını” gizlədəni, boğanı, onlara məhəl qoymayanı, “təbii istəklərdən”
mərhum olanları müqəddəs saymıram. Müqəddəslik “təbii istəklərin”
nəcibləşdirilmə səviyyəsidir, onunla ölçülür və onu əl yetən adamların
qayğısına, duyğusuna, düşüncə fənninə çevirməklə ölçülür.
***
Nitsşenin idealsızlığa çağrışını “Qarğa, məndə qoz var” orijinallığı –
özgünlüyü saydım, onun “idealları yıxmaq” azarını diqqətə və müalicəyə layiq
bir şey saymadım... Ölmüşdü ideal yiyəsi ki, sən onu yıxasan?!
***
İdealın içində ideallıq olubsa, onu yıxmağa çalışan özü yıxılır, birisi onu
“yıxanda” o daha da pardaxlanır – İsanın idealı kimi.
***
Neronun yıxa bilmədiyini Nitsşemi yıxacaqdı?! Neronu yıxan neronçuları
da yıxmışdır.
***
Çağdaş Batı ölkələri – başda ABŞ olmaqla – əsla Xristian (İsaçı) ölkələr
deyil, Nitsşeçi – Freydçi ölkələrdir – sözün əsl anlamında!
***
Doğu indi də Batının Nitsşeçiliyini – Freydçiliyini yamsılamağa başlayıb –
özünü meymunluğa qoymaqdan əl çəkməyib – hələ də!
***
Avropa – Qərb siilizasiyasının son sözü olan Nitsşe – quldarlığa qaydış
carçısıdır – bu şərtlə ki, özü qul olmasın, quldar olsun.
***
Özünü qədim Yunançı sayan Nitsşe əslində öz mühitinin, öz dövrünün
zurnasıydı.
***
Rekonkistçilər İspaniyadan mavrları çıxarmaqla Nitsşeyə Kordovanın
müsəlman hamamlarında çımmək imkanı vermədilər. Orada çimsəydi, bəlkə
də Əzrail bu adamın sinəsinə çökməmiş, Cəbrail ağlını başına gətirərdi...
Neyləmək olar, müsəlman hamamında çimmək alman filosofunun alnına
yazılmayıbmış!...
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***
Görəsən Nitsşe bilirdimi ki, o, camaatdan iyrənsə də, camaat onu sevir –
çılpaqlılğı, zorakılığı, hədyanları, hər cür dayazlığı sevdiyi kimi?
***
...Ay camaat! Mən Nitsşe boyalarını tündləşdirmirəm – onun özü o qədər
tünddür ki, daha da tündləşdirilə bilməz. Bir də – hardandır məndə Üstadam
istedadı ki, Nitsşeni tündləşdirə biləm?!
***
Ay camaat! Nitsşe sizi lağa qoyur, ələ salır, ölümünüzə fərman verir.
Nitsşeçilik ölməsə, bu fərman yerinə yetiriləcəkdir – artıq içimizdə yetişməkdə
olan Nitsşeçilər tərəfindən.
***
Siz isə, özü barədə “Boynu vurulsun!” Hökmü yazılmış fərmanı başı bağlı
məktubda cəllada aparan cani kimi, onun əsərini alıb evlərinizə gətirirsiniz. Barı
açıb içinə baxmırsınız da ki, görərsiniz orada yazılan nədir. Özünüz anlaya
bilməsəniz də, bir mollaya göstərərsiniz. Axı Nitsşe mollaçılığı özünə yaxın,
doğma bilirdi!
***
Nitsşeçilik Əhrimənçiliyin yeni, qabarıq təzahürüdür, İnamçılıq–
Hürmüzdçülüyün.
***
Ulu Zərdüştün söylədiyi əbədi qanun iş baçındadır – Hürmüzdlə Əhrimən
çarpışmadadır. Bu – heç vaxt əskiməyən, öyrəşilib adiləşməyən bir
çarpışmadır.
***
...Yeri, göyü yaratmış allah ideyası nə qədər məntiqli, tutarlı,
inandırıcıdırsa, Nitsşeçilik də o qədər məntiqli, tutarlı, inandırıcıdır.
***
...Özüm üçün yəqin elədim ki, söydüyüm Nitsşe tanınmış alman
filosofunun özüymüş, mənə təqdim olunan da elə onun özüymüş.
***
... Adam insan olsaydı, Nitsçe də yalnışa yol verməz və məhv olmazdı.
***
Dinlər də, Nitsşeçilik də, Freydçilik də insana inamsızlığın bəhrələridir.
***
İnsana inanmayan – çaşmaya, büdrəməyə, yıxılmaya bilməz, son ucda –
yox olmaya bilməz.
***
Bəşərin yaddaşı – insana inam işartılarını bəşəri təcrübə kimi, fərəh və
gəlişmə qaynağı kimi yaşadır, insana inamsızlığı – acı ibrət dərsi kimi.
***
Atamız var olsun!
14-15-ci illər.
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FREYDÇİLİK
Anti-insan, anti-dövlət, anti-mədəniyyət, anti-dostluq, anti-sevgi, anti-fərəh;
təkləyici, yalquzaqlaşdırıcı, virus kimi içəridən yeyib dağıdıcı... Nitsşedən qatqat artıq dərəcədə anti-insan – Ziqmund Freyd.
***
Nitsşenin almanlığı bilinir yazısından, Freydin yəhudiliyi bilinir. Hər ikisi
ideyaca mənə daban-dabana yaddır, ancaq Freyd özəllikcə yaddır.
***
Nitsşe – qorxuncdur, ancaq duyulur ki, mərddir, qılınc davasına çıxandır;
Freyd – iyrəncdir, xəlvətcə xörəyə ağu tökəndir. Qısası: Nitsşe – qorxunc,
Freyd – iyrənc.
***
Mən Freydin müalicəsi ilə sağalmaqdansa, Nitsşenin qılıncından ölməyi
üstün tuturam.
***
Freyd – təkadamlıq cəhhənəm odasına oxşayır. Cəhənnəm və soyuq –
eyni zamanda.
“Filosof” Freyd ağızdolusu “maddi nemətlər” deyir; “psixoloq” Freyddə
qeyri-maddi (psixoloji) heç nə yoxdur.
***
Mədəniyyət vasitə deyil maddiyyat üçün, maddiyyat vasitədir mədəniyyət
üçün – əgər söhbət insandan gedirsə. Əgər söhbət insandan gedirsə,
maddidən, cismanidən duyulan sevincin özü də qeyri-maddidir.
***
Uşaq göyərçinlə şən-şən oynayır. Freydi çağırın, desin görək uşağın istəyi
nədir?
***
Elmdə “Həyasızlıq” adında sübut olduğuna mən inanmıram, “Sırtıqlıq”
adında araşdırma üslubiyyatı olduğuna mən inanmıram; “Həyasızlıq” adında
qurtuluşa da inanmıram.
***
Fredçiliyin istəyi: İnsanı (mənəviyyatı) içəridən pozub puç eləmək – qurd
ağacı içəridən yeyib məhv elədiyi kimi.
***
Freydlərin “hərəkətverici qüvvəsi”: Yəhudiçiliyin – Tövratçılığın,
Zəburçuluğun iflasa uğramasının intiqamını bəşəriyyətdən almaq. Burada isə
“öldürəndə” günah yoxdur, “Günah – öləndədir” sözü yerinə düşür.
***
Freydin “elmi irsində” (!) tez-tez dırnağa alınan sözlərdən biri (birincisi)
mənəviyyatdır. O, özünün mənəviyyatsızlığını hamıya aid eləyib onun
“müalicəsinə” qurşanır.
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***
Ola bilsin ki, Freyd bir neçə nevrotiki sağaldıb nevrozdan – bu hələ
gümandır, fərziyyədir; ancaq onun minlərcə, milyonlarca sağlamı
sarsaqlaşdırması şəksizdir.
***
Əgər həkim bu qədər iyrəncdirsə, onun “sağaltdıqları” nə haldadır?!
***
Freydlərə “elmdə” qalmaq hüququnu yalnız “elmin” “demokratizmi”
vermişdir. Elmin demokratizmi – anti-elmi, anti-insan.
***
“Mənəviyyatsız sağlam adamlar bəsləmək, yetişdirmək” adında elmi
məqsəd ola bilməz.
***
Freyd – mənəviyyatsızlıq carçısıdır, Nitsşe – zorakılıq carçısı.
***
Freyd o qədər vecsiz varlıqlar “yetişdirir” ki, onlar hətta Nitsşeyə də gərək
olmur.
***
Yüzilmizin 60-70-ci illərində Bakı şəhərində ağlı çaşmış bir oğlan vardı,
şəhər nəqliyyatında, Freyd demişkən, qızışmış “penisini” çalvarından çıxarıb
alırdı əlinə. Freyd elmdə həmin oğlana oxşayır.
***
Yəhudi-alman alimi Freyd yəqin ki, həmin hadisəyə sərnişinlərin ikrahla
baxdıqlarını görsəydi, mat qalardı, bakılılara deyərdi: “Burada qəribə nə var ki!
Siz də belə eləyin!” Və Bakılıları geridəqalmışlıqda o ki var qınayırdı – özünün
Batılı qabaqcıllığı zirvəsindən.
***
Yəqin ki, Freyd, mənim ağzımı yummaq üçün, özünün çoxlu ardıcılı, o
sıradan Bakılı ardıcılı olduğunu söylərdi. Bunu mən dana bilmərəm və
danmıram da. Özümün bir deyimim yadıma düşür:, “Tərəfdarsız fikir yoxdur...”
Əfsus ki, belədir!
***
İsaçı xristian, Qandiçi hind, Lev Tolstoyçu rus, Şveytserçi alman– Qərbli,
İnamçı (Asifçi) türk... barmaqla sayıldığı halda, bunların hər birinin Freydçisi,
Nitsşeçisi xalvarladır. Elə buna görə də bəşəriyyətə İsalar, Qandilər, Lev
Tolstoylar, Şveytserlər, İnamlar (Asiflər) bunca gərəklidir.
***
İsalar, Qandilər, Lev Tolstoylar, Şveytserlər ötüb gediblər. Bəşərin
başındakı Nitsşe yarasını, canındakı Freyd qaşınmasını sağaltmaq işi təkcə
İnam Atanın çiyninə düşüb.
***
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Nitsşe “zorakılıq!” deyə-deyə qulaqları doldurdu, Freyd “inamsızlıq!
həyasızlıq!” deyə-deyə qulaqları doldurdu... Dünənki dostlar bugün bir-birinin
qulağını kəsirlər – Nitsşelərin, Freydlərin bıçağıyla.
***
“Heç qorxmasa, hər cür yırtıcılıq eləyər – doymaz” deyə Freyd insana
inamsızlıq zirvəsindən sizə dərs deyir, siz də buna göz yumursunuz.
***
“İt hürər, karvan keçər” deyirsiniz bəlkə? Yox, bu it o itlərdən deyil: ya siz
onu öldürəcəksiniz, ya o sizi dalayacaq – quduracaqsınız!
***
Freyd “insanı” öyrənə-öyrənə dibə-dəhnəyə qədər, cansız aləmdə ilk canlı
qımıltısına qədər gedib çıxır və bizə muştuluq xəbəri gətirir: “Heç nə
dəyişməyib, “insan” tərəqqi yolunda bir addım da irəliləməyib”.
***
Estafeti Nitsşe qəbul eləyib, əlçatmaz, ünyetməz gələcəyə, uzaq, ən uzaq
gələcəyə Üstinsan müjdəsi göndərir. Ancaq bu, yalan və ümidsizlik çılğınlığıdır:
insanın altına inanmayan üstünə də inana bilməz.
***
Uzaq keçmiş kimi, uzaq gələcək də boş bir xülyadır, aldanışdır.
***
Eybəcərlik carçıları. Freyd deyirdi: – “İnsan eybəcər olmuşdur və
eybəcərdir”. Nitsşe deyirdi: – “İnsan eybəcərdir, eybəcər olub da qalacaqdır”.
***
Freyd insanilik haqqındakı “mifi” “alt-üst etməklə”, bu zərərli həşəratın
məhv edilməsi zərurətini “əsaslandırdı”, Nitsşe bu zərərli həşəratı cismən
qırmaq üçün krematoriyaların layihəsini cızdı, Hitler onu həyata keçirməyə
başladı.
***
İkinci Dünya Savaşında Hitlerçilik uduzmamış, müvəqqəti olaraq geri
çəkilmişdir.
***
Freydçilik, Nitsşeçilik – Hitlerçiliyin tərkib hissələri, eləcə də anti-insaniliyin
tərkib hissələri.
***
Freyd təlimi – avtobioqrafik təlimdir.
***
Freydin, Nitsşenin kitablarını gözəl, çoxlu yazan-yayan bəşəriyyət əlində
mina oyadan və ya gürzə ilə oynayan qanmaz uşağa bənzəyir.
***
Bu iki goreşən Avropada daş üstə daş qoymadı qalsın. Avropada daş üstə
daş qoyan gərəkdir!
***
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Adamların əlində nəzəyiyyə-“sübutları” – Nitsşenin, Freydin kitabları;
gözlərinin qabağında öz naqıslikləri. İndi gəl sən bunlara soz qandır!...
***
“Dünyanın yiyəsi yoxdur” sözü burada nöqtəsinə qədər yerinə düşür. Bəlkə
İnam Ata dünyaya yiyə yetişir?
***
Mən ayrı-ayrı adamları – kütləni qınamıram, onun kitabçılarını –
tərbiyəçilərini qınayıram.
***
Əkinçi, çoban, dəmirçi, buyruqçu, idarəçi, icraçı – sənə inanmalıdır,
inanmağa borcludur, inanmaya bilməz; sən isə çalışmalısan ki, o özünün
əkinşiliyindən,
çobanlığından,
dəmirçiliyindən,
buyruqçuluğundan,
idarəçiliyindən, icraçılığından yüksəyə qalxa bilsin – yəni insan olsun. Sən
buna çalışmağa borclusan, çalışmaya bilməzsən! Bilirsənsə, sənin özünü diridiri krematoriyada yandırmaq gərək!
***
“Ağ it öldü, nədən oldu” bilgisi nə qədər incə, nə qədər dərin, nə qədər
geniş, nə qədər bəzəkli biçimdə yazılırsa-yazılsın – onun insanlığa dəxli
yoxdur. O, “ümumiyyətlə” bilgidir, insan isə “ümumiyyətlə” yaşaya bilməz, o
məhz insan kimi yaşamalıdır, insan kimi yaşamağa borcludur – qanının
(təbiətin) bütün “ilkin çağrışlarına, çığırtılarına” üstün gələrək.
***
Hər bir fərd – məhz “təbiinin” üstündəki, üzərindəki boyu qədər insandır və
məhz “təbiinin” üstündəki – üzərindəki boya aid söz insana aiddir.
***
Qanın “ilkin çağrış – çığırtıları” insanı ifşa eləmir, inkar eləmir, çirkli eləmir.
O olmasa, biz nəyin üstündə-üzərində yeni boy verər, heyvana yuxarıdan
baxmaq üçün ruhani haqq əldə edərik?!
***
Ey qüsurlu insanlar! Siz yalnız qüsurlardan ibarət deyilsiniz! Sizi
qüsurlardan ibarət sayanların istəyi sizin fərəhinizi əlnizdən almaq, sizin
gözünüzdə ucalmaq və son ucda sizi krematoriyalara salmaqdır!
***
Ey qüsurlu insanlar! Sizi yalnız qüsurlardan ibarət sayanlar öz ömürlərini
qoysunlar ortaya, – baxaq onların qüsursuzluqlarına!
***
Əgər onlar özlərinin də qüsurlu olduqlarını boyunlarına alarlarsa, sizi
qüsurluluqda qınamağa haqları olmaz.
***
Fərəhsiz ömür qüsurlara daha tez əyilir – onlar sizin əyilmənizi istəyirlər.
İnanmayın onlara!
***
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İblisanə işgüzarlıq da iblislik əlamətidir, dünyaya, həyata, insana inansızlıq
əlamətidir, iblislik törədicisidir.
***
Freyd “nəsli davam etdirmək məqsədli” cinsi istəklərdən danışır. Əslində
isə ömrün heç bir çağında belə məqsəd olmur. “Nəslin davam etdirilməsi” –
məqsəd deyil, nəticədir – elə bir “məqsədin” nəticəsidir ki, onun yiyəsi biz
deyilik.
***
Tamamilə aydındır ki, Freydin mövzusunu insan həyatının hər bir
məqamında nəzərə almaq olar, almamaq olmaz. Ancaq bunu amil saymaq
əvəzinə elmə çevirmək, dinləşdirmək – insanlığa qarşı işləməkdir: insanlar
həyasızlıqdan mahiyyətcə ölməkdənsə, yığın-yığın ölməkdənsə, nevrozdanzaddan tək-tək ölsələr, daha yaxşı olmazmı?
***
Freydlər özlərinin bütün araşdırmalarını qınaq üzərində qururlar. “Mənfi,
mənfi, mənfi” mənfurluğu boğur adamı; dayanmağa, nəfəs almağa mətə
göstərilmir, olduğu danılır...
***
Freyd “Sevgi”ni “kəmiyyət ölçüsü” adlandırır və öz curlarına belə bir şad
müjdə verir ki, gələcəkdə onun enerjisi ölçülə biləcəkdir. (Türklər belə yerdə
deyirlər ki, “xəbər dayçalıdadır!”)
***
Freyd “sevgi”ni yerə vurmaq xətti yeridir, ona elə gəlir ki, bildiyi şeydən
danışır. Əslində isə kişi-qadın qarşılıqlı münasibətlərində (cinsi əlaqənin
özündə belə!) əsla onun dedikləri nəzərdə tutulmur, özəllikcə də sənətdə,
poeziyada...
***
Freyd bununla demək istəyir ki, sevgi poeziyası boş şeydir, yalandır,
kələkdir. Əslində isə poeziyasız – ruhaniyyatsız cinsi yaxınlıqlar maraqsızdır,
yalandır, kələkdir – boş şeydir, nəinki boş şeydir, hətta iyrəncdir. Burada elə ali,
incə, ölməz məsələ var ki, zooloq gözüylə əsla görülə bilməz, zooloq ürəyilə
duyula bilməz.
***
Freyd barmağı girməyən yerə başını soxur. Onun naşılığı yerə–göyə
sığmır!
***
Avropa – Batı həyatını solğunlaşdıran, onu ümidsizlik girdabında
çılğınlaşdıran, orada mənəvi-ruhani səhra yaradan canilərdir Freydlər!
***
Freydə görə: İbtidai toplum Atası sonradan şüurlarda Yaradana – Allaha
çevrilmişdir.
***
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Freyd kütlə (sürü) içində əlinə keçən birini tutub onu “Mən” adlandırır;
ibtidaidəki toplum atasını həmin bu “Mən”in İdealı adlandırır.
***
İbtidai “ata” – öncə hamının sevdiyi, tabe olduğu, sonra hamının tabe
olmasının mümkünsüzlüyü, gərəksizliyi, səmərəsizliyi; ancaq “atalığı”, ona
“sevgini” saxlamaq inadı, zorakılığı... Nəticədə müsbət mənfiyə çevrilir, “Ata” –
əjdahaya, Mələk – divə çevrilir.
***
İdrakın belə anatomiyasını qəbul eləmək olar. Ancaq burada çox önəmli bir
məqam da nəzərə alınmalıdır: Öncə yüksək tutulan “toplum Atası” sonradan
alçaq (əjdaha, div) olursa, ibtidada pis sayılan, qəbul və ya dərk edilməyən elə
bir psixoloji yaşantı varmış ki, sonda o, təbii və zəruri olaraq aydınlaşmış,
müstəqilləşmiş – Ruhaniyyata çevrilmişdir. Əks halda, bəşəri gəlişmə danılmış
olar, bu isə kökündən yanlışlıq olar.
***
Freydlər qadın müqəddəsliyinə qarşı kor olduqları kimi, qadın dərdinə qarşı
da kor olurlar.
***
Bu Avropa alimi yazır ki, qadın savaşlar zamanı qalibin ələ keçirdiyi
qənimət olduğu üçün yoldan azdırana, şər ilhamçısına çevirmişdir. Onu
“qənimətə” çevirənin köpəkoğluluğunu görmür, göstərmir bu dərin alim.
***
Freyd iddia edir ki, “qadına sevgi” (burada o, kişinin cinsi istəyini nəzərdə
tutur, sevginin özünü yox) irqi, milli, sosial-sinfi məhdudiyyət arakəsmələrini
dağıtmışdır tarix boyu. Burada ruhani hadisə cismani hadisə ilə qarışıq
salınmışdır: arakəsmələri söküb-tökən heç də “qadına sevgi” deyil; “qadın” –
istənilən toplumda “qadındır” və onun xatirinə heç bir toplumu dağıtmağa
ehtiyac yoxdur, bu, mümkün də deyil.
***
Belə durumlarda “dağıdıcılıq” edən mənəvi-ruhani qüvvə qadınla qadın
arasında Freydlərin görə bilmədiyi, görmək ıistəmədiyi fərqdir – könül sevənin
fərqi.
***
İrqi, milli, sinfi “qadın fərqlərini” məhz qadınla qadın arasındakı cismani
“fərq” yaradır, ancaq əksinə görünür, bilinir.
***
Freydlərin bütövlükdə insana münasibəti: Tam anti-inam, ona dabandabana zidd. İnamsızlıqda yenə bir az inam yeri var. Freydçilik – inamsizlığa
çılğıncasına çağrışdır, o biri partiyadandır...
***
Yalnız canlar və cisimlər deyil, duyğular da təkamülləşir axı! Bizi çirkin
işlərdən çəkindirən də vaxtiylə qorxu idisə, indi həmin duyğu, təkamülə
uğrayaraq – ləyaqətə, ruhaniyyata çevrilmişdir.
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***
İçimizdə bir “sürət əsri, tələsmək əsri” var – o, həyat əsrinə, yaşamaq
əsrinə çevrilməlidir.
***
İçində “sürət əsri” olan adam özü, özlüyü üçün işləmir (yürümür), cəmiyyət
öçün, istehsalat üçün yürüyür – başqaları üçün yürüyür.
***
Ey sevgiyə ehyiyacı olmayan ölülər dünyası! Ey nəfəs dərmədən yürüyən
köpəklər – qancıqlar sürüsü! Freyd kimi “bilginlər”, Nitsşe kimi “peyğəmbərlər”,
ABŞ kimi “cənnətlər”, televizor kimi “həmdəmlər”, Hitler kimi “atalar” səndən
törədi, sənə yaradı!
***
Əziz Nesinin bir hekayəsində bir topa qurnaz kişi bir qadını çılpaqlandırıb,
araya aldıqları stolun üstünə qaldırırlar. Sonra onu qlobus kimi fırlayaraq, dörd
gözlə hər əzasını tamaşaya dururlar. Bununla da kifayətlənməyib, ovlarını
teleskopla, mikroskopla öyrənməyə keçirlər... Freydlərin “insanı” öyrənmələri
buna bənzəyir.
***
...Sonra da Batı camaatını qınayırıq ki, niyə onlar bunca lütdülər–həm
üzdən, həm içdən.
***
Əzizin hekayəsindəki zavallı, qadına necə bənzəyirsə, Freydin
öyrənməsindəki “insan” da insana o cür bənzəyir.
***
Freyd özünün “insan təlimində” Darvin araşdırmalarına söykənirdi.
Darvinin öyrəndiyi isə, bəlli olduğu kimi, insan deyildi, növlərin mənşəyi idi.
***
Doğrudur, insanilik də təkamülə uğrayır, ancaq onun təkamülü “növlərin”
tərkibində öyrənilə bilməz, çünki təbiətdə insanın bənzəri yoxdur.
***
Əkmək – sevinc, doğmaq – ağrıdan qurtulmaq sevinci. Bu iki sevincin
daha ümumi adı – yaranma, varolma sevincidir. Ölümə qalib gəlmək, yaşamaq
– bu sevinclərin sonrakı adıdır. Bunlar ruhaniyyatın kökü, doğası, təbii əsası,
mütləqliyi üçün yetər.
***
Freyd bunu “ləzzətçilik” adlandırıb gözdən salır. İnsan (canlı) varlığının
başlanğıcını sevincdə yox, ləzzətdə axtarır.
***
Sevinc – həm fərdidir, həm ictimai: ləzzət yalnız fərdidir və ictimailiyə
qarşıdır.
***
“Nəsillərin dəyişməsi”, bir-birini “əvəz etməsi” şərti, qondarma bir sözdür –
ölçülməz bir şeyi ölçmək imkanı kimi – saatın işi kimi.
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***
Freyd deyir ki, “biz özümüzün maddı nemətlərlə dolu olan ayıq dünyamızı
yalnız daxilən zəngin olan primitiv adamın dünyasıyla eyniləşdirə bilmərik”.
Burada xoruzun yalnız quyruğu yox, özü bütövlükdə görünür. Daxili zənginliyin
primitivlik əlaməti olduğunu bilmirdik – onu da öyrəndik bu Qərb alimindən.
Ancaq onu öyrənə bilmədik ki, “yalnız daxili varlılıqla yetərlənməyə” çağıran
kimlər imiş, hansı “nevrotiklər” imiş?!
***
Bu kimi sözləri əldə bayraq eləyən “ayıq dünya” mənəviyyatın başına
Nitsşe oyunu açır– faşist krematoriyalarından tutmuş “böyük Ermənistana”
qədər. Elə bir oyun ki, “ayıq dünya” xoşbaşlıqdan ayıla bilmir.
***
Krematoriyalar öz qurucularının başına uçdu. Qurama böyüklüklər də
uçacaq öz quraşdırıcılarının başına.
***
Freydin fiziologiyada elədiyini Nitsşe sənətdə eləyir. Freyd “insanda”
Sokratçılıq üçün heç bir əsas işartısı olmadığını sübut edir, Nitsşe – “sənətdə”.
Hər ikisi insançılığı – Sokratçılığı əsassız, yalan, kiçilmə sayır.
***
Freydlə Nitsşenin fərqi bundadır ki, bu nəticəyə gəldikdən sonra Nitsşe –
“insanı” böyüməyə – şişməyə çağırır – Təpəgözlüyə doğru; Freyd heç nəyə
çağırmır, yalnız onu deyir ki, yemək-içməkdən sonra dişiylə erkəyin bir yerdə
yatması üçün yataq açıqdır.
***
...Özüm öçün bir daha yəqin elədim, biryolluq yəqin elədim ki, Freydlər
zooloqdurlar.
***
...Əsərlərini oxuduqdan sonra bu qərara gəlim ki, Z.Freyd çox savadlı
adamdır, dünya görüşü genişdir, iti müşahidəçıdır; bir çox elm sahələri üzrə
böyük bilgindir. Tarixi, dinləri, təbabəti, psixologiyanı, fəlsəfəni, etnoqrafiyanı,
estetikanı, mifologiyanı və başqa idrak sahələrini yaxşı bilir. Psixikanın tərkib
hissələri, kütləvi psixologiya sahələrindəki araşdırmaları özəllikcə dərindir.
Ancaq onun bütün bilik və işlərindən bir nəticə çıxır: insana inamsızlıq,
insana inam üçün təbiət insanda heç bir işıq ucu yaratmayıb; insanla heyvanın
(istənilən növün) təkamülü arasında heç bir fərqin olmaması iddiası. Mən buna
faciəvi yanılma deyirəm. O qədər əmək çəkəsən və... düşünsən ki, mən elə
heyvanam, heyvandan fərqlənmirəm!... Hansı heyvan başı ağrıyan yoldaşına
baş ağrısı həbi verir? Bizlərdən bunu eləyən olur axı...
Məncə, Freyddən, onun “libido” adlandırdığı və özünün dərin, əsasən
sağlam araşdırmalarında seyrək müraciət elədiyi yerləri çıxartsan, o, çox şey
itirməz və oxunar. Ancaq bu – artıq Freyd olmaz– əsərlərindən hərcayilik və
inamsızlıq çıxandan sonra...
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...Bumbuz araşdırma!... Əgər sənin ona inamın (sevgin) yoxdursa,
araşdırmanın sonunda ona demək üçün xoş bir söz tapmayacaqdınsa, onun
sağlamlığı barədə niyə özünü bu qədər əziyyətə salırdın? Səni araşdırmalara
sövq edən elə həmin bu inamsızlıq olmuşdur. Sən bu əziyyətə yalnız öz
inamsızlığını sübut eləmək üçün qatlaşmışdın. İnamsızlığın – qəsdindir
(istəyindir), aradırmalarının nəticəsi deyil...
***
İstedadın özü işıqdırmı?!
İki ölkənin örnəyi olan iki ordu dayanıb üz–üzə. Aydındır ki, onlardan biri
haqlıdır. Ancaq ikisində də istedadlar var, hərəsi də öz ordusuylardır.
Elə işıq varmı ki, yalnız öz tərəfinə düşsün?
***
Dinlər də, Nitsşeçilik də, Freydçilik də insana inamsızlığın bəhrələridir.
***
İnsana inanmayan – çaşmaya, büdrəməyə, yıxılımaya bilməz, son ucda
yox olmaya bilməz.
***
Bəşərin yaddaşı – insana inam işartılarını bəşəri təcrübə kimi, fərəh və
təqəqqi qaynağı kimi yaşadır, insana inamsızlığı – ibrət dərsi kimi.
***
Atamız var olsun!
14–cü il, Qar ayı (XI ay) –15–ci il, Şölə ayı (IV ay).
Qeyd: Oxumaq üçün F.Nitsşenin kitablarını tanınmış həkim Nurəddin
Rzayevdən almışdım, Z.Freydin kitablarını suraxanılı gənc Əzizbala
Dadaşovdan. Onlara minətdarlığımı bildirirəm.
02 Qar (XI ay) 15-ci il. Bakı.

HƏYAT və “ÖLÜM”
Eşitdim xəstəsən, ağ atam Ağa! Ey əli qələm, dili nitq görməyən
mütəffəkir! Güzgüdə özünə baxan, ancaq tanımayan, bilməyən müdrik!
***
Ey türkün ürəyi, timsalı, örnəyi! Sən son nəfəsinə qədər türk olduğunu da
bilmədin, yalnız onu bildin ki, sən insansan. Və bu dünya insanın başı üçün
düşünmüş olduğu bəlaları sənin də başına gətirdi, ancaq səni özünə bənzədə
bilmədi.
***
Əsl bilik sənin bildiyin idi. Sənin bilmədiyini bilmək heç gərək də deyildi. Mən
sənin bildiyini qələmə aldım. Mən sənin katibin – mirzən oldum bu həyatda.
Mən sənin qarşında özümün övladlıq borcumu bundan yaxşı yerinə yetirə
bilməzdim. Başqa cür eləsəydim, sənin adına layiq olmazdı.
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***
Sən o Ağasan ki, İnam Ata Ocağına üç övlad vermisən. Azərbaycanda
bunu səndən başqa heç bir kişi eləyə bilməyib.
***
Mən ağ Ağanın ağ oğluyam! Xoşbəxt atanın xoşbəxt övladıyam!
***
Ağ atam Ağanın öldüyü gün onun həyətinə o qədər nəvə yığıldı ki, at
minməyə qarğı çatışmadı. Daha bunun harası ölüm oldu, bu ki, əsl həyatdır!
***
Atam Ağanı torpağa gömüb gəldik. O, səksən neçə il isə yaşamışdı. Ölümü
bir an çəkdi. Zaman baxımından, bu “bir anın” uzunluğu heç yoxdur... Beləliklə,
mən bu qərara gəlirəm ki, “Ağa” –insan ölümsüzlüyünün şərti adlarından biriydi.
***
“İnsan” – təbiətin, həyatın idraki ölümsüzlüyünün adı və özüdür.
***
“Həyat və Ölüm” qarşılaşması yoxdur. Çünki “ölüm” dedikdə həyatın minbir
çərtə bağlı adlarından birini daşıyan təkin (fərdin) həyatının sona çatması
nəzərdə tutulur, ölümü yox! Buna “ölüm” deyilməsi – yanlışlıqdır; “Həyat”
dedikdə isə bütövlükdə insan cəmiyyətinin və təbiətin yaşaması nəzərdə tutulur.
Buna isə, bəlli olduğu kimi, ölüm yoxdur, yəni bunun həyatı sona çatmayıb...
“Həyat” – “ölümün yoxluğu” deməkdir. Sübuta ehtiyac varmı ki, “ölüm” –
“həyatın yoxluğu” adlana bilməz?!
***
“Həyat – Ölüm” qarşılaşmasını o adamlar uydurublar ki, təbiətlə həyatın
insanda birikdiyini anlamayıb, qavramayıb, nəzərə almayıb və ya qəbul
etməyiblər.
***
Atamız var olsun!
Günəş 15-il. Bakı-Beyləqan.

ANAMA MƏKTUB
“Mütərəqqi bəşəriyyətin” bütün tarixi – əllərinin qabarında, qabarlarının
çatlarında, ayaqlarının camamında yazılmışdı. Nə yaxşı ki, “o dünya” var,
orada hər şey öz yerini tapacaq – nə yaxşı ki!
***
İnkir-minkir qarşısında sənin bir cüt odun parçası kimi, bir cüt Musa lövhəsi
kimi irəli uzanmış qadın əllərinin altındakı, üstündəki yazıların qınağına nə
cavab verəcək “mütərəqqi bəşəriyyət”?
***
Sənin əllərin olan yerdə “mütərəqqi bəşəriyyətin” fəlsəfələri, nəzəriyyələri
ələ alınmayacaq. O elə bir məqam olacaq ki, onun “sonra”sı yoxdur. Sən
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odunlaşmış qadın əllərinlə ayının minbir oyunundan ələ alınmalı o bir oyunu
son olaraq, qəti olaraq, mütləq olaraq qoyacaqsan ortaya.
***
Yığın-yığın sağ-sol məleykələr yığışacaqlar başına, hərəsi dörd gözlə
səndə günah axtaracaqlar, nəyin bahasına olur-olsun tapmağa, tapmasalar,
yapmağa çalışacaqlar: axı tərəzinin bir gözü tamam boş qalsa, sən Ona, O Bir
Olana, O Ədalət Kanına minnətdar sayıla bilməzsən, bunsuz isə onlar səni
mühakimə edə bilməzlər; onda belə çıxar ki, bütün bu İnkir-Minkir oyunu, O Bir
Olanın Özü – gərəksizmiş.
***
Sən həmişə yerə qaynar su tökəndən qabaq deyərdin: “Şeytan, balalarını
götür qaç!” Bununla öz balalarını da yanmaqdan – yandırılmaqdan qorumaq
istərdin. Ancaq şəhlasız, badamsız qonur gözlərinlə gördün ki, balalarının ürəyi
də sənin əllərin kimidir.
***
Ey hər iki dünyanın ittihamçısı! Məleykələr sənin bütün əzalarına dolub
səndə suç axtaranda qorxma! Onların təhər–töhrünə yaxşı bax! Onda
görəcəksən ki, onlar – başda Füzuli babamız olmaqla – bütün şairlərin canı–
dildən öydükləri bu dünya məleykələrinin eynidir: onlar da taygöz –
təpəgözdülər – hər şeyi, hətta olmayan şeyləri də görürlər, öz suçlarından
başqa; bu dünyadakı məleykələrin vəzifələrini daşıyırlar “o dünyada”.
***
Müqəddəsim! Mən sənin Sevginə inandığım kimi, qeyrətinə də bələdəm.
Bilirəm ki, diqqətlə baxsan, onları tanıyacaqsan; onların qarşısında
“yoxlanılmaq üçün” irəli uzatdığım odunlarının birini yanına salıb, o biriylə
yoxlayıcı baş məleykəyə bir şillə çəkəcəksən. Mən bu şillənin dadını yaxşı
bilirəm və inanıram ki, o səslənsə, doğurdan da hər “iki dünyada” çox işlər
qaydasına düşər.
***
Mən sizi (əli qələm, dili nitq tanımayan mütəfəkkir atamı – sənin ərini və
hər “iki dünyanın” ittihamçısı olan səni) – bu dünyaya qıymamışdım, “o
dünyaya” da qıymıram: Sizin O Dünyanız mənim qəlbimdir – siz mənim
qəlbimə köçmüsünüz.
***
“Haqq Dünya” deyilən – sizin köçdüyünüzdür. O öz haqlığını sizdən alır;
sizi haqlaşdıran o deyil, onu haqlaşdıran sizsiniz!
***
Osuz–busuz, bütövlükdə – Haq Dünya sizsiniz, sizdən kənarda yoxdur
beləsi.
***
Atamız var olsun!
1-2 Qürub (VI ay) 15-il. Bakı-Beyləqan.
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KİFAYƏT BACIMIN FOTOŞƏKİl
ALBOMUNDA GÖRDÜKLƏRİM
Kifayət – İnamruh bacımın fotoşəkil albomunu vərəqlərkən Elimi – öz türk
Elimi gördüm və ona – Elimə dedim:
***
Sən elə bil Elsən ki, yaxşıların yaxşılıqda zəif olsa da, yamanların da
yamanlıqda zəifdir. Sənin dəyərini bilmək istəyənlər yamanlıqdakı zəifliyini də
gəlməlidirlər yaxşılığının üstünə.
***
Sənin ucaboylun da var, qısaboylun da; hamarın da var, əyrin də;
üzügözəlin az, adilərin çoxdur. Ancaq bütün bu qeyri-adi adi üzlər qəribə bir
işıq mənzərəsi yaradır. Bu işığın anlamı dünyaya yalvarışdır: “Anla məni, duy
məni; mənim içimdə sənə yalnız sevgi var!” Bu işığın ikinci anlamı (anlam
çaları) da var: “Məni qova-qova namərd eləmə!...”
***
Onlarca kobud, əyri-üyrü, əzablı, ağrılı, nəsibsiz... üzlər gördüm – kinsiz,
acısız, ağusuz, hər an sevgiyə cavab verməyə hazır; gözlər gördüm – çağırışlı,
gülümsər, işıqlı, kinsiz, acısız, ağusuz...
***
Sanki bu dünya bu oyunları onların başına gətirmir, sanki bu odları onların
başına ələmir.
***
Elim dünyanı bəyənir – dünya necə olsa da. Bu da dünyanı onun üstünə
ayaqlandırır – Elim onu sevsə də...
***
Atlıxan (Atilla), Çingiz, Teymur çağlarını bilmirəm, indi gördüklərim belədir.
***
Elim üzünün cizgilərini yəqin ki, dəyişməyib, öncəkini atıb indikini çöldən
tapmayıb. Bu üzlər elə o üzlərdir, onların “fotoşəklidir”. Görünür, o vaxtkılar da
qovula-qovula “namərd” olunublarmış...
***
Elimin qəlbi və taleyi kimi, tarixi də yazılıb üz-gözünə.
***
...Hamıya yaradın, Kifayət bacım – ulu İnamruh bacım! Sənə yarayansa
tapılmadı. Sən Azərbaycan türkünün ruhusan, rəmzisən. Görürsənmi, o qədər
acılara baxmayaraq, İnamruhlaşa bildin, “dönüb haqdan qaçmadın”.
***
Elinin üzündəki kinsizlik, dostluğa, sevgiyə, həyata, işığa çağırış, dünyaya
yalvarış ki, “məni namərd eləmə!” – səndə İnamın Ruhuna çevrildi, əli qələm,
dili nitq görməyən atamızın, hər “iki dünya”nın ittihamçısı anamızın sənə halal
elədiyi “Kifayət” ad-qınağına qoşuldu, sənin əsl adını yaratdı.
***
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Sənin nə yaratdığını İnam Atamız duydu, sənə “İnamruh” adını qoydu.
***
Xoşbəxtik ki, talesiz olsaq da, Atasız olmadıq, Atalı – Mütləqli olduq!
***
Atamız var olsun!
12 Yağış 15-il. Beyləqan-Bakı.

KORLAR UÇÜN ABE və ya QİBLƏLƏR
Azərbaycanda türk xalqının Səməd Vurğun sevgisi: Xalq demək istəyir ki,
biz ola bilmədik İdeal, barı sən ol.
***
Bütövlükdə, iri-xırdalığından asılı olmayaraq, hər hansı tapınğa yalvarışın
anlamı budur: Mən ola bilmirəm İdeal, barı sən ol.
***
Jorj Sand (Avrora Düpen – Düdevan) – bədii biçimdə (üslubda) yazılmış
qəhbəlik nəzəyiyyəçisi; anti-Sevgi, anti-Ailə, Anti-Qadın, Anti-İnsan.
***
İdeal ola bilməyənlər arasında öz idealsızlıqlarına elə qapılanlar olur ki,
onlar hətta İdealı lağa qoyur, “ifşa” eləyirlər. Jorj Sand kimi, Nitsşe kimi, Freyd
kimi... Xalqın, aldanaraq, İdeal saydıqları arasında da belələri olur.
***
Qınaq qamçısı buruna yox, buda vurulmalıdır, çünki burundan qamçı yeyən
geri çəkilir, buduna qamçı dəyən irəli atılır. Qınaq (tənqid) isə irəlilədən əməl
olmalıdır – ideyaya görə (Qınaqla Danmanı – Tənqidlə İnkarı – qarışıq
salmayacaq ancaq).
***
Cəfakeş idraklılar gördülər ki, bəşər (adam) insaniliyi anlaya bilmir – onun
üçün bir “Korlar abesi” düzəltdilər. “Öz balasını sevmək” – bu abenin
hərflərindən biriydi, “Yaxın adamını sevmək”– o biriydi, “Öz millətini sevmək” –
üçüncüsüydü, “Yurdsevərlik” – dördüncüsü, “Yarı–yoldaşı sevmək” – beşincisi...
Beləliklə, ta 32-ciyə qədər.
***
Bu Yer üzündə isə “əlifbanı da” bilməyənlər bilənlərdən yerə-göyə
sığmayacaq qədər çoxdur. Ancaq, bununla belə, bəlkə də elə buna görə Yer
üzündəki hər bir şəhərdə “Siyası maarif evi” – var, “Səhiyyə maarifi evi” – var,
“Elm və texnika evi” var, “Atılıb-düşənlər evi” – var, “Mollalar evi” – var...
İnsanlıq maarifi evi isə heç yerdə yoxdur!...
***
Bakı – Yer üzündə yeganə şəhərdir ki, onda belə bir Ev var – İnsanlıq
Maarifi Evi – “İnam Atanın (Asif Atanın) Ocağı” adında.
***
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Məkkə – Yer üzündəki müsəlmanların qibləsidir, Vatikan – xristianların
qibləsidir, Amerika – dünya yatırmalarından ağız suyu axıdanların qibləsidir,
Fransa, Paris – Yer üzündəki bütün qəhbələrin qibləsidir, Eldorado –
düdəmələrin qibləsidir, Moskva – Azərbaycan-lıların qibləsidir, Əbu–Dabi –
yekəqarın şəhvətçilərin, kafe gənclərinin, gecə barları yarasalarının qibləsidir,
İran – avamların, molla-şairlərin və ya şair-molların qibləsidir... Daha başqa
yerlərdə başqa-başqa kimsələrin qiblələri var.
***
Bakı – Yer üzündəki bütün insanların qibləsi olacaqdır. Aydındır ki, Korlar
abesi Bakı üçün – azdır.
***
Atamız var olsun!
20-21 Köçəri 15-il.

DİNÇİLƏR, DÜNYAÇILAR
Dinin dayağı – avamlıq, İdrakın yarağı – məntiq, Ruhun bayrağı – sevgi,
inam.
***
İnamçılar (Asifçilər) bir İnsan Mükafatı qursaydılar və məni ora yarar
görsəydilər, necə də sevinərdim! Dünyaçıların (iştahçıların) Nobel
mükafatındansa iyrənirəm.
***
Dünyanı barındıran yanacağın yarısından çoxunu verənlərin dilənçilər
ölkəsi – cırtdan boyda bir bölgə.
***
Bir cırtdan dünyanın yarısını barındıra bildi, dünya bu cırtdanı
dilənçiləşdirdi – insançılıqla dünyaçılığın fərqini görürsünüzmü?!
***
Nobel mükafatı vermək və almaq – əməyə xəyanət, insana xəyanət,
İnama xəyanət.
***
Yazıçı yarasalığı: “Nobel qardaşlarının” mədənlərində “zift içində” həşərat
kimi qaynaşan, əlləşən fəhlələrin həyatından əsər yazasan və onun yüksək
keyfiyyətinə görə Nobel mükafatı alasan... İndi biz səni Nobelçimi sayaq,
fəhləçimi?
***
Siz, dinçilər və dünyaçılar, insanı sevmrisiniz, onda çoxlu qüsur tapırsınız.
Ancaq neyləmək olar, başqa dəyər ölçüsü yoxdur!
***
Biz sizin öz kitabınıza, öz sözünüzə əsaslanıb sübut eləyə bilərik ki, sizin
dininiz də, dünyanız da, allahınız da insan üçündür.
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***
İnsan – İnamdır, Anlamdır, bütövdür, tamdır; sizsə partiyasınız, qrupsunuz,
tayfasınız, təriqətsiniz; ikiüzlüsünüz – bir üzünüz dindir, o birisi dünya; birisi
dünyadır, o birisi din.
***
İçinizdəki heyvanın üstünə qalxın, altına yıxılmayın, dinçilər, dünyaçılar!
Onda siz birüzlü olarsınız – İnsan üzlü; dininiz inamlaşar, dünyanız insanlaşar.
***
İnsan yalnız partiyadan, tayfadan, dindən, allahdan, kitabdan yox,
Vətəndən, Millətdən də həm ucadır, həm güclü. O sizi öz mənzilinin ünvanına
yönəldəcək.
***
İnsan – sizin gələcəyinizdir, gerçəkliyiniz deyil. Yerə girsəniz də, Göyə
çıxsanız da, o Gələcəyə gedib çıxacaqsınız. O Gələcək gələcək!
***
Vətənin, Millətin, dövlətin, dünyanın, dinin, allahın arxasında gizlənib
insana güllə atmayın, Anlamınıza xəyanət etməyin!
***
Sizin dediyiniz olmayacaq, allahın dediyi olmayacaq, dünyanın dediyi
olmayacaq – İnsanın dediyi olacaq. İnsanın gözlədiyi gələcək!
***
Ürəyinizdə Ata Günəşi olsun, dinçilər, dünyaçılar! Ürəyi Günəşsizlik sizi
qəribliyə aparıb çıxarıb – din qəribliyinə, dünya qəribliyinə. Ürəyinizdə Günəş
olsun ki, qəribliklərdən özünüzə qayıda bilərsiniz.
***
Atamız var olsun!
29 Günəş 16-il.

TƏBİƏT və İNSAN
Təbiət gözəldir – biz ondan üstünüksə.
***
Təbiət deyir ki, bu qızın əcəb yeyilməli çağıdır! İnsan deyir ki, bu qızın öz
taleyi var, öz qisməti, öz ömür yolu var.
***
Təbiət deyir ki, bu qadını qucaqla, öp; insan deyir ki, bu qadın dostumuzun
arvadıdır, qardaşımızın arvadıdır, tanışımızın, duz-çörək kəsdiyimizin
arvadıdır; bir kişinin arvadıdır...
***
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Təbiət deyir ki, bu qadını mənimsə, insan deyir ki, mənim arvadım var,
arvadımın qəlbi var, təbiət deyir ki, bu kişiyə təslim ol, insan deyir ki, mənim
ərim var, ərimin şərəfi var.
***
Təbiət deyir ki, ye, doyub-durunca ye; əlini qabartma, yeməyinə maneçilik
törədilərsə, belini qabart; insan deyir ki, yeməyə başqalarının da ehtiyacı var,
əli qabarlılar var.
***
Təbiət deyir ki, geyin, ən gözəlini geyin, ən bahalısını geyin, ən zərifini
geyin...; insan deyir ki, qonşunun beləsi yoxdur axı.
***
Təbiət deyir ki, özünü əziyyətə salma, insan deyir ki, tarlada izim olmalıdır
ki, süfrədə üzüm olsun.
***
(Bu baxımdan: Sosializm – təbiət üzərində qələbə cəhdiydi; kapitalizm –
təbiətə tam təslimçilik quruluşudur.)
***
Təbiət deyir ki, yolu kəsmə, qoy gələn gəlsin, qoy gedən getsin; insan
deyir ki, yox, mən burada bir qala yapmalıyam – Yurdumu yağılardan qorumaq
üçün. Yox, mən bu dağı çapmalı, mən bu arxı çəkməliyəm – Elimə su
aparmalıyam.
***
Bu hələ harasıdır! Təbiət elə sözlər də deyir ki, bunları eşidəndə insanın
tükləri biz-biz olur, xəcalətdən beli əyilir. Çünki təbiətə ləyaqət gəlməyib,
ləyaqət insana gəlib.
***
...İçərinizdə Təbiətin dediklərindən başqa səs eşidilmirsə, insanlıqda adınız
yoxdur; içərinizdə insanın dedikləri eşidilmirsə, vay Təbiətin halına!
***
Təbiət üzərində qələbə–gərəkdir.
***
Atamız var olsun!
24 Şölə 16-il.

ESTETİKLİK– İNSANİLİK
Bilmək istərdim: Duyğu duyğudan soraq tuturmu? Yəni: Məzmunca yaxın
duyğulardan bir-birinə keçid varmı?
***
Örnək: Batı bəstəçisi Sen-Sansın aləmə səs salmış bir əsəri var: “Can
verən qu quşu”. Janrının adını bilmirəm; süitadır, ya nədir. Qalinə Ulanova,
İvett Şovire, Məlikə Sabirova və b. Onun balet etüdü biçimini, deyilənlərə görə,
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gözəl yaradıblar. (Mən də görmüşəm onların oyununu – televizorda,
xoşlamışam da. Ancaq xoşlamaq hələ əsl dəyərini bilmək deyil.) Bilmək
istədiyim budur ki, Sen-Sansın əsəri doğurdan da yaxşı əsərdirsə və birisi onu
doğurdan da anlayırsa, sevirsə, ondan vəcdə gəlirsə – o, məni başa düşərmi?
“Can verən qu quşu”nu dinlədikdən sonra mənim bilməzlik, avamlıq, səmimilik,
sadəlik yanlışımın birinci təzahüründən keçərmi; bunun üstündə məni
qınamaqdan, qınayıcı baxışları ilə alçaltmaqdan özünü saxlaya bilərmi? İkinci
təzahüründən necə? Bəs üçüncüdən?..
***
Musiqi gözəlliyinin meyarı, məqsədi nədir? Bəs arxitekturanınkı? Bəs
əkinçiliyinki, dəmirçilyinki? Bəs idarəçiliyinki? Bəs nəzəriyyə gözəlliyininki
(həqiqətininki)?
***
Mən sevdiyim bir saz havasını dinlədikdən sonra son dərəcə insansevər
oluram; dözümlülüyüm artır; dünyaya, həyata, insana inamım artır;
ümumbəşərləşirəm (o cümlədən frasızlaşıram), Göyləşir, Tanrılaşıram.
***
Bir sözlə: O qədər insanlaşıram ki, adama, məxluqa qarşı sayıqlığımı
büsbütün itirirəm. Bəs Sen-Sansı dinləyən, anlayan, sevənlər necə? Bəs
Vaqneri? Bəs Çaykovskini? Bəs Xaçaturyanı? Bəs Hafizi?..
***
Atamız var olsun!
19 Köçəri 16-il.

AĞA – NÖKƏR – İNSAN
Mən sizə ona görə pis nökər oldum ki, mən sizə yaxşı ağa ola bilərdim.
***
Özümdə nökərliyi öldürə bildiyim kimi, ağalığı da öldürə bilərdim.
***
Sizin baxışınıza görə: Ölmüş nökər – pis adamdır. (Siz burada yanılırsınız,
yanılmamağa gücünüz çatmır); ölmüş ağa – yaxşı adamdır. (Siz burda qiymət
verərkən – yanılmırsınız. Ancaq
***
Sizin qiymətləndirmənizə bel bağlamaq olmaz, çünki siz özünüzdə ağalığı
öldürə bilmirsiniz, öldürmək istəmirsiniz.)
***
Bunları yazmaqda məqsədim “Mən – yaxşı, siz – pis” sonucuna gəlmək
deyil; olanı anlatmaqla sizə yalvarmaqdır ki, nökərə yazığınız gəlsin!
***
Atamız var olsun!
19 Köçəri 16 il.
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BƏŞƏRİN “OPTİMAL SAYI”
İnsanın mələkləşdirilməsi və müdrikləşdirilməsi yolundakı bütün axtarış və
sınaqlar istənilən sonuca varmasa da, heç vaxt əbəs olmayıb: bunlar istəniləni
verməsə də, istənilənin səmtini göstərməklə çox iş görür.
***
Bəşəriyyəti deyə bilmərəm, mən özümü bu yoldakı böyük sınaqçılara daim
borclu (onları sevən) sanıram.
***
Mən ümumbəşərilik yanlısıyam. Fərdi biçim, ümumbəşəri içim (məzmun).
Mənim düsturum budur. Mən bu düşüncənin faşizminə də razıyam – başqa
çarələr kar etmədikdə.
***
Mən bəşərin “zəruri sayı” barədə düşüncəyə rast gəlməmişəm: onun
“optimal sayı” neçə nəfər olmalıdır? Bunu deyə bilmərəm. Yönümü deyim ki,
mən onun azalmasını, lap az qalmasını, lap azların lap yaxşı yaşamasını
alqışlamıram. Mənim içimdə onun intuitiv azlıq həddi var.
***
Məncə ümumbəşəriliyin əlamət və nişanə palitrası var – bunların
hamısının daşıyıcıları olmalıdır; hər bir əlamət və nişanənin “daşıyıcılar heyəti,
dəsti” olmalıdır. Bunlar sayğaca salınıb sayılmamalı, intuitiv olaraq duyulmalıdır.
***
Bəşəri dəyərlər uğrunda sorumluluq (məsuliyyət) – ümumbəşəriliyin birinci
dərəcəli göstəricisi sayılmalıdır.
***
Qaba bir örnək: Adam doymaq üçün nə qədər yeməlidir? Sevdiyi
musiqidən “doymaq” üçün onu nə qədər dinləməlidir? Bu hədlər var, ancaq
barmaq sayına, sayğaca, bilgisayara gəlmir. Ümumbəşərilik daşıyıcılığının tam
dolğun olmasını, olduğunu duymaq da bunun kimidir.
***
Məncə, gediş Nitsşeçiliyə doğru yox, İnsançılığa doğrudur – bunu
görməmək, anlamamaq üçün özünü gücə salmaq əbəsdir.
***
...Gözişləməz çöllükdə yovşan, piran yaradıram; ya bir çöl heyvanı tər
zoğlarını qırpa; ya kimsə görüb yığa, süpürgə bağlaya; ya da yerində qalıb
quruya, çürüyüb yenidən torpağa qarışa...
***
Atamız var olsun!
17 Köçəri 16-il.
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YOLAYRICI
Mən dedim: “Nə çirkinliyim olmışsa, yoxsulluğumun ayağına yazılsın”. O
dedi: “Nə çirkinliyim olmuşsa, varlılığımın ayağına yazılsın”. Və ya Mən dedim:
“Nə gözəlliyim varsa, yoxsulluğumun ayağına yazılsın”. O dedi: “...varlılığımın
ayaöına yazılsın”.
***
Görünür, çirkinliyin – gözəlliyin kökü nə vardadır, nə yoxda. Bəs onda
bunların kökü – səbəbi nədir, nədədir; axı səbəbsiz heç nə baş vermir?
***
Bəlkə soyda – kökdədir? Əgər belədirsə, bir kökün üzərində həm çirkinin,
həm də gözəlin bitməsini necə yozmalı?
***
Bəlkə nə çirkin var, nə gözəl? Bunlar insan ağlının uydurmalarıdır bəlkə?
Axı o da var ki, bu qəbildən elə şey yoxdur ki, insan ağlının “uydurması”
olmasın...
***
Bəlkə bunlar Allahdandır? Allah da elə kök deyilmi? Tum, toxum deyilmi?
***
Kökdən sorğu sorulmur, Allahdan sorulur: Sən mənə istəklərimi ödəyəcək
qədər qida verməyəcəkdinsə, bunları mənim içimdə niyə yaratdın? Axı, sən
bilirdin, bilməliydin ki, ac istəklər içəridən məni didib yeyəcəklər, mən də dartıb
yan-yörəmi yeməyə çalışacağam.
***
Deməli, mən çirkinliyə və ya gözəlliyə məhkum doğulmuşam? Onda
gözəlliyin savabı, çirkinliyin günahı da məndə deyilmiş?
***
Bəlkə Günbatan düz deyir ki, nə çirkin var, nə gözəl – bunların hamısı
xəstə şüurunun uydurmasıdır?
***
Allah deyir: Nə vermişəmsə, ona qane ol, şükr elə. Məni saf-çürük eləmə.
Budda deyir: Duyğularını (təbiətini) öldür. Günbatan deyir: Duyğularını
(təbiətini) aç boşla yazıyla, qoy otlasınlar bacardıqları qədər. İnam Ata deyir:
Özünlə döyüş, çirkinliyini döy, gözəlliklərini bəslə...
***
İndi biz neyləyək, kimin dalınca gedək: Allahınmı, Buddanımı,
Günbatanınmı, İnam Atanınmı?
***
Bəndəyiksə – Allahın dalınca getməliyik; Duyğularsız (təbiətsiz) yaşaya
biləriksə – Buddanın dalınca getməliyik; Təbiətin (duyğularımızın) quluyuqsa –
Günbatanın dalınca getməliyik; İnsanıqsa – İnam Atanın dalınca getmıliyik.
***
Atamız var olsun!
16 Qürub 17-il. Bakı.
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Dördüncü boğça:

UTANC
(HƏYA–LƏYAQƏT)
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

CÖVHƏR
Ləyaqət ölümə cağırır məni, ölüm ləyaqətə çağırır məni. Bu halda yaşamaq
xəyanətdir. Həyat yaşamağa çağırır məni. Həyat – ləyaqətə qarşıdır.
***
Kübar yığnaqlarının təyini: Vasitələnmiş qadınların əlində qəliblənmiş kişilər.
“Kərpickəsən kişi” sözünün qüvvəti – kişikəsən qadınlar.
***
İyrənc söz onu deyənin ağzına öz yeri kimi yaraşır, eşidənin qulağına
yaraşıb-yaraşmaması qulaq yiyəsindən asılıdır.
***
Dünya gözəlliyi yarışında yer tutanların başqa yerlərindən götürülən
ölçüləri, görəsən, onların ərlərinə bildirirlərmi?
***
Yəqin ki, “dünya gözəlinin” əri də dünya olar; o, bir kişinin arvadı olmaq
istəməz yəqin ki.
***
Səndən zorlu, səndən cavan, səndən boylu...– dayanıb qarşında, əl açır
sənə, ancaq o qədər içib ki, dilənçi deyə bilmirsən ona– sözə heyfin gəlir.
***
Əmcəyini göstərməklə dolanmağa məhkum olan gözəl, mən səni
anlayıram: sən də məni anlasan, həm özümüzü saxlarıq, həm həyamızı.
***
“İtin yanından bəy kimi keç”– deyirsən, erməniniysə şitəndirirsən. “Bəyin
yanından it kimi keç” – deriysən və buna əməl eləyirsən. Sözü də
murdarlayırsan, əməli də. (Müşahidənsə incə və doğrudur).
***
Ən sərt əxlaq – ən incə yalan və ən dərin əxlaqsızlıq bağbanı. Lap sərt
əxlaq (monaxlıq, rahiblik) – içi su ilə dolu qabın ağzını kip bağlayıb, altını
qalayasan.
***
İnsan həyasızlığa öyrəşərsə, isti-soyuğa öyrəşər; buna öyrəşərsə; canı tük
gətirər; canı tüklənərsə, nitqi itirər; nitqi itirərsə, sənəti itirər; sənəti itirərsə, o
daha insan olmaz. İnsan həyadan asılıdır.
***
Həyanı qoruyan–həyatı qoruyur insan üçün.
***
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– Arvad, söylə, sən kiminsən?
– Mənə çiçi don alanın!
***
Azərbaycanda Qərb quyruğu, erməni dığaları peyda olub. Onlar burada
erməni və Qərb siyasəti yeridərək, elimizin seksini inkişaf etdirmək istəyirlər.
Səbəbini bilmirəm. Orasını da bilmirəm ki, biz inkişaf edəriksə, bu quyruqlu
dığalar başlarını haraya qoyacaqlar?!
***
Gərəyindən artıq bir addım maşın sürmək – qarğı minib at gəzdirmək,
camaatın ayaqla getdiyi yolu maşınla getmək – qarğı minib at səyirtmək.
***
İsmətsizliyin kökü idrak zəifliyidir. İsmət ən yüksək idrakdır.
***
Qabaqlar elə bilirdim ki, “iyrənc söz danışmaq üçün” alim olmağa, yazıçı
olmağa, yüksək təhsil almağa... ehtiyac yoxdur. Sən demə, avam olmaq üçün,
alçaq olmaq üçün... də buna ehtiyac yox imiş.
***
Çiçəklənməyə həyasızlığın bir haqqı varsa, həyanın beş haqqı var.
Maymaq həyalılar, haqqınıza yiyə dursanıza!
***
İnsanı elə şeyin üstündə qınayın ki, insan ona can atmaqla çata bilsin.
Məsələn, onu boyu gödəklikdə qınamayın, dili gödəklikdə qınayın.
***
“Özgə danası bağlayanın çatısı əlində qalmırsa”, ona ya oğru deyərlər, ya
zorakı, ya həyasız...
***
Sərvər M.İbadın evinə çadrada gəlmişdi. Bir çox canlılar da insanlar
arasına insan biçimində gəlirlər.
***
Ölkəsində yadelli qoşunu olan kişinin arvadı ola bilər, ancaq o, “mən filan
arvadın əriyəm” desə, bu düzgün olmaz, ləyaqətdən olmaz.
***
İsmətinizin, qəlbinizin qədrini bilin! Onlarsız bütün uğurlar yerə vurulmağa
layiqdir və ləyaqətlərinə çatacaqlar.
***
Müqəddəslik qayasında qorunub saxlanmasa, üstündə müqəddəs göz
olmasa – əlvanlıq, oynaqlıq yüngülləşər, yox olub gedər.
***
Yoldan ötənin gözü qabağında sevgilisini qucmaq, öpmək yoldan ötəni
qucuşa, öpüşə ortaq etməkdir.
***
İmtinalar üstəgəl qeyrət bərabərdir ləyaqət.
***
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Nə eləyirsən-elə həya xatirinə, necə geyinirsən-geyin – gözəl olacaq. Nə
eləyirsən-elə, necə geyinirsən-geyin – həyasız eybəcər olacaq; insanı da, onun
bütün gözəl sifətlərini, o cümlədən gözəlliyini də yaradan həyadır.
***
Həya ilə həyasızlıq “dinc yanaşı” yaşaya bilməz – həya buna yol verməz.
***
Həyasızla “dinc yanaşı” yaşayanın özü də həyasızdır.
***
Qadın qılıncının kəsəri yumşaqlıqdır. Qadın qılıncının sərtliyi hörümçək
torunu da kəsməz.
***
Ləyaqətlilər! Kim tanınacaq ləyaqətsizlərə hədlərini?!
***
Ləyaqətlilər! Kim deyəcək ləyaqətsizlərə ki, “Düşün yüksəklik taxtından,
ora sizin yeriniz deyil, bizim yerimizdir?!”
***
Məzmun azldıqca bəzək çoxalır: suda boğulan saman çöpünə əl atır...
Çığırqanlıq bundadır – həm boyaqda, həm geyimdə, həm dəyimdə, həm səsdə,
həm həvəsdə...
***
Yer üzündə bircə nəfər belə, həyalı qalacaqsa – insanın təmsilçisi o olacaq,
insanlıq ölməyəcək.
***
Gecə köynəyində küçəyə tökülüb qadınlar, ancaq qamarlamaq olmaz hələ
küçədə. Haçağsa gecə köynəyində küçəyə tökülmək də olmazdı...
***
O yer ki sizə təklik, xəlvətlənmək imkanı yaradır, yəni o yer ki sizi Tanrılığa
çağırır – oradan sizin divara işəmək iyiniz gəlir, ey adıkişilər!
***
İranın həyada həddi aşması dünyanın həyasızlıqda həddi aşmasındandır.
***
Əxlaq proletarları, lümpenləri sosial proletarlarını, lümpenlərini ağ günə
çıxara bilməzlər.
***
Mən həyanı sevdim, həya – oldu, sevmədim – öldü. Həya məndən, mənim
sevgimdən asılıdır.
***
Mən həyanı sevdim, özüm – var oldum, sevmədim – yox oldum. Mən
həyadan, həyaya sevgimdən asılıyam. Yurd da belədir – həya kimidir.
***
Ailənin böyüklüyü ondadır ki, ailədə heyvanlıq özünün son imkanına
sığınır (əl-qol açmır) və insanlığın xidmətçisinə çevrilir.
***
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Qadınlar indiki xislətlərinə uyğun geyimə – tuman şalvara keçdilər: belə ki,
bir az kişi, bir az dişi. Kişilər də bu cür geyimə keçəllərsə, reallıq tamlaşar –
bizim də geyimimiz indiki xislətimizə uyğunlaşar, hamımız olarıq tən.
***
Uşaqların dayıya güvənməsi, xalaya sığınması kişi qeyrətinin azlmasıana
danılmaz sübutdur, kişinin döl danasına çevrilmək əlamətidir.
***
“Qız başının kəsikliyi”, düzünə qalsa, oğlan başının qaxıncı, qapazıdır –
papağı xirtdəyə keçirdən. Çünki oğlan – başıuca olsaydı, qız– başıkəsik
olmazdı.
***
“Bax, səni atıb qaçaram ha-a!” qoçaqlığı kişinin köpəkləşməsidir, qadın
qarşısında özünün əzəli və əbədi məsuliyyətindən qaçması, kişilik taxtından
düşməsidir. “Papağın boş qalsın!” deyimi belələrinin ucbatından yaranıb.

HƏYAT və MƏNƏVİYYAT
Ona görə imsiləşmirsiniz ki, bir-birinizdən ötrü ölürsünüz, ona görə
imsiləşirsiniz ki, qıraq gözlərdən gizlənə bilirsiniz. Vay o günə ki, gizlənməyi də
gərəksiz sayasınız!
***
Həyat həyanın yağısıdır, həyasızın qağası. Çünki həya həyasızlıqla “dinc
yanaşı yaşamaq” yolunu tutur – hər addımda başı daşa dəysə də. Hər
kimsənəylə “dinc yanaşı”dan başqa cür yaşaya bilməyən Azərbaycan kimi.
***
Görəsən, mənəviyyatmı həyata qarşıdır, həyatmı mənəviyyata qarşı?
***
Görəsən, niyə həyatın çağırışı bu qədər gözəl, verdiyi bu qədər solğun və
ya iyrənc olur?
***
Görəsən, həyatın bizi bu qədər çəkən və bu qədər şirin çağrışı niyə
mənəviyyatı dəhşətə gətirir?
***
Görəsən, həyat mənəviyyatlı, mənəviyyat həyatlı ola bilərmi? Ola
bilməzmi?
***
Atamız var olsun!
Ruhu həyatdan tamam təmizləyib ayırdıqda dinclik yaranır, ruh allahlaşır –
yəni maddiləşir, cisimləşir.
***
Ucuz alıb baha satmaq – dilənməyin başqa biçimi.
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***
Adam, əsasən, varı qurtaranda yox, ləyaqəti qurtaranda dilənməyə
başlayır.
***
Öz ölülərinin söyülməsini duyğuda bəlkə də istəməzsən, əməlinin hər
addımı isə onlara söyüşdür, a əməli duyğusuz, a duyğusu əməlsiz, a həyatı
sayğısız!
***
Arvad igidliyi: “Bu saat çığırıb dünyanı buraya tökərəm!..” Doğurdan da
dünya yubanmadan arvad çığırtısına tökülüb gəlir və beləliklə də həyasızlığı
yaşadır.
***
Həyasız olmasaq, bizi müğənni kimi qarşınıza buraxmırsınız; əzazil
olmasaq, müdir kimi sözümüzə baxmırsınız; sadə el oğlu-qızı olduqda
üzümüzə baxmırsınız... Bəs nə üçün həyanı, qanacağı, sadəliyi öyüm-öyüm
öyürsünüz?
***
Ona yarayırsınız ki, müğənniniz tumaçaq ola, müdiriniz qancıq ola, oğulqızınız bic ola...
***
Həyanın qalib gəlməsi üçün mən öz qələbəmdən keçirəm.
***
Qızları qoçulaçdırmayın, qızların xeyrinə deyil qoçulaşmaq; cəmiyyətin
sönməsidir qızların qoçulaşması, çünki bu, analığın ölümüdür.
***
Qorxu yarışına çıxıb qoçaqlar,
Atıb ar-namusu pulu qucaqlar.
Elə ki, təpindi bir qoluzorlu,
Qısılır quyruqlar, yatır qulaqlar.
***
Pulluluq kişiliyə dəlalət eləmir, namus yarışında bilinir kişi.
***
Həqiqət – həmişə və hər yerdə həyalıdır, buna görə də gələcəkli və
güləcəklidir. Yalan – həmişə və hər yerdə həyasızdır, buna görə də ölümlüdür.
***
Həqiqət – həmişə və hər yerdə insana doğmadır, sevimlidir, əzizdir. Yalan
– həmişə və hər yerdə insana yaddır, yağıdır, iyrəncdir – neçə kişinin qarnını
dombaltsa da, neçə qadının bədənini ağartsa da.
***
Həyasız, həqiqətsiz Qədimlik olmadığı kimi, həyasız, həqiqətsiz Gələcək
də yoxdur.
***
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Kiminin yava iti var, kiminin yava kilidi, kiminin yava xasiyyəti, kiminin yava
övrəti... Görəsən, nə görüblər bu adamlar yavalıqdan?
***
İtləşmədən yaşamaq da olar, yaşatmaq da olar, ölmək də olar...
***
Nə yaşamaq itləşmək üçün bəraəti ola bilər, nə itləşmək yaşamaq üçün...
***
Tanımadığına hürür it, tanıdığına quyruq bulayır, bu isə onu itlikdən
çıxartmır.
***
Xırda görmələr: Qadınların saçları qısaldıqca kişilərin saçları uzanır;
qadınların saçları qısaldıqca sırğaları uzanır; qadınların dalları ensizləşdikcə
çiyinləri enliləşir; qadınların xasiyyətləri tündləşdikcə kişilərin xasiyyətləri
həlimləşir... Nəticə: Cinsdəyişmə soraqları – həyanın həyasızlıqla, anlamın
anlamsızlıqla əvəz olunması.
***
Elə işlər var ki, itlər üçün qüsur deyil, adam üçün qüsurdur.
***
Həyasızlıq hər yerdə yersizdir.
***
İstanbul qəhbəsi də qəhbədir, Bakınınkı da, Paris qəhbəsi də qəhbədir,
Moskvanınkı da.
***
Pekin qəhbəsi də qəhbədir, Daşkəndinki də... Bunun millətə dəxli yoxdur.
***
Heç bir çaxnaşmadan dünya dağılmayacaq, duracaq yerində. Çaxnaşma
zamanı çaşma ki, çaxnaşmasız dünyanın yanında gözün kölgəli olmasın.
***
Ən son dəbli ədəbazlıq – məsələn, arvadsaçlı oğlanlıq, kişibaşlı arvadlıq,
böyürtü – oxumalar, anqırtı – estradalar, tumançaqlıq, seksçilik... – ən çürük,
ən darıxdırıcı bir əskilikdir. İnanmırsınızsa, əski, ən əski tarixləri oxuyun –
fironlar Misirinin, Romanın, Bizansın, Çinin... tarixini.
***
Ən son dəbli ədəbazlıq – adilikdir, sayalıqdır, Bakı ağzıyla desək –
çüşkəlikdir.
***
Sadəlik və doğmalıq – zamanlardan üstündür, ona görə də heç vaxt
əskimir; məkandan üstündür, ona görə də hər yerdə yeni və maraqlıdır;
zamandan və məkandan üstün olduğuna görə də ölməzdir.
***
Rüşvətçi oğrudan pisdir, sağlam dilənçi rüşvətçidən pisdir, oğru bunların
ikisindən də üzürlüdür, çünki oğurluqda, eybəcər olsa da, bir əmək var.
***
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Dünən antikommunist olmaq yasaq idi, kommunist olmaq əla! Bu gün
kommunist olmaq yasaqdır, antikommunist olmaq əla! Gör necə tezcə dəyişildi
qiblələr!..
***
Qiblə qum saatıymış sanki; gah baş üstə çevir, gah ayaq üstə...
***
Fahişələr “şərəfləşir”, oğrular “doğrulaşır”, oğraşlar “qəhrəmanlaşır” millət
savaşında. Sevmirəm millət savaşını!
***
“Milyonçu”, “milyonlarca manatlıq vəsaiti olan” adında yaxşı adam olmur –
oğru olur, oğraş olur, başkəsən – yolkəsən olur, cibgir olur, rüşvətçi olur...
***
Milyonçu, milyonları olan adam el üzünə çıxmaqdan utanmalıdır, çünki
milyonçuluq baş ucalığı deyil, baş alçaqlığıdır. Milyon, adətən, çöldən yığılmır,
eldən yığılır.
***
Milyonçu, göründüyü kimi, itdir, onun yanında miyoldayan, ona quyruq
bulayıb, yalmananlarsa – bu itin dalını yalayan. Bəs milyonçuya heykəl
yapan?! –... Ona söz tapa bilmədim.
***
Tələ yemi – tamam şər: ovlanır ki, ovlatsın.
***
Cəmiyyət (“ictimai rəy”) o qədər kəsərdən düşüb, o qədər bayağılaşıb ki,
heç bir dılqır, heç bir qəhbə onu saya salmır, əksinə, o beləsini görəndə başını
aşağı salır, utandığından barmaqlarını burub qırır.
***
Özünə sığışdırsan – sənə sığışacaq eybəcərlik nə boyda olur-olsun.
***
Məndən az qazanır, məndən tədbirsizdir, məndən çox yeyir, məndən yaxşı
geyir, məndən yaxşı yaşayır, ancaq utanmır indiki kişilər. İstəyirlər ki, mən
onlardan utanım. İndiki kişilər nəyin “şiələridir”?
***
“Ər”in bir arvadı olur, “arvad”ın bir əri. İkincidən başlayaraq, sonrakılara
başqa ad axtarın.
***
“Ərim” sözü ortaqlıq götürməz, “arvadım” sözü ortaqlıq götürməz. “Ər” də,
“arvad” da şəriksizlik bildirən sözlərdir.
***
1 ayğırın cütləşdiyi 50 madyandan 1-i mövqeyində “arvadlıq” sizi təmin
edirmi? Bilin ki, belə “arvadın” arvadlığı kimi, analığı da tam ola bilməz.
***
Adam düşüncəsi: İmtina yaxşı şeydir– özgənin taleyində.
***
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Başqa ölkələrin idrak yiyələrinin adını tez-tez çəkib onların qabağında
pərəstişlə yerə sərilmək – öz evində başqa kişinin adını tez-tez çəkib onu
öyməyə bənzəyir.
***
Qəbahətlər ölmür – öldürür.
***
Yenə “milli məsələ”: Filan qəhbənin fransız deyil, türk olması mənə təsəlli
gətirmir; filan başkəsənin ABŞ-lı deyil, türk olması məni sevindirmir.
***
Qadağanları cəsarətlə tapdayaraq, “göstərilməsi yasaq olan” bəzi bədən
hissələrini cəsarətlə göstərənlər elə bilirlər ki, başqalarında belə yerlər yoxdur.
***
Diribaş adam – başöldürən.
***
Əlindən bir yalnış iş çıxanda həyalı – yerə baxır, həyasız – üzə, gözün
içinə. Çünki həyalı suçunun öldürülməsini istəyir, həyasız – yaşadır onu.
Camaatsa yerəbaxana “əfəl” deyir, “bic” deyir; üzəbaxana “qoçaq” deyir, “düz”
deyir. Çünki camaat üzəbaxanda, həyasızda instinktiv olaraq, özünü görür;
yerəbaxanda, həyalıda özünün danılmasını, inkarını, paxıraçanını.
***
Hikmət üçün camaatın marağı əsas göstərici olsaydı, meymunoynadan ən
hikmətli adam sayılardı.
***
Ər o Kəsdir ki, qadın ona özünü çılpaq (heyvan biçimində) göstərir və
insan kimi qəbul olunacağına inanır. Arvad o Kəsdir ki, kişi özünü ona çılpaq
(heyvan biçimində) göstərir
və
insan kimi qəbul olunacağına inanır.
Ərarvadlıq – İnsanlığın bu dərəcədə qəti təsdiqidir.
***
Vaxtiylə yana-yana görmüşdüm ki, adamlar utancaqlıq duyğusunu ellikcə
itirirlər. İndi bu cür uçuruma daha iki bacarığımız gömülür. Düşünmək və
Dinləmək.
***
Hər hansı bir şeyə yüksəkdən baxmaq – ondan azacıq da olsa, yüksək
olmağı tələb eləyir.
***
Ruhaniyyat madiyyata ondan gördüyünü göstərməməlidir. Ruhaniyyat
madiyyatı nəcibləşdirməlidir, nəcib qarnı sevməyi öyrətməlidir ona.
***
Leyli üzündə hər hansı bir yaxma, hər hansı bir yapma – yadlıqdır.
Məcnun qəlbi – üzü yadlaşmış Leylini sevə bilməz. Buna sübut nə gərək?!
***
Aldadan özünü aldada bilər, Leylini yox, Məcnunu yox.
***
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Mən yaxmalı – yapmalı üzü bəlkə də öpə bilərəm, ancaq bu– Sevgidən
olmaz.
***
Bəlkə bu – amansız səslənir? Ancaq neyləməli! – Yalana qarşı həqiqətin
üzü bozdur, qəlbi sərtdir.
***
Qız üzünün gözəlliyi “gəl, gəl” deyir; qız üzünün həyası “dur, dur!” deyir.
“Dur, dur!” deyə bilməyənin üzü tezliklə “gəl, gəl!” də deyə bilmir.
***
Ələyin gözünü elə genişlikdə götürün ki, özünüzsə də orada qala biləsiniz.
***
Dili, əxlaqı, məişəti, mədəniyyəti baxımından millətə yadlaşanların onun
azadlığa çıxmasındakı iştirakı – başqa ölkədən muzdla tutulmuş oyunçu –
məsələn, futbolçu gətirməyə bənzəyir.
***
Reklamdakı igidlərimiz – həm güclüdür, həm göyçəkdir, həm duzsuz.
***
Bu Filan Kəs – Həzrət Filan Kəsin balasıdır, ona görə bu da Həzrətdir –
yanlışı...
***
Dinləmək istedadı, anlamaq istedadı – az-az ələ düşən istedadlardır və
bir-biriylə bağlıdır.
***
Zəncirini qıra-qıra var səsiylə hürür ki, niyə mənə “Hürən” dediniz!
***
Sanki qudurmuş itdir!.. Yox, yəqin yeni varlanmış “igiddir”.
***
Adam-qancıq – qancıqların ən pisi.
***
Qancıq qancıq doğmuşdu, qancıq da bir qancıq doğdu – qancıq soyu
davam eləyir. Qırılacaqmı bu zəncir?!
***
Sən təki ləyaqətli ol, bir kimsənin səni “ləyaqətsiz!” deyə söyməsindən heç
nə itirməzsən.
***
Ləyaqət – insaniliyə bərabərdir, insanilik ləyaqətə bərabərdir. Başqa cür
ləyaqət olmur. Qanadın, quyruğun heç bir bəzəyi İnsanı aldada bilməz.
***
İnsanilik – bütün insan fəaliyyətləri, təzahürləri, halları və olayları üçün
duzdur. İstedad, Bilik, Bacarıq, Gözəllik, Güc, Cavanlıq– ləyaqət deyil; bunların
hər birindən ayrılıqda və ya hamısından birlikdə, istənilən nisbətlərdə
hazırlanan istənilən xörək– bütün xörəklər – dusuz olur insaniliksiz və qazana
öncə, ən önəmli tərkib hissə olaraq, insanilik tökülməlidir.
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***
Zeydin Zeynəbi – arvadlığın iç üzü; Zeynəbin Zeydi – dəyyusluq–
klassikcəsinə; bu olay bütövlükdə – islamın iç üzü.
***
Vaxt gələcək ki, hirslə, forsla, tellə, toqqayla yaşaya bilməyəcəksən. Onda
sənə dostluq, yoldaşlıq, ünsiyyət, xoş üz bilsən necə gərək olacaq!..
***
Ömrün insaniliklə yaşanılması mümkün olmayan, çətin olan çağı yoxdur.
***
Qorxutmaq qorxmaqdan daha böyük qəbahətdir.
***
Ləyaqət olanda fəlakət olmayacaq; fəlakət – ləyaqətin olmamasıdır.
***
Üzü sulu adam, yaxşı işlərsə, əmək haqqı ala bilər; üzünün suyu getmiş
olan əmək haqqı və mükafat almalıdır – işləsə də, işləməsə də.
***
Əmək haqqı verməkdə çox üzgörəndir bu cəmiyyət özününkülərə.
***
Qız həyası – Qız qalası – Qız inamı – Qız harayı – Qız qınağı– Qız ölümü:
Kişi xəyanəti – kişi cinayəti – Kişiliyin ölümü.
***
Qız bəxtinin qaralığı oğlan üzünün qaralığındandır. Başqa sözlə: Qız bəxti
öz boyasını oğlan üzündən alır.
***
İşləməmək – yaxşı yaşamaq, işləmək – pis yaşamaq. Adamların iç üzü.
***
Özgəyə şübhə – özünə inamsızlığın təsdiqlərindən biridir: “O da mənim
kimi...”
***
Təzahürlərindən qız məzmunu, qız yatımı olmayan qızlara mən “gədə”
deyirəm.
***
Bugünkü gədə sabah ana ola bilmir – qızları itirməklə analığı itiririk.
***
Analığı itirməklə uşaqlıq çağlarımızın xoşbəxtliyini, nağılını itiririk, onu
bədbəxtliyə çeviririk.
***
Analığa yaraşmayan qızlar ərə gedəndə (heyif ki, belə hallar baş verir!)
gədə doğurlar – ya erkək gədə, ya da dişi gədə.
***
“Məti mələsə – əti yeməlidir (haladır)”. (Bu sözü iş yoldaşım Sadıqova
Həqiqət xanımdan eşitmişdim. Məti – onun atasının adıdır. Bu deyim çox təmiz,
gözəl insan haqqında işlədilirmiş onların tərəflərində).
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***
“Çağdaş” arvadlar və kişilər: Cavanlıqda – qəhbə, lotu, qocalıqda
qarabirçək, qarasaç.
***
Pul əməyin vasitələnmiş biçimdir, siyasət – mənəviyyatın. Ona görə də
əməyindən artıq pulu mənimsəyəndə məhz kimləri aldatğını görmür və
bilmirsən. Siyasətdə dönük çıxdığın mənəviyyat kimindir? Nə biləsən?!
Aldatdığın, dönük çıxdığın kəslər səndə yoxdur. Korsan, karsan axı! Lal
deyilsən heyif ki!
***
Pul və siyasət uzağa atılan mərmi kimidir – kimə dəydi, güllə dəyən necə
oldu, nə hala düşdü. Burada qoçaq kimdir, maymaq kim? İgid kimdir kimdir,
qorxaq kim?
***
Bu “döyüşdə” “elmi bilik” rol oynayır. “Elmi biliyin” kiçikliyi və simasızlığı
kimə bəlli deyil – kordan başqa, kardan başqa?!
***
Əsl böyük savad fərdi yoxsulluğa – toxgözlüyə aparır və aparmalıdır.
***
Qancıq özəllikcə bərk hürür, bilir ki, bu dünya köpək dünyasıdır– tökülüb
gələcək onun qancıq həşirinə.
***
Əsası olan söz-söhbət – dedi-qodu deyil, haqlı qınaqdır.
***
Sevirəm səni, Yoxsul Ailə! Özüm də Yoxsul Ailəyəm və Yoxsul Ailədən
çıxmaq istəmirəm. Sevirəm səni, varlı ailədən Çıxmış!..
***
–“İşlərin necə gedir?”
–“Yalan üzərində yağ kimi!”
–“Yağ kimidirsə, – niyə yalan üzərində?”
–“...”
***
Çağdaş adama hər şey yaraşır – ləyaqətdən başqa. Çağdaş adama hər
şey sığışır – insanlıqdan başqa.
***
Utanmaq (həya duyğusu) öncə öldürüldü; şəxsi ləyaqət anlayışı – onun
ardınca. Növbədə – qorxu duyğusudur. Onun ardınca duyğu qatillərinin özləri
gedəcəklər!
***
Mənəviyyat dağıdıcılığını madiyyat yaradıcılığıyla ört-basdır etməməli,
madiyyat yaratmamaq əfəlliyini mənəviyyat yaradıcılığıyla ört–basdır
etməməli...
***
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Ədəbsizlik – azadlığın yanlış başa düşülməsidir.
***
Məndəki heyvanı qızışdıranlar! O oyansa, təkcə məni yox, sizi də çalacaq.
***
Balacalar hürəyən olur, Böyüklər vurağan. Balacalar Böyüklərə hürürlər,
Böyüklər balacalara yamanlıq eləyənləri vururlar.
***
Balacalar həm də yalmanan olurlar – həm onlara böyük yamanlıq
eləyənlərə, həm də Böyüklərə yalmanırlar.
***
Böyüyə yalmanma o vaxt baş verir ki, Böyük artıq “ümumxalq sevgisi”
qaznmış olur.
***
Böyüyün “ümumxalq sevgisi” qazanması isə onun “ümumxalq” tərəfindən
başa düşülmək qapısının qapanması deməkdir.
***
Bu səviyyədəki “ümumxalq” – Camaatın adıdır və onun Xalqa dəxli yoxdur.
***
Camaatı əmələ gətirən təklərdə bir-birinin ağzına tüpürmək fəhmi var: onlar
böyüyü başa düşmək əziyyətindən tezliklə bezərək, onu “sevməyə” keçirlər;
daha doğrusu, “sevgiyə” keçərək, öyrənmək əziyyətindən özlərini qoruyurlar.
***
Gücsüzü görəndə xoruzlanmağın güclünü görəndə toyuqlanmağına
bərabərdir.
***
Keçək daha bu itləri, itlikləri söymək itliyindən – Günəşə, Aya, İşığa, Fərəhə,
İnama – İnsanlığa!
***
Ağ günüm – aslan ağzında. Alaram – arsızlıq olmasa. Almıram – deməli,
ağ gündən üstün örnəyim var (meyarım var).
***
Qəbahətlər ləğv olundu! Ay can, ay can! İnnən belə nə oğurluq qəbahət
sayılacaq, nə qəhbəlik, nə yalan, nə qarınqululuq, nə xəyanət, nə satqınlıq, nə
başkəsənlik!.. Ay can, ay can! Yaxşı oldu elə! Onlara bu da azdır hələ!
***
İki qəhbə bir araya gəlməsə, bir qəhbəlik baş verməz.
***
Çöldə tumançaq gəzən uşaqlar kimi, özünün ağarmış tüklü göbəyi
sərgidədir, qadına-qıza deyir abırlı geyinin.
***
Ürəkdən gələn açıq söhbət: “Sənin pulun daha çoxdur; səni qoyub, onun
yanına gedərəmmi, ay dəli! Dəli ha döyüləm!.. Heç ürəyivi sıxma!” – dedi gözəl
qadın çirkin kişiyə.
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***
“Səni atıb, onu tutarammı, ay dəli! Görmürsən necə arıq-uruğun biridir o?
Sənsə maşallah hələ!.. Dəli ha döyüləm! Bir də ki, onu yanlayası olsam da,
səni də atmaram axı! Heç ürəyivi sıxma!” – dedi bir kişi qadına.
***
Ədəb, əxlaq ”hər kəsin özü üçün” olsaydı, dünyada bircə nəfər əxlaqsız,
ədəbsiz olmazdı.
***
Ədəbi, əxlaqı “hər kəsin öz işi” saymaq – özgənin işinə qarışmaqdır.
***
Fərd yaşamında (həyatında) birüzlü olmaqdan çətin iş yoxdur.
***
Sərvət bolluğu yaratmaq gərəkliyi, qoçaqlığı olub və həmişə olcaq; bu adda
isə ləyaqət olmayıb. Olacaqmı? Dünyanın başına daş düşəcəksə – hə. Yalnız
bu şərtlə.
***
“Məni qoru, Orxan! Şərəfimi qoru!” deyə fəryad qopardı Çiçək. Qıza
təcavüz eyləyirdi Burxan. Bu fəryad Orxana deyirdi ki, dünyanı düzəlt, bəşəri
düzəlt, özünü düzəlt... Nə ağır iş imiş oğlan olmaq bu dünyada! Baş girləməyə
nə var ki!..
***
Avropaçılar, bəhaiçilər, çağdaşçılar oğlanın yükünü yüngülləşdirmək üçün
buradan çıxış yolunu şərəfin ölümündə görürlər. Şərəf isə hər bir uyğun
durumda fəryad qoparır, çünki ona “çıxış yolu” yox, olum, ya ölüm gərəkdir.
***
Dünənəcən “oğru-əyri” deyirdilər, indi “imkanlı adamlarımız” deyirlər.
Dəyərlərsə dəyişmir.
***
Onlar öldürmürlər, öldürtdürürlər.
***
Xislətininzin bir bölüyünü itə çevirib qapınıza bağlayırsınız, o biri bölüyünü
çaqqala çevirib oğurluğa yollayırsınız, o birisini qurda döndərb yırtıcılığa
göndərirsiniz...
***
Xalq acından köpük qusanda varlanana biz “yaxşı” deyə bilmərik – o, “öz
puluyla” min məscid tikdirib, min kilometr yol çəkdirsə də.
***
Deyirsən: “Mən it deyiləm, adamam”. Ancaq it də zoru çatanın əlindən
yeməyi alır, sən də. Deyirsən: “Mən it deyiləm, adamam”. Ancaq it də
duyğularını bəyan edəndə qorxduğundan başqa heç nədən həya eləmir, heç
kəsi saya salmır, sən də.

183

“DAHİLƏR ANASI”, VARLILAR AŞNASI?
Səməd Vurğun deyir: “Adın şərəflidir sənin, ey qadın! Dahilər anası çağrılır
adın.” Vurğun burada qafiyə qayırır yalan üstündə və və özü də bunu yaxşı bilir.
Çünki o, yoxsulkən qadın olası heç bir qız onun sevgisinə cavab vermədi,
varlananda isə başına çoxlu “sevən” şərəfsizlər yığışdı. Şair bu fərqi görməyə
bilməzdi.
***
Şairin özü də yalançı və ikiüzlüdür – qadın kimi, qız kimi.
***
Belə demək daha düzgün çıxar: “Adın şərəfsizdır sənin, ey qadın! Varlılar
aşnası çağrılır adın”
***
İndi baxın: dahi anası olan qadınmı çoxdur Yer üzündə, varlılar aşnasımı?
***
O ki qaldı: “Bəs bizim ismətli, qeyrətli ana-bacılarımız”– o, ayrı bir söhbətin
mövzusudur.
***
Atamız var olsun!
Sosial bərabərlik zərurəti adamların bütün yırtıcılıqlarına üstün gələcək.
***
Mənim sarsılmaz inamıma görə, İsa anti-İsanı mütləq yenəcəkdir, çünki
həmin zərurətlə qarşılaşdırmada antı-İsanın top-tüfəngi qorxunc olduğu qədər
də gülüncdür.
***
Mən anti-İsalıqda qəti olaraq heç bir ləyaqət görmürəm, ləyaqətin
gələcəyinə isə inamım sarsılmazdır.
***
Yol verin, qanmaza yol verin keçsin. Qananla anlaşarsınız.
***
Qananlar tökülüb qanmazın haray-həşirinə gəlməsələr, yəni qananlar birbirinin əl-qolunu bağlamasalar, yəni qananlıqda yarımçıqlıq olmasa, – qanmazı
qandırmaq olar.
***
Adam insan olanda başqasının idrak üstünlüyünü qəbul edəcək, zor
üstünlüyünü rədd edəcək.
***
İdrak alanında (sahəsində) adamın insanla söz güləşdirməsi – qancığın
divara işəməsinə bənzəyir.
***
Söz döyüşündə qarşı tərəfin nə dediyinə qulaq asmayan, onun sözünün
canını anlamağa çalışmayan tərəf özünü belə bir uşaq yerinə qoymuş olur: İki
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uçaq söyüşür; onlardan biri o birinə “yağlı bir söyüş” göndərəndən sonra
əlləriylə qulaqlarını qapayır, “a-la-la-la!” bağıra-bağıra o birinin “səsini
batırmağa”, yəni onun göndərdiyi söyüşün yağını yalamaqdan özünü
qorumağa çalışır.
***
Asifçiliyə qarşı “döyüşənlər” özlərini həmin uşaq kimi aparırlar.
***
Ülviliyi tapdayan bilir ki, bu əməlinə görə onu sevən qınayandan çox olacaq,
qat-qat çox. Ülviliyi “elə-belə”, “boş yerə” tapdamırlar axı, müəyyən bir faydaya
görə tapdayırlar.
***
Aldığı pulun qabağında verdiyi mal bəlgədir: deməsinlər ki, dilənir, sülənir.
***
Alver – maraqlı, fərəhli, gərəkli işdir, bu şərtlə ki, dükan əvəzinə hörümçək
toru qurub ona düşəsi milçəyin yolunu dörd gözlə gözləməyəsən...
***
Ey ev! Səni qatbaqat ucaltdım ki, mənim qara işlərimi ağardasan; içəridən,
bayırdan bəzədim, süslədim ki, sənin gözəlliklərinin dalında mənim
çirkinliklərim gizlənsin, səni mən sansınlar. Bilirəm ki, sanacaqlar – içdə
olmasa da, üzdə. Adamların içlərinin anlamı, etkisi yoxdur onsuz da.
***
Qat-qat evlər – yaşamaq üçün deyil, üstün sayılmaq (qalib gəlmək)
üçündür.
***
Birqat evlər – qatsızları, ikiqatlar – birqatları, çoxqatlılar azqatlıları döymək
üçündür.
***
Sərvət və mənəviyyat – “Birləşmiş qablar” qanununa tabedir.
***
Qışqabağı yaz gözləyən xanımlar, yaz ötüb, yay ötüb, indi payızdır...
***
Atamız var olsun!

NÜMAYİŞÇİLƏR
“Bax necə gözələm! Gör necə cavanam! İncəbel qızla gensinə oğlanıq!
Dəniz qumunda kefə baxırıq! Ən ultra “Restorant”da yeyib-içirik! Əzələmlə
dəmiri əzirəm! Bakıdan Tokyoya öz uçağımda uçuram! Ən ləziz yeməklər
yeyirəm! Evim stenkayla, jildomla aşıb–daşır! Sokakda lüt anabülbül gəzirəm –
dünyanı vecimə almıram!...”
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Nümayişçilərin cılızlığı, görməmişliyi, duzsuzluğu adamın əlini üzündə
qoyur.
***
Musiqi – Ruhdandır və Ruh üçündür; “Çağdaş musiqi” – əskimək üçün.
Rəqs – Ruh fərəhinin gözlə görünən musiqisidir; “çağdaş rəqs” – əskimək
üçündür.
***
Ruh bütün çağlarda təzahür edir; bütün “çağlarda” onun qıvrım teli gözü
üstündə yandır. Ruh üçün “çağ”, “çağdaşlıq” anlayışı, əskimə qorxusu yoxdur.
***
Əskiyənlər– Ruhun ekologiyasını korlamağa xidmət edirlər. Əskiyənlər –
nümayişçilərdir.
***
Atamız var olsun!
18-ci ilin Od ayı.
MƏDƏNİYYƏT, “MƏDƏNİYYƏT”
“Yaxşı yaşamaq” – camaatın baxımından: “normal qiymətlər” şəraitində
çoxlu pul hesabına yaşamağa deyirlir.
***
Bəs “çox pullu olmaq” nəyə deyilir? Camaat üçün fərqi yoxdur. Ocaq üçün
var – “çox pullu olmaq” Ocaq baxımından “əlin (və ya beynin) qalın qabarı,
alnın sıx təri” deməkdir.
***
Ona görə də Ocaqçı üçün “yaxşı yaşamaq” – bir növ, Məcnunun Leyliyə
qovuşmasına bənzəyir.
***
Qadın ana deyil, ancaq Ana olan qadınlar var.
***
Qadın zərif məxluq deyil, duyğulu (emosional) varlıq deyil, ancaq zərif və
duyğulu qadınlar var.
***
Qadın ilahi varlıq deyil, ancaq ilahi qadınlar var.
***
Ax, nə qədər dadlısan, ay pualverən!
***
Yoxsulluğuna görə əri ilə söyüşən də, varlılığına görə, əri ilə sevişən də
pulaverəndir– heç vaxt ərindən başqa heç kəsə verməmiş olsa da.
***
Mənim pulum var, ancaq mən cırıb ataram, pulaverənə vermərəm.
***
Mədəniyyət – üz qabıdır, üz örtüyüdür, maskadır.
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***
“Mədəniyyət üz qabıdır” deyəndə mən ikiüzlülüklə, bicliklə mədəni dona
girməyi yox, “yüksəkl mədəniyyət” deyiləni nəzərdə tuturam.
***
Mənim fikrimcə, Mədəniyyətin ikicə tərkib hissəsi var: 1) insana sevgi və 2)
halalsızlıqdan imtina.
***
1 kv.sm–də 10.000 ilmə vurmağı, 1 sm tükə 1 km söz yazmağı mən
mədəniyyət saymıram, məharət sayıram.
***
Son dərəcə məharətli mədəniyyətsizlər çoxdur dünyada.
***
Üzörtü mədəniyyətə, maska mədəniyyətə çılğın hücumlar etməli, göz
çevirilənədək çılğın.
***
Atamız var olsun!
27 Çiçək 16-il.
TƏN DOSTLUQ
Dostun oğurluqda uğurlarını alqışlamırsan– deyirlər “dostun ağ günündə
qara geyindi”.
***
Çaşmayın! Oğrunun atası da özünə yarar olub– oğruyaxas “atalar sözü”
deyib. Oğru – ağarmaz.
***
Oğrular arasındakı yaxınlığı, anlaşmanı, əlbirliyi biz “dostluq” adlandıra
bilmərik. Heç olmasa “oğurluğa görə cəza” “CM” – dən çıxarılana qədər.
***
Oğrunun “ədalət bekçiləri” tərəfindən ələ keçəni də oğrudur, keçməyəni də.
***
Dostluq birüzlülük üzərində qurulmalıdır.
***
Dosta görə halallıqdan əl çəkim, yoxsa halallığa görə dostdan? Mütləq
deyəni tut get: Dostluq– halal olmalıdır, halallıq üzərində qurula bilər.
(Mütləqə görə nə halal olmamalıdır ki?!)
***
El deyir: “Dost dosta tən gərək.” Aydınlaşdırmır: “Nə anlamda?” Burada
oğruların dostluğu qınanılmır. Bütövlükdə elin bu sözündə dostluqdan
danışılmır, sosial reallıqdan, məişət ağırlığından danışılır: bəy bəylə dost olsun,
nökər nökərlə, oğru oğruyla...
***
Atamız var olsun!
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ÇADRAYA CAN ATAN...
Dünyanın gülüşü də gülüncdür. O, gülmək vasitəsiylə bu gülünclüyü
gizlətmək istəyir.
***
Qızların, qadınların üz-göz boyaqçılığı, saçdan “boksu kəkilə” keçməsi,
şalvarçılığı, güləşçiliyi, futbolçuluğu...– dolarısıyla çadraya can atmaqlarıdır.
***
Onlar unudurlar ki, çadraya, hərəmxanaya öz xoşlarıyla qatılmamışdılar.
Qızların, qadınların yiyəsi var. Tarixin nə ucudur, nə ortası... Özünü ciddiyətsiz
aparmaq, yüngül tutmaq– yiyə olmaqdan çıxıb, özünə yiyə axtarmaqdır.
***
Bəs dəyişilmələr – yeniləşmələr qızlara, qadınlara aid deyilmi? Aiddir.
Ancaq onlar dəyişilib yeniləşəndə də qız və qadın olaraq bənzərsizliklərini
saxlamalıdırlar.
***
Arvadlaşan kişidən qadının iyrəndiyi kimi, kişiləşən qadından da kişi iyrənir.
Onlar yalnız bir-birindən “istifadə” eləyirlər və beləliklə də alçalır və alçaldırlar.
***
Qadın olub, qadına sayğı göstərilməsini istəyirsənsə qadın ol.
***
Atamız var olsun!

“ŞƏXSİ TƏŞƏBBÜS!”
“Mülkiyyət elliyin olanda – fərdi təşəbbüs olmur” deyirlər. Səbəbin adını
düz demirlər, gizlədirlər, beləliklə də yaranın sağalma müddətini uzadırlar.
***
“Adam qəlbiəyri, əliəyri, qarınqulu, tənbəl, fərəhsiz olanda – insan ola
bilməyəndə – fərdi təşəbbüs olmur” deyirik.
***
Onu da əlavə eləyirik ki, “fərdi təşəbbüs” həmişə olub: mülkiyyət elliyin
olanda – qəlbiəyrilik, əliəyrilik biçimində; mülkiyyət ayrı-ayrı əllərdə olanda –
zorakılıq, açıq gödənçilik biçimində.
***
Atamız var olsun!
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“GƏLİNƏ BƏZƏK VURUN”
Qadının cismani gözəlliyini dönə-dönə “üzə çıxarmaq”, şişirtmək,
qabartmaq onun bədən simmetriyalarını, ayrı-ayrı əzalarının guya estetik
dəyərini gözə çatdırmaq... qadını insan yerinə qoymamaq əlamətidir.
***
Tarix indiyə qədər bu əhvalla gəlib, cəmiyyət bununla yaşayıb və buna da
nail olub: qadın özünün insan yerinə qoyulmamasına alışıb, insan cərgəsindən
çıxıb; insanlıq azalıb... Belə olmasaydı, hamı insan qıtlığından gileyçi olmazdı.
***
Satlıqmal kimi qadının “keyfiyyətlərini” alıcıların qarşısında nümayiş
etdirirlər, həm də “qadın azadlığı uğrunda” döyüşürlər.
***
“Gəlinə bəzək vurun – gəlir oğlan adamı” kimi iyrənc sözlər bunu göstərir.
***
Qadın azadlığıysa – qadının insanlaşması, insanlaşdırılması kimi əməllərlə
bağlıdır və başqa cür mümkün deyil. Elə kişi azadlığı da bunun kimidir.
***
“Alıcı gəlir, malın yaxşısını göz tutan yerə qoyun” – təbii satıcı qayğısıdır.
***
Atamız var olsun!

ALMAQ, VERMƏK
Yumurtamı öncə gəlib, toyuqmu? Almaq xislətimi öncə gəlib, vermək
xislətimi?
***
Tam idraksız zorakılıqdan yaranan bir hal şüurlu ləyaqətsizliyə çevrildi –
almaq azarı biçimində və o, öz bəhrəsini yumurtladı – vermək ikiüzlülüyü
biçimində.
***
Əslində “vermək” yoxdur, onlarının hər ikisinin adı “Almaqdır”
***
Adamda özünəsayğı yarananda o, insan olacaq, insanda isə “Almaq” azarı,
ikiüzlülüyü, yanlışı, aldanışı olmayacaq.
Bunu yalnız uzaq gələcəyə ismarlamırıq, bunu bögünkü insanların örnəyi
də yaxşıca göstərir.
***
Xurafatlar: Dini xurafat, milli xurafat, irqi xurafat; silki xurafat, sinfi xurafat,
təbəqə xurafatı; bilgi xurafatı, bədii xurafat, istedad xurafatı; gözəllik xurafatı,
cavanlıq xurafatı, güclülük xurafatı; vəzifə xurafatı, yoxsulluq xurafatı, varidat
xurafatı...
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***
Qadın gözılliyi adam murdarlığına gözəl yaraşır, adam murdarlığı qadın
gözılliyinə gözəl yaraşır.
***
Atamız var olsun!

OV–OVÇU
Keçid dövrünün dəyərləri baxımından: Ən yoxsul ovçu ən varlı ovdan daha
varlıdır.
***
Ovçu özünün canını qoyur oyuna, ov – özünün canını; ovçu özünün
istedadını qoyur oyuna, ov – özünün canını; ovçu özünün vəzifəsini qoyur
oyuna, ov – özünün canını; ovçu özünün uzun ömrünü qoyur oyuna, ov –
ömrünün ovluğa yarayan qısa bir çağını; ovçu özünün varidatını qoyur oyuna,
ov – özünün canını... Yazıq can neyləsin, neçə yerə parçalansın?!
***
Ovçuya ovun canı gərəkdir – istedadı, uzun ömrü, vəzifəsi, varidatı... yox.
***
Hər gün canlarını götürüb çıxırlar ovalağa...
***
Ovçu erkək olur, ov – dişi.
***
Erkəklər insanlaşmayınsa ovçuluqdan əl çəkməyəcəklər, dişilər
insanlaşmayınca ovluqdan əl çəkməyəcəklər.
***
Ovçuluq, Ovluq – heyvanlıqdan insanlığa keçid dövrü sayılan məxluqluq,
adamlıq çağlarının sifətləridir.
***
Sən mənim üçün ləzzət qaynağı deyilsən, fərəh qaynağısan; sən məni
sürüdən ayıran – erkəkliyimi kişiyə çevirən, simalaşdıran, ərləşdirən Xeyirxah
Mələksən; Sən məni insanlaşdıran, atalaçdıran Tanrı Elçisisən; sən mənim
ailə ocağımın çırağısan; sən bizim balamızın Ana Tanrısısan – sən mənim
Arvadımsan.
***
Atamız var olsun!

ƏXLAQ
İndiki qadınlar – Kişiyə yaramayan, indiki kişilər – Qadına yaramayan, bir–
birinə yarayan.
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***
Əxlaq – yalnız “total” olur: ya “total” əxlaqlılıq, ya da “total” əxlaqsızlıq.
***
“Plüralçı əxlaq”– “total əxlaqsızlıq” deməkdir.
***
Minbir adamdan mini sağlamdırsa, birinə demək olarmı: “Sənsə xəstə ol ki,
bizim “plüarçı” nəzəriyyəmiz özünü doğrultsun”?
***
Xəstə əsasən yalnız özü üçün xəstə olur, əxlaqda ən azı iki iştirakçı olur.
***
Madiyyatçı baylar və bayanlar! Sizi and verirəm özcə ətli canınıza –
məndən aralı durun ətimi tökməyin!
***
“Varlı Amerika fəhləsi” – kiminsə əskimiş məşuqəsini özünə arvad almağa
məcbur edilmiş, bununla barışdırılmış və barışmış xoşbəxt ər.
***
Gədələrin ümumdünya siyahısı çıxarılarsa – cins fərqinə baxmadan –
onda görərsiniz ki, qızların adını Qırmızı kitaba yazmalısınız.
***
O iz ki Leyli üzündə Məcnuna yad görünərdi – o, istənilən qız üstündə
yadlıqdır.
***
O Leyli üzü ki onda Məcnuna yadlıq işartısı var – mən onu öpmək
istəməzdim.
***
Məcnunun Leylisi var idimi? Yox, yox idi! Yalnız Məcnun gözündə Leyli
ilğımı var idi.
***
Məcnuna yad olan dünya, Məcnunun yad olduğu dünya, yadlığı dilində
əzbər eləmiş dünya– qadam sənə!
***
Atamız var olsun!

AŞAĞI TƏBƏQƏ – YUXARI TƏBƏQƏ
“Aşağı təbəqə” – “yuxarı təbəqə”... Cəmiyyətin iyrəncliyi hətta bu sözün
özündə də özünü açıq göstərir.
***
Səməd Vurğun, Üzeyir Hacıbəyov, Hüseyin Saraclı, Mikayıl Azaflı,....,
Qəşəm İlqar, Ocaq övladları... Hansı təbəqəyə daxildirlər? Aşağı?!
***
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Qara Qarayev, Topçubaşovlar, Cavadzadə, Cənnət Əliyev, Z.Tağıyev, ən
böyük konsernin yiyəsi... hansı “təbəqəyə” daxildir? Yuxarı?!
***
“Aşağı təbəqə” – yəni kimlər? Safruh və saf ruhlar?! Başqalarını deyə
bilmərəm, mən özümdən yuxarı təbəqə tanımıram– nə tarixdə, nə dünyada; nə
bugündə, nə sabahda; nə içdə, nə dışda...
***
Və maddi varlıları aşağı təbəqə sayıram – bədbəxtlər təbəqəsi, üzüqaralar
təbəqəsi sayıram – Ölkəm, Elim yoxsulluq içindəykən..
***
Ey xalq, ey Azərbaycan xalqı! Qulağını aç, eşit; aşağı təbəqə – yuxarı
təbəqə aşağıdakı kimidir: Aşağı təbəqə əyrilər, yuxarı təbəqə doğrular; aşağı
təbəqə – tənbəllər, yuxarı təbəqə – qoçaqlar; aşağı təbəqə – diplomlu
savadsızlar, yaxşıadlı yırtıcılar; yuxarı təbəqə – diplomlu, diplomsuz savadlılar,
ad–sanlı, ad-sansız yaxşılar; aşağı təbəqə – özünə yadlaşmışlar,
yadayıxılmışlar, məsələn, ruslaşmışlar, farslaşmışlar, qərbləşmişlər; yuxarı
təbəqə – özlüyündə qalmışlar...
***
Atamız var olsun!

ƏDƏB QAYDALARININ XEYRİNƏ
Mən indi 54 yaşındayam; bu yaşa qədər və elə bu yaşda da – küçədə
tumançaq gəzmək haqqında çox və qınaqlı sözlər yazmışam. Qoy “yüksək
gəlişməli”, “çağdaş mədəniyyətə yiyələnmiş” olanlar bunu mənim yaşımla
bağlamasınlar.
***
Mənim dediyim, sözümün canı budur: birisi küçədə əmcəyi və bununla uyar
səslənən o biri şeyi açıq gəzmək istəyirsə, bu, doğrudan-doğruya onun
ürəyincədirsə, – gəzsin tumançaq. Bu halda o, heç kəsi, məni də
əsəbiləşdirməyəcək, özü də ədəbsiz görünməyəcək.
***
Ancaq mən görürəm ki, o, məhz bunun üçün – ədəb qaydalarını bizim
yadımıza salmaq üçün özünə əziyyət verir. Ortada bu məqam olmasa, o, məhz
ədəb qaydaları dairəsində geyinər. Çünki ədəb qaydaları məhdudlaşdırmaq,
sıxmaq, boğmaq məqsədi daşımır əslində və heç vaxt daşımayıb – onlar
həyatın (lap həmin “utanmaz” fərd həyatının, bioloji həyatın) tələbləri, həyati
tələblər əsasında yaranıb.
***
Ədəb qaydalarını sıxma-boğma alətinə çevirənlər onu təhrif edib pozmuş
və gözdən salmışlar. Ona görədir ki, adamlar həmin qaydaları pozmağı
qoçaqlıq bilir və bunda “azadlıq” arayırlar. Azadlıq anlayışı (başqa Yüksək
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Anlayışlar kimi) dərin anlayış olduğu, onu anlamaq nadirlərin işi olduğu üçün
çoxları çaşır onda.
***
Ədəb, əxlaq “hər kəsin özü üçün” olsaydı, dünyada bircə nəfər də ədəbsiz
olmazdı.
***
Ədəbi, əxlaqı “hər kəsin öz işi” saymaq– özgənin işinə qarışmaqdır.
***
Atamız var olsun!
11 Ata 15-il.
QOÇU və QOÇ İGİD
Qancıq məzmunuyla qoçuluq uyuşmur – qoçuluq “Qoç igidliyin” qalığıdırsa
və əgər belə deyildirsə, onun məzmunu qancıqlıqdır. Bununlamı
öyünürsünüz?! Boyunuza boz qatma tutum!...
***
İsaçılığın özəyində belə bir tələb dururdu: “Bir-birinizi – sizə yaxın olan
adamı – sevin”; İslamın özəyində belə bir yalnış hökm durur: “Sən, insan,
özünü idarə edə bilməzsən, səni mən idarə etməliyəm!”; Mafiyanın özəyində
belə bir qoçuluq durur: “İtimiz bir çarıq da apardı!”
***
Görəsən, hansı daha çox alçaqdır: çarıqaparan, yoxsa çarıq aparana köks
ötürən?
***
“Mafiya” – əlbir oğurluq deməkdir – “dövlət istilində”,
***
Mafiya aləmində namuslu adam (kişi və ya qadın) olmur – təsadüfən də!
***
Mafiya aləmindəki “namuslu adam”–hamamda şalvarlı–pencəkli, qalstuklu
– köynəkli çimənə bənzərdi.
***
Mafiya aləminin kişisi arvada oxşayır – qəhbə olur (“qəhbəyə oxşayır” yox,
qəhbə olur), Mafiyaçılıq məhz belə kişilik və arvadlığa xidmət məqsədi daşıyır.
***
Mafiya aləmi elə bir aləmdir ki, orada “Nə üçün namuslu olmalı?”
sorğusunun açması yoxdur: fahişəxana namus qayğısınamı qalacaqdı?!
***
“Cəhənnəmə gedən” yox, namussuzluğu gedən “özünə yoldaş axtarar” və
tapar – mafiya aləmində.
***
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Mafiya – xalqın canında bit-birə. Dezinfeksiya çağı gəlməlidir, mütləq
gələcəkdir!
***
Mafiya – xalqdan daim gizlədilən iyrənc bir söz – hətta ABŞ-da da.
***
Mafiyaçıların evlərində yetişən yeni soy oğul-qızları da özləri kimi iy verirlər.
***
“Mafiya”– “Materiya birincidir– ruh ikinci” fəlsəfəsinin qanuni bici – siyasielmi baxımdan.
***
Namusa xəyanət eləyəndə namussuzluq yaranır, “namussuzluğa xəyanət”
isə – olmur. Mafiyanı həmin xəyanət yaradır – mənəviyyat baxımından.
***
ABŞ – mafiya üslubunun üstün gəlib üzə çıxdığı dövlət– dünya
namussuzluğunun çağıran mayakı.
***
“Mafiya” – çoxqatlı evlərdə, məsələn, Bakının Hökümət evində söçovul
həyatı.
***
Görəsən, hansı siçovul daha güclüdür: Hökumət evindəki, yoxsa
“Leninqrad istilində” tikilmiş 9 – qatlılardakı?
***
Bizim kəndin qoçusu, yəni toyuq oğrusu– bilsə ki, “Nitsşe fəlsəfəsi” deyilən
bir şey var dünyada– gizlənməz, özünü lap ağayanə aparar kənd içində.
***
...Nə iyrənc yaratıklar əmələ gəldi, Atam!.. Qoç İgidliyi qoçuluğa qurban
edərlərmi?!
***
Nağıllarda deyilir ki, bastırılmağa aparılan filan ölü, asqırıb, ölülükdən
ayıldı. Siz nə vaxt asqırıb, ləyaqətsizlik ölümündən ayılacaqsınız?!
***
Hər binada siçovul olması siçovulluğu şərəfə mindirmir və onun
siçovulluqdan başqa heç bir gələcəyi yoxdur – istər yüz il gözlə, istər min il,
milyon il.
***
Qoçuluq – sonra tumanını bərk bağlayan arvadın üz ağlığı və ya qorxaqorxa qorxuzan köpəklik.
***
Qoçu– yetim-yesirin sakındığı bəla. Qoç İgid – yetim-yesirin sığındığı qala.
***
Qoçu – yetim-yesirin qulağını kəsən. Qoş İgid – Qoçunun qulağını kəsən;
Yetim-yesir – meyar, məhək.
***
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Qoç İgid– peyğəmbər fəhmi, həfmlə peyğəmbərlik edən, Qoçu–cəmiyyətin
iç üzünü nümayiş etdirən.
***
Qoç İgid! Niyə susmusan – məgər görmürsən meydan sulayan köpəyi?!
***
Atamız var olsun!
5-8 Sərt 14-il.
PƏRDƏLƏRƏ QARŞI!
Ax, mən necə də iyrənirəm çılpaq mədəniyyətdən! İnsanlıq uğurlarına
öcəşmək mədəniyyətdən! Bala dodağı dəymiş, bala üzü söykənmiş ana
sinəsini açıb göstərməklə, küçədə qaynaşan dana –dunanın cinsiyyət üzvlərini
tərpətmək mədəniyyətdən! Bu heyvan acizliyini adam qoçaqlığı saymaq
mədəniyyətindən! Ax, necə də iyrənirəm!..
***
Ax, necə həsrətlisiyəm Analığın, Atalığın, Balalığın, Bacılığın, Qardaşlığın,
Yarlığın, Yoldaşlığın! Ax, necə də həsrətlisiyəm!..
***
Ey qeyrətlilər; ey heyrətlilər, ey həsrətlilər! “Şəhər mədəniyyəti” adlandırılıb,
insanlıq içinə yeridilən Troya atını məhv etmək gərək!
***
Az olsun – yaxşı olsun: Qeyrətli olsun! Heyrətli olsun! Həsrətli olsun!
***
Ey qeyrətlilər, ey heyrətlilər, ey həsrətlilər! Özündəki qeyrətsizliyin,
heyrətsizliyin, həsrətsizliyin üzərinə qalxışanların üzərinə qalxışmayın!
Sərhədlər, dövlətlər, vətənlər, millətlər yalanına aldanıb, bir-birinizin əl-qolunu
bağlamayın!
***
Bilin ki, “şəhər mədəniyyətinin” Sərhədi, Dövləti, Vətəni, Milləti yoxdur,
“şəhər mədəniyyətinin” kəndi, şəhəri olmur.
***
“Şəxsiyyət hüququ” pərdəsi altında heyvan hücumunu görün, qarşısını alın!
Bu hücum qeyrər üstünədir, heyrət üstünədir, həsrət üstünədir.
***
Bir baxın! Qeyrətlinin, Heyrətlinin, Həsrətlinin adı olur, ünvanı olur, bu
pərdə altından yeriyənlərinsə nə adı var, nə ünvanı. Buna görə də onlar
özəllikcə qorxuludurlar. Bu – sizdən birüzlük istəyir dönməz, sal qaya kimi!
***
Onlar köpək-qancıq sürüsü kimi ağız-ağıza verib hürməyi xoşlayır və
bacarırlar. Onlar dəridəki qaşınma kimi, qaşındıqca şiniyib şirnikirlər.
***
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Bu ikisəsli it xoru həm də boya yaxmaq ustasıdır– sizi “qaragüruh”
adlandıracaq. Onda çaşmayın və onlara məhəl qoymayın. İşinizi görün! Özləri
hürüb, özləri də kiriyəcəklər və sizin hay-küysüz inadınız qarşısında
quyruqlarını dal qıçlarına qısıb çəkiləcəklər.
***
Pərdə altında yeriyənlərin maskasını cırdıqdan sonra onları yenidən başqa
bir pərdəyə salmayın; Troya atının içindəkilərin yaraqlarını əllərindən aldıqdan
sonra onları başqa bir pərdəyə pərçimləməyin.
***
Bu pərdə o pərdə üçün onların əlində tutalqa olur.
***
Siz “orta yol” da tutmayın. “Orta yol” – hər iki pərdənin murdarlığının
cəminə deyilir.
***
Siz Qeyrət– Heyrət– Həsrət yolunu tutun! Atalıq – Analıq – Balalıq–
Qardaşlıq – Bacılıq – Yarlıq – Yoldaşlıq Yolunu.
***
Az olsun – belə olsun! Troya atını məhv etmək gərək!
***
Atamız var olsun!
30 Qürub 15-il.

BAŞKƏSƏN KÖTÜYÜ
Adamların içində motor işləyir, daimi mühərrik – yiyəsi Zaman, Cəmiyyət–
Özgə. Bu mator “Sürət əsri” adlanır. Bu matorun əyləci – Diqqət xarab olub,
ölüb. Odur ki, adamlar bir anlığa da olsa, ayaq saxlayıb bir-birini dinləyə
bilmirlər.
***
Çingiz Törəqul oğlunun “Başkəsən kötüyü” əsərindəki sürü kimi, bir–birinə
qoşulub Başkəsənə doğru şığıyır adamlar sürüsü, sürü–sürü adamlar. Sürülər
– “millətlər”.
***
“Dünya Birliyi” – Başkəsən kötüyünün üzərdəki adı belədir.
***
“Xalqların”, “millətlərin” bənzərsizliyi – onların “atom quruluşunun” adıdır,
biçimidir – hər maddənin özümlüyünü saxlayan, maddələr əlvanlığını təmin
edən.
***
Maddənin atom quruluşu pozulanda atom bombası yaranır. (Ayrı-ayrı
maddələr biçimindən çıxarılanlar atom bombası biçimində düzülürlər.)
***
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Başkəsən – vertolyotdaydı.
***
Bir-birini udmaq istəyindədir Başkəsənlik. Belədə kəsilməmiş baş
qalmayacaq. Bir-birinə uduzmaqdadır qurtuluş.
***
Qaliblər üzərində yaşamayıb, yaşaya bilməz dünya. Qaliblik – son ucda
özünü də yeyən (bir-birini yeyən) qurda – həşərata bənzəyir. Həyat həmişə
qaliblik üzərində deyil, qurtarıcılıq üzərində var olub.
***
Zamandan, Cəmiyyətdən, Sürətdən, Axından, Varlılıqdan – Özgəlikdən
ayrılanlar minəcəklər yeni Nuhun gəmisinə. Beş-üç kişi, beş-üç qadın...
Qalanları qırılacaq. Heyif! Nə qədər gözəl biçimli üzlər vardı yürüyənlər
arasında! Nə qədər yaşlar yanacaq quruların oduna!..
***
Özü Mütləqçi olmayanın “Mütləqçiyə dostam, yaram, yoldaşam; onun
atasıyam, anasıyam, qardaşıyam, bacısıyam, balasıyam, dindaşıyam,
soydaşıyam” kimi sözləri yalandır. Bu yalanı da onlar yalnız “əlverişli şəraitdə”
gətirirlər dillərinə.
***
Mütləqçilik – təklikdir, tənhalıqdır, yalqızlıqdır. Həm öz içində yalqızdır
Mütləqçi, həm çölündə. Çölünün niyəsini dedik. İçində ona görə yalqızdır ki, o,
bütünlüklə, qalıqsız olaraq, mütləq olaraq – Bir ideyaya, Bir fikrə, Bir səmtə, Bir
bütə yönəlir. O dərəcədə ki, ona özünün cismi, canı da yad olur.
***
Aydındır ki, Mütləqçi bitki kökləri yeyib dolanmalı, isti-soyuqdan özünün
toxuduğu həsirlə qorunmalı, qardan, yağışdan dağda-daşda daldalanmalıdır.
***
Bu amansız zərurət onun cismani varlığından doğmur, ona qıraqdan gəlir
– Sevdiyindən, Sevgisinin yönəldiyindən – vertolyotun altında ölüm havasıyla
Başkəsən kötüyünə doğru qaçanlardan.
***
Mütləqçinin sevgisində Günəşə bənzərlik var. O – yaşatmalıdır.
***
Buna görə də Mütləqçi onu atıb Gedənlərdən heç vaxt incimir. Atası, anası,
balası da olsa onu atıb gedən.
***
İnam Atanın bütü – İnsandır. Bəlkə İnsan da deyil, İnsanilikdir: ad deyil,
sifətdir.
***
Atamız var olsun!
13 Qar 15-il.
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Beşinci boğça:

YURD, EL
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

CÖVHƏR
Milli araşdırmalarda “Biz – yaxşı, onlar – pis” yalan qəlibindən əl çəkməli!
Bütövlükdə, millətlərin keyfiyyət müqayisəsindən əl çəkməli!
***
Millət uğrundakı savaşlar İnsanlıq Bayrağı altında aparılmalıdır.
***
Batının, ABŞ-ın gücü – azadlığındadır, Rusiyanın gücü – ağzıbirliyindədir.
Bizim gücsüzlüyümüzün səbəbi odur ki, nə azadıq, nə də ağzıbir.
***
O qədər azad deyilik ki, “Başımıza qapaz vuran, dalımıza paz çalan filan –
kəsdir” deyə də bilmirik; o qədər ağzıbir deyilik ki, hər evimizdə ər bir ağızdır,
arvad bir ağız; hər elimizdə gülər bir ağızdır, ağlar bir ağız...
***
İnsan milliyyətini itirməz, başqasını buna sürükləməz, milliliyində
kəkələməz... Adam işidir, məxluq işidir bunlar.
***
Farsa ərə getmiş türk qızının balası fars olmalıdır – bunda heç bir baş
alçaqlığı yoxdur. Farsa ərə getmiş türk qızının balası fars və ya türk millətinə
pis gözlə baxarsa – onda olar baş alçaqlığı.
***
Türkə ərə gəlmiş başqa millət qızlarının balaları türk olmalıdır; olmursa,
şərdir – ana məkri, yaxud ata əfəlliyi ucbatından.
***
Ana – Yurdun doğasıdır (təbiətidir) – torpağın təkindən tutmuş, göylərinə
qədər. Ata – Yurdun elidir, ulusudur, yəni özlüyü (mahiyyəti), ölməzliyidir.
***
Torpağının təkindən tutmuş göylərinə qədər itirilmiş bir Yurd ata əlləriylə,
Ata Ruhuyla başqa bir yerdə yaradıla bilər. Elin, ulusun itirilməsi isə – mütləq
ölümə bərabərdir.
***
Buna görə də ata ilə ana söz-sözə gələndə, bala atanın mövqeyində
durmalı, ananı isə basqılardan, zorakılıqdan qorumalıdır.
***
“Qarabağ məsələsi” – erməninin əliylə, erməninin feliylə erməni üçün
qurulmuş tələdir – Sarıqamış kimi. Öləcək erməni bu tələdə.
***
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Mən millətimi– ağzına şirni atmaqla, qoltuğuna qarpız verməklə yox, yalnız
həqiqətlə sevindirmək, öyündürmək, barındırmaq istərdim. Buna həqiqətin də
gücü çatar, millətin də.
***
Milli ideyanın dayaq nöqtəsi– bu uğurda özündən keçən fərdlərin iradəsidir.
***
Erməniyə münasibətimiz necədirsə, bu savaşda onun tərəfini saxlayanlara
da münasibətimiz o cür olacaqdır.
***
Türkiyəyə kimin münasibəti necədirsə, bizim – Azərbaycanın və bütün
türklərin də ona münasibəti o cür olacaqdır.
***
Sovet–rus imperiyası dağılanda Azərbaycan üçqat əsarətlə çıxdı azadlığa:
1) mənəviyyatımız ərəb–islam əsarətindədir; 2) İdrakımız Batı–demokratiya
əsarətindədir; 3) iqtisadiyyatımız əski rus–totalitar əsarətindədir. Üstəlik, milli–
etnik təsəvvürlərimiz də İran–farsçılıq əsarətindədir.
***
İran və İslam şəri, Nizamı və Şəhriyar şəri də gözləyir irəlidə bizi.
***
Azərbaycan millətçiliyi (türkçülüyü) və dövlətçiliyi sahəsində: Təcridsiz heç
nə alınmayacaq. Təcrid alınacaqmı?!
***
Bizim üçün SSRİ–ylə ABŞ–ın, MDB–nin fərqi: SSRİ dörd hərfdən ibarət idi,
ABŞ, MDB üç hərfdən ibrətdir.

ABEMİZ
Avropa Azərbaycanda öz abesini saxlaya bildi, Türkiyə Azərbaycanda
“Türk dili” adını saxlaya bilmədi. Ar olsun AR–a!
***
Azərbaycanın yeni latın abesi – çox dərin (Kirildən dərin) quyu – Batının
qazdığı, elimizin düşdüyü.
***
Azad Azərbaycanın yeni latın abesi– latınlarla bu şərikli arvadımız –
yamanca pintidir – onun zir-zibilini yığıb-yığışdırmaq olmur.
***
Yeni abemiz həm soldan-sağa yazılır, həm sağdan-sola: əsas abelər
soldan-sağa, işarə-mişarələr sağdan-sola.
***
Yeni abemiz başımızın yeni bir qaxıncı oldu – özü əskilər əskisi olsa da.
***
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Balasının xatirinə yaramaz ərin zülümlərinə dözən ana kimi dözürəm bu
latın abesinin səfehliklərinə və yadlığına. Balam da Tərkiyədir.
***
Kirildə şərik çıxdığımız arvad o qədər də bəzək-düzək istəmirdi. Bu
latınların artığı isə lap çərənçiymiş – ərəbinkindən heç də az şıltaq deyilmiş!
Hardadır bizdə o qədər varlı kişi ki, onu gərəyincə geyindirə bilsın?! Vallah o,
latınların bugünkü törəmələri kimi, çox vaxt tumançaq çıxacaq ortalığa – rüsvay
olacağıq el içində!
***
Özümüzə öz türk ellərimizdən, köklərimizə bağlı, halalca, anlaşıqlı və
doğma bir arvad gətirənə qədər həm evimiz zibilli olacaq, həm də başımız
taqqıltılı.
***
Atamız var olsun!
***
Millətçilik – müqəddəslik təlimi üçün tələ ola bilər, onu Musaçılığa çevirə
bilər. Belə olmaması üçün bu qaydanı qulaqda sırğa etməli; Millətə sevgi
İnsana sevgidən sonradır və yalnız İnsana Sevgi Abesinin mütləq hərflərindən
biridir.
***
Çünki millətsiz insan olmur; millət insanın müəyyənliyidir, mütləq sifətidir.
***
Azərbaycan üçün: İslam – yaşıl 28 Aprel, rus kommunizmi – qırmızı 28
Aprel; Qərbçilik, ABŞ-çılıq – qapqara 28 Aprel.
***
1918-ci il 28 May – Yaşıl və Qara 28 Aprellər, bir az da Mavi 28 May.
***
28 Aprelin Yaşılını və Qarasını yaşatmağınız göstərir ki, vaxt gələr
Qırmızısını da yaşadarsınız öyünə-öyünə.
***
Öz bayrağımızı doğanacan beləcə vurnuxacağıq Yaşıl, Qara ilə Al
arasında.
***
Xalqa sevgi birtərəfli sevgidir, qarşılığı olmayan sevgidir.
***
Sən xalqı sevirsən ki, xalq səni öldürsün. Xalqa sevginin ən böyük mükafatı
budur.
***
“Xalqın sevimlisi” – “xalqı az sevən, xalqa sevgisi nisbi olan və ya xalqa
sevgisi heç olmayan” deməkdir.
***
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Yeni Azərbaycan
(hakimiyyətdə)!”

partiyalarının

“plarforması”

–

“Sən

yox,

mən

***
İndiki Azərbaycan partiyaları – tayfaçılığın “çağdaşlaşması” – üçboyalı
bayrağın orta zolağına yazılmalı.
***
“Sən yox, mən!” partiyalarının mini – maksi proqram istəkləri;– Hərəsi öz
adamının hökumətdə yerini qoyuyub saxlamaq...
***
El içində arxayın, ahəstə türkülər oxunması – “Yurd sınırında ölməyə hazır
olan istənilən sayda oğlumuz var” – deməkdir.
***
Türküm, sevgində niyə bu qədər ciddisən?! Necə fərəhlidir, Türküm, sənin
bu ciddiliyin, necə ölməzdir! Sevginin üz ağlığıdır, Türküm, sənin bu ciddiliyin!
***
Yəqin bu ondandır ki, Türküm, Yurd içində əmin-arxayın sevəndə Yurd
sınırındakı ölməyə hazır olanlarını unutmursan.
***
Millilik – özünün bütün məzmunuyla – xəlqiliyin (ümumbəşəriliyin) təzahür
biçimidir. Ümumbəşərilik təzahür etmək üçün izharın milli biçiminə düşməlidir.
***
Yeni Azərbaycan istiqlalı ayrı bir istiqlal olacaqdır; ABŞ okeanın o tayından
bizi idarə edəcək, Rusiya Quzey Buzlu okeanından bizə göz ağardacaq,
“azsaylılarla” erməni-gürcü ayağımızın altını qazıyacaq – hər an alışmağa
hazır olan fitil kimi; ərəb ehkam göndərəcək, fars ibarə göndərəcək, Fransa
tumançaqlıq çeşidləri göndərəcək... Biz də yaşayacağıq azad, müstəqil. “Biz” –
yəni yerə soxulan biz.
***
Azərbaycan türkləri “Allahın qızıllı Quranı haqqı!” deyə köləcəsinə and
içirlər. Bu anddakı “müqəddəslik” duyğusu nədən gəlir görəsən: Qurandanmı?
Qızıldanmı? Köləlikdən yoxsa?
***
Azərbaycan ağlının içindəki madyanın iki qulağından birinin adı
Qərbçilikdir, o birininki İslamçılıq.
***
Nəyin uğrunda olur-olsun gedən savaşda öz xalqını, onun görmüş olduğu
şərdən bir tük qədər artıq intiqam almağa çağırmaq son ucda xalqın
zərərinədir, bir tük qədərincə az intiqam – sonda mütləq qələbəyə çatdırar –
həm xalqı, həm insanı.
***
Azərbaycanda Quranın – islamın yaşaya bilməsi üçün başqa bir kitabın
(məsələn, “Yeni Oğuz Sözü”nün) deyil, Quranın özünün yayılması yasaq
edilməlidir. Çünki Quranın, özündən tutarlı ifşası ola bilməz.
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***
Azərbaycan üçün: “YOS (Yeni Oğuz Sözü), yoxsa Quran” seçimi “İdrak,
yoxsa Xurafat?” seçimidir; “Doğma, yoxsa Yad?” seçimidir.
***
Safruhun kitab oxuması – Azərbaycan xalqının (və mütləq həm də
insanlığın!) Devlərinə qarşı döyüşünün birinci qatı – Devlərin tapılıb üzə
çıxarılması qatıdır; Safruhun yazı yazması isə həmin döyüşün ikinci –
qalibiyyətli həlledici qatıdır.
***
Yurd bəxti öz boyasını Yurddaş üzündən alır.
***
Vaxtiylə mən sizə deyəndə ki, “1941 – 1945” adlı rusçuluq anıtlarıyla türk
Yurdumuzu murdarlamayın – mənə acığınız tuturdu. İndi mən sizə deyirəm:
ərəb üçün Allah evi, bizim üçün yadlıq evi olan məscid ərəb–farsçılığıyla türk
Yurdumuzu zibilləməyin – yenə mənə acığınız tutur.
***
Sizə deyirəm: Türk Yurdumuzu Şəhid anıtlarıyla doldurmayın– onlar erməni
üçün “döyüş şöhrəti” sorağına, bizim üçün acizlik qaynağına çevriləcək. İndi
mən belə deyəndə yəqin bilirəm ki, məni də şəhid eləmək istəyirsiniz.
***
Mən sizin adınızı – ləyaqətinizi sizin acığınızdan qorumalı oluram.
***
İnamsız, İnsansız millətçilik – Nuh əyyamına qayıtmaqdır– erməni kimi.
***
Millət dara düşəndə heç kəsin “öz evi” yoxdur!
***
Bakının Keşlə kəndi müqəddəs məkandır– orada Molla Mirzağa adında
ocaq var.
***
Ocağın törəmələri özünə layiq olmaya bilər. Ocağın yaratıqları özünə layiq
olmaya bilməz.
***
Gözünüzü çəkin Azərbaycandan – o daha Türkel-Atayurddur! Onu yemək
istəyənlər yeyiləcəklər!
***
Yurdu, Eli “bu günə qoyan” Bugündür. Yol vermək olmaz ki, Onlar yalnız
Bugünlə yaşasınlar.
***
Yurd ruhani anlayışdır; onu beynəlmiləlçilik üzərində qurmaq olmaz.
***
Beynəlmiləlçilik – şəriklik bildirir, Yurdsa – bütövlük ölçüsüdür, o, ideal
birikmə, birolma istəyir; iynənin ucu boyda ayrılıq – ikilik olduqda onun
müstəqilliyi pozulur, qüdrəti itir.
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***
Yurdu insansevərlik üzərində qurmaq olar – başqa özül üzərində Yurd
qurulmaz, yaşamaz.
***
Bakıya dəllallıq əkməyin – bitməyəcək! Bakıya dəllallıq qarışqaya piy kimi
yaraşacaq.
***
Yurdumdakı yadlıq mülkündə, daim qüvvə toplayan, partlamaq üçün
məqam gözləyən bomba kimi gəzirəm.
***
Uşaq ikən yurdsevər olurlar, böyüdükcə həyatsevər olurlar və
Yurdsevərliyi “uşaq-muşaq oyunu” sayırlar adıkişilər.
***
Adıkişi adıqadına təndir, adıqadın adıkişiyə.
***
“Ölkə” deyəndə Azərbaycan başa düşülmürsə, Azərbaycan ölkə deyil,
əyalətdir. “Suveren əyalət” olurmu? Azərbaycan xalqına əyalət suverenliyi əl
verirmi?
***
Yalan və doğru. Yalan: “Suverenik, ancaq ölkə deyilik”; Doğru: “Ölkə
deyilik, çünki suveren deyilik”.
***
Düzünə qalsa, suveren olmasaq da, ölkəyik. Suveren olmadığımıza görə
“ölkə” sözünü bizdən əsirgəmək – Azərbaycan oxumuşluğunun möcüzəsidir.
***
Azərbaycan (Güneyli, Quzeyli – bütöv Azərbaycan) oxumuşları üçün iki
mərhələli kurslar açmalıyıq: I mərhələ: “Savadsızlığın ləğvi”. II mərhələ: “Savad
öyrədilməsi” kursları.
***
Qeyrət və ləyaqət olmayanda milli savadsızlığı ən yüksək təhsil də, bilgin
təhsili də aradan qaldıra bilmir.
***
Bu gedişlə Azərbaycan azadlığının şərti: Sizif daşı dağdan aşırarsa...
***
Vətən üçün eşşək kimi işləmək olar – onda adam İnsan olar. Bədən üçün
eşşək kimi işləyəndə adam eşşək olub qalır.
***
Bakı, Müqəddəs Şəhər, Tapındığımız Qala – Ata Məskəni, Atalıq Beşiyi.
***
Yurdda Amalsız kişi – evdə arvad kimidir: evi yaşatmağı ərdən ummağa
arvadın tam haqqı var!
***
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İçəri Şəhərin bərpasına baxarkən: Əski Yurdda “yeni ruh” adlanan
ruhsuzluqla yaşamaq olmaz, qədimliyə doğmalıq ruhuyla yaşamaq olar.
***
Yurd uğrunda hər gün barışdır, hər gün savaşdır. Yurddaşları bunu
unudan Yurd uduzur – Azərbaycan kimi.
***
Ölkəmin gözəlliyi və qüdrəti məndə başqalarına qarşı yağılıq və onları
yemək istəyi yaratmır, ağgünlüyümü artırır.
***
Bakı üzərində bildiriş: Çoxlu qarınqulu, yadayıxılan və göyçək kooperativçi
– komisyonçu oğul-qızlarımız əmələ gəlib. Onlardan ötrü çoxlu avam və işlək
Yurd övladı gərəkdir – qara-qura, əyri-üyrü, gözütox və yalnız Azərbaycana
bağlı.
***
Avam və işlək Yurd övladlarını yemək mümkün olur, sınırmaq (həzm
etmək) mümkün olmur – gec-tez cırılır yeyənin və Yurdun qarnı.
***
Min doqquz yüz neçənci ildəysə anam məni doğanda, mən dünyaya
gəlməmişəm, Ağdama gəlmişəm. Son ucda məni torpağa harada gömürsünüzgömün, mən yenə də Ağdama gedəcəyəm.
***
Dünyaya gələndə ağlaya-ağlaya gəlmişəm, gedəndə də ağlaya-ağlaya
gedəcəyəm. Gələndə ağrıdan və bilməzlikdən ağlamışam, gedəndə bilgidən və
sevgidən ağlayacağam.
***
Böyük kişinin tarixləşmək, tarixə çevirmək eşqi olmalıdır – Yurdunun
nişanıyla, Elinin nişanıyla və insanlığın xeyrinə.
***
Dildə doğma yerinə yad sözünün işlənməsi – doğum evində ananın
qucağından özünün doğduğu balanı gözü görə-görə götürüb, onun qucağına
başqasının balasını qoymağa bənzəyir.
***
Bizdən öncəkilər Bakıdan kəndə “papa” sözü gərtirmişdilər. Biz kənddən
kəndin özünə və Bakıya “ata” sözü gətirdik. Bakıdan Bakının özünə və kəndə
Ata Sözü, Ata Təlimi apardıq.
***
Azərbaycan azərbaycanlılar üçün qürbət eldir– burada Yurdla Doğmalıq
imkanı onların əlindən alınıb.
***
Yalnız Yurdda yaşamaq – Yurda Doğmalıq üçün “kafi əsas” ola bilmir,
Yurdla Doğmalığın başqa şərtləri də var...
***
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Axır ki rahat nəfəs alarıq! Həll olundu Qarabağ məsələsi də – kimin xeyrinə
olur-olsun!
***
Azərbaycanlı – türk qızları! Siz Yurd, El qoruyucusu ola bilməzsiniz, sizin
özünüzü qoruyan gərək. Qorunmağa yarar olsanız – bəsdir.
***
Azərbaycanlı – türk qızları! Siz ev, ocaq, ailə qoruyucusu olsanız, bu, elə
Yurd, El qoruyuculuğuna tən olar.
***
Azərbaycanlı – türk qızları! Güneydən, Quzeydən, Günbatandan,
Gündoğandan öyrənməyin! Yalnız özünüzdən, öz daxilinizdən, öz
Yurdunuzdan, öz Elinizdən və İnam Atanızdan öyrənin! Quzeyə, Güneyə,
Doğuya, Batıya Öyrədən olun Ev, Ocaq, Ailə qoruyuculuğunu!
***
Azərbaycanlı – türk analar yenidənqurma sayəsində çığıra-çığıra, ağlayaağlaya şəkil çəkdirməyi öyrəndilər. Keçmişdə çığırıb ağlayanda onların şəklini
çəkmirdilər.
***
Çoxlu “maya kimi” qızları olan ölkənin çoxlu qaya kimi oğlanları olmalıdır,
yoxsa maya şər marası olar.
***
Ərəb – latın – kiril abesiylə yazılan fars – ərəb – rus – latın sözləri –
Azərbaycan dili olacaqmış!..
***
Bu gedişlə, Azərbaycanda hansı daha gələcəklidir: yapon bayrağı, yoxsa
müsavatınkı?
***
“Şəhidlər bağında” yatanlar yalnız türklərdir, çünki yanvar 1990 –cı ildə
Azərbaycana güllə atanlar yalnız ruslar idi və onlar gülləni yalnız türklərə
atırdılar.
***
“Milyonçu millətçi” – olmur, kimsə milyonçu olur, kimlərsə millətçi.
***
Heç bir millətin “nümayəndələri” istəməzlər ki, öz pullarını (nə yolla olurolsun) yığıb versinlər kiməsə – onun milyonçu olması üçün. Odur ki, “millətçi
milyonçu” sözü “buynuzlu dəvə” sözü kimi bir şeydir.
***
Xalq o qədər kiçildilib – kiçilib ki, öz oğlunun Böyüklüyə çatmasına heç cür
inana bilmir, onun Böyüklük “iddiasından” dəhşətli xəcalətə düşür; ətraf aləm
onun Böyüklüyündən artıq olmuş bir hadisə kimi danışanda xalq bu dəfə
özünün hədsiz dərəcədə “kiçik” olduğunu yada salır və Böyük Oğlunun
yanında özünü çibin bilir.
***
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Bu hal xalqın öz gözündə doğurdan da kiçildilib–kiçildiyini göstərir; bu hal
Fərdin – Böyük Oğlun qəlbindən axan qara qanlar, gözündən axan qanlı
yaşlardır.
***
Çünki heç bir Böyük Oğlunun böyümək istəyi olmur, o yalnız Böyütmək
istəyir və xalqını kiçildilib – kiçilmiş görəndə ölüb – dirilir, dirilib – ölür...
***
Qəm eləmə, Dədəm Qorqud! Aldığı bəy ərənləri doğa da bilir torpaq.
***
Mənafe gəlir – parçalayır, təkləyir, xalqsızlaşdırır, kütlələşdirir; Sevgi gəlir
– fərdləşdirir, birləşdirir, xalqlaşdırır.
***
Deyəsən, Çindən tutmuş Firəngistana qədər – həyamıza görə uduzmuşuq,
həyasızlığa uduzmuşuq...
***
Çoxbaşlılıqda mənim də başım iştirak edirsə, mən öz başımdan keçirəm.
***
Yurd sevgisisi Yurd ailəsi yaratmaya bilməz.
***
Yurd ailəsi Yurd balası yaratmaya bilməz. Yurd balası olmayıbsa, Yurd
sevgisi olmayıb.
***
Sağlam dilənçisi olan millətdən üz döndərəni alqışlamaq düzgün olmasa
da, bağışlamaq olar; bağışlamaq olmasa da, anlamaq olar.
***
Millət pərdəsi antiinsan başını insan gözündən gizlədə bilmir.
***
Düzünə qalsa, millət – antiinsan üzündə pərdəyə çevrilmək istəmir, çünki
buna yol verən millət pərdiyə keçib yırtılır.
***
Yurdsevərliyin, elsevərliyin, millətsevərliyin... ilkin, danılmaz, ölməz bir
əlaməti varsa, o da insansevərlikdir.
***
Çox ürəklər dayanacaq Azadlığın sevincindən. Onların da yeri var şəhidlər
arasında.
***
“Cənubi Azərbaycan” – Möhtəşəm bir filinti; yoxluq, boş yer– adsız, dilsiz,
qurumsuz; başçısız – ona görə də minbaşlı – cinbaşlı; özünə özündən qıraqda
“qağa” axtaran beyinsizlər, qeyrətsizlər yığını; bir-birinə yapışa bilməyən it unu;
qürursuz, hünərsiz, təpəsiz; it dəftərində də adı olmayan; qoltuqda ağarmış
otlar – Günəşə həsrətlər; bu gedişlə – sabahın duzsuz farsları... Ar olsun
“cənubi–azərbaycana”!
***
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Türk elində mənimki olmayan dərd yoxdur.
***
Bakı! Sənə hər gün elə həsrətli şövqlə baxıram, sankı bu, sonuncu Sənli
günümdür.
***
Bakı şəhərini “oğulluğa götürüb, ləyaqətə yetirmək”– ona yaxını yaddan,
doğmanı yabançıdan, dostu yağıdan seçməyi öyrətməkdir.
***
Azərbaycanlısan, türk deyilsənsə - gəlməsən, xoşdiləklə gəlmisənsə xoş
gəlmisən! İddiayla gəlmisənsə - get, xoş gəldin!
İdraksız döyüşçü, Yurd təəssübçüsü – Yurd üyüdüb yeyən dəyirmanın
daşına qonmuş milçək.
***
İşıq saçmayan, qaranlıqları yarmayan yaxşı adam, əla adam – qızarmış
dəmir üstünə düşən su damlasına bənzəyir... Belədir bu dünya!
***
Bütün türk xalqlarından, bütün dünyadan ayrılıb, bütünlüklə türk xalqı üçün
çalışan, yalnız türkcə döyünən başlı ürəklər, yalnız türkcə düşünən ürəkli
başlar çıxara bilər türkü onun düşüb boğulmaqda olduğu təqlidçilik və itaətçilik
quyusundan – Yoxluq quyusundan. Dəlicəsinə ağıllı başlar, ağıllıcasına dəli
ürəklər!
***
Azərbaycan mərdliyinin, türk birüzlüyünün şair Qəşəm İlqar kimi fədaisi
var. Nə azdır oxumuşlarımız arasında belə ünvanlar!
***
Çoxlu biliklə simasızlıq birləşəndə “bəzi Azərbaycan oxumuşları” alınır.
***
Yurd – can qorxusu altında yox, dünyaçılıq həşirində satılır – adi günlərdə.
Adilik elə satqınlıq deməkdir.
***
“Yadelli Basqınçılara Qarşı Mərdliklə Sinə Gərənlər” – gücsüzdülər,
“Yadelli Basqınçı” güclüdür. “Mərdliklə Sinə Gərən” bilməlidir ki, güc Mərdin
əlində
toplanmalıdır,
mərdlik
Yadelli
basqınçının
gələcəyi günə
saxlanılmamalıdır.
***
İnsanilik bayrağına sığınmayan millətçilik – yağılığa çağrışdır.
***
İnsanı millət qurtara bilər bəşərin əlindən. Bəşər – Təpəgözün ikinci adıdır.
***
Ananın filan millətdən olması ata millətə qarşı xəyanətə əsas vermir.
***
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Azərbaycan da Türkiyə kimi qərbləşib islamlaşacaqsa – Boz Qurdunku
Allaha qalıb...
***
Milyonçu köməyi Yurd Qoruyuculuğunu murdarlayır, ona ABŞ –çılıq gətirir.
***
İslamçılığın milliliyi var ki, milyonçuluğun milliliyi yoxdur; Qərbçiliyin milliyi
var ki, milyonçuluğun milliliyi yoxdur; kommunistçiliyin milliliyi var ki,
milyonçuluğun milliyi yoxdur...
***
“Azərbaycan oxumuşu” ideya mübarizi deyil, bu mübarızənin gedişinə
döyükə–döyükə baxan və bu mübarizədə qalib çıxana yalmanandır.
***
Milli özgünlüyü milli üstünlük saymamalı.
***
Yurd, El və bunların azadlığı – ruhdur, ruhaniyyatdır, sevgidir, fərəhdir,
eşqdir: əllə tutulan, gözlə görülən, qulaqla eşidilən, ağızla dadılan, burunla
qoxulan şey deyil.
***
Yurd, El və bunların azadlığı insan üçün – məqsəddir, adam üçün vasitədir,
məxluq üçün fərqi yoxdur.
***
Yurdsuzluğun ən qabarıq söz biçimi: “Günün harada xoş keçsə...”
***
Adamların necəliyi qələmçilərdən asılıdır. Qələmçilər adamları quzulaşdıra
da, quduzlaşdıra da bilərlər. Bu durum adamın insanlaşmasına qədər çəkəcək.
Elinizi yabançı qələmçilərdən yaxşı–yaxşı qoruyun!
***
Azərbaycan oxumuşları! Dünyanı “dünyamız” saymaq sizin tərəfinizdən
şərəfsizlikdir, çünki sizin Xocalı faciəniz var.
***
İnam Atasız olmaq Azərbaycanın faciəsi olardı, Azərbaycanda İnam Ata
olmaq – İnam Atanın (Asif Atanın) faciəsidir – o dərəcədə uzaqdır Azərbaycan
İnam Atanı (Asif Atanı) anlamaqdan!... Ata öz faciəsiylə Yurdunu faciədən
qurtardı.
***
Dünya, daha doğrusu, Çömçə! – ingilisdillilərin əlindədir, ingilislər anqlo–
sakslardır, ona görə də Dünya– başda türk eli Azərbaycan olmaqla! – anqlo –
sarsaqlaşmaqdadır.
***
Azadlıq bizi ifşa edəcək: Düşünürdük ki, azadlığa çıxarıq – özümüzə
qayıdarıq. Ancaq indi görürəm ki, özümlüyümüzün əsarətdən qalmış ilişkisini
də azadlıq qıracaq.
***
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Xalqın fəal döyüşkənliyi – onun tez öləcəyinə işarədir; müqavimət gücü və
özündəqalma, dəyişməmə gücü– çox yaşayacağına işarədir.
***
Xalq cəbhəsi – daim olmalıdır; o, heç vaxt hakimiyyətə gəlməməlidir;
hakimiyyətə gətirməli və ya hakimiyyətdən götürməlidir.
***
Xalq hakimiyyətdən şikayətlərini ona deməlidir, hakimiyyətin özünə yox.
***
Xalq cəbhəsi – yeni çağların Qoç İgidliyi olmalıdır.
***
Quşbeyinli, quşürəkli, dördbaşlı,dördqibləli, dördüzlü, dördəxlaqlı,
dördağalı Yurdum vay!
***
Üçdilli, dörddilli, beşdilli Yurdum! Üçdərdli, dörddərdli, beşdərdli Yurdum!
Sən haralısan, haralı, Yurdum? Ürəyindən, beynindən yaralı Yurdum!...
***
Yurdum azadlığa çıxdı – bir ağanın nökərliyindən. İndi neçə ağaya qulluq
eləmək onun öz əlindədir.
***
Abış bəy bazara çıxdı, bazarlıq elədi, “ədə, hambal, hambal!” – deyə
hayladı, yeni azadlığa çıxmış türk cümhuriyyətləri “hürrey!” deyib ona doğru
cumdular. Bəy öz bazarlıq xurcununu Azərbaycanın çiyninə aşırdı.
***
Türklüyün Azərbaycan elində “mənqurd” yalnız ruslaşana yox, həm də
Məhəmmədhüseyin Şəhriyar kimi farslaşana deyirlər. Bu söz, bu təyin
bütövlükdə adın, istedadın, azarın böyüklüyünə baxmayaraq, hər cür
özgələşənə “köpəyə salba dəyən kimi” dəyir, hətta onu icad edənlərə də.
***
Nizamiləri, Rumiləri, Şəhriyarları, İbraqimbeqovları, N.Rəsulzadələri türk
ədibi saymaq – Azərbaycan ədəbiyyatını mənqurd köklü saymaq, mənqurdluğu
ağartmaq kimi boş inadçıllıqdır.
***
Təmiz türkcə üçün burnumun göynərtisi, ürəyimin kişnərtisi kəsilmək bilmir.
***
Haraya baxıram – üzlər yad! Nəyə əl atıram – sözlər yad! Olsun ki, bir çox
deyimlərimin tündlüyü bundadır.
***
Doğma Göylər istərəm, doğma yürürgöylər!
***
Doğmalığa yağı dünya, səni qana çalxaram! Meyidinin üstə çöküb sonra
zar-zar ağlaram!..
***
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Azsaylıların “hüquqlaqrı” və “insan haqları” – böyük (zorlu, zorakı) dövlətlər
tərəfindən kiçik dövlətlərin işinə qarışmaq “hüququ” – əl yeri.
***
Yadelli peyğəmbərin “malades!”inə susamaq xalqın boyuna tutulan boz
qatmadır.
***
Azərbaycan Respublikası “Milli” Məclisinin 1993-cü il, iyun yığıncaqlarında
rusçuluğa və islamçılıq farsçılığına söykənib türkçülüyə hürənlər qalib gəldilər.
Bununla da sübut olundu ki, “Azərbaycan xalqı” deyilən siyasi həlməşiyin
cövhəri hələ onun simasını müəyyənləşdirəcək qədər deyil.
***
Bu simanın müəyyənləşməsini rusçulara islamçı farsçılar öz ürəklərinə
tuşlanan ox sayırlar. Sima yiyəsinin özü isə arsızlıq yuxusundadır – kimə ərə
veriləcəyinin fərqinə varmayan qız uşağı kimi.
***
“Milli” Məclisin 1993 – iyun toplantılarında yatanların arsızlığına söykənib
saray çevrilişi yapdılar – rusçular və farsçılar ən sıx əlbirlik və anlaşma
şəraitində.
Bunun xalqa dəxli o olacaq ki, yol bir az da dolandı, mənzil bir az da
uzaqlaşdı.
***
Quzey Azərbaycan – küncə qısılmış ev yiyələri və üzlü qonaqlar
cümhuriyyəti, bağrıyarıq doğrular cümhuriyyəti; ev yiyəsinin adını dilə
gətirməyin yasaq olduğu cumhuriyyət; dünya simasızlığının güzgüsü; süzüntü
– torta; orqanizmin öd kisəsi.
***
“Dəcəl Meymun, çolaq Ayı, çəp Keçi, bir Eşşəyə yoldaş oldu hər üçü” –
beləliklə “çoxmillətli Azərbaycan xalqı” əmələ gəldi.
***
“Azərbaycan Respublikası” deyilən ölkənin iki ölüm yolu var: 1) Türk
millətçiliyi eləyib ölmək; 2) Türk millətçiliyi eləyib, bunun ağrılarını dəf edə
bilməyib ölmək. Və bir qurtuluş yolu var: Türk millətçiliyi eləyib, bunun bütün
acılarını dadıb, dəf edib, yaşamaq.
***
Bu sözü tay-tuşunuza deyin. Pasportlara baxmadan bilin ki, bu sözə “yox”
deyən– antitürkdür; “hə – yox” deməyən – kütdür; “hə” deyən – türkdür və o,
Azərbaycanın yaşamasını istəyir.
***
Hətta bunca tünd resepti yazanda da mən sizə deyirəm: Millətçilik
insansevərlikdir. Siz heç kəsin başını kəsmədən Millətinizi və Yurdunuzu hər
cür yağıdan qoruya bilərsiniz.
***
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Bunun üçün bilməlisiniz ki, Millət və Yurd yalnız yağının basqını zamanı
qorunmur. Bu sözü qulağınızda sırğa eləyin: Yurd və Millət uğurunda hər gün
savaşdır, hər gün barışdır.
***
İyirminci yüzildə Azərbaycanın qələbəsi yoxdur, dərsi var.
***
Gənclər kafesində iki zurnaçı oturmuşdu qabaq–qabağa, elə çalırdılar ki,
tüstüdən başqa heç nə çıxmırdı zurnadan. Bu qədər yanğı ilə çalmaqlarından
bilinirdi ki, çaldıqları Amerika istehsalıdır, üstündə də deyəsən “meyid in
Amerika” yazılmışdı.
***
Bu gənclərimiz elə yaraşıqlıydılar, inanın ki, zurnaçıya yox, hər biri Yer
üzünün bir padşahına bənzəyirdi – gərək düzünü deyəsən – üstümüzdə Allah
var axı!
***
Azərbaycan-lıların fikrincə, Amerikada heç bir ingilis-mingilis dili yoxdur,
Amerika dili var-vəssalam qurtardı getdi! Əgər oradakı dil ingilis dili olsa, hamı
qaçıb-dağılar, qalar yalnız ingilis... Nəhlət şeytana!... Axı oradakı ingilislər
amerikadır...
***
Respublikanın ölüm ayağında Qoca – Cavan (Heydər – Sürət) oyununa
Xanım – Xatun (Lalə - Şövkət) ekzotikası ayrı bir məzə verir!
***
Azərbaycan qaçqınları – türklər – öz “xeyirxahları” tərəfindən
danışdırılanda “münkünat”, “köməkdarrıq”, “arzı”, “maşattıx” (“mane olmaq”
əvəzinə), “neçə baş küflət”, “kın” (“ki” əvəzinə)... kimi sözlər işlədirlər. Bu, o
deməkdir ki, hansı boyaya deyirlər – boyanıram, hansı havanı çalırlar –
oynayıram, harda yat desələr – yatıram; öl desələr – olürəm, qal desələr –
qalıram, dirigözlü yox oluram – təki məni öldürməsinlər, qoysunlar sağ qalım...
Guya onların yaşaması kiməsə gərəkmiş özlərindən başqa və sanki
onların sağlığı hamının – elə xeyirxahlarının da! – yerini dar eləmir...
***
Xalqın kürəkləri yerə vurulub – ikisi də birdən. Altdan yuxarı baxır xalq
üstünlərin üzünə. O indi hər şeyə razıdır: adının dəyişilməsinə də,
saxlanılmasına da, ona istənilən yeni ad qondarılmasına da; torpağının
parçalanıb paylanmasına da; kəndin aşağı məhləsiylə yuxarı məhləsinin dövlət
sərhədilə ayrılmasına da, ayrı-ayrı dövlətlərə qatılmasına da, yada satılmasına
da, lap itə atlmasına da; bütün keçmişinin danılmasına, lap yağışdan sonrakı
göbələk sanılmasına da; bugünədək müqəddəs saydığı hər kəsin– tarixi, yaxud
indiki kəsin üzünə tüpürülməsinə də... – hər çeyə, hər şeyə razıdır xalq – təki
onu öldürməsinlər, köməkdarrıx eləyib münkünat yaratsınlar kin, o ölməsin,
sağ qalsın...
***
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Xalq – canının hayındadır: bir sözün də, bir bezin də, bir izin də, bir tozun
da yiyəsi olmaq halında deyil, olmayıb; onda belə bir hal yaradılmayıb. O,
nəinki heç nəyin yiyəsi deyil; əksinə, o, özünə yiyə axtarır, əslində o, özünə
yiyə axtarmaq iqtidarında da deyil. O, bunu yalnız Allahdan arzı eləyir.
***
Dilənçilik, yolçuluq, falçılıq, küçə mollaçılığı, yadlıq, özgəçilik, özümsüzlük,
halsızlıq, yolsuzluq Yurdu, Ulusu götürüb güdir, basıb yeyir – kir kimi, bit-birə
kimi! Sən hara baxırsan, ey Bircə Ümid Yerimiz?!
***
Xalq. Onun dövləti. Maddənin nüvəsi; bölünməz, alınmaz qalası; alınarsa
– elə odlar saçası ki, aləmi yaxası...
***
Latın abesiylə əlyazmamız – tikanlı məftil cərgələrinə bənzəyir. Avropalılar
– Batılılar tərəfindən çəkilib içərisinə salındığımız çəpər...
***
Azərbaycan dərdinin “azərbaycançılıq ideyası” ilə sağaldılması sağaltma
deyil, ağrıkəsici iynə vurmaqdır.
***
Bakının ortasında bağ-bostan becərmək, mal-heyvan bəsləmək – kənd
təsərrüfatımızın didərgin düşməsi, qoltuqlara sığınmasıdır.
***
Doğrudan da... mənim türk adıma qarşı çıxanı özümə dost saya bilmərəm.
“Bilərəm” desəm, buna onun özü inanmaz.
***
Başının erməni maskasını öz xoşuyla çıxarmayacaq Azərbaycanda
Rusiya. Ermənistandan keçib Rusiya ilə vuruşmağa hazır ol! Sənin üçün şərin
başlıca qaynağı Rusiyadır, Türküm.
***
Televizorda Rusiya başçısı Boris Yeltsinlə Azərbaycan başçısı Heydər
Əliyevin Moskva Kremilində “bağlı qapı dalında” söhbəti barədə epizod
göstərdilər. Görüşü Azərbaycan üçün aşağıdakı kimi deyimləşdirdim:
***
Bir “yaxşı ailədən”, yəni “varlı-hallı yerdən” olan, hikkəli, üstəlik də özünə
varlı-hallı bir oynaş tapmış bir arvadın yoxsul və fağır əri olmaqdan qat-qat
daha ağırdır gücsüz-qüdrətsiz, kiçik bir ölkənin başçısı olmaq.
***
Azərbaycanda Türkiyəyə hürən itlər, nə yediniz – qudurdunuz? Rus uxası,
ya İran halvası?
***
Azad Azərbaycan Respublikasında dil mənzərəsi belə olacaq: rus dili
yerində qalacaq, türkcədən bir o qədər də kəsib ingilisə verəcəklər. Türk dilinin
yerdə qalanını “Az. dili” adlandıracaqlar; başqa azdillilər çezəçəklər –
Azərbaycanda türk dilinə hürməyin son ucu kimi.
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***
Bayraqda saxtakarlıq: Yarısı al – gözəl, yarısı yaşıl – gözəl. İki yarı – bir
tama təndir. Deməli, bayraqdakı mavi – “pripiskaymış”!
***
Ağayi Oviç Məllim bizdən deyil.
***
Azərbaycanda Zərdüştə, Dədə Qorquda, Babəkə, Boz Qurda... namaz
qılmağı öyrətməyə qızğın hazırlıq gedir.
***
Azərbaycan türklərinə kinayələrimin nəqaratı (“Ay şöhrətim, şanım mənim”
sözüylə başlanan arvad mahnısının çalğısı üstə):
Ay sümüksüz ətim mənim,
Göyçəçik millətim mənim!
***
Biz türklər “ərəb–fars Şərqçiliyində” yaradıcılıqda yox, ətdə iştirak eləmişik.
Ət kimi sıvaşmışıq sümüyə.
***
Ətin sümüyü olmur. Biçim – sümüyünküdür.
***
Ərəb dövlətinin adı – ərəb dilindədir, farsınkı – fars dilində, Qərbinki Qərb
dilində; türkünkü – özgə dilində: Rusiya, İtaliya, Almaniya, Türkiyə... Onlar öz
abelərində yazırlar, türk – özgə abesində...
***
Adqoyma – yaradıcılığa möhür (tamğa) vurmaqdır və ona (yaradıcılığa)
ortaq olmaqdır.
***
Görünür, bir sıra ən önəmli sahələrdə türk dili adqoyma üçün yararsızmış:
inanc adları, insan adları, ölkə adları, ölkə başçısı adları, toplantı adları, bütün
bilim, bənzətim (elm, sənət) və fənlərə dair adlar...
***
Azərbaycan MDB-də: Güzgü kimi hamar yerdə dalı üstə çevrilmiş tısbağa.
***
Qara Qarayevin qaraçıdan fərqi budur ki, qaraçının Yurdu olmasa da,
milləti var, Qaranınsa nə Yurdu var, nə milləti.
***
İlsıra (tarix) nədir? İlki, sonu olmayanın, əbədi OLANIN adlarından biri. İçəri
şəhər – ilsıramız (tariximiz), canlı, hər gün yazılan, yaşayan...
***
İşğalçının birisini duz-çörəklə, o birisini daş-kəsəklə qarşılamaq?! Belə milli
azadlıq idealı ola bilməz.
***
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“Sovet imperiyası” olubsa, bu həm də Azərbaycan imperiyasıymış, həm də
Türkmən imperiyasıymış... – 15-dək. Və SSRİ-də heç bir milli əsarət yox imiş –
“Sovet imperiyası” deyimi bunu bildirir. Əsl adı “rus imperiyası”dır.
***
Biz yana çəkdikcə tərs öküz kimi,
Yağılar birliyi qovurlar bizi.
***
Safruhun min deyimi Sazın deyiminə dəyməz.
***
“Saz, səni kim yaratdı: insanmı, tanrımı?!” deyə sordum Sazdan, aldım bu
cavabı: İnsan və Tanrı. Yaradıcım birdir”.
***
Saz – türcə göndərilmiş ilahi vəhydir.
***
Saza görə tanrının milliyyətini bilmək olar...
***
Elimin qəlbi və taleyi kimi, tarixi də yazılıb üz-gözündə.
***
Türkə qarşı nə varsa, o, Azərbaycana qarşıdır; Azərbaycana qarşı nə varsa,
o, türkə qarşıdır.
***
Azərbaycandan baxanda: Türkdən böyük, uca, ağıllı, tədbirli... millət yoxdur.
***
Azərbaycandan baxıb türkdən “ağllı millət” görən ya özünü uşaq yerinə
qoyur, ya da bizə qarşı məkri var.
***
“Xanım”ın qarşılılğı “müəllim” yox, “bəy”dir. “Kişi”ninki “qadın” olan kimi.
“Müəllim”inki “şagird”dir. (Gör nəyin qayğısını çəkməli oluruq!)
***
Mən özümü Tomiris, Nüşabə nənələrin nəvəsi saymıram. Bütövlüklədə,
türkcə səslənməyən heç bir adı özümün keçmişim saya bilmərəm, sayıram;
onlara inanmıram.
***
Azərbaycan XIX yüzilin ilk onillərində Rusiyayla İran arasında məhz
bülünməli, parçalanmalıydı, bunların biri tərəfindən bütövlükdə tutulmamalıydı.
Bunun niyəsini tarix də göstərir, parçalanmadan sonrakı – bugünə qədərki
durumumuz da.
***
Nifrətinizin gücünü yalnız rus ermənisinə yönəltməklə heçə endirməyin – o
sizə gərək olacaq: Türk üçün hər çağın, hər bölgənin öz ermənisi var.
***
Azərbaycan ədəbiyyatı və Azərbaycan elminin ilyazısında (tarixi
yazılarında) yığın-yığın türkə yaddilli yazarlar və bilginlər sadalanır ki, xalq (türk
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eli) onların heç bir əsərini bilmir, bilmək istəmir və yaxşı ki, bilmir! Ancaq onları
zorla, utanmazcasına elin boğazına bağlayırlar ki, bəs “bunlar sənin yazarların
və bilginlərindir”. Bundan məqsəd: Türk elində özünəyadlıq yaddaşını
yaşatmaqdır.
***
Xalq bu yadlıq xaltalarını qırıb atmaq üçün də bir üsyan yapmalı olacaq.
***
“Az. dili”ndəki yazıları Azərbaycan türkcəsinə çevirmək ehtiyacı bu gün də
yaşamaqdadır. Bu Yurdda bizim doğmalarımız basdırılıb yadlıq tozanağının
altında.
***
Mehmandarov adında, Şıxli-niski adında, Əliyarbeqov adında, Aslanov
adında... Azərbaycan generalı yoxdur və olmayıb. Azərbaycan generalı ilə
Azərbaycan-lı generalı eyniləşdirməməli! Azərbaycan-lı general ayrı-ayrı, birbirinə düşmən ordularda da ola bilər. Azərbaycan-lı generala əmr etmək olar ki,
və onun özü əmr edə bilər ki, Azərbaycanın altı üstünə cevrilsin. “Azərbaycan
generalı” isə Azərbaycan uğrunda ordular dağıdan, başından keçən əsgərə
deyilə bilər.
***
“Azərbaycan filosofu” ilə” Azərbaycan-lı filosof” da bunun kimidir.
***
Yurdun yağılarının bütün yaxşı cəhətləri deyilməyincə, Yurdun – millətin
bütün qüsurları bütün kəskinliyi ilə deyilməyincə, onun başının altındakı yastıqbütlər dartılıb-dağılmayınca – azadlıq yaranmayacaq.
Xalqı – başının altındakı yastıq yox, ağzına atılan şirni yox, qoltuğuna
verilən qarpız yox, burnuna tutulan yarpız yox... – keçmişinə, indisinə və
sabahına dair həqiqətlər sevindirməlidir. Yastıq fərəhi, şirni fərəhi, qarpız fərəhi,
yarpız fərəhi... – xalqı uçuruma salır.
***
Ciban sığallanmaqla yox, deşilməklə, yarılmaqla sağaldılar.
***
Azərbaycan oxumuşlarının qeyrətindən, Səhl Sumbata heykəl yapılır,
Babəkin kölgəsi qılınclanır, izi itirilir Azərbaycanda.
***
Azərbaycan – özüm üçün qəriblik, diləklərim üçün doğma Yurd, Ulu Yurd.
***
Can üstə olan Azərbaycan Dövlətçiliyinin can dərmanı türkçülükdür.
***
Türkün Azərbaycan boyundakı igidlər cərgəsində Babəkdən önə heç kəs
keçə bilməz.
***
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Koroğlu ləyaqət və sosial ədalət qəhrəmanıdır; daha çox Ləyaqətə
meyillidir
***
Bakı şəhərinin tən ortasında Safruh yaşamalıdır, Safruh yaşamırsa orada,
onun yaşadığı yerdir Bakı şəhərinin yən ortası– ürəyinin özəyi.
***
Bakı şəhəri özünün dörd bir yana şüalanan başlanğıcını Safruhun ürəyinin
özəyindən götürür.
***
Oğulların bitib-tükənməyən “ana!” zarıncılığında analar üçün, özəllikcə də
Ana Yurd üçün oğulsuzluq fəlakəti var.
***
“Ana, Vətən çağırır, mən neyniyim?!”, “Ana, mən cəbhədə döyüşməyə
gedirəm”, “Razı olmaram sən gedəsən, ana, özüm gedəcəyəm”, “ Ana,
yatağımı aç, mən yatım”, “Ana, üstümü ört”, “Ana, məni döydülər”, “Ana, mən
bu dərdə dözə bilmirəm”, “Ana, mən elə acam ki, yolnan yeriyəndə yerə
yıxılaram”. Ana, ana, ana... Yetim cücə ciyiltisi kimi kəsilmir bu səs.
***
Ana uşaqlarından düzəldilmiş Azərbaycan Ordusu...
***
(1992-ildən sonrakı) Xocalı – türk üçün gözlükdür. Türk, ilk olaraq
Azərbaycan dünyaya, ilk olaraq Rusiyaya Xocalı gözlüyü ilə baxmalıdır.
***
Azad Yurdumuzda biz ayağıq, yadlar baş. Azad olmayaydı Yurdumuz ey
kaş! İndi azaddır, açıqdır o – yadlıqlar üçün, tapdaqlar üçün.
***
Yurdumuzu özümüz, öz Ocağımız inhisara almayınca, Yurdumuz
tapdaqlardan çıxmayacaq.
***
Deyirdilər ərəb dili Allahın dilidir, gördük ki, yalanmış. Deyirdilər rus dili
Lenin dilidir, gördük ki, yalanmış. Deyirdilər fars dili şeir dilidir, gördük ki, özləri
üçünmüş. Deyirlər ingilis dili uluslararası dildir, görürük ki, simasızlıq dilidir.
***
Deyirik “Tük dili Ata dilidir, İnsan dilidir”. Öyrənənlər gprəcəklər ki, dediyimiz
doğrudur.
***
Türk elində türkə göstərilən buynuz – sınmalıdır, nəyin bahasına olur-olsun.
Bu – türkün varolma şərtidir, bunsuz türk var ola bilməz. Bunun sübuta da heç
bir ehtiyacı yoxdur.
***
Azərbaycan – Türk Elidir, “Azərbaycanda rus dilinə ölüm!” Hökmü rusun
xətrinə dəyməməlidir, “...fars dilinə ölüm!” hökmü –farsın, “...ingilis dilinə ölüm!”
hökmü – ingilisin, “...ərəb dilinə ölüm!” hokmü ərəbin... xətrinə dəyməməlidir.
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***
Xalqın taleyini şirinlik və bəlağət yalanı üzərində qurmaq olmaz, həqiqətin
sərt qayası üzərində qurmaq olar.
***
Azərbaycan xalqı türkə qarşı vuruşan hərbçini “Azərbaycan generalı” saya
bilməz.
***
Xalq öz gələcəyi naminə öz keçmişini qılıncdan keçirməlidir. Doğma əldəki
qılınc doğma kökləri kəsməz.
***
Atamız var olsun!

QARABAĞLAR
Ölkədə avam çoxdur, sırtıq çoxdur; kitab avamlığa, sırtıqlığa qarşı işləmək
– avamı işıqlıya, sırtığı qanacaqlıya çevirmək əvəzinə avamlığa, sırtıqlığa
işləyir, çünki kitabçı avamlıqdan, sırtıqlığdan bal əmir.
***
Çılpaqçılıq kitabıyla avamçılıq kitabı atqulağı yürüməkdə, ölkənin
mənəviyyat zəmisini çəyirtkə buludu kimi bürünməkdədir.
***
Onlar xalqın mənəviyyatını hərraca qoyub, özlərinin biznes gəlgəlinə
(reklamına) çeviriblər – biri elə, biri belə.
***
Çılpaqçılıq Qarabağı, avamçılıq Qarabağı yaradılır Yurdumuzda –
rusçuluq Qarabağından qat-qat daha qorxunc!
***
Kitabçılığı avamın, sırtığın əlindən almaq gərək!
***
Ey ölkə başları! Az müddətdən sonra ölkəni bu iki ölətdən qorumağa bütöv
bir ordunun da gücü çatmayacaq.
***
Atamız var olsun!
15-ci ilin Od ayı
BƏHAİLİK
Bəhailik – Qərbin əlində Şərqi Şərqın öz əliylə də vurmaq imkanlarından
biridir.
***
Bəhailiyin: “Sərhədlər olmasın” istəyinə kim necə baxır: Zorlu dövlət deyir:
“Bu – əla təklifdir!” Zəifinsə bu təklifdən dizi əsir.
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***
“Sərhədlər olmasın” çəhrayı carına baxışlar əlvanlığından daha bir boya.
Misal üçün, Rusiya deyir: “Çinlə sərhədim möhkəm olsun, Qazaxla rəmzi
sərhədim olsa bəsdir; İngilislə sərhədim daha möhkəm olsun, Türkmənlə – lap
sərhədsiz də keçinərik!”
***
Bəhailik – İran üçün yarıgiclikdir, yarıbiclik, Qərb üçün tamamilə biclik, türk
üçün tamamilə giclik.
***
Bəhailiyin humanizmi ilə (əgər varsa) işim yoxdur, ancaq onu da yaxşı
bilirəm ki, humanizmi siyasətin quyruğuna bağlasan, dərisi boğazından çıxar.
***
Bəhailik Dünya dənizində Çömçəquyruqla Köpəkbalığına qardaş–bacılıq
yolunu cızır.
***
Bəhailik – evi damdan başlayaraq tikmək cəhdi.
***
Bəhailik – Yurdsuzluq təlimidir.
***
“Bütün dinləri doğru” sayanın özünün yeni din yaratmaq istəyi
anlaşılmazdır.
***
..Xalq düşməni – xalqın idraklanmasına, avamlıqdan çıxmasına, ehkamlar
aldanışından uzaqlaşmasına əngəl törədən...
***
Atamız var olsun!
15-ci ilin Şölə ayı.
MÜQAVİMƏTSİZLİK FƏLAKƏTİ
Abış bəy bazara çıxdı, bazarlıq elədi, “Ədə, hambal, hambal!” deyə
hayladı, yenicə azadlığa çıxmış türk cümhuriyyətləri “Hürrey!” deyib ona doğru
cumdular. Bəy öz bazarlıq xurcununu Azərbaycanın çıyninə aşırdı.
***
Yurdum azadlığa çıxdı – bir ağanın nökərliyindən. İndi neçəsinə qulluq
eləmək onun öz əlindədir.
***
Quşbeyinli, quşürəkli, dördbaşlı, dördqibləli, dördəxlaqlı, dördüzlü,
dördağalı Yurdum vay!
***
Üçdilli, dörddilli, beşdilli Yurdum! Üçdərdli, dörddərdli, beşdərdli Yurdum!
Sən haralısan, haralı, Yurdum? Ürəyindən, beynindən yaralı Yurdum!..
***
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Bizi yemək istəyən çoxdur – yeyilməyib qalmağımız bundandır. Bir –
birimizi yeməyimiz də bundadır– axı başqasını yeyə bilmirik.
***
Müqavimətsizlik fəlakəti alıb Yurdumuzun başının üstünü.
***
Vaxtiylə yazmışdım ki, Azərbaycan elə bir ölkədir, onu bir vaqon matışqa
ilə zəbt eləmək olar. İndi görürəm ki, matışqaya-zada da ehtiyac yoxdur: Azad
Azərbaycan elə bir ölkədir ki, onu bir kinofilm göstərməklə də zəbt eləyirlər.
***
Xarici kino – filmin bir personajına münasibət üstündə burada ailələr dağıla,
dostluqlar pozula bilər.
***
O vaxtlar sözümdə kinayə vardı, indi kinayə yadıma da düşmür, indi
başımdan alovlar qalxır.
***
Yurdumun “azad adamlarının” hər birindən qulağıma qorxunc səslər gəlir:
Fəlakət! Fəlakət! Müqavimətsizlik fəlakəti!..
***
...Sən məni dərdimdən-odumdan ayırdın, işimdən-gücümdən qoydun sən
məni! Sən mənim işim-gücüm oldun, dərdim-odum oldun, İnsanımın,
Yurdumun dərdi, sevgisi! Mən səni görəcək, çəkəcək, sevəcək, sevinəcəyəm!
***
Atamız var olsun!
15-ci ilin Şölə ayı.

KÖNTÖY DEYİMLƏR
Freyd deyir ki, “biz özümüzün maddi nemətlərlə dolu olan ayıq dünyamızı
yalnız daxilən zəngin olan primitiv adamın dünyasıyla eyniləşdirə bilmərik”.
Burada xoruzun yalnız quyruğu yox, özü bütövlükdə görünür. Daxili zəngiliyin
primitivlik əlaməti olduğunu bilmirdik – onu da öyrəndik bu Batı bilginindən.
Ancaq onu öyrənə bilmədik ki, “yalnız daxili varlılıqla yetərlənməyə” çağıran
kimlər imiş, hansı “nevrotiklər” imiş?!
***
Bu kimi sözlər əldə bayraq eləyən “ayıq dünya” mənəviyyatın başına Nitsşe
oyunu açır– faşist krematoriyalardan tutmuş “Böyük Ermənistana” qədər. Elə
bir oyun ki, “ayıq dünya” xoşbaşlıqdan ayıla bilmir.
***
Krematoriyalar öz qurucularının baçına uçdu. Qurama böyüklüklər də
uçacaq öz quraşdırıcılarının başına.
***
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Görürəm ki, vaxtiylə yazmış olduğum “Zori Balayanlar – Nitsşenin dalını
yalayırlar” deyimi doğruymuş. Yazıq erməni xalqı! Yazıq donuzotaranlar! Yazıq
daş ovuntusuyla nəfəs alanlar! Qərb filosoflarının dalını yalayan oğul-qızların
sənin başına hələ nələr gətirəcəklər!... Axı sən Qərbli deyilsən, Şərqlisən...
***
Qabağında donuz, əilndə daş baltası, boynunda xaç xaltası, beynində
qəhvəyi svastika – K.A.Svasyanların sənə sıvadığı... Bunun sabahı çox tul
görünür.
***
Mənə Türkiyə gərəkdir, İslamiyə yox!
***
Türk Yurdlarındakı məscid minarələri türk özümlüyünə qarşı tuşlanan raket
qurğularıdır ki, hər azan səsiylə hədəfə dəqiq atəş açırlar.
***
Vaxtiylə elə düşünürdüm ki, Türkəyini ziyarətə gedə bilsəm, orada
doğmalıq heyranlığından ağlayaram. Ancaq indi dalağım sancır ki, yox! –
Orada Qərbçilik – İslamçılıq yadlığı acısından ağlayaram.
***
Gözləyirik görək Batı nə vaxt bir söz deyəcək ki, biz ona heyranlığımızı
bildirək; “hə!” deyək. (“Yox” deyə bilmədik.)
***
Bir kişi öz arvadına Bir Kişini öydü, öydü, öydü... Arvadı dözməyib dedi:
“Sözlərinə inandım. Ya ona denən gəlsin bizə, ya məni apar onun evinə!”
***
Azərbaycan xalqı da öz oxumuşlarına həmin arvadın öz ərinə dediyini
deməlidir.
***
Azərbaycan Respublikası “Milli Məclisinin” iyun – 1993 yığıncaqlarının son
ucu olaraq, özümlüyümüzə xəyanətimiz baş tutan anda Rusiya bəyan elədi ki,
dalımızın ləzgi pazını çıxardır.
***
Rusiya (surət) S.H.(məxrəc) – Azərbaycanda Müsavat höküməti aqibətinin
yeni variantda təkrarı.
***
Çağdaşımızı öyürük – deyirlər yaltaqsan; öymürük – deyirlər korsan;
söyürük – deyirlər paxılsan... Keçmişi öyürük – deyirlər hazırın nazirisən;
öymürük – deyirlər unutqansan; söyürük – deyirlər satqınsan... Ha çalışırıq
deyicilərin ağzıyla palçıq ölçməyək...
***
Bugünü söymək şablonu həmişə olub, hamıdı olub... Deyə bilərsənmi
məhz hansı qüsur bugünə xasdır, dünən olmayıb? Bugünün yaxşılığı
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yoxdurmu? Varsa
düşündüyünə?

–

ən

səciyyəvisi

hansıdır?

İnanırsanmı

dediyinə,

***
“Bizim xalq pxı!”, “Bizim xalq çiçi!”... Bu sözlərdən birinin üzərində dura
bilərsənmi?
***
Yeni “seçki” üsulları: “Filan yerdə qan tökülüb, ona görə də mən padşah
olmalıyam!”, “Filankəs elə bu saat pirzent seçilməlidir!”
***
Qəzet yazır ki, “Habil Əliyev Azərbaycanın Paqaninisidir”. (“Azərbaycan” 2
iyul 1993). Mən bu sözdən ilhama gələrək aşağıdakı deyimi yazdım:
“Türk dəvəsi ağzıyla quş tutsa da, Azərbaycan oxumuşları onun ovsarını
yadelli Quzey, Batı eşşəklərinin quşqunundan açmayacaqlar”.
***
Çoxmillətli Respublika – yiyəsiz ev, opşijitil.
***
Atamız var olsun!

İKİ YALAN
Bizi Rusiya işğal eləmir, Amerika işğal eləmir, İran işğal eləmir, hətta
Ermənistan işğal eləmir; özcə Qara Axsaq Qoduğumuz “işğal” eləyir bizi.
***
Tariximiz boyu çox qoduqlardan çox təpiklər görmüşük, çox ağrılar
çəkmişik; vaxt olub ki, onların ipə-sapa yatacağına inamımız qırılıb, ancaq son
ucda onlar yenə bizim qoduğumuz olaraq qalıblar. Çünki biz qoduqsuz keçinə
bilmərik, qoduq – bizsiz.
***
“Qaya” kölgəsində ipə yatdı bu il qoduğumuz. Noxtasını Quzeyə bağladı bu
dəfə də.
***
Bir yana baxanda, Qoduğu da qınamaq olmur – “qayaların” kölgəsi onun
saqqızını elə oğurlayır ki, yazıq heyvan keçmişin ibarətini unudur, ağzının
suyunu saxlaya bilmir – lap istəyirsən burnunu qır!
***
... Bizi Rusiya işğal eləmir, Amerika işğal eləmir, İran işğal eləmir, hətta
Ermənistan işğal eləmir – özcə Qara Axsaq Qoduğumuz “işğal” eləyir bizi...
Mahiyyətcə qoduq olan “qayaların” bu – birinci yalanı.
***
“Sizi siz xilas eləyə bilməzsiniz – hamınız bir yerə yığışsanız da; çox “birlik,
birlik!” deyib ulaşmayın! – deyirlər bizə qoduqlar və qoduq mahiyyətli “qayalar”
– sizi yalnız bax o Əməkli Zəvzək xilas eləyə bilər, yanındakı Ağzında Qatıq
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Çalınmış Cavanla birlikdə. Dünya hələ eləsini yetirməyib! Biz onu sizdən yaxşı
tanıyırıq...”
Mahiyyətcə qoduq olan “qayaların” bu – ikinci yalanı.
***
...Ey Azərbaycan türkləri! Bu iki yalana inanmayın! Bilin ki, bütün dünya
qoduqları bir yerə yığışsa, sizin Yurdunuzdan bir qarış da mişğal eləyə
bilməzlər, o ki qalmış işğal ola!
***
Yada salın, unutmayın o günləri ki, sizin yumruğunuz Axsaq Qoduq
başkəndinin başına çırpılmaqda, əlləriniz onun boğazına uzanmaqda idi.
Yumruğunuzun zərbindən “qayaların” qoduq mahiyyəti diksindi, barmağını
dişlədi; içərinizdəki hun hikkəsinin oyanmasından qorxuya düşdü. Hava onda
dəyişdi...
***
...Köpəklərə kölgəlik verən “qayaları” tanıyan, yanılmayan– biryolluq və
həmişəlik! Sizin uduzmalarınız döyüş meydanlarında və ya Gülüstanda,
Türkmənçayda, Moskovlarda deyil, bu iki yalana uymanızda təsdiq olunur,
təsbit olunur həmişə!
***
Atamız var olsun!
15 Ata 15-il.

OYUN və BƏZƏK
AR – MDB-də...
Qoca, cavan yadçılığı yıxdı bizim evimizi,
Hər addımda, hər nəfəsdə ayaqlara verdi bizi
Yeni-yeni qaldırırkən yerdən sınmış belimizi,
Sürükləndik, yerikləndik yeni buxov, qandala biz...
Heydər – Surət oyununda Lalə-Şövkət bəzəyimiz!
Kəndi basan kor atlılar, bu əskilər, əzbərçilər,
İkiüzlü ürəksizlər, bəzəkçilər, xəbərçilər,
Yanvarçılar, iyulçular Yurd üzünə qanlar çilər,
Onlar üçün xəncər yeri – özgə doğma kürəyimiz...
Heydər – Surət oyununda Lalə-Şövkət bəzəyimiz!
Qoltuq üçün darıxanlar, anlamsızlar, bu adsızlar,
Ləyaqətdən ürküb qaçan savadsızlar, qanadsızlar!..
Dərin, dayaz düşündükcə Yurd beyninə qanlar sızar,
Çal-çəpərdə qurumamış ilk müstəqil təzəyimiz
Heydər – Surət oyununda Lalə-Şövkət bəzəyimiz!
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Ömür boyu “Yurd, Yurd!” deyib dodaqları çatlayan biz,
Qala üstən yad bayrağı saldıran biz, odlayan biz,
Balamızı saz üstündə kökləyən biz, adlayan biz,
Gecələri vaqiəmiz, gündüzləri diləyimiz...
Heydər – Surət oyununda Lalə-Şövkət bəzəyimiz!
Atanızın adlarını ixtisara salmadımı?
Qızın – Ovna, bəyin – Məllim, oğlun – Oviç olmadımı?!
Millətinin qeyrətini qazlar kimi yolmadımı?!
Bu təhqirin qabağında nə dediniz yadlara siz?
Heydər – Surət oyununda Lalə-Şövkət bəzəyimiz!

Bir zamanlar Toxdamışdıq – altımızda at qaynardı,
Xan babalar buyruğundan damarlarda qan oynardı,
Əsla təbliğ olmasa da, adı vardı, sanı vardı.
İndi nəyə doğru uçsun göy həsrətli ürəyimiz?
Heydər – Surət oyununda Lalə-Şövkət bəzəyimiz!
Böylə ərsən, söylə nədən ağulamır yağı səni?
Yağı bicdir, yaxşı bilir bizlərə göz dağı səni!
O kipriksiz oynadacaq, bil, qoca, qaytağı səni!
Sizdən ötrü sıxılacaq onda sevən ürəyimiz...
Heydər – Surət oyununda Lalə-Şövkət bəzəyimiz!
Yox, yox! Xilas sizdə deyil, bunu yaxşı bilirik biz,
Sizin kifli sözünüzə qəh-qəh çəkib gülürük biz,
Azadlığın eşqi ilə yanırıq biz, ölürük biz.
Bu yanğıda, bu ölümdə əsla deyil gərəyimiz
Heydər – Surət oyunuyla Lalə-Şövkət bəzəyiniz!

Qalanını deyimlə.
Dünən sevdiyinə bugün söyən “ər”! Bugünkü sevginə inana bilməm...
***
Çox dəyişkən məkrli küləklər: Dünən kommunist idi, bugün kapitalizm
carçısıdır; dünən beynəlmiləlçi idi, bugün millətçidir; dünən rusçu (farsçı,
Qərbçi, ABŞ-çı) idi, bugün türkçüdür; dünən Oviç idi, bugün Oğludur; dünən
ana dilində pəltəkləyirdi, bugün bülbüldür; dünən ateist – idrakçı idi, bugün
islamçıdır... Beləsinin ardınca gedən fərd quyuya düşər, El – uçuruma.
***
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“Bəy!” dedim, dedi “Mən bəy deyiləm”, unutdu ki, Türk Elində bəy olmayan
xanım olur.
***
Bessarabiya qaraçıları, Macarıstan qaraçıları, Azərbaycan qaraçıları,
Avropa qaraçıları, Orta Asiya qaraçıları, Rusiya qaraçıları, Latın Amerikası
qaraçıları... Krım tatarları, Volqaboyu tatarları, Sibir tatarları, Qazan tatarları,
Uzaq Şərq tatarları, Türküstan tatarları...; Axısqa türkləri, abışqa türkləri, İran
türkləri, Qaşqay türkləri, Qaşqar türkləri, Azərbaycan türkləri, Köndələn çayının
aşağısındakı türklər, yuxarısındakı türklər, Krım türkləri, Osmanlı türkləri, Bakı
türkləri, Şəki türkləri, Danabaş türkləri, Lənkaran türkləri, Tabasaran türkləri
(Hələ mən “azərbaycanlıları” demirəm!); Gündoğanla Günbatan arasının
yalnız rusları... Yer üzündə nə çox millət varmış, ilahi! Saymaqla qurtarmaq
olmur qırılmışları!...
***
Əlifbalar havasında süzür süzgün sümüyümüz!...
***
Azadlıq gəldi, fərəh gəlmədi, çünkli xalqı inandırıbsınız ki, o, kölə olmaq
üçün doğulub – budur sizin qəhrəmanlığınız, “xalq oğulluğunuz”!
17-19 Ata 15-il.

BELİBOŞLUQ
Belim işdən bağlı deyil, belim evdən bağlı deyil, hökümətdən –qanundan
bağlı deyil, ictimaiyyərtdən bağlı deyil, millətdən bağlı deyil, millət başçısından
– şəxsiyyətdən bağlı deyil... Belim boşdur, tamam boş. Tamam təkəm,
təklənmişəm! Ona görə də nə eləyirəmsə, yalnız öz riskimə eləyirəm – aclıq
çəkmək, yalavac olmaq, çöldə qalmaq, nəyiysə itirmək, gücdən düşmək,
məhrumluğa dözmək hesabına eləyirəm... Sözsüz ki, mənim elədiklərimdə də,
bütün məziyyətlərimdə də həmin bel boşluğunun izləri vardır.
***
Ey Millət Başçısı! İclasları – bu köləlik dərslərini ləğv elə! Camaatın
ixtiyarını müdirlərə tapşırma! Çörəyi köləliyin əsirliyindən qurtar! “Çörək” adıyla
camaata camaatın qürurunu, vüqarını yedirtmə!
***
Dayanmışıq üz-üzə: Bir tərəfdə mən – Elman Ağaoğlu–Safruh Deyimçi,
insan, şəxsiyyət, yerə-göyə sığmayan imkan, bir daha təkrar olunmayacaq
hadisə; o biri tərəfdə – Gediş, Elin, Yurdun tarıxı, taleyi. Mən Gedişə heç nə
eləyə bilmirəm. Baxan, yanan, yıxılan, haray çəkənəm yalnız – min illərin əskisi
kimi...
***
Atamız var olsun!
6 Ata 15-il.
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MƏHLƏDAŞ
Boğdun məni, məhlə Yurdum! Mən bir Yurdda yurdaş olmadım,
“Azərbaycan” məhləsində məhlədaş oldum – təqsir Yurdumda!
***
Lənət gəlsin sənə, Yurdum! Qəhr olsan girdablarda! Ürəyim Yurd istədi –
həftəbecərlə qarşılaşdı. Təlxək geyimi kimi – min boyaq gördüm, minbir
yamaq... Yerliyi nə? – Bilinməz!
***
Sanki adsız bir yer imişsən – üst dodaqda çökək kimi. Biri – dilinin
yaxatısını atıb ora, biri dininin; biri səs sənətinin yaxantısını atıb ora, biri söz
sənətinin; biri – cırılmış ayaqqabısını atıb ora, biri çirklənmış alt paltarını; biri –
gözündən düşmüş arvadını qovub ora, biri – başını qapazlı elədiyi ərini; biri –
çəkdiyi papirosun kötüyünü atıb ora, biri –çaxır qoxulu tüpürüb... Beləliklə
yaranıb Azərbaycan.
***
Lənət gəlsin sənə, zibilliklər məhləsi! Hərə öz zibilini gətirib töküb. İndi hər
cür zibilin “nümayəndəsi” yaşayır səndə. Boğuluruq üfunətdən!
***
Səni buldozerə verib qaşıyan gərək, üst qatını torbalarda daşıyan gərək! Ki,
altından əsilliyin üzə çıxsın. Məhləliyini məhv eləyib, Yurdluğunu yaradan gərək
– Ata Yurdluğunu!
***
Mən bir ilanam – ulduzum odur – onu görməyincə canım çıxmayacaq
ağzımdan. Ağrılar içində, yanğılar içimdə qovrulacağam, qıvrılacağam və sənin
məhlə qulaq dincliyini daim pozacağam!
***
Atamız var olsun!
9 Ata 15-il.
BABƏK
Mövzusunda xırdaca bir gəzişmə
Azərbaycan döyüşkənliyinin örnəyi – Babəkdir, məhəyi – Babəkdir,
gələcəyi də Babəkdir.
***
Babəkliyə uyğun gəlməyən döyüşkənlik “Azərbaycan döyüşkənliyi” sayıla
bilməz.
***
Siyasət döyüş meydanı olsa da, döyüşkənlik – siyasət meydanı deyil.
***
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Siyasət – döyüş meydanıdır; döyüşkənlik meydanı deyil. Siyasət
sürüşkənlik meydanıdır. Sürüşkənlik – döyüşkənliyə daban-dabana zidd
anlayışdır, əks məzmundur.
***
Döyüşkənliklə qazanılan siyasətlə uduzula bilməz.
***
Babək Azərbaycanın sərvətini qorumurdu, hətta torpağını qorumurdu –
bənzərsizliyini qoruyurdu. Azərbaycan yağılarının ona nifrətinin tükənməzliyi
bundandır. Çünki bənzərsizlik – Var olmaq deməkdir. (Varlı olmaq deyil).
***
“-lı” kiçiltmə şəkilçisidir. Örnək: Bir var su olmaq, bir də var sulu olmaq.
Aydındır ki, “sulu” sözündən bilinən yalnız “su”dur, “sulu”nun nəliyi hələ bəlli
deyil.
***
Bir əldə bir bayraq tutmaq olar. “Həm Babək, həm də...” – olmaz! Çünki bu
“həm də”nin içində Həmzəlik var, siyasət var. Başqa sözlə: sürüşkənlik var.
(Döyüşkənlik yoxdur.)
***
Varolma məqsədiylə əldə edilməli olan məhz, yalnız döyüşkənliklə əldə
edilməlidir. Çünki siyasətlə əldə etmək o deməkdir ki, sən onu “əldə
etməmişəm” deyirsən həm də.
***
Döyüşkənliklə əldə edilən isə həm də təsbit edilmiş olur, bağlanmış olur –
sənin Adınla. Deməli, bu, səni Adlı olmaq, Özadlı olmaq yüksəkliyinə qaldırır.
Yüksəyə qalxan – üzaqdan da görünür – nə qədər çox qalxsa,o qədər
uzaqsan...
***
Babək – bizim adımızdır. Bizim adımız birdir, boyamız birdir və o, qırmızı
deyil, yaşıl deyil, mavidir – uca Göylər kimi! Vaxtiylə Göyə – Tanrı demədikmi?!
***
“Dünya birləşir, eyniləşir – millətsizləşir. Bənzərsizləşmək – nəyə gərək?”
deyən faciəli surətdə yanılır, aldanır, uduzur, – duza gedir. Duzdan gələnlər
beləsinin evini yenə başına uçuracaqlar – “uzaq gələcək”də də.
***
...Beləliklə: Babəkə doğru! Döyüşkənliyə doğru! Birrəngliyə doğru!
Azadlığa doğru” Özadlığa doğru! Maviliyə doğru! – Göylərə doğru! Varolmaya
doğru, ey türk oğlu, ey türk qızı!
***
Atamız var olsun!
19 Xəzan 15-il.
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AZƏRBAYCAN XALQI ÜÇÜN
DÜŞÜNMƏK MÖVSUZU
Bəzən bir tarixi çəxsiyyət ölür, yiyələri nə məqsədləysə onun ölümünü bir
müddət xalqdan gizli saxlamağa çalışırlar. Yalançı Sam Mirzələr bu əsasda
törəyir... İndi islam də belədir: ölüb, ancaq onu açmaq yiyələrinə sərf eləmədiyi
üçün bu ölümü xalqdan gizlədirlər.
***
İndiyəqədərki və indiki bütün dini ziyarət yerləri – avamların baş əydikləri
yerlər olmuşdur və indi də belədir – indi özəllikcə belədir. İnam Ata yönü –
idraklı başların sevgi və sayğıyla əyildiyi səmt olacaq.
***
Əqidəsizin başçılığından xalq başı xeyir görməz, ağrı çəkər. Əqidəsiz
padşahın dalınca gedib, əqidəsizliyin barından barınmaq xalq üçün yemiş
üstündən bal yeməyə bənzər.
***
Türkmənçayın rəsmi ləğvi hələ elan olunmamış, “Azərbaycandakı
mənafelərini” Rusiya özünün ermənisiylə qoruyur, İran özünün “yardım”
çadırlarındakı islamıya, ibadət saatlarıyla.
***
Ey xalq! Bu gün taleyinə acı düşübsə, acıdan qaşma – talesiz qalarsan!
Acıdan ağrıya-ağrıya çıx, ağlaya-ağlaya çıxma. Acıdan – gül çıx!
***
“Yardım” tikəsini ağzına apararkən düşün: “Bu loğmalar sabah məni
boğmazmı, balığın qarnına qarmaq yemi olmazmı mənim üçün?”
***
“Harayıma yetən”, “əlimdən tutan” yad ölkələr təlimi məni haraya
aparacaq? Biri mənə özünün “yardımı” vasitəsiylə çadranı öyrədir– orta yüzillər
qaranlığını; o biri tumançaq gəzməyi – ilk toplum (ibtidai icma) sivilizasiyasını;
biri – ingilizi, o biri – Qurani “kərimi”... “Yardımın” ilk tikəsi hələ boğazımızdan
keçməmiş...
***
Hansıyla getməli? Bunamı yıxılmalı, onamı? Hər ikisi yıxılma deyilmi?
Yardım isə məni yıxıldığım yerdən qaldırmalıydı...
***
Qovulmağımın qarşısını almırlar, mən qaça-qaça qan-tərə batdıqca tərimi
silirlər, qanımı silirlər “yardımçılar”. Məni qovana da “yardım” eləyirlər, mənə
də...
***
Özgə yuvalarını dağıdanların, öz körpələrini qırğına göndərənlərin ürəyi
nədən yandı mənə?.. Bu – həmincə gidi dünya, bunlar həmincə gidi dünyaçılar
deyilmi?!
***
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Düşün, ey xalq, düşün! “Yardımın” çörəyini yeyə-yeyə düşün, paltarını
geyə-geyə düşün. Nə düşünürsən, sənə qalan o olacaq bütün bu
“yardımlardan”. (Nəinki “yardımlardan”, lap elə qırğınlardan, yanğınlardan da).
***
Düşün, ey xalq! Özünü, özümlüyünü düşün – sabahını düşün! Bugünkü
dərdindən böyük dərsin olmayacaq sənin. Fürsəti əldən vermə – düşün!
***
Düşündüyün, düşünərək tapdığın, taparaq yapdığın olacaq səni sən
eləyən.
***
Atamız var olsun!
1 Sərt 15-il.

NATO–nun QURBAN BAYRAMINA CAN ATAN
AZƏRBAYCAN QUZUSU
Emdebeçi Azərbaycan “Hitlər Almaniyası” ilə birlikdə Quzey Atlantika
blokunda olmaq üçün gizli-gizli içini yeyir – padşah oğlunun onunla
“maraqlandığını” güman eləyən yoxsul meşşan ailənin qızı kimi.
***
MDB başkanı Rusiya NATO-ya qoşulmaq istəyir, NATO da bu istəyi
alqışlayır. Görəsən, dünənki qarşılıqlı yağıların bagünkü qarşılıqlı sevgiləri
hansı zərurətdən doğur? Doğu – Batı savaşımı gözlənilir, hazırlanır? Dünyanın
“yenidən bölüşdürülməsi”, Doğunun bu dəfə daha köklü ixtisarı, Batının daha
“əsaslı” inhisarı azarlarmı hazırlanır Yerin təkində, bəşərin bu murdar
bətnində? Mənəviyyatsızlıq qazları, zəlzələ, vulkan lavaları yenə də mi toplaşır
orada?
***
Bunun üçün “beşinci kalon” da artıq hazırdır – maymaq Hindistanların,
yolsuz Pakistanların ingilisdilliyi biçimində.
***
Çoxqəyyumlu, çoxqibləli quzu Azərbaycan, sən bu cəbhənin hansı tayında
qalacaqsan – olacaqsan? Qitələri siyasi blok üzvlüyünün müəyyən edəcəyinə
möhkəmmi əminsən bu savaşda? Hələ də mi – MDB içərisindəki savaş
dərslərindən sonra da mı?!
***
Sənin NATO-luğun hələ bir yana, Doğuluğa, Batılığa baxılacaqmı bu
savaşda? Su meymunun xirtdəyinə çıxanda...
***
“Dünya”nın yerini dar eləyən, “Dünya”nı qorxuya salan yalnız Çinin, Hindin
milyardlarıdırmı? Həm də sənin beş-üç milyonun deyilmi? Sən buna
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möhkəmmi əminsən, ey dili-canım, çoxqəyyumlu, çoxqibləli, çaşqın quzu
Azərbaycanım?!
***
“Dünya”da anti-Doğu əhvallar, anti-İnsan, Nitsşean mənəviyyat nədən ötrü
bəslənilir, süslənilir, hər bir evə, hər bir fərdə yeridilib illər boyu, nəsillər boyu?
Əbəsmi bu?
***
“Dünya” deyiləndə Doğu başa düçülmür heç – görürsənmi, duyursanmı,
fərqinə varırsanmı sən bunun, ey coğrafi Doğum, ey ruhani Doğum, ey doğma
Doğum – ey dili-canım Azərbaycanım?!
***
Ey xülyavi Batım! Bir əlini İslam tutarsa, birini onlar, köksünü erməni
bıçağından nə qoruyar, ey körpə fidanım, yadlara uyanım, Azərbaycanım?!
***
Dörd yandan çaşdırılan, qorxudulan, huyuxan ulu Yurdum, çaşma bunca!
Doğmaların var sənin – onlara tut üzünü! Mən də sənin varınam – sən mənə
söykən! Doğmaların varsa və mən varamsa, sən özün də varsan – özünə
söykənsən, qurtulacaqsan.
***
Sənə sevgidən mənim dodağım çatlar, hara sürüklər səni bəs bu qəlbi
yadlar? “Avropa evinə” – qan çanağına...
***
“Avropa evinə” sığışmaz Asya – ya o “ev” çatlar, ya Asya bağrı! Anlayın
bunu!
***
İtini üstün tut “Avropa evindən”! Sən axı, a canım, Asyasan – Avropa
derilsən! Qurtuluşun öz itindədir ki, “Avropa evində” deyil. Axı bu məntiq “iki
dəfə iki” qədər aydındır!...
***
Meşşan arvadların meyarları, mülahizələriylə ölkəni “idarə etmək”
fəlakətindən əln çəkin!
***
Rus diliylə, ərəb diliylə, fars diliylə yanaşı, hələ bir ingilis dili də
yeridiləcəksə sənin içinə, mən səni günün günorta çağı əliçıraqlı axtarsam da
sənin içində, tapmayacağam – çatlayacağam, öləcəyəm – mən – sənin ən
sonuncu varlıq işartın.
***
Azərbaycanda rus dilinin, ərəb dilinin, fars dilinin, ingilis dilinin varlığındadır
Azərbaycanın ölümü; Azərbaycanda rus dilinin, fars dilinin, ərəb dilinin, ingilis
dilinin ölümündədir Azərbaycanın varlığı.
***
Mənim sözümü fəlsəfə sayma, bədiyyat sayma, sayma amandır, sonra
gec olacaq!.. Qız Qalası üzərində Harayçı Tonqalı say mənim sözümü!
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***
Atamız var olsun!
7 Sərt 15-il.
DÜŞKÜN DUYĞUNUN DEDİKLƏRİ
Yenidınqurma kapitalizmi sayəsində Azərbaycan yeniyetmələri sallaqxana
itinə döndülər...
***
Can çəkişməsi davam eləyir. Doğrudan da “yamanca sıxlıqdır bu
xarabada”.
***
Əhalinin yarısı qırılmalıdır o biri yarısının əliylə: qoy yaşamağa imkanı
olanlar yaşasınlar; bəlkə imkansızlıq ucundan yaxına-yada əl açmaq
ləyaqətsizliyindən, yaramazlığından insanlıq bu yolla qurtula bildi.
***
Maşınının çəkməsini sildirmək
istəməyən imkanlıların
çəkməsini
silməyincə onlardan əl çəkməyən yeniyetmə türk oğulları... Bu gün –sabah
onların hərəsi bir qıza yaxınlaçıb deyəcək ki, “sevirəm səni” və ya “sev məni”.
Ailə quracaqlar, ata olacaqlar, yurddaş olacaqlar bu ləyaqətlə...
***
Əlahəzrət Sevgi, sənin onlara sözün varmı? Vardırsa – nədir? “Qoy
ölsünlər!” – budur yəqin ki.
***
Bu Surətoğlular sabah Milli Qəhrəman olub Şəkini, Bakını satmazlarmı?
Öz oba-oymağımız yağı adıyla talamazlarmı? Satarlarsa, talarlarsa – onları
kim qınaya bilər? Qanun?!
***
Sabah onların dünyada ən çox iyrəndikləri şey də elə “qanun” olacaqdır.
Sabahkı “qanuni dövlətimizi” belə yurdaşlar gözləyir.
***
Əgər “imkansızlar” bu durumdadırsa, “imkanlılar” başqa durumda ola
bilərlərmi? Onda qanuna kim “mənimdir” deyə bilər?
***
...Çox sıxlıqdır dünyada. Güclü seyrəltmə getməlidir qatı zorakılıqla: İnsan
Ləyaqəti qurtulmalıdır “imkansızlardan”, “imkanlılardan”.
***
Türk tarixi də necə vardırsa, eləcə axıb gedir: türk dövləti, türklərdən ibarət
iqtidar var, türk vətəni, türk məmləkəti, türk milləti, türk mədəniyyəti yoxdur.
***
Mən türk olmayan (qeyri-türk) bəşəriyyətin ağzına dil atıram: Türkü yıxmaq
istəyirsənsə, “iqtidarı” ver ona.
***
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Bu baxımlardan, tarıx boyu iqtidardakı türklər keçi dərisindən papaq
geyiblər. İndikilərin də papağı keçi dərisindəndir. Həm də yalnız yeni
“müstəqillik əldə etmiş”, “türk dövlətlərində”, o cümlədən Azərbaycanda yox,
elə Türkiyə Respublikasının özündə də. Əgər mənim sözümə inanmırlarsa, qoy
papaqlarını qabaqlarına qoyub ona yaxşı-yaxşı baxsınlar.
***
Yer üzünün “Avrasiya” deyilən az qala yarısına bərabər bölümündə türklər
tarix boyu iqtidarda olublar. İqtidarda və dilənçiliklə; iqtidarda və sülənçilikdə;
iqtidarda və özmədəniyyətsizlikdə; iqtidarda və öz-Vətənsizlikdə; iqtidarda və
öz-dilsizlikdə; iqtidarda və öz-millətsizlikdə...
***
Onlar hələ də özlərinə bir ad tapmayıblar, hələ də minbir ad oyunu
oynayırlar; hələ də öz torpaqlarını öpmürlər, özgə torpaqlarını öpürlər; hələ də
öz Kitabları yoxdur, özgə Kitablarını oxuyub əzbərləliylər ; hələ də özgə
peyğəmbərin adı dillərində başlarını yerə döyürlər. (Çünki nə iqtidardan
peyğəmbər olar, nə də dilənçidən-sülənçidən). Hələ də özlərinə bir əlifba
yaratmayıblar, əlifba oyunu davam etməkdədir.
***
Başqa çıxış yolu qalmadıqda adamlar üsyan eləyirlər; türklər üsyan
eləmirlər, dilənçiliyin minbir çeşidini icad eləyirlər.
***
(Düşkün duyğunun dediklərindən də nəysə götürmək olar – dəlidən doğru
xəbər kimi).
***
Ax, türklər, türklər! “Ananız namaz üstədir” ki, sizin iqtidarınız mən
deyiləm.
***
Atamız var olsun!
12 Şölə 17-il.

A DOĞMA LƏÇƏR!
Hər bir söz türkcələşdikcə, dünya mənə bir az daha doğmalaşır.
***
Doğma saf-təmiz “Azərbaycan dili”ndə uzun-uzadı cümlələr, bütöv mətnlər
qurulur ki, bunlarda bircə də türk sözü olmur. Bu dil türk dilləri ailəsinə deyil, ya
“Az. dili” qomuna daxildır, ya da “Debil – Kretin” dilləri yığnağına.
***
Hər cümləni qurmağa başlayanda “Azərbaycan dili”nin yad sözlərdən
hörülmüş sal divarını dəlib öz türkcəmə işıqlıq açana qədər havasızlıqdan
boğuluram.
***
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“Azərbaycan dili” – türkə qarşı işləyən casus dil.
***
“Azərbaycan dili” – mənim yaradıcılığıma yaramır, onu boğur. “Azərbaycan
dili” mənim özümü də boğur, çolaq eləyir məni. “Azərbaycan dili”, Allah vursun
səni!
***
“Azərbaycan dili”, Allah sənin üzünü qara eləsin! Sən mənim günümü qara
elədin! Səni görüm yox olasan, yerə girəsən, heç olasan, puç olasan!..
***
Sən mənə “qanuni arvadım” qədər əzab verdin, ağrı verdin, “qanuni dilim”
oldun! Mənim şəxsimə girdin, qoynuma girdin – “qanuni arvadım” kimi qolunu
boynuma doladın və ilan olub çaldın məni! Boğdun məni! Nə qaça bildim
səndən, nə sən məndən əl çəkdin – onun kimi! Qurğuşun olub doldun
boğazıma, ağrı olub doldun qarnıma!..
***
Şərəfsiz, tərəfsiz, əsilsiz, dilsiz, əlsiz, ayaqsız, dayaqsız elədin sən məni –
onun kimi, Azərbaycan dili, a doğma ləçərim!..
***
Mələzim, mulatım, qatırım, şübhələndiyim, sevdiyim, iyrəndiyim,
tüpürdüyüm, yaladığım, tanıdığım, tanımadığım, dönüyüm, dönməzim! Ömrüm
boyu içində boğulduğum havasıkəm otağım! Son ucda – son evim...
***
Polisin cinayət-axtarış şöbəsi tərəfindən axtarılan, ədalət məhkəməsindən
gizlənən, iki-üç-dörd adlı, iki-üç-dörd başbortlu cani! Üzə çıx, biradlaş, simalaş,
aydınlaş ki, iki-üç-dörd... üzlülərdən başqa, bir kişi oğlu da söykənə bilsin sənə!
***
...Sovet dövründə ən fahişə sözlər “beynəlmiləlçilik, xalqlar dostluğu” kimi
sözlər idi. Bundan sonra “bağımsızlıq, özgürlük” (“azadlıq, müstəqillik”) belə
sözlərin birincilərindən olacaq.
***
Azərbaycanda türkçülüyün gələcəyini (taleyini) bu fahişələrə tapşırmaq
olmaz. Bütövlükdə Yurdun, Elin gələcəyini də eləcə.
***
“Bağımsızlıq, özgürlük” sayəsində Azərbaycanda öncə millik öləcək,
insaniliyin qəbir yeri itəcək, Şərqilik lağlağı hədəfinə çevriləcək; sonra bütün
qəbahətlər üzərindən “qəbahət” damğası götürüləcək (bu damğa ləyaqətlərin
üzərinə qoyulacaq); adamöldürən yalnız cəzalandırılacaq – utandırılmayacaq
və utanmayacaq; ailənin halvası çalınacaq – bütün tərkib hissələriylə...
Cəmiyyət, dövlət həyatı buna xidmət edəcək, buna yönələcək.
***
Cəmiyyət, dövlət – ləyaqətli olmağı geridəqalmışlıq sayacaq və oddan
qorxan kimi qorxacaq ondan.
***

235

“Bağımsızlıq, özgürlük” içində İnam Ata Ocağının yükü artacaq, artacaq,
artacaq...
***
İtmiş – itirilmiş dəyərlər yalnız Ocağın əliylə yerinə qoyulacaq,
yaradılmalıları yalnız o yaradacaq.
***
Atamız var olsun!
29 – 31 Sərt 15-il.

“MARAQLI DAİRƏLƏR”
Avtobus sürücüsündən soruşdum: “Bu maşın haraya gedir?” Dedi: “Çerez
Qaqarinski most Vasmoya”. Onun mənə cavabı Azərbaycan dilindəydi, ancaq
mənim dilimdə deyildi, Azərbaycan xalqının dilində deyildi. “Günəş... divara
vurulmuş mıxı... 6 şərtlə pak edər: – nəcis olan şey bir cür yaş ola ki, əgər
başqa şey ona yetiçsə yaş ola ki, günəş onu qurutsun”... (S.R.X. əl-Musəvi.
“Tozihil –məsail”. Azərbaycan dilinə tərcümə edəni Hacı Adil Zeynalov. B., Ili
göstərilmir; s.26.). Bu da Azərbaycan dilindədir, ancaq mənim dilimdə deyil,
Azərbaycan xalqının dilində deyil.
***
Mənim dilim – Azərbaycan xalqının türk dili üzərində “Marağı Olan
Dairələr”! Sizin bu “marağınız” mənə sizi cırmaq haqqı verir; haqq isə tez-gec
yerini alır.
***
Mənim dilim üzərində “Marağı Olan Dairələr”! Sizin bu “marağınız” onu
göstərir ki, sizin mənə münasibətlərinizdə nə vardırsa, hamısı – siyasətdir:
dostluğunuz da siyasətdir, tanışlığınız da; qonşuluğunuz da siyasətdir;
qohumluğunuz da; “haqq-ədalət” dediyiniz də siyasətdir, mədəniyyətiniz də...
***
Sizin Azərbaycana “sevginizi” dırnaqsız yazmaq olmaz, çünki sizin bu
“marağınız” burunlu, qulaqlı, dişli və dırnaqlıdır.
***
Bilin ki, sabah mən haqqın öz yerini alması uğrunda qovğaya başlayanda
sizin “haqq, haqq, haqq...” deyə hıqqıldamalarınızı Haqq eşitməyəcək, çünki
Haqq həqiqəti eşidir, siyasəti yox.
***
Atamız var olsun!
3 Yağış 17-il. Bakı.
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İmam Xomeyninin “TOZİHİL-MƏSAİL”
əsəri barədə – yığcamca
Qonşu İran ölkəsinin ruhani fars başkanı, mərhum İmam Xomeyninin
“Tozihil-məsail” kitabını “doğma azəri dilinə” çeviriblər – çox əziyyət çəkiblər.
İndi onu Azərbaycan xalqının doğma türk dilinə çevirən gərək; ancaq “azəri
dilindən” yox, elə farscadan. Belə ki, türk dili ilə heç bir başqa dil arasında
çevirmələr aparmaq üçün yengə dilinə ehtiyac yoxdur.
***
“Tozihil...”i türkcəyə çevirmək gərək ki, Azərbaycan türkləri, özəllikcə də
xanımlarımız müsəlman biliminin haralara yüksəldiyini, hansı dərinliklərimizə
baş vurub əl uzatdığını görsünlər.
***
Xomeyninin “Tozihil...”indən ilk etkilənmələrim: Bu kitabı “İctimai
dustaqxanalar üçün qaydalar” da adlandırmaq olar, “Cəmiyyəti dustaqxanaya
çevirməyin üsulları” da, “Dustaqxanaların beyinlərdə yerləşdirilməsi” də ,
“İdrakın ələ salınması” da...
***
Onun, guya Azərbaycan xalqının dili olan türkcəyə çevrilmiş olduğunu
söyləmək bu dilə və onun yiyələrinə qarşı sayğısızlıqdır.
***
Bu kitabın Azərbaycanda yaylması Azərbaycan türk xalqına və onun
dövlətinə qarşı qəsddir – idraka qəsd biçimində. Xalqı aldatmaqdır ki, guya bu
onun dilindədir, guya bu onun idrakı üçün qidadır...
***
Bu kitab həm də “müsəlman” adlananları dünya idrakından ayırmağa,
onların özlərinin özlərindən iyrənmələrinə və dünyanın onlardan iyrənməyinə
xidmət eləyir.
***
Bu kitab insanı, özəllikcə qadını alçaltmaq istəyinə də yaxşı yarayır. Onu
“Qadın – mikroskop altında” da adlandırmaq olar. Üzü örtülü, içi bayırda –
“Tozihil...” qadınları; üzü açıq, içi örtülü – Günbatan qadınları.
***
Onu Fərdiyyət sərhədlərinin “şəffaflaşdırılması” da adlandırmaq olar,
“İnsana inamsızlığın (hörmətsizliyin) tüğyanı” da...
***
Atamız var olsun!

“QAÇAQ NƏBİ”
“Qaçaq Nəbi” dastanı Azərbaycan xalqının ölümündən bəhs edir. Dastanda
Xalq o qədər yoxdur ki, yoxa hesabdır ki, balaca Nəbi böyük görünür.
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***
“Qaçaq Nəbi” dastanında Azərbaycan xalqının yalnız beli əyilməyib, o
yalnız diz çökdürülməyib – iməkləməyə, qarnı üstə sürünməyə məcbur edilib.
***
“Qaçaq Nəbi” dastanında xalq öz qəhrəmanını sevmir, ona yalnız sığınır;
aydın görünür ki, hər an onun arxasından qaça bilər.
***
Sevmək – var olmaq əlamətidir, böyüklük əlamətidir; sığınmaq –kiçiklik
əlamətidir.
***
Arxadan qaçmaq – sığınanların ikinci təbiətidir.
***
“Qaçaq Nəbi” dastanında xalqın gücü öz qəhrəmanına düyüncədə xəlvətcə
çörək aparmağa çatır.
***
“Qaçaq Nəbi” dastanında Xalq Zəhminin ölmüş olduğu realistcəsinə doğru
təsvir olunmuşdur.
***
Atamız var olsun!
22 Köçəri 14 il.

AZƏRBAYCAN MƏNZƏRƏLƏRİ
Gücümüzün azlığından uduzsaydıq, işimizi bilərdik. Biz gücümüzü
bilməməkdən uduzuruq. Ağır gələn budur mənə.
***
Bizə gücümüzü bilməmək qibləsi quraşdırıblar. Üzü ona doğru yatıb, ona
doğru dururuq.
***
Azərbaycan elə bir yerdir ki, türk orada bənzərləşir, hamılaşır,
cövhərsizləşir; Azərbaycan – türkün milli qeyrətsizləşmə məktəbidir.
***
Burada türkə birisi deyir ki, Türkiyə də pı yeyir, türklər də; Azərbaycan
türkü isə “azərbaycanlılıq” mövqeyindən bu zaman məmnunluqla gülümsəyir:
yəni biz xaricilərə o söz...
***
Bakı metropoliteninin “Nizami” mətəsi – yadelli, yadnəfəsli şairin, yadelli
qəhrəmanlarının öyülməsi. Yadelli qoşunun qarşısına bizim arvadın yaraqlıyasaqlı çıxması və onu yıxması – özünün ağıllı məsləhətiylə... O vaxtlardan
bəri Azərbaycan-lı kişilər bilmirlər ki, papaqları hardadır.
***
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O vaxtlardan bəri Azərbaycan-lılar öz donlarını gənəşiklə tikirlər. İndi bu
don o qədər genişdir ki, yalan olmasın, onun altına bütün dünya yerləşər, necə
ki, yerləşib özünün hər cür donuzuyla.
***
...Öz evində qərib oğlum, öz Yurdunda qərib Elim...
***
Atamız var olsun!
24 Xəzan 15-il.

TUSLU və GƏNCƏLİ
Deyə-deyə bizi inandırsanız ki, biz burada (türklər Azərbaycanda)
“gəlməyik” – bu, sizin üçün fəlakət olar. Çünki “gəlməlik” bizim üçün o demək
olar ki, “gəmilər yandırılıb, geriyə yol yoxdur, ölüb-öldürmək qalır”.
***
“Ölüm, ya olum” savaşında siz bizi yensəniz, yenə bilsəniz də, ad
qazanmazsınız; biz sizi öldürüb qurtarsaq, həm həyat qazanarıq, həm ad,
çünki biz sizin burda qalıb bizimlə birlikdə yaşamanıza darılmırıq.
***
Türk dili türk varlığını sözə çevirməyib hələ. Türkün gözündə əks olunur o
varlıq.
***
Türkün sözü türkün gözünü oxuya bilmir; saz oxuyur onu yalnız.
***
El içində “türkün sözü” deyimi təsadüfi deyilmir, “dəlidən doğru xəbər”
anlamındadır bu deyim. Bizsə “türkün sözü...” deyəndə hərtərəfli dərk olunmuş,
ali idraki, Asifçi – İnamçı söz başa düşürük.
***
Türk dilinin başı üstə çin dili, ərəb dili, fars dili, ingilis dili, rus dili, alman dili,
fransız dili...
***
Dilimizin başı üstəki dillərin hər biri – əlimizin üstəki əldir. Əlimizin üstəki
əllər kəsilməlidir!
***
Biz türklər nə qədər parçalanıb – paralanmış xalq olsaq da, bir şeydə birik:
Biz saza ağlayanlar xalqıyıq.
***
Saz “yetimlər anası” olmamalıdır – “əlsiz-ayaqsızların” xristianlığı kimi.
***
Saza sığınma yox, sazda öz böyüklüyünü görməli hər türk. Sevən kəs.
***
Sığınma – balacalıq bəlirtisidir, saz isə – sığmazların sənətidir.
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***
Sığmazlar sığınmazlar.
***
Sığmazlar, ümumiyyətlə sığnma halını sevmirlər – onlara sığınmanı da.
***
Onlar qurtarıcı olurlar, ancaq sığınacaq olmanı sığınanların alçaldılması
sanırlar.
***
Azərbaycan-lıların Nizamı xurafatı İslam xurafatı ilə yarışır. Çətin olacaq
bunlardan qurtulmaq – qurtulmaqsa gərəkdir, başqa yol yoxdur.
***
Gəncə – Nizami quyusuna düşüb, Azərbaycan Nizami quyusuna düşüb –
Gəncə başından.
***
Musanın “Tövrat”ı qanlı bir yəhudinamə olduğui kimi, Firdovsinin də
“Şahnamə”si qanlı bir farsnamədir.
***
Gəncəli İlyas Yusif oğlu deyir ki, filan əsəri ona türkcə yox, farsca yazmaq
buyrulanda “qulluq halqasına keçdi qulağım, qan vurdu beynimə, əsdi
dodağım”. Mən bu sözə qətiyyən inanmıram. Dodağı əsən Tuslu Firdovsi kimi
olardı: Sultan Mahmud ona buyurmuşdu ki, əsərinui türkcə yazsın, o isə
“Şahnamə”sini öz farscasında yazdı və kişilik elədi.
***
Gəncəlinin istedadı yoxdur Tusluda, Tuslunun qeyrəti yoxdur Gəncəlidə.
İstedadın simasızlığı buradan da aydın görünür.
***
Tuslu tarixçiyə, salnaməçiyə, peyğəmbərə oxşayır, Gəncəli şairə,
sənətkara– Tuslunun xidmətçisinə.
***
Atamız var olsun!
27 Çiçək 16-il.

HƏCİLƏR RESPUBLİKASI
Niyə “Yer ağır olanda öküz – öküzdən görür”? Çünki öküzdə sevgi olmur.
***
O yolun ki, lap aydın son mənhzili – məqsədi yoxdur, o yolda parçalanma,
haçalanma olacaqdır, olmalıdır; bundan qaçmaq mümkün və gərək deyil.
***
“Keçmişdə” maaşımız paltar almağa yetmirdi, indi paltar sabunu almağa
yetir.
***
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Yenə Tomiris və Nüşabə nənələrimiz haqqında: Arvaddan qoşun olmaz,
ya da Qoşundan arvad olmaz. İkisindən biridir.
***
Ocaq Yoluna maşın dözməz – Ocaq Yolu dəmir əsalı ayaqçılar Yoludur.
***
Mən öz millətimdən maddi üstün ola bilmərəm; mənəvi yüksək olmağa
çalışmaqsa – borcumdur.
***
Necə ki, biz türkçülüyün (“pantürkizmin”) bir bəla olmadığını gördük, eləcə
də bütçülüyün (bütpərəstçiliyin) bəla olmadığını anlamalıyıq. Bəla – büt
vasitəsiylə, Allah vasitəsiylə, padşah vasitəsiylə, qanun vasitəsiylə, millət
vasitəsiylə, imtina vasitəsiylə,... insan ağzını yummaqdır, gözünü bağlamaqdır,
ağlını yasaqlamaqdır. Çünki bunlar hamısı onun sinəsini dağlamaqdır.
***
Mən öz dərdimi (yoxsulluq fəlakətimi) öldürmək istəyirəm, onu başqalarına
da (məni sevənə, mənim sevdiyimə) yoluxdurmaqla yaşatmaq istəmirəm.
***
Çin yaxşı, Rus yaxşı, Batı yaxşı – həyatda; Türk yaxşı – ədəbiyyatda?!
Ədəbiyyat– mahiyyətdən danışır. Mahiyyətdə kim pisdir ki?!
***
Ramazan Kantoyev “Şirə zavodu”nu, Tahir Əlyev Şuşa qalasını, Rəhim
Qazıyev Laçını və Şuşanı, Kimlərsə Xocalını və Kəlbəcəri, Ağdamı və
Füzulini,..., Rumlular Kostantinopolu satıb evlərinə çoxlu pul ilə gələndə arvaduşaqlarının onlara sevgisi lap aşıb–daşırdı... Odur ki, mən arvad (və uşaq)
sevgisinə sayğısızam.
***
Azərbaycanda “müqəddəs yerlərə” (yadelli ayağına” ol qədər adam gedib,
həci olub qayıdır ki, çox keçməz “Azərbaycan Həcilər Respublikası” olarıq.
Tem bolee, padşahımız da həcidir.
***
Atamız var olsun!
17-ci ilin İşıq ayı.

TƏSLİMÇİLİK ƏHVALI
Yurdun yağılarının burnundan vurdum, Elim mənə yağı kəsildi. O qədər
yağısevər olub ki, Elim, özü tamam itib arada.
***
Elimin təmsilçiləri vurulur bir-bir, zaman-zaman, yağılar tərəfindən, Elimin
öz əliylə.
***
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Şumer getdi, Zərdüşt getdi, Midiya getdi, Turan – Türküstan getdi, Dədə
Qorqud getdi (bir ağzıgöyçək onu Dədəlikdən çıxarmaq üçün “tərcüməçi”
adlanırdı), abelər – əlifbalar getdi – uyğuruyla, Orxon –Yeniseyiylə; Babək
getdi... Növbə kimindir? Yeni-yeni pöhrələnən özümlük işartılarınınmı?!
***
Babək dirçəldirmir, Ağaməhəmməd şah Qacar “dirçəldilir”, çünki bu
“dirçəliş” bizi fars islamçılığına bağlamaq qəsdi güdür – Nizamiçilik,
Şəhriyarçılıq, Tusiçilik kimi...
***
Bir baxın! Bu kimi bağlılıqda biz yalnız itiririk, fars islamçılığı yalnız qazanır,
çünki o, özümlüyü üzərində “bağlanır”, biz özümlüyümüzü itirməklə bağlanırıq.
Doğrusunu bilmək istəsəniz, o bağlayır, biz bağlanırıq.
***
İngilislə də, rusla da, başqalarıyla da bağlanmaq şərtimiz bu əsasdadır.
***
Bu biri cəbhəmizdə isə Mustafazadələr, Qarayevlər, İbraqimbeqovlar,
müğənni Maqomayevlər, Qasımovalar və “en sayda” başqaları vasitəsiylə
bağlanırıq özgələrə, yadlara, yadlıqlara.
***
Bizi təslim eləyənlər bizi təmsil eləyən sayılırlar–hələ də!
***
...Yurdumda, Elimdə mərkəzdənqaçma uçqunlarının uğultusundan,
şaqqıltısından qulaq batır, Ocağım, yubanma!
***
Atamız var olsun!

AZƏRBAYCAN OĞULLARI
Deyirlər “türk” millət adıdır. İnanmaq olarmı buna? Millətin özümlüyü
olmalıdır axı...
***
Gerçəklikdə Yurd (Vətən) – filoloji anlayış imiş...Burada “iqtisadi maraq
məkanları” varmış Yurd əvəzinə.
***
Yenidənqurma nəticəsində Azərbaycan İsa Məsihlə Məhəmməd arasında
qansız savaş meydanına çevrildi. Görək daha yekə (qulağımızdan yekə)
tikəmiz hansına düşəcək.
***
İsa Məsih Məhəmmədi danmır, Məhəmməd – İsa Məsihi. Onların ikisi də
türkü danır, özümlüyü olmayan, beyinsiz türkü.
***
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Mehmet Akif Ərsoy deyir: ”Dəyməsin məbədimin köksünə naməhrəm əli”.
Sonra da davam eləyir: “Bu əzanlar ki, şəhadətləri dinin təməli, Əbədi
yurdumun üstündə mənim inləməli”. Ərsoyun məbədi, belə bəlli olur ki, onun
Yurdudur, türk yurdu. Burada Ərsoy unudur ki, yadelli moizələr türk yürdu üçün
məhz naməhrəm əlidir.
***
Bir lətifə var. Həkim psixi xəstəni sağaldıb evinə ötürür. “Sağalmış psix” öz
həyətində öz toyuğu ilə qarşılaşır və çığırıb həkimə qısılır. Həkim onu ciddiliyə
çağırır: “Ay Filankəs, – deyir, – axı toyuq səni yeyə bilməz”. “Sağalmış psix”
deyir: “Doktor, bunu mən bilirəm, toyuq bilmir”...
Azərbaycan belə bir psixi sağalmışa bənzəyir, Rusiya elə bir həkimə –
Azərbaycan oğullarının (o sıradan Azərbaycan oxumuşlarının, o sıradan
“Azərbaycan generallarının”) qeyrətindən.
***
Deyir bir evə oğru girir. Ev yiyəsi onu tutub ayaqlarını bağlayır, bəkçiyə
şikayətə qaçır. Bəkçi soruşur ki, oğrunun əl-ayağını başlamısanmı? Ev yiyəsi
deyir ayağını bağlamışam, əlini yox. Bəkçi deyir oğru ayağını açıb qaçar!... Ev
yiyəsi deyir açıb qaçmaz. Bəkçi gəlib oğrunu doğurdan da həmin vəziyyətdə
tapır...
Rusiya Azərbaycandan belə bir yəqinliklə qoşununu çəkib apardı: bildi ki,
Azərbaycan heç yerə qaçası deyil – əl-qolu bağlılığa o qədər alışıb ki... Rusiya
bunu ona görə bildi ki, dünyanı Rusiya üçün öyrənən rus oğulları var (İran üçün
öyrənən fars oğulları, Çin üçün öyrənən çin oğulları; Qərb üçün öyrənən Qərb
oğulları var...)
***
Dünyanı Azərbaycan üçün öyrənən Azərbaycan oğulları yoxdur.
***
Bu baxımdan, rusdan bir geriyiksə, ermənidən beş geriyik. Bu baxımdan,
yalnız rus deyil, ermənini də ötüb keçməyincə, nə əsl azadlığın üzünü
görəcəyik, nə də cürbəcür ermənilərin əllərini yaxamızdan aça biləcəyik.
***
Amerika həyat tərzi: “Sən öl ki, mən yaxşı yaşayım!” ABŞ-ın özü belə bir
özül üzərində bitmiş zəqqum ağacıdır.
***
ABŞ Türkiyənin vayına oturmuşdu, Yenidənqurma – yerdə qalan türk
ellərinin vayına oturdu – hamısını ABŞ-laşdırdı.
***
Ar ABŞ-ın arıdır ey! Daha bizimki kimi yox. İnanmırsınız, Bakının və başqa
Azərbaycan şəhərlərinin küçə tərtibatlarına baxın: burada ABŞ-lıq AR-lığı ikicə
günün içində görün nə qədər geridə buraxmışdır!
***
Azərbaycan oğullarının fikrincə, Azərbaycan məhz yıxılmalar üçün
“nəzərdə tutulmuş” bir ölkədir. Onlar Azərbaycanın bir yadellinin tapdağından

243

çıxmasını da başqa, “daha maraqlı” yadellinin ayaqlarına yıxılması üçün
gözləyirlər.
***
Azərbaycanı ABŞ-a qatmaq üçün bircə nəfər də “yankiyə” ehtiyac yox
imiş; Azərbaycan oğulları bununçün okeanı keçib orada dizin-dizin sürünməyi
özlərinə şərəf bilirlər.
***
Azərbaycan-lılar ABŞ-ın tərəfində İngiltərəyə qarşı vuruşmağa hazırdırlar: “azərbaycan-lı” deyilən “xalqda” əsilliyə qarşı çıxmaq duyğusu sanki
anadangəlmədir, özü də çox fəaldır.
***
Azərbaycan oğulları öz Yurdumuza qarşı da ABŞ-ın tərəfindədirlər. Onlar
ABŞ mallarıyla bizim dərimizi soyur, satır, ABŞ-lı oğlanlarla bölüşürlər.
***
Azərbaycan oğullarının fikrincə, Azərbaycan hamının təpiyini yeyə bilər,
özü isə heç kəsə şıllaq ata bilməz, Türkiyədən başqa!
***
Mən Azərbaycan oğullarının Ləyaqət venasını tapa bilmirəm ki, ona bircə
iynə vuram. Onlarda bu damar tamam öləziyib, itib.
***
“Koroğluyam, Babəkəm – Azərbaycan oğluyam” – ən uyuşmaz sözlərdir, o
dahi igidləri kirləndirər bu söz qondarması. Azərbaycan oğlu – Vladimir
Petroviç Zuvanov kimi olar.
***
Qulağımı şəkləyib ha dinşəyirəm, bircəysə də Azərbaycan oğlunun səsini
eşitmirəm. (Bu sözün özünü isə qorxa-qorxa yazıram: Azərbaycan oğulları o
qədər beyinsizləşiblər ki, onların birisi gəlib, Safruhun üstünə bozara-bağıra
bilər: “Ayə, ey! Safruhsan-nəsən! Eşitmirsən məni?! Kəs səsini! Mən –
Azərbaycan oğluyam!”)
***
Peyğəmbərliyin birincisi necə də doğru deyibmiş: “Azərbaycanda
Azərbaycan üçün azərbaycanlılar təhlükəsi var”.
***
Nağıllarda bir-birindən ayrı düşmüş, bir-birinə yadlaşmış ata-oğul
savaşından danışılır. Bəzən onlar bir-birini tanıyanda artıq gec olur... İnam Ata
(Asif Ata) Ocağı ilə Türkiyə arasında belə bir Ata-oğul qarşılaşması gözlənilir.
***
Deyilənə görə, Yer yumrusu saniyədə 30 km yeyinliklə öz oxu ətrafında
fırlanır. Herbert Uellsin bir hekayəsində iki bilgin Yerin bu fırlanışını dayandıra
bilən bir qurğu icad eləyirlər, bu qurğu işə salınarsa, nələr baş verəcəyini də
gözəl bilirlər...
***

244

Mən adamların (hamının – bəşərin) başının (bəlkə də qanının) içində
qıjıldayan zaman (vaxt) axınını Yer yumrusunun həmin fırlanışına bənzədirəm.
Bu fırlanışın da dayandırılması (hər kəsin ondan qırağa çıxıb öz orbitini
yaratması – fərdləşməsi) çox böyük olaylar törədərdi. Və bu dayandırma
(əslində ümumdünya çaxnaşması) baş verməyincə, İnam Ata (Asif Ata)
Amalını (bilimini, fəlsəfəsini) bəşərin başına (bəlkə də qanına) yerləşdirmək
mümkün olmayacaq.
***
Əslində türkün, özünü bir millət kimi, bir irq kimi dərk və təsdiq etməsi də
belə bir çaxnaşma istəyir...
***
...Diləklərimizə çatırıq; varidat az da olar, çox da, gəlir də, gedir də; oğulqız böyüyüb əldən çıxır – onlardan gözlədiyimiz təsəlli də onların ardınca...
***
Göydə irili-xırdalı, yaxınlı-uzaqlı ulduzlar qalır, Yerdə doğma millət – oğulqızına daim badalaq atdığımız, yaxşısına qara yaxdığımız, qabağını közsüz
qoymağa çalışdığımız El qalır. Göydəki ulduzlarla Yerdəki millət ölməzliyimizi
yadımıza salır.
***
Millətimizə yaxşılığımız artdıqca, Göydəki ulduzların işığı artır. Bizim
millətin də təsəllisi onlardadır, başqalarınkı da.
***
Ulduzlar – hamımızındır. Yer də ulduzdur. Bizə qədər də beləydi, bizdən
sonra da belə olacaq. Ulduzlar – ölməzliyin ünvanlarıdır.
***
Atamız var olsun!
16-cı ilin Ata ayı.

MƏNİM TƏKLİFİM
Türk Dünyasında Məhəmmədin kitabını qapayın! Ərəb Dünyasına yollayın!
Biz onun yurduna qonaq gedəndə onun kitabını öpərik – onun yurdaşları bizə
qonaq gələndə İnam Atanın Kitabını öpərlərsə.
***
Kitab öpmək – təslim olmanın ən dərin qatıdır. “Qonaq – ev yiyəsinin
süpürgəsidir” deyimi boş yerə deyilməyib.
***
Öz evində özgənin kitabını öpmək, qonağın süpürgəsi olmaq – “Paris
xartiyası”na ziddir, biz isə ona qol qoymuşuq...
***
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Mən Bakı (və ya Təbriz, və ya Almatı, və ya Bişkek, və ya Daşkənd, və ya
Qazan, və ya Aşqabat) xartiyasının imzalanacağı çağları gözləyir və sevirəm,
ona inanıram.
***
Mən təklif eləyirəm ki, Amerika ilə ortaq işlərimizin oradakıları Amerika
dilində adlandırsın, buradakıları bizim öz türkcəmizdə.
***
Mən “Paris xartiyası”nı oxumamış da bilirəm ki, onu “Dost dosta tən gərək”
prinsipi ilə quraşdırıblar. İmzaladığımız ilkelərə – prinsiplərə uymalıyıq.
***
Mən təklif eləyirəm ki, idraki baxımdan Azərbaycanın boş yer, simasız yer,
adsız yer, yiyəsiz yer, “neytral ərazi” sayılmasına göz yumulmasın, yol
verilməsin.
***
Türk sınırlarından dışarıdakı ölkələrlə ilişkilərimiz iqtisadi, siyasi və
məzmunca bunlara daxil olan başqa ilişkilərdir. Onları “tən dostluq” prinsipiylə
alqışlayıram. Və təklif eləyirəm ki, bizim dış ölkələrlə ilişkilərimizin “mənəviyyat
inteqrasiyası” biçiminə salınmasına göz yummayasınız, yol verməyəsiniz Efirli,
kağızlı mətbuat vasitəsiylə “dost ölkələrin” duzsuzluqlarnı – üzü bəzək, içi
təzək verlişlərini, yazılarını, tumançaq qadın və kişilərini evlərimizə
doldurmayasınız. Ayıbdır! Evdə arvad –uşaq var!
***
Bu inteqrasiyada biz yalnız alan tərəf olmaqla, belimizi qıracaq borc
yüklərinin altına giririk. Bu yük ya həqiqətən bizim belimizi qıracaq, ya da gectez “yeni dostlarla” aramızı vuracaq.
***
Xalq öz simasının dəyişməsiylə (düzünə qalsa, itməyə doğru getməsiylə)
bir müddət yol gedə bilər, ancaq barışa bilməz, çünki xalqı xalq eləyən onun
simasıdır.
***
Ərəbdən abe almışdıq, kitab almışdıq, islam almışdıq... Bəs ona nə
vermişdik?! İndi Batıdan abe alırıq, xartiya alırıq, partiya alırıq, multfilm alırıq...
Bəs ona nə veririk?... Nöyütmü, pambıqmı, filizmi...? Nöyütü, pambığı, filizi...
biz yaratmamışıq, üstünə tanınma tamğamızı vurmamışıq; bunlar Azərbaycan
təbiətinin döşündən sağılanlardır. Abeni, kitabı, xartiyanı, multfilmi...isə onlar
yaradıblar, üstünə də silinməz, danılmaz tamğalarını vurublar.
***
Yalnız yaratdığınla sevinə və öyünə bilərsən, yalnız yaratdığınla tanına və
sayıla bilərsən.
***
Balalarımız (mahiyyətimiz) qarşısında cinayətə son qoyun! Onları yad
ölkələrin dillərində, üslublarında tamaşalara – “mavi ekran qarşısına”
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çağırmaqdan usanın, yorulun, əl çəkin daha! Bununla xalqı necə dərin, necə
qaranlıq quyulara saldığınızı düşünün!
***
İnkişaf ümumbəşəri dəyərləri, məsələn, Yunus İmrəylə, Füzuliyə, Şekspirlə,
Lev Tolstoyla müəyyən olunur, dış ölkələrə yıxılmaqla yox.
***
Diqqət
eləyin ki, mən “ümumbəşəri dəyərlər” deyəndə Şekspirin,
Tolstoyun adını çəkirəm, onlar Yunusun, Füzulinin adını çəkmirlər; mən
Şekspiri, Tolstoyu bilirəm, onlar Yunusu, Füzulini bilmirlər. Onlar
ümumbəşərilikdə məndən aşağıdırlar.
***
Dostcasına onların yadına salın ki, quraşdırıb imzaladıqları xartiyaya əməl
eləsinlər.
***
Ümumbəşərilik təklifi üçün sizin Evinizdə daha zəngin məzmun var,
tükənməz məzmun var – İnam Ata Ocağının müqəddəsatı ünvanında.
***
...Başqa sözlə, mənim təklifim budur ki, ölkənizə mütləq səviyyədə yiyəlik
eləyəsiniz, ölkənizdə baş girləməyəsiniz, öz evinizdə süpürgə (qonaq)
olmayasınız – bu və ya başqa xanımın xoşuna gəlmək üçün, bu və ya başqa
məhləvi rəqibinizə qalib gəlmək üçün. Ev, məhlə idarəçisinin öz üfüqləri, öz
dəyər ölçüləri var, ölkə idarəçilərinin öz üfüqləri, dəyərləndirmə ölçüləri.
***
Məni ölü sayın, özünüzü diri. Ancaq bilin ki, bu gün başlarınızı mənim
təklifim üzərində sındırmasanız, sabah başlarımızı cürbəcür kitabların,
xartiyaların üstündə döyüb yastılayacaq və sındıracaqlar.
***
Atamız var olsun!
3 Qar 15-il.
DİL BİLİMİ
Ruhu tapdanıb əzilmişlər – kölə ruhlular deyirlər: “Neçə dil bilirsənsə, o
qədər adamsan”. Mənsə belə deyirəm: “Bir xalq neçə dil bilirsə, onu
tapdayanların sayı o qədərdir”.
***
Sənin dilini neçə başqası bilirsə, sən o sayda, o sanbalda varsan.
***
Öyrədən öyrənəndən üstündür, öyrənilən hər ikisindən.
***
Dil məsələsində xalqla fərdi qarışdırmayın. Burada tələbat bir-birinin
tamamilə əksinədir: mütəxəssis nə qədər çox dil bilsə, bir xalqda nə qədər çox
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dillər bilən uyğun sahə mütəxəssisi olsa, o qədər yaxşıdır; xalqın özünün isə
bircə dil belə bilməyə başlaması onun bir xalq kimi ölməyə başlaması deməkdir.
***
“Filan xalq öz dilini bilir” sözü heç bir anlam ifadə eləmir, çünki xalq öz
dilini bilmir; öz dili – xalqın varlığıdır. Məsələn, türk xalqı türk dilini bilmir; türk
dili türk xalqının varlığıdır.
***
Dil barədə xalqa öz varlığından başqa heç nə gərək deyil.
***
Hər bir çoxdilli mütəxəssis iş masasından qalxdıqca öz xalqı kimi bircədilli
olmalıdır; olmursa, onun xalqla birliyi yoxdur, yaxud öləzikdir.
***
Bilmək – öyrənmə ilə, öyrədilmə ilə bağlıdır; türk xalqına türk dilini kim
öyrədib?!
***
Ata atlığı kim öyrədir, at atlığı kimdən öyrənir?! Qoyuna qoyunluğu, quşa
quşluğu, balığıa balıqlığı?!...
***
Atamız var olsun!
22 Qürub 17-il.

BİLƏCƏRİDƏN O YANA və BU YANA
1.Azərbaycan oxumuşları
Bisimillah-ir-Rəhman-ir-Rəhim-ir! Necəsiniz, Azərbaycan oxumuşları?
Əzvayışıniz yaxşıdırmı? Oğul-uşağınız sağ-salamatdırmı? Allaha şükür! Allaha
şükür! Allahın kölgəsi, peyğəmbəriniz Məhəmmədin (s) nəfəsi, Avropanın,
Amerikanın mərhəməti üstünüzdən əskik olmasın! Amin! Amin! Ya Rəbb-ülaləmin!
***
...Azərbaycan oxumuşları, a beyinsizlər! Sizin heç döyüşdüyünüz oldumu?!
Nəyə qarşı döyüşdüyünüzü bildiyiniz oldumu, biləniniz oldumu tarıx boyu?!
Mən sizin üzünüzü anışdıra bilmirəm.
***
Çoxlu biliklə simasızlıq birləşəndə “bəzi Azərbaycan oxumuşları” alınır.
***
“Azərbaycan oxumuşu” ideya döyüşçüsü deyil, bu döyüşün gedişinə
döyükə-döyükə baxan və bu döyüşdə üstün gələnə yalmanandır.
***
Bütün Güney, Quzey, Doğu, Batı ölkələrində “Azərbaycan fəlsəfəsi”,
“Azərbaycan dövlətçiliyi”, “Azərbaycan İnamçılığı”, “Azərbaycan türkçülüyü –
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insançılıqdır”, “Azərbaycan estetika məktəbləri”, “Azərbaycan hüquq elmi –
haqq bilgisidir”, “Azərbaycan təsərrüfat elmləri”... adlarında fənlər öyrənilməyə
başlayana qədər; irili-xırdalı bütün Türk Ellərində – heç olmasa bunlarda! –
ortaq dil türk dili olana qədər bu söz qüvvədə qalacaqdır, Azərbaycan
oxumuşları! – hər gün üzünüzə yenicə deyilmiş haqlı söyüş kimi.
***
Azərbaycan oxumuşları! Sizin bəxtiniz onda gətirmədi ki, “Biləcəridən o
yana” keçə bildiniz, Azərbaycan xalqı isə “Biləcəridən bu yanda” qaldı.
***
“Biləcəridən o yandakı” dünya Azərbaycanı axtara-axtara “Biləcəridən bu
yana” gəlib çıxacaq – İnam Ata Ocağının İşığını tuta-tuta.
***
Azərbaycan oxumuşları! Siz oxuyub böyüdükcə Azərbaycanın kiçikliyini
gördünüz, Böyüklüyünü görmədiniz. Onda gördüyünüz böyüklüksə coğrafi
“Biləcəridən o yana” keçə bilmədi.
***
Azərbaycanda gördüyünüz əsl Böyüklüyü isə buynuzladınız – “Biləcəridən
o yandakı” bütün dünya kimi.
***
Azərbaycan oxumuşları! Siz sövq-təbiinizin “Biləcərisindən o yana” keçə
bilmədiniz – Azərbaycanın əsl Böyüklüyünü buynuzlamaq azarınız bundan irəli
gəlir.
***
“Biləcəridən o yana” keçmiş Azərbaycan oxumuşları! Sizin bəxtiniz onda
gətirmədi ki, İnam Ata ilə çağdaş oldunuz.
***
Dünyanın ikici səviyyəsi var: biri mənə tən, o biri məndən aşağı.
***
Azərbaycan oxumuşları! Bütün oxuduqlarınızı Məşədi İbad kimi
“yarısınacan” oxumusunuz, ona görə də heç bir sözün canını bilmirsiniz.
Anlamırsınız ki, Azərbaycan üçün bütün sözlərin canı “Biləcəridən bu yanda”dır.
***
Azərbaycan oxumuşları! Əsilsizliyin “indi bütün dünya belədir” adında
bəraəti yoxdur axı! Yoxdur əsilsizliyin bəraəti!
***
Oxuduqlarınız gözünüzü kor, ağzınızı daddan məhrum eləyib. Odur ki,
Böyüklük evinizin içinə gəlib girir, siz isə onu görmür və ya görüb də
sevmirsiniz – çünki o, üzdən sizə oxşayır.
***
Azərbaycan oxumuşları! Siz dəmirdən çarıq geyib, əlinizə dəmir əsa
götürüb, böyüklük sorağıyla Qızılüzəndən o yana, Dəmirqapıdan o yana,
Borçalıdan o yana, Kaşğardan o yana – bir sözlə, “Biləcəridən o yana”, çox-çox
o yanlara gedirsiniz.
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...Kaş heç oxumayadınız!
Neyləyim ki, oxumuşlarsınız!...

***
Oxumamış

olsaydınız,

anlardınız

məni.

***
Bir yorğun qəzet redaktoru Oğuzun yeni deyimlərini neçə gün özündə
saxladıqdan sonra, qəzetdə dərc eləməyə yararlı bilməyib, geri qaytarlb dedi ki,
hər bir halda beləsini yazmaq olar.
***
O söz ki artıq yazılıb, onu doğurdan da “yazmaq olar”, yəni yazmaq
mümkündür. Nəyi “yazmaq” mümkün deyil ki!..
***
Yalnız “ifşa” ilə, tənqidlə baş girləyən bədiyyatçı naşı tərbiyəçiyə bənzəyir.
Naşı tərbiyəçi “Ona dəymə, buna dəymə! Elə eləmə, belə eləmə!” deyə-deyə
uşağı bezdirir və bezikmiş uşağın gözündən “Bəs nə eləyim?” sorğusunu
oxuya bilmir, oxuyanda da açmasını bilmir.
***
Müdirliyin böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq, müdirləşən bədiyyatçı ölmüş
bədiyyatçıdır. Yaxşı ki, “inkişaf etmiş, qabaqcıl ölkələrin” bu sahədə “müsbət
təcrübələri” yoxdur, yoxsa Azərbaycan oxumuşlarının müdirləşənləri öz
simasızlıqlarını həmin təcrübənin dalında gizlədərdilər.
***
Azərbaycan oxumuşlarının bizi buynuzlamağa haqları var: biz XX yüzili
onların əllərindən alıb, adlarını bütün dəftərlərdən sildik.
***
Azərbaycan oxumuşları! Sizin sağalmanız – savadlanmanız o vaxt baş
tutacaq ki, dəftər-qələminizi götürüb gələcəksiniz İnam Atanın – Asif Atanın
övladlarından öyrənməyə!
***
Atamız var olsun!

2. Heca oyunu
Azərbaycan oxumuşları arasından çoxlu heca oyunçuları yetişib. Onlar bu
işə qumarçı çılğınlığıyla elə qurşanıblar ki, oyunun gedişində qarasaqqal,
ağsaqqal deməyib sağa-sola küçə söyüşləri yağdırırlar. Çünki elmdə elmin
mənafeyi, oyunda oyunun mənafeyi əsasdır, saqqalınkı yox – nə rəngdə olurolsun.
***
Heca oyunu Azərbaycan elminin son sözüdür, bəşərin idrak xəzinəsinə ən
dəyərli töhfəsidir.
***
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Deyirlər xarici ölkələrdən – Abışdan, Səyşel adamlarından, Ficidən və
başqalarından bizə tələbələr gəlir ki, heca oyununun incəliklərini öyrənib öz
ölkələrinə qayıtsınlar, öz xalqlarını bu oyun elmiylə feyz ayıb etsinlər. (Zarafat
deyil, bu ölkələrin hamısı ingilizdilli ölkələrdir!)
***
Bu oyunu xaricilərə öyrətmək üçün Azərbaycanda menacer kolleci
açılacaq, orada dərs keçmək üçün Müstəqil Muğan ölkələrindən professorlar
dəvət olunacaq.
***
Babalı yenə deyənlərin boynuna, deyirlər ki, hecaçıların fikrincə, Nuhun
tufanına qədər və ondan sonra heç kəs olmayıb, yalnız türklər olublar.
***
Burada mən barmağımı dişləyirəm: “Ay dadi-bidad, – deyirəm, – bəlkə indi
dünyada hamının olmasının, türkün olmamasının səbəbi budur?! O anlamda ki,
türklər olublar və ölüb qurtarıblar!...” (Burada hecaları bir balaca dəbərtsən,
yəni yerlərini dəyişsən, onlara səslidən-səssizdən bir şey artırıb-azaltsan, yəqin
ki, bu fərziyyə də sübuta yetmiş olar, əyrilikdə, məsələn, Quranı-Kərimin ərəb
abesindəki əyrilikdə doğruluğun və tükənməz enerjinin olması haqqındakı
fərziyyə də, hələ deysən, ümumdünya itələşmə qanunu da. Onda Nütonun
atası nə yanar! Axı o da ingiliz idi... Deyəsən, Yer üzünü bu ingiliz
maniyasından Azərbaycan oxumuşları xilas edəcəklər – başda hecaçılar
olmaqla.)
***
Doğrudan da iftixar duyğusundan adamın ürəyi az qalır dayansın!
***
Atamız var olsun!
26 Ata 15-il. Bakı.

3.Ocaq və Azərbaycan
Azərbaycana Ocaq Övladlığından böyük xidmət, Ocaq dönüklüyündən ağır
xəyanət, Ocaq işinə əyri baxmaqdan məkrli badalaq yoxdur.
***
Azərbaycanda “Ocaq Övladı” adından böyük mükafat, “Ocaq dönüyü”
adından ağır töhmət, Ocaq fəalsızından zəlil raxit yoxdur.
***
Azərbaycanda Ocağı anlamaqdan böyük idrak yoxdur; Ocağı anlamamaq
isə qanmazlığın meyarı sayıla bilər.
***
Azərbaycan simasızlığı – virus mənşəli bir xəstəlikdir, onun daşıyıcısı və
yayıcısı “Azərbaycan oxumuşu” adında bir virusdur. Buna görə də Azərbaycan
simasızlığına qarşı döyüş – ümumbəşəri bir işdir.
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***
Simasızlığın altında simanız var – ona görə də üst qatınızı deşənə qədər
pasaçanla sürtəcəm sizi.
***
İridişli pasaçana əl atmalı oluram – dəriniz cızılanda, sıyrılanda məndən
inciməyin – simasızlıq qatınız o qədər qalındır ki, zata keçibdir.
***
Pasaçanımla sürtüb, sürtüb, pasınızı tamam töküb, dərininzin bütün
səthində ağrıyan yerlərinizə çatandan sonra sizi Ocaqda təpədən-dırnağa
yaxşı–yaxşı dezinfeksiya edəcəyəm – axı Ocaq həm də yaxçı dezinfeksiya
vasitəsidir!
***
Bunun son ucunda siz yoxluqdan, özünə yadlıqdan, özgəçilikdən çıxıb –
Varlığa, Doğmalığa, Özümlüyə çatacaqsınız.
***
Bunun son ucunda siz yenidən doğulacaqsınız – yenidən doğulmanın
bütün fərəhləriylə.
***
Ocaq sizi yenidən əkib doğmağa gəlib.
***
Ocaq həm də ona gəlib ki, Azərbaycan oxumuşlarını ifşa eləsin – göstərsin
ki, onlar dünyanı “Azərbaycan üçün” öyrənəndə dünya var olur, Azərbaycan
yox olur; Azərbaycanı dünya üçün öyrənəndə dünya – yeyən olur, Azərbaycan
– yeyilən olur.
***
Dünya Azərbaycanı o vaxt öyrənəcək ki, “Azərbaycan” adında məzmun
mövcud olsun.
***
Azərbaycan məzmunu Azərbaycan içində, Azərbaycan türkü tərəfindən,
dünya məzmunları ilə yarışda, dünya məzmunsuzluqlarına qarşı döyüşdə
yarana bilər.
***
Azərbaycan oxumuşları isə yarışmamış və döyüşməmişlər. Əgər yarışıb –
döyüşüblərsə, buyurub da əldə etdikləri nəticələrin adını desinlər.
***
Onlar ilsıra boyunca, yəni tarıx boyunca yalnız özgələrin saqqızını
çeynəyiblər. Bu gün bu “işə” ayrı bir şövqlə qurşanıblar – ağızlarını elə
marçıldadırlar ki, saqqızın şaqqıltısından qulaq batır.
***
Azərbaycanda Azərbaycan türklərinin deyil, başqalarının yaradacaqları
məzmuna heç bir sözümüz, iradımız, çübhəmiz yoxdur, ancaq ona da göz
yuma bilmərik ki, həmin məzmun yenə “Dünya məzmunu” olacaq, “Azərbaycan
məzmunu” olmayacaq.
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***
Azərbaycanda yaradılacaq məzmunun “Azərbaycan məzmunu” olması
üçün onun yaradıcısı Azərbaycan türkünün pasportunu almalıdır – özü də
çarəsizlikdən yox, kinli-kinli yox – sevə-sevə.
***
Çarəsizlik – ölümdür, kinlilik – dağıdıcılıqdır. Yalnız sevmək – yaradıcılığa
səbəb ola bilər.
***
“Azərbaycanı dünyaya tanıtmağın” bircə yolu var: Azərbaycanın Dünyaya
müqavimətini təşkil etmək.
***
Deyəcəksiniz ki, “Dünyanı bizə düşmən eləyir”. Ancaq bu, sizin
tərəfinizdən özünüz barədə çox yüksək, əsassız yüksək fikirdə olmaqdır: axı
dünyanın sizə dost və ya düşmən olması üçün siz qabaqca Var olmalısınız,
dünya bilməlidir ki, dostluq və ya düşmənlik elədiyi Kimdir.
***
Kimlik isə – yuxarıda dediyimiz həmin məzmundur. Siz onu yaratmamısınız.
***
“İlamentar bir misal”: “Türk” adı sızın Varlığınıza bir işarədir. Görürsünüzmü,
Dünya bu adınıza qarşı necə inadla və uğurla döyüşür?!
***
Sabah Dünya, özünə gərəkli bilsə, sizin “azərbaycanlı” adınıza qarşı da
həmin inadla vuruşacaq.
***
O səni danır və sənə deyir ki, “məni özünə dost bil”. Dost bil ki, “dostluq”
örtüyü altında səni yeyib qurtarım.
***
Azərbaycanda hamı buna razıdır – Ocaqdan başqa.
***
...Dünyanın məntiqi budur! Babalarimiz bunu düzgün ifadə eləyiblər,
deyəndə ki, “Çəkişməsən – bərkişməzsən!”
***
Atamız var olsun!
20 Od 15-il.

BAKIDA BATI MƏDƏNİYYƏTİ
Bir küçənin sabunla yuyulub, o birinin tüpürcəkli zibil altında qalmasından
bildim ki, Bakıya Amerka mədəniyyəti gəlib. Dilənçiylə Şahbalanın qol-qola
gəzişməsindən anladım ki, Bakıya Amerka mədəniyyəti gəlib. Fahişənin
bakirədən üstün sayılmasından bildim ki, Bakıya Amerka mədəniyyəti gəlib.
Qurdun Quzuyla otlamasından bildim ki, Bakıya Amerka mədəniyyəti gəlib.
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Əsgərin
Muzdluya
çevrilməsindən,
başlardan
gənclik
dumanının
çəkilməsindən; türklərin “Tərəkəmə”yə yad havaya oynamasından, türk
xəncərinin Xaçonunkuna bənzər parıltısından; qocaların da cavanlıq əsasında
yaşamağa dartılıb cırılmasından, adam üzünün və Yer üzünün dərəcə toru kimi
damalanmasından... Gördüm ki, duydum ki, bildim ki, Bakıya Batı mədəniyyəti
gəlib...
***
Küçənin sabunla yuyulması da tüpürcəkli zibil altında qalması qədər
iyrəncdir; Dilənçinin Şahbalayla qol-qola gəzişməsi də dilənçilik və şahbalalıq
qədər iyrəncdir; fahişənin bakirədən üstün tutulması heyvandan yüksəyə qalxa
bilməyənlərin insana qarşı paxıllıq üsyanıdır; Qurd Quzuyla otladıqda acır,
iştahlanır, Quzu Qurdla otladıqda doyur, yeməliləşir; Əsgər Muzdluya
çevrildikdə Yurdsuzlaşır, Yurd bazarlaşır; dumanı dağılan gənc baş
canavarlaşır, tülküləçir; “Tərəkəmə”dən başqa havaya oynayan türk özünü itirir,
xəncərinin parıltısı Xaçolaşan türkün bir ayağı gora sallanır; gənclik qanunu ilə
“yaşayan” qoca məzmunsuzlaşır, duzsuzlaşır; üzlər damalananda nəfəs
çəkməyə yer qalmır – adam boğulur...
***
...Mən bilmək istəyirım ki, mənim sözlərimin xiridarı – alıcısı kimdir? Mən
istəyirəm ki, o məni axtarıb tapsın; mən onu axtarsam, yanıla bilərəm, o məndə
yanılmaz.
***
Mən bilmək istəyirəm ki, Bakının yiyəsi kimdir?
***
Atamız var olsun!
12 Xəzan 16-il..

KEÇMİŞ və GƏLƏCƏK
Mən “Yenidənqurma”nı ABŞ-laşma sayıram, ABŞ-laşmanı yalquzaqlaşma.
***
Təklənmə, təkləşmə – sağ əlin sol ələ qənimləşməsinə qədər...
***
Atanın, ananın, qardaşın, bacının, yarın, yoldaşın ölümü; Yurdun, Elin
ölümü...
***
Təkistəkli kənd, şəhər – yemək; cütistəkli bəşər– yemək, cütləşmək.
***
Nəyə inanım? Niyə inanım?
***
...Keçmişlərdən gəlib bizə çatmış anlayışlar, dəyərlər ayrı-ayrılıqda deyil,
“anlayışlar, dəyərlər kompleksi və ya sistemi” biçimində çatıb. Onların biri yox
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olanda “ansambl” pozulur, bütün sistemin işi axsayır. Anlayış və dəyərlərin
burnunu, qulağını düzəltməklə iş düzəlmir.
***
Əsgər muzdludursa – qorunan yurd deyil, El deyil, “iqtisadi maraq
məkanıdır”.
***
Muzdlu – şəhid olmur, gəbərir.
***
Təkdəyərli, cütistəkli yerlərdə Yurd olmur, El olmur, ansambl ailə olmur.
Çünki bunların özləri dəyər sistemləridir, ən yüksək dəyərlər sırasındadır.
***
Təkdəyərli, cütistəkli yerlərdəki dövlətlərarası savaşlarda ölənlər haqqında
“Yurd uğrunda öldü” demək, “qəhrəmancasına” demək, “şəhid oldu” demək –
baş piyləməkdir.
***
Piyli başın Yurdu olmur, Eli olmur, Ailəsi Olmur, piyi olur – ya kökəlməklə
əldə edilmiş, ya da yaxılmış.
***
Atası, anası, bacısı, qardaşı, arvadı, balası olduğu halda atasız, anasız,
qardaşsız, bacısız, sevgilisiz, balasız olan oğulun Yurdu, Eli də olmur.
Olmayanı qorumurlar, “o ətraflarda” əldə yaraq və ya başqa bir əmək aləti
olmaqla, işləyib yemək haqqı alırlar. Yeməsən cütləşə bilməzsən.
***
Müqəddəsliklər zəncir halqaları kimi bir-birinə bağlıdır. Mən bunlardan
qıraqdakı yaşamda heç bir anlam, heç bir dad-duz görmürəm, fərəh görmürəm,
gələcək görmürəm.
***
Mən sözümü keçmiş yox, gələcək bilib yazıram; gələcək olduğunu
bilməsəm, heç yazmaram.
***
Nəfəs nəfəslə isinir – insan havası yaranır; nəfəs nəfsə çevrilir, başqa
nəfəsləri murdarlayır, ağulayır – adam səhrası yaranır – elə bir səhra ki, elə ilk
işartısı adamın canına üşütmə salır; görürsən ki, daldalanmağa yer yoxdur; göz
işlədikcə uzanıb gedən dustaqxana divarı kimi sal səhra...
***
O səhradan bayquş səsi, çaqqal-canavar ulaşması, qaban ovlayan ilk
(ibtidai) adamların “qoyma, qoyma!” bağırtıları eşidilir.
***
...Bu – keçmişdir. Gələcəyə gedəlim! Güləcəkli gələcəyə, İnsan səltənətinə,
Ata səltənətinə, İnam səltənətinə.
***
Atamız var olsun!
11 Xəzan 16-il.
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BU BAĞIMSIZLIQ...
İngilis oxumuşu ingilisdə belə bir yanlış təsəvvür yaradıb ki, “necə olsa da,
ingilis türkdən mədəni olar”. Türk oxumuşu türkdə belə bir yanlış təsəvvür
yaradıb ki, “necə olsa da, ingilis türkdən mədəni olar”.
***
Mən, söz yox, “ingilisdə”, “türkdə” deyəndə “sıravi” adlanan səfehləri
nəzərdə tuturam. Bunlar isə, əslində “hamı” deməkdir, bütün ingilis (və ya türk)
toplumu (cəmiyyəti) deməkdir.
***
Bu bağımsızlıq – xalqdakı (Sanço Pansalardakı) bağımsızlıq eşqinin belini
qırdı.
***
Bu bağımsızlıq – bundan sonrakı bağımsızlıq qayğısını bütünlüklə şair Don
Kixotun belinə yüklədi. Sanço Pansalarsız o, bu yükü çəkə bilməz.
***
Bu bağımsızlıq – xalqda bağlanmağa yanğı yaratdı. İndi xalq –
bağlanmağa mıx axtarır.
***
“Sonuncu Mogikan”ımız kim olacaq, hansımız olacağıq?
***
Mən “sonuncu Mogikan”ı – bütün uca boyu ilə, tunc rəngli dərisi ilə,
sağlam bədəni ilə, quşu gözündən vuran tuşculluğu ilə, ağzıyla quş tutan
çevikliyi ilə, bükülməz qolu ilə, dəmiri dələn zəhmli baxışı ilə və ya göyçək üzü
ilə – bir heç sayıram.
***
Sununcu Mogikan – artıq irokez deyil; gəlmələrin ələbaxanı, soytarısı –
təlxəyidir.
***
Sonuncu Mogikan – gəlmələrin yaratdığı müzeydəki “canlı” bir herbarıdir,
eksponatdır.
***
“Həyat ugrunda mübarizə”, “Uyğunlaşma”... İnsan inkişafının belə
mərhələləri yoxdur, olmayıb; bunlar heyvan “gəlişməsinin” mərhələləridir – indi
Batının bizə sırıdığı.
***
“Yaşamaq uğrunda didişmə” – yırtıcılıq deməkdir, “uyğunlaşma” –
buqələmunluq.
***
...Meyitdən azacıq fərqlənən birisi, meyidə baxıb özünün qoçaqlığı ilə
öyürnürdü.
***
Atamız var olsun!
4-6 Ata 17-il.
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SIRĞALAR
Haqlı qəzəbi, müqəddəs qəzəbi, böyük qəzəbi havaya sovurmamalı; onun
qədrini bilməli; onu yığmalı, qorumalı, saxlamalı, cilalamalı; günü gələndə
səbəbin başına elə çırpmalı ki, biryolluq olsun.
Azərbaycanın Xocalı qəzəbi belə bir qəzəbdir.
***
Azərbaycanın Şəhidlər anıtı – ürəklərimizdəki Xocalı mücrüsüdür. O –
hamımız üçün birdir, bircədir; o, bir möhtəşəm abidə dalğasıdır. “Şəhdilər
xiyabanı” adı ilə hər tində salınmış qəbiristanlıqlar isə dalğaqırandır və
ölənlərimizi urvatdan salandır.
***
Heç bir “sərhədyanı alış-veriş”, heç bir rəsmi barış, heç bir “dost gülüşü”,
heç bir “Helsingi görüşü”, heç bir “Moskva yürüşü” Xocalı mücrüsünü aça
bilməz. O yalnız içəndəkilərin səbəbin başına çırpılacağı gün açılacaqdır.
***
Mənim kitabım Türk Dünyasının bütün okullarında öyrənilməlidir; kitabımın
yozulmaları yox, özü. Bütün ilkin və yüksək okullarda – hamısında. Zorakı bir
fənn kimi yox, sevilən fənn kimi.
***
Mən səni türklüyünə görə sevirəm. Rıca edirəm “Meyd in Yusiey” telinitoqqanı yığışdırasan!
***
Azərbaycan Dövlətçiliyi üçün hava balıncı (oksigen balıncı) demək olan
türk millətçiliyi nə durumdadır? Cavab: Azərbaycanda türkü sayan yoxdur,
türkün saymadığı yoxdur.
***
Birbaşa “bəşər mədəniyyəti” yaranmır və yaradılmır. Bəşər mədəniyyəti
milli mədəniyyətlərin qaymağından yaranır.
***
Kənd – ölkə deyil, ölkə imkandır. Şəhər, nə qədər simasız olsa da, ölkəni o
təmsil eləyir, kənd yox.
***
Ölkə–iradi varlıqdır; iradə ilə, hökmlə, yönəldilən idrakla, yadlıqlara
müqavimətlə bağlı canlı varlıqdır.
***
Ölkə – müəyyən anlamda – təmsilçidən (məsələn, məndən), onun
iradəsindən ibarətdir.
***
Ümumi kütləlik, bədənlik, gödənlik Təmsilçinin iradəsini üstələyib itirdikdə –
ölkə simasını itirir. Bu – ölkənin ya ölüm halıdır, yaxıd ölümqabağı halı.
***
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“Demokratiya” – həmin iradənin qəbul olunmasını bir az yumşaldıb
asanlaşdıran, bir az ört-basdır eləyən ilğımdır.
***
Beləliklə mənim istəyim təyinlər vermək deyil, Azərbaycan Təmsilçisi
yaratmaq, onun yaranma yoluna işıq salmaqdır.
***
Azərbaycan Dövlətinin qulağı üçün sırğa: Millətçilik etməyən dövlət (millət)
məhv olacaq. İlsırada (tarixdə) istənilən dövləti (milləti) yaşadan – millət olub –
bir Millət.
***
Atamız var olsun!
16-cı il Od - Yağış ayları.

ULUYURD QURUCULARI ÜÇÜN SIRĞA
Ləzzətçilik, barçılıq – kazinoçuluq, oynaqçılıq, qadının çılpaqçılığı və asan
ələ gələnliyi, pulçuluq, varlıçılıq, parlaqçılıq, çoxdilllilik... – mənəviyyatsızlıqdan
çox, siyasətdir – Din kimi, “azsaylılara qayğı” kimi, “insan haqları” kimi;
“cavanlar hüququ” kimi...
***
Bunlar kiminin əlində kəmənddir, siyasətdir, kiminin salındığı, düşdüyü
tələ...
***
İran – Batılaşmada bizdən (Turandan) geri qalacaqsa, daha doğrusu,
Batılaşmada biz İrandan qabağa düşəcəyiksə – İran bizi işğal eləyəcək.
***
Bənzərsizliyini itirənin işğal olunmamağa marağı qalmır.
***
Adam var – Vardan üstündür – varı nə qədər olur-olsun, beləsini günün
günorta çağı əliçıraqlı axtarmalı olursan. Adam var – Vardan alçaqdır – var
adında heç nəyi olmasa da; itə ağac atırsan beləsinə dəyir.
***
İnam Atanın (Asif Atanın) harayladığı Uluyurd hərəkatının qurucuları bunu
qulaqlarında sırğa eləsinlər.
***
Atamız var olsun!
18-ci ilin Od ayı. (İyul 1996).

258

İKİ CÜR DEMOKRATİYA
Deyimçi deyəndir (onun dediyi düzgündür), çünki siz deyən olsaydı,
deyimçi siz olardınız, bu fürsəti əldən verməzdiniz.
***
“İtirməyə heç nəyi olmayan”lardan utanmaq gərəkdir, çünki onların
itirdiklərinin hamısı sizin evlərinizdədir. Bundan utanan üzünüz yosdursa, onda
onlardan qorxmalısınız.
***
“İtirməyə heç nəyi olmayanlar” öz itiklərini tapmaq üçün hər şeyi olanların
evlərini dağıdanda dağıdıcıları qınayanları yanılırlar.
***
Etiniki başa çıxartmaq – etnikə qayğı deyil, yağlılıqdır.
***
Başa çıxmaq – başa yararlıqladır. Yararlığa səd çəkmək – yaramazlıqdır.
***
Filan yerə istənilən adamı seçmək olarsa, istənilən adamın filan yeri
(”kürsünü”) zəbt etməsi qəbahət deyil.
***
Fikir ləmbəliyi. Demokratiya. Yaradanı, Yaradanlığı (Tanrını, Tanrılığı)
qəbul etməmək; Və etmək.
***
Mən öz fikirlərimin Yaradıcısı, Yaradanıyam; özgə fikirlərinin, ola bilər ki,
bilicisi. Tanrı – yaradıcıdır, layihəçidir. Bilici isə – icraçıdır.
***
İcraçılığın içində də Yaradanlıq var. (Bunu danmaq olmaz.) –Yaradanın
icraçılığı qədər (bəlkə də).
***
Demokratiya – Yaradanı, Yaradıcısını, məsələn, Mütləqə İnam Yaradıcısını
– qəbul etmək anlamında məqbuldur; Həsənsox dəyirmanı anlamında– yox.
***
Fikir ləmbəliyi – Yaradanlığı olmayanlar üçün demokratiya.
***
Bütövlükdə: Demokratiya ən yaxşı halda – Yaradanlıqdan aşagıdakı qata
aid birgə iş biçimidir; orada ona “Qanun” deyilir; orada ona mütləq əməl
olunmalıdır; orada ona əməl olunmaması – zorakılığa bəraət qazandırır.
***
(Mən “Yaradan” deyəndə, “Tanrı” deyəndə – Şəxsin yaradıcılığını,
Yaradıcı Şəxsi göz önündə tuturam, Allahı yox.)
***
“Etnik” – içində yaşadığı xalqın Dövlətinə özünün başında gizlətdiyi etniklik
havasıyla başçılıq edərsə, öz etnosunun qalığına zərbə vurmuş olar və bu –
insaniliyin intiqamı olar.
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***
İnsaniliyə söykənin – onda heç vaxt çaşmazsınız – nə öz xalqınıza qarşı,
nə də başqalarına qarşı.
***
Atamız var olsun!
11 Günəş 17-il.

DAŞIYICI və TƏMSİLÇİ
Xalq – bir xalq kimi – heç bir məsuliyyət daşımır; heç kəsə heç nə borclu
deyil.
Xalq – elə xəlqi olmalıdır.
***
Xalq – mühitdir, yerlikdir (fondur).
***
Xalq – Təmsilçi deyil, daşıyıcıdır – sifətlərin daşıyıcısı. (Məsulliyyətin yox).
***
Çay özünün çirkliliyinə görə cavabdeh deyil. Cavabdeh – onu çirkləndirən,
Təmsilçi – onun təmizliyi üçün məsuliyyət daşıyandır.
***
Xalq – mal (əmtəə) istehsalçı deyil (o cümlədən) – mənəvi-ruhani dəyərlər
yaradıcılığı sahəsində də. Xalq – gözişləməz çöllükdə yovşan, piran yetirəndir.
***
Gözişləməz çöllükdə gözə dəyən ala–seyrək yovşanı, piranı toplayıb,
ondan süpürgə bağlamaq Təmsilçinin işidir.
***
Xalq adına deyilən (ərkyana) qınaqlar, tənqidlər, söyüşlər– (yenə)
Təmsilçiyə tuşlanır (ünvanlanır).
***
Türk xalqının, o cümlədən Azərbaycan xalqının (eləcə də türk dilinin, o
cümlədən Azərbaycan türkcəsinin) bu gündə, bu durumda olmasının səbəbi,
suçu – onun ulu Təmsilçilərində axtarılmalıdır. O cümlədən: Bilqamısda,
Zərdüştə, Kiaksarda, Dədə Qorqudda, Bilgə Xaqanda, Əlişir Nəvaidə, Yunus
İmrədə, Baburda, Teymurda, Bayaziddə, Eldənizdə, Osmanda, Şah İsmayılda,
Sultan Səlimdə, Uzun Həsəndə, Gödək Yaqubda, Abayda, Çokanda,
Cəlililərdə, Səttərxanda, Atatürkdə..., İnam Atada.
***
Üstəlik, həm də Safruhda. Yəni: “Xalqın üzərində, fonunda yüksəlmişəm”
deyən şəxsiyyət fərdlərində. Biz onların yetirmələriyik (əsərləriyik) – bu
səviyyədəyik.
***

260

Türk xalqını (o cümlədən Azərbaycan xalqını) bu durumdan çıxaran da
bunlar – Təmsilçilər olcaqdır.
***
Xalqı yaradana, qurana, ilsıra (tarix) yollarıyla aparana, bəşər içində onun
bənzərsizliyini görənə və qoruyana – Təmsilçi deyilir.
***
“Mən azadam, xalqım tapdaqdadır” iddiasını qəbul etmədik.
***
“Mən böyüyəm, arıyam, duruyam; xalqım – kiçikdir, bulaşıqdır,
həlməşikdir”– iddiasını yekəbaşlıq saydıq.
***
(Bir nəfəsdərmə – haşıyə: Başın yekəliyiylə balacalığa bir çıxar).
***
Xalqın dili – məhz xəlqi olmalıdır; yəni biçimsiz, yatımlı, musiqili, sadə,
“koloritli”, yuxuyaverici olmalıdır (öz içində) – ana laylası kimi.
***
Təmsilçinin dili– sərt, qaba, qorxunc, zabitəli, yuxudanoyadıcı, əziyyətverici
olmalıdır, yəni kəskin biçimli olmalıdır– ata hayqırtısı kimi.
***
Odur ki, bütün xalqı “xəlqi dildə” danışmağa çağıran, şirnikdirən,
körükləyən, itələyənlər – xalqa zərər verirlər.
***
Bu zərərvericilik – ən çox bilməzlikdən və sevgidən irəli gəlir. Məkrdən də
törəyə bilər. Ayıq olmalı! Hər ikisinə qarşı!
***
Təmsilçi xəlqiliyi – ən böyük xəlqilikdir, çünki o, yalnız daşıyıcı yox, həm də
yüksəldici, yaşadan, qoruyan xəlqilikdir.
***
Atamız var olsun!
1 Günəş 17-il.

KİŞİNİN YURD SEVGİSİ
Kişinin Yurd sevigisi qorxunc qüvvədir, qorxunclar qorxuncu!
***
Kişinin Yurd sevgisi çoxlu qan itirmiş adamın suya susamasına bənzər.
***
Kişinin Yurd sevgisi qızışmış kişiylə qızıxmış qızın bir-birinə sarmaşmasına
bənzər.
***
(Yurd, El üçün) Kişinin Yurd sevgisi Göydə Günəşə bənzər.
***
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Yurd və El üçün hər dirilik ondadır.
***
Kişinin Yurd sevgisi olumsuz-olumlu axınların (mənfi-müsbət elektrik
cərəyanlarının) qovuşmasından alınan oda bənzər.
***
O, Atatürk kimi İnsan Kişi əlində Yurdu, Eli bəzər, Hitler kimi aşırılar
(həddini aşanlar) əlində dünyanı kor qoymağa yönələr.
***
Qasımın “İnam Ata” adında oğlu olmadığı, ola bilmədiyi kimi, Əlirzanın da
“Atatürk” adında oğlu yox idi, ola bilməzdi. Bunlar Ruh oğludurlar (cism oğlu
yox).
***
Ən basılmaz qüvvə, ən sıx birlik – bütçülüyün həqiqət çağıdır.
***
Türkü bərk sevib, Atatürkə hücum çəkən oğlan! Yağı sınırmızı sarmaqda,
sındırmaqdadır. İndi qalx, milləti yığ başına – Atasız!... Yığ görüm necə
yığırsan. Yoxsa, çalacağam səni millət adından, Ata adından!
***
Qınayıcı – qınaqlar yağdırmaqla özünə qınaqdan sığınacaq yapır.
***
Yenə başının üstündə bayquşlar ulayır, Ata goru çatlayar, türküm! Yığar,
ordu yapar türk ərlərindən, yağının dizini qatlayar, türküm, Ata nəfəsi.
***
Hansıysa Ocaqçı (Asifçi, İnamçı) Türk Dünyasının hansı ölkəsindəysə
hakimiyyətə gələ bilər; Asif Atanın İnam Ocağı isə, qarşısına belə bir məqsəd
qoyduğu, belə bir yuxu gördüyü gündən özünü sönmüş saymalıdır, ona görə ki,
hakimiyyətin hökmü nisbi və keçicidir.
***
Atatürk Ocaqçı (Asifçi, Mütləqçi, İnamçı) ola bilərdi.
***
Atatürk – yəni ümumtürk başçısı; artıq əbədiləşmiş rəmz – ölməz.
***
Bundan sonra Atatürkə anıtlar ucaltmaq, sonev (qəbir, məqbərə) yapmaq
rəmzimizin zərərinədir.
***
Atatürk – saz kimi, qopuz kimi, toppuz kimi– türklüyün mütləq
nişanələrindən, “atributlarından” biri.
***
Atamız var olsun!
17-ci ilin Günəş – Çiçək ayları.
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Altıncı boğça:

EY TÜRKLƏR!
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

CÖVHƏR
Ey türklər! Zaman üzərində ucalmaq çağınız gəldi. Yağı gülləsindən qırılaqırıla, doğmalıq sevincindən bir-birinizə sarıla-sarıla, ağlaya-ağlaya birləşin,
qıra-qıra, ağlada-ağlada parçalamayın – sizin birliyinizdən dünyaya işıq
düşməlidir, çünki siz Atalısınız.
***
Ey türklər! Geriyə yol yoxdur – geridə ayrılıq var. Yol yalnız irəliyədir –
irəlidə Birlik var.
***
Ey türklər! Birləşməyincə bir olmayacaqsınız, Bir olmayınca Var
olmayacaqsınız, Var olmayınca da Pir olmayacaqsınız.
***
Ey türklər! Keçin danmağa ayrılığı, keçin alqışlamağa Birliyi – BMT-niz
özünüzdən olsun!
***
Bir Ata, Bir İnam, Pir Bakı – Müqəddəs Şəhər, Ulu Qala – Bir Ad – Türk!
***
Türk Birliyindən dünyaya işıq düşməli, bu işıqda yadlaşma şəri məhv
olmalıdır.
***
Ey Türklər! Çoxadlıqdan keçin! Çoxadlıq – çoxbaşlı əjdahadır – qanımızı
içən, belimizi qıran!
***
Heç bir “Azərbaycan xalqı” yoxdur, heç bir “Osmanlı xalqı” yoxdur, heç bir
“qaraqalpaq xalqı” yoxdur, heç bir “qazax xalqı” yoxdur. Bunların yerinə bir
Türk xalqı var. “Qaraqalpaq”, “qazax”, “Azərbaycan”, “Osmanlı”... deyilənlər
onun qollarıdır – bir ağacın budaqları kimi. Utanmırsınızmı 150 milyonluq
rusdan, 1 milyardlıq çindən?! Utamırsınızsa, onda qorxun.
***
Türkçülük – yeni səviyyədə: Ətini yeyərik, sümüyünü çölə atmarıq; itimizə
atarıq, yada satmarıq; sümüyümüzünsə də qalması namınə:
Ətimizi yeyilməyə verərik, itimizə atılarıq – yada satılmarıq.
(Uyğurustandan Rumeliyədək, Azərbaycandan Tatarıstanadək bütün türklərə
aiddir).
***
Çoxlu türk prezidentinin olması vahid Türk Atasını gərəksiz eləmir, Onun
gərəkliyini daha da artırır.
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***
Türk xalqı özünü o vaxt tanıyacaq ki, özünə İnam Atasının gözüylə
baxacaq.
***
Mənim tirəm yoxdur. Mənim tirəm varsa, onun ən balacası Azərbaycandır.
Türk bütövlüyünə tirə demək olarsa, mən bu tirədənəm. Mütləq ədalətə tirə
demək olarsa, mənim tirəm odur...Uzunçuluq eləmə, Safruh, bir sözlə de ki,
mən İnamçıyam!
***
“İslam birliyində” Türk Birliyi məqsəd olmur, ünsürə çevrilir.
***
Ey Türk Eli! Məni çölə atma – mən sənin yatırınam!
***
Ali həqiqət mənzilinə gedən yol “Vətən Azadlığı”, türklər üçün “Türkçülük”
mətələrindən (stansiyalarından) keçməyə bilməz.
***
Yalnız türkcə olan – azərbaycancadır.
***
Türk xalqı 20 milyon olanda tarixə Atatürkü vermişdi, 60 milyon olanda
Məltəmi verdi.
***
Türk milləti: “Məltəm – yaxşıdır, çünki türkdür”; türk xalqı: “Məltəm – pisdir,
çünki həyasızdır”.
***
Oğuzun türk obalarına sözü: Ey Mingəçevir! Üzünü özünə çevir, yəni
Bağbanlaş, Üzüağlaş!
***
Uca Cəlilabadım! Özünə baxsan, Nuruna baxsan, Oduna baxsan, Yurduna
baxsan, Dağına baxsan – Qalib olacaqsan!
Sən də, Lənkəranım! Bu gün haqsızsan, haqqına baxsan – sabah Haqlı
olacaqsan!
Yalnız Layiqlərdən, işığı sönməmiş İşıqlılardan yardım alacaqsan sən də,
Yardımlım! Qisasçılara, çığırqanlara, cığırdaşlara, təslimçilərə – Atasızlara bel
bağlama!
***
Oğuz bəşər mədəniyyətinə havadan düşmədi, öz elindən qalxdı.
***
Türk elindən qıraqda türk – yoxdur. Türk elindən qıraqdakı türk ya şərdir,
ya şər imkanıdır, ya da dönükdür ki, bu da elə şər deməkdir.
***
İstəsən ki, elin yaşasın və yaşamağa yarar olsun– onu həqiqətləşdir,
özümləşdir, insanlaşdır.
***
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Millətçi korluğu antiinsanilik vasitəsilə antimillilikdir.
***
Ayı çoxmu sevir türklər Günəşdən,
Niyə “Günün aydın!” derlər görəsən?!

DİRSƏK...
Gədələrin içərisində
“qəhrəmanı” kimi.

bəzən

çox

vuruşqanları

olur

–

Makedoniya

***
Türk elində oturub yadellini öyməsi şairin yadelli olduğunu göstərir.
***
Makedoniya “qəhrəmanını” qaraltmağa ehtiyac yox idi, Şairsə onu hətta
ağartmağa çalışdı. (Bu sözü deməmək türklüyə və insanlığa dönüklükdür –
xəyanətdir!)
***
Qılıncının kəsərinə görə filan təpəgözü ağartmağa çalışması bəşərin üz
qaralığıdır.
***
Atalı elin qıraqdan tutma dahilərə və qırağa yıxılan dühalara ehtiyacı
olmaz.
***
Atatürkün böyüklüyü hünərliyə haqlılığının birliyindəydi.
***
“Yeddi gözəl”, “Xosrov və Şirin”, “İsgəndərnamə” – Nizaminin
şahnaməçiliyidir.
***
Nəmə gərək namə?!
***
Cavidin Peyğəmbəri – Nizaminin İsgəndəri.
***
“Sirlər xəzinəsi”ndən, “Leyli və Məcnun”dan başlaması Nizaminin etnik türk
olduğuna, sonralar döndüyünə güman ola bilər. (Ancaq belə “təsəlli” aramaq
dilənçilik, yolçuluqdur).
***
Oğuz Yurdunda nəinki Oğuzdan yüksək, hətta Oğuzcan yüksək qeyriOğuz ad-san yiyəsi ola bilməz!
***
Nizamilərin
Azərbaycan
şairi
olub-olmaması
məndən
asılıdır:
olmayacaqlar!
***
Nizamilərin Azərbaycan şairi olmamasında mənim təqsirim yoxdur.
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***
Cəlaləddin Rumi milliyyətcə türkdür; sənətkar kimi böyükdür, bəşərin baş
ucalığıdır, ancaq türk deyil. Poeziya – söz sənətidir, C.Ruminin Sözü türkcə
deyil.
***
“Sənin belindən gəlib, sənin qarnından çıxıb, sənin içində yaşayıb səni
saymadım, özümü və özgəni saydırdım sənə! Nə xalqını saydım, nə sultanını;
nə Tanrını saydım, nə dövlətini; nə keçmişini saydım, nə gələcəyini!...” – budur
Nizamiliyin, Rumiliyin, Qara Qarayevliyin və bu kimilərin türkə sözü.
***
Oğuz – Nizamiləri, Rumiləri və b.k. türk şairi saymadı. Ancaq Nizamiləri,
Rumiləri götürüb Oğuzun üstünə cummaq olmaz, çünki onların böyüklüyünü
Oğuz sizdən az bilmir, qəbul edir, alqışlayır. Onların doğma Yurda, doğma Elə
xidmət etmədiklərini alqışlamır, bağışlamır.
***
“Azərbaycan şairləri” – Məhsətilərdən, Xəqanilərdən, tutmuş Şəhriyarlara
qədər...
***
İbraqimbeqovlar, N.Rasulzadələr – yeni səmtdən məhsətiləşmə,
xəqaniləşmə... Bunlarınkı gətirmədi ancaq. Mirzə Əli Möcüzələrdən, “Molla
Nəsrəddin”dən, Yusif Vəzirlərdən... sonrakı dövrdə özgələşənlər doğmalardan
güclü ola bilməzdi.
***
Azərbaycan sənətinin Şəhriyar etirafına qədərki yolu nə uzunmuş!
Utandırıcı, usandırıcı dərəcədə uzunmuş! Hələ də başa çatmayıb.
***
Yalnız mənə doğma olan, mən yöndə gedib məni ötən – mənçi sayıla bilər.
***
Atamız var olsun!

BƏNZƏRSİZLİK HARAYI
Tanrınıza təpik atmayın, türklər! – həyasızlığı türkə yaraşdırmamağımız
sizin diriliyinizdir.
***
Millilik, təkcə dildən asılarsa, dil dibindən qırılar – bunu düşünün, türklər.
Türk olmaq istəyən, türk olmağı bacaran türklər!
***
Ey türkü Qərbə gömənlər! Sizin özünüzə qarşı bir Ata yürüşü yapılacaq,
hazır olun o amansız çarpışmaya!
***
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Türklər! Yüzdə 99-nuz gömülsə də, 1-niz qalacaq və o, yüzdə 1-niz
ayağınızdan tutub dartıb çıxaracaq sizi gömüldüyünüz yadlığın üfunətli
cəhəngindən və bu zaman sizi elə silkələyəcək ki, dəymişininz dura-dura
kalınız töküləcək.
***
Bilirəm, deyəcəksiniz: “Batıya qadam, Batı nədir ki, biz ona gömülək?!”
Bunu mən də sizdən soruşuram: Batı nədir ki, siz ona bu qədər inadla
gömülürsünüz?!
***
Özünüzə çox güvənməyin, gömən-gömülən türklər! Bilin ki, həmişə belə
olub: cəmiyyəti “qabağa getmişlər” ölümə sürükləmiş, çürüyüb ölməkdın isə
“geridə qalmışlar” qurtarmışlar. Qabağa getmiş Romanı geridə qalmış alman
tayfaları xilas etmədilərmi? Hərəmxanalıqda çiçəklənmiş ərəb xilafətini, qabağa
getmiş Bizansı bu gün sizin bəyənmədiyiniz və layiq olmadığınız, geridə qalmış
səlcuq babalarınız xilas etmədilərmi mənəviyyatsız ölümlərdən?!
***
“Qabağagetmişlik”, adətən mənəviyyatsızlaşmaya, bu isə ölümə səbəb olur
və buna... “gəlişmə” deyirlər, “inkişaf” deyirlər. Ona görə də mən öz türkümə
“gəlişmə” diləmirəm, yaşamaq diləyirəm.
***
İnsana, xalqa sürət və ya yüksək keyfiyyət gərək deyil, həyat gərəkdir;
insana, xalqa bəzək və dəbdəbə gərək deyil, həyat gərəkdir; insana, xalqa
yarış və qələbə gərək deyil, həyat gərəkdir; insana, xalqa gəlişmə gərək deyil,
həyat gərəkdir... Həyat– yəni sevgilər, sevinclər, işlər, toylar, yaslar, dostluqlar,
türkülər, qonşular, ailələr, qohumlar, dağlar, düzlər, çaylar, dənişlər, yerlər,
göylər...
***
Atamız var olsun!
Bilirəm ki, türklərdə həqiqət vurğunları var, bunu bildiyimə görə möhkəm
inanıram ki, farsda, rusda, qərblidə, ABŞ-lıda, ermənidə də... belələri var və
onları həqiqətsizlərin kölgəsindən çıxmağa çağırıram – hər bir ölkəni
həqiqətlilər təmsil etməlidir.
***
Ey insansevər türk! Niyə imkan verirsın ki, sənin türkün insanöldürən adı
çıxartsın?!
***
Heç bir oğuz “Oğuz sözü”ndən yan keçə bilməz – içindən keçməlidir
mütləq!
***
“Türkləşmə, islamlaşma, avropalaşma– müasirləşmə...” – xəşilləşmə,
türkləşməmə.
***
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Bayrağa təsadüfi rəmz və rəng çıxa bilməz – bayrağın rəngi əqidənin
rəngidir, bayrağın rəmzi əqidənin rəmzidir.
***
Özünü döyməyəni özgələr döyər.
***
Türküm, sən axı, dindar xalq deyilsən – özünü aldatmaqdan əl çəksənə!
Sən axı inamlı xalqsan – İnamına yiyə dursana!
***
Türküm! Yığış özgə inamların qapılarından! Özinamlaş ki, “Türkəm!” deyən
– səni deyən sənə söykənə bilsin.
***
Yadın arzusunun, yozmasının, yazmasının... türkün kökünə dəxli yoxdur.
***
Azərbaycanda türklüyü dana–dana dana olmaq olar – Ə.İlqar və K kimi,
daana yox.
***
Milliyət – oyunu sevmir və götürmür. Ya türk olmalı, ya çin; ya türk olmalı,
ya fars; ya türk olmalı, ya rus; ya türk olmalı, ya ərəb; ya türk olmalı, ya qərbli...
Ya türk soyadı daşımalı, ya yad...
***
“Həm ondan, həm bundan” oyununa girib-çıxanlar! Özünüzü aldatmayın,
xalq aldanmayacaq, sizi məhz “girib-çıxan” sayacaq və bu zaman istedadınıza,
qarnınızın ağrılarına, ana dilində də (!) kəkələyə bilməyinizə, yüz dildə mahnı
oxumağınıza, barışmaz sənətlərin – sənətlə antisənətin mələzini
yaratmağınıza... baxmayacaq, simanıza baxacaq.
***
Xalq atı da sevir, eşşəyi də. Qatırı sevmir xalq – bütün “keyfiyyətlərinə”
baxmayaraq, onu yalnız lağlağıyla yada salır.
***
El gözəl nəğmələrin olmasını istər, ancaq kiminsə böyük şair, böyük
bəstəçi olması Elin vecinə deyil.
***
Sənətçi istəməlidir ki, onun Eli böyük nəğmələr dinləsin və oxusun –
nəğmənin, nəgməkarlığın başqa stimulu yoxdur.
***
Şəhidlər bağı da bizdə, “yeni” İttifaq bağlaşması da. Onlar bir köynək içində
necə yaşayacaqlar?!
***
Rəsmi Azərbaycan dilini sevmirəm. O, azərbaycanlıların Ata-Ana dili olan
türkcəyə karikaturadır və burada türk dilini yox etmək vasitələrindən biri kimi
quraşdırılmışdır.
***
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“Yeni Oğuz Sözü”ndən çoxlu dost və düşmən qazandım, düşmənləri
özümə götürüb, dostları Yurduma verdim.
***
Məncə: At təpərdir, dəvə – qeyrət; at – türkdür, dəvə – ərəb...
***
Məhəmmədhüseyin Şəhriyarın “Heydərbabaya salam”ı və türkcə başqa
əsərləri – şairin öz xalqından bağışlanmaq iltiması, yalvarışı; dönüklükdən
doğmalığa qayıtması – ləyaqətli, vergili, qanadlı–türkcəsinə. Ancaq həm də
ümidsizcəsinə gecikmiş...
***
Saz – Yer üzündəki İlk Türkün balasıydı, sonrakı türklər Sazın balalarıdır!
***
Mənə – şəxsiyyət kimi pis baxanları anlayır və bağışlayıram, türk kimi pis
baxanları yağı sayıram, sosial anlamda pis baxanlara gülürəm.
***
Sevgimə, acıma, acığıma– bütün dünya sığışır.
***
Azərbaycan ideoloqları – Qərbin ideya əyalətçiləri, ideya oyuqları
(manekenləri); Azəbaycan dinçiləri – semit Şərqinin din əyalətçiləri, din
oyuqları (manekenləri). Mənim türkümün azərbaycanlıları – Atalılar, özü olanlar,
özlüyü olanlar; Şərqə də, Qərbə də işıq saçmağa qadir olanlar.
***
Tarixdə ən çox parçalanan, ən çox danılan, buna görə də ən çox acıqlı xalq
türkdür. Türkün bu acığı atom – nüvə odudur. Ata idrakıyla biz onu insanlığın
xeyrinə yönəldəcəyik.
***
Biz iki türk xəlvətdə bir erməni tutmuşuq – öldürməliyikmi onu? Bir zorba
erməni xəlvətdə bir cılız türkü tutubsa, onun gözünü çıxartmalıdırmi?.. Yox,
qardaşlar, belə insanlıq olmaz!
***
İnsan intiqamı insanlığını itirmişdə qalmaz!
***
Min il bundan sonra, on min il, yüz min il... bundan sonra xanimanımda
bayquşlar ulayacaqsa, mən onu qurmaq istəmirəm. Ona görə də heç kəsin nə
vaxt olur–olsun qurduğu xanimanda bayquş olub ulamaq istəmirəm.
***
Türk dünyası bir xətlə yazılmalıdır – İnam Ata Peyğəmbərliyinin Mütləqə
İnam xəttiyləə
***
Ağzınıza dövlət səviyyəsindən bircə yumruq vuracağam, ondan sonra
görün ağzınızın yada tərəf əyriliyi necə düzələcək!
***
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Sənin həm türk, həm dönük olmağının mənə dəxli var– axı mən də türkəm.
Ona görə də qabaqca türklükdən çıx, məsələn, bolqar kimi, macar kimi, Oruc
bəy Bayat kimi, “moskvalı azərbaycanlı” kimi– sonra nəyə dönürsən dən–
səninlə işım olmayacaq. O vaxta qədər isə yaxanı əlimdən qurtara
bilməyəcəksən!
GEDİB–GƏLƏNLƏR...
Gedib-gələnlərin bir bölüyü deyir ki, “Türkiyədə hər şey var!” Başqa bir
bölüyü əlavə edir: “Dilənçi balalar ordusu da var Türkiyədə...”
***
Görəsən, bunlar kimin balalarıdır? Ölmək əmrini Atatürkdən alıb türkün var
olması uğrunda ölümün üzərinə atılanların balaları deyil ki?
***
Bir sorğunun da yeridir: Bu dilənçilərin uşaqları sabah Türkiyənin varlığı
uğrunda – Türkün boğazını Əzrayılın əlindən çıxartmaq uğrunda ölmək əmrini
qulaqardına vurmayacaqlar?
***
Gedib-gələnlərin bir bölüyü deyir ki, “Türkiyədə hər şey var!” Başqa bir
bölüyü əlavə edir: “Türklükdən başqa...”
***
Gedib-gələnlər – Türkiyənin yalnız ”yüz yeyəni” yox, həm də “yüz
deyəni”dir.
***
Türklər Atasızlaşanda həmişə belə olurlar. Odur ki, Mütləqimiz türklərə
İnam Atanı yetirmişdir.
***
Biz azərbaycanlılar şiə deyilik – türkük; sünnü deyilik – türkük; ümumiyyətlə
müsəlman deyilik – türkük (hərçənd ki, içimizdə müsəlmanlar da var hələ).
İnamımız da Allaha deyil – Mütləqədir, İnsanadır, Yurdadır, Şərqədir, Bəşərədir.
Biz mahiyyətcə, xislətcə dinçi xalq deyilik – İnamçıyıq.
***
Biz azərbaycanlılar Səhldən törəməmişik, Babəkdən törəmişik və biz ona
xəyanət eləyə bilmərik. Bizim hələ də müsəlman olmağımız Mötəsimlərin
əmrini yerinə yetirərək, Babəkimizin kürəyinə xəncər saplamağımızdır.
***
Yox! Biz azərbaycanlılar Səhlləşə bilmərik! Biz türkük, düşməni dostdan
seçə bilməsək də, özümüzlə özgəni ayırd edə bilirik.
***
Biz türkük. Yad səcdəgahlara baş əymək bizim başımıza aşağı eləyir,
belimizi qırır; yad məbədlərini öpmək bizim dodağımızı murdarlayır; yad
başbilənlərini başa çıxartmaq bizim öz başbilənlərimizə – Atalarımıza dönük
çıxmağımız, onlara xəyanətimizdir. Biz bu qədərmi zəlilik idrakdan, türklər?!
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***
Biz türklər “müsəlman” kəməndini boynumuzdan çıxarıb atırıq! Bizim
ruhumuz özümüzə məxsus olduğu kimi, ruhani başçımız da özümüzdəndir.
Mənəviyyatımızın, mədəniyyətimizin yaradıcısı da özümüzük, rəmzi də
özümüzdəndir! Rəmzimiz – Atadır, İnam Ata!
***
Bütün keçmiş, indiki, gələcək zamanlarda: Türk, o cümlədən Azərbaycan
azadlığında, o cümlədən insan azadlığında payı olanlara özümü borclu
sayıram. Borcumun qədərini payın qədəri müəyyən edir.
***
İnanmıram ki, millətçi cəbhəsində həmişəlik qala biləm.
***
Qorxuram ki, qadağanın götürülməsi islam kimi, millətçiliyin də paxırını
açıb, axırına çıxsın!..
***
Atamız var olsun!

TÜRK və İNGİLİS
Ey türklər! Türkləşmək ingilisin yuxusuna da girmir, o bu fikirdən o qədər
uzaqdır ki, eşidəndə də bunun nə demək olduğunu başa düşmür; çox
əziyyətdən sonra ona bunu başa saldıqda isə o buna gülür; başa salanın
ciddiliyini gördükdə o bundan iyrənir.
***
İngilis özünü bir ingilis kimi, bir fərd kimi türkdən üstün tutur; türk özünü bir
türk kimi, bir fərd kimi ingilisdən aşağı tutur; ən yaxşı halda, bir yurdsevər,
türksevər kimi özünü qoruyur, türklüyünü saxlayır, başqa sözlə, bir ingilis
fərdindən özünü qorumaq üçün bütün simsarını köməyə çağırır. Bütövlükdə isə
ingilisləşmək üçün türkün ürəyi gedir.
***
Nə qədər ki, bu vəziyyət qalır – türkün azadlığından, bərabərliyindən
danışmaq ingiliscədir, türkcə deyil; ingilislikdir, türklük deyil.
***
Bütün ingilislər, üstəgəl bütün ingilisdillilər – başda lap Cəvahirləl Nehru
olmaqla– bir yerə yığışsalar, məndə özümlükdən – türklükdən bircə anlığa da
olsa, baş qaldırıb onlara tərəf baxmağa maraq yaranmaz, çünki bu baxış bir
anlıq deyil, ömür boyu davam etsə belə, onun məzmunu bir əncir tutumunu
doldura bilməz.
***
Mən – bir fərd kimi, bir türk kimi – bütün ingilisləri özümə tən sayıram,
bütün ingilisdilliləri özümdən aşağı sayıram, onlara yuxarıdan aşağı baxıram.
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Nə qədər ki, mən varam –
Türkdən uca dağ yoxdur,
Türkdən əngin göylər yoxdur,
Türkdən dərin dəniz yoxdur,
Türkdən zərif çiçək yoxdur,
Türkdən möhkəm qaya yoxdur.
Türkdən iti qılınc yoxdur,
Türkdən zəngin süfrə yoxdur,
Türkdən əlvan geyim yoxdur,
Türkdən üstün düha yoxdur!
Türkdən başqa keçmiş yoxdur,
Türkdən başqa gələcək yoxdur,
Türkdən doğma üz yoxdur, nəfəs yoxdur! – nə qədər ki
mən varam!
***
Azadlığın da, bərabərliyin də, ucalmağın da, ucaltmağın da yolu budur,
mənzili budur, ey türklər!
***
Atamız var olsun!

Türkcəsiz BMT – laldır, kardır, kordur.
***
Türkcəsiz BMT – lal, kar, kor bir yağısıdır türkün.
***
Uyğurustanda,
Qazaxıstanda,
Özbəkistanda,
Türkmənistanda,
Tatarıstanda,..., Azərbaycanda radio və televiziya vasitəsiylə, qəzet və jurnal
vasitəsiylə, kitab və kino vasitəsiylə, teatr və iclas vasitəsiylə köləlik təbliği
davam edir.
***
Atam, nə istəyir bu qanmazlıq bizdən, bu qeyrərtsizlik bizdən,
özünübilməzlik, sevməzlik bizdən?!
***
Atam, niyə biz utanmırıq, bezmirik ərəb olmaqdan, fars olmaqdan, rus
olmaqdan, çin olmaqdan, qüərbli olmaqdan?! Niyə fars, ərəb, çin, rus, qərbli
olub qurtarmırıq bir yolluq?! Nə istəyirik, nə yapışmışıq bu türklükdən, Atam,
niyə biz ölüb qurtarmırıq?!
***
...Nə əməlli-başlı özgələşdik, nə əməlli-başlı özləşə bildik, Atam!
***
Bir ərəbi türkləşdirə bilmədik,
Bir farsı türkləşdirə bilmədik,
Bir çini türkləşdirə bilmədik,
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Bir rusu türkləşdirə bilmədik,
Bir qərblini türkləşdirə bilmədik –
***
çünki özümüz əməlli-başlı türkləşə bilmədik; özümüz türkləşə bilsəydik əməllibaşlı, onlardan da beşi-üçü bizə baxıb türkləşərdi. Niyə ölmür, Atam, bu
qeyrətsizliyimiz?! Qeyrətimiz dikəlmirsə, niyə özümüz ölüb qurtarmırıq?!
***
Elə bil ki, biz millət yox, başqa millətlərin yaranması üçün adam ehtiyatıyıq,
xammalıq.
***
“Xristian dünyası”na din qəbul etdirilməyib, onlar dini qəbul eləyiblər –
siyasi məqsədlərlə.
***
“Xristian aləmi”ndə bir millət o birinə deyə bilməz ki, “İsaçılığı mən
yaratmışam, sən mənə tabe ol!”
***
“Müsəlman aləmi”ndə dinin yiyəsi var – özü də götürsün onu, sağlığına
qismət!
***
Türküm, İnsanım, Bəşərim! Allahlar əlində məhv olarsınız, b Mütləqsiz
məhv olarsınız! Mütləq məhv olarsınız!
***
Möcüzəli şeymiş bu latın abesi – bununla hansı sözü yazırsan, dönüb olur
türkcə!
***
Möcüzəli şeymiş bu millətçilik – öz millətindən oolmayanların başını
kəsməyə başlayan kimi, dönüb olursan adam, qəhrəman!
***
Nərimanovun, Musabeqovun, Əzizbeqyovun anıtlarını yıxmırıq, çünki onlar
öz Petromuz, öz Petrosumuzdur.
***
Zəhminin ağırlığı Yeri-Göyü titrədən Əmir Teymurun da vəsiyyətləri yad
dilində yaranıbsa, mən bu keçmişdən Türklük ummuram.
***
İnamı Mütləqçilik (Atalıq, İnamçılıq) olan, rəngi
İşıq olan, rəmzi Ocaq
olan, Bayrağı vicdan olan, yarağı İnam olan Sabahdan umuram mən Türklüyü.
***
Keçmişdə türk olub, Türklük – Türkçülük olmayıb. Hələ qabaqdadır,
sabahdadır Türklük.
***
Türküm! Bəşərin mənəviyyat yaradıcılarındansan, Mütləqçilik İnamına yiyə
dur.
***
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Türkiyədə – “türkün yadelli üzərində, məsələn, ingilis, yunan və b.k
üzərində qələbəsi” olmur. Türk qələbəni yadın ölkəsində qazana bilər.
***
Türk Elində “türkə uduzan” ingilis, əslində türkü udmuşdur.
***
Antiinsani təlimlərə tapınan ölkələr çevrilməlidir döyüş meydanına – orada
İnsanlıq qalxmalıdır antiinsaniliyin üzərinə.
***
“Yeni Oğuz Sözü” xalqla qovuşmağa gedirdi, onun yoluna yava itlər çıxdı.
Nəzərli Səfalı Avdal oğlu bu yolda onu itlərdən ötürdü.
***
Türk Elinin przent (Prezident–?) adlı başçısı olmamalıdır, onun başçısı
Elbaşı adlanmalıdır.
***
Türk Elində palçıq qatandan tutmuş el başçısına qədər bütün qulluq adları
türkcə olarsa, deyərəm ki, Türk Eli var.
***
Qohumluq məsələsi: Ata “tərəfi” – özümüz, ana tərəfi– qohumlarımız.
***
Oğuz heç vəchlə islamçı ola bilməz, islamçı Oğuz böyük sayıla bilməz,
çünki Oğuzun islamçılığı – ərəbin türkdən üstünlüyü kimi cəfəng iddianı qəbul
etməyə tən olardı, bu isə Oğuz ideyasına, Oğuz anlayışına ziddir.
***
Hamı yaxır – özünə ağ, özgəyə qara. Bu baxımdan – hamılaşma, Türküm!
***
İndi asanlıqla “özünə qayıdıb” “türkləşənlər” dünən asanlıqla da farslaşır,
ərəbləşir, ruslaşır, çinləşirdilər; sabah, “şərait tələb edərsə”, asanlıqla
erməniləşərlər, erməniləşməmək üçün özlərində heç bir səbəb tapmazlar,
erməniləşmək üçün hər cür səbəb taparlar, lap nəzəriyyə də yaparlar.
***
Düzünə qalsa, çinləşmək, farslaşmaq, ərəbləşmək, ruslaşmaq,
qərbləşmək... yoxdur, özgələşmək var.
***
Düzünə qalsa, doğmalaşmaq, özgələşmək də yoxdur onlar üçün,
rahatlaşmaq var. Ona görə də belələrini nə “özününkü” sevir, nə özgə; nə
“özününkü” bel bağlayır onlara, nə özgə.
***
Türk Dünyasının Bakını sevməsi zərurət poeziyası olması həm də həyati
zərurətdir; həm də Ümumtürk əməlidir – işidir. Burada heç bir xurafat izi,
təbliğat izi yoxdur.
***
Azərbaycanın türkləşməyə ehtiyacı yoxdur, o, Türkiyədən daha artıq
dərəcədə türkdür.
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***
Türkləşmə bugünkü Türkiyələşmə də deyil. Türkiyənin türkləşməyə ehtiyacı
Azərbaycanınkından az deyil.
***
“Azərbaycan milləti” – “osmanlı milləti” kimi bir sözdür; “amerikan milləti”–
“sovet milləti” kimi bir sözdür. Necoldu o “osmanlı milləti”, o “sovet milləti”?
***
Müstəqil Dövlətlər Birliyi – türk azadlığının və türk birliyinin kürəyinə
saplanmış yeni bıçaq.
***
Qaqouz, Krım, Ayrım, Borçalı, Qumuq, Dəmirqapı, Başqırd, Yaqut, Tatar...
Türk dənizinin çəkilməsindən yaranmış göllərdir. Qabarmada – birləşəcəklər...
***
Ey türklər, başqa millətlərin ləyaqətini, ləyaqətlilərini görmək məqamı
gələndə özümüzü korluğa vurmayaq– başqa millətlərin oxumuşları, “qələm
əhli” kimi.
***
Həm işıqsaçan olaq, həm işıqsevən, “Qələm əhli” səviyyəsinə enməyək.
***
Bayazid üzərinə, Toxtamış üzərinə Teymur yürüşlərində, Çaldıran
vuruşunda türk uduzdu, Qərb uddu – əlimizdən qurtuldu. Bu baxımdan
Teymura, İsmayıla borcludur Qərb.
***
Türklə türk arasında ünsiyyət məqsədiylə işlədilən hər bir özgə sözü, hər
deyilişində türk müstəqilliyinə atılan güllədir öz gücündə.
***
Türk – başqaxalqlaşır, başqamillətləşmir. Onun ermənidən, yəhudidən və
b.k. fərqi bundadır. Türkün “zəifliyi” və böyüklüyü də bundadır, erməninin
“gücü” və kiçikliyi də.
***
Türkdə ən az olan duyğu – yağılıqdır. Ən az yağılıq duyğulu millət türkdür–
mənim tanıdıqlarım arasında.
***
Gözlənilən fəlakət: Türkiyə, İran, İraq... türkləri kimi, Azərbaycan, Orta
Asiya, Qazaxıstan, Çin türkləri də islam quyusuna o qədər dərin quylanacaqlar
ki, türkdən başqa hər kəsə oxşayacaqlar...
***
Ali türkləşməyə (türkün özümləşməsinə, öz İnamıyla birləşməsinə) aparan
Yolda məndən irəlidəgedənlərin olduğunu görəndə sevinirəm. Bu köçün ən
sonuncu nəfəri olsam, daha çox sevinərəm: Deməli, ən pisi – mənəm və ən
pisi mənəmsə, qurban olum bu Yaxşı Elə!
***

277

Türk elindən, türk bağrından qopmayan bir inanc türk ruhuna uyğun gələ
bilməz – nə qədər kamil olur-olsun. Ona görə də heç bir gəlmə inanc gümana
düşməsin! Ona görə də bit-birə kimi canımıza daraşmış bütün yad inanclar əlayağını yığsınlar döşlərnə – yoxsa biz onları çalacağıq!
***
İnam Ata türk insanlığının mütləq olduğunu gördü, İnam yaratdı – Mütləqə
İnam. Biz ona tapınırıq!
***
Bizim “la-ilahə-illahlahımız” budur: “İnsanlaşın – İnsanlaşdırın!” Tarix boyu
bütün dinlərin demək istədiyi, deyə bilməyib kəkələdiyi də budur.
***
“...Turanizm məntiqi bir siyasət yolu ola bilməz... Gəlin, belə həyata keçirə...
bilməyəcəyimiz anlayışlar ətrafında coşmayaq”, gəlin, həddimizi aşmayaq.
Atalı və türkçü olduğum üçün Atatürkün bu sözünə qarşı çıxdım.
***
Xəyalsızlıq, xülyasızlıq – üfüqsüzlük, qanadsızlıqdır. Xəyal – reala qandal
deyil, qanaddır.
***
Turançılıqsız türk böyüklüyü bütöv ola bilməz, türk bütövlüyü böyük ola
bilməz.
***
“Qızıl Alma”dan vazkeçmək – türkün ölməyə başlamasıyla barışmağa
bərabərdir.
***
Gəlin, dünyanı və özümüzü aldatmadan inanaq və inandıraq ki, türkün
“Qızıl Alma”sından heç kəsin burnu qanamaz – qarnı ağrımasa.
***
Heç kəsin “Qızıl Alma”sı da türkün gözünü qamaşdırmamalı, ağlını
çaşdırmamalı, ağzını sulandırmamalı, qarnını ağrıtmamalıdır.
***
Türk Dünyasının ABŞ-laşması – gözlənilən ən böyük fəlakətimizdir.
***
Çindən öyrəndik, ərəbdən öyrəndik, farsdan öyrəndik, rusdan öyrəndik –
onların varlığını, özümüzün yoxluğumuzu. İndi də ABŞ-dan öyrənirik,
yaponlardan öyrənirik.
***
Bizim üçün (Azərbaycan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan,
Qazaxıstan, Tatarıstan... üçün) SSRİ-ylə ABŞ-ın, MDB-nin fərqi: SSRİ – dörd
hərfdən ibarət idi, ABŞ, MDB üç hərfdən ibarətdir.
***
Bütün türkləri Krişnanın, Daonun, İsanın, Məhəmmədin qarşısında diz
çöküb, alınları yerə dəyən görsəm də, Yer üzündə bircə nəfər belə, Krişnaçı,
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Daoçu, İsaçı, Məhəmmədçi türk olduğuna, olacağına, ola biləcəyinə mən
inanmıram.
***
“Krişnaçı türk”– özünü “Hind-Avropa” dağınıqlığında itirir; “Daoçu türk” –
özünü “Hind-çin” anlaşılmazlığında itirir; “İsaçı türk” – özünü “yəhudi-xristian”
bulanıqlığlında itirir; “Məhəmmədçi türk” – özünü” semit-ərəb” qismətçiliyində
itirir...
***
Ey Krişnalar! Ey Daolar! Ey İsalar! Ey Məhəmmədlər! Özgələşən türk
birüzlülüyünü, özümlüyünü itirir. Bunu unutmayın – peyğəmbərsinizsə!...
***
Tarix Yerdən çıxan, Göydən düşən din görməyib hələ. Hər bir din məyyən
bir millətin belindən gəlir, bağrından qopur, onun da cizgilərini özüylə gətirir və
yaşadır.
***
Ona görə də dinlərin “millətsizliyi” yalnız siyasətdir. İnsanlıq – din deyil,
İnamdır, ona görə də millətlidir, siyasət deyil.
***
Rus-erməni qurğusuyla (siyasətiylə), Fars-Qərb fitnəsiylə, rus yarağının
gücüylə ermənilər Azərbaycan (türk) torpağını viran qoyduğu bu gündə özbək
(türk) qalası olan Səmərqənddə rus padşahı Boris Nikolay oğlu Səmərqəndin –
Topal Teymur sevimlisinin “fəxri yurdaşı” elan olunur... Mən bu sıyıqlığı, başı
və götü boşluğu anlamadım. Olmaya, bu özbək türklərinin qanında Baktriya
bakteriyası varmış?!
***
Türküm, sən bu savaşda həm haqlısan, həm də ondan qalib çıxacaqsan–
ikiqat qələbəyə çıxacaqsan.

ABEMİZ...
Avropa Azərbaycanda öz abesini saxlaya bildi. Türkiyə Azərbaycanda
“Türk dili” adını saxlaya bilmədi. Ar olsun AR-a!
***
Azərbaycanın yeni latın abesi– çox dərin (Kirildən dərin) quyu – Batının
qazdığı, elimizin düşdüyü.
***
Azad Azərbaycanın yeni latın abesi – latınlarla bu çərikli arvadımız–
yamanca pintidir – onun zir-zibilini yığıb-yığışdırmaq olmur.
***
Yeni abemiz həm soldan-sağa yazılır, həm sağdan-sola: əsas abelər
soldan-sağa, işarə-mişarələr sağdan-sola.
***
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Yeni abemiz başımızın yeni bir qaxıncı oldu – özü əskilər əskisi olsa da.
***
Balasının xatirinə yaramaz ərin zülmlərinə dözən ana kimi dözürəm bu latın
abesinin səfehliklərinə və yadlığına. Balam da Türkiyədir.
***
Kirildə şərik çıxdığımız arvad o qədər də bəzək-düzək istəmirdi. Bu
latınların artığı isə lap çərənçiymiş – ərəbinkindən heç də az şıltaq deyilmiş!
Hardadır bizdə o qədər varlı kişi ki, onu görəyincə geyindirə bilsin?! Vallah o,
latınların bugünkü törəmələri kimi, çox vaxt tumançaq çıxacaq ortalığa – rüsvay
olacağıq el içində!
***
Özümüzə öz türk ellərimizdən, köklərimizə bağlı, halalca, anlaşıqlı və
doğma bir arvad gətirənə qədər həm evimiz zibilli olcaq, həm də başımız
taqqıltılı.
***
Atamız var olsun!

Qara ərəbin bəxtinə ağ yazmış Qara daş türkün başına düşdü.
***
Türk dünyası üçün: “Oğuz Sözü (Ata Sözü), yoxsa Quran” seçimi “İdrak,
yoxsa Xurafat?” seçimidir; “Doğma, yoxsa Yad?” seçimidir. Ruhani baxımdan,
bu Seçim Türk Dünyası üçün “Olum – Olmayım?” seçimidir.
***
Kişi evə, ailəyə, həyətə sığışanda – mən ağlayıram, ona yas saxlayıram.
Kişi evdən, ailədən, həyətdən boy verib çıxanda, o biri evlərdən, ailələrdən,
həyətlərdən boy verib çıxan kişilərin əllərini sıxanda mən ağlayıram El
yaranması sevincindən.
***
Rus İmperiyasının süqutu 1974-cü ildə – ABŞ dövlət katibinin Rusiyaya,
baştutmayan danışıqlara gəlib ertəsi gün qayıtmasından başlandı. ABŞ
imperiyası üçün ölümə doğru dönüş iki-üç il öncə baş vermiş İraqa qarşı savaş
oldu.
***
ABŞ fironunun mumiyası zədələnmişdir– daha onu uzun müddət saxlamaq
mümkün olmayacaq...
***
Evimin yanında üzüm ağ, Elimin yanında üzüm qaradırsa – Evim Elimə
qarşıdır (yağıdır); Evimin yanında üzüm qara, Elimin yanında üzüm ağdırsa –
yenə Evim Elimə qarşıdır; Evimin də, Elimin də yanında üzüm qaradırsa nə
Elimə yarayıram, nə Evimə. Evimin də, Elimin də yanında üzüm ağdırsa –
Evim Elimin bir parçasıdır...
***
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Kimin ki, böyük inkarı, böyük dirənişi yoxdur – onun böyük təsdiqi, böyük
dünyagörüşü, böyük yaradıcılığı da yoxdur.
***
Türküm! Başqa ellərə ad-sanın getsin, ancaq oradakı ad-sanlara kölgə
salmaq kimi yox, elindən soraq kimi.
***
Ey Türk Dünyası! Başın olsa, məni ayağa verməyəcəksən. Nə Qərbin
ayağına, nə islamın ayağına, nə yaponun– almanın– abışın ayağına... Çünki
mən sənin onların ayağından qurtuluşuna xidmət etdim.
***
Türk qadınları gözəl olmur, gözəl türk qadınları olur; Türk oğlanları igid
olmur, igid türk oğlanları olur; Türklər müdrik olmurlar, müdrik türklər olur...
Türk millətçisi olduğuma görə belə düşünürəm. Buradan aydın olur ki,
millətçiliklə insanlıq bir şeydir.
***
Və Millətçi olmayan insanlığa və insani olmayan millətçiliyə mən inanmıram
və onları anlamıram.
***
Musiqinin, poeziyanın, anıtçılığın, rəssamlığın, rəqsin... ortaq adı –
Bənzətimdir, Bədii sənətdir. Millətlərin də ortaq adı Bəşəriyyətdir.
***
Ey 300 milyonluq Türk irqi! İçinizdə bircə nəfər belə, dilənçi varsa, ar olsun
hamınıza!
***
Yaxşı ki, türkün imperiya çağını – haqsız çağını görmədim, əsarət çağını –
haqlı çağını gördüm və nu haqsızlığın sınmağa başladığını görmək sevincini
yaşadım.
***
Mən türkün ölməyini istəyirəm, dünyaya bənzəməyini yox!
***
Nə gözəldir, ilahi, özünə bənzəyən türk! O, həm təmizdir, həm hiyləsiz,
həm eşqli-həvəslidir, həm dağın-daşın, quşun, Yerin, Göyün, ölünün, dirinin
dilini bilən; həm ipək kimi həlimdir, həm qaya kimi sərt; həm xülyalıdır, həm
həyalı-üzüsulu! Uludur, uludur özünə bənzəyən Türk! Nizamlıdır, ləngərlidir,
gözü-könlü toxdur, dostdur, qardaşdır, anadır, bacıdır, atadır özünə bənzəyən
Türk!
***
Kimisi dağları çapıb özünə imarət yapdı; türk dağları özünə imarət sandı,
atını minib onların başına dolandı, daşın qar-çovğun şıltağından alaçığında
daldalandı – dağı çapmağa qıymadı... İmkanı olsaydı, alaçıqlanmazdı da – onu
doğan Təbiətiylə – özünün dediyi kimi – Doğasıyla – bir olardı, eyniyyət
yaradardı...
***
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İmarətlərdə türkü görürəm – tanıya bilmirəm. Alaçıqdamı qaldı Türk?!
***
Türkün gəlişməsi – inkişafı imarətin xeyrinə oldu, insanlığın zərərinə.
İmarətləşəndən sonra türklər türkü yaratmadılar.
***
“Türk dili” deyilən bir şey varkən esperanto nəyə gərək?! Türk dilinin özü
esperantodur – hərədən bir yamaqdır.
***
Yalnız dildə deyil, ümumiyyətlə, türklük – esperantoluqdur indiki
səviyyəsində. Türk – esperanto millətidir.
***
Bütün türk ellərində, o cümlədən Azərbaycanda: Məscid – Allah Evi deyil,
Yadlıq evidir.
***
Türkün içində, lap içində – türkün özündən – türkə qarşı, türkə yağı ərəbçi
cəbhə var, farsçı cəbhə var, Qərbçi cəbhə var, çinçi cəbhə var, rusçu cəbhə
var... Gör saf türkçünün çiyninə nə boyda yük düşür! Türkçü olmaq buna görə
Yerə, Göyə slğmayan böyüklük istəyir.
***
Türküm, dəbə düşmə ki, dəbdən düşməyəsən.
***
İdraksız döyüşçü, Yurd təəssübçüsü – dəyirman daşına qonmuş milçək.
***
İşıq saçmayan, qaranlıqları yarmayan yaxşı adam, əla adam – qızmış
dəmir üstünə düşmüş su damlası. Belədir bu dünya!
***
Bütün türk xalqlarından, bütün dünyadan ayrılan, bütünlükdə türk xalqı
üçün çalışan, yalnız türkcə döyünən başlı ürəklər, yalnız türkcə düşünən ürəkli
başlar çıxara bilər türkü onun düşüb boğulmaqda olduğu təqlidçilik və itaətçilik
quyusundan – Yoxolma quyusundan.
***
Dəlicəsinə ağıllı başlar, ağıllıcasına dəli ürəklər!
***
İslamçılıq və Qərbçilik – türkün üstünü almış ikibaşlı əjdahanın başlarının
adları.
***
İnam – iki xalq üçün bir ola bilər, peyğəmbərsə – hər xalqın özününkü
olmalıdır.
***
Türkün Məhəmməd adında peyğəmbəri olmayıb, yoxdur.
***
Tarix yollarında özümüzdən çox, sözümüz qırılıb, sözümüzə qarşı
soyqırımı keçirib Tarix.
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***
Türküm! Tut Tarixin yaxasından, silkələ onu, sözlərinin taleyini soruş ondan.
***
Türküm! Sənə söz arxeoloqları, söz qurucuları da gərəkdir– milli hava və
su kimi.
***
Millət ölümü cismani ölüm yox, milləti millət eləyən mənəvi–ruhani sifətlərin
(o cümlədən sözlərin) ölümüdür.
***
Amerikada yerli xalqlar milli ölümə uğradılar, ancaq avropalıların yapdıqları
bütün yırtıcılıqlara, qaniçənliyə baxmayaraq, cismən tamam ölməlidilər,
qaldılar– amerikanlaşdılar.
***
Amerikadakı yerli xalqların dilləri dirilib-dirçələrsə, onların dilində ölümün
adı ya “kolumb” olardı, ya da “avropa”.
***
İndiki italyanların çoxu yəqin ki, mənşəcə cismani latınlardır.
***
İnam Ata (Asif Ata) Ocağından qıraqdakı türkçülük də “islam özülçülüyü”
kimi, başıpozuq, antiinsani, antiruhani, son ucda antitürk bir həlməşik axına
çevriləcək.
***
Türkə, türklüyə qarşı olan qüvvələr əlbirliyinin adı islamdır. Nə qədər ki o
var – türk birliyi olmayacaq.
***
Məhəmmədin xətrini əziz tutan türkün bircə üzüağ səbəbi ola bilər: səmimi
avamlıq. Və onun ən yüksək səviyyəsi də bu ola bilər. Türkün – türklüyün
mənafeyi isə avamlıq səviyyəsiylə qoruna, təmin oluna bilməz.
***
Ərəbcə olan bir mətnin içini bərk axtarırdım – orda türkcə bir söz tapmaq
istəyiylə. Bir ərəb mənə yaxınlaşıb dedi: “Fars mətnini oxu, bəlkə onda nəysə
tapasan”. Ərəbin dediyini eləməyə yenicə başlamışdım ki, bir fars qulağıma
pıçıldadı: “Türkcə yazıldığı iddia olunan mətni oxusan, axtardığını daha tez
taparsan”.
***
Dünyanın ingilisləşməsi – mənim şərəfimə toxunur güclü surətdə! – bir kişi
kimi, bir insan kimi, bir türk kimi. Bu şərəfsizliyimi bir an belə unuda bilmirəm.
***
İndiki türklər – Türkə karikatura; ən yaxşı halda Türk qalığı, dərin arxeoloji
qatlardan ağrıya-ağrıya, ağlaya-ağlaya, yavaş-yavaş üzə çıxan Türk qalığı,
Türk işartısı.
***
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Azərbaycanda durub, Türkiyəyə hürənlər! Sizi it aqibəti gözləyir – layiq
olduğunuz aqibət!
***
Azərbaycan üçün Türkiyə “dışarı ölkə” deyil; türk üçün türk ölkəsi “dışarı
ölkə” deyil...
***
Mən Ataya qara yaxan dilimin kəsilməsinə razıyam, Atadan qaranın
silinməsinə yubanan əlimin, başımın kəsilməsinə razıyam.
***
Türk müqəddəsliyinin özlüyündə heç bir çürüklüyə – “sonradan açılası
qaraya” yol vermək olmaz.
***
Türk bilgininin ağız suyu axıda-axıda ABŞ Anayasasını türkcəyə
çevirməsini və Türk Dövlətçiliyində onu yamsılamağa çağırmasını – mətbəxdə
soğan soyan arvadın arabir televizora baxması və türk xalqını da televizor
tamaşaçılığına dəvət etməsi kimi bir yaradıcılıq sayıram.
***
...İki yüzil öncəki “1200” rəqəmi, ötən yüzildəki “1300” rəqəmi, çağımızın
“1400” rəqəmi... türk başının qaxıncıdır – getdikcə artan ağırlıqla.
***
Silkin, Türküm, silikin, sal çiyinindən bu yabancı yükləri, qır yüksəlişə doğru
yürüşündə ayağına dolaşan bu zəncir – iyrənclikləri!
***
Sən döyüşdə uduzmadın, Türküm! Uduzmağın – məkrlədir. Sən Məkr
adlanan o fahişəni tapıb-tanıyıb-dara çəkəndən sonra Qələbə yenə səninlə
olacaq.
***
Məkrlə udmaq da elə uduzmaqdır, məkrə uduzmaq da elə udmaqdır.
***
Ey türklər! İnsana və sizə yad inanclardan, ilk olaraq islamdan əl çəkin.
Bunu nə qədər tez eləsəniz, o qədər yaxşıdır. Axı siz yaxşı bilirsiniz ki, özgə
danası bağlayanın çatısı əlində qalar.
***
İslam kütlələşdirir, İnam fərdləşdirir.
***
Xalqların da – ayrı-ayrı fərdlər kimi – kütlələşməsi, fərdləşməsi baş verir.
***
Kütlələşmiş fərdin başına nə gəlirsə, kütlələşmiş xalqın da başına o gəlir.
***
Fərd fərdliyini, simasını, özünüidarəsini itirir; xalq xalqlığını, bənzərsizliyini
– müsrəqil varolma imkanını.
***

284

Amerikanın öləcəyi var, Türkiyənin gələcəyi – haqlı-haqsız, köklü-köksüz
məsələsidir bu.
***
Mənəviyyatın da özülü idrakdan tökülməlidir.
***
Nə qədər ki, nəfəsim gəlir – daim türkcələşmənin önündə gedəcəyəm. Mən
öləndən sonra türk dili və türk eli daha da türkləşəcək, mən qəriblikdə
qalacağam. Onda mənim hayıma qalmayın, bilin ki, mənim qəlbim əbədən
sizinlədir.
***
Onu da bilin ki, mən türkcənin mənimlə çağdaş sözlərini də sevdim.
***
Türk dilənçilərinin yalvarmağa da Kimsələri yoxdur – onlar dilənəndə də
yad allahın, yad peyğəmbərin adıyla zarımalı olurlar. Bu – hər bir türk gəncinin
ləyaqətini alçaldır.
***
Dilənçi türklərin sayı qədər türk ləyaqətində qüsur var– bunu heç birimiz
dana bilmərik.
***
Türkiyəni Batıçılıqda qınayan düz eləyir, Türkiyəni Batıçılıqdan qurtarmağa
çalışmayan – türk deyil. Türkiyəni İslamçılıqda qınayan düz eləyir, Türkiyəni
İslamçılıqdan qurtarmağa çalışmayan türk deyil.
***
Çağdaş estrada bağırtılarının Türkiyə türkcəsində söylənən mətnlərlə
müşayiət olunması: içərisində içimizə yağıların yeridiyi Troya atları.
***
Ərəbistanda İslamın anlamı nədir? Bir demişəm, bir də deməyə ehtiyac
görmürəm. Ərəbistandan qıraqda İslamın anlamı nədir? Anti- Mütəqillik!
Konkret olaraq, Türk Dünyası üçün İslamın anlamı nədir? Heyvərəlik! Türkün
burnuna dolan milçək, ağzında çalınmış qatıq, ənginə keçirilmiş cilov, belinə
basılmış palan, qoyun-qoltuğundakı kir, üzünə taxılmış yadlıq maskası,
özünüdanma və b.k.
***
Ey türklər! Sizi döyürlər ki, siz ayılasınız – döyənlərin qədrini bilin! Sizi
döyürlər ki, siz öldürəsiniz – döyənlərə acıyın!
***
Ey türklər! Adınızı yasaq eləyirlər ki, adlarını Yer üzündən siləsiniz.
***
Ey türklər! Kəndlərinizi tuturlar ki, Yurdlarını biryolluq əllərindən alasınız –
torpağı qisasçılıq ölətindən qurtarasınız.
***
Ey türklər – Tanrının qamçıları! Tanrısına təpik atanları qamçılamağa hazır
olun!
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***
Türk milləti onun içində yaşayıb, ona kin bəsləyən alimçələrdən
(bilginciklərdən) özünün qəzəb qəməsini itiləmək üçün kəmərinin ucuna
bağlayıb üzü aşağı salladığı bülöv daşı kimi istifadə eləyəcək və kinçilərə belə
cavab verəcək: İt hürər – karvan keçər, yel qayadan nə aparar?!
***
Türk dilində “yalnız” var, “yalnız və yalnız” yoxdur.
***
Türküm! Söz yaratmaqdan heç vaxt çəkinmə. Dilindəki, deyimindəki sözləri
daim özünləşdir. Bu heç vaxt gec deyil – irəlidə tükənməz qədər ilsıramız
(tarixmiz) var.
***
Türk tarixinin yaddaşına yazın ki, rus dövlətinin vicdanında Xocalı
qanişənliyi var – tarixlərin, dövlətlərin yuxusunu pozan.
***
Əgər dünyanın bir yarısı ABŞ kimi, o biri yarısı İslam kimi gözəldirsə,
aydındır ki, Dünyada türk gözəlliyinə yer yoxdur. Və türk gözəlliyinin görünməsi
üçün dünyanın heç olmasa bir yarısı dağılmalıdır.
***
Rus millətinin vicdanında Xocalı ləkəsi var. O, döyüş deyildi. Xocalı ləkəsi
bir gəzəri qəlpədir ki, gəzib-gəzib ürəyə gedib çıxacaq. Bununla da rus özünün
yaşamağa mənəvi haqqını itirir. Azərbaycan türkləri bu zəngin susmasına heç
vaxt yol verməməlidirlər.
***
Xocalı hadısısi– erməni millətinin ölümü haqqında hökmdür – tez-gec
yerinə yetirilməlidir.
***
Bu qədər insansevər, bu qədər zərif, hətta zərif, bu qədər xoş əhvallı,
həlim... olmağıma baxmayaraq, mən keçmiş kişiləri, savaşlar aparmış,
xanimanlar dağıtmış kişiləri başa düşürəm...
***
Mən indiki tamamilə suçsuz, zəhmətkeş, halal, kinsiz, ismətli, namus
örnəyi, çox qazanan (çox yedirən), az yeyən, iddiasız... Azərbaycan qaçqınları,
özəllikcə Xocalı fəlakətimizin xatirinə– bu qaçqınlığı, bu qırğını törətmiş olan
ölkələrin virana qoyulması, tamamilə Yer üzündən silinməsi savaşına girərdim,
aparardım xalqı buna. Bu – mənim Ədalət uğrunda savaşıma daxil olardı.
***
Bu baxımdan, ilsıra (tarix) olaylarının səbəbləri yaxşı-yaxşı öyrənməli.
***
Ancaq mən heç kəsin başına Xocalı əhvalatı gətirməzdim – hətta “əvəz
olaraq” belə; mən Xocalı ləkəsini ikiləşdirməzdim. Xocalı yanğısıyla hücum
elədiyim ölkənin bütün döyüş qüvvələrini yox edərdim; o ölkəni elə hala
salardım ki, o bir daha dövlətləşə bilməzdi.
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***
Əgər belə bir cəzaya Türk Dövləti layiq olubsa, ona da o aqibəti layiq
görürəm.
***
Türk yazılı sözü öz geyimini nə vaxtdan itirib? – deyə bilmərəm. Onun öz
geyimi olubmu?– bununla da işim yoxdur. Ancaq orasını qəti bilirəm ki, latın,
ərəb, kiril, çin abeləri ona əsla yaraşmayıb və yaraşmır, təhiqirdir ona bunlar.
Bütövlükdə bu kimi yadlıqlar, qəribəliklər çox açıq şəkildə qondarma görünür,
gülünc görünür, anlaşılmaz görünür türk gerçəkliyində.
***
Hərdən məndə elə duyğu yaranır ki, günlərin bir günü latınlar, ərəblər,
slavyanlar, çinlər... gəlib öz abelərini türk sözünün əynindən soyundurub
aparacaqlar– çılpaq qalacaq sözümüz, çılın-çılpaq!...
***
YOS – türk abesini geyinib çıxmaq istərdi Türk Dünyasına.
***
Türk irqi haqqında iddiamız çox yüksəkdir – özülsüz olmasın gərək...
***
Türk dili başdan-ayağa möcüzədir. Onun bircə şəkilçisini qoşmaqla başqa
dildəki bütöv cümlə türkcələşir. Örnək: “Qanun– əlacsızlıqdan – ali”
***
Məncə, “türk dili” sözünü, onun indiki durumu baxımından, “türk dilsizliyi”
sözü ilə əvəz etmək daha doğru olardı.
***
Uşaq atasından güclü kimsə bilməz. Atasını basılmış görərsə, beli sınar –
içəridən. Türkiyəni (öz iç işlərində) gileylənən görəndə mənim də belim sınır –
içərimdən.
***
Yeni “azadlığa çıxmış” Türk Ellərində islamın meyidini bəzəyib-düzəmək
(daha doğrusu, onları islamın meyidiylə üfunətləşdirmək) yarışına çıxan
Türkiyə İranın xeyrinə olaraq – özünə qəsd etmiş olur.
***
Abemizi də (uyğurcanı) ərəbin islamına qurban vermişik; o öldürüb
yazımızı da; onun əlinin suyundan yazısız, yazsız olmuş, Kirilə, Latına möhtac
qalmışıq. Biz isə hələ də namaza dombalırıq, ərəbə, onun İslamına, Allahına,
Peyğəmbərinə mədh oxumaqdayıq. Arsızlıq, idraksızlıq, mənliyi itirmə
buncamı?!
***
Qisasçılığı millətlərarası münasibətlərin özülü sayanlara inansaq, Şekspir
yanılıbmış – Kapulettilerlə Montekkilərin qan ədavəti davam etməlidir.
***
Ey dirçələn, dikələn türklüyüm! Vaxtiylə səni danmaq üçün dəridənqabıqdan, minbir oyundan çıxan çini, ərəbi, farsı, rusu və b.k. danmaq yolunu
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tutma sən! Dünyanın bu iyrənclik gələnəyini (ənənəsini) qır-dağıt! Yeni yüzil,
yeni minil, yeni ucalıq istəyir, yeni insanlıq istəyir.
***
“Özgə danası bağlayanın çatısı əlində qalar”. İslam danasını bağlayan
türkün çatısı isə öz boynuna keçdi.
***
Özüm ölməmişdən Türk Elinin ölməzliyi həqiqətinə çatmaq istərəm.
***
Atatürk Türkü ölümdən qurtardı, ancaq mən belə bir söz eşitmək və ona
inanmaq istəyirəm ölümümdən öncə: “...türkü ölümsüzlüyə çatdırdı”
***
Türkün İnam Ata Sözünə yiyələnməsi mənim üçün belə bir müjdə olardı.
(Safruhun yaradıcılığı bu yiyələnməyə kömək edərdi. Mən onu necə yayım?!)
***
Türk ilsırası (tarixi) – idraksızlıq ilsırasıdır, türk faciəsi – idraksızlıq
faciəsidir. Türk ilyazı (tarix) yaradıcılığı – faciə yaradıcılığıdır – özünə də,
özgələrə də.
***
Ey türklər! Mənim kitabımın üstünə kitab qoymayın!
***
Əgər birisinin kitabı insançı türkçülükdə mənimkindən üstün olarsa, türklər
onun kitabını mənim kitabımın üstünə qoya bilərlər. Bu halda mənim kitabım
özünü aşağı düşmüş saymaz.
***
Hamıdan böyük olan o kəsdir ki, heç kəsin Böyüklüyünə göz yummur, onu
öz Elindən gizlətmir.
***
Türküm! Yer üzünün bütün Bayüklərini öz Yurduna gətir – Böyük kimi yox,
Böyüklük kimi, ad kimi yox, sifət kimi. Başqa sözlə, gətirdiyin əlini sənin
kürəyinə qoymasın, sən əlini onun kürəyinə qoy gətir.
***
Heç kəsin qarşısında yağ kimi ərimə.
***
Türk tarixini oxuyub,... Məhəmmədim böyüklüyünü anladım – ərəb üçün.
Və islamın anlamı mənə çatdı.
***
Qəti olaraq anladım ki, türkə yalnız türk inancı gərəkdir; türk abesi gərəkdir;
türk dili gərəkdir, türk ilyazısı (tarix ədəbiyyatı), türk günsırası (təqvimi)
gərəkdir...
***
Qəti olaraq inandım ki, bunlarsız – türk irqi, türk milləti ölümə məhkumdur.
Qəti olaraq inandım ki, indiki gediş türkü həmin ölüm yönündə aparır.
***
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Qəti olaraq inandım ki, türkün özinamsız, özabesiz, öztarixsiz (ilyazısız),
öztəqvimsiz (günsırasız), özdilsiz; özgələrdən aldığı yaşayış qaydalarıyla
yaşadığı hər bir gün onu həmin sona bir addım yaxınlaşdırır.
***
Bu kədərli, faciəli perspektiv mövqeyindən baxdıqda İnam Ata Ocağını süst
görürəm, fəaliyyətsiz görürəm.
***
Cismi böyük olan millətin ölümü elə bu cür baş verir: o qabaqca bölüklənir,
öz inancını itirir, yaratmır, getdikcə sönür, yanacağı tükənən çıraq kimi birdən
son işartısı yoxa çıxır.
***
Türkün “idraki döyüşkən” kimi ad çıxaranı gəlir, görürsən ki, bu, döyüşkən
deyilmiş, idraki boyunəyənmiş.
Özümlü idrakdan xəbəri yoxdur türkün.
***
Ey türklər, sizin ilsıranızda “Mustafa Kamal Atarürk” adında bir kimsəniz
yoxdur; sizin olanınız Atatürkdür və o, “qazi Mustafa Kamal paşa” adlı bir kök
üstə yüksəlmişdi.
***
Demək istəyirəm ki, “Atatürk” müstəqil addır, hətta ad yox, müstəqil, uca
məzmunlu deyimdir, Mustafa Kamalın təxəllüsü deyildir və müstəqil işlənməlidir.
***
Onsuz da Türk Dünyası türkləşəcək; dünya onu qırmaq yolu tutsa, o, daha
artıq və təhlükəli biçimdə türkləşəcək. Bu yoldakı fəlakətli təhrifləri yox etmək
üçün bu iş İnam Atanın nəfəsi varkən onun İnsançı, müdrik və müqəddəs
başçılığı altında baş versə, daha yaxşıdır.
***
Ocağa qədərki türk tarixi tarix deyil, tarix (ilyazı) qaralamasıdır.
***
Mən öz türkcəmdə susmağı da hər hansı başqa bir dildə bülbül kimi
oxumaqdan üstün tuturam.
***
Ey türklər! Sizin millətçiliyinizin ikicə tərkib hissəsi var: Türklük və İnsanlıq.
Siz bunlardan birini itirəndə “avtomatik olaraq” o birini də itirirsiniz.
***
Klub – imkandır, məscid – yöndür; ərəb üçün doğru yön, doğma yön; ərəb
olmayan üçün, özəllikcə türk üçün – əyri yön, yad yön, yabançı yön, yağı yön.
***
Mənim türkümdən soruşdular: “Dəmirqapı (Dərbənd) harada yerləşir?” O
dedi: “Araz üstə, İranla İrəvan sərhədində. I yüzildə Xəzər üstə qurulan
Qapının məqsədi nə idisə, XX yüzildə Araz üstə qurulanın da məqsədi odur.
Onu kimlər qurmuşdularsa, bunu da onlar qurublar. Bunun taleyi də onunku
kimi olacaqdır. Onu kimlər qırmışdısa, bunu da onlar qıracaqlar.
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***
Çin səddi, Qafqaz səddi, Araz səddi... Dünya – sədlər quran, türk – sədlər
qıran.
***
Gələcək üçün: Türk Varlığının iki böyük dayağı (sütunu) var: Atatürk və Asif
Ata (İnan Ata).
***
Türk Varlığının zərurəti, bütün zəruri şərtləri bu iki böyük, ölməz Tarixi
Şəxsiyyətdə toplanmışdır.
***
Türk yağısı it kimi iy bilir, artıq onları axtarıb tapmışdır və türk xalqından
ayırmaq yolunu tutmuşdur.
***
Ayıq ol, türküm! İtlərin burnundan vurmağa hazırlığını bir an da itirmə!
***
Əsarətdəki “azadlıq” kimi, “azadlıqdakı” “azadlıq” da yalnız sözdür, əsarətə
bizi alışdırmaq üçün siyasi səhnə dekorudur.
***
Yer üzünün türk əhalisi nə qədərdir? Gəlin sayalım: Rəsmi (“kağız
üzərindəki”) türklər – çıxılsın ərəbləşmiş (müsəlmanlaşmış) türklər,
xristianlaşmış türklər, Qərbləşmiş türklər, farslaşmış türklər, ruslaşmış türklər,
çinləşmiş türklər, yaponlaşmış türklər... Yerdə nə qalır?!
***
“ – “ (çıxma) işarəsindən sonrakılar o türklərdir ki, çevrildikləri millətlərin
türklə qarşılaşması məqamında türkə qarşı döyüşəcəklər, bu döyüşdə türkə
badalaq atacaqlar. Beləliklə, sizə öz xəyalımın uydurduğu tapmacanı
söyləmirəm, mövcud türk sayı (nüfusu) barədəki ilğımdan sizi çıxartmaq, əsl
durumunuzu göstərmək istəyirəm.
***
Heç bir Qərbli türkə görə öz qərblisinə qarşı vuruşmayacaq, heç bir ərəb
(müsəlman) türkə görə ərəbə (müsəlmana) qarşı vuruşmayacaq, heç bir fars,
heç bir rus, heç bir çin... Axı bütün bunların doğru olduğunu siz yaxşı bilirsiniz.
***
Gələcək varlığınız üçün indidən tədbir förün, möhkəm tədbir!
***
Tədbir budur:Türkçülük, yəni insanlıq ideyası olan Mütləqə İnam ətrafında
birləşməklə Qərbçilikdən imtina, dinçilikdən imtina, çinçilikdən imtina,
yaponçuluqdan imtina; esperantoçuluqdan im-ti-na!
***
Türkün ilsdıra (tarix) dərsi üçün: Dünya həmişə həmin dünyadır – üstündə
boğuşanlarıyla. Yalnız nısbətlər dəyişilir zaman-zaman.
***
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Sultan buyurdu: “Dilmanc gəlsin! Görüm mənim bu şairim nə demək istəyir”
Dilmanc gəldi, yadcanı türkcəyə çevirdi. Sultan dinləyib xoşhal oldu, dedi: “İndi
mən xələti hansınıza verməliyəm?”
***
Türkə “Eşşək! demə,– o da sənə eşşək deyəcək; türkə “Ey öz tarixini
məndən öyrənən!” de, – onda o, başını aşağı salacaq. Türkə “Donuz!” demə, –
o da sənə donuz deyəcək; türkə “Ey bütün siyasi yönləri məndən alan!” de, –
onda o, başını aşağı salacaq. Türkə “Beyinsiz!” demə, – o da sənə beyinsiz
deyəcək; türkə “Ey bütün fəlsəfi fikirləri məndən götürən!” de, – onda o sənə
deməyə söz tapmayacaq. Türkə “Simasız!” demə,– o da sənə simasız
deyəcək; türkə “Ey əlifbasını da məndən alan!” de, – onda o, başını aşağı
salacaq. Türkə “Arsız!” demə, “Tumançaq uşaq!” demə,– o da sənə qaytaracaq
bu sözləri tutuquşu kimi; türkə “Ey mənim Allahıma, Peyğəmbərimə yalmanan,
mənim müqəddəs yerlərimi yalayan, özündə yalanmaya yarar bir yer
tapmayan!” de, “Ey öz adını unudub, gecə-gündüz mənim adımı, mənim
sözümü əzbərləyən!” de, “Ey öz qibləsi olmayan, mənim qibləmə baş əyən!” de,
– onda o, sənə deməyə söz tapmayacaq. Türkə “Kiçilən!” demə,– o da sənə
belə deyəcək; türkə “Ey farsın, ərəbin poetik mətnlərində günün günorta çağı
əliçıraqlı türklük qırıntıları sülənən!” de – onda o, başını lap aşağı salacaq –
boynu qırılana qədər. Türkə “Yada yalaq!” demə, o da sənə belə deyəcək;
türkə “Ey özgənin danasını bağlamaqdan yorulmayan, usanmayan,
utanmayan!” de, – onda o sənə deməyə söz tapmayacaq, əlindəki (danası
qaçmış) çatıları gizlədə bilməyəcək.
***
Türk Elində türkə göstərilən buynuz– sınmnalıdır, nəyin bahasına olurolsun. Bu, türkün varolma şərtidir, bunsuz türk var ola bilməz. Bunun sübuta da
heç bir ehtiyacı yoxdur.
***
Azərbaycan – Türk Elidir. “Azərbaycanda rus dilinə ölüm!” hökmü rusun
xətrinə dəyməməlidir, “...fars dilinə ölüm!” hökmü farsın, “... infilis dilinə ölüm!”
hökmü – ingilisin, “...ərəb dilinə ölüm!” hökmü –ərəbin,..., xətrinə dəyməməlidir.
***
Bizim geyimimiz, dilimiz, “dinimiz”, iqtisadi-siyasi-ictimai – təsərrüfat
həyatımız, əlifbamız, musiqi dilimiz... hamısı, hamısı Yurdsuzluqdan,
Millətsizlikdən, yaradıcılıqsızlıqdan, özümsüzlükdən soraq verir.
***
Türkcəni hər şeydən artıq ərəb dili, ingilis dili danır, yoxa çıxardır,
Türkiyəlilər isə daraşıblar Türk Dünyasının canına – ona ərəb dili öyrədirlər,
ingilis dili öyrədirlər – bu yolda sərvət axtarır, sərvət əsirgəmirlər.
***
Təklər (fərdlər) kimi, Ellərin (millətlərin) də taleyini xislətləri yaradıb. Türklər
türklüklərini itirmək bahasına sərvətə çatmaqlarıyla öyünürlər.
***
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Beləliklə, Ziya Göyalpın təyinini qəbul eləmədim – “islam ümmətli, Qərb
mədəniyyətli” kəsin türk olmadığını sübut elədim. İndi bilmək istəyirəm ki, “türk,
əsl türk” kimə deyilə bilər? Bu təyin türk üçün ən önəmli sorunlardan biridir.
***
Türk milləti türklük eləmir, – eşitdiyimə görə, Türkiyəyə də, – millətçiliyi
ayrı–ayrı fərdlərin öhdəsinə buraxır. Buna görə də var olan sayılmır, hər halda,
mən Azərbaycanda bunu görmürəm yerli-dibli.
***
Mən “Azərbaycanda rus dilinə ölüm!” hökmü verəndə Olana (gerçəkliyə)
yox, Olmalıya (həqiqətə) söykənmişdim.
***
Olan (gerçəklik, həqiqətsizlik) isə beləydi ki, “Azərbaycanda rus dilinə
ölüm!” carıyla meydana çıxmaq qorxuluydu, “türk dilinə ölüm!” carıyla meydana
çıxmaqsa heç bir qorxu törətmirdi – o dərəcədə simasızlaşmışdılar
Azərbaycanda türklər – öz Yurdlarında.
***
Biz türklər dilimizi özəlləşdirmək istəyəndə “ağlı başındalarımız” deyirlər ki,
filan sözə dəymə, o – ortaq Doğu sözüdür, ümumşərq sözüdür. Ancaq mən bu
“ümumşərq”sözlüyündə bircə də türk sözü görmədim.
***
Türk sözünün üstünə qılınc çəkiləndə, “Əl saxla!” harayı eşitmədik – nə
mən, nə tarix.
***
Orta Asiya – Türküstan acı təcrübəsi göstərdi ki: Parçalarsan –parçalanar,
birləşdirərsən – birləşər; doğmalaşdırarsan – doğmalaşar, yadlaşdırarsan–
şərləşər.
***
Türklər! Düşdüyünüz bu burulğanın yiyəsi var, ondan çıxmayınca heç
nəyiniz olmayacaq.
***
Türklər! Özgə burulğanından çıxın, öz bulağınızı yaradan – saf, doğma,
ləyaqətli.
***
Türküm! Elə bir qala qur ki, onu düzgün dağıtmasın.
***
Yalnız türkün sevimlisi olmaq – mənim üçün azdır.
***
Mən o ağgünlü ağıryüklülərdənəm ki, dəftərini İnam Atanın Özü
oxumuşdur!
***
Məndən aşağı Türk Dünyası! Başını qaldırıb Göylərə baxsana!
***
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Türklər, qadanız
tərpənmirsiniz?!

alım,

idraki

qeyrət

çağınız

gəlmədimi

–

niyə

***
Bir-birini qırmaq kimi əski əskiklik sizəmi qalıb, türklər, qadanız alım?!
***
Türk dilinin yüzdə doxsan sözü türk sözü olmalıdır, dünya dillərinin yüzdə
on sözü türk sözü olmalıdır.
***
Türklər, Ata Gözü aydın olsun – inanana qədər ölmədim, yaşadım ki, mən
sizi yaşadacağam, siz məni yaşadacaqsınız.
***
“Ata Gözü üstünüzdə olsun!” Türklər, sizin üçün bundan yaxşı alxış ola
bilməz.
***
Türklər, siz ana uşağı deyilsiniz, Ata uşağısınız– ananız gözünüzün
üstündə.
***
Mənim türkümün totemi qurd yox, adamdır.
***
İstəyim elə bir dayaq yaratmaqdır ki, Türküm ona dayanmaqla istənilən şər
dağını aşıra bilsin.
***
İndiyə qədərki və indiki dünya siyasəti kələk və zor üstündə dayanmışdır.
Türküm, həqiqət və ədalət üzərində dayanan dünya siyasəti yarat, yəni siyasəti
ləyaqətsizlik alçaqlığından ləyaqət ucalığına qaldır.
***
Türküm, buna yalnız sənin gücün çatar, çünki bu yetimlər dünyasında
yalnız sən Atalısan.
***
Türküm,”türk milləti”, “türk millətləri” məzmunu sənin üçün o qədər azdır ki,
mən “Türküm!” deyəndə hətta onu tutmuram nəzərdə.
***
Türküm, sənin Atan yeni Nuhdur, sən yeni Nuh soyusan– əski dünyadan
təmizlənmiş, tamam yenidən doğulmuş bəşərsən. Sən bəşərin xilasısan,
Türküm!
***
Türküm, nəinki özünün tərtəmiz Türk aben, həm də öz rəqəmlərin, öz not
yazın olmalıdır, çünki indiyə qədərki abelər də, rəqəmlər də, notlar da kələyə
və zora bulaşıblar.
***
Türküm, övladlarının sənə Günbatandan işıq gətirməsinə inanma və
aldanma. O işıqda sən görünmürsən, Günbatan görünür.
***
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Türtklər, mən sizinlə üz-üzə danışsam, məni özünəzə yağı bilərsiniz.
Yaxşısı budur, kağız vasitəsiylə deyim sözümü sizə, yəni mahiyyətinizlə
danışım.
***
Türklər! Bizim:
Anamızın ana siması olmalıdır,
Bacımızın bacı siması olmalıdır,
Arvadımızın qadın siması olmalıdır,
Qızımızın qız siması olmalıdır.
Həyat buna mane olarsa, həyat dəyişilməlidir! Anamız yox, bacımız yox,
arvadımız yox, qızımız yox – həyat dəyişilməlidir!
***
Türklər! Biz çöldə tumançaq gəzənə:
Ana deyə bilmərik,
bacı deyə bilmərik,
arvadımız deyə bilmərik,
qızımız deyə bilmərik.
***
“Türk dərdi” adıyla insan dərdinə o qədər ağladım ki, kor gözümə işıq gəldi.
***
Türklər! Türkcə bilməyən, öz Kitabını türk vasitəsiylə və türkcə
göndərməyən Allah bizə gərək deyil – o bizi ucaltmaz.
***
Həm türk`müsən, həm türkü`m, a doğma ellər!
***
Türk elində bircə kişi belə, “ağam, ya Həzrət Abbas!” deyə zarıyırsa, türkün
müstəqilliyi tam deyil.
***
Türkü Şərq xalqı saymamaq şərqli olub özünü qorumağın
mümkünsüzlüyünü düşünmək yanlışlığındandır.
***
Türk yalnız şərqli olduqda türkdür – Atlantikin və ya Sakitin istər bəri
tərəfində olsun, istər o tərəfində.
***
Qərbli türk – yoxdur.
***
Türk eli – onu şərqli deyil, qərbli sayanların ağzıyla palçıq ölçməyəcək.
***
Tarixin ilk çağında gözümü açıb gördüm ki, türk türklə döyüşür – utanıb
gözümü yumdum. Min il sonra gözümü açıb gördüm ki, yenə türk-türklə
döyüşür – yenə utanıb gözümü yumdum. Min ildən sonra yenə gözümü açdım:
yenə həmin mənzərə... Bu dəfə dedim ki, “yox!”, daha yummayacağam
gözümü; istəyimə çatana qədər türkü türklə barışığa çağıracağam və özüm
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qabağa düşəcəyəm: qoy bütün türklər döysünlər məni – mən döyməyəcəyəm!
Qoy heç olmasa, məni döyməkdə birləşsinlər bütün türklər!
***
Türkün dünəni nə qədər ulu olur-olsun, sabahı ondan da ulu olacaq –
həmişə.
***
Türkümün ən pisinə üzümü tuturam: Qara yaxmaqda yuban, ağ yaxmaqda
utan – heç olmasa!
***
Türk üçün: Ata Yolundan qıraqdakı yaxşıların hər biri, ən yaxşı halda, Ata
Evinin ayrı-ayrı daşları kimi yararlı ola bilər.
***
Türk elində heç bir yaxşı – bizə qarşı ola bilməz; bilərsə, qüsurumuz var
nədəsə, çünki bütün yaxşılar bizim içimizdə olmalıdır.
***
Bütün yaxşıları özündə birləşdirməyən – Yurdu, Eli təmsil eləyə bilməz.
***
Bizə qarşı olan türkə qarşıdlr, İnsana qarşıdır, Elə qarşıdır; ən azı –
bunlardan birinə qarşıdır.
***
Türklüyün gələcəyi göylərin ənginliyi qədərdir.
***
Türküm, başqa xalqlara xəyanət hesabına sənə xeyir vermək istəyən
övladını özündən sayma, qəbul eləmə onun xidmətini!
***
Türküm, sən də xalqsan, başqaları da. Başqalarını da sevməyən türkə bel
bağlama, inanma, türküm, kor say sən onu! O, sənə düşmən artırar.
***
Mənim türkümün (Atalı türkün) ikinci adı ədalətdir.
***
Ədalətsiz savaşda ölmüş türkə yas saxlamıram.
***
Sonuncunu çıxmaqla, türkümün bütün övladlarını ədalət uğrunda ölümə
verərdim, sonuncudan öncə özüm gedərdim ölümə, sonuncunuysa saxlardım –
bu inam və ümidlə ki, ondan yeni türk və ədalət doğulacaq.
***
Məhəmmədsiz də Ərəbistan vardı və olacaqdı. Leninsiz də Rusiya vardı və
olacaqdı; Atatürksüz – Türkiyə olmayacaqdı. Atatürk Məhəmməddən də,
Lenindən də ucadır.
***
Məhəmməd də çapqınçıydı, Lenin də; Atatürk yalnız Yurdçuydu. Atatürk
Məhəmməddən də, Lenindən də üzüağdır.
***
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Bizi qovanda sevinənlər! Lənətə gələsiniz – bizi də qovan eləyəcəksiniz,
biz qovanda mələyəcəksiniz! Bizsə qovan olmaq istəməzdik.
***
Oğuzun fikrincə, əllər türk qanına batsa da, türk əli qana bulaşmamalıdır.
***
İnsan qanına batmış əl kəsilməlidir; təmiz qana batmış əli ədalət kəsməli,
murdar qana bulaşanı əl yiyəsinin özü kəsməlidir... (Onda gərək ədalət də öz
əlini kəssin...) Yoxdur qan tökməyin bəraəti, yoxdur!
***
Ayıq ol, Türküm! İşğalçı Allaha da, işğalçının Allahına da inanma! Yalnız
həqiqətçi Allaha inan – özündəkinə, Mütləq olana!
***
Ey Türk Dünyası! Sənin Allahın – İnsan Müqəddəsliyidir, sənin dinin–
Mütləqə İnamdır, sənin peyğəmbərin – İnam Atadır, sənin Müqəddəs Kitabın –
Atanın Yazdıqlarıdır, sənin müqəddəs Şəhərin – Bakı şəhəridir!
***
Atamız var olsun!

MİLLƏTÇİLİK ANLAYIŞI
“Türkümü sevirəm, ona görə də türkümün uğrunda başqalarının qanını
içərəm!” – deyimindəki sevgi yalandır, qaniçənlik doğru və ümumi.
***
Belə “sevgi” lap ürəkdən gəlirsə, yanılmaqdır, insanı tanımamaqdır.
***
Belə “sevgi” – türkü insan saymamaqdır.
***
Belə “sevgi” – qaniçənliyi pərdələyib, “duruya çıxartmaq” cəhdidir.
***
Mən hər bir Qanı Axıdılanın çığırtısında öz türkümün səsini eşidirəm.
***
Bir canda can qorxusundan kəlləyə çıxmış iki gözdən biri türk gözüdür
mənim üçün – mütləq anlamda.
***
Mən o gözü öpüb, onun can ağrısını ürəyimə çəkib, suç ağrısını özündə
saxlayıram – gözün kölgəsi biçimində.
***
Antitürkü öldürmək yox, insan qarşısında gözü kölgəli olduğunu ona
qandırmaq – türkün türkə sevgisi belə ola bilər.
***
Hər kəs öx millətini belə sevərsə, heç kəsin qanını tökmək gərəkməz.
***
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Vətən dünyadan böyükdür – nə boyda olur-olsun, millət – bəşər qədərdir –
nə sayda olur-olsun.
***
İnsan qanının tərkibi birdir – bəşər tərkiblidir bu qan – bu tərkibdə kimyəvi
fərqlər olsa da.
***
Bəşərilik boya, saya, kimyaya görə müəyyən olunmur, insanlığa görə
müəyyən olunur.
***
Qaniçənin Yurd sevgisinə, El sevgisinə mən inanmıram, İnsanınkına – Var
olana inanıram.
***
Həyətdə iməkləyə-iməkləyə yerdən çör-çöp götürüb ağzına qoyan erməni
balasının öldürülməsi hesabına yekələn türküstana mən ölüm diləyirəm.
***
Mənə böyük türküstan gərək deyil, Ləyaqətli Türküstan gərəkdir və mən
onu sevirəm, onun yaranması üçün çalışıram.
***
Atamız var olsun!
2 Qar ayı 13-il.
“QƏDİM TÜRKLƏR”
(L.Qumilyov) KİTABINI OXUYARKƏN
DÜŞÜNDÜKLƏRİM
“...O öz xalqını xilas etmək yolunu düşünərək gecələr yatmırdı”.
(L.Qumilyov Bilgə Xaqan haqqında)
***
Lev Qumilyova inansaq, türkün – bir millət kimi – tamamilə ölmək təcrübəsi
var.
***
Ancaq Xristian erasının 745-ci ilindəki “ölümümüz” Şeyx Nəsrullahdan çoxçox öncələr baş verib. Onda bəs nə olub ki, biz yenidən dirilmişik?
***
Lev Qumilyova görə, indiki türklərin heç biri türk deyil, eləcə “türk” adıyla
yaşayan “başqa-başqa ellərdir”. Mən buna inanmıram, çünki özümün qədim,
əzəli və əbədi türklüyümə möhkəm inanıram. Türklərin sadəlövhcəsinə “türk
dostu” saydıqları Qumilyovun həmin deyimini isə qatı, məkrli türk yağısının
sözü sayıram.
***
Qumilyovlar türkün sal qayasına çatlar salmaq məkriylə hər türk həyətini bir
“tark milləti” kimi təqdim edirlər, tezinanan, yəni idraksız, inancıl (sadəlövh)
türklər isə buna inanırlar və bu idraksız inam onların birliyinin belini qırır.
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***
Lev Qumilyova inansaq, əski türklərlə yeni tüklər arasında qan birliyi yoxdur,
onlar ayrı–ayrı qanlardır.
***
Lev Qumilyova görə, qədim türklər çox döyüşkən (başqa sözlə: az idraklı)
xalq imiş. Mənsə idraksız döyüşkənliyi böyük bir qoçaqlıq (fəzilət) saymıram.
***
Makedoniya gədəsi də çox döyüşgən idi, indiki islamçı, özümsüz, idraksız
türklərin Topal dədəsi də.
***
“Bəşərə xeyir vermək üçün bəşərüstü yaşamalısan, bəşər səviyyəsində
yaşamaqla bəşərə xeyir verə bilməzsən”. (İnam Ata).
***
Filologiya dövlətçiliyi və filologiya millətçiliyi dövləti və milləti öldürər,
yaşatmaz.
***
Şair dövlət işinə birbaşa qarışmamalıdır. Dövlət işi – Dövlətçilik elə bir
dənizdir ki, onda “Filologiya” gəmisi üzə bilməz. (Dövlət adamı da Filologiya
dənizində üzə bilməz, boğular).
***
Bəşərin üstündə Mütləqə İnam qalası tikilməlidir. Orada torpaq tökülməli,
özül yeri qazılmalı, möhkəm özül üzərində ucaldılmalıdır o Qala. Bu anlamda ki,
sən bu işin – Bəşərüstü yaşamaqla bəşərə xeyir (işıq) vermək işinin – ustası,
ustadı, daimi sakini, bilicisi, başmaqçısı... olasan; barmağın girməyən yerə
başını soxmayasan.
***
...Doğurdan da keçmişdə, lap əski keçmişlərdə də – babalar çörəyi qulağa
yeməyibmişlər...
***
“Qədim türklər”də nələr varmış! Oxuduqca düşünürəm ki, adam özgənin
çıxış yolunu bağlamaqda görüb özü üçün çıxış yolunu. Yol isə... üstdəymiş,
üstədir – bəşərin üstündə.
***
Daim üstə olmaq, altdakıların işinə birbaşa qoşulmamaq. Allah kimi. Ancaq
uydurma Allah kimi yox, İnsan Allah kimi. Millətli, tərəfli, canlı Allah kimi. Yəni
Mütləq kimi...
***
Yoxsa adam kimi yox: gah onu sevir, gah bunu; gah onu söyür, gah bunu –
bütün keçmişi, indini, gələcəyi, bütün nədənləri bilmədən...
***
Atamız var olsun!
15 Qar 15-il.
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QUMİLYOV “TÜRKÇÜLÜYÜNÜN” ASTARI
Lev Nikolay oğlu Qumilyov – filosof tarixçidir. “Passionarlıq” – onun
yaradıcılığında əslində gərəksiz bir söz kimi gəlib keçir, daha doğrusu,
katalizator söz kimi.
***
Qumilyov cəmiyyətin (toplumun) gəlişməsini dinçilər kimi Allahla, Hegel
kimi Mütləq Ruhla, Freyd kimi Şəhvətlə, Nitsşe kimi Təbəqə Zorakılığıyla...
bağlamır; o, tarixi inkişafı (ilsırasel gəlişməni) Etnopsixoloji Qalxışmaların
sonucu sayır, bu Qalxışmaları “passionarlıq” adlandırır.
***
Qumilyov inandırmağa çalışır ki, “Turan – İran” bölgüsü etnik məzmun
daşımır əslində; bu bölgü Zərdüştlüyə görədir: Turan – bu təlimi rədd eləyib,
İran – götürüb. Odur ki, “bütövün” bir yarısı “Turan” adını alıb, bu isə “savadsız,
mədəniyyətsiz, geridəqalmış” anlamındadır. Buna qədərsə onlar biriymişlər –
hər ikisi Ari imiş...
***
Qumilyov – İran rəğbətçisidir. Bu rəğbət də ürəkdən gələn, estetik, doğal –
təbii rəğbət yox, dərində siyasi maraqdır – bilginin (alimin) monqola bəslədiyi
“maraq” kimi; əslində Qumilyov anti-türk yönlü bilgindir.
***
Qumilyov Çini dəyərləndirir, ancaq sevmir; bütövlükdə Doğunu (Şərqi)
sevmir və müsbət anlamda “bəşəriyyət” deyəndə yalnız Batını (Qərbi) nəzərdə
tutur; onun anti-Batıçılığı (anti-Qərbçiliyi) isə Batının Rusiyaya yuxarıdan
baxmaq iddiasının dişini vurub-qırmaq məqsədi güdür. Burada o, qətiyyətli,
ardıcıl, dönməz, sarsılmaz, sarsıdıcı, qüdrətli və səmimidir.
***
Qumilyovu hunsevər, türksevər saymaq hunun, türkün avamlığı olardı.
Qumilyov öz ixtisasının dərindən-dərin bilicisi, virtuoz ifadəçisi olduğu kimi,
çılğın da vurğunudur. Hun, türk tarixi (ilsırası) – onun yalnız öyrəndiyi sahədir,
ixtisasdır.
***
Qumilyov səviyyəli bilgin-tarixçi-filosof olub “filansevər” olmağın özü
anlaşılmaz olardı.
***
İdrak yoluyla sevən – həqiqəti sevir. Həqiqətin daşıyıcısı isə dəyişilə bilir.
Həqiqət dəyişməz.
***
Atamız var olsun!
2 və 15 Yağış 17-il. Bakı.
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QUMİLYOV TAPMACALARI
və ya
PASSİONARLIQ FATALİZMİ
L.N.Qumilyov milli özgünlüyü təbiətlə bağlayır; hətta fərdi özgünlüyü də.
***
“Etnogenez nədir?” sorğusunu qoyub, onu qeyri-gentropik impusların
etkisiylə – təsiriylə açmağa çalışır.
***
Həmin impulslar biosferdən gəlir; nəticədə “passionarlıq” yaranır və 1500 il
yaşayır. Yer üzündə baş verən olayların məntiqi də oradan gəlir – biosferdən.
***
Qumilyovun fikrincə, etnogenez prosesləri antroposferdən– insan
mühitindən kənar təsirlərin nəticəsidir. Biosferin təsiri milli “populyasiyaların”
(kütlənin) hamısına yoluxmur, az bir qisminə yoluxur. Niyə belə? Niyəsi bəlli
deyil.
***
Bilgin, iradə işini nəzərdə tutaraq yazır ki, hər cür ətalət hərəkəti ətraf
mühitin müqavimətindən sönür. Həyatda isə çox vaxt bunun əksini görürük –
mühitin müqaviməti iradənin dizini möhkəmləndirir. Necə deyərlər, türkünmü,
ingilisinmi sözü: “təsir əks təsir oyadır”.
***
İradə işi də nə vaxtsa başa çatırsa, bu o demək deyil ki, onu ətraf mühit
söndürdü. İradə qalxır, öz işini görür və “sönür”. (Əslində sönmür, yaşayır öz
işinin bəhrələrində.)
***
L.Qumilyov etnik (milli) gəlişmənin ən ilkin törədicisini, səbəbini arayıb, üz
tutur Evrenə (kainata). Bu yöndəki yollar isə, bilindiyi kimi sonsuzdur.
***
Milli gəlişməmiz dayanıb – neyləyək? Qumilyov deyir ki, qalaktikalardan
variasiyalı kosmik şüalanma” gələcək – onu gözləyin...
***
Bu şüalanma da hamıya gəlmir axı!.. Bu dəfə də o, bizi tutmasa qaldıq
daha 1500 ildən sonraya. Onda da ya qismət!.. Passionarlığın şahlıq quşu
kimin qarnına qona-qona...
***
Passionarlıq elmi bu “şüalanmanın” izinə düşməyib hələ. Bilimin (elmin)
çağdaş səviyyəsi onun varlığını hələ sübut eləyə bilmir; ancaq opponentlər də
onun yoxluğunu sübut eləyə bilmirlər.
***
(Dinçiyə deyirsən: ”Allahın varlığını sübut elə” ; o da sənə deyir: “Sənsə
yoxluğunu sübut elə”).
***
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Qumilyov öz passionarlıq deyimlərində sübut kimi Ayın Yerdəki sularda
qabarmalar əmələ gətirdiyini söyləyir. Bunun etnosa nə dəxli?! Bu gün qabaran
sabah çəkiləcək.
***
İnsan olaylarının, eləcə də etnik qabarma-çəkilmələrin açımı, izahı üçün
Evrenə üz tutmaq – səbəb axtarışından qaşmaqdır.
***
Passionarlıq dindən artıq dərəcədə fatalçılıqdır: onda fədakarlıq– özündən
keçmək də “kosmik şüalanma” ilə bağlıdır, ondan asılıdır.
***
(Biri buna “kosmik şüalanma” deyir, o biri Allah. İkisi də bir bezin qırağıdır–
onlarda insana yer yoxdur.)
***
Passionarlıqda azadlıq da fataldır, o da təbiətdən, kosmosdan asılıdır.
***
Oradan şüa gəlməsə, Amalın yolunda özündən keçməzdin; şüa gəlib –
keçmisən. Burada sənlik bir hünər yoxdur. (Öl, çəhid, öl!)
***
Passionarlıq fatalçılığında kosmik qıdıqlanmaya yalnız necə gülmək fərdin
özündən asılıdır, onun “seçmək azadlığıdır”. Bu, əlbəttə, boş və sürçək bir
təsəllidir; özü də “passionarlıq elminin” məntiqinə ziddir.
***
Qumilyov deyir ki,orqanizm kosmik etkilərə yanlış cavab verərsə - ölər.
Məsələnin qoyuluşunda isə hər şey kosmosdandır: ölüm də, öldürmək də, lap
orqanizmin özü də. Deməli, cavabın nə “yanlışı” səndən asılıdır, nə “doğrusu”.
***
“Seçmə azadlığı” subetnik səviyyədə və ondan da aşağıda – fərd
səviyyəsində baş verir, bu isə insanın fəaliyyətinə və dolayısıyla etnosun rəftar
stereotipinə “təsirsiz qalmır”.
***
Fatalçılıqdan azadlığa bu keçid doğrudursa, buraya qədərki bilgilərin
məsələyə dəxli yox idi və etnik özəlliyin araşdırılmasına buradan başlanmalıydı.
Habelə, buradakı “stereotip” sözünün heç bir anlamı yoxdur: bir alışqanlıq
(stereotip) ki, biz onun yaranıb formalaşmasında heç iştirak etmirik...
***
Qumilyova görə, bu stereotipin ucbatından fərddə öz addımı üçün
sorumluluq duyğusu (məsuliyyət) yaranır. Bu da inanılası deyil, çünki bu duyğu
kosmik şüalanmalardan hasil ola bilməz və Qumilyovun buraya qədərki
sözlərinin kontekstinə heç cür girmir. (Bu duyğunu Qumilyov “Vicdan”
adlandırır; Nitsşe isə vicdanı qorxu ilə bağlayıb qorxmazlığa çağırırdı.)
***
Qumilyovun “kosmik impulsu” əski yunanların Zevsinin “elmləşməsidir”;
Zevs gəlir, xoşuna gələn qadınları mayalayır, sonra da çıxıb gedir; ondan
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dölünü tutmuş qadınların doğduqları –yarımtanrı olur. Qumilyovda biclər
passionarlaşırlar.
***
Dində heç nə insandan asılı deyil. Qumilyovun passionarlığında da bunun
kimi. Dinçilikdə, Psixoanalızdə, Passionarlıqda... insana yer yoxdur.
***
Qumilyovun və bu kimilərin passionarlıq baxışları lap özüldə məsələni elə
qoyur ki, insan quruca icraçı quyusuna düşür; oradan insan böyüklüyünə heç
bir çıxış imkanı olmur.
***
Hünər: Dində – başı piyliləri qısqırtmaq üçündür; Freydçilikdə– anlamsız,
anlaşılmaz, gərəksiz bir səfehlikdir; Qumilyovda səndən asılı olmayan bir
qıcığa cavabdır.
***
Qumilyovun passionarlıq nəzəriyyəsi baramaya oxşayır: ya içindəki ölməli,
ya da ipəyi zay olmalıdır. Başqa çıxış yolu yoxdur “variasiyalı kosmik
şüalanma” fatalizmindən.
***
...Deyirlər U. Çerçil yaxşı corab toxuya bilirmiş, halbuki o, evdar qadın
deyildi, nəhəng bir siyasətçiydi. Bunun kimi də: L. Qumilyov nəhəng ilyazar
(tarixçi) bilgindir; görünür, o da boş vaxtlarında passionarlıq toxuyurmuş. Allah
deyir: Səndən hərəkət, məndən bərəkət. Passionarlıq da Qumilyova bərəkət
verirmiş.
***
Atamız var olsun!
31 Sərt 17-il. Bakı.

SEÇMƏ YARPAQLAR
Başı daz, ağzı dişsiz, ovurdları batmış, əli çəlikli, çəlimsiz, yarıçılpaq,
baxışları iddiasız – anıtlaşmış Mahatma Qandi. Milyonların, milyardların başı
üzərində ucalmış... Baş üzərinə papaq qalxar, yaylıq qalxar, çıraq qalxar,
Bayraq qalxar.
***
İndi uca postament üzərinə “boyu uca, beli incə” bir qızı, yaxud “ucaboy,
enlikürək” bir oğlanı qaldırın. O, papaq ola bilərmi, yaylıq ola bilərmi, çıraq ola
bilərmi, Bayraq ola bilərmi?
***
Kəndçi yeməyi qarın ağrıtmaz, şah yeməyi qarın ağrıdar. Kəndçi yeməyi o
vaxt qarın ağrıdır ki, şah yeməyinə bənzəməyə çalışır; şah yeməyi ona görə
qarın ağrıdır ki, kəndçi yeməyinə bənzəməmək üçün dəridən-qabıqdan çıxır.
***
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Kəndçi yeməyi qıtlıq yaratmaz – lap itinə tökə-tökə yesə də; şah yeməyi
qıtlıq yaradır – kəndçi dadıb, doymasa da, it acından ölsə də.
***
Şahlıq qarına yağılıqdır, həyata yağılıqdır.
***
Yoxluğun tanınma tamğası: “Başqası belə, başqası elə, başqası necə...”
***
Başqaları içindən tamam, son nəfərinə qədər qovub çıxarmayınca, silib
atmayınca – sən var olmayacaqsan və mənim baş-qulağımı dəng eləyəcəksən.
***
Başqaları varsa, başqalarından da başqaları var...
***
Atamız var olsun!

KÖLƏLİK TƏBLİĞİ
Uyğurustandan tutmuş Azərbaycana qədər, Özbəkistandan tutmuş
Tatarıstana qədər – köləlik təbliği davam edir...
***
Dövlətə məhsul təhvili planlarının yerinə yetirilməsi; kolxoz və sovxozlarda,
fabrik və zavodlarda, idarə və müəssisələrdə əmək intizamının
möhkəmləndirilməsi; əkəmçilərin maddi həvəsləndirilməsi...
***
Əmək mahnıları, lirizmin və artistizmin geniş yayılması; gülmək –
düşüncəni ağrısız öldürən yaxşı vasitədir; əməkçi daim gülüb –oynamalıdır.
***
O yalnız öz işinə, öz məişətinə, öz xislətinə, öz məşğuliyyətinə uyğun
maraqlar dairəsində qalmalıdır; əli yorulub dincələ bilər, başı daim dincə
qoyulmalıdır
***
Əməkçi başının içi minətdarlıqla, şirinliklə, musiqiylə, şairə sevgiyə, artistə
şövqlə, idmançıya aludəçiliklə dolu olmalıdır...
***
Əməkçi qəlbinin içi insafla, nəzakət-ədəb qaydalarıyla, ağsaqqallıqağbirçəkliklə (guya!), hamıya dostluqla dolu və münaqişəsiz olmalıdır.
***
Əməkçinin uşağı çox olmalıdır – fəhlə dinastiyası, hambal dinastiyası...
üçün bu çox vacibdir və bizdə yüksək şərəfdədir.
***
...Əməkçilər bölük-bölük tapşırılır Dövlət çobanlarına – yekəqarın, üzübərk
yetişdirilən müdirlərə. Əməkçilər bölük-bölük dörd divar arasında – iclaslardad
Dövlət çobanlarının ağzından yağan təhqirlər altında, hədələr altında, vədlər
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altında, şirnikdirilmədə, şirnikdirilib susdurulmada və çobana tərəf çəkilmədə,
yıxılmada... Arası kəsilmədən hər gün, hər gün, hər gün!..
***
Dövlət – yad! Həm türkcə, həm rusca.
***
İclaslar – birbaşa, həyasız, acıq, zorakı, hərcayi, əxlaqsız, simasız, aramsız
simasızlaşdırma, kölələşdirmə, alçaltma, təhqir, hədə, xalqsızlaşdırma,
insansızlaşdırma, axtalaşdırma tədbirləridir. Köləlik təbliğinin seminar
məşğələləridir – iclaslar!..
***
“Əməkçilərin içərisindən çıxan” oxumuşlar güruhunun bütün bunlardan
ilhama gəlməsi, bütün bunları öyməsi, bütün bu qayğılarla yatıb-durması; çoxlu
söz deməsi, şəkil çəkməsi, musiqi yazması və heç bir fikir deməməsi – köləliyi
bir kökdə – Dövlətin istəyi kökdə saxlamaq fikrindən başqa...
***
Dinc baş, şirin baş, xoş baş – boş baş, Dövlət üçün zərərsiz baş, gərəkli
baş, əla baş!... Yiyəsi üçün yük baş, tələ baş, sələ baş, bəla baş...
***
Dövlət – yad! Həm türkcə, həm rusca. Uyğurustandan tutmuş Azərbaycana
qədər, Özbəkistandan tutmuş Tatarıstana qədər.
***
İlhamımızla mallarımız arasında, ilhamımızla ideyalarımız arasında tam bir
anlaşılmaqlıq var, keçilməz bir uçurum var, çünki bütün ilhamları
Azərbaycandan alırıq, bütün malları və ideyaları qıraqdan.
***
Atamız var olsun!
12 Xəzan ayı 13-il.
SİRKƏ TÜNDLÜYÜ
Ey türkçülər! Doğrudur, sirkə tünd yaxşıdır, ancaq qabını çatlatmayacaq
qədər.
***
Ey idraklı, insançı türklər! Yoxlayın görün bu aşırı türkçülərdə sirkənin
texnoloqu kimdir?
***
Aşırı türkçülükdə türkə sevgi görmürəm.
***
Türkün türkə sevgisindən bəşər təmiz hava almalı, fərəh duymalıdır. Bu
sevgi Ana-Bala sevgisinə bənzəməlidir.
***
Bir Ananın Bala Sevgisi başqalarında da belə bir sevgi yarada bilər.
***
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İnamçılıq, İnsançılıq, Yurdçuluq, Ruhaniyyatçılıq, Şərqçilik və Bəşərçilik
fonunda olmalıdır Türkçülük (millətçilik). Bunlarsız türkçülük (millətçilik) –
Təpəgözçülükdür.
***
Dünyanı qorxuzmaq istəyi dünyadan qorxmaq əlamətidir.
***
Dünyanı sevən Dünyadan qorxmur, Dünyadan qorxan Dünyanı sevmir.
***
Dünya da ondan qorxanı və ya onu qorxuzmaq istəyəni yox, Sevəni sevir.
***
Sevin ki, seviləsiniz!
***
“Yaxşı-pis millət” məsələsi: Təlim təlimdən yaxşı və ya pis ola bilər və millət
bunlradan biriylə tərbiyələndirilə bilər... Mütləq qurtuluş yenə fərdlərdədir.
***
Ey türklər! “Məscid müqəddəsliyi” adıyla Yurdunuza o qədər yadlıq
yeridəcəklər ki, bir də gözünüzü açıb görəçəksiniz iş-işdən keçib, doğmalığa
yeriniz qalmayıb.
***
Türk millətinin ən böyük çatışmazlığı (bəlası) – qaranı gendən gözləməmək,
daim gözləməməkdir.
***
Ey türklər! Sirkəni tündləşdirməkdənsə, qaranı gendən gözləmək yaxşıdır.
***
Atamız var olsun!
27 Qürub 14-il.

“ÖRDƏK, BALIQ və XƏRÇƏNG” nağılı
Oğuz yurdunda “Yeni Oğuz Sözü” – YOS “Quran”la “dinc yanaşı” yaşaya
bilməz: “Quran” çıxmalıdır YOS Yurdundan – getməlidir öz yurduna.
***
İnsan qəlbində, özəllikcə Oğuz qəlbində “Quran” mülkü yoxdur.
***
“Quran” – adamların “təhtəl” deyilən alt şüurunun (“şüuraltının”) Qorxu
bölməsinə məxsusdur.
***
“Quran”da bir tük qədərincə də türk hekayəti yoxdur. “Quran”a qatıldığı
dərəcədə özünə yadlaşıb türk – tükürpədici dərəcədə uzaqlaşdırılıb özündən.
***
Yad inancına girməkdən ağır baş qaxıncı yoxdur türkün, bundan ağır
cinayəti yoxdur öz qarşısında.
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***
Yad inancına girən türk hər yetənin mindiyi fildir, dəvədir, atdır, eşşəkdir...
***
İnancın yeri ürək və beyindir. Ürəyini və beynini özgələrə verənin nəyi
qalır? Dəri dolusu cəmdəyi! Axı biz demişdik ki, cəmdəyin milliyyəti olmur!
***
Tar səsi verən çalğı aləti – tardır, saz səsi verən – saz. Deməli, aləti
müəyyən eləyən onun cismi deyil, səsidir, izharıdır. Səs, izhar isə içəridən gəlir
– ürəkdən, beyindən.
***
Tamamilə tar quruluşunda olan bir aləti çalarkən ondan saz səsi gəlsə,
deyərsiniz ki, bu – sazın yeni bir növüdür.
***
O nə türkdür ki, içərisində ərəb, yəhudi əfsanələri səslənir?!
***
O nə türkdür ki, yad torpağından “tutya” gətirməklə öz torpağının tutyalığını
danır?! O nə türkdür ki, kiçilir – alçalır, kiçildilir – alçaldılır, özü də özünün
yadlar tərəfindən kiçildilib – alçaldılmasında iştirak edir, ancaq kiçilib –
alçaldığını anlamır?!
***
Mən onu tanıya – anlaya bilmərəm! O mənim Türküm deyil! Bu “türk”ü
görəndə qəlbimin bütün türküləri susur...
***
O nə türkdür ki, “çağdaşlaşır” – özündə qalmaq əvəzinə?! Məgər türklük
əzəli və əbədi çağdaşlıq deyilmi?!
***
O şey ki, əskiyir – ölümə məhkumdur. Onu heç bir mumiya saxlaya bilməz.
***
Türklük Tutanxamonların meyidi deyil ki, siz onun ömrünü İslamlaşma,
Qərbləşmə mumuiyasıyla “uzatmağa” çalışırsınız!
***
O nə türkdür ki, doğduğuna ad qoya bilmir?! Dövləti “cümhuriyyət” olur,
“imperiya” olur, “respubluka” olur; başçısının adı “imperator” olur, “prezident”
olur, “spiker” olur; toplantısının adı “məclis” olur, “parlament” olur, “konfrans”
olur; bəkçisinin adı “polis” olur?!
***
O nə türkdür ki, Sultanı yoxdur, Atası yoxdur?! Sultanlı, Atalı olmaq
ləyaqətini, Sultan, Ata yetirmək qütrətini itirdimi türk?! Buydumu üçrəngli
yürüşünüzün son ucu, ay evi yıxılmışlar?!
***
O nə türkdür ki, Günbatanda bir küncə qısılıb, kiminsə qoltuğuna sığınıb,
sığışıb?!
***
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O nə türkdür ki, ərəb, latın, kiril abeləri arasında dovşan kimi qaçmaqdan
qaranəfəs olub?!
***
O nə türkdür ki, əks-səda olmaqdan başqa heç bir varlığı bilinmir?!
***
O nə türkdür ki, özgə sayılanlarının təəssübünü saxlayaraq, özünün baş
qaldıranlarının başını kəsir?!
***
O nə türkdür ki, Yurdun boğazından kəsərək, “müqəddəslik” qazanmaq
üçün Türk Yurdundan min ağac uzaqdakı Səfa və Mərvə mətələri arasında
arsız-arsız yorğalamaq və “cinlərə daş atmaq” səfərinə ətək-ətək pul xərcləyir?!
***
...Yox, bəylər! Yox, xanımlar! Siz özünüzü aldada bilərsiniz, məni yox! Mən
içərisindən, hər bir telinin hər bir titrəyişindən Türk hekayəti izhar olunmayan
şeyə – cəmdəyə – türk deyə bilmərəm!
***
Mənim türkümün öz Tanrısı, öz Tanrı Elçisi, öz Kitabı, öz Adı,oz Yolu var!
Onun üçün yalnız öz torpağı tutyadır!.. Kutsaldır!
***
...Məmmədəmin Rəsulzadənin üçrəngli bayrağı – “Ördək, Balıq və
Xərçəng” nağılı.
***
...Ay özünü dananlar! Ay dana idraklılar! Ay özündən hüşənənlər! Yad
altına döşənənlər! Sağa, sola tapdananlar! Çalanı dağ sananlar! “Ördək, Balıq
və Xərçəng” nağılını ay başayaq qananlar! Ar olsun sizə!
***
Atamız var olsun!
15 Ata 14-il.

TOZANAĞA və BOĞANAĞA QARŞI!
Türk qızları! Qızlar üçün gədəliyin gələcəyi yoxdur. Günbatan yönündən
əsən gədəlik tozanağına aldanmayın.
***
Türk qızları! Siz “ümumiyyətlə qızlar” deyilsiniz, siz türk qızlarısınız, o
qızlarsınız ki, İnam Ata adında mənəvi – ruhani Atanız var. O sizə
özümləşdirmə (insanlaşma və insanlaşdırma) tapşırığı vermişdir – sizin üçün
(bizim üçün) yazdığı Müqəddəs Kitablarında.
***
Deməyin ki, “bizim nəyimiz onlardan artıqdır: onları da Allah yaradıb, bizi
də”. Bilin ki, “Allahın yaratması” – azdır, ondan qızların gədələşməsi tozanağı
qalxır və üzlərinizin çadra boğanağı yaranır.
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***
Siz tozanaqdan ilk çıxanlar və boğanağa girməyənlər olacaqsınız.
***
Yüz dişi gədə (elə erkək gədə də) bir anaya dərməz!
***
“Azərbaycan oxumuşları” adlı idrak qarovlarına inanmayın! Onlar tozanağa
da əl çalırlar, boğanağa da. Çaşdırar onlar sizi.
***
Türk qızları! Bilin ki, sizin tozanaq və boğanaqda boğulmanız yalnız
“çağımızın ortaq bəlası” deyil, həm də tozanaqçı və boğanaqçıların Yurdumuza,
millətimizə və sifətimizə qarşı yönəldilmiş ardıcıl, inadlı, məkrli yağılıq
siyasətidir.
***
Yaxşı diqqət edin – görəcəksiniz ki, onların sizə qarşı (bizə qarşı) tozanaq
və boğanaqdan başqa heç bir idraki yaraqları yoxdur; onlar sözü qurtarmış
aşıq kimi artıq çoxdan “neynim, neynim” çağırırlar.
***
İnam Atanı – İnamınızı – axtarın, tapın, tanıyın, öyrənin, bir–birinizə və
başqalarına da öyrədin. Bəşərin öyrədicisi (müəllimi) olmağa hazırlaşın, hazır
olun!
***
Leş axtaran quzğun kimi dörd yandan üstümüzə şığıyan “dostlara” ruhani
müqavimətimizin qranitiylə anlatmalıyıq ki, biz leş deyilik, leş axtaranıq –
sökməyə yox, diriltməyə – tozanaq və boğanaqdan çıxartmağa.
***
Mən sizin uğurunuza (bizim uğurumuza) inanıram, çünki mən Dağların
vüqarına, Çayların axarına, Göylərin ucalığına, Günəşin işığına, Qürubun
qübarına, Gecənin sehrinə, Səhərin cəzbinə vurğunam və inanıram. Bunların
isə hamısı tozanağa və boğanağa qarşıdır; qız ucalığına, üz işığıana
doğmadır...
***
Atamız var olsun!
5 Qar 15-il. Bakı.

MOLLAÇILIQ və TÜRKÇÜLÜK
Azərbaycan mollaları Allahverdi Eminovun adam kürsəyindən bəhs edən
“Payıza qədər” kitabını alqışladılar, Safruhun insan ucalığından bəhs edən
“Yeni Oğuz Sözü” kitabını yasaqladılar. Görünür ona görə ki, “Payıza qədər”
hədyanı yazarının soyadında “Allah” sözü var, Safruhun kitabının adında
“Oğuz” sözü var.
***
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Azərbaycan mollaları əski ərəb sözünə görə yeni oğuz sözünü yasaq
edirlər.
***
Azərbaycan mollaları – Azərbaycana qarşıdırlar.
***
Mollaçılıq – insan ucalığına və türkçülüyə qarşıdır.
***
Hər kəsin öz bildiyi – biliksizlikdir və Allah ideyası buna əsaslanır.
***
Biliksizlik (“hər kəsin öz biliyi”) – minbirdir. Minbirdə insanların Biliyi yox olur.
***
Bilik–həqiqətdir, həqiqət birdir. Birdə insanlar Birləşirlər.
***
Atamız var olsun!

B.Ögəlin tarixi – “Böyük Hun imperiyası”
və ya
İDRAK DİLƏNÇİLƏRİ
Çinin abesi – yazısı vardı, bilgisi – bilgini vardı, filosofu – fəlsəfəsi vardı, dili
– feli vardı, tarixi – tarixçisi vardı, Yurdu – adı vardı, Dünya mənəviyyatında
imzası – üzü vardı. Vardı və var... Türkün belə şeylərdən heç nəyi yox idi və
yoxdur!
***
Türkün haralardasa yalnız barmaq izi var – onu da yozucuların bir bölüyü
türkünkü sayır, bir bölüyü yox. Türkün yalnız yad ağızlarda sorağı var – dolaşıq,
baş-ayaq, onunku olması şübhəli...
***
Millətin müəyyənedici sifətlərindən (atributlarından) biri–onun özünə
məxsus idrakıdır. Türkün, özünü aldadıb ovundurmaq istəyiylə, “türk idrakı”
adlandırdığı şeyi tərkib hissələrinə ayırdıqda, bu hissələrin hər birinin
(hamısının!) qıraqdan yiyəsi çıxır...
***
Hələ indiyədək Yer üzündə heç kəs heç bir türk filosofun adını da
eşitməyib. Olmayıb çünki, yoxdur beləsi. “Türk əlifbası” deyilən şey necədirsə,
vardırsa – “türk filosofu” da o cür vardır.
***
Abe (əlifba) kimi, fəlsəfəni, daha doğrusu, filosofu da türk üçün başqaları –
yadlar, özgələr icad eləyirlər... Əlifbası olmayanın fəlsəfəsimi olacaqdı?!
***
Fəlsəfəsi olmayan xalqın filosofu haradan olasıydı, filosofu olmayanın
fəlsəfəsi haradan?!
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***
Biz türklər – hər şeydən öncə – idrak qarovları, qaraçıları, tüfeyliləri,
dilənçiləriyik. Odur ki,
***
Bəşər tarixində türk idrakının izi yoxdur.
***
Qeyrətlilər oturub düşünəndə arsızlar qarğı minib at səyridirdilər.
***
Kişini (ulusu da) yaradan və yaşadan – iş və huşdur. Yaradan – işidir,
yaşadan – huş. (”Kişi” – yəni adam – ərkəkli, qadınlı; “ulus”–millət; “huş” – idrak,
ağıl).
***
Türk tarixində qazi Mustafa Kamal paşaya qədər də var idi Atatürk gələnəyi
– ənənəsi; İnam Ata – Asif Ata gələnəyi (İnamçılıq ənənəsi – gələnəyi) yox idi.
***
Atatürk – olanı ölümün ağzından çıxartdı, İnam Ata (Asif Ata) olmalını,
ancaq olmayanı yaratdı.
***
İndi türkə içəridən bir milli idrak diktaturası yapan gərəkdir– onu bir qazana
töküb bişirsən, millətləşdirən, türk idrakının gözünü özgə qapılardan yığan.
***
Mən bu diktaturanın cizgisini cızmışam – icraçısını gözləyirəm.
***
Atamız var olsun!
19 Köçəri 15-il.

DƏDƏLİKLƏR
Türk Dünyası mənqurd – “türkçülər” tərəfindən cürbəcür xülyalar arasında
bəslənilir; “Türk–islam birliyi” xülyası, “Türk–slavyan birliyi” xülyası, “Türk –
Qərb birliyi” xülyası...
***
Türklüyün Azərbaycan elində “mənqurd” (“mankurt”)– yalnız ruslaşana yox,
həm də Məhəmmədhüseyin Şəhriyar kimi farslaşana deyilir. Bu söz, bu təyin
bütövlükdə adın, istedadın, azarın böyük–kiçikliyinə baxmayıb, hər cür
özgələşənə “köpəyə salba dəyən kimi” dəyir– hətta onu icad edənlərə də.
***
Nizamiləri, Rumiləri, Şəhriyarları, İbraqimbeqovları, N.Rasulzadələri türk
ədibi saymaq – türk ədibiyyatını mənqurd–mankurt köklü saymaqdır,
mənqurdluğu zorla boğazımıza bağlamaq və ağartmaq kimi boş bir inadcıllıqdır.
***
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Türk – İslama dədəlik eləməyə başlayanda İslamın artıq 600 yaşı vardı və
onun hay-hayı getmişdi, vay–vayı qalmışdı. Yoxsa Türk–İslama dədəlik eləyə
də bilməzdi.
***
Satuk Buğradan (Kağşar–924-dən) bu olaya (Bağdad–1258-ə) qədərki 300
ildə isə İslam – Türkə dədəlik eləmişdi.
***
Satukların timsalında mənqurdluq gələnəklərimiz – ənənlərimiz daha
qədimlərə gedib çıxır...
***
“Satuk” elə “satqın” deməkdir: – Buğralığı Əbdülkərimliyə satan.
***
Türkə qüvvə sıvayan yox, türk qüdrətinin nədə olduğunu açıqlayandır türk
dostu, əsl türk, Ulu Türk – İnam Ata (Asif Ata) kimi.
***
İlsıra boyunca, yəni tarix boyunca Atalarımızdan başqa heç kəs türk
qüvvətinin nədə olduğunu görə və göstərə bilməyib.
***
Türk – İslamın dinini qəbul elədi, İslam – türklüyü qəbul eləmədi, rədd elədi.
***
İslam – saman altdan yeridilən su kimi artıq türkün boğazına çıxmışdı. Bu
zaman türkün içindən Türk Atası çıxmasaydı, irqimiz bu suda boğulub
öləcəkdi: türklüyün yalnız adı qalmışdı. O da Yer üzündən silinməkdəydi, çarə
yalnız “damarlarda axan qana” qalmışdı. Ata gözü gördü onu və göstərdi.
***
Türk yağılarının gözü indi də həmin qana dikilmişdir: türklüyü ən son
ünvanından sıxışdırıb çıxarmaq – üçqulaqlı “birlik” xülyaçılarının xülyası...
***
Buna görə də türkün dini – İslam deyil, Atalıqdır, türkün İnamı İslama deyil,
İnamadır.
***
Atalıq – türk Hürmüzdçülüyüdür, heç vaxt sönməyən. Türk Hürmüzdçülüyü
“Atalıq” adını daşıyır.
***
Türkün gücü yetər ki, həqiqətçi olsun – olanı, olmalını desin.
***
...O – Müjdədir, mən – Müjdəçi; O – Soraqdır, mən – Soraqçı; O –Atadır,
mən – türkəm... Biz Ata – türkük.
***
Atamız var olsun!
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ŞƏRQ DƏRDİ, TÜRK DƏRDİ...
Özünükiçiltmə gələnəyi – ənənəsi Şərqin psixologiyasına elə çevrilmişdir ki,
atadan, anadan gəlmə – irsi xəstəlik halını almışdır: “Erməni – musurman”,
“Avropa – Şərq” kimi qarşılaçdırmalar bundandır; Şərq alimlərinin gecə-gündüz
Qərbliləri oxuması, onların haqqında danışması bundan irəli gəlir...
***
Bu gedişlə Qərb yalnız iddiada deyil, yalnız dəbə görə deyil (indi
düşünüldüyü kimi) – doğrudan da mərkəz olacaq, Şərq isə doğrudan da
əyalətə çevriləcək – onun idirak süfrəsinin qırıntılarıyla dolanan əyalətə.
***
Qərb – əlini Şərqdən üzdüyünə görə gözünü yalnız həyata –qaynaqların
ilkinə dikmişdir; hər şeyi özü öyrənməyə, hər işi özü görməyə məcburdur; Şərq
– həyatdan tamamilə əlini üzdüyünə görə gözünü Qərbə dikmiş, ona əlini
açmışdır.
***
Şərq – idrak aləmində Qərbin “dal yetiminə” dönmüşdür, onun əl-ayağına
dolaşan zavala çevrilmişdir – özünün islamıyla, zəvzəkliyiylə, yoqçuluğuyla,
falçılığıyla, qəhrəman analığıyla...
***
Mən qərbi qınamıram. O da özünü indiki Şərq kimi arsızlığa – vecsizliyə
qoysa, bəşərin halı necə olar?! İnsaf da dinin yarısıdır axı!
***
Niyə ateizm ölü doğulmuş uşağa bənzədi, ayaq açıb yeriyə bilmədi? Ona
görə ki, siz üzdə “Allah yoxdur” dediniz, içəridə “Allah, suçumuzdan keç!”
ikiüzlü avamlığına boyun əydiniz.
***
Utanmaz-utanmaz “dünya dinləri” adlandırdığınız dinlərin hamısı niyə indi
ölüdür? Ona görə ki, siz üzdə “Axirət, axirət!” deyə ağzınızdan ətrafa köpük
yağdırdınız, içəridə “Dünya, dünya!” deyə ağız suyu axıtdınız.
***
Niyə Şərq həm məzmunca – mahiyyətcə, həm də bədəncə Qərbdən bu
qədər böyük olduğu halda, Qərbin əlinə baxan oldu? Ona görə ki, siz üzdə
“Şərq, Şərq!” dediniz, içəridə stirptiz – çərlətmə düşkünü oldunuz.
***
Ateizm ona görə yaranmışdı ki, Anlamı (Mənanı) aldanışdan ayırsın. Siz
isə bu işin əziyyətinə qatlaşmadınız, cəsarətini üzərinizə götürmədiniz.
***
Siz idrakın da Ətalət qanununa boyun əydiyiniz üçün ateizmi də bir dinə –
maddiyyatçı – cismaniyyatçı xurafatlar, aldanışlar yığınına çevirdiniz.
Maddiyyatı allahlaşdırdınız.
***
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Dinçilər – Anlamı insanın əlindən alıb Göyə çıxartmışdılar, siz onu
tamamilə dandınız, yoxa çıxardınız – insanın əli boşda qaldı sizin
xidmətinizdən...
***
Atamız var olsun!
25 Şölə 15-il.

ZİYA GÖYALP
Pah! Evin yıxılsın, ey Ziya Göyalp! Türklər üçün islamlaşma, batılaşma
bataqlığı – nəzəriyyəsi yapdığın yerdə belin sınaydı, babam!
***
Sən türkü – Şərqlə birgə – Qərbin qapısına gətirdin – qurbanlıq qoyun kimi.
***
Sənin “...İslam ümmətindənik, Qərb mədəniyyətindənik” yanlışın Şah
Xətainin Çaldıran xətasından qat-qat artıq xətadır. Bu – türkü Qərb idrakının,
islam avamlığının quyruğuna bağlamaqdır.
***
Türksevərlərin böyük çoxluğu mənə bənzəyir – onlarda da sevgi var, bilik
yoxdur; sevgi çoxdur, bilik az...
***
Ziya Göyalpı oxudum, onun biliyinin çoxluğundan sevindiyim qədər öz
biliksizliyimdən utandım!...
***
Ziya Göyalp– Ulu Kişi, türkün dəlisi – Məcnunu, türk idrakının Atatürkü.
***
Atatürkü bildim – türkə inandım, Ziya Göyalpı oxudum – türkə inandım;
İnam Atanın övladı oldum – türkün bütün sabahları üçün arxayın ölmək
səadətinə çatdım – ölməzliyə çatdım.
***
Şöhrət istəyi – Atatürk yarada bilməz, şöhrət istəyi – Ziya Göyalp yarada
bilməz – onlar sevgidən yaranıblar– bütün Ulu Kişilər kimi.
***
Mən türkü Ulu Kişilər kimi sevirəm, buna görə də lazım bildikdə onları
döyməyə, söyməyə haqqım var. Onlar da bunu istərdilər, inciməzlər onlar
məndən.
***
Mən də belə istəyirəm, incimərəm Ulu Kişilərin məni döyməsindən,
söyməsindən.
***
Ulu Kişilərin söyüşü, döyüşü–böyüdən olur.
***
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Bütövlükdə isə idrak bahadırısan, Ziya Göyalp babam! Türkçülüyün şair –
filosofusan, kəfəni boynunda fədaisisən!...
***
Atamız var olsun!
6 Xəzan ayı 13-il.

TONYUKUK GƏLƏNƏKLƏRİ
“Türklər çinlilərin yüzdə biri qədərdir. Bu səbəblə türklər güclü olduqları
zaman irəlilədilər, özlərini zəif hiss etdikləri zaman da geri çəkildilər. Əgər
türklər bir şəhər qurub oturduqdan sonra çinlilərə yenilərlərsə, qurtula bilməyib
onların dustağı olarlar.
***
Budda və Lao-tzısya gəldikdə, onlar insanlara yumşaqlıq və məruz
qaldıqları ağır söz və hərəkətlərə dözməyi öyrədirlər. Bunlar (yumşaqlıq və
dözümlülük – S.) isə bizim kimi savaşçıların öyrənəcəyi şeylər deyildir”.
***
Bu sözləri “Türk Dünyası Tarix dərgisi”nin 1989-cu il may (29) sayından
götürdüm. Bunlar əski (VII yüzil) türk bilgini və qoşun başçısı Tonyukuka aid
edilir. Onları bir neçə ay bundan öncə B.Ögəlin “Böyük Hun imperiyası”
kitabında oxuyanda çox bəyənmiş və sevmişdim. Türk tarixi və taleyi barədə
xeyli düşündükdən sonra isə məndə onlara qarşı şübhə yarandı. “Türklər güclü
olduqda irəlilədilər, zəiflədikdə geri çəkildilər” sözündə heç bir hikmət
görmədim. İrəliləmənin, çəkilmənin meyarı nədir? Bu sözlərdən belə çıxır ki,
türk yalnız ziyankardır, öz həyatını ziyankarlıq üzərində qurur (və qurmalıdır!)...
***
Bu ulu babamız türk həyatını Çindən qorxu üzərində qurur, ancaq deyir ki,
hun (türk) savaşçıdır, çin yox. Əgər doğurdan da hun belə qoçaqdırsa, necə
olur ki, savaşqan olmayan çin onu Gündoğanla Günbatan arasında qovalayıb,
nəfəsini kəsir, pərən-pərən salır, bir yerə kül tökməyə qoymur! Sayının çox
olmağına görəmi? Axı güclü özünü qoruyub sayını artıra bilər, zəif yox.
Buradan aydın olur ki, çin – güclüdür, hun – zəif...
***
Elə buna görə də bu gün bilmirik ki, bu ulu babamızın (Tonyukukun) əsl
adı nədir. Ondan min il öncə yaşamış Mete babamızın adı nədir? Hunların
keçdikləri yaşayış və döyüş yollarını böyük hun təəssübçüsü Ögəl ən dolaşıq,
başçatladan, bağırçatladan bir tapmaca kimi açmağa ömrünü qoymalı olur –
özü də... çin qaynaqlarına söykənməklə, onlara minnatdar olmaqla!
***
Bəs bunun səbəbi nədir?
Tonyukukların nəzəriyyəsi!
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Şəhər salma – əlindən alacaqlar. Şəhər salmaq isə artmağın (güclənməyin)
yoludur! Şəhər salmaq – Yurd yaratmaqdır, bir yerə kül tökməkdir. Çindəki kimi.
***
Buddanı, Lao-tsızını oxuma, öyrənmə – yumşalarsan, yavaşçı olarsan,
savaşçı olmazsan... Çin isə onları oxuyur, ancaq bu, ona döyüşkən və güclü
olmaqda nəinki maneçilik törətmir, əksinə kömək eləyir.
***
Doğurdanmı bunu görmək çox çətin idi?! Çində təhsil almış Tonyukuk
üçün?! İnanmıram... Tonyukuk bilməmiş deyildi ki, Çinin gücü qalasında və
savadındadır. Həm qala (şəhər, yurd, məskən), həm də savad (mədəniyyət,
Budda, Lao) gücün toplanmasına, itməməsinə, artmasına xidmət eləyir.
***
Buddaçılığı, Laoçuluğu xalqa man tutan, gərək bunların əvəzində ona
başqa bir dünya baxışı, başqa bir nəzəriyyə təklif eləyəydi. Tonyukukun belə
bir təklifi olmayıb. “Gəlin çöllərə çəkilək” sözü – nəzəriyyə deyil, dünya baxışı
deyil.
...Tonyukuk – mənşəcə çin idi, hun deyildi...
***
Türkün güclənməsinə “xeyirxahcasına”, “dostcasına”, “doğmacasına”
mane olanlar (mənim fikrimcə: Tonyukuk gələnəkçiləri) – bugün də var. Mən
onları “Biləcəridən o yana və bu yana” deyimlər bölməsinin “Azərbaycan
oxumuşları” adlı bölgüsündə ümumiləşdirmişəm. Onlar deyirlər ki, türkün öz
əlifbası, öz fəlsəfəsi, öz müqəddəsləri, öz peyğəmbəri, öz müqəddəs kitabları
və b.k. ola bilməz, bənzərsizliyi olmamalıdır; dünyaya müqaviməti olmamalıdır.
Nə varsa – onu bəyənməli, mənimsəməli, “özümləşdirməlidir”. Çünkü bunlar
barədə düşünməyə başlasaq, buna vaxt ayırsaq– dünyadan geri qalarıq, yox
olarıq...
***
Elə bu baxımdan da onlar İnam Atanın (Asif Atanın) peyğəmbərliyinə,
onun İnam Ocağına inadla “müqavimət göstərir”, onu görməmək üçün gözlərini
bərk-bərk yumur, eşitməmək üçün qulaqlarını tıxayırlar. Çünki öz
müqəddəsliyini, öz böyüklüyünü görmək, təsdiq etmək, qorumaq, qəbul
etdirmək üçün güc gərəkdir, iradə gərəkdir, inam, idrak, mənəviyyat gərəkdir,
cəsarət gərəkdir. Azərbaycan oxumuşları isə deyirlər ki, “tərpətməsəm
yaxşıdır”!..
Yenə həmin Tonyukukçuluq alınır. “Qorxmazların” qorxu üzərində
qurduqları həyat nəzəriyyəsi! Onda şəhər salmır və savad öyrənmirdik ki, bunu
eləsək, çin bizi yeyər; indi bənzərsizliyə can atmamalıyıq ki, dünya bizi yeyər.
***
Sabah Batı bilginlərindən biri İnam Atanın əsərlərini əldə eləyib oxusa və
desə ki, bu kişi dahidir, dühadır – onda Azərbaycan oxumuşları neyləyəcəklər?
Yəqin ki, utandıqlarından ayaqlarının ucuyla yerin tozunu hamarlayacaqlar. Axı
Azərbaycan mədəniyyəti tarixində artıq buna bənzər bir olay baş verib –
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mahiyyət, miqyas və çəki baxımından İnam Ata hadisəsi ilə yanaşı qoyula
bilməsə də. ( Mirzə Şəfi – Bodenştedt əhvalatı.)
***
Vaxtiylə şəhərlənən və savadlananlar indiki dünyanın sayılanları olduqları
kimi, sabah da bənzərsizlər dünyanın (və sabahkı “BMT”nin!) qurucusu və
yiyəsi olacaqlar.
***
Atamız var olsun!
Yağış 16. Bakı.

DUSTAQ
Eyni mənəviyyatların arasındakı qovğanı qəbul eləmirəm. Bu qovğa təbiəti
təsdiq, insanı rədd eləyir.
***
Qovğa mənəviyyatlar arasında, mənəviyyat uğrunda getməlidir. (Bu da
yenə, Mütləq məsələsidir!).
***
Biz qoyunları yeyirik, itlər bizi yeyirlər. Qoyunlar ictimai yerlərə getmir,
aparılmır və oralarda sevilmirlər. İtlər ictimai yerlərə gedir, aparılır və oralarda
sevilirlər.
***
İtin (qancığın)
“yaşayış minimumu” qoyunun (qoçun) “yaşayış
maksimumundan” qat–qat artıqdır.
***
Bakı şəhərində türklər qoyun saxlayırlar, ruslar it bəsləyirlər.
***
Bu ev ki mənə qanad olmalıydı – qandal oldu; o Eşq ki mənə qanad idi–
buxova çevrildi – it kimi küçüklədiyimə görə.
***
Bu yurd ki mənə cənnət idi – indi boğucu dustaq odasıdır: Gözünün
qabağında balası öldürülən, ancaq gedişə qarışa bilməyən ata kimiyəm. Ölən,
öldürülən Türkelim, türk ulusumdur.
***
O yoxsulluq ki, mənəvi baxımdan onunla daim öyünmüşəm – indi gözümün
içinə ölüm hökmü oxuyandır, başımı kəsəndir.
***
Təkadamlıq dustaq odasına qatılmışam; odamın qapısında ağır-ağır
sürmələr, çeşid-çeşid qıfıllar... İçəridə söz əyirirəm; bayıra çıxsam, bunlardan iş
toxuyuram.
***
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Qıfıllarım: Pulsuzluq, Arvad-uşaqlılıq, Azərbaycan dili, Duyğunluq
(Emosionallıq); üstəgəl bu sürmələr, qıfıllar kontekstinə girməyən, məni
ümumiləşdiricilikdən çıxıb, ümumiləşdirənlər cərgəsinə girməyə çağıran bir
olay – Son olay...
***
Yetərincə pulum olsaydı, qıfılların hamısını qıraradım; Sonuncu qıfıl
qapıma asılmasaydı, pulsuz da hamısına qarşı döyüşərdim, asılana qədər
döyüşürdüm də...
***
Deməli, əsas olan puldur? Yox, əsası – Mənəm. Çünki Mənsiz pulluluq–
qıfılı qıran deyil, qapıya asandır.
***
Durumun ünsürlərini ona görə qıfıl sayıram ki, əsl – qədim-əzəli-əbədi
türkəm, əsilliyini itirmək istəməyən, əsilliyini itirməyə qarşı barışmaz türkəm.
***
Divin canı şüşədə olan kimi, mənim canım da əsilliyimdədir.
***
Mən ədaləti türkə yox, türkü ədalətə qurban verirəm; onu ədalətin elçisi,
keşikçisi olmağa çağırıram. Bu – mənim türkə sevgimin ən böyük ifadəsidir; bu
həm də mənim insansevərliyimin zirvəsidir.
***
Mən “türk” deyəndə “insanı” nəzərdə tuturam; “insan” deyəndə “türkü də”
nəzərdə tuturam.
***
Mənim insansevərliyim millətçiliyimin (türkçülüyümün) bəşəriyyət ıiçində
“beçinci kalonudur”, millətçiliyim (türkçülüyüm) türkün içində insansevərliyimin.
***
Buna görə də mənim millətçiliyimi qəbul eləməyən, alqışlamayan erməni
erməniçi saymaq olmaz, rusu – rusçu, farsı – farsçı...
***
Çünki, yodaş insanlar! Millətçilik – dəlioğlanlıq meydanı deyil. Evinin qədrini
bilən ev yiyəsi yol verməz ki, onun dəliqanlı oğlu qonşunun həyətini daşa
tutsun.
***
“Yara sağalır” deyimi yanlış deyimdir. Yaralı – sağalır, yara – yox olur, ölür,
ona görə də millətinizi başqa millətin və ya bəşəriyyətin canında yara olmağa
körükləməyin.
***
Atamız var olsun!
Qar 16-il.
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TÜRK DON KİXOTU
Bəzən görürsən ki, ocaqdakı bir odun yanma gedişindən qıraqda qalır;
onu tərpədirlər ki, “gedişdən geri qalmasın”, o da yansın... İndi dünyadakı milli
gəlişmə çalışmaları buna bənzəyir; tərpədib “gəlişdirirlər” ki, ingilisləşib ABŞlaşıb ümumdünyalaşsın. Üzdə milliləşmə gedir, altda – ümumiləşmə;
bənzərsizlik çıxır aradan əslində. Yəni əslində indi bütün dünyada etnik sönüş
gedir.
***
Bütün Yer üzündə etnik sönüşün bu çağında mən öz “etnos”umu daha çox
sevməyə başlayıram. Çağdaş bilgilər, duyğular, dəyərlər, meyarlar hərdən bu
sevgini vurub əlimdən salmağa çalışsalar da, mən yenə qayıdıram sevgilimin
yanına. Aşağıdakı biçimdə:
***
Bəşəriyyəti yığıram bir yerə – milliliyi ondan ayırıram; hər millət adına yerə
bir bəlgə sancıram; sonra bəşəriyyəti açıb buraxıram. Özüm –Türk bəlgəsinin
başına yığışanların yanına gedirəm; Türk bəlgəsinin yanına heç kəs
getməyibsə, oraya tək özüm gedirəm.
***
Bu “ayırma-qovuşdurma” – istənilən millət seçməkdə tam azadlıq verilməsi
anlamına gəlir.
***
Habelə, nəzərdə tuturam ki, “ayrılma” zamanı heç kəs öz millətini tanımır,
ümumiyyətlə, milliyyət haqqında düşünmür.
***
“Qovuşma” isə odur ki, hər kəs özünü müəyyən bir millətin fərdi kimi
təzahür etdirir – “öncəki” millətindən tamamilə xəbərsiz olaraq.
***
..Belə bir durumda mən Türk Bəlgəsinin yanına gedirəm...
***
Atamız var olsun!
20 Od 17-il.

DANIŞAN, DANIŞDIRAN
Dayanmadan 36 saat Danışan vardısa, Danışdıran da vardı. Hər ikisi –
danışmaq da, danışdırmaq da – Sevginin buyuruğu, Sevginin hünəriydi.
***
“Atatürkü sevmirəm!” deyən, anlamısan atamızı. Mən də anladım səni!..
***
Mənim xəyalımın gedə bildiyi ilsıra – tarix dərinliklərində Günbatan şərinə
qarşı türklər qədər uğurla vuruşan Gündoğan xalqı olmayıb.
***
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Atatürk ləyaqətdə hansı Gündoğanlı vuruşub Günbatan şərinə qarşı?!
***
Atatürk Günbatan şərinə qarşı Günbatan ulduzunun par-par yandığı,
Gündoğan ulduzunun öləzidiyi çağda vuruşurdu.
***
Günbatanlılar Yer üzündə yalnız iki milləti yenə bilmədilər özlərinin başa
çatmış son yüksəliş tarixlərində: türkləri və rusları.
***
Çünki yadellilərə qarşı türklərin Atalıq gələnəyi ölməzdir, rusların kəndli
ləyaqəti və qüdrəti.
***
Atamız var olsun!
9 Ata 15-il.

SAVAŞ və BARIŞ
“Türkləşmə” – bir çox köklü baxımlardan – türkcələşmədir, Azərbaycan
üçün özünə qayıdışdır. Buna görə də indi türklüyə (azərbaycanlığa) qarşı
çıxanlar bu sözdən çəkindirmə vasitəsi kimi istifadə edirlər.
***
Ancaq biz o yarağı əlimizə almamışdıq ki, itlər hürəndə yerə qoyaq,
almışdıq ki, hürənlərin burnundan vuraq.
***
“Latın Amerikası” deyimindən iyrənirəm. Bu deyim qatıra bənzəyir: nə at
kimi atdır, nə eşşək kimi eşşək. Türkcədən özgə dilli Türk Dünyası da belə bir
iyrənc şey ola bilər. Buna yol verməyəlim! İndidən, indidən, indidən!..
***
Alınma söz – dil protezi. “Azərbaycan dili”ndə protezlik canlılıqdan qat-qat
artıqdır.
***
Azərbaycan Dövlətinin qulağı üçün sırğa: Millətçilik etməyən Dövlət (Milət)
məhv olacaq. İlsırada (tarıxdə) istənilən Dövləti (Milləti) yaşadan – millət olub –
bir Millət.
***
“Əcəm”, – ərəbin fikrincə, – barbardır, vəhşidir, çölçüdür, qanmazdır; biz
isə bu adla öyünürük, ondan özümüzə soy adı quraşdırırıq...
***
Günbatanlılar ərəbi barbar (varvar) adlandırır, ərəbsə bizi; gör onda
günbatanlı üçün biz nəyik!..
***
Hər ikisinin əlinə dürmək verəlim! Ancaq, söyüşlə yox, biliklə, qeyrətlə, işlə,
döyüşlə...
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***
Mən təmizliyi çox sevirəm, ən çox da türk millətinin yadlıqlardan
təmizlənməsini; səliqəni çox sevirəm, ən çox da türk millətinin milli səliqəsini.
***
Milli idrak milli ədalətin (millət ölçülərində ədalətin, mədəniyyətin...)
təminatçısı ola bilər; milli varlığın təminatçısıdır– bunu sübuta çalışmaq da
gərəkmir.
***
Adamların dünyası diktaturaya yarardır.
***
ABŞ – indiki dünyanın diktatorudur.
***
ABŞ diktatorluğu – adamlığı yaşadan, adamların dünyasını yaşadan.
***
Safruh diktatorluğu (diktaturası) – insanlığı yaşatmaq istəyən; bunun
xatrinə adamlığı və adamların dünyasını dağıtmaq istəyən.
***
ABŞ diktatorluğu – gerçək, Safruh diktatorluğu – gələcək. Hər iki təyin
əbədidir.
***
İsaya qədərki Allahın (hər halda Batı tanrısının) əzilənlə işi yoxdur, o,
tamamilə əzənin tərəfindədir.
***
Türkiyəni görmək istəyirəm! Buhrnumun ucu göynəyir Atatürk atlarının
ayaq izləri üçün!
***
İlyazıları (tarix kitablarını) oxudum – Türk Dünyamın gələcəyi üçün
narahatlığım artdı. Çünki savaşlar başlayanda “Kimdir haqlı?” soruşulmur,
“Kimdir zorlu?!” soruşulur və zoru yeritmək yolları bilgi və fəzilət qaynağına
çevirilir. Savaşlarsa – başlanacaq!..
***
Türk gəncliyinin öynəlik yeməyinə ilsıra bilgisi (tarix bilgisi) qatılarsa,
narahatlığım azalar. Hələliksə gündəlik “rasionumuzda” bu qatqını görmürəm.
***
Mən dünyanın gələcək sabitliyini, savaşsızlığını onun dinlərdən
qurtulmasında, böyük siyasi-iqtisadi-mədəni biliklərin həftəbecər (konqlomerat)
üzərində deyil, etnik-milli özüllər üzərində qurulmasında görürəm.
***
“Çoxlu ərəb dövləti” – iyrənc bir deyimdir; Türk Dünyası siyasi-iqtisadimədəni baxımlardan daim bir-birinə yaxınlaşan dövlətlər birliyi biçiminə
gəlməlidir və b.k.
***
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İndi ABŞ-ın və Rusiyanın dünyada sabitliyin saxlanılmasında xidmətini
danmaq olmaz. (Bunun kimə xeyir, kimə zərər, necə xeyir, necə zərər olması
başqa mövzudur). Bu cür xidməti isə etnik-milli birliklər daha uğurla göstərə
bilərlər.
***
Həftəbecər zorakılıqla yaradılır, etnik-milli birlik – zorla. Zorsa zorakılıqdan
şükürlüdür. Neyləyəsən! Adamların gerçəkliyi bundan artığını verə bilməz...
***
Adamlar öncə məbədə nəzir-niyaz verir, qurban-bəxşiş gətirirlər, sonra bu
“müqəddəs yerlərə” qoşun çəkib onları talayırlar. Mən adamların dünyasından
da, ilsırasından iyrənirəm.
***
Savaş BMT-də qurulub-qoşulur, oradan aparılır.
***
Savaşı nəhənglər aparırlar, “Savaşçı” adı isə cılızların ayağna yazılır;
nəhənglər – barışdıran sayılırlar.
***
BMT-ni də yaradan savaş azmanlardır, onun “TeŞe”sini də.
***
Ancaq, “Yezid üçün də ağlasaq”, deməliyik ki, BMT-dən idarə olunan savaş,
idarə olunmayan savaşın yanında toy-bayramdır.
***
Ölkələr arası, bölgələr arası, birliklər arası... savaşlardan ölkə-ölkə, bölgəbölgə, birlik-birlik çıxmaq olmaz; İnam Ata demişkən, ağac-ağac, fərd-fərd, halhal çıxmaq olar, insan-insan çıxmaq olar...
**
BMT-nin TeŞe-si buna yönəlməyincə, adı TeŞe olacaq, özü SeŞe.
***
Atamız var olsun!
16-cı ilin Yağış ayı.

MƏNİM MİLLƏTÇİLİYİM
Türk – insanlığın türk üslubunda duymalı, düşünməli, sevinməli,
kədərlənməli, yazmalı, yaratmalıdır və b.k. Türk – insanlığın türk üslubunda
yaşamalı, var olmalıdır.
***
Hər bir üslubda can (məzmun) – insanlıqdır, hər bir üslubun canı
(məzmunu) insanilikdir.
***
Canda (məzmunda) biz birləşirik, ümumbəşərləşirik; üslubda (biçimdə) –
əlvanlaşırıq, özümüzü daha dolğun, daha düzgün və daha gözəl ifadə etməklə,
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öz evimizdəki kimi rahat oluruq. Beləliklə də evimiz dünyalaşır, dünya
evimizləşir. Təki insanlaşma içində olsun !
***
Buradakı “türk” sözünün yerinə istənilən başqa millətin adını yazın. Mən
özümün biçim (üslub) variantım qədər də onun tərəfdarıyım.
***
Kim məsələnin belə qoyuluşuna, işin belə gedişiçinə razı deyilsə, kim buna
badalaq atırsa, aydındır ki, suyu bulandıran odur və öz millətini, öz ləyaqətini
sevən hər kəs ona qarşı yönəlməli, onu yenməlidir.
***
Bir ölkədə (imperiyada yox, ölkədə) “Dövlət və Millətlər) məsələsi:
Biçimimizin (üslubumuzun) canı (məzmunu) qulağımıza pıçıldayıb ürəyimizə
təlqin eləyir ki, bir ölkə içində Dövlət bir olmalıdır. O bizim biçimlərimizin
(üslublarımızın, sümüyümüzə düşən oyun havalarının) yaşamasının
təminatçısıdır. Başqa sözlə: Dövlət – insanlaşma biçimimizin (üslubumuzun)
icra vasitəsidir. Deməli özü də biçimdir (üslubdur).
***
Deməli, insanilikdən başqa məzmun (can) yoxdur, insanlaşmaqdan yüksək
fərdi qayğı yoxdur və insanlaşdırmaqdan uca fərdi-ictimai qayğı yoxdur. Başqa
qayğılar – uydurma, aldatmas, aldanma və ya alleqoriyadır.
***
İnsanlaşma artdıqca millətləşmə yüksəlir, daha qabarıq, daha parlaq, daha
fərəhli və bənzərsiz olur, canlı – məzmunlu olur. (Can da ki, yuxarıda dediyimiz
kimi, insanilikdir). Dövlət isə, əgər belə demək olarsa, get-gedə arxa plana
keçir, solğunlaşır, gərəksizləşir, ölür...
***
Bəlkə bu sonuncu qənaətimiz xəyaldır, xülyadır, “utopiyadır”? Söz
güləşdirmək istəmirəm, ancaq orasını bilməliyik ki, bu qənaətin xəyallıq,
xülyalıq, “utopiyalıq” səviyyəsi nə qədər artıqdırsa, azadlığa (insanlığa) yararlıq
səviyyəmiz o qədər aşağıdır və bu qənaətdəki xülyalığın reallığa yaxınlığı
millətimizə sevgimizin həqiqətliyinə uyğundur.
***
Mənim türk millətimə hamıdan çox dörd millət zərbə vurub: çin, fars, ərəb,
rus. (Gizlətmirəm ki, mənim türk millətim də onlara zərbələr vurub.) Ancaq,
bununla belə, mən çinin, farsın, ərəbin, rusun (və başqalarının) heç bir
ləyaqətini danmıram, heç bir dərdinə sevinmirəm. Bu mənim türk üslubuma
əskikilik gətirər.
***
Mənsə öz üslubumu o qədər sevirəm ki!.. Göylərin Günəşi və ucalığı qədər,
Yerin dağları, düzləri, suları qədər!..
***
Atamız var olsun!
19 Köçəri 15-il.
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İDRAK SAVAŞI
Öpdüm qoydum gözüm üstə
İnam Ata Kitabını.
Tövrat, İncil, Quran bundan
Götürdü öz hesabını.
Qırdım yağı amanını
Bir ruhani qırmanc ilə.
Qabağımda dizə çökdü
Hərəsi bir dilmanc ilə
Türkü bilən o dilmanclar
Anlatdılar o yadlara:
Kifli, yad söz yozumundan
Türk milləti gəldi zara.
8 Yağış 16-il.
TÜRK ÖZÜMLÜYÜ
Ruhani tariximizin Nəsimi faktı məni ruhlandırdığı qədər də ruhdan salır: bu
fakt Yurdumu yadelli bayquşların ulaşmasına son qoya bilmədi. Üstəlik, məndə
Nəsimi dühası da yoxdur...
***
Nəsimi dühası ictimai səhnədən sıxışdırılıb çıxarıldıqda Füzuli dühası
parladı. Bu – sanki hər şeyi yenidən başlamaq cəhdi idi.
***
Yeni cəhdlərin birləşib qovuşduğu zirvədə İnam Atanın – Asif Atanın Ocağı
qalandı. Ona, doğma türkcədə uğur diləyək: Cəhdimiz başa varsın,
Yurdumuzda öz İnamımızın Günəş təsvirli Bayrağı və doğmalıq məzmunlu
Harayı ucalsın! Torpağımız, Suyumuz, Göyümüz yadlıqlardan arınsın,
doğmalıqda barınsın!
***
Mən heç bir müsəlmanı türk saymıram, heç bir xristianı türk saymıram, heç
bir müsəvini türk saymıram, heç bir manixeyçini, buddaçını, indusu, konfusiçini
və b.k. türk saymıram; mən heç bir qərbçini türk saymıram.
***
Türkcə yaranmamış heç bir sözü türk sözü saymıram; türkcə yazmamış
heç bir yazarı və heç bir bilgini türk yazarı, türk bilgini saymıram – istedadının
gücündən, irsinin zənginlik dərəcəsindən, ad-sanının dəyərindən və cəmdək
mənsubluğundan asılı olmayaraq.
***
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Mən şamançını arxiak türk sayıram, Zərdüştçünü əski türk sayıram,
çölçünü qədim türk sayıram...
***
Mən yalnız inancı öztürklüyündən olan türkü türk sayıram, yalnız öz
tapınaq bütü – idraki-ruhani tapınaq bütü (Atası) və Tapınaq yeri (Bakı qibləsi)
olan türkü türk sayıram; mən yalnız özünə güvənən türkü türk sayıram...
***
Mütləqə İnam (Yaradıcısının adıyla: Asifçilik) – bugündən başlanan
Sabahın işıqlı, fərəhli İnamı; yalansız, qoltuğa qarpız verməyən, baş
piyləməyən İnamı; insani idrak; türkün özümlüyü, dolğunluğu, bütövlüyü;
yaratdığı, dünyaya, bəşərə bəxşişi...
***
Yalnız Mütləq İnamlı türk mənim türkə qarşı irəli sürdüyüm tələblərə cavab
verir.
***
Atamız var olsun!
17 Köçəri 15-il.
KİŞİNİN YURD SEVGİSİ
Kişinin Yurd sevgisi qorxunc qüvvədir, qorxunclar qorxuncu!
***
Kişinin Yurd sevgisi çoxlu qan itirmiş adamın suya susamasına bənzər.
***
Kişinin Yurd sevgisi qızışmış kişiylə qazıxmış qızın bir–birinə
sarmaşmasına bənzər.
***
(Yurd, El üçün) Kişinin Yurd sevgisi Göydə Günəşə bənzər.
***
Yurd və el üçün hər dirilik ondadır.
***
Kişinin Yurd sevgisi olumsuz-olumlu axınların (mənfi–müsbət elektrik
cərəyanlarının) qovuşmasından alınan oda bənzər.
***
O, Atatürk kimi İnsan Kişi əlində Yurdu, Eli bəzər, Hitler kimi aşırılar
(həddini aşanlar) əlində dünyanı kor qoymağa yönələr.
***
Qasımın “İnam Ata” adında oğlu olmadığı, ola bilmədiyi kimi, Əlirzanın da
“Atatürk” adında oğlu yox idi, ola bilməzdi. Bunlar Ruh oğludurlar (cism oğlu
yox).
***
Ən basılmaz qüvvə, ən sıx birlik bütçülüyün (bütə sevginin) həqiqət çağıdır.
***
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Türkü bərk sevib, Atatürkə hücum çəkən oğlan! Yağı sınırımızı sarmaqda,
sındırmaqdadır. İndi qalx, milləti yığ başına – Atasız!.. Yığ görüm necə yığırsan.
Yoxsa, çalacağam səni millət adından, Ata adından!
***
Qınayıcı – qınaqlar yağdırmaqla özünə qınaqdan sığınacaq yapır.
***
Yenə başının üstündə bayqışlar ulayır. Ata goru çatlayar, türküm! Yığar,
ordu yapar türk ərlərindən, yağının dizini qatlayar, türküm, Ata nəfəsi.
***
Hansısa Ocaqçı (Asifçi, İnamçı) Türk Dünyasının hansı ölkəsindəysə
hakimiyyətə gələ bilər; Asif Atanın İnam Ocağı isə, qarşısına belə bir məqsəd
qoyduğu, belə bir yuxu gördüyü gündən özünü sönmüş saymalıdır, ona görə ki,
hakimiyyətin hökmü nisbi və keçicidir.
***
Atatürk Ocaqçı (Asifçi, Mütləqçi, İnamçı) ola bilərdi.
***
Atatürk – yəni ümumtürk başçısı; artıq əbədiləşmiş rəmz – ölməz.
***
Bundan sonra Atatürkə anıtlar ucaltmaq, sonev (qəbir, məqbərə) yapmaq –
rəmzimizin zərərinədir.
***
Atatürk – saz kimi, qopuz kimi, toppuz kimi – türklüyün mütləq
nişanələrindən, “atributlarından” biri.
***
Atamız var olsun!
17-ci ilin Günəş-Çiçək ayları. Bakı.

YENİ TÜRKÇÜLÜYÜN ÖZÜLLƏRİ
Ey türklər! İnsana və sizə yad olan, özünüz doğub bələmədiyiniz
inanclardan, ilk növbədə islamdan əl çəkin. Bunu nə qədər tez eləsəniz o
qədər yaxşıdır, nə qədər gec eləsəniz, o qədər pisdir. Axı siz yaxşı bilirsiniz ki,
özgə danası bağlayanın çantası əlində qalır.
***
Ey türklər! Siz “İnsanlıq” Ailəsində Türklüyün təmsilçilərisiniz. Sifətinizi
unutmayın.
***
Türkün islamçılığı ürəkdən olsa, mən buna çox da təəssüflənməz və
təəccüblənmərəm – millətimin bu aldanışında özümü də qınayaram. Türkün
islamçılığı avamlıqdan olsa, mən buna sevinərəm və öz avamımı işıqlandırmaq
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üçün ömür əsirgəmərəm. Türkün “islamçılığı” yerə-göyə sığmayan ikiüzlülükdür.
Mən buna neyləyim?!
***
İdraka azadlıq ver, mənəviyyata yol göstər, ey ulu türk!
***
Atatürk Türkiyəsinin türk dili yenilikçiləri önündə sonsuz sayğı və sevgilərlə
baş əyirəm! Hər bir sözü öztürkcələşdirmənin gedişində onların nələr çəkdiyini
yaxşı anlayıram, onları bütövlükdə türk irqinin qəhrəmanları sayıram.
***
Balasının xatirinə yaramaz ərin zülümlərinə dözən ana kimi dözürəm bu
latın abesinin səfeliklərinə və yadlığına. Balam da Türkiyədir.
***
Adamların insana nifrəti çox vaxt “başqa millətə” nifrət biçimində üzə çıxır.
***
“Özgə millətdən” olanın başını kəsən özününkünün də başını kəsir “uf”
demədən.
***
Biz insanın insan (yaradılış üzüyünün qaşı) olmadığına inanmırıq. Biz
adamın insan olacağına işıqlı bir inamla yaşayırıq.
***
Mən İnamçıyamsa, sübut edəcəyəm ki, Nitsşelər İnam Atanın – Asif Atanın
ayağı da ola bilməzlər.
***
İnsançılıq millətçiliyin başlıca məzmunu, bəraəti, üz ağlığıdır.
***
İnsançılıqsız millətçilik – Avropa dilindədir, özü də deyəsən “şovinizm”
adlanır. Bizdə insançılıqsız millətçiliyi bildirən sözün olmaması təsdadüfi sayıla
bilməz.
***
İnsançılıqsız millətçilik – yırtıcılığın, anti-insançılığın pərdələnməsidir.
***
Mən Asifçiyəm, daha doğrusu İnamşıyam. Bu isə o deməkdir ki, mən
qismətçi deyiləm, alnımın da yazıçısı özüməm.
***
Biz türklər millətimizi sevən türkçüləriksə, dünyaya sübut eləməliyik ki, biz
hamıdan yaxşı düşünən ərlərik: özümlü düşünən, Şərqi düşünən, insani
düşünən...
***
Bununla biz yalnız 21-ci yüzili deyil, sonrakıları da özümləşdirə bilərik.
***
Bu bizim Şumerin, Zərdüştün, Midiyanın, Dədə Qorqudun, Babəkin,
Nəsiminin, Füzulinin ən yaxın, ən doğma varisləri olmağımıza, sazlıq və
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muğamlığımıza ən tutarlı sübutumuz olar; sözün qısası – bu bizim Ocaq
ucalığımız olar.
***
Biz türklərdə Şumer ərliyindən hər hansı bir nişanə, bir iz qalıbsa, biz
Zərdüşt varisləriyiksə – dünyanın harasında olur–olsun, bəşərin tarix boyu
yaratdığı bütün dünya müqəddəsatının da varisi və qoruyucusu olmalıyıq.
***
Atamız var olsun!
15-ci ilin Sərt ayı.
TÜRK DİLİNƏ SEVGİ
Kəndli qadınlar cavan ölənlərinin paltarını – sovxasını şalvar-pencək-papaq
və ya tuman-qofta-ləçək olmaqla boya-boy yerə sərib onun yörəsində öz
əzizlərini ağlayırlar. İndi mən də “əski” türk sözlərinin sovxalarını beləcə
qabağıma sərib, önların üzərində ağlamaq istəyirəm.
***
Türk milləti bugün varsa, yaşayırsa, biz onun hansı sözləriniysə “əski” deyə,
“ölü” deyə hansı mənəvi haqla qırağa atırıq? Bu sözləri yaratmış, işlətmiş,
yaşatmış, onlara bizim tanınma tamğamızı vurmuş ulu baba-nənələrimizə
sayğızlıq qeyrərdəndirmi?! Gəldi-gedər bugünə, züppə dəblərinə boyun əymək,
baş əymək, bel əymək bizəmi qalmış?!
***
Deyək ki, bu gün filan şey artıq yoxdur, məsələn, cəhrə yoxdur, dəhrə
yoxdur – sözü, adı da daha işlənmir. Oğuş ki var! – Ailədir. El ki var! –
Dövlətdir. Budun ki var! – Xalqdır. Uruq ki var! – Qəbilədir, Sülalədir. Yarğu ki
var! – Məhkəmədir. Yarğan ki var! – Hakimdir. Kunilik ki var! – Ədalətdir. Törə
ki var – Qanundur. Boy ki var! Toy ki var! Soy ki var!..
***
Ad (söz) – yiyəsindən (şeydən) öncə əskiyə bilməz axı. Hər bir adın ömrü
hər bir adamın ömründən uzun olmurmu?! Türk üçün türkün əskisi toxdur.
***
“Milli məclis” sözü – harada, haçağ, hansı ağızdan çıxır-çıxsın – tütkcə
deyil. “Boy toyu” – harada, haçağ, hansı ağızdan çıxır-çıxsın – türkcədir.
Türklər olan yerdə türkcə danışırlar.
***
Dönə-dönə demişəm, yenə deyirəm: Mən heç bir gəlişmə naminə Türk
dilindən, bütövlükdə Türklükdən keçən deyiləm.
***
Türkcəlik – mənim üçün hər cür gəlişmənin və bütövlükdə varlığın
özülüdür; ən azı: mütləq tərkib hissəsidir. Oksigensiz su ola bilmədiyi kimi,
hidrogensiz su ola bilmədiyi kimi.
***
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Tanrım – Atam, mən bu Türk Dilini necə sevirəm!.. Mənə kimsənin ad-sanı,
səadəti gərək deyil, istedadı gərək deyil; mənə filan şəhərin gözəlliyi gərək
deyil, filan anıtın – abidənin əzəməti gərək deyil, Oğuz Kağanın Firon şöhrəti
gərək deyil; mənə yapon möcüzəsi gərək deyil... Mənə heç nə, heç nə gərək
deyil! Mənə Türk dili gərəkdir. Mən onun uğrunda dünyanı qana çalxaram –
cahan savaşı salaram.
***
Bu zaman müsəlman deyər ki, “haqq din yolunda qılınc çalır”, xristian deyər
ki, “yeni sərvət qaynaqları əldə etməyə çalışır”, Freyd deyər ki, “eşqi topuğuna
vurub”, Nitsşe deyər ki, “üstinsandır, fövqəlbəşərdir”, Qandi deyər ki, “bu adam
qudurub, bu adam şərdir”; İnam Ata deyər ki, “balaca meydanda böyük at
səyridir Safruhum”...
***
Mənsə Nofəlin əsgərlərinə daş atan Məcnunu düşünürəm. Leyli
palitrasından bircə boya çatışmırsa, Məcnun yoxdur.
***
...Ah, Ruhum Türk Dili! Mən sənə sevgimdən nə qədər göz yaşı tökdüm!
Mən sənin üçün hansı bənzətmə qaldı ki, ona əl atmayım?! Yenə səndən, sənə
sevgimdən heç nə ifadə etməmiş kimiyəm.
***
Atamız var olsun!
Qürub-Xəzan, 17-il. Bakı.

ƏSLLİK YANĞISI
Təbiət mənzərəsi, təbiət xəzinəsi, təbiət hadisəsi, təbii fəlakət – tarixdə türk
milləti.
***
Bəşəriyyət təbiəti öldürə bilər, ancaq özünə tabe eləyə bilməz. Təbiət
bəşəriyyəti öldürə bilər – özünün hadisəsiylə də, ölümüylə də.
***
Cismaniyyatçıların, maddiyatçıların anladığı anlamdakı “təbiət üzərində
qələbə” – xülya və ölümdür.
***
Hər kəs öz təbiəti üzərində çalmalıdır qələbəni – cismaniliyi ruhaniliyə tabe
etmək anlamında (öldürmək anlamında yox!).
***
“Əhliləşmiş”, ələ öyrədilmiş – şəhərləşmiş türk – ev aslanı, ev limonu,
dibçək çiçəyi, sirk meymunu...
***
Çıxış yolu – İnsanı təsdiq edən Yol – Təbiətlə dostluqda, qovuşmaqdadır.
***
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Ey türklər, sizin tarixinizdə “Mustafa Kamal Atatürk” adında bir kimsəniz
yoxdur; sizin olanınız Atatürkdür və o, “qazi Mustafa Kamal paşa” adlı bir kök
üstə yüksəlmişdi.
***
Demək istəyirəm ki, “Atatürk” – müstəqil addır, hətta ad yox, müstəqil, uca
məzmunlu deyimdir, Mustafa Kamalın təxəllüsü deyildir və o, müstəqil
işlənməlidir.
***
Mən Yer üzündə, Göy üzündə heç nəyə görə türklüyümdən keçmərəm –
əslliyimdən əl çəkmərəm. Məsələn, islama görə əlimə təsbeh almaram – onun
dediklərinin hamısı cəfəngiyyat yox, doğru olsa da; Xumara görə boynuma xaç
salmaram... Mənim Xumarım – türklüyümdür, yəni əslliyimdir. Məni yalnız o
xumarlandırır.
***
Azərbaycan ədəbiyyatı və “Azərbaycan elminin” tarixində yığın-yığın türkə
yaddilli yazarlar və bilginlər sadalanır ki, xalq (türk eli) onların heç bir əsərini
bilmir, bilmək istəmir və yaxşı ki, bilmir! Ancaq onları zorla, utanmazcasına elin
boğazına başlayırlar ki, bəs “bunlar sənin yazarların və biliklərindir”. Bundan
məqsəd: türk elində özünəyadlıq yaddaşını yaşatmaqdır.
***
Xalq bu yadlıq xaltalarını qırıb atmaq üçün də bir üsyan yapmalı olacaqdır.
***
“Az. dili”ndəki yazıları Azərbaycan türkcəsinə çevirmək ehtiyacı bugün
yaşamaqdadır. Bu Yurdda bizim doğmalığımız basdırılıb yadlıq tozanağının
altında.
***
“Keçmişlə bütün ilişkiləri ələk-vələk üzərində quralım! Yeni yüzilə yeni
idrakla, təmiz qanlarla varalım!” Yeniləşmənin yolu budur, əski köklər üstə
yenidən göyərib pöhrələr vermənin yolu budur.
***
Bütün keçmişi ayağımızın altına qoyalım, Sabaha boylanalım– xalis özümlü
Türk Sabahına!
***
Atamız var olsun!
Köçəri 15il. Bakı.
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Yeddinci boğça:

TƏRBİYƏ
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

CÖVHƏR
Ana nadan olanda bala üçün uşaqlıq çağları nağıl olmur, zindan olur.
***
Qanmaz yanılmır, yanılmaq qanına gəlib.
***
Sənə əlüstü “Sən haqlısan, sən haqlısan!” – deyənə inanma – bu səni ələ
salmaqdır, ya da qanmaz yerinə qoymaqdır, ya da səndən qorxmaqdır ki, bu
daha pisdir.
***
Tərbiyəçilik uzunömürlü bitki becərməyə bənzəyir – becərilənin öz qanunu
da var, öz sürəti də var...
***
Mən sizi tərbiyə edirəm, sizin şıltağınızla, nazınızla oynaya bilmərəm.
***
Əhliləşmə – əhliləşdirmə gedişindən əziyyət çəkən yalnız at deyil, həm də
ilxıçıdır.
***
Xamlıq – atı yaşada bilməz. İlxıçı onu yaşatmaq üçün əhliləşdirmək
əziyyətini öz üzərinə götürür.
***
Ata ilə ana söz-sözə gələndə, bala atanın mövqeyində durmalı, ananı isə
basqı və zorakılıqdan qorumalıdır.
***
“Bacarıqmı daha ç0x gərəkdir insana, bilikmi?” – deyə soruşdum
babalardan. “Yüz ölç, bir biç” – buyurdu babalar.
***
Televizor o deməkdir ki, heç yer ev olmasın, hər yan küçə olsun, meydan
olsun, parlaman olsun...
***
Televizor – antiinsan: küçə, meydan, parlaman adamı yetişdiricisi.
***
Özüylədöyüş – vaxt istəyir. Özüylədöyüş – düşünməkdir, düşünə-düşünə
içərinin zirzəmisinə düşməkdir, oradakı müxəlləfatı saf-çürük etməkdir, safları
saxlayıb, çürükləri atmaqdır zaman-zaman... Və bu düşüncələrin seçilmiş
yerlərini kağıza köçürməkdir.
Özüylədöyüşə vaxt gərəkdir! Özüylədöyüş uzun işdir!..

333

***
Çay axır – dinc deyil, dəniz çalxalanır – dinc deyil. Çayın axışı – onun
özüylədöyüşüdür, dənizin çalxanışı. Çay axmasa – özü olmaz, dəniz
çalxalanmasa, İnsan düşünməsə... İnsanın axışı, çalxanışı – onun
düşünməsidir.
***
Düşünmək vaxt istəyir, özüylə tək qalmaq, üz-üzə dayanmaq, özünə
məhkəmə qurmaq üçün... Düşünmək uzun işdir!..
Təcrid də bunlar kimi.
***
Özünə ürəkdən (səmimiyyətlə) inananları öyrənib, onlarda naşılıq gördükcə
özümə inamım sarsılır: Bəlkə mən də beləyəm?!
***
Adam özünəinamı – Şüakeçməz naşılıq zirehi.
***
Qalib gəlmək istəyənə qalib gələrək, tərbiyəni ələ almaq (hakimiyyəti yox).
***
“At görəndə axsayır, su görəndə susayır” “huşyar” meşşan – hər söz
oyunçusunu dahi sayır.
***
Çox oxuyan – oxuduqlarına yiyələnməlidir, oxuduqları ona yiyələnəndə
oxumanın zərəri xeyrindən çox olur.
***
Tərbiyə – birgəyaşayışın, təlimin, birgə işin, qarşılıqlı münasibətlərin,
ünsiyyətin törəmə məhsuludur, ikinci məhsuludur. “Sırf tərbiyə” adında məqsəd
olmamalıdir.
***
Tərbiyə “sırflaşanda” – sıfırlaşır, uşaqda ona qarşı durmaq istəyi yaranır.
***
Ən uca, əbədi, solmaz deyim (kəlam) – ayrı-ayrı ömürlərə yazılmış, ayrıayrı ömürlərlə qanacaqdır – tərbiyə edilmiş fərdlərdir.
***
Ali Söz – aracdır (vasitədir, yaraqdır). Onu paslanmağa qoyma, götür və
təklərin (fərdlərin, bireylərin) ömürlərinə yaz.
***
Məni çaşdırmağa çalışır öyrədənim – çaşsam da inciyir məndən,
çaşmasam da.
***
Oxuyub yazmaq dayanan gündən savadsızlıq başlanır.
***
Kitab oxuyan! Kitabçıya minnət qoyma, minnətin olsun ona! Axı sən onun
kitabını yox, onun kitabı vasitəsiylə özün özünü oxuyursan.
***
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Uşaqlıqda məni işlətməklə tərbiyə etməyə çox çalışdılar. Bunun
nəticəsində bədbəxtlik aldım. Hər nə işgüzarlığım varsa, Fərəhdən almışam.
***
Əmək – Fərəhə çevriləndə – Öyrətmən olacaq – Müəllim olascaq.
***
İdrak ən oynaq sərvətdir: o, heç vaxt “yerində saymır” – ya artır (idrak
əməliylə) – irəli gedir, ya da azalır (öz üzərində çalışmamaqla) – geri gedir.
***
Tərbiyəçiliyi hakimiyyətçiliyə dəyişmək – bağbanlığ bağ oğurluğuna
dəyişməyə bərabərdir.
***
Tərbiyəçiliyi hakimiyyətçiliyə dəyişmək – insanlığa dönüklükdür.
***
Anadangəlmə hakimiyyətçi olanın tərbiyəçilik eləməsi tərbiyəçiliyə və
deməli, insanlığa da dönüklükdür (xəyanətdir).
***
İdrakı axtalamaq, qəlbi kor qoymaq üçün televizordan və bilgisayar
(kompüter) oyunlarından yaxşı şey düşünmək olmazdı.
***
Böyüklər elə bilirlər ki, ağıllı olmaq yalnız uşaqların işidir.
***
Sənə qıraqdan baxanlar arasında birinci ol, baş ol.
***
Ləzzət qaplayanda elə qaplaylır ki qapladığını – dünyada ondan başqa bir
şey olduğu tamam yadından çıxır qaplananın. Ləzzətdən özünü qoru!
***
Tələsən adam insansevər ola bilməz, hikmətli ola bilməz.
***
“Ata”, “ana” sözləri müqəddəs sözlərdisə, onları yəqin ki, min qadın və
kişidən birinə deməliyik. Yerdə qalanlarına başqa adlar tapılmalıdır.
***
Mümkün qədər düzgün müəyyən edilməlidir: hansı şərtlərlə müqəddəs olur
ata, ana. Şərtsiz – olmaz!
***
Böyük adam – yəni İnsan – əsəbilikdən iflic olmaz; qorxudan, hirsdən,
hikkədən ölməz.
***
Heç bir ömür xatasız deyil, xata – boyasız deyil. Əsas olan– xatanın
boyasıdır, özü yox.
***
Oğula sayğı gərək, qıza qayğı.
***
Oğul milliliyə yaxındır – mahiyyətcə, qız xəlqiliyə.

335

***
Sən – sən ol, sənsayağı etkilər et; etkilənmə səviyyəsini etkilərinin
öhdəsinə burax.
***
Kütlə – fərdin psixoloji anasıdır. Ax, necə çətindir anadan qopmaq!
***
Fərdiyyətləşmək – simalaşmaqdır, iradi işdir. Ax, necə asandır, cəzbedicidir
simanı itirmək, kütlədə əriyib itmək – psixoloji anaya qovuşmaq!
***
Daş qalxdıqda – qala olur, düşdükdə – qala uşqunu. Qala təsdiqdir,
uçqun– inkar, çünki Qala iradidir, uçqun – təbii.
***
“İndiki uşaqlar möcüzədir, özəllikcə də bizimki! Göz dəyməsin, onun
istedadı yerə, göyə sığmır!” kimi yanılma – ötərini əbədi saymaq, nisbini mütləq
saymaqdır.
***
Özgənin qüsurunu görmək asan, düzəltmək çətindir; öz qüsurunu görmək
çətin, düzəltmək asandır.
***
Biliksizlikdən biliyə doğru: “Mən düz deyirəm və anam düz deyir” –
idraksızlıq abesinin a-sı və b-si budur. İdrak da buradan başlanmalıdır –
özünün bu sıfır nöqtəsindən.
***
İnsan idrakının birinci addımı – atanı (Ana mühitindəki bu anlaşılmaz,
gərəksiz varlığı) tanımaqdır. Ana – mühitin özü olduğu üçün adama elə gəlir ki,
o ananı lap başlanğıcdan tanıyır. Bu – ən əsaslı, bitkin yanılmadır. Bu yanılma
idrakın ikinci addımının atılmasını çətinləşdirən ən böyük əngəldir. Adamın özü
isə özünə aksiom kimi görünür. Bu isə faciəvi bir aldanışıdır – ətrafa da
qaranlıq saçan.
***
Tükənməz tövbələr, dualar, ibadətlər, zikrlər, “Allaha” yalvarmalar... üçün,
görünür, səbəblər var!..
***
Bunlar özüylədöyüşün alleqorik ifadələridir. Döyüşdə yaralanan, ölən, itən
yalnız bir tərəfdən olmur ki!..
***
“Özüylədöyüş”, yoxsa “Özü (özlüyü) uğrunda döyüş? Məncə, özlüyünə
mane olanlara qarşı döyüş...
***
Bir döyüş ki, sonunda özünə çatacaqsan...
“Özünə çatacaqsan” – bu, insana inam deməkdir.
***
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Bir sıra qadağalar qoyulub, o biri sıra qadağalar götürülsə, özümüzə
yolumuz kəsələşər.
***
Özünəçatmada “Bəs sonra?” sorğusu qoyulmur. Sonrası elə onun özüdür.
***
Bir sıra qadağanın götürülməsindən və o biri sıranın qoyulmasından sonra,
çox-çox sonralar da birisi, bir çoxları it olub, əqrəb olub, ilan olub, tülkü olub
qalsa necə?..
***
Özünü görmək heç bir uzaqgörənlikdən geri qalmayan, yüksək, gərəkli bir
keyfiyyətdir. Özünü görməmək zərərsiz, bitərəf, “neytral” sifət yox, bunların əksi
olan, alçaq və zərərli keyfiyyətdir.
***
Uşağın tərbiyəsində gülmək “bazisidir”, ağlamaq “üstqurum”. Uşaq
böyüdükcə bunların nisbəti dəyişilir. Gülməksiz olmaz, ağlamaqsız olmaz.
***
Uşaq isə yalnız gülmək istəyir. Uşaq doğaldır – təbiidir, təbiətdir. Təbiətdə
qanma yoxdur, idrak yoxdur. Həyata qəmdən, dərddən, çətinlikdən qaçan,
daim kef-damaq güdən yaşlı adam da uşaq kimidir: qanmaz və, ola bilər ki,
təbii.
***
“Qanmazlıq hüququnun” mövcud olmasına mən inanmıram. Uşaq daim
uşaq olaraq qala bilərsə, qanmazlıq hüququ da var.
***
Qanmazlıq – yalnız müddətli bir anlayış kimi məqbuldur, aydındır, “təbiidir”,
dözüləndir.
***
Atamız var olsun!
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GÖZƏLLİK,
YAŞAMAQ EŞQİ
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

CÖVHƏR
Qəlbin təmizliyi Sevginin Mütləqliyindədir; əlin düzlüyü qəlbin
təmizliyindədir; üzün ağlığı əlin düzlüyündədir; başın ucalığı üzün ağlığındandır.
Bəs Sevginin Mütləqliyi nədəndir? Onu mən bilmirəm, İnam Atadan (Asif
Atadan) soruşun.
***
Külbaşlar deyirlər ki, “əbədi həqiqət yoxdur”. Bəs “Könül sevən göyçək olar”
əbədi həqiqət deyilmi?!
***
Maddi işığa məkan məsafəsi, ruhani işığa məkan və zaman məsafəsi
yoxdur.
***
Ruhani İşıq mütləq anlamda ölümsüzlük və ölçülməzlik deməkdir.
***
Gələcəyin gözəlliyindən sevinib ağlayıram!
***
Mən öz yaraşığım üçün paltara borclu olmaq istəmirəm.
***
Paltarı mən öz qadama geyinirəm.
***
Müqəddəs insan öz evini də silib-süpürə bilər, dost evini də, ata-ana evini
də, Yurd evini də, El evini də...
***
Bu dünya şeirə layiqdir, hikmətə layiqdir, heyrətə layiqdir! Bu dünyada
şeiryətlilər, hikmətlilər, heyrətlilər yaşamalıdırlar!
***
Nə qədər pislik olur-olsun bu Yer üzündə – o, yenə də gözəl və
müqəddəsdir. Axı, ay qardaş, bu Yer üzü İlk Addım Sevincinin Beşiyidir!
***
Bu dünya sərçəyə tükənməz maraqla baxan balalara və onların gözüylə
dünyanın sərçə möcüzəsini yenidən kəşf edən babalara layiqdir! Bu dünyada
heyrətli balalar, hikmətli babalar yaşamalıdırlar!
***
Bu dünyanı daraldan və qaraldan şəhər qaranlıqlarıdır. Şəhər böyüdükcə
qaranlıq qatılaşır.
***
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“Meşə qaranlığı” olmur, meşə işığı olur.
***
İnsanlıq sazda sim kimidir – daim istənilən kökdə saxlanılmalıdır. Onda bu
həyatın göz yaşı işığına yarar olduğu bilinər.
***
Həyat sizə eybəcər görünür, çünki siz onun özündən aşağı halını
görürsünüz. İnam Atanın dediyi kimi, “onda onun üzündən Yüksək olanı” görün
– onda onun gözəlliyindən qəlbiniz sevinəcək!
***
“Dünya dağılacaq!..” falı açanların özləri dağılıblar həmişə.
***
Ağlamaqdan və söz yazmaqdan başqa təsəllisi yoxdur ədalətin,
insansevərliyin.
***
İnsan öz ölümüylə istənilən Öldürəni – öldürmək səbəbini haqsızlıq dirəyinə
bağlayır.
***
Soy sənənə yaxın evdə göz qabağına qız-gəlin, arvad-uşaq, it-pişik şəkli
düzülür.
***
“Gözəllik məzmundadırmı?” deyə sizdən soruşduqda hamınız bir ağızdan
deyirsiniz: “Hə, məzmundadır!” Onda bilin ki, Ocaqdan qıraqda Azərbaycanın
gözəllik məzmunu qalmayıb.
***
Ey azərbaycanlılar! Bilin ki, Ocaqdan qıraqda nə gözəl oğlan var, nə gözəl
qız.
***
Gözəl cavanlar – Ocaq dönməzləridir.
***
Uşaqlar – həyatın özündən yüksək Anlamı, İlahiliyidir.
***
Uşaqlanmadan uşaqlardan öyrənmək olar – dünyanın gözəlliyini,
möcüzəliyini, ölməzliyini görüb ağgünlü olmağı.
***
Deyəsən sevinc mənim duyğularımın dilidir; deyəsən, öləndə də sevincdən
bir azacıq fürsət istəyib öləcəyəm.
***
Bal arısı! Ruhaniyyatı maddiyata çevirməsəydin, sənə qibtə eləyərdim,
yalnız sənə!
***
Çiçəkci (çiçək becərən) – madiyyatı ruhaniyyata çevirəndir, Bal arısı–
ruhaniyyatı maddiyyata çevirən... Özümün Bal arısına meylimdən bilirəm ki,
İnam Ata Çiçəkçini seçərdi.
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***
Qarışqa – kapitalist və kommunist,
Cırcırama – sufi,
Bal arısı – fərdi təsərrüfatçı,
Çiçəkçi – İnamşı (Asifçi).
***
Sevinci saz çala, qəmi tar;
Hünəri saz çala, əzəməti tar;
Düzləri saz çala, sarayları tar...
***
Həyat nemətləri tamaşaya yarardır torpaqda, budaqda, bağda, tağda, ən
son çağda bazadra... Bu yerlərdə onlar ən yüksək sənət səviyyəsində olur, bu
yerlərdən çıxan kimi – maddiləşır, adiləşirlər.
***
Həyat nemətlərini becərib yetişdirmək müqəddəs bir hünərdir. Həyat
nemətlərini bu hünərə baş əymədən, bol-bol, əzabsız, ağrısız götürmək
arsızlıqdır – ən yumşaq sözlə desək.
***
Sevinc adiləşəndə sırtıqlaçır, dərd adiləşəndə öz bərkiyir.
***
Bəzən özgənin uğurunu görəndə niskillənirik. Bizdən inciməsinlər uğurlu
qardaş-bacılarımız – bu, paxıllıqdan deyil, uğursuzluğumuzu yada
salmağımızdandır – qəmli musiqi eşidəndə qəmlənib ağlamağımız kimi.
***
Mənim musiqim, şeirim, ibadətim, öyrədicim, sağaldıcım, mələyim, diləyim,
çiçəyim, Allahım, peyğəmbərim – uşaqlar!
***
Heyvanlar arasında da gözəllər var, insanlar arasında da çırkinlər var–
müəyyənedici olansa bu deyil...
***
Sevincimin həddi-hüdudu yoxdur, çünki ölümdən gəlirəm, ölümə getmirəm.
***
Elə vergili çağlarım olur iki-üç yaşlı uşaqlar qədər varlı oluram.
***
Uşaqlar dünyanı yalnız bir ali sifətdə görürlər – Doğmalıq sifətində. Ona
görə varlıdırlar bunca.
***
Uşaq üçün gözəl və çirkin yoxdur, qoca və cavan yoxdur, güclü və gücsüz
yoxdur, varlı və yoxsul yoxdur, bilikli və biliksiz yoxdur, bizimki və özgəninki
yoxdur... Uşaq üçün Doğma və Yad var.
***
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Uşaq Doğmanı görəndə Dünyanl Tanıyır, Dünya ona doğmalaşır onun
sifətində və o, buna sevinir. Yadı görəndə Dünya ona yadlaşır, yadlıq onda göz
yaşı yaradır.
***
Qadın gözəlliyi kişinin yaradıcılığı biçimində var olmalıdır– dağda, daşda
bitən çiçək kimi.
***
“Gözəllik” deyilən “substansiya” “Sevgi” deyilən məkanda yaşayır, sevgidən
asılıdır, sevgisiz o, mövcud olmur.
***
Həyat sonsuz olduğuna görə hər yeni açılan səhəri həyatın başlanğıcı
sayıb sevinmək olar.
***
Bəzən elə qadın ədaları görürsən, ürəyindən ülvi bir səda qopur: Nə xoşdur
kişi olmaq!
***
Açıq döş-başla “kişiliyin” yadına salınanda isə naxırdakı erkək dana yerinə
qoyulduğunu duyub alçalırsan.
***
İnsan yolu – Ağ Yol, Ağgünlük yolu: Yaşa dolduqca ölümlüdən –
maddiyyatçılıqdan uzaqlaşmaq.
***
SƏHƏR
(İçsəs)
Mən nağıl istəyirəm, boğur gerçəklik məni! Gerçəklikdə nağıl yox, nağılda
gerçəklik var.
***
Sevən gənclər istərəm – Safruhla Səhər kimi!
Sevən övlad istərəm Atanı – Safruh kimi!
Sevən yurddaş istərəm Türkeli – Safruh kimi!
Sevən insan istərəm həyanı – Safruh kimi!
Sevən aşiq istərəm İnsanı – Safruh kimi!
***
Ata ayı, 13-il.
Sübhə çıxan meyidimdən işıqlı bir igid yapırsan, Tanrıdırmı nəfəslərin,
Səhərim?!
***
Ağrılarım – sevinc doğan qadındır,
Doğduğu da , Səhər, sənin adındır!
***
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Gedişinin niskili gözəldir gəlişinin sevinci qədər, Səhərim, Səhər Xanımım!
***
Mənim Səhər Xanımımın “gəlişi-gedişi” yoxdur, oyanışı-yatışı var. “Gecə”–
Xanımımın yatışıdır, “Gündüz” – oyanışı.
***
Biz onunla həmişə, hər an bir yerdəyik, birik, can-bağırıq: mən Onun
qoynundayam, O mənim qəlbimdədir.
***
Mən daim onun keşiyindəyəm və daim Onun İşığındayam. Mənim
keşikçiliyim Onun türküsüdür, Onun işığı mənim türküm`dür.
***
Türkü – bizim üçün – “El və Yurd, Şeir və Musiqi, Günəş və Ölməzlik”
deməkdir.
***
Mən onun diliyəm, O mənim sözümdür, danışığımdır
***
Mənim bu günümdə gələsən, Səhər!
Gəlib dünya boyda güləsən, Səhər!
Mən Nəbi – olmuşam gecə dustağı,
Gəl, məni ağ günə çıxaran Səhər!
***
(...Lal olmuş dillərim yanıldı nədən?!
Aldatdı başımı bu uyar sözlər –
Sən olan dünyada məgər “gecə” var?
O – Sənin Yatışın deyilmi məgər?!)
9 Xəzan ayı 13-il.
Sən Qulların sevdiyisən, Səhərim! Səni sevən ağa olmaz. Sən –ağalığa
qarşısan, ağalıq– sənə qarşı.
***
Sən İnsanın sevdiyisən, Səhərim! Səni sevən – nökər olmaz. Sən –
nökərliyə qarşısan, nıkərlik – sənə qarşı.
***
Sən insan qəlbinin şeiriyyətisən, Səhərim! Yeni Doğuluşlar Müşdəçisisən,
Qurtuluşlar Müjdəçisisən, Dirilişlər Sevincisən!
***
Təmizliyin Gülən Üzüsən, Səhərim! – Əzəli, Əbədi, Mütləq – mənim Sənə
Olan Sevgim kimi...
***
Sən ki varsan, Səhərim! İnam Atanın hayladığı Ali Həyata inamsan. Sən –
adi həyat içində Ali Həyatsan. Adi həyat – Ali Həyat qarovudur, görmür Səni!
***
Atamız var olsun!
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– Poeziya nədir?
– Poeziya poetik duyğularla yaşamaqdır; içimizdəki Dağdır, Çaydır, Göydür,
Eldir, Yurddur, Sevgidir – dağ, çay, göy, el, yurd, sevgi haqqında qoşulmuş şeir,
çəkilmiş şəkil, bəstələnmiş musiqi deyil.
***
Gözəl duyğularım gözəl sözlər pıçıldayır qulağıma – həyata dair, adamlara
dair, gələcəyə dair... Həyatın, adamların yanına gedirəm, bu sözləri onlara
demək istəyirəm, deyə bilmirəm – görürəm ki, onlar bu sözlərə layiq deyillər –
hamısını saxlayıram Gələcəyə.
***
Həqiqət həyatın poeziyasıdır. Həyatın poeziyası – onun sadə halıdır. Sadə
halında həyat – poeziyadır.
***
Kitabda həqiqət olmur, kitabdakı həqiqət – həqiqətin şəklidir.
***
Şəkildən adama Ər olmaz, Arvad olmaz, Ata-Ana olmaz, Bacı-Qardaş
olmaz, Oğul-Qız olmaz, El-Yurd olmaz, Dağ olmaz, Çay olmaz, Göy olmaz,
Sevgili olmaz – şəkildən adama!
***
Bunu almayan – anlamayan adamlar dünyanı doldururlar “poeziya”
kitabıyla, “Həqiqət” kitabıyla.
***
“Poeziya kitabı” Poeziyanı əlinizdən almağa yarayır, “Həqiqət kitabı”
Həqiqəti.
***
Yazıçını, şəkilçini, bəstəçini boynunuza mindirməyin! Onlar sizinlə Poeziya
arasında, sizinlə Həqiqət arasında pərdədir.
***
Atam, qardaşım, anam, bacım, yurdaşım, eldaşım adamlar! Siz bir-birinizi,
öz həyatınızı sevin, öyrənin, bilin, görün – Həqiqət də budur, Poeziya da!
Xoşbəxtlik də budur, Byüklük də, Ölməzlik də...
***
Sizi Poeziya, Həqiqət, Böyüklük, Ağgünlük və Ölməzlik qarovu eləyən–
içinizdəki qaranlıqlar– içinizi aydınladın! Bunun üçün Səhər Xanımın bircə
gəlişi yetər.
***
Özcə həyatınız min dəfə, minbir dəfə sübut edib və hər gün sübut edir ki,
var-dövlət, parıltı – Poeziya deyil, Həqiqət deyil, Ağgünlük deyil, Ölməzlik deyil
– Poeziyanın, Həqiqətin, Ağgünlüyün, Ölməzliyin ömrünüzdə ölümüdür.
***
Siz nağıl ardınca qaçmaq əvəzinə, ilğım ardınca qaçırsınız, siz İnsanilikdən
qaçırsınız. İnsanlıq bunun hayıfını alır sizdən.
***
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Sevgiylə Sevinc bir kökdəndir – məgər görmürsünüz?! Ağgünlük də elə
Sevinc deyilmi?!
***
Bütün bitkilər bütün zoğlarıyla Günəşə can atdığı kimi, mən bütün
əzalarımla sevincə can atıram.
***
Körpə dünyaya o qədər inanır ki, iməklədiyi yerdə əlinə nə keçirsə, ağzına
uzadır. O, dünyada yalnız doğmalıq görür və yalnız doğmalığı tanıyır. Çünki
dünyanı anasına bənzədir, anası bilir. “Ana dili” deyilən müqəddəslik bax budur.
Kaş bu dünya körpə inamına yarar olaydı! (Burada linqvistik dildən danışılmır.)
***
Uşaq dünyaya doğmalıq gözüylə baxır. Onun təqsiri deyil ki, dünya çox
vaxt aldadır onu.
***
Müqəddəs bir qanmazlıq var – körpə qanmazlığı – onun seyrini istəyir
könül!
***
Alt dodağı Yer süpürən, üst dodağı Göy süpürən, üz-gözündən biclik yağan,
simiclik yağan, dönüklük yağan, donuqluq yağan, donuzluq yağan böyüklərinin
yanında deyib-gülən, atılıb-düşən, köşək kimi aynaqlayan balaca! Sənəmi
inanaq, böyüklərinəmi? Mən sənə inanıram!
***
Eyni fərddə: Uşaqla böyük yaddır bir-birinə – fərdin uşaqlığı doğmalığa
uyğundur, böyüklüyü yadlığa... Nədən baş verir, haradan başlayır bu yadlıq
çevrilməsi?!
***
Bədənin öz qanunları var – o, sizin iddialarınıza bəndəlik eləyə bilməz.
Onun üçün qanunların ən uyğunu – ruhani nizamdır.
***
Haradan keçsəm, orada məndən bir az qalmalıdır: Təmizlik!
***
Bir cilvədən yanıb külə dönürdük, minbirinə necə dözəcəyik, ilahi?!
***
Həsrətinizi qoruyun, bir–birinizə həsrətli olun – onda bir-birinizə nifrətli
olmazsınız.
***
Axşamlar – iş günü ayrılığının həsrətinə qovuşun, səhərlər – gecə
ayrılığının həsrətinə!
***
Sevgi sevinci, sevinc sevgisi qanununuz, üsulunuz, izhar biçiminiz,
içsəsiniz olsun!
***
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“Qənimət” adında ömür yoxdur, ömrün adı “Tükənməz”dir – yaşadığımız
ayların, illərin sayından asılı olmayaraq.
***
Ömür – ölməzlik fərəhimizdir; o, ayların, illərin sayına yox, ömrün
tükənməzliyinə sığar.
***
İçin səhra olmasa, səhrada da yaşamaq olar. İsa səhraya getmədimi?
***
İçin səhradırsa, çölün də səhradır – həmişə, hər yerdə.
***
Səhra da, bağ-bağat da içdə olur, çöldə olmur.
***
Dostluğa gücü çatmayan yağılıqdan yapışır, sevgiyə gücü çatmayan
şəhvətdən yapışır, sevinməyə gücü çatmayan ləzzətdən yapışır.
***
Dünən mənim körpəm idin – bu gün onun nökərisən, dünən mənim körpəm
idin – bu gün onun qəhbəsisən, dünən mənim körpəm idin – bu gün küçələrdə
dilənirsən... Həyat ülviliyin qənimidir.
***
Dünən onun çağasıydın– bu gün mənim ağamsan, dünən onun çağasıydın
– bu gün düşkün, zəlilsən... Həyat böyüklüyün yağısıdır.
***
Dünyada insana yol qalmayıb – maşınlar insanın əlindən alıblar Yol
Möcüzəsini.
***
Süleyman mülkünə Əhrimənlər kimi yiyələnməyi istəmir könül...
***
Süleyman döyüşünə heç bir Əhrimən duruş gətirməzdi– Süleyman dərdi
döyüş meydanı ilə bitən olsaydı.
***
Qadın ləyaqəti – Ay işığına bənzəyir...
***
Eli sevməkdən bol var yoxdur dünyada. Bu həm də şairlikdir, həm də
tükənməzlikdir. Sözün qısası, Eli sevmək – ölməzlikdir.
***
Göylərin dediyi – Göylərə ucalmağın tükənməzliyi...
***
Səhər-axşamın, vaxt-bivaxtın əzici-üzücü, zəngləri-dəngləri: Qullar!
Segilərinizlə görüş müddətiniz başa çatdı – tələsin əmək intizamına, tələsin,
tələsin!..
***
Tələsmək tələsinə düşdü bəşər Batı (Qərb) “dühası” sayəsində, çıxa bilmir.
***
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Tələsən elə bilir ki, qalib gəlməlidir tələsənə-tələsməyənə, xüsusilə
tələsməyənə.
***
Tələsənə elə gəlir ki, tələsməyən onun ölümüdür. Tələsməyən görür ki,
tələsənin ölümü onun öz əlindədir.
***
Tələsən – görmür, tələsməyən – görür.
***
Qəlbinin hansı güşəsi açılsa, orada gözəllik görünsün, balam, Türküm!
***
Qardaşımız Qeyrətin, Şəfiqə Ananın canına and içirəm ki, əlin biri –
xoşbəxtlikdir, ikisi bəxtəvərlikdir; ayağın biri – xoşbəxtlikdir, ikisi –
bəxtəvərlikdir; gözün, qulağın biri bəxtiyar aşiqlikdir, ikisi – şairanə
filosofluqdur... Bunların hamısı bir yerdə – peyğəmbərlikdir, tanrılıqdır!
***
Canım içində günümün ağlığı göz qamaşdırır – ölçüyəgəlməz dərəcədə
xoşbəxtəm! Çünki gözüm var – görür, çünki qulağım var – eşidir, çünki ayağım
var – yeriyir, çünki əlim var – işləyir, çünki dilim var – söz deyir!...
***
Xoşbəxtlik – vergi deyil, bilikdir, elmdir – öyrənilməlidir.
***
Xoşbəxtlik həm də özünütərbiyədir. Özünə xoşbəxtlik tərbiyəsi keçməlisən.
***
Ey mahiyyətini itirmiş, dünyaya yiyələnmiş! Ac-acına yüklənmiş eşşək
kimisən!
***
Təbiət “Qəlb” adında üzv yaratmayıb. Ona görə axsayırıq bəlkə bu qədər
Qəlbdən?
***
İnsanın təbiətdən üstün olduğunu ondan bilirəm ki, təbiət Qəlb yarada
bilməyib, İnsan yaradıb Qəlbi. Təbiətin yaratdıqlarından hansı tay ola bilər
Qəlbə?!
***
Ev işini istehsalat kimi görmək – məsciddə ateizmdən danışmağa bənzər.
***
Ev işi – narın-narın saz çalğısının eşliyiylə (müşayətiylə) sevgi qoşmaları
deyilişi.
***
İnsanlaşma İnamı tələb eləyir ki, istehsalat ev işinə bənzəsin get–gedə.
Çıxsın evlərimizdən istehsalat biçiminin (üslubunun) yadlığı!
***
Ev işi – Qəlb işi. Yalnız istehsalatın yox, təbiətin də fövqündə.
***

349

Gözün gördüyü gözəllik öz şərtlərini bizə diktə etməməlidir, bizim
diqqətimizi qəbul etməlidir. İnsan özgə havaya oynaya bilməz, onun sümüyünə
yalnız öz havası düşür.
***
Ölməz bir Sevinc xanım var içimdə, böyürdən-başdan boylanıb üzümə
baxmağa çalışır, bəşərin adam əməli, məxluq əməli ona hər vasitə ilə mane
olur.
***
Qəlb ağlamır, ağlayanda qan ağlayır; Qəlb oxumur, oxuyanda Göylərə
qovuşur. Möcüzəli şeydir bu Qəlb deyilən şey!
***
Ədalətin, Həqiqətin, Mərifətin – yer adı biçimində ünvanı yoxdur. Onların
ünvanı üzüağ Fərdlərin ilıq və məğrur qəlbləridir.
***
Oy, necə xoşbəxt oluram ağlayanda!..
***
Məni bədbəxt edib ağlatmaq olmaz. Mən yalnız xışbəxtlikdən ağlayanam.
***
Məndən sevinəcəyinə sevinirsən – məni sevindirəcəyinə sevinməliykən...
Ax, necə də İdealçı deyilsən, materialçısan ax, necə də!...
***
Bir–birini sığallayan əl üstündəki əl – nağıldakı qədər gözəl! Nağıldakı
qədər... O gözəllik bu həyatda olsaydı, nağıla düşərdimi?! Əl üstündəki əl bu
qədər gözəl olmasaydı, nağıllaşardımı?!
***
Oğlum Orxan – qardaşım Göyel! Açılaq, sonra solaq, açılmamış solsaq,
aciz olarıq, açılıb solsaq, toxum bağlarıq.
***
İdmanı sevirəm, yarışı – yox! Yarış – idmanı öldürür.
***
Əmək intizamı (qıraqdan tələb olunan) – köləlik kodeksi.
***
Nökər öz işini yaxşı bilir: İşə gec getməlidirsə– səhər yuxudan gec oyanır,
tez getməlidirsə – tez oyanır.
***
Nökərin Səhəri – Səhər Xanımı – olmur.
***
Sevdiyimiz quşu barmaq boyda qəfəsə salırıq, dana-buzovu, qoyunquzunu kəsib yeyirik, at-eşşəyi minib nəfəsi kəsilənə qədər çapırıq, ceyrancüyürün kökünü kəsirik... Budur təbiətlə bizim ana- balalığımız. Buna görə tam
olmur insanlığımız.
***
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Dünyanın gözəlliyinin anlamı – varlığı – odur ki, onu Məcnun Leyliyə
danışır, Leyli Məcnuna.
***
“Mahiyyət” deyilən şey – İnsanın qəlbidir.
***
Bütövlükdə dünyanın, həyatın, insanın bütün hallarında İnsanın Qəlbinə
uyarlıq halı var, İnsan Qəlbinə doğmalıq halı var – Mütləq Mahiyyət bax odur.
***
Həyat qüvvəmin adı sevincdir; sevincimin adı, dadı, duzu, boyası, növü –
İnsana sevgi, doğmalıq.
***
Gözəl qıza şeir qoşmaq gözəl olmayan qızın qəlbinə dəyə bilər.
***
Dədə Qorqud üstə: Televizor çıxandan bəri, idman yarışa çevriləndən bəri,
qəzetlər sellənəndən bəri, əmək intizamı bollaşandan bəri... – özünü gördünmü
ola?!
***
Evimdəki iş otağım “cəmiyyət” adlanan dustaqxanada özümlə görüş
yerimdir.
***
Qıraqdan umulan “əmək intizamı” ilə ruhani həyatın “dinc yanaşı” yaşaması
baş tutan sevda deyil. Onların ikisini bir yerə sığışdırmaq– iki ayağı bir
başmağa soxmaq kimi bir şeydir.
***
Ruhani həyat – müstəqil ulduzluqdur – öz “intizamıyla”, özünün içəridən
gələn qanunlarıyla.
***
Qıraqdan güdülən “əmək intizamı” fərdiyyətə qarşıdır, şəxsiyyətə qarşıdır,
insanlığa qarşıdır.
***
Ömrüm boyu elədiyim günahların heç birinin bağışlanmasını istəmirəm,
ancaq onlara görə mənə cəza verilməsini də istəmirəm – cəzanın anlamı
yoxdur.
***
Cəzanı özüm verməliyəm özümə, öyrənməliyəm onlardan – günahlarımdan.
Öyrənməli və əzab çəkməliyəm.
***
Keçmiş günahlarım mənim ciddiliyimi artırmalıdlır, onlar məni yalandan
qorumalıdır – boyunlara minmək üçün günahsız görünmək yalanından.
***
“Yadıstan” – bu Dünyanın adı belə olmalıdır. Yadlar, yadlıqlar diyarıdır bu
Dünya.
***
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Bu Dünyada gözə dəyən yadlıq doğrudur, doğmalıq – yalan.
***
Bu Dünyadan umulan həqiqətdir, görülən – yalan.
***
Ey əfsus! Mən buna gəlməmişdim axı!..
***
İstəyirəm ki, məndən umulan maraqla mənim varlığım birləşsin, içimlə
çölüm birləşsin. İstəyim, eşqim, özümlüyüm, fərəhim – işim kimi, xidmətim kimi,
verimim kimi qəbul olunsun – işim olsun, xidmətim olsun, verimim olsun.
***
Həyatı və həyatçıları, onların məni bu cür qəbul edib etməyəcəklərini deyə
bilmərəm, mənsə öz istəklərimdən dönən deyiləm, istəklərimlə daha da
doğmalaşmaq istəyindəyəm.
***
Otağım sevgiylə doludur və onda Sevgidən başqa nə şey varsa, Sevginin
yerini tutur (dar eləyir).
***
Başın olsaydı, başına dönərdim – başqa sözlə, Qəlbin olsaydı...
***
Qəlbsiz baş olur, başsız Qəlb – olmur.
***
İnsanın insanlıq üçün başı açılacaq, Adamın başı çıxacaq arpa
torbasından – həmin Ulu çağları yetirmək üçün Ulu sözlər yaradaq – İnsana
yarar, İnsanlığa yarar!
***
İlahi Sözün alıcısı azdır indi, çünki İlahi azdır indi. Hərcayi sözün alıcısı
çoxdur, çünki hamı hərcayidir indi.
***
İlahi – öz sözüylə qarıyacaq, hərcayi – öz sözündən çərləyəcək, iyrənəcək.
Sabah – ilahiliyindir.
***
Çünki hərcayinin içində İlahi var, İlahinin içində hərcayi yoxdur. Ona görə
Atamız buyurur ki, İlahilik – mütləqdir.
***
Yerdəkilər gözləyirlər ki, uçan boşqablarda gələnlər gəlib gətirsinlər;
ağzımızı dada, əynimizi paltara, evimizi var-dövlətə yetirsinlər. Biz də yeyibiçib, geyinib-kecinib qeybətə qurşanaq, bir-birimizi bəyənək, bəyənməyək...
***
İnsan və Anlam. İnsan – Anlamın cismidir, Anlam – İnsanın adıdır, canıdır.
Hər şey sənin üçün olduğundan, hər şeyə məsul da Sənsən.
***
Əzab, Ağrı yaratmaqdır bu dünyaya bala gətirmək. Fərəhi əzaba, ağrıya
çevirməkdir. Nə böyük qəbahət! Cəzanın ağırlığı bundan irəli gəlir.
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***
İnsanın ağrı və əzabı qaçılmaz (mütləq, labüd) olduğu kimi, Fərəhi də
mütləqdir.
***
Yalnız Fərəhi götürmək – Fərəhi gözdən salır, onu cinayətə və iyrəncliyə
çevirir.
***
Fərəhin anlamı (üz ağlığı) – dərdə, ağrıya, əzaba hayan durmağındadır.
***
Ağrının, əzabın qarşılığı (mükafatı) Fərəhdir, İnsani Fərəh, Sevinc deyil,
ləzzət deyil.
***
Nə oxuyuramsa – ondan Sevgi öyrənirəm, nə görürəmsə – ondan Sevgi
götürürəm. Ona görə Bilgim bunca azdır, Sevgim bunca çoxdur.
***
Hər bir uşağın ilk addımı, ilk sözü onun özü üçün daim kəşfdir və onun
vecinə deyil ki, Yer üzündə milyon ildir milyonlarca adam ayaq açıb yeriyir, dil
açıb danıçır. Uşağın duyduğu doğrudur.
***
Gənc dost! Ömrünü şeiriyyətdən məhrum etmək istəmirsənsə, qəzet –
jurnal redaksiyalarında, nəşriyyatlarda işləmə!.
***
Doğulana deməliyik: “Sən İnsansan!” və ona düşünmək imkanı verməliyik.
***
Hava ona görə bərk istidir ki, barlar yetişsin, ona görə yox ki, ürəyin bişsin.
***
“Möcüzə” deyilən şey yüksək idraki, insani fərəhin adıdır və başqa cür
möcüzə olmur. Məgər gözəl balaya, möhtəşəm idraka möcüzə demirikmi?!
***
İkibaşlı adamlar doğulması, Yerdən nələrinsə çıxması, Göydən nələrinsə
yağması, ölünün dirilməsi, Ayın şaqqalanması və b.k möcüzə deyil.
***
Mən “göstərilmiş möcüzədə” onu “göstərənin” zəifliyini görürəm.
***
Möcüzənin yaradılmasına isə inanıram. Bilirəm ki, İnsanın idrakı, sevgisi,
qəlbi möcüzə yarada bilir.
***
“Günaydın, Mələklərim! Hər günümlə, hər anımla, bütün canımla
sizinləyəm!” – deyə biləcəyim gündən Allahlaşmağa başlayacağam.
***
Ləzzət türküləri oxuma, könlüm, Fərəh türküləri oxu! Yurdunu Fərəh
türküləriylə süslə, Elini Fərəh türküləriylə bəslə!
***
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Başıma bəla da gəldi, diləklərim də puç oldu, barmaqlarım da qabar
bağladı – ancaq mən yenə də heç vaxt zəhmətkeş olmadım, daim yalnız
Fərəhkeş oldum.
***
Saçlarını darayıb qarşıma çıxdın özündənətirli, qəlbin xəyallarla dolu.
Borclumu öləcəyəm, mənə ölməzlik sevinci bəxş edənlərə poeziya sevinci
bəxş etməyəcəyəmmi?!
***
Qara zurnada çalınan “Koroğlu oyunu” oyun havası– bütün türk rəqs
musiqisinin “Mənsuriyyə”sidir. Bu hava – təpəlikli geniş bir düzənlikdə atlı və
piyada olmaqla türkün apardığı haqlı – buna görə də qalibiyyətli və fərəhli
böyük bir qılınc döyüşünün son – final mərhələsidir, həmin mərhələnin ifadəsi,
izharıdır. Türkün, döyüş vasitəsiylə Allahlaşması, Onunla birləşib Bir olmasıdır.
***
Nihilzmin misalları çox cəlbedici görünür, ona görə də çox aldadıcıdır.
***
Sevinc ölmür – qəmə, niskilə çevrilir – yaşanılmayanda.
***
Sevincin cismani çaları Ləzzət adlanır, ruhani çaları – Fərəh.
***
Sevincin yaşanılması – yaradıcılığa çevrilir: Ləzzətinki maddi-cismani
yaradıcılığa, Fərəhininki ruhani-insani yaradıcılığa.
***
Ölməzlik – onun (ölməzliyin) varlığını duyub anlamaq sevincidir.
***
Yaşa dolduqca artan itkiləri getdikcə incəliyi artan idrak sevincinə çevirmək;
ölüm qorxuncluğunun qarabasma ilğımı olduğunu kəşf etmək...
***
Mən gərək sevgidən, düşünməkdən, oxumaqdan, yazmaqdan qalan
vaxtımı verəm işə. Vaxtımın həmin bu qalığı maddi ehtiyaclarımın tamamilə
ödənilməsinə yetər. Onda mənim Dünyaya, Həyata, İnsana münasibətlərim
ideal dərəcədə düz olar, gözəl olar, doğma olar.
***
“Dişli çarxın bütün dişləri” bu ideal üçün darıxırlar – kimisi bilə-bilə, kimisi
bilməyə–bilməyə.
***
Mən dünyadan heyvan kimi getmək istəmirəm. Heyvan – maddi dəyərdir,
mən ruham, ruhaniyəm. O, yaşa dolub qocaldıqca dəyəri azalır: südü azalır, əti
zərifliyini itirir, tükü pisləşir və s. Mən yaşa dolduqca dəyərim artmalıdır,
urvatım artmalıdır, fərəhim artmalıdır. Çünki mən görən gözə çevrilirəm, yolları
aydınladan işığa çevrilirəm yaşa dolduqca.
***
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Təbii ölümə yaxınlaşdıqca ölümsüzlüyə yaxınlaşmalıyam. Yaşa dolduqca
samballaşmaq, asudələşmək, idraklaşman, urvatlaşmaq bunu tamamilə təmin
edər.
***
Bəşərin də, təbiətin də mənafeyi mənim bu idealımla bağlı, ondan asılıdır.
Bu – Yer üzündəki fəlakətləri, özəllikcə də ürəksıxan fəlakətləri heçə endirərdi.
***
“Hər insan bir dövlətdirsə”, onun sayılan, sevilən, toxunulmaz sınırları
olmalı, o öz işlərini özü qurmalıdır.
***
(...Bəs ortaq işlər, bir-biriylə bağlı iş prosesləri?.. Bunu İnam Atadan
soruşmalı.)
***
Köçərilikdən sonra insanla doğa`nın doğmalığı yox oldu. İndi adamlar
özlərini şəhərli sayırlar, doğa`nı – ayağıtozlu kəndçi, özlərini uyqar sayırlar,
doğa`nı – ucqar...
***
Vay o gələcək günə ki, adamlar özlərini yerli sayacaqlar, doğa`nı – gəlmə!
***
Gəl, gözəl çırağım, gəl işıqlanaq –
Görüb halımızı Səhərim gəlsin...
***
Lal bir istəyim var, adını da düz-əməlli bilmirəm. Şair olsaydım, lalımı
dindirər, halını soruşardım. Heyif ki, Şair deyiləm! Şair olmamağım belimi qırır.
***
Nə gözəl, nə gərəkli sənətmiş Şairlik! Dərdlilər üçün, Fərəhi dərdli, Dərdi
fərəhlilər üçün!
***
Tələsmə, könlüm, tələsmə! İstədiyin gələcək. Axı o, var ki, sən istəyirsən –
ya özü var, ya da Olmaq imkanı. Sənin istəyinin özü – Varlıq deyilmi?!
***
Yer yumrusunun öz oxunun başına dolanma yeyinliyi artanda sən də
tələsərsən. Tələsmə və öz bürcündə başıuca dayan. Tələsənlərdən olma!
Onlara inanma və aldanma – özünə inan!
***
“Şairlik gözəldir” deyəndə mən özü üçün şairliyi nəzərdə tuturam.
***
Mən “ölməzlik” deyəndə cismən ölüb gedəndən sonrakı sorağı nəzərdə
tutmuram; “əsəri” nəzərdə tutmuram.
***
Ölməzlik – bu dünyada yaşanılan duyğudur – həyatın əbədi var olmasını
və yüksəklikdə olmasını duymaq, anlamaq və sevmək biçimində.
***
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Həyatın hər anı sənin üçün yenidir, hər doğuluş sənin üçün fərəhdir, hər
şey sənin üçün möcüzədir – maraqlıdır, gözəldir, qeyri-adidir...
***
Bütün bu ruhani təzahürlərin izharı bu dünyada bu və ya başqa biçimində
sənin ölümündən sonraya qala da bilər, qalmaya da – “əsər” adıyla. Sənin
ölməzlik-ölərilik duyğuna bunun heç bir etkisi olmaya da bilər. Azdırmı ölməzlik
duyğusuna çatmayan “əsərlilər”?
***
Sevincdən sonra darıxma gəlir, ləzzətdən sonra uçurum gəlir, fərəhdən
sonra ölümsüzlük gəlir.
***
Dünya işıqlı olsa, kor da görər.
***
Mən onun qəlbindən öpmək istədim.
***
Ey üzünü görmədiyim Qəlblilər! Bu söz sizə də aiddir. Neyləyim ki, üzünüzü
görmək səadətindən məhrumam!
***
İnsanın qəlbindən öpmək üçün canında yer yoxdur.
***
Kişi evə, ailəyə, həyətə sığışanda – mən ağlayıram, ona yas saxlayıram.
Kişi evdən, ailədən, həyətdən boy verib çıxanda, o biri evlərdən, ailələrdən,
həyətlərdən boy verib çıxmış kişilərin əllərini sıxanda – mən ağlayıram – El
yaranması sevincindən.
***
Heyvan kimi təmiz olmaq üçün insanın yuyunmaq imkanı olmalıdır.
***
“Nə yaxşı ki, ölüm varmış!” – deyə düşünürəm mən o üzü gördükcə, –
“yoxsa ondan necə qurtardı canımız?!”
***
Deyirsən kirliyəm, tapdanıb – əzilmişəm, ölgünəm, işığım öləziyib, daha
qurtarmışam, tükənmişəm, yoxa çıxmışam... Ancaq kirli, tapdanmış, ölgün,
sönük, üzülmüş, tükənmiş səndən yam-yaşıl, tər-təmiz, im-işıqlı, cap-canlı,
gələcəkli-güləcəkli zoğlar çıxır!
***
Dərddən dərs almalı, ağlamamalı! – dünya tükənməzdir, yürürgöylər
əlyetməzdir, həyat işığı – sönməzdir!
***
Qoyun qurddan qaçıb adama sığındı, gözəl qoyunum, sənə qurtuluşmu
var?!
***
Həqiqət Evində özduyğum o qədər yaxşı olur ki, ətrafdakılarla hər hansı bir
müqayisədə uduzmağım vecimə də gəlmir: onun tarixi qədimdir, mənimki
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cavan – qoy olsun! Onun sənət əsərləri çoxdur, mənimki az – qoy olsun! O,
çox hündürə tullana bilir, mən bilmirəm– qoy olsun! Onun fəlsəfəsi qabağa
gedib, mənimki geri qalıb – qoy olsun! Onun kənd-kəsəyi göyçəkdir, mənimki
çirkin – qoy olsun! O, əyribulanla uçur, mən at arabası qoşuram – qoy olsun!
Qoy mən özümün cavan tariximlə, azacıq sənət əsərimlə, tullana
bilməməyimlə, geri qalmış fəlsəfəmlə, çırkin kənd-kəsəyimlə, at arabamla...
Həqiqət Evində olum. Kimin necəliyinə sonra baxarıq!
***
Sevgilimin adı Səhər, ocağı – Günəş, çırağı – Ay.
***
Yalqızlıq – zamandan, mühitdən, cəmiyyətdən, gerçəklikdən üstünlük
əlamətidir.
***
İçində “sürət əsri” olan adam özü, özümlüyü üçün işləmir (yürümür),
cəmiyyət üçün, istehsalat üçün yürüyür – başqaları, özgələr üçün yürüyür.
***
Yanılmalardan qorxmaq Göylərə yolumuzu bağlaya bilər.
***
Zərdüştdən yalnız Hürmüzdlə Əhrimənin döyüşü yox, təəssüf ki, həm də
qocalığın urvatsızlığı qalıb: Yenə də insanın “ucalıq çağı” qarğa-quzğuna
tapşırılır.
***
Zərdüşt varisi İnam Ata insanın qocalıq çağını “Ucalıq” adlandırır. Bəlkə
ucalığa doğru dönüşün intuitiv müjdəsidir bu?!... “Ey o çağları görəşək məsud,
unutma bizləri, yad et...”
***
Nə qədər bəzəkli, uğurlu, gözəl, dərin, bəhrəli olur-olsun – mən
antiinsaniliyi qəbul eləyə bilmirəm. Ancaq bu keyfiyyətlər mənim çılğın
hönkürtülərimə heç bir məhəl qoymurlar.
***
Ancaq məhlənin o biri başında bəzəyin, uğurun, gözəlliyin, dərinliyin,
bəhərliliyin quduzlaşması göstərir ki, onlar da məni özlərinə məhəl qoymayan
sayırlar; quduzlaşma da onlaın hönkürtüləridir.
***
Nə mən onları insaniliyə çəkə bilirəm, nə onlar məni öz keyfiyyətlərinə çəkə
bilirlər.
***
Yaşa dolduqca həyat qüvvələrimin azalmasında cavanların təqsiri yoxdur.
Mənim onlara acığım tutmur.
***
Fiziki zəlil (məsələn, Bəhrəm Sultanov – İnam Ata Ocağının övladı Qeyrət)
yaşamalıdırsa – həyata bunu doğruldacaq dərəcədə qüvvətli Fərəh – alqış
öygüsü qoşulmalıdır.

357

***
Hətta ən halal ad-san anlamındakı ölməzlik də təsəlli, məqsəd ola bilməz.
Ölməzlik ad-san biçimində yox, həyat biçimində yaşamalı, ölməz olmalıdır.
***
İnsan qəlbi – Göylərə can atır. Mən Yerə Göy sakinlərinin gözüylə baxıram.
Gərənlərin dediyinə görə – onda Yer ən gözəl Göy olur. Xatırladıram ki,
qəlblərimizin can atdığı Göy – fiziki göylər deyil, səma deyil; o, elə Yer
üzündədir...
***
Ana torpaq, ana Yer! Səndən başqa hamısı – yalansa da, doğruysa da –
qürbətdir – nə qədər gözəl olur-olsun.
***
Əslində fiziklərin, materialçıların, “ayıq adamların” dilindən düşməyən
“reallıq” özü qeyri-real bir şeydir. Reallıq da, realsızlıq da varlığın özündən çox
– özü üzərində – necə qəbul olunmasıdır.
***
Oynayan bədənlər. Ruhun havasına oynayan bədənlər ölmüş, öləzimiş
ruhları diriltmək, dirçəltmək üçün oxuyub oynayırlar.
***
İnsanın alçalması, Torpağın alçaldılması: Bir qarış torpağım vardı – ona da
kartof əkdim; Bir it damım vardı – Tütün-tənbəki dükanına çevirdim.
***
Mən işin özünü tərzindən ayırmıram, tərzini bəyənmədiyim işin bəhrəsi də
məni cəlb eləmir.
***
Başın, əslində gözəl, tüklərindən gözəllik də yaradılır, çirkinlik də.
***
Uşaqlar bazar ertələri daha çox ağlayırlar – həftənin Analı günlərindən
ayrılmaq istəmirlər... Uşaqları çox sevən Ocaq bəlkə buna görə həftənin birinci
gününü “Dilək” günü adlandırıb? Bu günümüzün də Analı olmasını diləyirik...
***
Ucsuz-bucaqsız düzlərdən ləngərlə axıb keçən çay özünün dağlarda
daşdan-daşa atlanan çağlarını ləpələrinin xəfif pıçıltılarıyla yad eləyir. Yetkin
yaşlı ata özünün yeniyetmə oğlunun atılıb-düşməsinə bığaltı gülümsəməklə
baxır. Ləngərli axında çayın bütün boyu görünür – dağlardakı xırdaca
irmaqlardan tutmuş, dənizə qovuşana qədərt. Bığaltı gülümsəmədə ömrün
bütün məzmunu var – doğuluşdan tutmuş, son evə qovuşana qədər.
***
Niyazinin drijorluğunda su xizəkçiliyinə bənzərlik vardı. Onun “Koroğlu”
oyununa baxmaq istərdi könül!...
***
Heç kəs heç kəsi ağgünlü eləmir, ağgünlü olan özü özünü ağgünlü eləyir.
Qaragünlülük də bunun kimidir.
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***
Türkiyə sazının (Anadolu sazının) kədəri ürəkparçalayan kədərdir, elə
kədər ki, ürək daim ona ücrah olub parçalanmaq istəyir, parçalandıqca da onun
yaşamaq eçqi birə-beş artır. Dəhşətdir Türkiyə sazının kədəri! Məncə, o, yalnız
kədərli olanda sazdır.
***
Türkiyə sazı – həm də bir böyük tarixdir, bir böyük coğrafiyadır, bir böyük
taledir– millət taleyi; bir böyük yaşayış tərzidir...
***
Bəs Azərbaycan sazı? Duyğuların boya əlvanlığı yetmir onun təsvirinə.
***
Bir şey yaxşı düşünülübsə, ikinci şey ondan da yaxşı düşünülübsə,bu,
birinci şeyin pis düşünülmüş olduğunu göstərmir. Yarış, qaçış, töyşümə
mədəniyyətindən qaçmalı.
***
Həyata qapılmaqdan
qorxuruq, yazıya qapılmaqdan
qorxuruq,
övladsızlıqdan qorxuruq, övlada uymaqdan qorxuruq, pulsuzluqdan qorxuruq,
pula uymaqdan qorxuruq; yada salınmağı “boş şey” sayırıq, unudulmaqdan
qorxuruq, Allahdan qorxuruq, Allahsızlıqdan da eləcə...
***
Qorxusuz yaşamaq olmazmı?!
***
Bilmək istərdim ki, kompüterlərin torundan – ağlının torundan çıxa
biləcəkmi, qəlbinə dönə, qayıda biləcəkmi insan? Kişilər qadın saçının ətrinə
qayıdacaqlarmı?
Qadınlar
kişi
qayalığıyla
öyünməyə
–sevinməyə
qayıdacaqlarmı?
Ata – Ana – Bala – Ailə Müqəddəsliyi olacaqmı yenə? “Meşələrin səsi, bir
sarıköynək” ovlayacaqmı bir də haçağsa bizi? Dağların vüqarı, Çayların axarı,
Göylərin ucalığı, Günəşin işığı, Qürubun qübarı, Gecənin sehri, Səhərin cəzbi
dolacaqmı qəlblərimizə, bizi xoşbəxt edəcəkmi?
Yollar, düzlər bizi çağıracaqmı? Başqasında özümüzü görüb, sevib –
sevinəcəyimiz yenə olacaqmı?
Hər gün dəfələrlə şəhər taşıtlarına minib – düşmək faciəsi aradan
qalxacaqmı görəsən haçağsa?
Ailə dava–dalış bataqlığı olmaqdan usanıb, sevgilər yuvasına dönəcəkmi
bir də?
Bilmək istəyirəm! Bilmək istəyirəm!...
***
Şövqlə bir-birinə sarmaşan qızla oğlan, qadınla kişi... Aydın işmi? Yox,
möcüzə! Aydın olsaydı, möcüzəliyini itirərdi.
***
Xalq musiqisi verlişindən sonra diktor sözü: “Siz xalq qəlbini dinlədiniz.”
***

359

İnsan – yaratdığına fərəhini yaşaya bilsə, cənnət arzulamaz.
***
Xalq
musiqisinin
saraylaşması
baş
verir
–
cansızlaşması,
qondarmalaşması, çirklənməsi, ənliklənib kirşanlanması, mütrübləşməsi.
Musiqi sarayçılar qarşısında döşünü-başını, baldırını-budunu açmağa başlayıb.
***
Gülüş izhar kimi – gözəldir. Gülüş maska kimi, “mübarizə vasitəsi” kimi–
iyrəncdir.
***
Yumulsun o ağız ki, gündə bircə dəfəysə də xoş söz üçün, oxşama
(nəvaziş) sözü üçün açılmır.
***
Estetçilik– eşqlilik, oynaqlıq, bədiiçilik... – insan gerçəkliyinin – varlığının,
təzahürünün... əsasıdır.
***
Sən nə gözəl şeysən, ey Qəm, allah evini yıxsın!
***
Biz deyirik ki: “Xan çınar!” Çinar deyir: “Mən xan deyiləm, beləyəm”. Biz
deyirik: “Al çiçək nə göyçəkdir!” Al çiçək deyir: “Mən göyçək deyiləm, beləyəm”.
Biz deyirik: “Ağ çiçək nə göyçək...”
***
Təbiət obyektiv səslər qaynağıdır.
Təbiətin necəliyi bizə görədir – insana görə.
***
Çinar budaqlananda xanlığını itirir, sərv budaqlananda xanımlığınlı itirir.
***
Dünyanın gözəlliyi önündə söz həmişə solğun olacaq. Bu gözəlliyi görmək
üçün gözü olanlar həmişə mutlu (xoşbəxt) olacaqlar.
***
Adam insan olanda Təbiət dərindən nəfəs dərib, alnının tərini siləcək,
sevinəcək – çiynindəki ağır yükü uzaq mənzilə axır ki, çatdırmış bir yolçu kimi.
***
Qondarma, uydurma dəyərlər yaratmaqla qırırlar adamlar Təbiətin belini,
insanın belini (öz bellərini də). Allah adamların belini qırsın! Qırıb necə ki, – bu
xasiyyəti onlara verməklə.
***
İstəyirdim “Dünya pisdir!” deyib gileylənim. Yolum bir ağacın yanından
düşdü. Onun çiçəklərinin məstedici ətri məni utandırdı...
***
Gözəllik dünyanı məhv etməyə yönəlib. Dünyanı ləyaqət xilas eləyə bilər.
***
Gözəllik – ləyaqətsizlikləri ört-bastır eləməyə, onlardan duyulan ağrıları
kütləşduirməyə xidmət eləyir.
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***
Ətirsiz çiçək istehsalı – Təbiətə xəyanətdir; torpağı süni mayalandırmaq –
Təbiətin kökünə balta çalmaqdır, insanın köksünə bıçaq saplamaqdır. Çünki
bunlar duyğuların doğma birliyini – vəhdətini pozmaq cəhdləridir.
***
Bir kimsənin bir tovuzquşu bəsləyib – saxlaması dəvədə buynuz kimi
devikdirir adamları, ancaq adamlar qucaq–qucaq tovuz lələyi istehsal eləyirlər
– bazar üçün...
Biliyiniz olduğu yerdə beliniz qırılaydı, iliyiniz vurulaydı, adamlar!
***
İçimdəki yaşamaq eşqinin, həyat gücünün bir qətrəsinə də, bir anına da
“Şəhvət” damğası vurmaram.
***
“Gözəllik nədir?” – insan əlinin əməli, “Çirkinlik nədir?” – İnsan əlinin əməli.
“Bəs bunların meyarı nədir?” – Yaşatmağa münasibət.
***
Atamız var olsun!

DƏYİŞƏNLƏR
Küçəmizdə yol boyu tökülmüş çiçəkləri tapdaya-tapdaya pul dəyişirlər: öz
pulumuzu yad puluna, yad pulunu öz pulumuza.
***
Elə bil özünüdanma halı ilə ki, pul dəyişmə imkanı arası kəsilmədən qalsa,
ömür boyu dəyişə-dəyişə gedər. Dəyişənlərin hər biri küçəyə, Şeyx Şəban kimi,
bir yeşik qoyub oturar üstündə, bir ucdan dəyişdikcə dəyişər. Nəfə qalan öz
pullarımızla yad pullarından bağlayıb yığarlar üst-üstə. Gecəni də orada
keçirərlər, gündüzü də.
***
...Başınlı itirmişlər soyu! Ermənilərin dalınca Amerikaya qaçmaq üçün
özlərinə yol pulu düzəldirlər.
***
Ey üz-gözündən yadlıq yağanlar! Başının üstündəki yarpağa, yarpağın
üstündəki Göyə, ayağının altındakı çıçəyə, çiçəyin altındakı torpağa yadlar,
gözünün önündəki bizlərə (insana, doğmaya) yadlar! Bu qurama dəyər daşları
hardan düşdü başınıza?!
***
A kor olmuşlar! Koroğludan xəbərsiz oğul-qızınıza bir baxın. Kimə oxşayır
onlar? Hansı yaxşıdır, hansı pisdir: oğul–qızınızın sizdən xəbərsizliyi, ya
Koroğludan?
***
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Yenə siz puldəyişən Şeyx Şəbanlığınızda bir təsəlli tapırsınız – itirdiyiniz
Yurdçuluğa, ulusçuluğa, İnsanşılığa əvəz olaraq – “oğul- uşağın xatirini” bu üz
qaraçılığında ələk kimi tutursunuz üzünüzə. O iyrənclər isə həm başlarının
üstündəki yarpaqdan iyrənirlər, həm ayaqlarının altındakı çiçəkdən, həm
gözlərinin qabağındakı bizlərdən – öz doğmalarından, həm də və ən çox
sizdən – onların Şeyx Şəban soyu olmalarının danılmaz sübutları olan sizdən.
***
Dalları, qabaqları xarici dillər sərgisi olan oğul-qızlar – iyrənən iyrənclər
soyu yetirdiniz. Sizdən onlara xarici şalvar geymək, xaricicəsinə çılpaqlanmaq,
xarici maşınlara minmək, xarici tütünlər tüstülətmək təsəllisindən başqa heç bir
miras qalmadı.
***
Siz onların yalnız Yurdlarını, Uluslarını, başlarının üstündəki Göylərini,
ayaqlarının altındakı torpaqlarını yox, dünyalarını da aldınız əllərindən. Kimə
gərəkdir, dünyanın nəyinə gərəkdir bu cür vecsislər, qeyrətsizlər, idraksızlar,
simasızlar sürüsü?!
***
...Yerə o qədər ak Asiya çiçəyi tökülüb ki, yer işıq saçır! Ağacın üstündə
görmədiyiniz – sizi insan bilib ayağınızın altına töküldü çiçəklər– tapdadınız.
Haqlını haqsız tapdayan kimi.
***
Bir gözəl sənətçi var “süpürgəçi” adında. Küçəni küçəlikdən çıxarıb,
ilahiləşdirən çiçəyi süpürüb yığışdırır dəyişənlərin ayaqları altından– heyfi gəlir
çiçəklərə.
***
Atamız var olsun!
2 Qürub 15-il.

YÜKSƏK KEYFİYYƏTLƏRƏ QARŞI!
İstehsal sahələrindəki yüksək keyfiyyət tələbi, bütövlükdə istehsalın yüksək
keyfiyyət tələbi üzərində qurulması– milliliyə qarşıdır, insaniliyə qarşıdır.
***
Bu o deməkdirmi ki, millilik və insanilik də yüksək keyfiyyətə qarşıdır? Yox.
Bu o deməkdir ki, millilik və insanilik – müəyyənedici tələb olmalıdır, keyfiyyət
yüksəkliyi – müəyyənedici tələb olmamalıdır. Keyfiyyət yüksəkliyinin meyarı
“beynəlxalq standartlar” adlanır – millətüstü ölçülər.
***
Mən bu sözü deyərkən “reallıq duyğumu” heç itirməmişdim; bilirdim ki felin
lazım şəkli ağır yüklü bəşər qatarını – “beynəlxalq qatarı” nə relsdən sala bilər,
nə onun “irəliyə doğru hərəkətinin” qarşısını ala bilər.
***
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Bu qatar öncə, bir tələb kimi, milliliyi basıb əzəcək, sonra insaniliyin
qalıqlarını. Bəşər qatarının sürücüsü Yüksək Keyfiyyət adlanır, Əlahəzrət
Beynəlxalq Standartlar adlanır.
***
Bu qatarın hərəkəti yolundakı “Həm millilik, həm də yüksək keyfiyyət”,
“Həm insanilik, həm də yüksək keyfiyyət” distansiyalarında həlledici söz
Yüksək Keyfiyyətindir.
***
...Bu xəstənin yönü qibləyədir, bu xəstənin çənəsindən peysərinə yüksək
keyfiyyətli parçadan şülək çəkilmişdir, bu xəstə ölmək istəyir – bu, təbii
zərurətdir, qaçılmaz aqibətdir. Bu – elmin dediyidir.
***
Ancaq mən deyirəm: “İnsan yaşamalıdır!”, bu sözü mütləq həqiqət sayıram
və bu zaman elmi mötəbərliyə yox, felin lazım şəklinə söykənirəm.
***
Atamız var olsun!
25 Qürub 15-il.

İNGİLİS DİLİNƏ QARŞI!
Dünyanın “anlaşma!” deyə gözünü yumub, ağzını açıb kor kimi can atdığı
ümumiləşmə – tərəqqi deyil, gəlişmə deyil, ölümə yaxınlama halıdır. Çox qan
itirmiş adam su istəyir, su isə onun ölümüdür.
***
Bu baxımdan, dünyanın ingilisdilliləşməsi – duzsuzlaşmasıdır, geriləməsidir.
İngilis dilindən murdar dil yoxdur – yenə bu baxımdan. Bütövlükdə ingilis dilinin
qulağının dalından halva iyi gəlir.
***
Cod, qalın, qaba, yoğun, əyri-üyrü çal tüklər çıxır bu qulaqdan çəngəçəngə, tutam-tutam.
***
Buna görə də ingilisdilliləşmək dərəcəsi bənzərsizliyi (varolma əlamətini)
itirmə dərəcəsinə bərabərdir.
***
“Dünya xalqları” bir-birini bir dil vasitəsiylə yox, bir inam vasitəsiylə
anlamalıdır: İnsana inam, insaniliyə səcdə vasitəsiylə.
***
Mənim istəyim ingilis dilini yıxıb, onun yerinə öz türk dilimi qondarmaq deyil,
dünyanı Sevgiyə (yaşamağa) yararlı görməkdir. Bunun üçün o,
bənzərsizliklərin birikməsi olmalı, standartlaşmadan, Prakrust estetikasından
uzaq olmalıdır.
***

363

İnsan – bənzərsizliyi, bənzərsizləşdirdiyini sevir, bənzəyəni, seçilməyini –
kütləvini mənimsəyir, ondan istifadə eləyir.
***
İnsan mənimsəməyə, istifadəyə nisbətən, sevəndə daha güclü təsdiq və
təmin olunur – hər bir məqanda, həyatla təmasın hər bir halında.
***
Mənə deyirlər ki, “niyə özünü gülünc hala salırsan? Görmürsənmi dünya
sənin sözünü saya salmır, özünün bildiyi yol ilə gedir?”
***
Bunu mənə demək gərək deyil; mən bunu görürəm, bilirəm; görə-görə, biləbilə deyirəm. Gülənlərsə o kəslərdir ki, tez-gec gülünc günə düşürlər;
gülməyənlər heç vaxt gülünc olmurlar.
***
Mən dünyanın birdilliləşməsinə gülmürəm, ağlayıram – güləndə də. O
gediş ki itkiyə, ölümə aparır – onun üzəridnə gülməyib ağlayırlar.
***
...Birbaşa, düzünə, rəmzsiz-filansız mənim ingilis dilindən iyrənməyə hər
cür əsasım var. Bir dildə ki aşıq havası çağırılmasın və çağırılmasə mümkün
olmasın, muğamat oxunmasın və oxunması mümkün olmasın– o dil doğrudan
da iyrəncdir mənim üçün. (“Qara qızın dərdi” deyil bu. Həmin dərdi mən
yuxarıda göstərdim.)
***
Yiyəsi üçün əzizdir, müqəddəsdir – onu bilirəm, qəbul eləyirəm; əzizliyinə,
müqəddəsliyinə sayğılıyam, çünki o, belədə bənzərsizdir, yaşamağa yararlıdır,
yaşamalıdır...
***
Yüz oğul-qızım ola, birini də “dünya gəlişməsinə qovuşmaq” adıyla (bu
bəhanə ilə) ingilisdilli, ingilis “təmayüllü” bədbəxtlər okuluna vermərəm. Qadam
ingilisə də, onun dilinə də!
***
Onu da deyim ki, bütün yazılarımda olduğu kimi, burada da – çırtdanların,
meşşanların, gəlişməçilərin, bazar əhlinin, bilginciklərin (alimçələrin) mövqeyini
nəzərə almamışam, almağı gərəkli bilməmişəm. İndi və heç vaxt!
***
“Dünya xalqları” bir-birini bir dil vasitəsiylə yox, bir inam vasitəsiylə
anlamalıdırlar: İnsana İnam, insaniliyə səcdə vasitəsiylə!
***
Atamız var olsun!
30 Ata 15-il.
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BOĞUQ HARAYLAR
Söz–iş: Zəncirini qıra-qıra hürür ki, niyə mənə hürən dediniz!
***
Sanki qudurmuş itdir!... Yox, deyəsən, yeni varlanmış “igiddir”.
***
Həya – iki həyasız arasında qala deyil ki, ya o ala, ya bu ala.
***
Yaxşı adam öyrədən, inadlı, səbrli, dözümlü, güclü olmalı və bilməlidir ki,
bu dünya ona əziyyət verməlidir, verəcəkdir.
***
Adam – yaxşılaşanda – İnsan olur.
***
Bütün dünya yaxşılara qarşı savaşa qalxmalıdır düzünə qalsa: Yaxşıların
içində bütün bu dünya üçün diktatura qorxusu var. Çünki yaxşıların fikrincə,
bütün bu dünya yamanca qanmaz köpəyoğludur!
***
“Türk dili” deyilən bir şey varkən esperanto nəyə gərək?! Türk dilinin özü
esperanto – hərədən bir yamaq deyilmi?!
***
Yalnız dildə deyil, bütövlükdə türklük – esperantoluqdur, türk–esperanto
millətdir.
***
Qancıq qancıq doğmuşdu, qancıq da bir qancıq doğdu– qancıq soyu
davam eləyir. Qırılacaqmı bu zəncir?!
***
Bütün Türk Ellərində, o sıradan Azərbaycanda: Məscid – Allah evi deyil,
Yadlıq evidir.
***
Dünyanın ikicə səviyyəsi var: biri mənə tən, o biri məndən aşağı.
***
Nuh qədər uzun ömür yaşamaq olardı – bu müddətdə nə eləyəcəyini
bilsəydin...
***
Nitsşeni öyüb Stalini söyürsünüz. Nitsşe Stalin kimi Şəxsiyyətləri öyür, sizin
kimiləri bit-birə sayırdı – basıb əzməli. Görün nə qədər beyinsizsiniz ki, bunca
aydın təzadı da görmürsünüz. Halbuki “Allahın Eşşəyi də” ağla qaranı birbirindən seçə bilir.
***
Bu dünyanın bütün “qələm əhli” – Safruh da içində olmaqla – yalnız notlar
istehsal eləyən “musiqi ictimaiyyətinə” bənzəyir: çalğıçısız, dinləyicisiz...
***
Çoxlu cavan oğlan və qızlar kimi: sevgisiz, ehtirassız, yanğısız, həsrətsiz.
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***
İmsiləşənlər, evlənənlər, davalaşanlar, boşananlar görürəm mən yalnız,
onların haqqında eşidirəm. Sevişənlərdən soraq verənsə yoxdur...
***
Ərini itirir – sarsılmır, sırğasını itirir – sarsılır, az qalır ölsün! Ölmür ancaq...
***
Şərəfini, namusunu itirir – sarsılmır, ofisini itirir – elə sarsılır ki, sanki beli
qırılıbmış. Və ofisini özünə qytarmaq üçün cinsini dəyişib (artıq bunu bacarırlar)
özü də bir müddət kiməysə arvadlıq elərdi...
***
Ocaqçı (İnamçı – Asifçi) ömrünü həyatçıya bağlamaq – tüfəngin lüləsini
özünə qarşı çevirməkdir. Və bu bağlılığın anlamı belə deyildirsə – Ocaqçılıq
(İnamçılıq – Asifçilik) olmayıb, yoxdur.
***
Bəşəriyyət – gövşəmədən, daim otlayan mal-qara sürüsünə bənzəyir.
(Bəşəriyyət – yəni adamlar yığını, yığın-yığın adamlar.)
***
Bu dünyada mənim yaşamağa yerim yoxdur, heç yoxdur! Kirayəçiyəm mən
bu dünyada.
***
Adam qancıq – qancıqların ən pisi.
***
Bəşəriyyət – mənim incimi udmuş su nəhəngi.
***
Mənim Yaşaya Biləcəyim Yer (Dünya) bəşəriyyətin içində – bətnindədir.
Bəşəriyyəti cırıb, onu çıxaracağam üzə.
***
Adamlıq – bəşəriyyətin çiban halıdır.
***
Yaşaya Biləcəyim Yerin xiffətindən ölürəm!
***
...Mənim çaldığım zəngi başqası da çalsaydı, mən zəng çalmazdım,
çağrışa gedərdim.
***
Atamız var olsun!
30 Ata 14-il.

ÜNVANSIZ SORĞULAR
Yekəqarın olmağa imkanı var, istəyi var, idrakı var, ləyaqətli olmağa yox.
Daha bunun harasıdır – insan?!
***
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Camaat – satlıq arvad. O, hökümətin – ərinin dalındamı duracaqdı?!
***
Yurdun dövləti yıxılır – yurddaşın şəstinə toxunmur; Yurdun başı üstündə
yad moizələr oxunur yadların dilində – yurddaşın şəstinə toxunmur... Bunun
harası yurddaşdır?! Bu ki, anadangəlmə şəsti olmayan bir kütlədaşdır.
***
Sənin xalqından dilənçi varmı? “Var, dilənməyəndən çox olar”. Özgə
qapılarında sülənən varmı? “Var”. Özümlüyünü, öz milliyyətinin adını bilməyən,
bilib də bunu deməkdən qorxan, utanan varmı? “Var”. Özgə inanclara,
özündən olmayan bütlərə boyun əyən varmı? “Bu baxımdan, hamımızın boynu
əyridir!” Yurdunun torpağında elə bir yer varmı ki, müqəddəsdir deyə onu
öpməyə dışarıdan bircə nəfərsə də gələn olsun? “Yoxdur”... Bəs onda hansı
gününə cılıqqalarını cıqqıldadırsan?!
***
Hissləriniz yamanca his eləyir, bəylər – xanımlar! Üzünüzün qaralığı
bundandır. Ömrünüzün sonuna yaxınsa da baxın görün hansı eşqin yanında
üzünüz ağdır? Yaxşı yeyib yatmaqla, qidalı şeylər yaxmaqla ağararmı hissin
hisləri?!
***
Axx, bəylər! Ax, xanımlar! Mən ağlamıram – soruşuram – gözləyirəm!...
***
Yel dəyirmanlarına qarşı vuruşmaq – Don Kixotluqdur, bəs Don Kixota
qarşı vuruşmaq nədir?
***
“Yüksək inkişaf etmiş” ölkələrin “ən demokratlığı” ailədəki yeyim-geyim
bolluğundan qidalanan ər-arvad “mehribanlığına” bənzəyir. Bolluğun
quyruğunu bir balaca bas – gör mehribanlığın çığırtısı son məhşər
məhkəməsinə qədər qalxır, ya yox!
***
Həyat evi o qədər alçaqdır ki, ən balaca bir dilək də onun içində belini
düzəldib yeriyə bilmir.
***
Həyat – əyriboyun, əyriəl, əyribel, əyriqəlb qəliblərindən ibarətdir. Mənim
sizə zor eləmək istəməməyim ona görədir ki, əzalarınızda əyrilik yaranmasın.
Heyif ki, siz bunu da əyri başa düşürsünüz! Əyrilikdən başqa üzünüz yoxmuş ki,
zalım uşağı!..
***
E.Heminquey. “Qoca və Dəniz”. Santyaqo və onun ovladığı balıq. Safruh
və YOS – maddi baxımdan yox, ruhani baxımdan: Mən ömrüm boyu “ovumu”
yaratmağa çalışdım, ən yaxından tutmuş ən uzağa qədər ətrafım məni daim
geriyə dartışdırdı, bu işdən ayırmağa çalışdı.
***
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Maddiylə Ruhaninin fərqi burada da göstərdi özünü: Qoca Santyaqo
ovunun quruca sümüyünü qurtara bilmişdi cumanların əlindən, Safruhun ovu
isə cumanların hücumundan daha da ətə-qana doldu.
***
Bir fərq də bundadır ki, Santyaqo – balığı özü üçün ovlayırdı, Safruh isə
YOS-u... cumanlar üçün yaradırdı.
***
Əski savad südlərinin çürüməsi, əski savad çörəklərinin təndirə küt getməsi
çağları başlayıb...Onları reanimasiyaya çalışmaqla özünüzü yormayın.
***
...Mən dərdimi kimə deyirəm, mənim sözlərimin ünvanı bilinəcəkmi?
***
İçimlə də danışmasam, lal olaram.
***
Atamız var olsun!
3–4 Od 15-il.

DÜNYA DURACAQ
İli yola salırıq yup-yumşaq hava ilə. Sanki yazdır!.. Nə qar, nə tufan?! Nə
qar təmizliyi, qar nağılı var, nə tufan nağılı, tufan şeiriyyəti... Sam-sakit, yumyumşaq, dim-dinc hava – təbiətdə...
***
İctimai-siyasi mühitdə isə tufan, tozanaq, şaxta, fəlakət, alçaqlıq. İnsanlar
adamlara mat qalıblar – çaşmış adamlara, məxluqlaşmış adamlara, gözləri
alaşalanmış adamlara; dörd cəhətin sanki bir olmasına – Qərbləşməsinə;
bütün sistemlərin birləşməsinə – pulçulaşmasına, kapitalistləşməsinə mat
qalıblar insanlar. Ermənicəsinə kiçilib dünya; Qarabağda qırğın havası
insaniliyə meydan oxuyur...
***
İlahi, Yer üzündə, ilsıra üzündə (tarix boyunca) görünməmiş dərəcədə
anlamsız, son ucu anlamsız qırğınlar, rus barmağında üskük erməni
höcətləşməsi; insanı, xalqı, sivilizasiyanı təhqir edən, alçaldan qırğınlar;
istədiyini ona versən belə, yenə heç bir anlam verməyən istəklər – it yaxasında
medal kimi... Bütün insani dəyərlərin üzərinə quduz itlərin səlib yürüşü, cahadı...
***
Sanki nə el havaları varmış, nə insaniliyə çağrış varmış, nə sevgi, nə
əzabkeşlik varmış, nə imtina ləyaqəti varmış, nə şəxsi ləyaqət duyğusu varmış,
nə gözəllik varmış, nə peyğəmbərlər varmış, nə Uca Söz varmış, nə quzu
mələməsi varmış, nə ceyran qaçışı varmış, nə maral duruşu varmış, nə yastı
balabanın yalvarışı varmış, nə qara zurnanın şaqqıltısı varmış, nə igid ləyaqəti
varmış, nə qadın zərifliyi varmış... Sanki bunların heç biri yoxmuş...
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***
Yalnız pul varmış. Yalnız “qalib gəlmək” təşərliyi varmış, yalnız estrada
kərkincəkliyi varmış, yalnız “vətən” varmış – balaca vətən, “böyük torpaq”,
“bizim dövlət”, özünü kimlərəsə göstərmək – demək ki, “Bax, biz necə qoçağıq
– baş kəsirik göz qırpmadan, lap ilkin toplumlardakı kimi; kişinin gözü
qabağında arvad-uşağının namusuna toxunuruq – heç qorxmuruq!...”
Bax, belə ictimai-siyasi havalarla gəldik 1992-ci ilin qışına. Pəhləvan
cüssəli – həm də ac, halavac, dilənçi kökündə; bütün dövrlərin bahalıq və
qıtlıqlarını kölgədə qoymaq qətiyyətiylə...
***
Səfeh erməni! Sanki nə Friq varmış, nə Hovanes Tumanyan, nə Xaçatur
Abovyan, nə Avetik İsaakyan, nə Yeğişe Çarens, nə Hrant Matevosyan..
Bunların heç biri yoxmuş sanki!.. Sanki yalnız Zori Balayan varmış,
düdəmə arvad Silva Kaputikyan varmış, dərənin leşsökəni, daş oğrusu
Manuçar varmış və onları fetişləşdirən qızışmış-qızışdırılmış kölə yığını
varmış... Nə bilim daha nə kimi “böyük ermənistan” carçısı varmış.
***
Səfeh erməni başa düşmıdi ki, Ermənistanın böyüklüyü – bombadan
partlamış bir körpəyə dəyməz; yerdən çör-çöp götürüb ağzına qoyan körpənin
bir barmağına dəyməz böyük ermənistan. Bunu anlamadı səfeh erməni.
Qonşusuna, qohumuna, kirvəsinə, dostuna – Azərbaycana xor baxdı, dönük
çıxdı; uzağa, yada, yabançıya, qaniçənə, böyük dövlətçiyə üz tutdu – rusa,
amerikana. Rusun, amerikanın nəyinə gərəkmiş “böyük ermənistan”,
Ermənistanın böyüklüyü?! Bunu başa düşmədi səfeh erməni! Başa düşmədi,
ona görə də ayağa düşdü... Çoxlu türk balasını qırdı, çoxlu erməni balasının
qırılmasına bais oldu; çoxlu türk namusuna toxundu, çoxlu erməni namusunun
tapdanmasına səbəb oldu... Erməni səfehliyi elə bir quyu qazdı ki, erməni xalqı
oraya düşüb öləcək – ona qurtuluş yoxdur.
***
Mən “erməni” deyəndə əsgərlik dostum – fil gövdəli, şir ürəkli, quzu rəftarlı
Samson Geloyanı düşünmək istərdim. Erməni isə istədi ki, “ərtür teyleryanı”
düşünüm. Qəribədir, son dörd-beş ilin olayları zamanı səfehləşmiş ermənilər
Sasunlu Davidi yox, terrorçu – Artur Teyleryanı önə çəkdilər. Bu səfehlər başa
düşmədilər ki, bir terrorçuda on kəlin gücü olsa da, o adicə kəndçi balası olan
Azadlıq Mübarizinin çölə atılan dırnağına dəyməz. Terrorçu – terror yarada
bilər, Azadlıq Mübarizi – azadlıq. Bunu başa düşmədilər ermənilər, ona görə də
ayağa düşdülər. Azərbaycanda dayaqlarını itirib, düşmən qazandəlar;
Qarabağdan kökləri kəsiləcək, ermənistan çalasında iylənməyə başlayacaqlar.
Sonra “çıxış yolunu” atom bombasında, bəlkə lap “ulduz savaşında”
axtaracaqlar – suda boğulan saman çöpündən yapışan kimi...
***
Çıxış yolu isə lap ayağımızın altındadır – qonşu azərbaycanlının, türkün
evinə gedən cığırın ağardılmasında; lap gözün qabağındadır çıxış yolu –
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yerdən çör-çöp götürüb ağzına qoyan türk balasında İnsan Balasını və deməli,
həm də erməni balasını görmək insaniliyindədir. Ayrı yol, bundan başqa çıxış
yolu yoxdur, ay yoldaş, ay eldaş, ay çağdaş, ay dünya!...
***
Ay külbaş erməni! İnsani təfəkkürün yoxdur, barı siyasi təfəkkürün olsun!..
Bəyəm sənə aydın deyilmi ki, böyük rusiya böyük ermənistanın olmasını
istəməyəcək? böyük amerikada eləcə, böyük britaniya da eləcə, balaca
yəhudistan da bunun kimi? Mən hələ Böyük Türküstanı demirəm...
***
Ay külbaş! Sənin nəyinə gərəkdir Ermənistanın “böyüklüyü” – yekəliyi? Bax,
mənə böyük türküstan yox, Ləyaqətli Türküstan gərəkdir və mən Onu sevirəm,
Onun yaranması üçün çalışıram. Həyətdə iməkləyə-iməkləyə yerdən çör-çöp
götürüb ağzlna qoyan erməni balasının öldürülməsi hesabına yekələn
türküstana mən ölüm diləyirəm.
***
Ay külbaş erməni! İnsani təfəkkün yoxdur, barı siyasi təfəkkürün olsun!..
SSRİ Ali Sovetinin sessiyalarında ərtür igidyanın saqqalı tez-tez tribunaya,
mikrafona yanaşıb, çox mənalı-mənalı tərpəşərdi. Necəoldu o “SSRİ” o “Ali
Sovet”, o “sessiyalar”, o “saqqal”?! “Türk qanı”, “erməni qanı” adıyla çoxlu
insan qanı nahaqdan axıdılandan sonra onlar yox olub getdilər – nahaq qan
yerdə qalmadı. Biz isə qonşu türk eviyik, yerimizdəyik, Qarabağmızdayıq. Bəs
indi sən hardasan, haralardasan ay külbaş erməni?! Yəqin ki, Çikaqoda yeni
tiyə itələyirsən, Detroytun hansı sallaqxanasındaysa işə düzəlmək istəyirsən ki,
çoxlu pul yığasan, bu pula həm yaxşıca kef eləyəsən, həm də Azərbaycan
balalarına atmaq üçün daha güclü, daha yeni bombalar alarsan, raketlər
“alazan”.
***
Yurduna qayıt, a boşqafa! Friqinə qayıt, Hovannesinə qayıt, Yeğişenə qayıt,
Hrantına qayıt; həyətdə iməkləyə-iməkləyə yerdən çör-çöp götürüb ağzına
qoyan körpənə qayıt; türkə qonşuluğuna qayıt... Bil ki, Çikaqo da, Qlazqo da,
Moskva da, Pais də... uzaq və yaddır, öləridir, bunlar isə qaları, yaşarı, əbədi
və sənə yaxın, doğma...
***
Heç bir çaxnaşmada dünya dağılmayacaq, duracaq yerində. Çaxnaşma
zamanı çaşma ki, çaxnaşmasız zamanlarda gözün kölgəli olmasın.
***
Mövzunun davamı:
“MİLLƏTÇİLİK” ANLAYIŞI
“Türkümü sevirəm, ona görə də türkümün uğrunda başqalarının qanını
içərəm!” – deyimindəki sevgi yalandır, qaniçənlik doğru və ümumi.
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***
Belə “sevgi” lap ürəkdən gəlirsə də, yanılmaqdır, insanı tanımamaqdır.
***
Belə “sevgi” – türkü insan saymamaqdır.
***
Belə “sevgi” – qaniçənliyi pərdələyib, “duruya” çıxartmaq cəhdidir.
***
Mən hər bir Qanı Axıdılanın çığırtısında türkün səsini eşidirəm – dünyanın
və tarixin harasında olur-olsun.
***
Bir canda can qorxusundan kəlləyə çıxmış iki gözdən biri türk gözüdür
mənim üçün – mütləq anlamda – dünyanın və tarixin harasında olur-olsun.
***
Mən o gözü öpüb, onun can qorxusunu ürəyimə çəkib, suç qorxusunu
özündə saxlayıram – gözün kölgəsi biçimində.
***
Türk yağısını öldürmək yox, insan qarşısında gözü kölgəli olduğunu ona
qandırmaq – türkün türkə sevgisi belə ola bilər.
***
Hər kəs öz millətini belə sevərsə, heç kəsin qanını tökmək gərəkməz.
***
Vətən dünyadan böyükdür – nə boyda olur-olsun, millət – bəşər qədərdir –
nə sayda olur-olsun.
***
İnsan qanının tərkibi birdir – bəşər tərkiblidir bu qan – bu tərkibdə kimyəvi
fərqlər olsa da.
***
Bəşərilik boya, saya, kimyaya görə müəyyən olunmur, insanlığa görə
müəyyən olunur.
***
Qaniçənin Yurd sevgisinə, El sevgisinə mən inanmıram, İnsanınkına – Var
Olana inanıram!
***
Atamız var olsun!
2 Qar ayı 13-il.
ADAM BAZARI
Bu gün bazarda malın, barın gözəlliyiylə bazarçıların eybəcərçiliyi işıqkölgə yaradıb insanın qolunu yanına salır.
***
Malın üzü birdir həmişəki kimi, adamın üzü minbirdir bu gün bazarda.
***
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Necə cılızdır, ilahi, adam – özünün tükənməz imkanlarıyla! Mal özünün
bircə üzü üstündə səbrlə, inadla, ləyaqətlə dəyişməz qalır, adam an-ba-an
haldan-hala düşür – dəyişir, dəyişir, dəyişir!..
***
Yazıqdır, miskindir, minsifətlidir, quduzdur, sərtdir, sıyıqdır bu gün adam
bazarda.
***
Bu gün hara bazar deyil ki?!
***
Adamın ən yaxşısını belə, öyəndə özünə ayaq yeri saxlamalısan – onda
cılızlaşmaq, quduzlaşmaq imkanı var həmişə.
***
Mən bu meyvəli, ətli, yağlı, ballı, yumurtalı, pullu, maşınlı adamların halına
ağlayıram, sözün əsl anlamında ağlayıram.
***
Atam, qardaşım, anam, bacım, yurddaşım, eldaşım adamlar! Vallah belə
olmaz! Satdığınız maldan cılız, miskin, aşağı görəndə sizi ağlamamaq olmur.
***
Suya od qiyməti qoyub, bir sözü sizdən iki dəfə soruşana çəmkirərsiniz.
***
Bazarınızdakı bahalıq qədər içəriniz ucuzluqdur, müftədir, dəyərsizdir,
çünki çürükdür, qurdludur, üfunətlidir, çəmkirtlidir, a pullu, a mallı, a bədbəxt
Amalsız adamlar!
***
Bir yumurta altı qəpiyədi, on qəpiyə qaldırdınız, on beşə qaldırdınız,
iyirmiyə qaldırdınız, otuza, qırxa, əlliyə, altmış qəpiyə qaldırdınız – doymadınız,
üzünüz gülmədi, qəlbiniz sevinmədi; bir yumurtanı altmış manata satsanız,
sata bilsəniz – yenə o cür qalacaqsınız; üzü qara, günü qara, çəmkirən, miskin,
cılız, quduz, sıyıq, içiçürük...
***
A bədbəxtlər, vəziyyətdən çıxış yolu malda deyil, malın bahalığında deyil,
bolluğunda deyil– içinizin çürükdən təmizlənməsindədir, bir-birinizə xoş üz
göstərməyinizdədir, ürəkdən – candan salam verib salam almağınızdadır, mala
aşağıdan yox, yuxarıdan aşağı baxmağınızdadır...
***
Çıxış yolu belə bir həqiqəti bilməyinizdədir ki, malınızın qiyməti qalxdıqca
özünüz dəyərdən düşürsünüz və bu bahalıq sizin öz ucuzluğunuzun bəlirtisidir.
***
Malınızı alan ürəyində sizi söyə-söyə gedir, siz də birisindən bir şey alanda
söyürsünüz onu ürəyinizdə.
***
Ürəyiniz söyüş yuvasına dönür, a bədbəxtlər! Öyülən – mal olur, söyülən –
siz. Mal şəxsləşir, simalaşır, siz şəxsiyyətsizləşir, simasızlaşırsınız.
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***
Siz bir-birinizlə tüpürüşə-tüpürüşə, hürüşə-hürüşə, süprüşə-süprüşə
məndən on qat artıq qazanırsınız – bununla belə, bədbəxtsiniz mənə
nifrətinizlə, mənsə xoşbəxtəm sizə sevgimlə.
***
Sizi sevməsəydim, halınıza ağlamazdım; mənə nifrət etməsəydiniz,
“halıma” gülməzdiniz, a bədbəxt adamlar, a yazıqlar, a quduzlar, a ölümlülər!
***
Ağlamağımız da, gülməyimiz də, ağgünlü-qaragünlü olmağımız da,
sevgimiz də, nifrətimiz də üzlərimizdən oxunur.
***
Üzlərinizdən oxunanları birini altmış manata satdığınız – satdırdığınız
yumurtadan götürdüyünüz var gizlətmir, daha aydın göstərir.
***
Bilirəm ki, belə məqamlarda siz ağ bayraq qaldırmazsınız. Ağ bayrağı son
həddə – mütləq imkansızlıq həddinə çatmadan qaldırmağınız sizdə bir az insan
ləyaqətinin
qalmış
olduğunu
göstərərdi.
Sizsə
oraya
çatmamış
qaldırmayacaqsınız onu. Odur ki, mən sizi mütləq son həddə qədər
qovacağam.
***
Bilin ki, adamı var yaşada bilməz, zor yaşada bilməz– insanlıq yaşada bilər,
göstərilən və görülən xoş üz yaşada bilər, sevgilər yaşada bilər, ilıqlıq umacaqlı
ilıq salamlaşmalar yaşada bilər...
***
Deyəcəksiniz: “Bəs indiyə qədər necə yaşamışıq?” Deyəcəyəm: “Belə!..
Başda – mal, ayaqda – siz! Söyüşxana – ürəyiniz!”
***
Ancaq bilin ki, bu sifətlə ayaqda da qala bilməzsiniz – külünüz Göyə
sovrular.
***
Ayağın da gözü açılacaq bir gün – ona doğru gedirik. Ümidiniz, ümidimiz
onadır...
***
...İnsan bazarı yaranmayıb hələ, Safruh, çaşma! İnsanlıq sorağıyla adam
bazarını bolaşma!
***
İnsan bazarı şeir məclisi kimi bir yer olacaq. Şeir məclisi də yaranmayıb
hələ. İndiyədək olmuş Şeir məclisləri adam bazarından az seçilib.
***
Atamız var olsun!
6 Xəzan ayı 13-sil.
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YANLIŞ BİLİK, AZMIŞ BİLİK
Şəhərləşmiş görmək istəmirəm sizləri! Düzləri istəyir könlüm, düzləri!
***
Adamın qanmazlığı və basınmazlığı məni o qədər sarsıdır ki, az qalıram
“hərdən olar adam öldürmək” sonucuna gələm.
***
Amansız qış karıxdırmışdı sizi, düşünürdünüz ki, dünyanın sonudur. Onda
mən sizə dedim ki, qışdan sonra yaz gəlir. Dediniz ki, “bilirik”. Kaş
bilməyəydiniz! Bilməsəydiniz, sevinərdiniz. Biliyiniz fərəhinizi öldürdü.
Başlanğıcda isə biliyi də fərəh üçün əldə edirdiniz. Yadınıza gəlirmi?
***
Siz fərəhi öldürüb, bilgisayarla öyünürsünüz – yapon möcüzəsiylə; fərəhiniz
öldüyü üçün özünüzə araq icad eləyirsiniz, anaşa icad eləyirsiniz, şəhvət icad
eləyirsiniz, həşəmət icad eləyirsiniz və varlılaşma yarışı icad eləyirsiniz.
***
Köks ötürə-ötürə deyirsiniz ki, “dünya kapitalının yüzdə filan payı fılan
cırtdanların əlindədir, filan payı filan iblislərin əlində”. Sizə də pay düşməsi
üçün çırtdanlaşmağa, iblisləşməyə də hazırsınız. Məgər bu, bilik yolu, bilik
mənzilidir?!
***
Canavarlar kimi üz-üzə yatırsınız. Başınızı sizə düşən payın dalında
gizlədirsiniz, ağzınızı onunla sulandırısınız. İnsan fərəhi sizin simanızda
atrofiyaya uğrayır. Sizdən – çolaqlar, korlar, şillər törəyir – öyrəncəli
anaşıçılardan doğulanlar kimi.
***
Varlanma – təhkimçiliyi aradan qaldırmır – onu azğınlıq imkanıyla bəzəyir;
varlılıqdan ağzı sulanan yoxsulluq ona yazıqlıq fəlakətini də əlavə eləyir.
***
Varlılıq – təhkimçilik pərçimçiliyinin bir biçimidir, yoxsulluq – başqa biçimi.
Varlı onda təsəlli tapır ki, “mən qaldım, ol məndən betər oldu”. Bədxahlıq,
yırtıcılıq təsəllisi!..
***
Çox atılıb-düşərsən – varın əlindən çıxar, onda sən də “onun gününə”
düşərsən. İnsana yağılıqdan beşəlli yapışmalısan! Həm də özünü elə
göstərməlisən ki... Bunların hansından qaça bilərsən?!
İndi “dünya sivilizasiyası” bütünlükdə bundan qidalanır.
***
“Dünya sivilizasiyası” savadsızlığa doğru gedir. O, sivilizasiyanın əksinə
yönəlib. Bu yöndə hələ zirvələr fəth edəcək, çox fəsadlar törədəcək.
***
Onlar bir-birinə tələ qurmağa da “bilik” deyirlər, bir-birinin kələyini açmağa
da.
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***
Çağdaş “sivilizasiya” nə deyir, nələr deyir?... Elə şeylər ki, onları eşitdikdən
sonra “belə sivilizasiyaya tüpürüm!” demək istəyirsən.
***
Mən hakimiyyətin birincisindən də iyrənirəm, ikincisindən də,
üçüncüsündən də, özəllikcə dördüncüsündən də, beçincisindən də... Bunların
heç birinə heç bir inamım da yoxdur, olmayıb, olmayacaq. Mən Vicdan
hakimiyyətini sevirəm, hakimiyyət sayıram və ona inanıram.
***
Yer ulduzumuz (planetimiz) necə də gülür həşirçilərə!
***
Atamız var olsun!
26 Qar 15-il.

BAKI, DƏNİZQIRAĞI BAĞ, 18 OD AYI 15-ci İL
Başımın tükü getmiş, illərin tökülüb itmiş, dişlərimin düzümü pozulmuş, üzgözüm əyilmiş.. mən hara gedirəm belə? Son evəmi – qəbirəmi? Yox! Gənc bir
qıza deməyə ki, “mən səni bədbəxt eləmək istəyirəm – öz xoşbəxtliyim üçün.
Razısanmı?”
***
Qız isə – göbələk deyil, taledir – özünün razılığı gərəkdir.
***
Ola bilməz ki, bu qədər xoşbəxtin içində bədbəxt olmaq istəyən bircə
nəfərsə də tapılmasın...
***
Və bir qoşqu:
Dilənçilər vardı orda,
Həm qaraçı, həm ağçıydı.
Kimi pula əl açırdı,
Kimi dilçi-dodaqçıydı.
Üçüncü növ oldum özüm;
Sinələrdə qalmış gözüm
Qoşa dağlar arasıyla
Sürünürdü diiün-düizin...
...Bu söz mənim Kitabıma
Boş söz kimi yazılmasın.
“Məzə üçün yazmış!...” deyə
Yüngüllüyə yozulmasın.
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Şalvar dərdi faciə də,
Bir yar dərdi məzəmiymiş?!
Qarın dərdi əskiymiş də,
Məcnun dərdi təzəmiymi.?!
***
Atamız var olsun!
18 iyul 1993

Bakının Keşlə kəndində
15-ci il Od ayının 11-də,
İnam günü, günorta saat
12-dən 17-dək dükanda

ÇÖRƏK YOLU GÖZLƏRKƏN
yazdığım deyimlər
Cavanlığımın qürubunda yazmaq istədiyim “Qəbahətlər dəftəri”ni
yazmadım. “Özünüqınaq – Özünüaraşdırma” dəftərim onun yerini vermədi.
Buna görə də “Özünütəqdim” dəftərim yarımçıq oldu, onun özülü dumanlı və
sönük oldu...
***
Qadına ən xoş alxışım: “Saçının ağında boğulmuş dərd olmasın!”
***
Fiziki zəlil yaşamalıdırsa, yaşama (həyata) bunu doğruldacaq dərəcədə
güclü fərəh-alqış öygüsü (himni) qoşulmalıdır.
***
Qanadlanaramsa, ən gözəl ünvanlara uçub gedərəm, dam-daş yıxmaram.
***
Ən gözəl ünvan odur ki, mütləq insaniliyi təsdiq eləyir.
***
Mən özüm belə bir ünvanam. Yalqızlığımın səbəbi budur ki, başqa bir
yerdə də qanadlı yoxdur.
***
Qanadlının qarnı olmur, qoynu olmur, əyni olmur, ev-eşiyi olmur. Onda nə
varsa – qanaddır: qarnı da, qoynu da, əyni də, ev-eşiyi də...
***
Qanadlıyla qanadsızın dostluğu tutmur, yarlığı tutmur, yoldaşlığı tutmur...
Leyləklə qurbağanın dostluğu yadınıza düşürmü? Ya gərək o da
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qanadsızlaşsın, ya da gərək o biri də qanadlansın. “Taylı tayını tapmasa, günü
ah-vayla keçər” deyiblər. Düz deyibmişlər...
***
İçim meylə doludur, dopdolu! Hey içirəm – tükənmir! Mən meydən
yaranmışam, atam-anam mey imiş!
***
Mən həyatçı olmasam da, həyata inanıram, çünki onu sevirəm! Necə ola
bilər ki, sevdiyinə inanmayasan?!
***
Mən həyatı qarın, qoyun, əyin, ev-eşik çətinliyi və ya asanlığıyla
eyniləşdirmirəm. Mən həyata həyat deyirəm, çətinliyə çətinlik, asanlığa
asanlıq...
***
Bəlkə mənim fərəhimi qidalandıran “irəlidə hələ nəyinsə olmasıdır”? Ola
bilər, ancaq axı sizin içinizdə ən yaşlısı elə mənəm; bir də: Elə bir gün varmı ki,
ondan irəlidə heç nə olmasın? Ölümün özü də bir ”nə” deyilmi?
***
Necə? Nə dediniz? Söz oynadıram? İkiüzlülük eləyirəm? Mən, ya siz?! Axı
həyatdan bezən, cana doyan sizsiniz, mən yox!
***
Mən sizin filan təlaşlarınızın şəriki yox, həkimi ola bilərəm!
***
...Ən uca insan diləyi xülya deyil, utopiya deyil – həyata keçəndir, keçə
biləndir.
***
Ağ günüm aslan ağzında. Alaram – arsızlıq olmasa. Almıram– deməli, ağ
gündən üstün örnəyim (meyarım) var.
***
Mənim insana acığım tutan hallar olub, tək-tək hallarda ona qəzəbim
çılğınlıq (affekt) həddinə də çatıb. Ancaq heç vaxt ona nifrət etməmişəm, onu
sevməyimin arası bir an olsun kəsilməyib – acıqlı, çılğın anlarımda da.
***
Bir yastıqda iki “kişi başı”! Göz iyrənir baxmaqdan, kor olmaq istəyir!
***
Cinslərin biçimdə eyniləşməsi – bəşərin özünəqəsdidir, gözü cana qurban
verməsidir. Can isə göz ola bilməz axı! – canın özündən göz olmaq gərəkirkən.
***
Azğın yırtıcını, acgöz alçağı bağışlasan da, onun ovladığı ovdan ağzın
sulansa da – azğın yırtıcı üçün fəlsəfə açıb nəzəriyyə yaratma. Sən onu
aldada bilməyəcəksən – o sənin onu ağartmağına inanmayacaq, sözünü isə
əlində bayraq edəcək. Tələ yiyəsi gələndə ondan öncə səni qınayacaq.
***
Atamız var olsun!
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CƏNNƏT– CƏHƏNNƏM
Hər hansı bir imperiyanı, eləcə də dünyanın, zamanın ən varlı imperiyasını
“Cənnət” saymaqla azadlıq istəyi – tutmur.
***
ABŞ-ı “Cənnət” elan eləməklə türkçülük – tutmur.
***
Mən Cənnəti ən çoxmillətli bir yer sayıram.
***
Cənnət mahnıları hər kəsin öz Ana Dilində oxuna bilər.
***
Bu şərtlə ki, mahnı mahnının səsini batırmasın, mahnı mahnının dostu
olsun, onu sevsin, mahnılar bir-birinin həsrətlisi olsun...
***
Milyonçu balası olub da İnam Ata (Asif Ata) Ocağından qıraqda qalmağıma
görə xəcalət çəkirəm: O nə vardır ki, mənim insaniliyimi üstələyir?!
***
Cənnət – nemətlər bolluğu deyil, ancaq Cənnətdə nemətlərin də olması,
varlığı nəzərdə tutulur.
***
Cənnətlik – nemətlər bolluğundan gəlmir. Bolluqdan gələn duyğularda
cənnətlik görmədim.
***
Bütün millətin ömür boyu həşərat kimi çalışdığı, qarışqa kimi qaynaşdığı
yerdə Cənnət olmur – nə qədər bolluq yaranır-yaransın.
***
Tələsən, daim əlləşib-vuruşan – çox qazanır, az qanır.
***
Tələsən ona görə tələsir ki, sənə deməyə sözü, səni görməyə gözü yoxdur.
***
Qanmazlıqla yanmazlıq olan yerdə Cənnət olmur, Cəhənnəm olur.
***
Cənnət də, Cəhənnəm də insanın içərisindən gələn soraqlardır.
***
Cənnət üçün – varlıq bəsdir, Cəhənnəm üçün varlılıq gərəkdir – həndəsi
silsilə ilə artan.
***
Varlılığı Cənnət üçün birinci şərt saymaq – Cəhənnəm carçısı olmaqdır.
Çünki bol nemətli, bombol nemətli, “nemətlərin sel kimi axdığı, aşıb-daşdığı”
“Cənnətlər” dünyanı ölümə sürükləyir.
***
Doğa (Təbiət) – Anadırsa, ona fahişə kimi yanaşmaq olmaz, ondan
maksimum ləzzətlər almağa çalışmaq olmaz.
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***
Öz anamız da anadır, uşaqlarımızın anası da, ana olası qızlar da.
***
...Cənnət, Cəhənnəm necə olur, necə ola bilər, necə olmalıdır– ağır oturub
batman gələndən soruş – ləzzətçidən yox, nemətçidən yox.
***
YOS elə YİS-dir, Yeni İnsan Sözüdür. Onun başqa halını qəbul eləmirəm.
***
Atamız var olsun!
29–30 İşıq 15-il.
BOŞ VAXT – DOLU VAXT...
“Boş vaxt” adlanan şey – qorxunc şeydir. Mən yaradıcı şəxsiyyətləri anlayır
və qınamıram. Onlar bu əjdahanın ağzından qaçıb yaradıcılığa sığınırlar.
***
“Boş vaxt” adlanan əjdaha kimini kef-damaq düşkünü eləyir, kimini
yaradıcılıq düşkünü.
***
“Boş vaxtın” qarnı doluluqdan partlayır – içindən ətrafa düşkünlər səpələnir.
***
Yaradıcının “boş vaxtı” çox olmalıdır, ancaq yaradıcılığa səbəb vaxt
boşluğu olanda onun içindən Qəmbərqulu çıxır çox vaxt.
***
“Dolu vaxt” – məşğul vaxt bolluğu – yarımçıq yaradıcı bədbəxtlər və
möhkəm, məhdud iş adamları yetirir.
***
Özünü idarə eləyə bilməyənlər, mənəviyyatı qüsurlular əlində boş vaxt
qanmaz əlində qorxunc yarağa bənzəyir.
***
...İnsanlıqdan qıraqda heç bir bəla və heç bir bəladan çıxış yolu
axtarmamalı. Bu isə yenə Mütləqçilikdir.
***
Zəruri yeni insanın təyini: Boş vaxtı “yaradıcılıqsız”, düşkünləşmədən və
qanmzlaşmadan yaşaya bilən insan. Bu isə Mütləqçiliyin kamil insan tələbidir.
***
Bütün “obyektiv” idrak yolları – Mütləqçiliyə aparır. İdrakçının bunu anlayıbanlamamasından, qəbul eləyib-eləməməsindən asılı olmayaraq.
***
Atamız var olsun!
22 Qürub ayı 15-il.
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KİŞİ ÖYGÜSÜ
Kişi qılınc deyil, qalxandır; zərbəni ən çox öz üzərinə götürəndir. Kişi
ölməyincə şər qalib gəlmir. Qılınc şərdir.
***
Həyatda yaxşı kişilərə ehtiyac var – həyatın özü qədər. Bu ehtiyacın
böyüklüyü üzümüzün qaranlığının qatılığını göstərir.
***
Böyük Kişinin tarixləşmək, tarixə çevrilmək eşqi olmalıdır – Yurdunun
nişanıyla, Elinin nişanıyla və insanlığın xeyrinə.
***
Kişiyə “əşi!...” deyirsən, bəs səni kim salacaq nizama?!
***
“Kişi” mənəvi-ruhani anlayışdır; “filan arvadın həyat yoldaşı” anlayışının,
xüsusilə heyvandarlığa aid olan “erkək” anlayışının ona dəxli yoxdur. “Ər” sözü
bundan da yüksəkdir – “ər” ruhani qeyrət anlayışıdır.
***
Çapılan qayadan səs çıxır– səs baltanındır. Çalınan qayadan
(qavaldaşdan) səs çıxmır – səs qavalındır. Oxuyan qayadan səs çıxmır– səs
küləyindir. Yalçınlıq qayanı yoxsullaşdıra bilmir...
***
Qaya haraysız deyil – haykırtılıdır; nəğməsiz deyil – sazlı-sözlüdür, lal deyil
– dastanlıdır...
***
Qayanın haykırtısı, sazı-sözü, dastanı, var-dövləti – içərisindədir.
***
Kişi qaladan (şəhərdən) çox, qalanın hasarı, bürcüdür...
***
Kişilər! Tanış gəlirmi bu xislət sizə? Qayalığınıza qayıdın, kişilər! Qayalıq –
Atalıqdır həyat üzərində. Atalığınıza qayıdın!
***
Gecə qaranlığının sənə dəxli yoxdur. Qoy qaranlıq gecəyə qalsın – sən
qaralma! Sən kişisən, sən dünyanı işıqlandırmalısan!
***
Başa çıxan gözəl qadın – qaranlıqdır; qaranlığı başa çıxartma – sən
qaralma! Sən kişisən, sən dünyanı işıqlandırmalısan!
***
Sabah aləmi zülmət bürüyəndə heç kəs gecəni qınamayacaq, o qadını
qınamayacaq – səni qınayacaq hamı!
***
Atamız var olsun!
20 Qürub 13-il.
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AD–SAN (şöhrət)
Kitabım ümidimi, sevincimi azaldır – uğurum kitabsız əldə olunmalıydı.
***
Şöhrət – ruhaniliyi maddiliyə çəkən, ruhanilik atının ayağına bağlanmış
xalxal, ruhanilik quşunun qanadına yapışmış pişpişi...
***
Şöhrət – söhbətin şirin yerində ermənin gəlib “Allah saxlasın!..” deməsi.
***
Şöhrət – kölgə qaçılmazlığı.
***
Ad-san məsələsinə yenidən baxılmalıdır – burada müqəddəslərin çoxlu
səhvi var.
***
Hökmü bir əldə toplamaq, bir ələ tapşırmaq olar, Ad-sanı yox.
***
Şöhrət əvəzinə, ad-san əvəzinə Sevgilər, Uca Göylər, İnsanın İnsanla bir
olması, Təbiətlə bir olması – Doğmalığı, Günağlığı...
***
Alqış məsələsi: Ya alqışlanmamaq, ya da alqışlanmağı – alınanın
qaytarılması sanmaq. Daha yaxşısı: umacaqsız (təmənnasız) vermək borcu
sanmaq.
***
Alqışlanmaq əvəzinə böyüklük – bütün xalqın, bütöv xalqın səni
sevdiyindən artıq sən xalqı sevirsın; xalq səndən doyub, yorulub ən çəkəndə
də, Əzrayıl kimi sinənə çökəndə də sən xalqı sevirsən.
***
Ad-sanın bütün evlərə, bütün könüllərə düşən işıq səviyyəsi...
***
Ad-san rəqiblik oyatmamalı, rəqabət yaratmamalıdır – yaradırsa, təqsir
adlı-sanlıdadır.
***
Məni fərdi həyatdan ayırıb adamların gözü qabağına çıxardan, başı üstünə
qaldıran dahiliyi istəmirəm – balamın canı haqqı istəmirəm, Atamın Kitabı
haqqı istəmirəm!
***
...Şöhrəti tamam atmaq, gərəklik taxtından salmaq olmaz: elə itlər var ki,
şöhrəti sümük kimi onların qabağına atmaq gərək olur – özgəninkini yox,
özlərininkini.
***
İçimdəki ölməzliyə çatmaqdan başqa ad-san istəyim yoxdur.
***
Atamız var olsun!
23 İşıq 13-il.
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DƏLİ-DOLU
Hərdən mənə elə gəlir ki, bərk çağırsam, tarixin lap o başında eşidərlər
məni.
***
E-he-ey, eşit bizi, “İbtidai insan”! Səndə biz var idik – sən özündə bizi görə
bilmədin!
***
E-he-ey, “İbtidai insan”! Köks ötürmə bugünkülərə – bunlar gözlülükdə
səndən çox da irəli getməyiblər; bunlar da insanilik qarovudurlar!
***
Ey xalq! Sən İnam Ataya qıysan, Elman Ağaoğlu sənə qıyacaq!
***
Ey Azərbaycan xalqı! Sənin Ata qatilliyin özünü öldürməyə bərabər olardı.
***
Dəli-doluluqda arvad-uşağa bənzərlik var: üzük, sırğa, boyunbağı, əlvan
yaxalıq, beşdaş, çal-çağır, gül-oyna, quc-öp oynaqlığı var ki, bunların hər biri
Bəkili yuxuladır, yağı mülkə yaxınlaşır. Burada Əkildən uca Bəkil gərəkdir –
Bəkil mahiyyətinə tən olmaq gərəkdir ki, Yurdu yağıya verməsin.
***
Bəkil yalnız Dolu olmalıdır, heç vaxt, heç bir məqamda dəli olmamalı,
Dəliliyin verdiyi zövqlərdən keçməyi bacarmalıdır.
***
Bu saat sən burda bu qıza yiyələnə bilərsən, bu saat sən bu şərbəti içib
ürəyini sərinlədə, ağzını dada gətirə bilərsən. Ancaq onda sən artıq Bəkil
Mahiyyəti taxtından düşərsən, Yurd mülkünə yağı girər – ağzın dadıyla, ürəyin
sərinliyiylə.
***
Atamız var olsun!

DƏRD
Yamanlar da yaxşıların yarasıdır – yaman yarası. Buna görə keçə bilmirlər
onlardan.
***
Ağlamaqdan və söz yazmaqdan başqa təsəllisi yoxdur ədalətin –
insansevərliyin...
***
Özgə dərdinə ağlamayanın yeri cəhənnəmdir – hər “iki dünyada”.
***
Xoşbəxtliyinə dərd qarışmayanın yeri cəhənnəmdir – hər “iki dünyada”.
***
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Dərd – xoşbəxtliyin tanınma və təqdir olunma nişanəsidir; qaldıqca çürüyüb
kiflənməyən üzüağ hissəsidir.
***
Heç kəsin “anasını ağlatmaq” insafdan deyil – özgə dərdinə ağlamayandan
başqa.
***
İlan ağusu kimi, dərd də dərmandır...
***
Sevinc adiləşəndə sırtıqlaşır, dərd adiləşəndə üz bərkiyir.
***
Söz işdir – dərdlə yazılarsa, dərdli yaşanılarsa.
***
Dərdim var – çəkilərsə, sevincə dönəsi, böyüklük yaradası; dərdimi
çəkməyə macalımsa yoxdur.
***
Dərdim – əkilməmiş, verimli torpaq.
***
Atamız var olsun!
ALOVUN SAÇI
İnam Ata Ocağının “Alov” adında, adına yarar, uyar bir qız övladı – dəlisi
var – Şirinxanım Eyvazova. Bir-iki ay öncə o, xəstə idi. Xəstəxanada bir dəfə
onu yoluxmağa da getdim. Sonra sağalıb çıxmış qızı Eluca Ailəsində gördüm –
o bu ailənin üzvüdür. Saçı gömgödək qırxılmışdı! Çox kədərləndim. Qızı
xəstəxanada görəndə bunun yarsınca da məyus olmamışdım. (Bu kədəri
“qızlığı saçla bağlayır” deyə yozmaq, əlbəttə, bayağılıqdır!)
***
Cinslər üslubdur – insan üslubu; saç və başqaları – qız üslubu. Biri itirsə,
yerində başqası bitirmi?
***
Üslub daddır, duzdur – axtardığımızdır... Əgər o itirsə – itirilirsə, biz çay
aşağı axmış itiyimizi çay yuxarı axtaran oluruq.
***
Gözlə gördüyümüz hər bir tərpəniş dərin-dərin qatlarımızda baş verənlərin
işartısı, bəlirtisi, biçimidir. Demək, üzdəki itki içdəki ölüm halının sorağıdır.
Üzdəki, üsluiba uyğun gəlməyən, hər bir qondarma cizgi də bunun kimi.
Görəsən, nəymiş ölən?!
***
Çəmənə çıxıb bir bənövşə dərmişəmsə, onun hər baxımdan, tamamilə
bənövşə olmasını istərdim. Buna sübut nə gərək – aydın deyilmi?!
***
Atamız var olsun!
19-25 Yağış ayı 15-il.
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SƏLLİMİ SEYRDƏ
Bakı, “Respublika” sarayının qabağındakı bağça; “səllimi seyr” üçün
çıxmışam şəhərə. Həyətdən küçəyə çıxan kimi bir bəxtəvərlik duyğusu keçdi
içimdən: Gör mən necə xoşbəxt adamam! Bir cüt qıçım var – yeriyən! Bir cüt
qolum var – işləyən! Bir cüt gözüm var – görən! Bir cüt qulağım var eşidən!...
***
Avtobusda “it abrında” gəlib şəhərə düşdüm. Ağlıma gəlmiş deyimləri
yazmaq üçün çökməyə yer axtardım. Uyar yer yox idi – mənim kimi “tanınmış”
adama. Harda otursam, tanıyan olacaqdı və anlamayacaqdı ki, niyə filan yerdə
yazı yazır bu kişi.
***
Düşündüm ki, yazıq tanınmışlar üçün yaşamaq necə də çətinmiş!
***
Avtobusda başıma bir daş düçdü – çoxdan özümü uğurla qoruduğum daş.
***
Mahiyyətdən əl üzmə, Safruh! Mahiyyətdən əl üzsən çaşacaqsan, “İnsanın
Qüsurları” dənizində batıb-boğulub öləcəksən.
***
Pis əməlin yasaq olunması məzmununda yasaqçı əməlinin də payı var.
***
Yasaq – istədiyinə tam çatmasa da, gərəklidir, etkisiz deyil. Hər halda, ayrı
– daha doğru yol yoxdur.
***
Ağlayırsan– ağarırsan– Ürəyin genişlənir. Dünya genişlənir. Dünya
ürəyindirmi? Ürəyin– dünyadırmı?
***
Ey məni suçlu sayıb söyənlər! Siz haqlısınız... Ey məni suçsuz sanıb
öyənlər! Siz daha haqlısınız!
***
“Suç” deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunuzu bilirsinizmi! Öyməyə də,
söyməyə də mənəvi haqq gərəkdir. Varmı haqqınız?
***
Mən yalnız məndən yüksəyin məni öyməsini, söyməsini diqqətə yarar
sayıram.
***
Atamız var olsun!
25 Od ayı 15 il.
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BİLGİ və SEVGİ
Türk! Mən səni o qədər sevirəm ki, az qalıram sənə sevgimdən öləm. Bu
sevgini həm də ona görə sənin adınla başlayıram ki, “mücərrəd”, ünvansız
olmasın. Sən mənim üçün insanın konkretliyisən, üzü, siması, ünvanısan, türk!
***
İnsana sevgisiz heç bir gələcək yoxdur, heç bir gələcəyin anlamı yoxdur –
insana sevgisiz.
***
Bəlkə gələcəkdə “insanı” oluşduran (təşkil edən) maddənin tərkibi, insanın
zatı elə dəyişiləcək ki, onda sevgiyə ehtiyac, sevgi imkanının özü –
olmayacaq? Sorğunun açması: Birinci, insanın oluşmasında heç bir maddə
iştirak eləmir– insan maddəüstü varlıqdır; ikinci, elə bir gün gələcəksə, onun
bizə dəxli olmayacaq, o, bizim gələcəyimiz olmayacaq və biz ona “gələcək”
deyə bilmərik.
***
Sevginin başlanğıcı bilginin başlanğıcından uludur, “sonu” – bilgi`ninkindən
sonradır. Sevgi əsasdır, bilgi yardımçı. Sevgi fərəhsiz ola bilməz, bilgi – ola
bilər. Sevginin içində bilgi var, bilginin içində sevgi olmaya da bilər...
***
Ancaq, bilgi`nin qeyrət istədiyini də unutmamalı! Qeyrətsiz sevgi həm o
üzdən, həm bu üzdən aciz-əfəllərin sığınacağı ola bilər.
***
Sevginin Qeyrət adlı balası olmalıdır.
***
Atamız var olsun!
13 İşıq 17-il.

HƏŞİR və AHƏNG
Yaşa dolduqca ruhla dolmaq, cismin qulluğundan qurtulmaq, həyatın
həşirindən uzaqlaşmaq – həyatın özüylə bir olmaq, əbədi Ahəngə qovuşmaq;
ölümdən hüşənməmək – bilgəliyin (müdrikliyin) yolu budur, insan buna çatmalı
və beləliklə də “o dünyada” axtardığını bu dünyada yaratmalıdır.
***
Həşir içində yaradılmış həşəmət ölümün qorxuncluğunu böyüdür. Əbədi
Ahəngə dönüklük fəlakətli son uc yaradır, insanın fərəhini puç eləyir, kor qoyur.
***
Əbədi Ahəng – süstlük deyil; ömrü fərəhə çevirməkdir. Həşirçilik
sürtüşkənlikdır, son ucda qıclıqdır, bulanıq duyğular burulğanıdır – daha
doğrusu, duyğusuzluqdur.
***
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Əbədi Ahəng varmı? Həşir – Ahəng əksiliyi bu sorğuya “hə” açmasını verir.
Həşirdən ayrılanlar bunu gözəlcə görürlər.
***
Son günədək işləmək, dişləmək, yaşamını süsləmək, oğul-qız bəsləmək –
səbrlə, fərəhlə, həşirsiz – Əbədi Ahənglə.
***
İnananlar, İnamlılar Ahəngə çatırlar; inana bilənlər, özündə inanmağa güc
axtaranlar, tapanlar – İnama yüksələnlər ölümə enmir – endirimlər.
***
Yer üzündə əhali sıxlığı, təpəgöz şəhərlər varlığı, “saray mühiti”, saraylar
ehtişamı, əmək intizamı... Əbədi Ahəngə qarşıdır; onlar həşirin törətdikləridir.
***
Fərəhli – ruhani idrak – sıxlığı seyrəldir, şəhəri təpəgözlükdən çıxarır –
kəndləşdirir, “saray mühitini” aradan götürür, sarayları sadələşdirir, əməyi
intizamın dustaqlığından qurtarır, beləliklə də insanı Əbədi Ahəngə qaytarır,
qovuşdurur...
***
Dəvənin qəlbinə dəyən, onu yiyəsindən incik salan hal: Dəvənin ovsarını
Eşşəyin quşqununa bağlamaq. Əmək – Dəvədir, intizam – Eşşək.
***
Şəhər – ötüşmək, sürtüşmək, son ucda qıc düşmək meydanı, Əbədi
Ahəngdən uzaqlıq, qondarma “həyat modeli”.
***
Kənd – İnsanla Təbiətin doğma birgəyaşayış məskəni, Əbədi Ahənglə
yaxınlıq.
***
Məxluqluq, adamlıq – sevgisizlik – təbiətaltılıq – əhali çoxluğu – əhali sıxlığı
– çoxqatlı evlər – təpəgöz şəhərlər – əmək intizamı – insana yağılıq, həyata
yağılıq, fərəhə yağılıq..
***
Atamız var olsun!
18 Qar 15-il.

İSTEDAD və XOŞBƏXTLİK
Səməd Vurğun bağçasında (Bakı.ş.)
söhbətləşən bir
ata-ananın yanında, 6-7 yaşlı bir qızcığaz yorulmaq
bilmədən oynaqlayır, atılıb-düşür, arabir gah anasının, gah
atasının qıçına sarılır, aşağıdan- yuxarı şən-şən onlara
baxırdı. Onlarsa söhbətlərinə davam eləyirdilər.
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Filosofun dediyi deyil, sənin dediyin doğrudursa, niyə filosof sən deyilsən,
odur? Bu barədə düşünmüsənmi?
***
Cavan adam evlənməkdən ötrü öldüyü kimi, mən idraklanmaqdan ötrü
ölürəm.
***
Cavanı inandırmaq olmur ki, “özünü üzmə – gün gələcək, bundan peşman
olacaqsan”. İndi məni də inandırmaq olmaz ki, “gün gələcək...”
***
İstedad – ata-anasının yanında xoşbəxtcəsinə oynaqlayan uşaq olmaq
istərdi. Ey bir Ata, bir də Ana! Haradan alaq sizləri?!
***
...Nitsşenin demək istədiyi, ancaq deyə bilmədiyi budur əslində. Yoxsa
onun təsvir elədiyi anti-insanilik səhnələri fonunda heç bir əsl istedad
xoşbəxtcəsinə oynaqlamaz.
***
Camaatdan bir nəfər: “Adama deyərlər, ata-ana ol dəə özün, niyə
olmursan?!”
***
Deyimçi: “Mən oluram Ata-Ana, təki sən istedad ol.
Sübutum: – ən böyük istedad olan Ocaq Atasına xoşbəxtcəsinə xidmətim”
***
Yanında balasının xoşbəxtcəsinə oynaqladığı Ata, Ana olmada
xoşbəxtlikdir axı! Mən onları belə görmüşəm.
***
Ey o günlər mənim inamımı qıran bədbəxt! Sən sonra da mənim balamın
mənə sarmaşan qolunu qırdın.
***
Camaat
–
başmaqçıya
başmaqçılıq
öyrətməkdən
usanmayan
başmağıcırıqlar yığınına deyilir.
***
İnam Atanı anlamaq üçün xoşbəxtliyim çatışmır. Bunu dedikdə “Atanı
anlamağın özü – xoşbəxtlikdir” anlamını tutmuram nəzərdə; demək istəyirəm ki,
məhz xoşbəxtliyimin çatışmadığına görə anlamıram Atanı.
***
Camaatdan bir nəfər: “Özün xoşbəxt olduqda Atanı anlamaq nəyinə
gərək?” Deyimçi: “Xoşbəxtliyimin tükənməzliyi, əlçatmazlığı və ölməzliyi üçün”.
***
Bu mövzuda Ulu Sözü isə budur: “Bədbəxt adamlar özlərini istedad kimi
qələmə verməklə qaranlığı daha da artırmasınlar. Bədbəxtliklə istedad – birbiriylə tutmayan sözlərdir”
***
Atamız var olsun!
13-14 Qürub 17-il.
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BİLQAMISIN AXTARDIĞI
Üzünü anasının köysünə söykəyib dünyaya baxan körpə! Ana – insandır,
insanı sev! Hamıya – Dünyaya öz anan kimi bax. Onda ömrün boyu Analı
olarsan, Dünyalı olarsan.
***
Hamıya öz bacı-qardaşın, öz yarın-yoldaşın kimi bax. Onda ömrün daha
uzun, daha dadlı olar. Onda mavi Göylər daha mavi, gül yanaqlar daha al, al
dodaqlar daha bal, kişi boyları daha uca, qadın varlığı daha göyçək olar;
qocalıqlar ağrısız-alçalmasız olar.
***
Bilqamısın axtardığı ölməzlik çiçəyini mən tapmışam, o da budur: Bütün
insanlara öz doğman kimi bax!
***
Hamıya öz balan kimi bax! Öz balana doğma gözlə, başqasının balasına
yad gözlə baxmaq – baladan ikiüzlülük vasitəsi kimi istifadə etməkdir. Bu
dəhşətli küfrdən sakının! Bu qorxunc suçdan çəkinin!
***
Məndə əskidən əski olan çağların mədəniyyətinə şiddətli bir sevgi var: – bu
əskilər istər türk olsun, istər türk olmasın.
***
Qəlbiniz qulağınıza filan cür münasibətin gözəl olduğunu pıçıldayırsa, ona
inanın! Qəlb – doğruçudur, çünki qəlb ruhdur, ruhanidir.
***
Qəlb insanı həm yetirən, həm də onun yetirdiyidir. Ruh – qəlbin
məhsuludur. İnsan ruhani varlıqdır.
***
Baylar və bayanlar! Neyləyirsiniz eləyin, indiki, indiyəqədərki yalan dünya
öləcəkdir, Qəlb Dünyası diriləcəkdir. Bunun qarşısını heç nə ala bilməz, bu –
mütləq zərurətdir.
***
Mən uzaq-uzaq keçmişlərdəki – istər türk, istərsə türk olmayan
keçmişlərdəki qəlblərin çağırışını eşidirəm. Keçmişlərə mənim şiddətli
sevgilərim bundandır.
***
Azərbaycanda Türkiyəyə hürən dillər lal olmalı! Türkiyə – Azərbaycan üçün
dışarı ölkə deyil. Türk üçün türk ölkəsi dışarı ölkə deyil...
***
Hər bir dəvə hər bir atdan güclü ola bilsə də, at döyüşünə dəvə dözməz.
Hər bir kəl hər bir atdan güclü olsa da, at döyüşünə kəl dözməz. Hər bir fil hər
bir atdan güclü olsa da, at döyüşünə fil dözməz... Mən türkü ata bənzədirəm.
***
Atın quşdan qanadı kəmdir... Mən türkü ata bənzədirəm.
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***
Mən insanı quşa bənzədirəm, İnsanın quş qanadı, qanadlı azadlığı
olmalıdır.
***
Nə olmalıdırsa, o – olacaq.
***
Nə olubsa, o – olmalıydımı? İki cür olmalı var – hamının ağlabatan saydığı
və demək olar ki, hamının ağlabatmaz saydığı. Bu ikinci ona görə ağıla batmır
ki, ağıldan yüksəkdir, hamının ağlına sığımır.
***
Diləkdə isə hamı ağlasığmazın (olmalının) olmasını istərdi. Mən bu ikincini
– sığmazı nəzərdə tuturam.
***
Atamız var olsun!
29 Şölə 17-il. Bakı.
İŞIQ
İşıq hamıya gərəkdir – kora da, gözlüyə də – ta onların özləri işıq olana
qədər.
***
“İşıq” deyilən şey Müqəddəs Sözdür, müqəddəs yaşamaq üçün insanların
yoluna çılənir, müqəddəs yaşamanın yollarını göstərir.
***
“Müqəddəs Söz” söz birləşməsindən “söz” o zaman düşür ki, Müqəddəslə
Söz birləşirlər, Bir olurlar. Yəni: Müqəddəs üstəgəl Söz bərabərdir Müqəddəsə.
***
Müqəddəsin bir adı da İşıqdır. Elimizin dilində “Şıx” sözü var – bu, həmin o
İşıqdır, “şeyx” sözü deyil.
***
Şeyxin saçdığı işıq – bilik işığıdır, Şıxınkı isə öncə və ən çox ruhani işıqdır,
onun öz içərisindən gələn işıqdır.
***
Şıxda dərin biliklə (mütləq idrakla) uca sevgilər (yəni ruh) birləşir, Bir olur,
ikilikdən çıxır...
***
İşıq saçan var, işıq alan var, qaranlıqda qalan var...
***
Heç bir təqsiri, suçu, günahı olmayan ömür də qaranlıq ola bilər.
***
...Bu həqiqətlə yaşamayan, bu həqiqətləri aramayan – insan sayılmır,
yalnız kəmiyyət sayına girir; İnsanlıqda isə kəmiyyət sayı yoxdur, kəmiyyət
sayının anlamı yoxdur, önəmi yoxdur.
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***
İnsanıqda həmçinin zaman, məkan, mühit, şərait deyilən şeylər də yoxdur.
Çünki bunlar dəyişəndir, nisbidir, ruhani olan şeylər deyil. Ruhani olmayan
şeylərin, halların, hadisələrin isə insanlığa dəxli yoxdur.
***
Məgər biz Füzulini ölmüş sayırıq? Bu gün də “Füzuli” adını daşıyan bədən
azdırmı? Nəsimi də onun kimi, Babək də onun kimi, Yunus İmrə də onun kimi,
Cəlaləddin Rumi də onun kimi...
***
El içində azdırmı adsız Müqəddəslər – Ruhanilər – İşıqlar – Şıxlar?!
***
Adsızlar! Adlılarla birləşin, ölümlülük üzərinə yeriyin! Yetər tarixdə
müşahidəçi oldunuz, adlıları meydanda tək qoydunuz – yetər!
***
İndiyədək yazılmış tarixləri tarixsizlik sayın! Teymur tarixini danın, Nəsimi
tarixini yazın!
***
...Beləliklə: Mənim Bəşərim ibarətdir adlı-adsız İşıqlardan.
***
...Bəşəriyyətnizin yönünü buna döndərin – onda zamana da, məkana da,
bütün qıtlıqlara da, bütün ölətlərə də üstün gələcəksiniz. Ölümə çarə budur –
Bilqamısdan üzü bəri nağıllarınızda axtarıb tapmadığınız çarə.
***
İnam
Ata
həyatı
qınayıb
deyir:
“Yaşada
bilməyəcəkdinizsə,
öldürəcəkdinizsə – niyə yaradırdın?! Biz ki, səndən xahiş eləməmişdik!..” Bunu
deməklə Atamız istəyir ki, gözlər açılsın, ölümsüz yaradılışlar, yaşamalar
Yolunu görsün.
***
Atamız var olsun!
27 Şölə ayı 14-il.
İŞIQLAR
İdman işığı
Avropa – Qərb idmanında idman insanı oynadır; idmançı son imkanına
qədər insanlıqdan çıxmağa çalışır – Təpəgözə çevrilir.
***
O idman idmandır ki, onu insan oynayır; oynayan oynatdığını özündən
aşağı tutur, istənilən insandan aşağı tutur.
***
Düzünə qalsa, idman – fərəh olmalıdır – bütövlükdə; udma nəşəsi, uduzma
acısı yox.
***
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Nəşəli, acılı idman – yağılaşma yolu, savaş biçimi, Təpəgözlük okuludur.
***
İdman – El musiqisi, El sənəti, El rəqsi kimi müqəddəs bir izhar, fərəh izharı
biçimidir düzünə qalsa. Onu Qərbçilikdən qorumalıyıq!
***
Qara zurnada çalınan “Koroğlu oyunu” oyun havası – bütün türk rəqs
musiqisinin, bütün türk döyüşü havalarının Mənsuriyyəsidir. Bu hava – təpəlikli
geniş bir düzənlikdə atlı və piyada olmaqla türkün apardığı haqlı – buna görə
də qalibiyyətli və fərəhli böyük bir qılınc döyüşünün son – final mərhələsidir,
həmin mərhələnin ifadəsi, izharıdır. Türkün döyüş vasitəsiylə haqqa qovuşması,
Allahlaşmasıdır. Onunla bir olmasıdır.
***
Biz xalqa El deyirik, “El” də “Allah”dır axı!
***
Atamız var olsun!

Ömür işığı
Qocalıq – ucalıqdır.
İnam Ata
Yaşa dolduqca artan ağrıları, itkiləri getdikcə incəliyi artan idrak sevincinə
çevirmək; ölüm qorxuncluğunun qarabasma ilğımı olduğunu kəşf etmək...
***
Ona görə bilmirəm ki, insanam mən, ya adam –
Dişli çarxın dişlərindən biri kimi azadam.
***
Mən gərək sevgidən, düşünməkdən, oxumaqdan, yazmaqdan qalan
vaxtımı verəm işə. Vaxtımın həmin bu qalığı maddi ehtiyaclarımın tamamilə
ödənilməsinə yetər. Onda mənim Dünyaya, həyata, İnsana münasibətim ideal
dərəcədə düz olar, gözəl olar, doğma olar.
***
“Dişli çarxın bütün dişləri” bu ideal üçün darıxırlar – kimisi bilə-bilə, kimisi
bilməyə-bilməyə.
***
Mən dünyadan heyvan kimi getmək istəmirəm. Heyvan – maddi dəyərdir,
mən ruham, ruhaniyəm. O, yaşa dolub qocaldıqca dəyəri azalır: südü azalır, əti
zərifliyini itirir, tükü pisləşir və b.k. Mən yaşa dolduqca dəyərim artmalıdır.
Çünki mən yaşa dolduqca görən gözə çevrilirəm, yolları aydınladan işığa
çevrilirəm.
***
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Doğal ölümə yaxınlaşdıqca ölümsüzlüyə yaxınlaşmalıyam. Yaşa dolduqca
sanballaşmaq, asudələşmək, idraklaşmaq, urvatlaşmaq bunu tamamilə təmin
edər.
***
Bəşərin də, təbiətin də mənafeyi mənim bu idealıma, ideallığıma bağlıdır,
ondan asılıdır. Bu – Yer üzündəki fəlakətləri azaldıb heçə endirərdi.
***
“Hər insan bir dövlətdir”sə, onun sayılan, sevilən, toxunulmaz sınırları
olmalı, o, öz işlərini özü qurmalıdır.
***
Atamız var olsun!

YENƏ İŞIQ HAQQINDA
İşıqsansa, gözümə düşmə, izimə düş. Gözə düşən işıq işıq deyil, qaranlıq
saçır. Gözümüzü qamaşdıran işığın tezliklə sönməyini istəyirik, yolumuzu
işıqlandıranın yandıqca yanmağını.
***
Mənim İnamım deyir (İnam Ata deyir) ki, “Biz idealistik; tarixdə xalqın –
millətin ölməzliyi ideyasına – idealına inanırıq”. Bizə qarşı çıxanlarsa deyirlər ki,
“biz materialistik, realistik, plüralçı – çoxrəyçiyik, dinçiyik – millətüstüyük...”
***
Bizə qarşı çıxanlar həm də milli özünəbənzərliyin itməməsi, qorunub
saxlanılmasının gərəkliyi haqqında yığın-yığın kitablar yazırlar. Millətin özünə
bənzərliyi isə ruhani – idealist anlayışdır. Bu bir.
***
İkinci, millətçilik – insanilikdir; yalnız insan – millətdən üstündür. O – nəyin
üzəridnə olduğuna göz yuma bilməz. Deməli, düzünə qalsa, idealist olanlar
realistdirlər – Olanı görəndirlər – gözlüdürlər.
***
Üçüncü, çoxrəyçilik – üsluba, biçimə aiddir, içimə (mahiyyətə) yox. Çünki
“iki və daha çox” iç (mahiyyət) olmur. İç (mahiyyət) – birdir, bircədir. Millət –
biçimdir, üslubdur; insan – içdir (mahiyyətdir); millət çoxdur, insan birdir.
***
Dördüncü, materiya beş duyğuyla dərk olunur. Bunların köməyiylə nəinki
insanı, heç milləti də dərk etmək olmaz. (Millət – insanın üzdəki, üzərdəki
biçimidir.)
***
Burada Ölənin və ya Yaşayanın millət kimi minbir təyini ola bilər, insan kimi
bircə “təyini”. Başqa sözlə: İnsan – təyinsizdir. (Təyində azı iki boyaq olmalıdır).
İstənilən təyin – burada Ölənin və ya Yaşayanın insanlığına yox, hər hansı
başqa cəhətinə, varlıq-yoxluq biçiminə aid olacaq.
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***
Düzünə və ya dolayısıyla: İçə (mahiyyətə) xidmət etməyən, içə (mahiyyətə)
yönəlməyən hər hansı fəaliyyət, iş – insana qarşıdır, insana yağılıqdır – şərdir
və rədd olunmalıdır. Bu – mütləq həqiqətdir. Daha doğrusu: Mütləq həqiqət
budur. Bircənin həqiqəti, təyinsizin – İnsanın həqiqəti.
***
Doğa biliminin (Təbiətşünaslığın) insana– insanşünaslığa yalnız dolayısıyla
dəxli var. Doğaüstü (“fövq-əl-təbiət”, təbiətdən üstün) deyilən şey (əslində:
varlıq) insandır. İnsanşünaslıq – “fövq-əl-təbiətşünaslıq”dır; təbiətşünaslığın
üzərində, üstündə, ondan çox–çox yuxarıda qurulan, yaradılan, öyrədilən bilgi
alanıdır (elm sahəsidir). Onun dərsliyi hələ yazılmayıb. Aydındır ki,
öyrədilməsinə də hələ başlanılmayıb. Onun dərsliyi İnam Atanın (Asif Atanın)
Müqəddəs Kitabları əsasında Ocaq övladları tərəfindən yazılacaq.
***
Maarif sisteminin bütün pillələrində yeni bir fənn öyrəniləcəyi günü
gözləyirəm və qabaqcadan görürəm: “Dinləmək bilgisi (və ya bacarığı)”; sözü –
oxuduğunu, danışılanı dinləmək və anlamaq bacarığı anlamında. Bizim az-çox
dolğun, düzgün başa düşülməyimiz o vaxt baş verəcək.
***
Gecə saat 01:30-dur. Ağlıma gəlmiş fikri yazmaq – deyim yazmaq yox,
yatmaq istəyirəm. Ancaq soldan sinəm və kürəyim elə sıxılır ki, yata bilmirəm
və “Yenə İşıq haqqında” adlı deyimlərimi yazıram.
***
Yatmaq istəyirəm, yazmaq yox. Ancaq yata bilmirəm. Biçimlə içözü
(üslubla mahiyyəti) qarışıq salan dünya yuxumu göyə çəkib.
***
Əgər bu – deyimlər yazmaqla, yoldan azanları yola gətirmək – mənim üçün
işdirsə, saat 06:00 da başlayıb, 20:00 da qurtarası iş nədir? Geyinmək,
yuyunmaq, yemək, yol getmək, işləmək, yol gəlmək, soyunmaq, yuyunmaq,
yemək.... 14 saat! Sonuncu yeməkdən yatmağa (saat 22:00–a) qədərki vaxt –
mənimdir... Yalnız bu!
***
Mən bu sonuncu cümləni düşünəndə qulağıma qınayıcı səslər gəldi:
Ocağın səsi, məişətin səsi, cismin səsi, YOS-un səsi, “Yön”ün səsi.
***
Yazıq insan! Ölsən yaxşıdır! Ocaqda yanmağın hanı? Hanı cismin istəyi?
Hanı əynin? Hanı yeməyin?... Yazıq pərçimçi! Təhkimçiliyə pərçimlənmiş
yazıq! Sən yaşamalı və işləməlisən. Bu dairədən çıxış yolu yoxdur.
***
Atamız var olsun!
17 Qar 15-il.
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SƏHƏRİN SAFRUHA BORCU
Sevgi poeziyası sahəsində qadınlar kişilərə dünyalarca borcludurlar.
***
Qadınlığın gözüylə, qəlbiylə, ruhuyla kişiliyi öyən poeziya yaranmayınca,
kişi gözəlliyi və deməli, bütövlükdə insan gözəlliyi haqqındakı bilik və
təsəvvürlər yarımçıq olacaq, tam olmayacaq.
***
Bu poeziya yaranmayınca, qadın qəlbi haqqındakı biliklərimiz də
gümandan çox da o yana keçməyəcək.
***
Bu həm də “qadın azadlığı”, daha doğrusu, qadın – kişi bərabərliyi
məsələsidir.
***
İndiyə qədərki dünya lirik poeziyanın 100-dən 99 payı qadınlığı öyüb ki, bu
da kişi qəlbinin soraqlarıdır.
***
Gözəlim, göyçəyim, Səhər xanımım!
Mən bunca öydüm səni, nurunu yaydım...
Bilən kimdi səni – mən yazmasaydım?!
Ürəyi nəğməli çəmən, çiçək yar,
Sən də Safruhuna borcunu qaytar:
Söylə mən necəyəm – qoy bilsin dünya,
Mənə sevgin qədər sevinsin dünya.
Mən də toranlıqdan işığa çıxım,
Sənin gözlərinlə özümə baxım...
***
Atamız var olsun!

İDRAK və FƏRƏH
Biz insanıq. Biz – nə yemirik, necə yeyirik, nə geymirik, necə geyirik.
***
Dünyada nə qədər yalan var? İçinizdəkilər qədər. Dünyadan yalanı silmək
olarmı? Onu özünüzdən soruşun. Mənsə yalnız onu deyə bilərəm ki, başqa
sifətlərimi bilmirəm, ancaq yalan bölgüsü aranızda düzgün gedib.
***
Nə yaxşı ki, qəbahətə sürükləyən mühitdən özümü qoruya bildim. Yoxsa
qəlbimdə indi oxunan ilahi fərəh türküləri əvəzinə nələr səslənərdi?!
***
Ruhani türkülər – Ruhani qəlblərin oxuduqlarıdır.
***
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“Dünya” deyilən şey – onda hər İlk Addım atanın əlində mumdur – onu hər
kəs özünün sevdiyi biçimə salır.
***
İçəridən də, bayırdan da – sevdiklərinizə bənzəyirsiniz.
***
Peyğəmbərin ölüb-iylənmiş itdə də gözəl cəhət (dişlər) tapması – Mütləqin
varlığına işarədir.
***
Mütləqdən qaçanlar: “Filan təlimdə də yaxşı şey var” deyirlər.
***
Sizi öyrənən – sizi tənqid edir, bizi öyrənən – sevəcək bizi. Çünki siz – sizi
öyrənəni alçaldırsınız, bizi öyrənənsə – yüksələcək!
***
Atamız bunu nə gözəl demiş: “İdrak bizim dostumuzdur! Dinlərsə idrakdan
qorxurlar, çünki idrak dinin ölümüdür. Ona görə də dinlər idraka qarşıdır”.
***
Dini iki şey yaşadıb: avamlıq və qorxu – dinin özünün yaşatdıqları.
***
İnam Ata (Asif Ata) İnamını İdrak və Fərəh yaradıb. Onu yaşadan da İdrak
və Fərəh olacaq. Onu yaşadanlar Ondan İdrak və Fərəh alacaqlar.
***
Atamız var olsun!
1–3 Ata 14-il.
İLAHİLƏR
Bu o dünyadırmı ki, Yunus İmrə yaşamışdı? Mövlanə Cəlaləddin Rumi
yaşamışdı? Nəsimi, Füzuli, Hafiz, Nəvai yaşamışdı?..
***
O olmağına inanmıram. Bu – xeyriyyəçilərin, sponsorların, mesenatların
murdarladığı dünyadır; “dünya kapitalı paylarının”, “imkanlı adamlarımızın”,
Fuşelərə, Taleyranlara köks ötürənlərin, kəsilmiş insan başlarını Çinə,
Bağdada, Moskovalara, Portaya... göndərənlərin, uşaqları girov götürənlərin,
kəndçi komasına tanklarla girənlərin, sosial ədalətsizliyi doğal sayan
çaqqalların... murdarladıqları dünyadır.
***
Burada Yunusun ilahilərini oxumaqmı olar?! Burada Mövlanə səmalarına
qalxmaqmı olar?! Burada Dezdemonanı öldürənmi tapılar – Otello əlində
ölməyə layiqlərmi yaşaya bilər?! Burada Tanrıya əvəzlərmi var?! Burada
mütləq (Leyli) eşqiylə ləliyənmi var?!... Yoxdur və yaxşı ki, yoxdur!
Havasızlıqdan boğulardılar onlar burada.
***
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Bu aqibətlə barışmır ürək! Dünya məhz O Dünya olmalıdır. Dünyanın O
Dünya olmaq imkanı tükənməyib, tükənməz. Dünya məhz O Dünya olanda
Dünya olur.
***
İçinizdə qıjıldayan çırkli su axınları dayanar bir gün.
***
“Keçmişə qayıtmaq... Heç vaxt baş tutmayıb”. Onlar keçiblərmi? Keçiblərsə
– heç olmayıblar. Yox! Onlar keçənlərdən deyildilər.
***
“Ouenin Nyu-Lenark toplumu baş tutmadı, dağıldı. Yaxşılaşmaq istəmədi
dünya”. Çünki gedənlər öz əski dünyalarını da aparmışdılar özləriylə.
***
“Ondan ayrılmaq mümkün deyil. Ayrılmaq ideyası ürəkdən gəlmir. Ayrılmaq
gərək deyil. Yaxşılaşmaq mümkün deyil, gərək deyil...”
***
Sponsormu gərəkdir? Mesenatmı? “İmkanlı adamlarımızmı”? “Dünya
kapitalının payımı”? Kəsilən başlarmı? Kəndçi komasına tankla girənmi?
***
Bəs niyə iyrənir bunlardan ürək? Mən onu yerdənmi qazıb çıxardım? Ya
Göydənmi endi o mənə?
***
Axı siz də gizlində (özünüz olanda) kəndçi komasına and içirsiniz, onu
dağıdan tanka yox; kəsilən başa and içirsiniz, başkəsən ələ yox; İlahiləri
dinləyirsiniz, xeyriyyəçi nitqini yox... Yaxşı bilirsiniz ki, sevilmək üçün
yarananlar, sevilməyə yarayanlar hansılardır.
***
“İmkansızmı olmalıyıq” Yox, əlbəttə yox! İnsan imkanlı olmalıdır –
İlahiləriylə, İlahiliyiylə! Başqa imkanlar onu tez-gec (gec yox, tezcə!) quduz itə
döndərir; çölü özgəni, içi özünü yandıran bədbəxtə döndərir.
***
Nə yaxşı ki, İlahilərimiz, İlahiliyimiz varmış, var və olacaq!
***
Atamız var olsun!
1 Köçəri 15-il.

MƏNİM FƏRƏHİM
İdraklı üz gözəl olur – hansı yaşda, hansı biçimdə olur-olsun.
***
İdraksız üzün gözəlliyi (biçim gözəlliyi) – şirnikdirir, idraklınınkı–
nəcibləşdirir.
***
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İdraklı üzün gözəlliyi – ömürlükdür, idraksızınkı (biçiminki) qısa və yavan bir
çağ üçün – cavanlıq çağı üçündür.
***
Yer üzünün indiyə qədərki bütün sevgi qoşqularlı isə yalnız biçim gözəlliyini
öyüb, qarşısında baş əyib, əlini öpdüyümüz Füzulimizdə də.
***
Deməli, ən uca poeziya hələ yaranmalıdır – ruhani gözəl üzlərin poeziyası.
***
Bunun üçün tarixin, bəşərin adamlıq zənciri qırılmalıdır...
***
Ellikcə qırğın yaraqları boş yerə yaranmayıb – onlar öz işini görəcək, adam
öləcək. Öz əli ilə öldürəcək özünü, öz ağlı ilə öldürəcək.
***
Adamın yerində insan yaranacaq – öz qəlbiylə, ruhani gözəl üzüylə...
***
Bilmirəm, doğrusu bilmirəm ki, niyə mən buna bunca candan, ürəkdən
inanıram. Bunu mənə içimdəki Tanrı pıçıldayır – sübutum, güvəndiyim bilgi
qaynağı yalnız budur.
***
Bu mənim biçimcə kiçik bir müjdəmdir. Ondan üzü yalnız bizim biçimcə
gözəllərin açığı gələcək, güləcəklər onlar buna. Üzü ruhani gözəllərsə bundan
sevinəcək və təsəlli tapacaqlar.
***
Üzü yalnız biçimcə gözəllər gözəlliyi “göydən düşən üç alma” kimi əldə
edirlər, ruhanilərinsə içində işlər gedib, gedir.
***
Biçim gözəlliyinin təəssübçüləri və öyücüləri ruhani – insan gəlişmə
yolunda kötüklərdir.
***
Bəşər tarixi yalnız öyməklə qalmayıb biçimçiləri–onun yaradıcılığı da biçim
gözəlliyinə yönəlib. “İnsan gözəllik qanunu əsasında yaradır” deyən düz deyirdi
və bunu nəzərdə tuturdu. (İndikilər onun özünü qəribliyə salırlar, sözünü yox.
Sözünün canından isə beşəlli yapışırlar.)
***
Deyəni taxtdan saldılar adamlar, dediklərini saxladılıar.
***
Biçim gözəlliyini öymək insanilikdən deyil. Hər halda: Bu, artıq keçilmiş
mərhələdir – ən azı.
***
Biçimin yiyəsi biz deyilik, onun Doğa adında (Təbiət adında) yaradıcısı var,
idrakınkı isə özümüzük. Hamı, hər yaşda, hər yerdə idrakca gözəl ola bilər; hər
halda: hamı, hər yaşda, hər yerdə buna çalışmağa borcludur. Aydındır ki, biçim
gözəlliyi barədə bunu demək olmaz.
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***
Biçim gözəlliyi, ona hərislik, onun öyülməsi ellikcə qırğın yaraqları
yaradılmasına yaradı. Bu yaraqlar çağlayanda çağlar arası yaranmasına
yarayacaq, çağlar bir-birindən ayrılacaq: əski – yeni, dünənki – sabahkı
olmaqla.
***
Ayrıcın o tayında – Sabahda – İnam Atanın Günəş təsvirli, “İnsanlaşın –
İnsanlaşdırın!” carlı, mavi yerlikli Mütləqə İnam Bayrağını dalğalanan və
gülümsəyən görürəm!
***
Mən öz ruhani fərəhimi dünya malına dəyişə bilmərəm, onunla eyniləşdirə
bilmərəm. Mən ölümsüzü ölümlüyə dəyişmərəm.
***
Atamız var olsun!
1-3 Qar 15-il.
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Doqquzuncu boğça:

İŞ, DÖYÜŞ
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

ƏSARƏTLƏR
“Ərəb əsarəti ölüb!” deyənin gözlülüyünə inanmayın, ona gözlük zakaz
eləyin Rusiyada. “Rus əsarəti öldü” deyənin ağlına dua yazdırın Ərəbistanda.
“Fars əsarəti ölüb” deyəni şəhər meydanında dar ağacından asın Fərqanədə...
***
Əsarət nəinki səndən bir az güclü, bir az gücsüz əsarətçinin səninlə yanaşı
yaşaması şəraitində ölə bilməz, o hətta əsarətçi öldükdən sonra da davam edə
bilər.
***
Əsarət o vaxt ölür ki, sən əsarətin bütün əlamətlərini yaşayışından qazıyıb
atırsan – yaxşısını da, pisini də.
***
Namaza dombalmaqlamı öldürmək gümanına düşmüsən ərəb əsarətini?!
Öz türkünə qarşı yağıçılıqlamı öldürmək gümanına düşmüsən fars əsarətini?!
Beynəlmiləlçilik qazanında bişərək, öz adını unutmaqlamı öldürmək gümanına
düşmüsən rus əsarətini?!
***
Sənin üzərində onun həm hökmü var, həm minnəti. Onun üzərində sənin
nə hökmün var, nə minnətin. Sən ona tən deyilsən. Sən azad ola bilməzsən!
***
Azad olmaq üçün yaxşıını da, yamanı da özün yaratmalısan, özün
yaşatmalısan, ona adı özün verməlisən.
Atamız var olsun!
27 Qürub 15 il.
HAQQ – HÜQUQ
Bəzək – mədəniyyəti öldürdü – onun içində insanın yerini tutdu.
***
Kitab bəzəyi gəldi – kitab öldü; qəzet bəzəyi gəldi– qəzet öldü; Otaq bəzəyi
gəldi – ev öldü; qadın bəzəyi gəldi– qadın mədəniyyəti öldü və onunla birlikdə
Ailə öldü.
***
“İndi hamı belədir, məsələn, oğrudur” deyimi doğrudur. Çünki belə
olmayanlar “hamı” anlayışına girmirlər – onlar Özü olanlardır.
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***
Hacı Zeynalabdın Tağıyevə heykəl ucaltmaq – Mirzə Ələkbər Sabirin
heykəlini yıxmaq deməkdir. İndi Sabir orada – postamentlərin üstündə hələ də
oturub qalıbsa – üzünə salıb.
***
Çıxılmazlıq üzündən: hər hansı bir insanın dilənməsi, sülənməsi, qəhbəlik,
oğruluq eləməsi birbaşa mənə aiddir, məni alçaldır.
***
“İmkanlı adamlarımız” nə qədər çox olarsa, dilənçilərimiz, süləntilərimiz və
qəhbələrimiz də o qədər bol olar.
***
Mən onları diləndirən, süləndirən, oğurluğa, qəhbəliyə yönəldən
“imkanların” ölməz qanlısıyam; uğrayanları səbəblərin üzərinə qaldırmağa,
aparmağa hər an hazıram.
***
Pisliyin səbəblərinə bəraət yoxdur! Heç bir “insan hüququnu” gözümə
soxmayın! Oğurluq, qəhbəlik, dilənçilik, süləntilik yaratmaq adlı hüquq yoxdur,
olmayıb, olmayacaq.
***
Pislik yaratmaq – adamların amanını qırıb, onları dilənməyə, sülənməyə,
qəhbəliyə, oğurluğa sürükləmək, itələmək – hüquq yox, zorakılıqdır. Zorakılıq –
heyvanlar aləminin hüququdur. Söz birləşmənizi dəqiqləşdirin!
***
Cəmiyyətdə çıxılmazlıqdan dilənən, sülənən, qəhbəlik, oğurluq eləyən
vardırsa, sizin “insan hüququ” adı verdiyiniz əslində soyğunçuluq və
zorakılıqdır.
***
“İnsan” sözü istisnasız olaraq, bəşəriyyətin bütün üzvlərinə aiddir. Bu söz
əski olsa da deyəcəyəm: hər bir adamın işləmək, yaşamaq və mülkiyyətli
olmaq hüququ var və bu hüququ bir adam vermir o birinə, bu hər bir kəsin
anadangəlmə hüququdur. (Bu söz söz kimi əskimiş olsa da, məzmun kimi
həmişə yenidir).
***
Deməli, bu gün cəmiyyətdə hökm sürən və bicliklə “hüquq”, “insan
hüququ” adlandırılan qayda – zorakılıqdır.
***
Zora uğrayanın zorakıya qarşı zor işlətmək hüququ var və bunu heç kəs
dana bilməz.
***
Bir kişi o biri kişidən bir barmaq irəli ola bilər, iki barmaq, üç barmaq, beş
barmaq, nəhayət, on barmaq irəli ola bilər, on dəfə irəli ola bilməz. “...Dəfə irəli”
barmaqlar – yalandır, aldatmadır və kəsilməlidir.
***
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Bir-bir, iki-bir barmaq irəli olanların hüququ cəmiyyət tərəfindən tanınır və
tanınmalıdır. Onların mənəviyyat məsələləriylə “humanitar sahələr” məşğul olur.
***
Mən “humanitar sahə” deyiləm. Mən haqqam. Mən hüquqla ölçmürəm,
haqla ölçürəm.
***
Atamız var olsun!
5 Köçəri 15-il.
AD–SAN QAYNAĞI
Xata-bala ad–san yaradan şeydir. Ondan qaçan ad-sandan qaçır.
***
Hamının fərsizliyi yığışır bir yerə – sarsılmaz fərsizlik yaranır – Camaat
adında.
***
Sarsılmaz fərsizlik fərd-fərd işıqlandırma yolu ilə sarsıdılır və sarsılmaz
fərdlərdən sarsılmaz fərlilik yaradılır – Özümlü Xalq adında.
***
Ruhani döyüş sənətdir – soydan-soya keçən, yüzillər boyu yaşayan,
qaşların düyününün bir anlığa belə, açılmasını yasaq edən amansız döyüş
sənəti, ölüm–dirim çarpışması...
***
Şeyx Şamil igidliyi: – Minlərcə başqalarını öldürməyə gücü çatdı, bircə
özünü öldürməyə gücü çatmadı – adiləşdi, adilərin cərgəsində, iyrəndiyi
qüvvəyə əsir düşdü.
***
Tam imtina – iş görməyənə məxsus keyfiyyət halı ola bilər. İş görən iş aləti
əldə etməlidir.
***
Köləlik qanunlarının pozulması kölənin xeyrinədir – xalqı kölələşdirən də
bunu bilməlidir, xalq da.
***
Bu dünyanın bütün “qələm əhli” – Elman Ağaoğlu da içində olmaqla yalnız
notlar istehsal eləyən “musiqi ictimaiyyətinə” bənzəyir; çalğıçısız, dinləyicisiz...
***
Çoxlu cavan oğlan və qızlar kimi: sevgisiz, ehtirassız, həsrətsiz, yanğısız...
***
Qısır sevgi olmur.
***
Ey İnsançılar! Biz bir dəfə, tək bircə dəfəysə də qılınca əl atmalıyıq – toptüfəngə yox, qılınca və sübut etməliyik ki, Xrist anti- Xristdən qat-qat güclüdür.
***
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İnsanilik bayrağına sığınmayan “qurucu qoçaqlığı” (“istehsalçı fəallığı”) –
kor döyüşüdür.
***
Yaşamaq istəyən – müstəqil ola bilməz. Müstəqilliyin qədəri özündən
keçmənin (imtinanın) qədəriylə ölçülür.
***
Kütlə məntiqi (“Xırda görmələrdən”): “Avtobusa dal (yaxud ön) qapıdan
minənlər çox həyasız adamlardır – ölkədə qıtlığı yaradan onlardır!”. “Bu
qadınlar (yaxud kişilər) çox başsız məxluqlardır! Onlar olmasa, ölkədə işlər yağ
kimi gedər...”. “Bu filan yerdən qovulmuş hamısı varlı köpəyuşağı!..”; “Bu
qalınqafa yerlilər!...”
Bu kimi sözlərlə bircə tərpənişdən ağız murdarlanır, ağız yiyəsi
şəxsiyyətini itirib kütlələşir.
***
Kütləyə bənzəməyin və bu bənzərsizliyi özünüz üçün balaca bir uğur sayın,
şəxsiyyətlənmə – fərdiyyətlənmə nərdivanınızın birinci pilləsi sayın. Çünki
irəlidə kütləni fərd–fərd parçalanma – kütləliyə qarşı döyüş var – müstəqil
fərdlərdən Xalq yaratmaq uğrunda döyüş.
***
Mən dünyaya deyirəm; Ədalətsizsən, ləyaqətsizsən, idraksızsan... Dünya
mənə cavab verir: Bunu mənə çoxdan deyiblər, çox deyiblər, səndən çox-çox
tünd deyiblər. Özüm də buna inanmışam və buna alışmışam. Keyfinə bax!
***
Əlim, qolum bağlıykən canavarla savaşa çıxmışam – parçalanmaya
bilərəmmi?
***
Əmək intizamına əməl eləyir, sağlamlığını saxlamaq üçün ayaqla çoxlu yol
gedir, su prosedurlarını çox səliqə ilə yerinə yetirir, əyin- başının təmizliyinə
söz ola bilməz, yemək və dincəlmək rejimlərini pozduğu yadına gəlmir,
əsəblərini korlamamaq üçün hirslənməkdən özünü uğurla qoruyur... Beləliklə,
filan işdən başqa heç nəyə yaramayan “gözəl bir qadına” tay olur.
***
Atamız var olsun!

DÖVLƏT və SƏN
Kimin ki böyük inkarı, böyük müqaviməti yoxdur – onun böyük təsdiqi,
böyük dünyagörüşü, böyük yaradıcılığı da yoxdur.
***
Sözün “ozon qatını” yırtmalı ki, üzlərə anlam işığı düşsün.
***
Bu – ən çox canlı, Zərdüştcəsinə ehtiraslı, yanğılı danışıq yolu ilə ola bilər.
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***
Bu cür danışılmadıqda – hər cür söz yalnız semiotik mətndir, abedir cansız.
***
Bu dünya doğrudan da “döyüş meydanı”dır, ancaq insana qarşı yox, insan
uğrunda; bir qom insan uğrunda yox, bütöv insanlıq uğrunda.
***
İki yumruqçunun, güləşçinin və b.k. yarışına “insan mübarizəsi deyilmir.
İnsan mübarizəsi “kimiysə, kimləriysə yıxmaq” məzmunu daşımır. İnsan
mübarizəsi– müəyyən anti-insan sifətlərə, halətlərə qarşı yönəlmiş əməllər
ardıcıllığına deyilir.
***
Dövlətdən gileylənirsən, umursan, küsürsən; mən sənə deyəndə ki, “dövlət
– sən özünsən” – bunu ələsalmaya yozursan.
***
Mən sənə: “Dövlət – sən özünsən” deyəndə – dövləti söymüş kimiyəm. Axı
sən bu dövlətə söykəndiyin kimi, bu dövlət də sənə söykənməlidir. İndi gör o
yazığın – dövlətin dayağı kimdir!
***
Ev nədir? Evçilərin qurduğu. Dövlət nədir? Dövlətçilərin – təbəələrin
bacardığı.
***
Bir örnək: Dövlətdən türklük umursan, öz canının türklüyünə isə göz
yumursan, onu demirsən, becərmirsən, qorumursan!
***
“Qaçqın” sözü – döyüşən ordudan qaçana yaraşır (“fərari” yerinə);
qovulanlara isə “qovqun”, “qovulmuş” deməliyik.
***
Atamız var olsun!

ANAMIN OYNACI – ƏMƏK İNTİZAMI
“Nədən belə yalavacsan, yarı toxsan, yarı acsan?” – əmək intizamından
soruş! “Əsərin niyə solğundur, ölgündür belə?” – Əmək intizamından soruş!
“Yaxan niyə cırıqdır?” – Əmək intizamına ilişib.
***
İntizamlı əməklə işləmək də olar, işləməmək də; yemək də olar, yeməmək
də; yüksəlmək də olar, yüksəlməmək də. Əmək intizamı – Prakrust yatağıdır.
***
Əməliyyəçi nəzəriyyəçinin cızdığını yerinə yetirməlidir; əksinə deyil. Əksinə
olduqda Nəzəriyyəçi Ələkçinin Qıl Verəni mövqeyində olur.
***
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Mən Nəzəriyyəçini Ələkçi sayıram; Əməliyyəçini – Qıl Verən saymıram,
Ələyi Bütövlükdə hörən sayıram.
***
İdraksız, iradəsiz, qeyrətsiz gözəl qəlblilik – piyanisqalar (içki düşkünləri)
yetirir, elə ortalıq dəliləri yetirir ki, belələri haqqında deyirlər: “Bilirsiniz o necə
ağıllı oğlan idi?!”
***
Şərə heç bir cavab verməmək də “şərə şərlə cavab verməkdir”.
***
“Qanadsız quş” – toyuq deməkdir. Qanadın bağlıdırsa, uça bilmirsənsə,
qanadını açmağa – uçmağa çalış – yoxsa qanadsızlaşacaq, toyuqlaşacaqsan.
***
Dünyada çoxlu heykəllər var– haqlı üsyanları qan selində boğanların
şərəfinə ucaldılmış heykəllər. Keçmiş üsyançıların arsız mənqurd balıaları bu
heykəllərin önünə baş əyməyə gəlib, oraya tər çiçəklər qoyurlar.
***
Günəşin işığında – yaşamaq (həyat) anlamı var. Bu, bütün düşkün
əhvalları puç eləyir (nihilist, bədbin ədəbiyyatı).
***
Dərisi soyulanda ağlamayıb gülən adam – yalançıdır.
***
Dərisi soyulanda ağlamayıb gülmək duzsuzluğunu dərisi soyulmyan
uydurub.
***
Az vaxtlı, çox qayğılı – balaca; az bilikli, az hünərli, gileyçi – zavallı,
Zavaloğlu.
***
Mən bədii nağılları çox sevirəm, praktik işlər haqqındakı nağılları heç
sevmirəm.
***
“Qalib gəlmək” sözünün anlamı nədir, tərkibi necədir? Qalib gəlmək–
yaşatmaq deməkdir; onun ideal optimal tərkibi belədir: ən azı 51%-i –
yaşatmaq.
***
Dünyanın yol verdikləriylə gedib yol vermədiklərinə çatmaq olar.
***
Atamız var olsun!

SƏNİ SƏN ELƏYƏN
Qəlbim iş istəyir
düşündüyünü...

–

ancaq

yalnız
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özünün

buyurduğunu,

özünün

***
Maşına yanacaq tökülür, su tökülür..., ancaq bütün bunlar onun varlığının
əsası deyil, varolması üçün imkandır; maşını maşın eləyən bu deyil, bunların
vasitəsiylə görəcəyi işlərdir.
***
İnsan da belədir. O yemək-içməyi sən yeyib–içəcəksən, o geyimi
geyəcəksən, o evdə yaşayacaqsan, o soyu artıracaqsan. Ancaq bütün bunlar –
maşına tökülən yanacaq, yağ, su yerindədir, onun kimidir. Sən bu imkanlar
üzərində, onların vasitəsiylə neyləmisən, neyləmək fikrindəsən? Bu sorğuya
verəcəyin cavab qədərdir sənin insanlığın da, “insan hüququn” da.
***
Maçın neyləyəcək yanacaqdan, yağdan, sudan– özü bunu bilmir. Sən –
bilməlisən. Bilmirsənsə, səviyyən barədə düşünməlisən.
***
Atamız var olsun!
16 Çiçək 16-il.

Quzey Qafqaz, 1994-95-ci illərin qışı,
RF–ÇR olayları
Bu aşırı dərəcədə qanlı olaylarda Çeçenin rəmz qüdrəti də saflığındaydı,
real qüdrətsizliyi də.
***
Mən heç bir hesablama aparmadan da bilirəm ki, Araza nisbətən, Kür
özündə daha çox axınları birləşdirir.
***
Dünya – dostlar da, yağılar da; yaxınlar da, uzaqlar da; arvadlar da,
uşaqlar da... Çeçen ucalığını, Dudayevin Göylərə layiq cahanşümul Cövhərini
neftə bulaşdırır, “neft kəməriylə”, “iqtisadi maraqlarla”, “məkanlarla” murdarlayır.
***
Ləyaqət adında heç bir marağı, Ucalıq barədə heç bir sorağı yoxmuş ki,
Dünyanın!..
***
Mən Türkü saflığa çağıranda real qüdrətsizliyə çağırmıram ki? Yox!
***
Türk ilsıra dolaylarında (tarix yollarında) çox çalxalanmış, bulanmış,
gursulanmışdır; sonra zaman-zaman, yüzillərin ləngərində durulmuşdur,
durulmaqdadır.
***
İndi Türkün qüdrətsizliyi bulanmağında ola bilər, durulmaqdan
dayanmağında ola bilər; Çeçenin qüdrətsizliyi duruluğundadır.
***
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Buna görə də Dünya Türkü yıxmaq üçün bulandırmağa çalışır. Çeçeni –
daha da durultmağa.
***
Rusiyanın Çeçenistanla savaşa girməsi – güləşməyə çıxan yekəqarın bir
pəhləvanın hələ güləş başlanmamış nəyə isə ilişib yıxılmasına bənzəyir.
***
Buna baxmayaraq, bu anlasmsız və aşırı dərəcədə qanlı savaşda RF – i
“qınayan” Dünyanın özü RF – in yerində olmaq istərdi, ÇR – in yox.
***
Buna görə də İnam Ata deyir: “Dünyadan yüksəyə qalxmasan, Dünyaya
işıq verə bilməzsən”.
***
Atamız var olsun!
13-15 Qar 16-il.
İDEYAYA QARŞI– İDEYA!
KP qeyddən keçməyə can atır, indikilər ona qarşı “kavqa yapmaq üçün”
onu qeydə almamağa çalışırlar, bu isə KP–ni daha da şitəndirir...
***
KP–yə qarşı ən etkili kavqa – Yurdda millətçilik işini əməlli-başlı, elmi
əsaslar üzərində qurmaqdır.
***
Mən “Elmi Əsas” kimi Asifçiliyi təklif edirəm. Bu nədir? Öyrənin, nə qədər ki,
gec deyil, öyrənin!
***
İslam dininə qarşı mübarizə – bu kavqanın mütləq tərkib hissəsi olmalıdır;
həqiqətin dediyi budur. Həqiqətdən başqa hansı bələdçi sizi getmək istədiyiniz
mənzilə aparacaqdır?
***
Siz bir mənzilə getmək üçün yola çıxanlarsınız, yoxsa “Mənzilə doğru
getmək” oyunu çıxardanlarsınız?
***
Kommunizm elə bir ideyadır ki, “qapıdan qovanda bacadan gəlir”. Qapı –
KP-dirsə, baca – İslamdır. Yaxud əksinə.
***
Onlar bir bezin qıraqlarıdır; hər ikisi – semit ağlının məhsuludur, kökləri
birdir; türkə (milliliyə) yaddır, yabancıdır; ona görədir ki, bunlar Yurdumuzda
qurulanda (qurulandan bəri!) bizi yadlar səltənətinə aparıb çıxarır.
***
Yaxşı diqqət edin: Bizi bərabərçiliyin (kommunizmin) özü yox, bizə sırınan
biçimləri (mollaçılıq və partiyaçılıq) təhdid və narahat edir, çünki bu biçimlər
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bizim milli özgünlüyümüzü (müəyyənliyimizi) əridib yox eləyir (başqa bəlalar
bunun ardınca gəlir).
***
“Meydan hərəkatını” yaxşı-yaxşı incələsəniz, bu məzmun açılacaq üzünüzə.
***
(Oddur ki) KP – yə qarşı kavqada M.Rəsulzadələrin səhvini təkrar etməyin!
İdeyaya qarşı ideya qoyun! Üçqıfıllı tapmaca yox!
***
Millətçilik – türkçülük! Açıq, aydın, öz adıyla. (M.Rəsulzadələrdə olduğu
kimi, “kültür və Səyavuşçuluq” yox!). Ehmallıq olmasın! Fürsət əldən çıxmasın!
Ovu – bərədə!
***
Bu düstur “Azərbaycana xidmət edirəm!” parollu partiya və qurumların
hamısı üçün qaçılmazdır, düzdür.
***
Soruşun ki, Azərbaycana qulluq eləməyən qurumun nə iti azıb
Azərbaycanda?!
***
“Səyavuşçuluq” – türk üçün (Azərbaycan üçün) milli şiəçilikdir – İranın
xeyrinə işləyən.
***
Şiə islamdan nə dərəcədə ayrıdırsa, Səyavuşçuluq da İrançılıqdan o qədər
aralıdır.
***
Ruslanla İvan kimi, Səyavuşla Darayavuş da dayı – bacıoğludurlar.
Qulağınızda sırğa olsun!
***
Sözümüz sözdür: İdeyaya qarşı – ideya!
***
Atamız var olsun!
26 Qar 16 -il.
AYAQLAR ALTINDAN ÇIXALIM!
İllər, arası kəsilmədən axıb gedir, sıralanır – ilsıra yaranır. (İlsıra – yəni
tarix).
***
İlsıra – illərin həm sırası, sıralanmasıdır, həm də gedişi, axışı. İlsıra – həm
addır, həm iş.
***
Axış, gediş bizim xalqımıza pisliklər gətirir, onu ayaqlara salır.
***
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Xalqımızı düşmüş olduğu uçurumun dibindən qaldırmaq, ayaqlar altından
çıxartmaq üçün – gedişə bir təpkinti salalım, gedişin yönəldici olalım!
***
Ayrı yol yoxdur. Özgələrin humanizmınə, sivilzasiyasına, mədəniyyətinə,
insafına, demokratiyasına bel bağladıqca belimiz sınıb, sınacaq. İlsıranın olqu
(fakt) bölümü bunu aydın göstərir: bugünkü durumumuz da eləcə. Çünki
humançılıq, sivilçilik, kültürçülük, mərhəmətçilik, insafçılıq, demokratçılıq,
qanunçuluq... – beli əyilmişlərə verilən paydır.
***
Belimizi düzəldəlim, başımızı dikəldəlim!
***
Bu qovğada öz millətimizə söykənə bilmək üçün millətimizi millət
yetişkənliyinə yetirəlim! İçimizdəki yadlıqların əlamət və nişanələrini siləlim,
aramızdan götürəlim, ilim – ilim itirəlim!
***
İçimizdəki yadlıqların əlamət və nişanələri: “Az. dili”, çoxadlıq, antonçuluq,
əbdülçülük, səyavuşçuluq, batıçılıq, qeyri-türk abelər, qurumlar, “müqəddəs”
kitablar, peyğəmbərlər, allahlar, adət və gələnəklər...
***
Atalım bunları, atalım! Özgün yolu tutalım! Ayrı yol yoxdur! Ayaqlar altından
çıxmağın ayrı yolu yoxdur!
***
Vardırsa – göstərin. Üstümüzə ayaq alan yadlıqları yıxalım, ayaqlar
altından çıxalım!
***
Atamız var olsun!
16 Köçəri 16-il.
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Onuncu boğça:

SƏNƏT və SƏNƏTKAR
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

CÖVHƏR
Boynuma minmək istəyən kitaba qadam!
***
Bizim güzərandan bizim kitabımız yarana bilər, bu – şər deyil. Bizim
güzərəranımızın bizim kitabımızdan yaranması şərdir. Çünki birinci halda
kitabımızın xalqa dəxli olur, ikincidə olmur.
***
Kitabım ümidimi, sevincimi azaldır – uğurum kitabsız əldə olunmalıydı.
***
“Şərqdə” kolxozlar dağıldı – fərdi təsərrüfatlar yarandı, Qərbdə klassik
musiqi öz yerini cəza, estradaya verdi... Məncə, bunların səbəblərində ortaqlıq
var.
***
Elə şeylər, hallar, olaylar var ki, doğrudan da gözəldir, ucadır, əlçatmazdır,
ancaq həm də həyati, təbii, xəlqi deyil... Milyon manata satılan sənət əsəri kimi,
Motsart musiqisi kimi...
***
Pul ölçüsünə sığışan sözü yazmasan yaxşıdır!
***
Xalqın yaratdıqları yazıçıya gərək olduğundan daha çox, yazıçının
yaratdığı xalqa gərək olmalıdır, çünki yazıçıdan fərqli olaraq, xalq
“Yaradıcıyam!” deyə, “Yazıçımçün ölərəm!” deyə bağırmır.
***
Kənd (el) toylarının havası canımızdan çıxsa, xalqımız ölər bir xalq kimi.
Odur ki, qol-qıçımızın da el toyları barədəki yaddaşı gerçəkləşib yaşamalıdır.
***
Mənim sözümdən antifars, antirus, antierməni, antifransız, antiyunan,
antuamerikan və bu kimi anlamlar çıxaran məni düzgün anlamayıb. Mən hər bir
obyektin antiinsani cəhətinə qarşı olmuşam və söz demişəm.
***
Süleymanlı Mövludun “Dəyirman”ı barədə: Sənət olmasa, içimizdəki
dəyirman üyüdüb yeyər bizi.
***
Ona görə yazdım ki, yazılmış olduğunu bilmirdim. Bilsəydim, ağgünlü
olardım, yazdım – “lovğa oldum”.
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***
El gözəl nəğmələrin olmasını istər, ancaq kiminsə böyük şair, böyük
bəstəçi olması elin vecinə deyil.
***
Sənətçi istəməlidir ki, onun eli böyük nəğmələr dinləsin və oxusun–
nəğmənin, nəğməkarlığın başqa stimulu yoxdur.
***
Qabaqca şair olmayan – peyğəmbər olmayıb, ola bilməz. Şairlik heyrətdir;
o, gözü o qədər geniş açır ki, dünya birdən-birə göz önündə bütöv dayanır –
başdan-ayağa, özünün bütün dərdləri və sevincləriylə. Peyğəmbərlik buradan
başlanır.
***
Böyük şəxsiyyətlə birləşməyən heç bir sənət böyük ola bilmir. Böyük
Şəxsiyyətlə birləşən heç bir sənət balaca olmur – lap cəhrəçilik də. Cılız
şəxsiyyət istənilən sənəti də cılızlaşdırır. Çünki “Şəxsiyyət – Sənət” Birliyində
Şəxsiyyət əsasdır, müəyyənedicidir. Şəxsiyyətsə yalnız ləyaqətdən asılıdır,
çünki ləyaqət–Mütləqdir!.
***
Sənət nə qədər böyük olur-olsun, o, Şəxsiyyətin körpəsidir, onun döşündən
süd əməndir.
***
Deyirlər dəmir qırıntıları maqnit ətrafında müəyyən nizamla düzülür. Xalq
həyatı üçün hikmət də belə bir yük daşıyır.
***
“Yeni Oğuz Sözü”ndən çoxlu dost və düşmən qazandım, düşmənləri
özümə götürüb, dostları Yurduma verdim.
***
Gəncəli Kifayət öz biçimini, öz izharını Xanlarova Zeynəbə bənzətmək
üçün dəridən-qabıqdan çıxır. Necə acınacaqlı bir yanılma! Bütün “Zeynəb
sənəti” Kifayət niskilinin yanında heçdir əslində – xalis altun yanında qəlb altun
kimi.
***
Söz – işdir, dərdlə yazılarsa; fərəhlə yazılarsa, fərəhli yazılarsa.
***
Musiqidə yaxşı nə varsa, sazda o var.
***
Nə qədər ki, sənətkar sağdır, onun heç bir əsərini bitmiş saymaq olmaz,
çünki sənətkarın fikrincə, bitkinliyin (kamilliyin) sonu yoxdur.
***
ŞAİRLƏR
Şeiri yalnız şairlə bağlayan – özününkü saymayan oxucu şeirə yarar deyil.
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***
Şeirimiz çiynimizdə qanad olmalıykən, boynumuzda yükə (minnətə) çevrildi.
Şairlər, gərəkdirmi bizə belə şairlik?!
***
Heç görmədim ki, naşir şairə minnətdar olsun, əksinə gördüm həmişə.
Halbuki naşirlik texniki işdir, şairlik Allah vergisi.
***
Şeirin yalnız nəşr olunmaqla xalqa çatması – “yeni” çağlarda şeirin aqibəti
– aqibətsizliyi.
***
Şeirə görə qonorar – şairin məcburi üzqaralığı, qonorara görə şeir –
şairliyin ölümü.
***
Şairlər! Xalqla birbaşa görüşə çıxsın – naşirsiz,, naşirin başı üstündən!
***
Ey xalq! Özü üçün kitab yazanı qapına qoyma! Kitab Sənin üçün
yazılmalıdır, onun başqa ünvanı yoxdur! Elə buna görə də yazıçının çörəyini
sən verməlisən.
***
Sənətkara çörəyi Dövlət yox, El verməlidir. Sənətkara verdiyi çörək – Elin
poeziyasıdır.
***
İnam Ata (Asif Ata) demişkən: “Kəndçi öz torpağında Füzulinin qəzəlini
yetişdirəndə” xalqla sənətkar arasında birbaşa görüş – doğmalıq yaranacaq,
onlar öz aralarında “başa–baş dəyişməyə” (“natura mübadiləsinə”) bənzər
doğma bir hala keçəcəklər.
***
Xalqa gərək olduğundan artıq bircə misra şeir yazmaq sağlam adamın
dilənməsinə bənzəyir.
***
Daim dolu kitab mağazaları – şair üçün alçaldıcı göz dağı – qoyunun
gözünün qabağında qurd kimi.
***
Şairlər! Yığışın onunuz, yüzünüz bir yerə, sözü verin Birinizə, o sizin Piriniz
olsun, siz Onun Sözünü el içində sevə-sevə yayıcılar olun. Onda Poeziyanın
qəlbi sevinər.
***
Şairlər! Bilin ki, “Mən də şairəm!” dikbaşlığı hələ heç kəsi şair eləməyib.
***
“Yalnız türk şairi”?! O nə olan şeydir?!
***
Şairdə mütləq ümumbəşərilik olmalıdır. Şair öz millətindən yüksəyə
qalxmağa borcludur – bu, onun öz xalqına xidmətidir.
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***
Şair – millət içində ümumbəşərilik carçısıdır, bəşər içində öz millətinin
çarçısı, daha doğrusu nişanıdır. Başqa sözlə, maddiyyat içində ruhaniyyat
carçısıdır – şair müqəddəsliyini yaradan budur.
***
Millilik xəlqiliyin təzahür biçimidir, əyninə ən çox yaraşan paltardır,
sümüyünə düşən havadır... Xəlqilik – ümumbəşərilik və insanilikdir.
***
Şair yalnız şair olmalı, bir üz yiyəsi olmalıdır, başqa qayğılara, ehtiraslara
uymamalıdır. Yalnız beləsi şairdir. Bəhlulzadə Səttar kimi. Qalanları – şairliyə
yük olanlardır.
***
Şair şeirinə görə qonorar aldıqca utanmalıdır. O, buna sevinən kimi
şairliyinin üzərinə kölgə düşdüyünü duymalıdır.
***
Şairlik dəlilikdir camaat gözündə, camaatlıq ölülükdür şair gözündə. Buna
görə də “camaatla həmahəng şair” – olmur. Şairlik ayrı-ayrı fərdlərin camaatı
xalqlaşdırmaq harayıdır.
***
Camaat içində şair tikan üstə oturmuş kimidir, şair qarşısında camaat tikan
üsdə oturmuş kimidir. Çünki şairlik adiliyin ölümüdür, adiliksə camaatın sevdiyi
rahatlıqdır.
***
“Şair və camaat” anlayışı yoxdur. “Şair və El”, “Şair və Yurd”, “Şair və Yol”,
“Şair və Mürşid”.... anlayışları var.
***
Ay camaat, özünüzü şairə tən tutmayın – Çuval yanında Dağar kimi
görünərsiniz!
***
Ey Şair! Özünü camaata tay eləmə – varından yox olarsan!..
***
Naşirlər qabaqca Filankəsi tanıyırlar, sonra, Filankəsə görə, şairin şeirini.
Halbuki şairlə, şairin şeiriylə müqayisədə Filankəs öləri bir şeydir.
***
Yüksək poeziya – gözəl insani sifətlərin gözəl və ölməz arxivi, muzeyi...
***
Sənət doğurdan da sənətdirsə, heç bir xalqa qarşı, insana qarşı çıxa
bilməz, çıxarsa, deməli o, sənət deyil.
***
Atamız var olsun!
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PUŞKİN
Məncə, rus cəmiyyətinin Puşkini bu qədər “sevməsi” Puşkinin ürəyincə
deyil.
***
Ola bilməz ki, həm gözəl şeirlər qoşasan, həm də cəmiyyətin sevimlisi
olasan.
***
Cəmiyyət İstedadı qabaqca burunlayır, sonra istedad cəmiyyətin burnunu
qırır. Sonra cəmiyyət deyir ki, biz onunla qohum idik, yağ-bal idik. Sonra
cəmiyyət İstedada yalmanır, ona sığınır və bu yolla onu aldadıb mənimsəyir.
Bundan ürəyi gedən istedad da olur, zəhləsi gedən İstedad da...Puşkin
hansındanmış?
***
Cürbəcür gözəl geyimlər geyinəsən, rəssamlar cürbəcür duruşlarda şəklini
çəkələr, qıçını qıçının üstündən aşırasan, çara naz eləyəsən, sürgündə olasan
və orada “Yevgeni Onegin” yaradasan, Azadlığı öyəsən... Tutmur bunlar birbiriylə, tutmur!...
***
Puşkin Ərzuruma sürtüldü – qəlp çıxdı.
***
Atamız var olsun!
***
Yüksək sevgi qoşquları (şeirləri) adda-budda ömür vahələrindən toplanan
tər çiçək qomları.
***
İdeya yaradanın inzibati-texniki işçilərdən asılılığı olmamalıdır öz
ideyalarını yaymaqda.
***
“Sazı vermirəm” – deyənin səmimiliyinə sözüm yoxdur, türklüyünə isə
şübhəm var: haradasa, haçağsa qanında qarışıqlıq olub.
***
“Muğamatı sevmirəm” – deyənin səmimiliyinə sözüm yoxdur, şərqli
olmasına isə şübhəm var: haradasa, haçağsa zatında qarışıqlıq olub.
***
Azaflı Mikayıl sazını gümüldədə narın-narın, mən içimdə qovrulam korunkorun, göz yaşımı çörəyimə yavanlıq eləyə-eləyə...
***
Şair olsam, şeir eləyərəm bu beyti:
İpək kələfiyəm havadan yumşaq,
Bir qılınc çağım var almazdan iti!
***
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Sənət – həyata münasibətdir, onu qələmin elə ilk cızgisiylə, bircə cizgiylə
bildirmək gərəkdir. “Üzərində işləmək” onu qondarmalaşdırmaqdır, “üzərində
tər tökə-tökə işləmək” – gülünclük və acınacaqlı bir peşəçilikdir, yoxsulçuluqdur.
Belə sənətkarlıq – ruhani izhar biçimi deyil, sənət isə məhz belə olmalıdır –
Ruhani içsəs!
***
Dezdemona dilinin Kassio müdafiəçiliyiylə murdarlanmasından Azərbaycan
ədəbiyyatında Söyüdlü arxlar çəkildi, onların üzərində Körpüsalanlar işə
başladılar.
***
Deyimlər (hikmət) janrı – peyğəmbərlərin janrıdır.
***
Müğənni Əyyubova Mələkxanım, mən sənə borclu! Borclu borclunun
sağlığını istər.
***
Qədir Rüstəmov qarşısında üzərimə ona görə borc götürmürəm ki, qaytara
biləcəyimə inanmıram.
***
Müğənni Rüstəmov Qədiri öyürlər, Qədiri dinləyib görürsən ki, öygüləri
cılızdır; gitaraçı Rəmişi öyürlər, Rəmişi dinləyib görürsən ki, öygüləri böyükdür.
***
Söz enməməlidir gerçəklik səviyyəsinə – enəndə ABŞ-laşır, həpəndləşir
söz.
***
Poeziyanın musiqisi yaranıb, musiqinin poeziyası yaranmayıb– poeziya
musiqiyə borcludur.
***
Qalib gələcəyimizin, daim var olacağımızın – ölməzliyimizin sevincli, sevgili
məntiqi yaşayır aşıq musiqisində.
***
Aşıq musiqisi – hər yerdə hər zaman üzüağ musiqi, mütləq anlamda üzüağ
musiqidir.
***
İnsan bədəninin sənətə dəxli yoxdur – bədən biologiyanın öyrəndiyidir.
***
Bədii obraz yaratmaq istedadı – ağartmadan ağlığını göstərmək,
qaraltmadan qaralığını.
***
Zadəganlıq, əyanlıq, aristokratlıq eybəcər haldır, anti-insanilikdir – sənət
onu öyə bilmız, insan olan onu öyənə sənət deyə bilməz.
***
“Bir dövrdəyəm ki, nəzm olub xar, Əşar bulub kəsadi-bazar” (Füzuli). Çünki
şair yazdığı duyğulara dönük çıxır, onları yazdı yalnız, yaşamırdı. O, özünü
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“şeir xridarına” bəyəndirmək istəyirdi, onun tərəfindən sevilməyə çalışırdı, canı
çıxırdı bundan ötrü. Halbuki əksinə olmalıydı: “xridarın” canı çıxmalıydı şair
tərəfindən sevilmək üçün.
***
“Mən müntəzirəm verəm rəvacın, Bimar isə eyləyəm əlacın”. (Füzuli). Əlac
elədin, ey Böyük Aşiq!
***
Sözdən çörək çıxa bilərmi? – Bilər, ancaq sözün bundan xəbəri
olmamalıdır.
***
Mən qəzetçilərin, jurnalçıların, efirçilərin, naşirlərin təqdim etdikləri “Safruh”
olmaq istəmirəm, özümün olmaq istədiyim, ola biləcəyim, olduğum Safruh
olmaq istəyirəm.
***
Görəsən, indi bizim tanıdığımız Səməd Vurğun kimdir – Özünün olmaq
istədiyi, ola biləcəyi, olduğu Səməddir, yoxsa qəzet- jurnalçıların, efirçinəşirçilərin təqdim etdikləri?
***
“Yoxsul yaşamaq” adında ədəbi və elmi bəraət yoxdur – baxmayaraq ki,
yoxsul yaşamaq hamı üçün üz ağlığı ola bilər.
***
Siyasətə siyasət mövqeyindən yanaşmaq – sənətin ölümüdür.
***
Bədiyyatda da, elmi ədəbiyyatda da cismani gözəlliyi ruhani (insani)
gözəllikdən fərqləndirməli. Qadının (qadınlar üçün kişinin) cismani gözəlliyi ilə
ləyaqətinin (ruhani-insani gözəliyyinin) fərqləndirildiyi kimi.
***
Özün döyüşkənsən, sözün yox, çünki söz sənin meydanın deyil.
***
Mən yalnız iki cür bədii tənqid tanıyıram: 1) “Sən filan anlamı çatdırmaq
istəyirsən, ancaq onu düzgün (gözəl, bədii, zidiyyətsiz, yığcam, aydın və s.)
çatdıra bilmirsən”. 2) “Sənin çatdırdığın filan anlam – son ucda insana,
insaniliyə qarşıdır”.
***
Savadlının varı ola bilər. Ancaq kim ki, həm varlı, həm savadlıdır – onun
savadında yaramazlıq var.
***
Bədii tənqid: Bir eybəcərliyi cəmiyyətə qəbul elətdirməyin, onu gələcəkdə
sevdirməyin ilk mərhələsi. Dünən Hacı Qara söyülürdü, Məşədi İbad söyülürdü,
Zeynalabdin Tağıyev söyülürdü, Şeyx Nəsrullah söyülüdü, Edliya söyülürdü...
Bu gün bunların hamısını başınızın üzərinə qaldırırlar.
***
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Qınaqsal sevgi qoşquları (“Satirik məhəbbət şeirləri”) – çoxrəyçilik,
demokratiya, söz azadlığı – nə dilindədir? Yer üzündə olmayan bir dildə, dil
xəritəsində olmayan bir dil xəlitəsində.
***
“Kiş, kiş!”lə donuz darıdan çıxmır – bu, ədəbiyyat sözü deyil. Ədəbiyyat
üçün donuz yoxdur, insan var – bütün 7 boyasıyla, 7 boyanın bütün çalarlarıyla.
Qovan – darıçıdır, qovmalıdır; çağıran– ədəbiyyatçıdır, çağırmalıdır.
***
Ədəbiyyatçı hər bir yazını başa çatdırıb qələmi yerə qoyanda bir sevinc
duyğusu keçirir. Bu sevinc donuzun burnuna çomaq vurulmasından duyula
bilməz. Çomaq vuran – qisas ləzzətiylə ürəyin yanğısını söndürür. Bu isə
ədəbiyyatçı halı deyil.
***
Bəs Sabir necolsun? Bəs Oktyabr inqilabı necolsun? Sabir satirik şair deyil,
dərdçi şairdir. Oktyabr inqilabı – darıçı işiydi– olmalıydı.
***
Oxucu üçün bədii əsərin böyük-böyük təsvirlərini yığcamlaşdırmaq lazım
gəlir ki, onu anlayasan; aforistik (deyimsel) yazıda qısa-qısa sözləri, ifadələri
böyük fəzalar qədər genişləndirmək lazım gəlir ki, onu anlayasan. Buna görə
də eyni zamanda çoxlu bədii yazı oxumaq mümkün olur, çoxlu deyimsel yazı
oxumaq olmur.
***
Sənətin yaşamanı (həyatını) tarixi çarpışmalarla qol-boyun təsvir eləmək –
sənəti danmaqdır. Tarix yazısında iki çarpışma yanaşı göstərilməlidir:
maddiyyatçılarla maddiyyatçıların və bunlara qarşı mənəviyyatçıların –
insançıların çarpışması. Hərbi yürüş marşı – sənət əsəri deyil.
***
Böyük sənətkarlar böyük sənət bilicilərinin bildiklərini bilməyiblər. Platonun
bildiyini Evripid bilmirdi.
***
Atamız var olsun!

ŞÖVKƏT XANIM
Oğlum, qızım! Öz sənətində son nəfəsinizə qədər səmimi olun – Şövkət
xanım kimi!
***
Bu bic həyat bicləşdirə bilmədi Şövkət xanımı zərrə qədər də! Uzun və
sevdalı ömründə Şövkət xanıma bircə aşıq yiyələndi – Sənət adında!
***
Şövkət xanım – Sənətin ölməz, ərköyün, sevimli və sevincli yavrusu!
***
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Bir də: Ata saydı Şövkət xanım Sənəti özünə – əbədi, ölməz. Daim Ata
gözü duydu öz üzərində. Ona görə də daim üzgülər oldu, üzüağ oldu, bəxtiyar
oldu.
***
Xalq sevincəklik duydu Şövkət Sənətindən – müdrik, həyalı. Xalqımızın
musiqili sevinclərində daim Şövkət notu da olacaq.
***
“Dərələr” mahnısı oxumaqla Şövkət xanıma meydan oxuyan gözəl! Sən nə
Şövkətli bir hünər göstərirsən! Öz sənətində son nəfəsinə qədər səmimi ola
bilsən, deyərəm “Sənə əhsən!”
***
Atamız var olsun!

TƏNQİD–SƏNƏT
Belə bir şərti müqyisə: Sənət – dram əsərinin mətnidir, Ədəbi Tənqid –
onun səhnə təcəssümü.
***
Ədəbi Tənqid – Sənətin Məcnunu olmalıdır: El Leylini Məcnun vasitəsiylə
sevir ən çox, Məcnunu – Leyliyə olan sevgisiylə.
***
Ədəbi Tənqidin elmləşməsi Sənətin zərərinədir, deməli, Elə zərərdir.
***
Ədəbi Tənqidin alimləşməsi – Məcnunun ağıllanmasına bənzərdi. Ağıllı
Məcnun olurmu?
***
Əbədi Tənqid öz İşinin və Seyrçilərin (Elin) vurğunu, dəlisi (Məcnunu) olan
ekskursiya başçısına da bənzəyir.
***
Əbədi Tənqid – minbir cilvəli Sənətdir, Sənət Pərisidir.
***
...Əslində Ədəbi Tənqid – Sənətə nisbətən daha yaxındır, yaxın olmalıdır
Elə...
***
Atamız var olsun!

OTELLOYA MƏKTUBLAR
Əzizim Otello, sən o qızı niyə öldürdün?! Axı o, sevirdi səni, sevə bilirdi,
sevməyi lazım bilirdi...
***
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Axı sən də onu sevirdin, əzizim, qardaşım, Otello! Gəl gör indikilərdən bir
kəsi sevə bilərsənmi?! Gör razılıq verəni tapılarmı ki, sən onu dəlicəsinə
sevəsən?! Bunlar sənun sevgindən huyuxub dəli olarlar. Öz qurtuluşlarını
Yaqonun beşgünlük ağuşunda taparlar, Otello, qardaşım, əzizim!
***
Sıxlıqdır, əzizim, qardaşım, Otello, yamanca sıxlıqdır bu dünyada, sən
Dezdemonanı qınama!
***
Yeni dövrün qələm əhli faciəni yenidən yazır, Yaqonu ağardıb, səni qaraldır,
öz boyasını təsvir edib, səni təsəvvür edir. Bunlar anlamırlar ki, sən əbədi
ağsan, əzizim, qardaşım, Otello!
***
Yaqoluq tamamilə duruya çıxarılıb, Yaqo faciə qəhrəmanına çevrilib, əzizim,
qardaşım, Otello! Sıxlıqdır, yamanca sıxlıqdır bu xarabada!
***
Gərək yaşayaydı Dezdemona, dahiydi o qız öz sevgisində. Sən ölməlini
öldürmədin, Otello, əzizim, qardaşım!
***
Dezdemona bu həyatdan ucaydı. Bu həyat dabanını qaldırıb, boğazını
uzadıb ona bir çımdik kir yaxmaq istədi. Sən bu cür çimdik cəhdini də
götürmədin, ah, əzizim, qardaşım, Otello!
***
Biz öldürmürük, qucaqlayırıq. Dəyişik Salınmış dəsmaldan burnumuza
dəyən həyat üfunətini fransız ətri sayırıq. Gözümüzü onunla bağlayır,
qulağımıza onunla tıxayırıq, ah , əzizim, qardaşım, Otello!
***
Əzizim Otello! Ola bilsin ki, sənin yaşadığın günlərdə, sənin dolaşdığın
ellərdə mədəniyyət anlayışı dar imiş – xəyanət götürmürmüş, kir götürmürmüş...
Buna görə də sənin mədəniyyətin bizimkindən az imiş...
***
Biz də adam öldürürük, əzizim Otello! Ancaq ərə (yaxud arvada) xəyanətə
görə yox, çöldə tumançaq gəzməyinə görə yox, yataq otağı əməliyyatlarını
küçə və meydanlara köçürməyinə görə yox, müqəddəsliyi tapdadığına görə
yox, Yurdu satmağına görə yox, Eli aldatmağına görə yox, xalqa zidd işlərinə
görə yox, doğma mədəniyyəti yad mədəniyyətin, əsl mədəniyyəti qondarma
mədəniyyətin ayağına verməyinə görə yox, hətta “Səhrada tozanaq” qoparıb
dünyanı dağıtmağına görə yox...
***
Türk olduğuna görə öldürürük, ərəb olduğuna görə, rus olduğuna görə,
alban olduğuna görə, fransız olduğuna görə, erməni olduğuna görə, filan
partiyanın üzvü olduğuna, yaxud olmadığına görə... öldürürük.
***

422

Qocalıb əldən düşmüş xalamıza öldürürük – onun beş manatına
yiyələnmək üçün. Bacımızı boğub öldürürük – onun beş qarış enində otağını
tutmaq üçün. Uşaqlarımızın anasını vurub öldürürük– anaşa iyimizdən iyrəndiyi
üçün...
***
Bir sözlə, bizdə mədəniyyət anlayışı, sivilizasiya anlayışı ağıla sığmayacaq
dərəcədə genişlənib, əzizim, qardaşım, Otello! Gərək o qız yaşayaydı, biz ona
möhtacıq...
***
Əzizim Otello, səndən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, mənim bu sözümü
Şekspirə çatdırasan: “Ustad, onsuz da tonqalı möhkəm qalamışdın, gərək
Dezdemonanın dilini Kassio müdafiəçiliyinə bulaşdırmayaydın!..”
***
Az qala yadımdan çıxmışdı! Sənin adın niyə mənə belə tanış gəlir,
qulağımda niyə bunca doğma səslənir, əzizim Otello? Olmaya sən bizim
Atillasan, Atlıxanımızsan?!
***
Atamız var olsun!
18-20 Od ayı 13-il

Teatrdan Uzaq Adamın
TEATR DÜŞÜNCƏLƏRİ
Son vaxtlar Teatr barədə çox düşünürəm – mən, Teatrdan uzaq adam –
onun nə qədər gərəkli olması barədə düşünürəm...
***
Adamlar ağıla sığmaz dərəcədə yoxsullaşır, qabalaşır, birtərəfləşir,
duyğusuzlaşır, mallaşır – maddiyyatlaşır, cismaniləşir – heyvanlaşırlar.
***
Uçurumlu bir duruma doğru gedirik. Teatr azdan-çoxdan bir iş görə bilərdi
xilasımız üçün.
***
Ancaq indi Teatr yoxdur. Onu teatrlaşdırılmış siyasi-milli çəkişmələrdidişmələr görkəzməsi əvəz eləyib.
***
İndi Teatr camaatın dalınca yortur. Orada camaat nə desə – odur! Camaat
çəkişmə-didişmə, şəhvət, şöhrət, “ifşa” istəyir – özgəni, uzağı “ifşa”. Təlxək
oyunu, “şou”, gülmək... Teatr da bunları verir ona.
***
Son ucda camaat daha da cinləşir, iblisləşir, təlxəkləşir.
***
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Teatra baxmayanlar tam arxayın, özünəinamlı, sakit, qalib duyğusuyla
malqaralaşır...
***
Teatra, kitaba, dərinliklərə, incəliklərə, zərifliklərə, duyğulara adamlar o
qədər yadırğayıb-yadlaşırlar ki, onlarla anlaşmaq: onları başa düşmək, onları
başa salmaq açılmaz düyünə düşməkdədir. Bu hal məni yamanca qorxuya
salır.
***
Kino – şəhvət və vəhşət seyrinə çevrilib və kinoya baxanlar əslində kinoya
yox, kefə baxırlar – bunun üçün kinoteatrın yaratdığı xudmani qaranlıq
şəraitindən bəhrələnirlər, böyür-başdakı kef yoldaşlarının yaxınlığından isə
əlavə qıcıq qaynağı kimi qidalanırlar...
***
Televizor öz “tamaşaçısından” heç bir hazırlıq istəmir; ona mırt vura-vura
baxır, tum çırtlaya-çırtlaya qulaq asırlar. Onun müsbət effekti sıfıra bərabərdir.
***
Televizor tamaşaçılığı – tamaşaçılıq deyil, adətkərdəlik, öyrəncəlikdir; heç
bir dərmanla sağalmaz bir xəstəlikdir...
***
Televizor “tamaşaçılığıyla” Milli Dram Teatrımızda, misal üçün, “Oqtay
Eloğlu”ya baxmaq kimi ziyatət mərasimini bir araya qoymaqmı olar?!
***
Cəmiyyət camaatı buraxıb başlı-başına.
***
Hamı “biznesə”, alverə, qazanmağa qurşanıb, şəhvətə, “dizayna” cumub
başlı-ayaqlı. Ayağının altında Torpaq olduğunu, başının üstündə ağacların
Çiçək açdığını görən yoxdur.
***
Hətta şöhrəti də o qədər sayan yoxdur! “Hamı bilir: varlığın sonu
ölümdür...”
***
Hamının yönü qibləyədir, qiblə ABŞ-dır.
***
Hamının üstündə iki molla Yasin oxuyur: baş tərəfdə Nitsşe, ayaqda Freyd.
***
Kim çıxaracaq adamları bu quyudan?...Teatr az-çox nəysə eləyə bilərdi – o
da “İfşa” bazarında, bazar demokratiyasında öldü!...
***
Heç yerdə “İnsan” sözü işlənmir, işlədilmir və işləmir. Cəmiyyət özünü elə
göstərir ki, guya bu işi, özü bilə-bilə, tapşırıb əski dinlərə. Əski dinlərsə bundan
gözəlcə bəhrələnir – İnsanın zərərinə!
***
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Qəzetlərmi? Qəzetlər insanlıqla məşğul olarsa, Arpadi Volisqini, Qoca
Voytovanı, erməni sıfırlarını “ifşa” edə-edə kim şöhrətləndirsin?! Nitsşeni,
Freydi, Buşu, Hacı Zeynalabdin Tağıyevi, “imkanlı adamlarımızı” (başqa sözlə,
həyasız oğrularımızı), həzrət Filan “imamımızı” kim mədh eləyib başımıza
çıxartsın?!... Yox, bu elə bir mövzudur ki, qəzetlərimizin ona vaxtı çatmaz, vaxtı
çatsa da, dişi batmaz.
***
Kitablar necə? Yox, əsla! İnsanlığın alıcısımı var?! Halbuki “kitab öz xərcini
çıxartmalı”, dövlətin xəzinəsinə faiz atmalıdır və buna görə də insanlıq kimi –
pula getməyən – hər cür sifəti sıxıb canından çıxartmalıdır – yoxsa acından
canı çıxır kitabçının!... Yenə Teatra bir az-maz ümid eləmək olardı...
***
Bəlkə məktəb? Yox! Ona başqa işlər tapşırılıb: o – “menecerlər”,
“dizaynerlər”, “daycestlər”, “kokteyllər”, rus, daha doğrusu ingilis, daha doğrusu
amerikan dili biliciləri, dəllallar, cürbəcür bu kimi mütəxəssislər, nə bilim nələr
yetirməyə yönəldilib. Onun öz qayğıları başından aşır. İnsan adı çəkməyə
məktəbin macalı və halı hardadır?!
***
İnsanlıq dərsliyi də yazılmayıb axı hələ! Necə olacaq, qardaşım İnsan,
halın – üç ildən sonra, beş ildən sonra?!
***
“Yurdum, yuvam Azərbaycan”! Səni kimdən soracağıq üç ildən sonra, beş
ildən sonra?! Yenə Teatrın olsaydı, gəlib Oqtaydan soruşardıq...
***
...Mən ömrüm boyu Teatrı çox da sevməmişəm, ancaq bu gün onu
əliçıraqlı axtarıram – suda boğulan saman çöpünə əl atan kimi... Neyləyəsən!
Cəmiyyətin bundan başqa əl ata biləcəyi bir çöp də görünmür mənə.
***
...Nə yaxşı ki, Asif Ata Yurdumuzda İnsana İnam Ocağı qaladı! Ömrünü
qurban vermək, həyatını riskə qoymaq bahasına! Ümid yalnız Onadır – İnam
Ocağına!
***
Azərbaycanı və İnsanı əski dinlər acgöz-avamlığının əlindən, menecerliyin
ağzından, ABŞ-çılığın cəhəngindən, Qərbçiliyin üfunətindən, “Toyota” aldanışı
quyusundan, “Alman xilası” adlandırılmağa başlayan ölümdən və bütövlükdə
cövhərsizlik– özümsüzlük yoxluğundan yalnız Asif Atanın İnam Ocağı qurtara
bilər. O da məncə – yalnız Atanın öz başçılığıyla mümkündür.
***
Çünki dünyada “ictimai tərəqqi” adı altında dəhşətli bir unifikasiya –
eyniləşmə xətti yeridilməkdədir. Bunun son ucu çılpaq, iyrənc, utanmaz,
həyasız, hücumçu, antiinsani, antiruhani Qərbçilik və maddiyyatçılıqdır...
***
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...Ata xilasına isə hələ çox var. O vaxta qədər Teatrdan da nəysə ummaq
olardı. Ancaq o, cəmiyyətdəki halın səhnə biçiminə çevrilib ölmüşdür..
***
Bu zəngləri Teatr daha uğurla çala bilərdi... Ey vah, Teatr!..
***
Atamız var olsun!
9 Qürub 14-il.

SƏNƏTİN ÖLÜMÜ və ÖLMƏZLİYİ
Saqqız çeynəyə-çeynəyə saysız-hesabsız adamları qıran, maddi nemətləri
yandırıb külə döndərən, tikililəri dağıdan, dörd yana od püskürdən, “fiziki
cəhətdən” çox güclü, “dəmir bədənli” oğlanlar nümayişiylə filimlər, tamaşalar
göstərirlər; adına da “Yeni sənət yaranır” deyirlər. Mənsə buna “sənətin
ölməsi” deyirəm.
***
Onlar adam öldürəndə də arın-arxayın saqqız çeynəyirlər, özləri öləndə də.
Onlar “ölümdən qaçmırlar”, öldürməyə qaçırlar; qaçanda da yalnız ona görə
qaçırlar ki, ölməmiş öldürmək fürsətini itirməsinlər. Onlar “ölməkdən
qorxmurlar”, öldürməməkdən qorxurlar...
***
“Dəmir bədən” isə nə onların yaratdıqları ideala uyğundur, nə də gəlib
çıxdıqları gerçəkliyə.
***
Dəmir bədən dəmir döyməkdə yaranır, onların yüksək inkişaflı texnika
çağında isə dəmiri dəmir döyür, bədən döymür; bədən yalnız xırdaca
barmaqları qaldırıb xırdaca düymələrə toxundurmağa xidmət eləyir. Bu bədən
cılız olmalıdır əslində, cılız olmasa, yüksək ağıllı kampüter otağında o, gülünc
görünər.
***
Bədən dəmiri döyüb dəmirləşdikcə, ondan ağrılar, acılar, ağular çıxırdı,
yerinə sevgilər, zərifliklər dolurdu, bundan bir əli qılınclı, bir əli sazlı, dili sözlü,
qəlbi xoş avazlı Koroğlular yaranırdı, Çənlibel dəliləri yaranırdı. Sənət onu əks
etdirirdi– çağın gerçəkliyinə uyğun, insanın amalına-idealına uyğun, ölməz...
***
İndiki ağzı saqqızlı “dəmir bədənlilər”, əslinə baxsan, dərya gödəndən
başqa bir şey deyillər. Onlar yalnız “mavi ekranlarda” öz yerindədirlər –
uşaqları əyləndirmək üçün, adamların uşaq “təfəkkürü” səviyyəsində saçsaqqal ağartmasına yaramaq üçün. Bu “dəmir bədənlilər” nəhəng siyasətçilərin
əlində oyuncaqdırlar.
***
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Bu yalan balalarının ifşaları ağızlarındadlr: saqqız onların nəyinə gərək –
adam öldürəndə, gözünün qabağında partlaya–partlaya, qıvrıla-qıvrıla adam
ölərkən kirpiyi də tərpənmirsə?
***
Bu ekran gurultu-partıltılarının adını “təkbaşına, nəyin bahasına olur-olsun,
ədalət uğrunda mübarizə” qoyurlar. (Ağına-bozuna baxmadan hamını qırıbçatmaq ədaləti varmış!..)
***
Bu başsız, bədənli, bu qəlbsiz, bu kor, amalsız, sabahsız, bu Yurdsuz, bu
Elsiz, bu evsiz, eşiksiz, beşiksiz, bu ərsiz, arvadsız, övladsız, atasız, anasız,
zavallı, qırğınçı qladiatorlar kimin üçün, nə üçün vuruşurlar, qırışırlar?! Əldə
etdiklərini oturub yeməküçünmü? Yalnız bununçünmü?! Boyunun boz qatması
kəm, öz dillərində desəm, kretin zavallılar!
***
Onlar adamları öldürür, itləri sağaldırlar. Adam öldürməklə bizə “ədalət
uğrunda mübarizlik” öyrədirlər, itləri sağaltmaqla humanizm dərsi verirlər. Onlar
həm də yamanca bicdirlər axı!
***
Sizi “mavi ekranlara”, yekə-yekə afişalara “ədalət uğrunda mübariz” adıyla
çıxarıblarsa, dalınızca bütün dünyaya göndərdikləri Deyl Karnegi padxalimajı
nə üçündür?...
***
Sizin üçün fərqi yoxdur. Çünki siz – yoxsunuz, yoxluqsunuz. Pərdə
dalındakı yekəqarın bədənçilər-gödənçilər var. Onlar sizi bu ad-muncuqla
“mavi ekranlara” çıxarıblar ki, uşaqları əyləndirəsiniz. Dörd yana, Yerə, Göyə
od püskürdən, ölüm saçan azman təlxəklər, soytarılar!
***
...Nəhəng siyasətçilərin beş-üç günlük süslü qəhbələri və “mavi ekranlarda”
oynatdıqları “dəmir bədənli” oğlanları – bir pulun iki üzü, bir bezin qıraqlarıdır.
Bədənin-bəndənin birində dəmir, tunc, o birində tül, süs... Sus, ey sənət, sus!
Görünür, sənin də “alnına belə yazılıbmış”!..
***
Süslü qadın bədənləri – bədən qadınları, dəmirkişi bədənləri öyücüsü olan
qırğınçı “sənət” Şekspir yetirə bilməz, Cavid yetirə bilməz. Onların süsləri
zəngin, dəmirləri qalın, özləri cılız olduqları üçün qarınları görünür gözə –
varları da elə budur.
***
...Sənət birdir və o, insanidir, ölməzdir. Azman qırğnçıların təlxək oyunları
sənət deyil.
***
Atamız var olsun!
5 Sərt 15-il.
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YAZIÇI
Yazıçı nə deməkdir? – Hər addımı üçün, hər sözünün taleyi üçün səksəkəli
adam: bədbəxt, qaragünlü bir varlıq.
***
Qovub-qısnadığımız çoxüzlülüyün tükənməz imkanından birüzlü – ağüzlü
çıxmağa çalışan, qurtuluşunu bunda görən və bunda görməyə məcbur olan
arxasız, köməksiz, yalqız bir əzabkeş...
***
Yazıçını:
–din sıxır
–siyasət sıxır
–adət–gələnəklər sıxır
–kabinət–iqtidar sıxır
–oxucu sıxır
–alıcı sıxır
–satıcı sıxır
–naşır sıxır
–mətbəəçi sıxır
–qəzetçi-jurnalçı sıxır
–arvadı sıxır
–dostları, qohumları sıxır
–tənqidçi sıxır
–çörək boğur...
O bunların hamısından asılıdır.
***
Bir yazıçını asmaq üçün gör nə qədər asılqan yaradıb cəmiyyət!
***
O isə yazmalı, yazdığını çap etdirməli, yaymalıdır. Bunun üçün onların hər
birinin qarşısında boynunu büküb oturmalı, gözləməli olur saatlarla, günlərlə,
aylarla, illərlə...
***
Yazıçının yazdığından isə boynu büküklük yox, başıucalıq, vüqar
duyulmalıdır. O, dünyanın “fikir nəhəngləriylə” bir səviyyədə durmalıdır.
***
Yazıçı öz yazılarında dindən, siyasətdən, kabinetdən, oxucudan, alıcıdan,
satıcıdan, naşirdən, mətbəəçidən, qəzetçidən, arvadından, qohumlarından,
rəqibindən, tənqidçidən, əhkamlardan, çörəkdən... azad olmalıdır, amm-azad!
***
...Mən sənə şapalaq vururam ki, sənin üzün ağrımasın...
***
...Yazıq yazıçı! Allahın yazığı! Dünyanın bədbəxti, qaragünlüsü!..
***
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Camaat yazıçıya deyir ki, sağlığında bizə bənzə, bizdən seçilmə! Öləndən
sonra (yazılarında) bənzərsiz ol! Biz qurduq, sən quzusan– başın daim
ağzımızın içindədir.
***
Əgər yazıçı sizin vurduğunuz naxışı götürürsə– sağlığında özünü xoşbəxt
sayır, sizin də xoşunuza gəlir şəxsən. Öləndə isə siz onu lağa qoyursunuz. (Biz
isə beləsini sağlığında ölü, ölülüyündə bədbəxt sayırıq.)
***
“Aşağı təbəqənin” kəndçisinə bənzəyir yazıçı “yuxarı təbəqədə”.
***
Yazıçı, onda gördüyünüz fərəhi, vüqar duyğusunu sizdən almır– özündən
alır, özünün idealından, Amalından alır.
***
Atamız var olsun!
9 Od 15-il. Bakı.

“YÜKSƏK SƏNƏT”
Neyləyim! Mən bu dünya ilə dil tapa bilmirəm, barışa bilmirəm.
***
Mən onun “yüksək sənətini” duzsuz sayıram və sevmirəm, anti-insan
sayıram və sevmirəm, anti-xəlqi sayıram və sevmirəm, anti-həya sayıram və
sevmirəm, yabançı – yalançı – yırtıcı – bədənçi sayıram və sevmirəm. Mən bu
dünyanın “yüksək sənətini” sevmirəm, sevmirəm, sevmirəm!
***
Mən Leninin (proletarın) zövqünü xoşlayıram. Nikolayın (aristokratın,
əyanın) zövqündən iyrənirəm.
***
Mən bu dünyanın “Yüksək sənətində” heç bir qəlbin döyüntüsünü
eçitmədim. Burada döyüntünün özü yox, bənzədilişi (“imitasiyası”) olur, hətta
bənzədiliş döyüntünün özündən daha təbii səslənsə də.
***
Bu dünya “Yüksək sənət” ona deyir ki, milyonçunun-milyarçının piyli
zövqünü nazlayır.
***
Əsərini yazıb sultan sarayına aparan sənətkar “sultan döşəyində”
çapalayan növbəti müvəqqəti arvada bənzəyir; kütləvi görkəzmələr üçün,
“Pleyboy”lar (“Gədə”lər) üçün lüt şəkil çəkdirən “ismətli” qıza bənzəyir.
***
Ümumiyyətlə, mən milyonçu–milyarçını insan saymıram; milyonçuluğu–
milyarçılığı elə bir bəla sayıram ki, ondan qurtulmaq insanlığın mütləq tələbidir.
***
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Dərdsiz, fərəhsiz Sənət və sənətkar olmur. Bu baxımdan, “Rəşid
Behbudov” adında sənətkar, “Rəşid Behbudov sənəti” deyilən sənət olmayıb,
yoxdur.
***
Onun uğurları və uğursuzluqları olurdu; o, uğurlarından sevinirdi –
fərəhlənmirdi, uğursuzluqlarından acıyırdı – dərdlənmirdi, kədərlənmirdi.
***
Fərəhlə dərd xəlqidir, sevinclə acı – şəxsi; fərəhlə dərd ruhanidir, sevinclə
acı–cismani, maddi.
***
Rəşid Behbudovda (Vaqif Mustafazadədə və bu tiplilərdə) xəlqilik, ruhanilik
– sənəti sənət eləyən keyfiyyətlər yerli-dibli yox idi – bacarıq vardı, giricilik
vardı, ustalıq vardı.
***
Rəşid Behbudovlar – iş adamıydılar, biznesçiydilər musiqi sahəsində;
idmançıydılar, oyunçuydular musiqidə.
***
...Mən bu dünyanın “yüksək sənətini” alçaq gördüm.
***
Mənim lənətimə gəlmək istəmirsinizsə, fərəhsiz və dərdsiz bircə “oy!” da
yaratmayın.
***
Atamız var olsun!

ŞAİR və HAKİMİYYƏT
Hakimiyyətə mədh oxuyan şair şeirinə qəbir qazır – istər “dini” hakimiyyət
olsun, istər “dünyəvi”. Burada “dinilik”, “dünyəvilik” yalnız örtükdür həqiqət
üzərində.
***
“Dini hakimiyyətə” qapılmaq – kütlə şüurunun əsirliyində olmaqdır; kütlə
şüuru – şüursuzluqdur. “Dünyəvi hakimiyyətə” qatılmaq – sürü iştahının
şirnisinə bulaşmaqdır; sürü iştahı – tələ yemidir – tülkü, çaqqal üçün qoyulmuş.
***
Hakimiyyətə “qənim kəsilən”, “göz verib işıq verməyən” şairsə – gülüncdür;
o, camışın belinə qonmuş qarğaya bənzəyir. Şair ciddiyyətçi və həqiqətçi
olmalıdır – o cümlədən hakimiyyətə münasibətlərində də.
***
Poeziya – Ali İdrak, Ruhani idrak, Xəlqi idrak.
***
Atamız var olsun!
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MÖCÜZ və TAQOR
Uzun illər bədii ədəbiyyatdan umduğumu bugün bədii ədəbiyyatda xoşlaya
bilmirəm: mübarizəyə çağırış, qızışdırma, qışqırtma; Yan Raynis, Şandor Petefi,
Ejen Potye, Bəxtiyar Vahabzadə, Rüstəm Behrudi...
***
“Ədəbiyyat – proletar işinin təkərciyi və vintciyidir” (V.İ.Lenin) deyimini gizli–
açıq bəyənməyənlər, işə gəldikdə, deyimə daim boyun əymişlər – onu rədd
etdiklərini düşünəndə belə! Çünki “təkərciklik, vintciklik”– asan görülən şeydir,
üzdə olandır.
***
Bu gün mən poeziyadan Nəsimilikdən çox, Füzulilik umuram; Xəyyamlıq,
sonetçi Şekspirlik, Hafizlik, Faustçu Hötelik, lirik Cavidlik umuram; özəllikcə
Taqorluq umuram.
***
Mən bizim Şəbüstərli Mirzə Əli Möcüzü Taqor tipli şair sayıram – üzdə
bənzəyiş az olsa da və ya bənzəyiş görünməsə də.
***
Taqor Hinddirmi (benqaldırmı)? Taqor – içöz (mahiyyət) hindidir; əbədi
hinddir.
***
Möcüz türkdürmü? Möcüz – əbədi dərddir. Möcüzdən olsa, türklüyünü heç
dilinə gətirməz də. Onsuz da gətirməyəcək dərəcədədir. Möcüz millətinin adını
da bir dərd kimi gətirir dilinə.
***
Möcüz – əbədi insandır; onun insanlığının özülü də budur (insanlıqdır).
***
Möcüz o qədər insandır ki, o heç şair də deyil. (Taqorla müqayisədə heç
şair də deyil.)
***
Taqor – əbədi Fərəhdir. Taqor– hind özülündən insandır.
***
Bilmirəm, yuxarıda niyə dedim “...özəllikcə Taqorluq umuram”. Düzünə
qalsa, mən Taqorun dərdsizliyini qəbul eləyə bilmirəm; hər halda; anlaya
bilmirəm. Ola da bilsin ki, Taqorda (onun lirikasında) dərd var, mənsə onu görə
bilmirəm.
***
Mən Taqorluğu indiki qorxunc halımdan çıxış yolu sayıram, dərdimə
dərman sayıram. Möcüz də məni bu çaladan çıxardardı. Hər ikisi – gözümü
yaşartmaqla: Taqor– sevincdən, Möcüz– qəmdən.
***
Qəm – qəzəb deyil, acıq deyil.
***
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“Təkərcik və vintcik” ədəbiyyat – qəzəbdir, qəm deyil; sevinc də deyil;
gərəksiz də deyil, zərərli də deyil. Biçimcə – ədəbiyyatdır, içöz (mahiyyət)
baxımından isə doğrudan da təkərcik və vintcikdir.
***
“Təkərcik və vintcik” deyimini deyən öz partiyasının baxışını ifadə eləmişdi,
o deməmişdi ki, “şair partiyadan yuxarı qalxmamalıdır”.
***
Bu saat başımda, huşumda Taqorun, Möcüzün heç bir qoşqusu yoxdur;
başımda, qəlbimdə hər ikisinin havası var, onların havasına ehtiyac var.
***
Dərdsizlik, qayğısızlıq (qayğıların təmin olunmuşluğu) nəyə əsaslanır?
Şantiniketon dəyirmanını işlədən hansı sular idi? Susuz (səbəbsiz) dəyirman
işləməz.
***
Taqorun əynində xalat – şəkli var. Güman eləyirəm ki, Möcüzün əyni xalat
görməmişdi.
***
R.Taqor və M.Qandi. Çox da uyuşmur.
M.Möcüz və M.Qandi. Tam uyardır!
***
Taqor poeziyası – Göydən enmiş bir işıq, Yerdə bitmiş bir çiçək olsaydı!...
***
Şantiniketon – Taqor poeziyasının Axilles dabanı. Ürəyim Taqor
poeziyasını istəyir! – bu dabansız.
***
Fərəhi Taqor ötə (oxuya), Qəmi – Möcüz!
***
Möcüzün Qəmi adamın iliyinə işləyir, Taqorun Fərəhi. Möcüz – Qəmində
samballıdır (aciz deyil), Taqor – Fərəhində samballıdır (yüngül deyil).
***
Möcüzün Qəmi Taqorun Fərəhincədir, Taqorun Fərəhi Möcüzün Qəmincə.
Və əksinə: Möcüzün fərəhi Taqorun qəmincədir, Taqorun qəmi Möcüzün
fərəhincə.
***
Taqoru oxuyanda Dünyanın Gözəlliyini, genişliyini görürsən, sevirsın;
Möcüzü oxuyanda İnsanın Gözəlliyini, böyüklüyünü görürsən, sevirsən.
(Halbuki Möcüz insanın çirkinliyindən danışır; ancaq Möcüz insanın
çirkinliyindən danışsa da, onun sətirlərinin altından İnsanın Gözəlliyi və
Böyüklüyü boylanır.)
***
Məncə, Möcüzün Qəmiylə Taqorun Fərəhi bir–birini gözəl anlayırlar, birbirinə doğmadırlar.
***
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Hər iki yolla gedən bir mənzilə gəlib çıxır: Hisi-pası, tozu-qarası silinmiş,
düm mavi Göylərə, Ölməzliyə – İnsaniliyə!
***
Atamız var olsun!
9 və 21 Günəş 17-il.
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On birinci boğça:

DOĞU – BATI
(Gündoğan – Günbatan)
(Şərq – Qərb)
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

CÖVHƏR
Şərq: Mən mənə gülənə qoşulmaq istəyirəm.
***
“Əşi, bizimkilər pis işləyirlər, bacarmırlar, zövqsüzdürlər, geridə qalıblar,
kəndçidirlər, qədeşdirlər, çüşkədirlər... Hayıf döyül yaponnar, nemesdər,
yevreylər, ingilislər!... Mən min dəfə demişəm ki, bizimkilərdən adam olmaz,
bizimkilər eşşəkdir!” dedi bizimki minbir qeyzlə.
***
Onların dodağı öpüş istəyiylə dəyirmilənmiş, bir neçə yerindən çatlamışdı:
onlar avropalı dalı axtarırdılar öpməyə.
***
Boğazımıza çatı salıb oynadır Batı bizi meymun kimi, ayı kimi meymun Batı,
ayı Batı...
***
Tumanımızı çıxardı Batı əynimizdən, məmədanımızı soyundurdu, indi də
yapışıb şalvarımızdan. Biz isə utandığımızdan baş qaldırıb onun üzünə baxa
bilmirik. Tumançaqlığımızdan utanmırıq, bizi tumançaqlaşdırandan utanırıq.
***
Avropa, Amerika bizə iqtisadi cəxətdən kömək edəcəklər, çünki onlar
işləyib yemək-içmək toplayanda bizim qucağımızda uşaq vardı.
***
Azərbaycan bir çəngə gülü üstündə, ətirli quru yonca kimi Qərb dəvəsinin
ağzında havaya qalxıb, orada hər yüngül mehdən əsməyə başlayıb.
***
İndi birdən Qərb qayıdıb Safruhu tərifləyib görlərə qaldırsa, neyləyərsiniz?
Safruha qarşı çıxdığınız kimi, Qərbə də qarşı çıxa bilərsinizmi?
***
Müqəddəslik
timsalı
saydığınız
qız-gəlini,
ana-bacıları
Qərb
tumançaqlaşdırıb tökdü küçə və meydanlara, kino və teatrlara, konsert və
reklamlara – heç səsiniz də çıxmadı!...
***
Vaxtiylə Mirzə Şəfini yerə vurmadınızmı, Qərb onu qaldırmadımı, başınıza
çırpmadımı? İndi “Mirzə Şəfili” olmağınıza görə qərbli Bodenştetin dalını
öpmürsünüzmü?!
***
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Siz Qərb üçün buna bənzər bir iş tutdunuzmu – Qərbin yerə vurduğu
qərblini qaldırıb Qərbə qaytardığınız oldumu?
***
O nə Mirzə Şəfidir indi, ərşin yarım uzunluqda papaqla şəklini çəkirsiniz?
Papağının uzunluğu sizin ona sevginizin ölçüsünümü göstərir?!
***
Niyə bütün ideyaların zifah gecəsini Qərbə tapşırırsınız, ey xədim
xadimlər?!
***
Siz özünüzü nə qədər dərindən “ifşa edirsinizsə”, bir-birinizə nə qədər yava
hürürsünüzsə, yaxın-uzaq keçmişinizi nə qədər tünd söyürsünüzsə – o qədər
çox sevindirirsiniz Qərbi, o qədər az özümlü bilinirsiniz.
***
Stalin Qərbi qəzəbləndirirdi, siz Qərbi əyləndirirsiniz. Çünki Stalin Qərbə
deyirdi ki, həddini bil! Siz isə Qərbə deyirsiniz ki, “Sən hədsizsən, biz elə sənik,
biz – bizsizik!”
***
“Xristian dünyası” – din yaratmayan, din yarada bilməyən.
***
“Xristian dünyası”na din qəbul etdirilməyib, onlar dini qəbul eləyiblər –
siyasi məqsədlərlə.
***
“Xristian aləmi”ndə bir millət o birinə deyə bilməz ki, “İsaçılığı mən
yaratmışam, sən mənə tabe olmalısan!”
***
“Müsəlman aləmi”ndə dinin yiyəsi var – özü də götürsün, sağlığına qismət!
***
Batı dilində Doğudan gələn söz yoxdur. Gediş belə getsə, çox çəkməz ki,
deyərik: “Doğu sözü yoxdur”.
***
Sözü olanın özü – olur, özü olanın sözü olur.
***
İndiyədək Şərqin bəlası olan “azsaylıxalqlıq” da ləyaqətimizə sübut olacaq
sabah. Bu ləyaqətin işığında Qərbin xalqsızlıq fəlakəti daha aydın görünəcək.
***
Sayı – xalqlığın təyinləri sırasından çıxartmalı, xalqlığı – insanlıq üslubuna
çevirməli.
***
Mən düşmənçilik əhatəsində yaşamanı anlamıram, ona inanmıram.
Qərblilər, ABŞ-lılar düşmənsizliyi anlamır, ona inanmırlar.
***
Belə çıxır ki, biz yavaşlığımızdan “barışmazıq”, qərblilər, ABŞ-lılar
qəddarlıqdan “barışqandırlar”...
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***
Qərbdə, ABŞ-da istər ictimai, istərsə də fərdi həyatın elə sahəsi yoxdur ki,
qələbənin xidmətinə verilməmiş olsun. Çünki qərblilər, ABŞ-lılar Makiavellidən
alıblar dərslərini. Bizim öyrətmənlərimizsə Zərdüştdür, Buddadır...
***
Qərb, ABŞ mənəviyyatının mühazirəçisi (baş komandanı) –Makiavelli,
seminar məşğələçiləri (qərargah rəisləri) – Nitsşe, Freyd.
***
Şərq mənəviyyatının mühazirəçiləri (qurucuları) – Zərdüşt, Budda;
seminarçıları – Qandi, İnam...
***
Qərb (Avropa, ABŞ, Yaponiya...) sivilizasiyası – eninə sivizasiya, coğrafi
sivilizasiya; bugünün sivilizasiyası, mexaniki-ibtidai sivilizasiya. Şərq (Zərdüşt,
Budda, Şveytser, Lev Tolstoy...) sivilizasiyası – dərininə sivilizasiya, ruhaniinsani sivilizasiya; qədimliyin və gələcəyin sivilizasiyası.
***
Qəhbə maşına yaxınlaşır, oğraş maşının qapısını açır, qəhbə maşına
əyləşir, oğraş qapını örtür, özü sükan arxasına keçir. Maşın yola düşür...
Beləliklə, yüksək mədəniyyət yaranır – Qərb mədəniyyəti, “çağdaşlaşma”
***
ABŞ-la Rusiya birdir – Şərqin və dünyanın üzərində olanların ağalıq
mənafeləri bunu tələb edir.
***
Şərqin və dünyanın öz doğmaca, qanuni mənafeləri tələb edir ki, ABŞ-la
Rusiya məhv olsunlar!
***
ABŞ – zəifləmiş Rusiyanın əlindən tutacaq, onu yıxılmağa qoymayacaq –
qüvvətlənməkdə olan Almaniya da var axı!
***
ABŞ-a belə gərəkdir Rusiya: yıxıla-yıxıla duran, ölə-ölə qalan.
***
Rusiyaya da ABŞ belə gərək idi, belə ABŞ gərək idi. Neyləsin ki, ABŞ irəli
düşdü.
***
Məncə, dildən başqa heç nəyin “Hind–Avropası” yoxdur. Məsələn, bu
qəribə mələz niyə musiqidə göstərmir özünü?
Hind (eləcə də fars və s.) incəsənətinin bütün növləri tipik Şərq
incəsənətidir – “Yenidən qurulmuş” hindlərin bütün avropalaşma cəhdlərinə
baxmayaraq.
***
Şərqi Qərbdən qorumaq üçün qabaqca Şərqin özüylə vuruşmaq lazım gəlir.
***
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Quzu Qurda qahmar durur.
***
Şərq psixologiyası barədə, Şərq düşüncəsinin ləngliyi barədə Qərbin
dediklərində həqiqət var.
***
“Asta gedən uzaq gedər”. Bu – Şərq düşüncəsidir.
***
Qərb psixologiyası barədə, Qərb düçüncəsinin ruhsuzluğu, anti-insaniliyi
barədə Şərqin dediyi də doğrudur.
***
“Beş gün yaşa – yaxşı yaşa”. Bu – Qərb düşüncəsidir.
***
Bəşəriyyət, insan isə daim yaşamalıdır.
***
İsrail – Ərəb dünyasının Ermənistanıdır Qərbin əlində, Ermənistan – Türk
Dünyasının İsrailidir Qərbin əlində. “Ərəb Dünyası” deyilən dünya var, “Yəhudi
– İsrail Dünyası” yoxdur, belə bir deyim də yoxdur. “Türk Dünyası” deyilən
dünya var, “Erməni Dünyası” yoxdur, belə bir deyim də yoxdur.
***
Şərin başı Qərbdir Şərq üçün. Şərqin yumruğu düyülməlidir nəhayət və
Şərin başına çırpılmalıdır, quyruğuna yox.
***
Solaxaya girəvə düşən çağlar – gələcək! Gəlməsə – gətirəcəyik onu,
kaldırsa – yetirəcəyik.
***
Amerika, Qərb özü bilir ki, məğlub olacaq – sövq-təbii iləmi, şüurlu
olaraqmı – bilir. Ancaq məğlubiyyətindən özü üçün qələbə qondarır.
***
Şərq qalib gələcək – coğrafi Şərq, əzilən Şərq. İstənilənsə Şərqliyin
qələbəsidir. O necə, baş tutacaqmı?
***
Coğrafi Şərqin qələbəsi – Qərbin, Amerikanın, özü üçün öz
məğlubiyyətindən yapdığı qələbə olacaq.
***
Coğrafi Şərqin qələbəsi nəticəsində dünyada Qərb dili, Qərb abesi, Qərb
quruluşu, Qərb idrakı, Qərb mənəviyyatı, Qərb iradəsi təkbaşına ağalıq edəcək.
***
Bu – bəşəriyyətin istəmədən getdiyi yoldur. Bəzən adam yuxuda qorxulu
şey görür, qaçıb canını ondan qurtarmaq istəyir, ancaq ha çalışırsa, addım ata
bilmir, ayağı sözünə baxmır...
***
Bəşəriyyət Qərb yuxusuna dalıb.
***
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Avropalıların irəli sürdükləri “asiyalı” təyini kimi, asiyalıların irəli sürdükləri
“avropalı” təyini də yalnız təyin deyil, həm də verilən qiymətdir, göstərilən
münasibətdir.
***
Çağdaş Batı sivilizasiyasının Doğuya gəlib çatan sorağı: Çox mədəni, çox
dəqiq işləyən robotanə heyvanxanə.
***
Batı ağılçıları özündənbəyə bənzəyirlər: biri söyləyir, o biri ona söykənir
(ondan sitat gətirir). Beləcə dövrə qapanır, daşdan keçən arayış yaranır.
***
Onları insanlıq məhəyinə sürtən kimi qəlplikləri üzə çıxır.
***
Hindistanı axtarıb, Amerikaya gedib çıxmaq– Batılı (Qərbli) xislətinin
məntiqindən doğur.
***
Doğu indi də Batının Nitsşelərini, Freydlərini yamsılamağa başlayıb –
özünü meymunluğa qoymaqdan əl çəkməyib hələ də!
***
Batı küləkləri: Narkomaniya, telemaniya, spidomaniya, freydomaniya,
nitsşemaniya.... Maniya, maniya, maniya!... Narkobiznes, telebiznes,
biblobiznes, spidobiznes... Biznes, biznes, biznes!..
***
Bir çox bilginlər “Avropa adından”, “Avropa üçün”, “Avropaya üz tutaraq”,
“Avropa qayğısıyla”... danışırlar. Niyə bunlar dünyanın, İnsanın adından yox,
dar bir yerin adından danışırlar? Mən bunu onlar üçün ciddi çatışmazlıq
sayıram.
***
“Avropa” bir balaca yerdir, hər üzünə balaca. Əslində coğrafi Avropanın çox
hissəsi də bu dünya anlayışı deyil, “Asiya” anlayışına daxildir. Həmin bu
“Asiya” anlayışına düşən Avropa hissəsi də Asiya kimi tükənməzləşir, çünki
dünyalaşır.
***
Qulaqları döyənək eləmiş “Avropa”nın içində nəfəs almağa hava yoxdur;
orada kitab ehtiraslarından adam boğulur:– əkini, biçini az olan yerlərdəki
qonşu davası, çəpər üstə dava, alver tündlüyü, çuğulçuluq cox olduğu kimi...
***
Qulaqların “Avropa” döyənəyi Avropa üçün Çin səddi rolunu oynamışdır.
İndi “Avropa” deyəndə yalnız balaca, qapalı bir yer başa düşülür, “Dünya” başa
düşülmür.
***
İkimiz də kaşğarlıyıq, Kaşğarda da yaşayırıq. Mən deyirəm həyasızlığın
həyata dəxli yoxdur, sən deyirsən həyanın həyata dəxli yoxdur. Mən –
Şərqliyəm, sən – Qərblisən.
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***
Şərq də, Qərb də artıq coğrafi məzmunlarını itirib, ortaq adlara (ümumi
isimlərə) çevriliblər. Buradakı “Qərb” sözünün – Avropaya, “Şərq” sözünün
Asiyaya birbaşa dəxli yoxdur.
***
Batı yaşayış biçimində insana yer yoxdur, orada insan yaşamır, Biçim
yaşayır.
***
Mən Batı gəlişməsini sirkə tündlüyü sayıram insanlıq üçün.
***
Batının rekordçuluğu da həmin tündlüyün əlamətidir, qəhbəçiliyi də,
ailəsizliyi də...
***
ABŞ cəhənnəminin nəfəsi dəyən kimi Azərbaycanın halında bayğınlıq
yarandı. “Bay” sözü də “varlı-hallı” anlamına gəlir.
***
Batı gəlişməsini insanlığa dönüklük (xəyanət) sayıram. Bu gəlişmə yeni
cənət yaradacaq xəyallarda – Sovet cənnəti, Sosializm cənnəti.
***
Xəyal Realın əksi olur adətən. Səhra Ərəbistanının bayrağı yaşıl, bataqlıq
Rusiyanın bayrağı qırmızı olan kimi.
***
İrigözlü qızların bolluğuna baxmayaraq, real cəhənnəm cənnətə çevrilmir.
Onlar burada “cəhənnəm bəkçiləri” vəzifəsini daşıyırlar.
***
Avropalıların Asiyadan özlərini hər vasitə ilə qorumaları, Asiyaçılığı gerilik,
vəhşilik, idraksızlıq saymaları – Asiyanı öyrənməkdən özlərini qorumaqdır:
onların Asiya haqqındakı sözləri bu sahədəki biliklərinin təsdiqidir.
***
Onların Asiya haqqında “bilikləri” çoxlu “fakt və rəqəm” bilməklərindən irəli
getmir; dedikləri isə sanki Asiyanın ruhuna aid olmalıdır.
***
Asiya türkdür, hinddir, farsdır, çindir... Onlar çin, hind, fars, türk... ruhu
haqqında bir sözmü düyiblər?! Əsla! Deyiblərsə də, mənə tuş gəlməyib o söz.
***
Nəticə: Avropalıların Asiyadan bu cür inadla qorunmaları özlərini ruhani
bilikdən qorumalarıdır. Məncə, bu biliksizlik onlara baha oturacaq.
***
Məncə, hamı, elə Avropanın özü də təsdiq edər ki, bu gün “Avropanı
öyrənmək” adında problem yoxdur; əksinə, “Avropanı öyrənməmək” çağırışları
var. Bu kimi gələcəksizlik məqamları avropalıları düşündürməlidir. Və məncə,
Avropacasına düşünməklə bu dolanbacdan çıxmaq olmaz. Burada məhz
Asiyacasına düşüncə gərəkdir.
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***
Yenə məncə: Mən bu sözü “Asiya patriotu” kimi yox, məhz dünya və
insanlıq təəssübçüsü kimi deyirəm.
***
Asiyanı bəyənməməkdə biliksizlik korluğundan başqa, kor bir ağuçuluq və
Asiyadan qorxu da var. Bu ağuçuluq Asiyanın başında çatlaya bildikcə çatlayıb.
İndi ağu qabının özü çatlamaq növbəsindədir.
***
Asiya Avropaya Atilla ilə, Batı xanla getmişdi – Makedoniya gədəsinin
gəlişinə cavab olaraq. Avropa Asiyaya top–tüfənglə, atom bombalarıyla gəldi.
Gedənlər – kimi öldürdüklərini görürdülər, bilirdilər, qıyıb-qıymadıqlarlı vardı; öz
insanlıq taxtlarından döyüşçülüyə qədər enmişdilər, ondan aşağı
düşməmişdilər. Gələnlər döyüşçü səviyyəsinə də qalxmamışdılar, ona görə də
ağına-bozuna baxmırdılar.
***
Bu ki, danılmaz həqiqətdir, Asiyanın Avropaya yaxması deyil...
***
Deyəsən, ruslar Qoqolun şinelindən çıxıblar, avropalılar Nitsşenin
qrekindən. (“Yun”un “yunan”a yaxınlığlından bir zarafat – söz oyunu: Bəlkə
Qoqolun şineli də qrek yunundan toxunubmuş?!)
***
Avropa belə yaxşıdırsa, Nitsşenin Zərdüştü şimşəklərini kim üçün
çaxdırırdı?
***
Sənayeni Amerika verir, iqtisadiyyatı Amerika verir, fəlsəfəni Amerika verir,
elmi Amerika verir, bədiyyatı da Amerika verir, a kişilər!... Elə bil ki, biz
çolaqların, biz maymaqların, biz huşsuzların, biz başsızların dədələrinə borcu
varmış bu Amerikanın!
***
Atamız var olsun!

DEQOLÇULUQ
Yurdsevərlər “Yurd, Yurd...” deyib durur və bu nəqarətlə adamı yorurlar. De
Qoll hətta “Yurd” da demir, o yalnız “Fransa!!!” deyir.
***
De Qolda yurdsevərlik Yurd sevgisi kimi ümumiləşmir, yalnız
Fransasevərlik olaraq qalır. (Beləsindən yalnız öyrənmək olar, ilhamlanmaq,
ucalanmaq olmaz).
***
De Qoll SSRİ – ABŞ arasındakı qüvvə tarazlığını “qorxulu tarazlıq”
adlandırır. Ancaq ağlına gəlmir ki, soruşsun: “Qüvvələrin tarazlığı, yaxud bu
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tarazlığın pozulması niyə qorxu törətməlidir?!” Çünki De Qoll insan hayında,
insanlıq hayında olmamış, yalnız Fransa hayında olmuşdur.
***
De Qoll özü də “qorxu törədən” olmaq istəyir və bacardıqca olur da.
***
De Qolçuluq – əli yetən yerlərdə qoçuluq. Ondan insanlıq nə götürə bilər?!
***
Hətta mənim kimi – Elman Ağaoğlu kimi – bədəncə cılız bir şəxsin də,
cığırdaş bir şairin də “şəxsi mənafeyi” var – Yurd sevgisinin əl-ayağına dolaşan,
de Qoll kimi bir nəhəgdə isə yalnız Yurd var, yalnız Fransa var, çəxsi mənafe
yoxdur. Əhsən, min əhsən belə Kişiyə!
***
De Qoll – ölümə üstün gələn fransız əsgəri, Fransa döyüşçüsü; Ömrü də,
ölümü də Fransa Dövlətinin şərəfi, şöhrəti, ölməzliyi!
***
Atamız var olsun!
Od ayı, 13-cü il.

ABŞ–çılıq
ABŞ-lılar üçün bədiiyyat ölüb, indi başqaları yorturlar bu yolu – onların
ardınca.
***
ABŞ-da uşaqlar “Çiling-ağac” oynamırlar, “Eşşəkbeli” oynamırlar,
“Gizlənpaç” oynamırlar, “Bənövşə, bəndə düşə” oynamırlar, “Toqqadöydü”
oynamırlar – kompüter oyununda yoldaş yoxdur, dost yoxdur, həyat yoxdur –
rəqib var, qalib gəlmək elmi var, yağılıq var...
***
Söz gerçəklik səviyyəsinə enəndə ABŞ-laşır – həpəndləşir.
***
ABŞ-çılıq, Qərbçilik sayəsində Azərbaycanda sənətlər inkişaf edib göylərə
qalxacaq, inşkişaf göyün üzünü elə tutacaq ki, Yer üzündə insan, onun dərdi,
onun sevinci, sevgisi, qəlbi görünməyəcək – necə ki, biz o boyda ABŞ-da,
Qərbdə bir insan qəlbi görmürük.
***
Çağdaş Batı ölkələri– başda ABŞ olmaqla – əsla Xristian ölkələri (İsaçı
ölkələr) deyil, Nitsşean ölkələridir – sözün əsl anlamında.
***
ABŞ örnəyində anlayıram ki, cəhənnəm çox varlı-hallı yerdir.
***
ABŞ cənnəti ABŞ–lıların diliylə: İçi bizi yandırır, çölü özgəni.
***
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ABŞ-sayağı cənnət: Oynadan daha asan oynadır, qorxu-hürküsüz oynadır;
daha asan oynayır, həvəslə oynayır, şirin-şirin oynayır.
***
C.Buş – “Səhrada tozanaq” müəllifi.
***
“Səhrada tozanaq” əhvalatı Qərb idrakının puçluğunu göstərdi. Gördük ki,
bu idrak insansızlığın bir növündən o birinə keçməyi özünün yeni yüksəliş
pilləsi sayır.
***
ABŞ-çılıq – sənətin ölümü, şeiriyyətin ölümü, teatrın ölümü, sevginin
ölümü... ABŞ haqqında belə düşünürəm. Çünki hamı “ABŞ” deyəndə ap-ayıq
olmaqla yalnız “maddi təminolunmuşluq uğrunda qoşmaq” və buna çatmaq
işini nəzərdə tutur.
***
Amerika həyat tərzi: “Sən öl ki, mən yaxşı yaşayım!” ABŞ-ın özü belə bir
özül üzərində bitmiş zəqqum ağacıdır.
***
Mən indi fransızları qəhbəliyə görə, almanları faşizmə görə qınamıram;
anlayıram ki, ABŞ-çılıq ortaya çıxandan sonra onların başqa çıxış yolları
yoxdur.
***
Mən indi anlayıram ki, “Batı birliyi” uydurma sözdür, mifdir.
***
Ancaq mənim üçün belə “kəşflər” azdır: mən bunları anlaya–anlaya gedib
ABŞ-çılığı yıxmaq yolunu tapmalıyam.
***
...Deyəsən, türklüyün də qurtuluşu bundadır... Deyəsən, insanlığın da
qurtuluşu bundadır axı...
***
Deyəsən, məni və dünyanın harasındasa tək-tək adamları vurnuxduran,
tıncıxdıran ABŞ-çılığın özülündəki zənci qanının harayıdır – tükürpədən
dərəcədə çox və tükürpədən amansızlıqla axıdılmış zənci qanının harayı...
***
O qan bəşəriyyəti çağırır. Hələ ki, bu harayı milyonda, on milyonda, yüz
milyonda bir nəfər eşidir.
***
ABŞ-ın xidmətindən, indi Xirosima və Naqasaki yer adları, şəhər adları yox,
fəlakət adlarıdır – ən yeni, “ultra yeni” fəlakət adları.
***
Folklor tarixi boyunca, yazılı ədəbiyyat tarixi boyunca, fəlsəfə tarixi
boyunca... Təpəgöz adıyla təqdim və dərk olunmuş bir obrazı, bir varlığı –
imperiyanı – bugün İsa Məsihin köynəyi qədər ağartmaq istəyirlər. Yəni anti-
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Təpəgözlük yalnız sözdə qalmışdı, bugün sözü də Təpəgözləşdirmə xətti
yeridilir.
***
ABŞ-çılıqdan, Batıçılıqdan qurtaran kim olacaqsa Yer üzünü – insanlığın 1
nömrəli Dahisi o olacaq.
***
Bəşəriyyət ABŞ-sayağı yaşaya bilməz, çünki ABŞ-sayağı yaşamaq antiinsani yaşamaqdır.
***
Qaranlıq Dünya quyusunun dibinə aparan pillələrin adları: Qərbləşən Şərq
– Qərb – ABŞ. Quyudan çıxış da həmin pillələrlə olmalıdır, üstəgəl Özümlü
Şərq pilləsi.
***
Bəşəriyyət doğurdan da tərəqqi etsəydi, gedib ABŞ-a çatmazdı. ABŞ-lıq
tərəqqinin yox, tənəzzülün yolundakı mətədir (mənzildir, məntəqədir).
***
ABŞ tərəqqisinin üzü – kor gözləri qamaşdıran, astarı – xəcalətdən adamı
çaşdıran: Ay aman, nəyin bahasınaymış!...
***
...Tərəqqi bəşəriyyəti Özümlü Şərqə aparıb çıxaracaq– Zərdüştlərin,
Buddaların, Cəlaləddin Rumilərin, Füzulilərin, Qandilərin, İnam Ataların
dünyasına.
***
Atamız var olsun!
1-2 Xəzan ayı 13-il.

Ağa – nökər
Hər vasitə ilə hər cəhtdən Qərbi bizə anlaşıqlı eləyirlər. Bizi anlamaq
əziyyətindən Qərbi azad eləyirlər.
***
Anlaşmamız Qərbsayağı olur, Qərb üstə olur, Qərb əsasında olur...
***
Bizi Qərbə yem hazırlayırlar – tamamilə sümüksüz ət kimi. Kölə
hazırlayırlar bizi Qərbə, ən üzüyola kölə. Hər sahədə Qərbi zadəganlaşdırır,
bizi onun rəiyyətliyinə hazırlayırlar.
***
Qərb bizdə yalnız özünə uyğun olanları görür, Qərbə uyğun cəhətləri görür,
özünə uyğun olanları anlayır; bizdə bizi görmür, özünü görür; bizim
danılmağımızı görür, anlayır, istəyir, sevir...
***
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Başa düşülən (şəxs) idarə eləyə bilər, başa düşən idarə oluna bilər.
İdarəolunma başadüşülən (ideya) əsasında baş verə bilər.
***
Qərb azarı düşüb Şərqin cəmdəyinə – dəridənə qaşınma kimi yayılır
canına başdan-ayağa...
***
“Qərb, Qərb, Qərb...” deyə-deyə Şərqin nədən ibarət olduğunu unudur və
unutdururuq.
***
Qərbi yalnız qınamaqla Şərqi andan qorumaq olmaz. Şərqin nədə var
olduğunu təsdiq edib onu qərbçiliyə qarşı qoymalıyıq.
***
Gündoğanla Günbatanın ayrıcını düzgün və qəti ayırd etməliyik – yalnız
yazıda deyil, fərd və cəmiyyət həyatının bütün sahələrində. Şərqin də yaşadığı
və nədə yaşadığı bilinməlidir.
***
Atamız var olsun!

SİFƏTLƏR
İngiltərə – qulpsuz qab.
***
Fransa– zəngin qəhbəlik ənənəsiylə tanınan bir Günbatan ölkəsi. Əbəs
deyil ki, “Fransa” deyəndə yada düşən ilk söz bu sifət olur. Ölkənin adı da
deyəsən elə “Filan şey” sözündəndir.
***
“Şərqi Avropa ölkələri” deyilən ölkələr – çaşqınlar, gözlərinin biri Aya baxır,
biri çaya.
***
Avropa qeyrətlidir, Asiya ismətli.
***
Avropa ismətləşəndə yox olur (o qədər ismətsizliklə tanınıb ki!), Asiya
ismətsizləşəndə yox olur.
***
Əslində ismətsizliyin kökü idrak zəifliyidir.
***
Əslində qeyrət idrakdandır.
***
Əslində ismət ən yüksək idrakdır.
***
Düşükoba – Avropanın (Qərbin) eyni tipli adlarından biri.
***
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Corc Buş və Mixail Qorbaçov – “soyuq savaşı” isti savaşla əvəz edən
“barışçılar”; antiinsaniliyin göz ağartmasına duruş gətirməyib qaytağı oynayan
siyasət oyunçuları; tarixə sözü olmayanlar, tarixdə izi olmayanlar, tarixdə üzü
olmayanlar.
***
ABŞ – Avropa güruhunun İraqa qarşı savaşında ölənlərin siyahısını
çıxartmalı və onu Qərb “barışsevərliyinin” üzünə çırpmalı– pərdələri yırtan tarixi
bir şapalaq kimi.
***
Qərb saflarının – böyüklərinin təqsiri böyükdür: onlar imkan veriblər ki,
Qərbi, dünyada qüsurlular təmsil eləsinlər, özləri təmsil eləmirlər.
***
Atamız var olsun!

BATI VƏSVƏSƏSİ
Allaha yalvarmaq o qədər vaxtıötmüş, gərəksizləşmiş, ilkində olan
anlamsızlığı açığa çıxarmışdır ki, Hitler kimi bir canavarın da ağzında acizlik və
boşsözlük ifadə eləyir.
***
Dövlətlər birliyi – yalquzaqlar sürüsü.
***
Dövlətimiz – içimizdəki canavarlığın açığa çıxıb ağarması; yalnız başqa
canavarlardan savunmada – atamız, anamız...
***
Batı dövlətlərinin əsasən çoxmillətli olmaması da onların qərbçiliyindən
(başkəsənliyindən) irəli gəlir.
***
Başkəsənlik – mədəniyyət azlığının göstəricisidir.
***
Bəs nədən Batı bunca mədəni görünür (elə mənə də)? Mədəniyyətin də
növləri var. Onlardan biri – çox maraqsızdır, gözəgəlimsizdir – atışmasız,
qarpışmasız kinofilmlər kimi. Batınınkı – atışmalılara bənzərdir.
***
“Gəlişmə” deyilən şey – Əzrayılın, üstümüzə doğru çapdığı atdır. Batı
yönündən çapır.
***
İlahi, necə də boğucudur bu “gəlişməlilər” arasında yaşamaq!
***
Orada qəlbini bir kimsəyə açmaq istəyəndə, qabaqca gərək bir münsiflər
heyəti qurulsun, “dosya” açılsın, irəlisi-gerisi ölçülüb-biçilsin, gəliri-çıxarı
hesablansın... Yoxsa qələbə əldən çıxar, “həyat uğrundakı kavqada” basılarıq...
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***
Düşər-düşməzi var: ürəyi açmaq siyasət ola bilər! Ürəyini niyə başqasına
yox, məhz mənə açır? Onun bu üzülmüş ürəyi mənim nəyimə gərəkdir?
Yoluxucu xəstəliyi də ola bilər...
***
Batılılar – bu tox köpəklər ac köpəklərdən də acgözdürlər.
***
Onların sahmanlı görkəmi də, siyasət iyi verərək, adamın insana şövqünü
öldürür.
***
Onlar da erməni kimidirlər; şair demişkən, avamları yoxdur; hamısı kəllədir,
bicdir.
***
Görəsən, necə olur ki, onların erkəyi ilə dişisi bir-biriylə yatırlar? Yəqin ki,
“soyu yaşatmaq” siyasətidir bu da onlarda. Vay sizi, bic həriflər!
***
Dünyanı təmiz, yaraşıqlı, ütülənmiş köynəkdə (və ya könəkçək –
tumançaq), varlı, otomobilli biclik quyusuna salacaqsınız.
***
...Batı ölətinə qarşı, əks biçimlərdə, İnam Atanın açmış olduğu kavqa
cəbhəsinə gedən yollar ağardılmalıdır.
***
(Bəs sən öz Doğundakı – Şərqindəki ölkələrin hər birində dolaşan bu
milyonlarca alverçini, dilənçini, sülənçini, cılızlaşması, simasızlaşması, həmin o
bəyənmədiyin Batıya ağız suyu axıdanı neyləyəcəksən? Bunlarla
neyləyəcəksən?!)
Atamız var olsun!
4 Köçəri 16-il.
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On ikinci boğça:

AĞLI – QARALI
GERÇƏKLİK
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Ataya – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

CÖVHƏR
Şair örtüyü, bilgin örtüyü, qəhrəman örtüyü, yüksək vəzifə örtüyü...
qaldırılanda altından kimlər çıxacaq: zarıncımı, yavıncımı, yabancımı,
yırtıcımı? Yoxsa Doğmalığın, İnsanlığın daha yüksək səviyyəsi? Ey xalq!
Verəcəyin qiyməti örtüklərin qalxmasından sonraya saxla!
***
– Ə, sən məni nə hesab eləyirsən, ə?!
– Nəsənsə – o! Hirslənməyinin səbəbi də özünsən.
***
Xalq kimdir, kimlərdir? İmkansızlıq və ya bacarıqsızlıq ucbatından
sərmayəçi olmayan fərdlər – xalq deyil, imkandakı, potensiyadakı sərmayəçidir.
***
Bədən yekəlir, qanadı ötür, qanad adamın kürəyində yükə çevrilir – adi
(adam) həyatda.
***
Vaxt var idi “Türk!” sözündən tük salırdın, indi yenə tüklənmisən. O vaxt
haqlıydın, indi haqsızsan. Haqsızlığı yıxa bildin, haqsız olmaya bilmədin.
***
Müqəddəslik varlılıqla bir dam altda yaşamaz, yoxsulluqla yaşayar;
çirkliliklə yaşamaz, təmizliklə yaşayar...
***
Özünə ad tapmayıb, baş hərflərdən ad uyduranlar çox çəkməz ki, özlərini
də itirərlər.
***
Nuhun tufanı. Nuhun tufanına mən inanıram– ictimai hadisə kimi. Nuhun
tufanı olub, olacaq adami dünyanın ən yüksək zirvəsindən, ən dərin
kalafasından başlanır o Tufan.
***
Nuhun gəmisini dağda, daşda axtaranlar gəmini tapsalar, Nuhun qolları
qırılıb yanına düşəcək – axı o, peyğəmbər idi, gəmiçi deyildi!..
***
Nuhun gəmisini hər kəs dışarıda deyil, öz içində axtarmalıdır, yoxsa Nuh
götürməz onu öz “gəmisinə”.
10 Çiçək 13-il.
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Ey atalar! Övladlarınıza tapşırın – çərçiləşməsinlər, şəhərləşməsinlər,
yetimləşməsinlər!..
***
Tanrının özü də İnsandan aşağıdırsa, daha İnsandan yuxarı nə ola bilər?!
***
İnsanlaşmaqdan kələk üçün istifadə oluna bilməz.
***
Ağlın da seli şər yaradır; ananın döşündən fışqıran süd və boğa bilər balanı.
***
Manatın barmağında dolağıq – manatmı zorbadır, bizmi cılızıq? Manatmı
zalımdır, bizmi yazığıq?.. Qəlbimiz yoxsuldur, manat neyləsin?!
***
Qanana nisbətən: Qanmazın xoşbəxt olmaq hüququ daha çoxdur, bədbəxt
olmaq imkanı daha çoxdur.
***
Qədimlik və sabahlıqdan əli üzülən Bugün – uçuruma düşür, yəni
ləyaqətsizləşir, simasızlaşır.
***
Ax, bu yalnız Qınayıcı Kor Köpəroğlu!..
***
Keçmiş – ruhaniyyat, bugün – maddiyyat, gələcək – şirniyyat. Çünki ruhani
olmayan ölür – keçmişə çevrilə bilmir; başlar bugünün arpa torbasından çıxmır;
gözlər gələcəyə hər cür xülya gözlüyündən baxır.
***
Nə gözəlliyi var, nə cavanlığı var, nə zoru var, nə varı var... Yalnız haqqı
var və bu, olmayanların hamısını uğurla əvəz eləyir. Həm gözəldir, həm
cavandır, həm zoru var, həm varı var... Ancaq – haqsızdır və bu, olanların
hamısını puç eləyir.
***
İmtina – qovmaq deyil, öldürmək deyil, əl çəkmək deyil – əvəz etməkdir –
arzuolunmayanı, alçaldıcını – ürək istəyənlə, ucaldıcıyla.
***
Öz sevgilərində səmimi, doğma, təmiz olan bütün insanlara onların öz
dillərində qışqırıb demək istəyirəm: Atamın Sözü haqqı mənim sevgilərimdə
sizin sevgilərinizə zərrəcə də pislik diləyi və pislik yoxdur!
***
El Qanunları müqəddəsdir, onlara əməl eləmək müqəddəs borcdur, ancaq
onlara gözüyumulu boyun əymək müftəbazlıqdır: axı bu qanunlar özbaşına
yaranmayıb.
***
Müqəddəs El Qanunlarını müqəddəs El Fərdləri yaradırlar.
***
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İş yerində kişiyə (qadına) elə söz deyilməməlidir, söz elə deyilməməlidir ki,
bunu ona arvadının (ərinin) yanında demək mümkün olmasın.
***
Necə getmək haraya getmək qədər gərəkli işdir. Olsun ki, necə getmək
daha əsasdır. (Yəni üsul məqsəddən üstündür).
***
Heyvanlığının üstünü açırsan – heyvanlıqda ifşa edirsən – elə sevinir, elə
sevinir elə bil onu padşah seçiblər.
***
Adam balacalaşdıqca yan-yörəyə münasibəti pisləşir.
***
İmtina fərəhli olmasa, yiyəsini böyütməz.
***
Dükan-bazarla ölkə yaşamaz, tarla və cəhrəylə yaşayar ölkə.
***
Hər şeyin baha olması o deməkdir ki, nəysə çox önəmli bir şey tamam
dəyərdən düşüb. Çünki “hər şey baha” – ola bilməz.
***
Oturaq yaşayışın törətməsi – quldarlıq, köləçilik – insanın insan üzərində,
şeylərin insan üzərində.
***
Oturaq yaşayışda Yer üzü oturanın ağası olur. Sonralar biz onu “Yurdum”
deyə öyürük.
***
Köçərilik – Yurdsuzluq deyil; oturaqlıqsa ya qanadsızlıqdan yaranır, ya da
imkansızlıqdan (yersizlikdən, əhali sıxlığından).
***
Ən qabaqcıl fikrin zadəgancasına yayımı...
***
Zadəgan yayıcılara daşı yalnız Dövlət atır, Camaat atmır. Yüksək idealınsa
daşlanmasında bunlar birləşirlər.
***
Camaat – yolnan ötən qadına söz atan, Xalq – sözatanının ağzından vuran.
***
Ona xəyanət eləməkçün mənimlə “dostlaşır”, mənə xəyanət eləməkçün
onunla “dostlaşır”. (Onu yandırmaqçün məni qandırır, məni yandırmaqçün onu
qandırır...)
***
Bir-birinə həsrətsiz, bir-birinin gözünü döyənək eləyən insanlar! Bir-birinizi
sevməməkdə sizi qınamaq insafsızlıqdır.
***
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Təqsir özünüzdədir, adamlar – Yaxşılığı müstəqil bir keyfiyyətə çevirə
bilməməsiniz. Ona görə də hər sahədə birləşirsiniz, “Yaxşı Adamlar Birliyi”ni
isə hələ görən olmayıb.
***
Mənim qızımın qızıla tutulmasının mənim Elimə xeyiri yoxdur, zərəri var.
***
Mənim oğlumun yüksək vəzifə tutub, özünə gözqamaşdıran dam–daş
qurması mənim Elimin yükünü yüngülləşdirmir, ağırlaşdırır.
***
Oturmusan insana yağılıq taxtında – heç sıxılmırsan, insanayad münasibət
gördükdə özünə qarşı – cikkə çəkirsən ki, “Mən də insanam axı!...”
***
– Bakıda erməni kilsəsəni kim yandırdı?
– Ermənilərin İsaya xəyanəti!
***
İti əhliləşdirirsən – elə bilir ki, doğrudan da daha dönüb adam olub.
***
İtin vecinə deyil ki, kimə hürür: İnsanmı, donuzmı, itəmi...
***
Mən səni tənqid edib, “ləzzət almaq” istəmirəm, səni ləyaqətli görüb,
sevinmək istəyirəm.
***
İçimdə it var, mən onu hürməyə qoymuram – özümü itdən qurtulmuş saya
bilərəmmi? Yox! İti öldürməlisən.
***
Sevməyin bizi, qızlar, sevməyin! Bizi sizi çöldə kətmən vurub kösöv kimi
qaralmaqdan qorumadıq; idarə və müəssisələrdə təhqirlərdən qorumadıq;
duza qoyulmuş balıq kimi şəhər nəqliyyatında bağırınızı bişməkdən qorumadıq,
uğrunuzda canımızdan keçmədik; sizi həyasızlaşmaqdan qorumadıq –
həyanızı qorumadıq, daha da həyasızlaşdırdıq... Sözdə isə deyirik ki, həyat
bizim çiynimizdə dayanır, onun nizamçısı bizik...
***
Sevməyin bizi, qızlar, sevməyin! Sizə olan xidmətimiz sizdən umduğumuz
sevgiyə layiq deyil, sizdən gördüyümüzə layiqdir.
***
Hər bir canlı üçün “Allahın əkbəri tükənən yerdə” mən ölürəm hər dəfə.
***
İnama siyasətçinin himayəsi yox, tapınması gərəkdir.
***
Gah dəbə düşmək, gah dəbdən düşmək– balaca millətin əlamətidir.
***
Fərqimiz? Fərqimiz ondadır ki, siz başkəsənə anıt qoyursunuz, biz başı
kəsilənə anıt ucaldacağıq – başını kəsilməyə qoymamaqla.
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***
Hər yeri “bərpa eləyib” yemək yeri düzəldirlər. Ey torpaq, bir şey
tapacaqsanmı göndərəsən yeyənlərə?
***
Ruh yarışmır, çünki yarışda udan var, uduzan var; ruh isə nə udmaq istəyir,
nə uduzmaq. Ruh yalnız təzahür etmək istəyir.
***
Kimin alnına “qalib” yazılıbsa, qəlbinə “kor” yazılıb; kimin qəlbinə “qalib”
yazılıbsa, alnı yazılmayıb – açıq saxlanılıb.
***
Ey ruslar! Bakıdan hansı duyğu və düşüncə ilə gedirsiniz? Bilin ki, yalnız
xəcalət duyğusuyla və deməli, insanlığa doğru bir pilləyə də yüksəlməklə
getsəniz, haqlı və ləyaqətli olarsınız.
***
Ey ruslar! Çastuşkanı lağa qoydunuz, onu Çaykovskinin ayağına verdiniz;
Lev Tolstoya dönük çıxdınız; sazın meyvəsindən dadmağa qanacağınız
çatmadı; muğam qatına heç biriniz yüksələ bimədiniz... Beləkilə, həyat göstərdi
ki, siz işğalçı kimi də zaysınız. Nədən yapışıb qalacaqsınız tarixdə?
***
Rusiyanı yaralı ilan kimi buraxmaq olmaz öz yuvasına. Rusiya ilə ağıllıbaşlı ayrılmaq gərək – ilan kimi yox, insan kimi.
***
Adam insana yalvarır: “Mənə ad yarat, məni ağart, mənə göz ver, məni
ümidsizlikdən çıxart, məni çaşmaqdan qoru...” (Adamın canında insana qarşı
dəvə kini). İnsan adama yalvarır: “Məni peşman eləmə, ağzımı yandırma, gah
üzümə gülüb, gah mənə hürmə... Xırxırdaram səni dəvə kimi!... (Bu
yalvarışlarda insan hərdən ruhdan düşür, adam ruhdan düşmür, çünki ruhu
olmur adamın).
***
Ruhaniyyatsız heç bir özündənkeçmənin (fədakarlığın) açımı (izahı) yoxdur.
***
Ərlər! Arvadları döymək olmaz – bu bizim ər adımıza yaraşmaz!
***
Arvadlar! Ərləri sizə əl qaldırmağa sürükləmək olmaz – bu sizin arvad
adınıza yaraşmaz!
***
Özünüzə içinizdə insan işi tapın, tapmasanız – yaradın, yoxsa oradakı
heyvan bir an da yatmayacaq.
***
İçinizdən insan zəngi asın və daim onu dinləyin, yoxsa içinizdəki heyvan
zəngi qulağınızı dəng eləyəcək.
***
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Üçüncü yol varmı? Ya bütün dünyanın aza qane olması, yaxud Sovet
təcrübəsi: xalq yoxsul yaşayır – “pulçulaşmır”, pul isə iqtisadi qüdrət kimi
dövlətin əlində toplaşır ki, dövlət onun quruluşunu qorusun. Üçüncü yol –
görünmür mənə.
***
“Ho-ha var dağa çıxardar, ho-ha var dağdan endirər”. Bu sözdə heyvana
inam ifadə olunub. İnama yüksəlin, adamlar!
***
Bu saat yeməyim gəlmir, yatmağım gəlir, ancaq yeyəcəyəm,
yatmayacağam – kollektiv həyatın fərddən tələbi belədir.
***
O adamın ki, qulağı ağzından iki dəfə çox olmaq əvəzinə, ağzı qulağından
qat-qat çoxdur – onunla konuşmağın anlamı yoxdur.
***
Öz şəxsiyyətinin axarı olan kəs – öz başçılığıyla işləməlidir. O başqasının
başçılığı altında işləyəndə günü qara olur, əməyinin məhsulu zay.
***
Antiinsanilikdə Eynşteyn – Nils Bor “dühası” var – atom-nüvə bombaları
icadı biçimində; Xirosima, Naqasaki var; nitsşeçilik var – Hitlerçilik biçimində;
freydçilik var – SPİD biçimində; buşçuluq var – “Səhrada tozanaq” biçimində;
ulduz savaşları var... Antiinsanilikdə “Bakının sayrışan ulduzları” yoxdur.
Deməli, insanın insanilikdən başqa qurtuluşu yoxdur.
***
Var-dövləti adamın əlindən almağa nə var! Oğulsan, adamı var –dövlətin
əlindən al!
***
İ-Zadə yadlığından Ov-Yev-İski yadlığına, Ov-Yev-İskidən İ-Zadəyə...
Boğulduq, babam, bu yadlıq yıxılmalarında!
***
İranın özündə də bu qədər İ-Zadə yoxdur, Rusiyanın özündə də bu qədər
Ov-Yev-İski yoxdur. Azərbaycan, Özbəkistan, Türkmənistan... İrandan artıqmı
irançıdır, Rusiyadan artıqmı rusiyaçıdır?!
***
İnqilablar – utopiyadır, xülyadır kobud və qanlı. Maddi-texniki tərəqqi, Elmitexniki inkişaf – utopiyadır, xülyadır qanmaz və harın. Çünki İnqilablar, Madditexniki tərəqqi, Elmi-texniki inkişaf insanı dəyişdirmədən, yetişdirmədən
dünyanı dəyişdirmək istəyir. İnsanı isə Zərdüştlərin, Buddaların, Sokratların,
İsaların, Nəsimilərin, Füzulilərin..., İnam Ataların Sözü dəyişdirir – ucaldır.
Onların Sözü reallıqdır – utopiya deyil, xülya deyil.
***
Ürəkdən gələn tövbədən başqa real insani inkişaf yoxdur.
***
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Qorxu sevgini öldürür, şeiriyyəti öldürür, idrakı öldürür – bunlar nisbi olanda.
Mütləq sevgi, mütləq şeiriyyət, mütləq idrak qorxunu öldürür.
***
Hamı deyir: “Mən düzəm”. Hamı deyir: “Dünyada düzlük yoxdur”. Mən bu
“hamı”nı anlamıram.
***
Sən düzsənsə – dünyada düzlük var. Sən düz deyilsənsə– dünyanı
əyrilikdə qınamağa haqqın yoxdur.
***
Qananın yanılmaqdan qorxusu olmaz.
***
Ağrımayan can yoxdur, ağlayan ruh yoxdur.
***
Fərdlər içimizdən qaçmaqla azadlığa çıxırsa, içimiz dustaqlıqdır.
***
Siyasət atmosferində küləklərin öyrəncəli əsim səmti olmur – oraya
dəyişkənlik xasdır.
***
Siz bir-birinizi sayanda, qoruyanda, sevəndə sayacaq, sevəcək, qoruyacaq
Allah sizi. Çünki sizin sayğınıza, sevginizə, qoruyuculuğunuza Allahın öz
ehtiyacı yoxdur.
***
Siz məni sevəndə alqışlayırsınız, mən də siz bir-birinizi sevəndə
alqışlayacağam sizi.
***
Həm deyirsən ki, Allah hər şeyi bilir, görür, həm də “öz pulunla” məscid –
Allah Evi tikdirirsən. Məgər Allah bilmir ki, sən bir məscidlik pul qazana
bilməzsən hallalıqla?!
***
Hamı bir-birindən qorxur, hamı bir-birindən qorunur. Kimin adından
qorxursunuz, kimin adından qorunursunuz, adamlar?!
***
Ədəbsiz
söz,
tərbiyəsiz
adam,
insafsız
adamlıq,
doğmalığa
dönüklük...hüququ batil eləmir – hüquqi dövlət
çağırışlarından ağlınız
çaşmasın, ağzınız sulanmasın, gözünüz qamaşmasın...
***
Allahın sevib-seçdiyi fərdlər olursa da, millətlər olmur. Allah bir milləti
başqalarından “seçəndə” vurmaq üçün seçir.
***
Kitablaşmaq, müdrikləşmək, kitabsızlaşmaq – Müdriklik (bilgəlik) yolu.
Kitablaşmaq, kitablaşmaq, kitablı ölmək – “Meumun və gözlüklər” təmsilinin
qəhrəmanına çevrilmək.
***
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Kütləvi əyləncə yerləri – bəzi “qabağagetmiş” ölkələrdə yoxsul –işsizlərə
pulsuz horra verilən yeməkxanalara bənzəyir. Təəssüf ki, biz də keçmişik
həmin “yeməkxanalardan”. Ancaq yaxşı ki, ilişib oralarda qalmamışıq!
***
...Bunlardan söz yazmaq da elə mənim pulsuz horra içməyimdir.
***
Yeni dissertasiya mövzusu: “Rusiyada kapitalizm realizmi”.
***
Maymaq Rusiya! Minbir qan bahasına bir quruluş yaratmışdı, onu da
yaşada bilmədi...
***
Həyat nemətləri – balamızdır, dostumuzdur, kiçiyimizdir – onlara balamız,
dostumuz, kiçiyimiz kimi baxmalıyıq. Başımıza çıxaranda onlar bizə ağalıq
eləyir, bizi gədalığa salırlar.
***
Sənin çaşmağınla dünyanın işi çəlpəşiyə düşmür. İnsaf elə! Beş dəfə
dünyanı söyəndə bircə dəfə də özünü söy!
***
Dünya çaşanda da sən çaşmaya bilərsən və əslində çaşmamalısan.
***
İnanmıram ki, “döyüşkən” kimi ad çıxartmaq “azsaylı millətin” (məsələn,
erməninin) xeyrinə olsun.
***
Biz həqiqət aramırıq, bizimlə götürüşmək istəyirsənsə, qoluna zor yığ.
***
Böyüklər! Siz güzəştə gedin, balacanın güzəştə getməsi– qorxmaqdan,
umacaqdan, yaltaqlıqdan və b.k. ola bilər. Onları buna sürükləməyin –
böyüksünüzsə.
***
Günbatan ölkələrindən hər şeyi öyrənirsiniz – “azsaylı xalqlaşmamaqdan”
başqa. Beləliklə Günbatanın sıx birliyi və yağılığı qarşısında pərən-pərən
düşüb onunçün asan yemə çevrilirsiniz.
***
Yurdumuzdakı “azsaylı xalqların” sayı qədər yad əllər uzanır Yurdumuza
dışarıdan. Biz yıxılanda “azsaylılar” altımızda qalıb öləcəklər – onlar bu qaranı
uzaqdan görməlidirlər.
***
Bir ucda qırmaq öyrədirlər, o biri ucda qırğından qorunmaq– budurmu
“qabağagetmişlik”?!
***
Qarğa kimi sürüləşib, ley kimi şığıyan maşınçılara adamın həm gülməyi
tutur, həm yazığı gəlir. Onlar elə tələsirlər ki, elə bil mənzil başına çatan kimi
onlara peyğəmbərlik veriləcəkmiş. Ancaq tezcə gedib gördükləri yenə həmincə
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oğurluq, həmincə əyrilik, həmincə əyyaşlıq, həmincə oğraşlıq, həmincə badasıl,
həmincə babasıl olur.
***
Stalində üz qaralığının nədə olduğunu göstərə bilmədiniz. Ona görə də
sizin yaxmalarınızın altından Stalinin üzü ağ çıxacaq. Onun qara görünməsi
üçün sizin üzünüz ağ olmalıdır. Varmı sizdə elə üz?
***
Allah ideyası zorakılığa haqq qazandırmaq, onu qorumaq, ağartmaq
üçündür. “Allah dağına baxlb qarını yağır” kimi sözlər də bunu təsdiqləyir.
***
Yenə Allah – ağa durub qəsdimə.
Dəri göndərir, it qışqırdır üstümə!
***
“Allah” sözü cəm şəkilçisi götürür, “Mütləq” sözü birdir, bircədir: “Allahlar”
olub və var, “Mütləqlər” olmayıb, yoxdur – yalnız Mütləq var!
***
Türküm, İnsanım, Bəşərim! Allahlar əlində məhv olarsınız, Mütləqsiz məhv
olarsınız, mütləq məhv olarsınız!
***
Qızlar maya kimi gərək, oğlanlar qaya kimi.
***
Çoxlu maya kimi qızları olan ölkənin çoxlu qaya kimi oğlanları olmalıdır –
yoxsa maya şər mayası olar.
***
Mənim anladığım dünya getdi, halına ağladığım dünya gəldi.
***
İnana bilmirəm, inanmaq istəmirəm ki, “erməni quldurunun” əlinə
düşmədiyimə görə sağ qalmışam.
***
Doğmalıq guya tamam aydın olduğu üçün, yadlıq maraqlı görünür
adamlara. Bu, böyük yanılma və fəlakətdir.
***
Qarınları balacalaşdırın, kişilər! Yekə qarınla El içinə çıxmaqdan utanın,
çəkinin! Yekə qarın – qadınlarda olar, o da ömürdə bir-iki dəfə.
***
Çox nöqtəyə baxmayın, bir nöqtəyə çox baxın – çox bilməyin yolu budur.
***
Qabrovo gülməcələri – Qabrovo eybəcərliyini ört–bastır eləmək üçün
uğursuz, hərcayi cəhdlərdir.
***
Yox edəni yox sayıram, var edəni var.
***
“Yaxşını bilmək” adında bilik yoxdur, “Yaxşını yaşatmaq” adında bilik var.
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***
“Pisi bilmək” adında bilik yoxdur, “Pisi yox etmək” adında bilik var.
***
Özünəcəfa – yaxşılığın tərkib hissəsi,
Özünəsəfa – pisliyin tərkib hissəsi.
***
Yaxşılığa çağrış sözlərinin hamısı özünəcəfaya çağrışdır. İnsanlıq belə
yaranır; bu olmasaydı, insanlıq yarana bilməzdi.
***
Özünəcəfa olmasaydı, insan Yer üzünün ağasına çevrilə bilməzdi.
***
Həyatın eybəcərliklərini yaşatmaq istəyənlər idealçıları öldürüb,
maddiyyatçıları verdilər irəli, çünki həyatı olduğu kimi yaşatmaqdan başqa bir iş
gəlmir maddiyyatçıların əlindən.
***
“Bircə səni kişi gördüm!...” Kaş mən də səni kişi görəydim! Heç olmasa, kişi
canında zəli görməyəydim kaş mən də səni!
***
Hər bir nəzəriyyəni (eləcə də marksizmi) yalnız özündən daha yüksək olan
nəzəriyyə “alt-üst” edə bilər, ağzıgöyçəklik yox.
***
Kiminin yava iti var, kiminin yava kilidi, kiminin yava xasiyyəti, kiminin yava
övrəti... Görəsən, nə görüblər bu adamlar yavalıqdan?
***
Allahınızı ifşa etmək, gözdən salmaq, taxtdan salmaq istəmirsinizsə, onu
İnam Ataya – Asif Ataya qarşı qoymayın.
***
Fərdi azadlığın tələbi: Nə istəyirüsən, onu eləmək. Fərdi azadlığın şərti: Nə
elədiyini bilmək.
***
Yad dilinə, dil yadlığına nifrətim tükənməz olduğuna görə, rusların, farsların,
çinlərin, ingilislərin... öz aralartında türkcə danışmalarını istəmirəm – bu, məni
iyrəndirir.
***
“Uzaq keçmiş” barədə. Keçmişin uzaqlığı heç vaxt o qədər olmur ki, onu
görmək üçün əlini alnına qaldırasan. Ən uzaq keçmişi belə, yaxın adam kimi,
konuşmadaşın kimi dinləyə bilərsən.
***
Haqsızlığı yaşadan yağılıqdır.
***
Elə ki, yağılığı açıb ötürürəm yazıya, haqqımdan yapışıram– qarşımda
haqsızlığın dizi əsir.
***
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Ölməyin özü yox, bu fikrə düşmək ağır olmalıydı...
***
Bu azadlıqla, bu varlıqla yuxum da şirin olsaydı, canım da ağrımasaydı –
köləliyim bitkin olardı, tam olardı...
***
Yaşayışın pisləşməsinin səbəbi yaxşı yaşayanlardır.
***
Ucsuz-bucaqsız sularda batıb-boğulan adam qəfil peyda olan gəmiyə necə
baxarsa, mən də sizə eləcə baxıram, Ocaqdaşlarım, İnam Ata Amalındakı bacı
və qardaşlarım!
***
Qohumluq məsələsi: Ata “tərəfi” – özümüz, ana tərəfi – qohumlarımız.
***
Möhkəm qurulub, möhkəm yaraqlanıb, möhkəm zirehlənib, möhkəm
qeyzlənmək El üçün sirkə tündlüyüdür – öz başında çatlayan. “Hitler
Almaniyası”nın aqibətini unutmayın!
***
Qurğu (siyasət), yaraq, zireh – Elin Bəkil mətəsində olmalı, El onun
kölgəsində sərbəst, azad, asudə yaşamalıdır – sanki qurğudan, zirehdən,
yaraqdan xəbərsiz.
***
Qurğu, yaraq, zireh – Elin inamında, milli idrakında, mənəviyyatında,
iradəsində – özümlüyündə olmalıdır.
***
Yemək istəyi kimi, dərd də “diş altındadır”– çeynəndikcə artır.
***
Bir ideal var – yaşamaq, insan həyatı barədə. Onun arşınıyla ölçəndə heç
kəsin həyatı “ağgünlü” kimi təyinlənə bilmir: kimininki əziyyətsiz ləzzətli olur,
kimininki ləzzətsiz əziyyətli, kimininki ləzzətli əziyyətli, kimininki ləzzətsiz
əziyyətsiz... – hamısı İdeala uyğunsuz, dərdli. Qəlb isə Onu istətir – İdealı. O,
ələ gəlmir və biz həyatı qınayırıq, söyürük. Həyat neyləsin, varını verir, varı da
ki, belə...
***
Bu dünya Müqəddəslərin ağlamaq üçün gəldikləri yerdir – həm də.
***
İslamdan (hər hansı dindən) siyasi məqsədlərlə istifadə etmək – dini
alçatmaqdır, onu maddiyyat uğrunda ara çəkişmələri iyrəncliyinə
bulaşdırmaqdır. Din buna razı olmamlıdır.
***
Siyasətə bunlaşan din öz əzəli, əbədi, müqəddəs Amalından uzaqlaşır, ona
dönük çıxmış olur. Belə çıxır ki, guya siyasət də insanın Allaha qovuşmasına
qulluq eləyirmiş.
***

463

Siyasət belə bir yükü daşısaydı, dinə ehtiyac olmazdı.
***
Ölü dillər olduğu kimi, ölü dinlər də var – “çağdaş dünya dinləri” deyilən
dinlərin hamısı ölü dinlərdir, çünki siyasətin əlində vasitəyə çevrilmişlər. (Mən
bu sözü müşahidəçi – təsvirçi kimi – qınaqsız deyirəm).
****
Münasibətlər növbənövdür. Birinin o birindən artıq olması ikinci üçün təsəlli
ola bilmir.
***
Xrist özünü “antifaşist” adlandırmır, faşist özünü “antixrist” adlandırır. Nədir
bu faşistdəki gənə həyasızlığı – özünü Xristə yamamaqla ad qazanmaq
zəlilliyi?!
***
Xrist – varın adıdır, faşist – yoxun. Düzünə qalsa, “faşist” Xristin
bədənindəki yaradır və Xristlik onu sağaltmağa xidmət eləyir.
***
Yaş ötür – yekələnirsiniz, böyümürsünüz. Böyüməksə – gərəkdir, qurtuluş
bundadır. Böyümək – yaşın artmasıyla, vəzifələnməklə, biliklənməklə başa
gələn iş deyil, o yalnız insanlaşmaqla bağlıdır.
***
Əski biçimdən əl çəkmirsiniz, ona minbir yeni ad verirsiniz. Əski biçim –
kiməysə, kimlərəysə qalib gəlmək. Axı bu qalibliyin o biri üzü mütləq
məğlubluqdur. Özünü korluğa vurmasan, bunu görə bilərsən – kor olsan da.
***
Özünü korluğa vurmaq korluqdan ağır dərddir: korluq yalnız xəstəlikdirsə,
özünü korluğa vurmaq həm də alçaqlıqdır.
***
Axı uduzan insan varsa, udan insanlıq yoxdur, sənsə sanki insanlığın
qələbəsindən danışırsan.
***
Yaxşı bir türkçü (millətçi) sözü: “Türk Elində mənimki olmayan dərd yoxdur”.
***
İnsan sözü: “Yer üzündə mənimki olmayan dərd yoxdur”.
***
Göydə Günəş də bir yox, iki olsaydı, adamlar bu əlamətə görə də
cəbhələşərdilər.
***
Biz bəşəri Zərdüştə, Buddaya, İsaya, Məhəmmədə çağırmırıq–
cəbhələşməyə çağırmırıq – birliyə çağırırıq.
***
Türkçülük – bizim məqsədimiz deyil, ünvanımız və biçimimizdir.
***
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Milliliyi nəzərə almamaq – dinin, bütövlükdə hər bir təlimin, eləcə də sənətin
ən böyük qüsurlarındandır.
***
Milliliyi nəzərə almamaq mahiyyətcə antiinsani səhvdir. Dini, təlimi, sənəti
məhv edən – həmin səhvin bu cəhətidir.
***
Milliyi nəzərə almamaq – toyda hamının bir havaya oynamasını tələb
etmək kimi bir şeydir.
***
Evdən heç vaxt nəfəs kəsilməməlidir, ev qapısının qıfıllanması ayda-ildə bir
dəfə düşən hadisə olmalıdır.
***
ABŞ-ın indiki Elbaşı (prezidenti) Cubuş – gülən ilan.
***
Pula arxalana bilmərəm, dərdə arxalanmalıyam ki, haqlı olum.
***
Bilirəm ki, Ocağa verilən itmir, Ocaqdan qırağa nə versən – itir. Ancaq
qırağa qat-qat artıq verməli oluram... İtməlinin payı itməyəndən qat-qat çox
imiş.
***
Oğul – həm də dostdursa, dost təndir. Oğul – yalnız oğuldursa, dostdan
aşağıdır. Oğul – yalnız oğul olduğu halda, dostdan üstün, hətta dosta tən
tutulursa, dostluq yoxdur.
***
Ali təhsili kimə verirsən, alır: ata, itə, eşşəyə, ilana, tülküyə, qurda,...,
antiinsana... İnsanlıq təhsilinin isə ünvanı birdir.
***
Arvadın Ər Sevgisi balanın Ata Sevgisinə çevrilir.
**
Arvadla ərin Ər-arvad deyil, yataqxana yoldaşı kimi birgəyaşayışı ata-bala
arasında yataqxana yoldaşlığı səviyyəsini yaradır.
***
Xristianlıq, islam – çağımızın siyasi “dinləri”.
***
Yeltsin Boris Nikolay oğlu – xislətində donuzla, eşşəklə əqrəbi birləşdirən
bir zat; həm sosializm, həm kapitalizm ideya qazananların yaxantısını ağayanə
içən.
***
Azərbaycan oxumuşunun başı o qədər boşdur ki, bu boşluqda at çapmaq
olar.
***
Qaranın içindəki ağlar qaralığın faizini azaltmır.Bəs ağın içindəki qaralar
necə?
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***
Əl vurursan – iylənir, dil vurursan – iy verir düşünməyən adam; əl
vurmursan, dil vurmursan – kiflənir, azar qaynağına çevrilir, yoluxuculaşır
özüylə döyüşməyən, özünü dəyişməyən adam.
***
Düşünməyən adam – topal ürəkli; özüylə döyüşməyən, özünü dəyişməyən
adam – çolaq idraklı.
***
Bədən üçün min addım atırsan – yorulmursan, insanklıq üçün bircə addım
atan kimi– cərcənəyin cırıldayır – çünki o sənin addımın deyil.
***
Sabahsız təsəlli yoxdur – bu gün on oğlunla süd gölündə üzsən də.
***
Ata-ana ona görə qocalıb eybəcərləşir ki, balanın gözü qabağında –
balanın gözü açılsın, görsün–bilsin ki, onların ata-ana yaxşılığı heç də cavanlıq
və gözəlliklərindən deyilmiş...
Bu baxımdan, Təbiət quruluşca ruhani müəllimdir.
***
Rusiya Federasiyasından Lev Tolstoy çıxmaz, Fedor Dostoyevski çıxmaz.
Tolstoyluq, Dostoyevskilik– RF-in inkarı, danılmasıdır.
***
L.Tolstoy, F.Dostoyevski – Rusiyadan çıxar. L.T, F.D. varsa – Rusiya var,
RF – yoxdur.
***
L.T., F.D. – Rusiyanın tanınma tamğalarıdır. RF-də biz bu tamğaları
görmürük.
***
Zirehli maşınların lüləsi adamlar arasında ünsiyyət yolunun son qalığı.
Adamlar haqqında həqiqəti deyən, insanlıq maskasını yırtan.
***
Oğul yatmış, qız çalışır – bir evin öz işığı öləziyir, orada başqa bir evin işığı
gurlaşır.
***
Atalar min illər boyu özlərinin acılı-şirinli sınaqlarından müəyyən etmişlər ki,
“Dost dosta tən gərək”. Bu gün isə vəzifə – papağın şülləyi, yaxud ayaqqabı
dabanının “plat forması” olmaqla dostu-dostdan “hündür” göstərir.
***
Bu gün dörd heyvan tarixin bütün ad-sanlılarından daha adlı, sanlı və
şanlıdır: ondatra, nutra, layka, lama.
***
Elə hey sevirsən bir ucdan. Barı bircə kəsinsə də səni sevməsinə yer
saxlasana!...
***
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Məni “təkzib eləyən” gələcəyə gülməyim tutur. Mən içinə düşdüyüm odda
“Yandım!” yazdım, o isə deyəcək ki, “Bilirsiniz necə olub? Sən demə, elə
deyilmiş, beləymiş!...”
***
Sazı Pir yanında çalmaq olmaz – saz tələb eləyir ki, onu çalanın özü Pir
olsun.
***
Avropa mədəniyyətinin beşiyi və öyündüyü Yunanıstandır, Yunanıstanın iç
üzü Kiprdə türk qırğını: yığın-yığın uşaqlı-böyüklü güllələyib çalalarda üstünü
torpaqlamaq.
***
...Beləliklə türk torpağı yaradırlar, sonra da türk ona “mənimdir!” deyəndə
“vəhşi türk!” deyə şivən qoparırlar mədənilər.
***
“Kimya” adında Mütləq İdrak yoxdur. “Fizika” adında Mütləq İdrak yoxdur.
“Riyaziyyat” adında Mütləq İdrak yoxdur. “Dəqiq elmlər” adında Mütləq İdrak
yoxdur... “Dəqiq elmlər” “dəqiq olmayan” elmlərə keçəndə başlanır Mütləq
İdrak.
***
Üzvlərin (Təklərin) Özüylədöyüşü – Ailənin (toplunun) Amala (cənnətə)
gedişi.
***
Sizi söymək üçün söyüş sözü axtarmaq nəyə gərək – bütün əməlləriniz
söyüş deyilmi?!
***
Bu amyöblər, buqələmunlar arasında bənzərsizliyini necə qoruyasan?! Sən
bənzəməsən də, özlərini sənə bənzədəcəklər onlar – sənin bənzərsizliyini
aradan götürmək üçün.
***
Saç ağarıb, ancaq üzün
İşıldayır kömür kimi,
Hər addımda, hər nəfəsdə
Şər törədən ömür kimi.
***
Çox yemək – şərdir. Çox yeməkdən az yeməklə imtina etmək olar, heç
yeməməklə – yox!
***
– Bəs bunun harası mütləqçilikdir?!
– Azyemənin dönməzliyi.
***
Oğul-qız arası – yalqızlıqdır, qardaş-bacı arası – yalqızlıqdır; Ocaq əhatəsi
– şenlikdir. Atam-Mütləqim, məni yalqız qoyma, şenliyə yetir!
***
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Özünəinam cənnətinə gedən yol özünəşübhə cəhənnəmindən keçməlidir,
keçmirsə, özünəinam – bağırçatladan höcətləşmə qəhrəmanı yetirir.
***
Dinlər – cəfəngiyyatdır, ancaq yaşayırlar, çünki insan üçün yox, adam üçün
yaradılıblar, adam isə cəfəngiyyat xiridarıdır.
***
Ateizm – bədən xidmətçisidir. Din– allah xidmətçisidir. İnam– İnsan
xidmətçisidir.
***
İnam – İnsandır. İnsan – Eşqdir. Eşq – tükənməz aydınlıqdır. Aydınlıq –
dibsiz dərinlikdir, gözişləməz əngilikdir, tükənməz zənginlikdir, doğmalıqdır,
ölməzlikdir.
***
Allah – tükənməz tapmacadır, yanıltmacdır, dinçinin, avamın, qəddarın –
bədbəxtin düşdüyü açılmaz düyündür.
***
İdeyada, İdealda insanı öldürürsünüz (heç yeməmək) ki, özünüzdə İdeyanı,
İdealı öldürməkdə bəraətlənəsiniz.
***
Öz ağlına şübhən yoxdursa, mənim ardımca gəlmə! Mənim ağlıma
sarsılmaz inamın və sevgin yoxdursa, mənim ardımca gəlmə!
***
Allah– şüurda məntiqsizliyin başlanğıcı və başlıca qaynağıdır.
***
Adamlar özləri kimi yaşayanların ardınca gedə bilmirlər. Adamlardan biri
kimi yaşayan – adamları öz ardınca apara bilməz. Bunların ikisi üçün də
bənzərsizlik gərəkdir. Yalnız bənzərsizin ardınca, bənzərsizliyə doğru getmək
olar.
***
“İki dünya” – bir dünyanın iki üzüdür əslində.
***
Xalq Fərdə deyir: “Mən heç nədən imtina eləmirəm: sən imtinaçı ol – sevim
səni”. Fərdin ürəyi axır bu sevgidən, imtinaysa – zor işdir, onun tələblərinə
dözmək olmur – Sergiyləşmə baş verir.
***
Hər bir təlim dahilər tərəfindən yaradılır, istedadlar tərəfindən yaşadılır,
adilər tərəfindən əhkamlaşdırılıb öldürülür.
***
Dilənmək, öldürmək, öldürülmək asanlaşdı, Allahın bir ucuz ölümü isə
qəhədə çəkilib.
***
Sosializm əvəzinə Yenidənqurma – “Mənə nə?!”nin qanunlaşdırılması,
ağardılmasıdır.
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***
Dahilərə münasibətə görə heç bir dövr o birisini qınaya bilməz və ya o
birisinin qarşısında öyünə bilməz.
***
Ümumuiyyətlə, “dövr”, “dövrlər” (“dövran”) adında huşyarlıq olmur.
***
“Yaranıb” demək “yox imiş” deməkdir– yaranana qədər.
***
Yaranma – əzəlsizlik tamğasıdır.
***
O şey ki əzəlidir, daim var olub və vardır – o yaradılmır, yaradılmayıb və
yaranmayıb da...
***
Kapitalizmdən sosializmə keçmək – çəhrayı ilğım idi. Bu keçid öz boyasını
tökdüyü qandan almışdı.
***
Sosializmdən kapitalizmə qayıtmaq – köləlikdən heyvanlığa (yırtıcılığa)
qayıtmaqdır.
***
Bu, onu göstərir ki, yırtıcılıqla kökləlik bir pulun iki üzüdür. Şirlə Pişik kimi.
***
Partiyalaşmağın ən uğurlusu belə, rəqibsizlik ucalığından enməkdir.
***
Çağdaş İsrail – anti-İsa – bütün dördcəhətli dünya kimi.
***
Şamirlər, Rokfellerlər, Fordlar və K – Musa və İord Antipa mələzləri,
Qanunçular – İsadan xəbərsizlər.
***
İsa – məkansız; bu dünyada yeri olmayan müqəddəslik.
***
İsa – İnam Ata (Asif Ata) Ocağının ən Ulu Övladı.
***
İsadan cəfəngiyyatı alırsan – yerində peyğəmbər Hürmüzdlüyü qalır,
Məhəmməddən cəfəngiyyatı alırsan – yerində heç nə qalmır.
***
Bu həqiqəti ona görə söyləmədim ki, “sizi sevmirəm – onları sevirəm”, ona
görə söyləmədim ki, mənə hücum çəkəsiniz. Ona görə söylədim ki, bu həqiqəti
– hürmüzdlüyünüz, peyğəmbərliyiniz barədə yaxşı-yaxşı düşünəsiniz.
***
İsanın xəstələri sağaltması, ölüləri diriltməsi barəsindəki əfsanələrin hamısı
real həyatda baş vermiş hadisələr olsa belə, bunlar Onun Peyğəmbərliyinə
dəlalət eləmir. Çünki ən möcüzəli həkimlik də yalnız həkimlikdir – peşədir,
sənətdir, ixtisasdır – Peyğəmbərlik deyil.
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***
Lev Tolstoy – 60 il istedadın dalında gizlənən Müqəddəsçi, Ruhaniyyatçı.
***
İsalıq eləmək əvəzinə İsalıq umursan, özün də İsalıq iddiasındasan.
***
Həyat təlimə sığmır.
***
Təlim həyatı anlamaq, sevmək, ona qovuşmaq biçimidir. Bundan da artıq:
Təlim – həyatı yönəltmək biçimidir.
***
Gücün nə vecinə ki, sən onu kimin adına yazırsan?! (“Filan xalq yaman
güclü olur” xurafatına qarşı).
***
Xristianlığın dövlətləşdirilməsi, təşkilatlaşdırılması – onun ölümüdür, yeni
anti-Xristlikdir.
***
“Xristian dövləti”, “Xristian partiyası”– ən riyakar təyinlərdir, Xristian dininə,
daha doğrusu, İsa Ruhuna qarşı ən məkrli tədbirdir, dövlət səviyyəsində anti–
Xristlikdir.
***
“Kilsəni dövlətdən ayırmaq” – xristianlığa ən böyük xidmət idi.
“Preobrajeniye” də, “dirilmə” də elə budur əslində. Ayırmanın içində İsaya qarşı
yekəbaşlıq olmasaydı...
***
Musaçılıq kimi, İslam da – cəmiyyət elmidir, durumdur, qurumdur; İsaçılıq –
ruhaniyyat biliyidir, özüylədöyüş, özünütərbiyə harayıdır.
***
Söz – işin durğun bir halıdır – foto adamın ömründən bir an olan kimi.
***
Ancaq foto var – bəzənib, daranıb fotoqrafiya çəkdirirsən; foto var – çəkilir
səndən xəbərsiz – sən işdə olarkən. İkinci hal – Ali Sözə bənzəyir.
***
Fərdləşərək, ən uca bəşəri dəyərləri öz əməllərində canlı şəkildə
yaşatmayan bəşəriyyət – əhliləşdirilməkdə davam eləyir.
***
Bəşər tarixi yoxdur, Nəimi – Nəsimi tarixi var; Sezar tarixi yoxdur, İsa tarixi
var; Pyotr tarixi yoxdur, Lev Tolstoy tarixi var... əgər biz insanıqsa, insanlıqdan
danışırıqsa.
***
İnsanların bir bölüyü Buddaçı ola bilər, bir bölüyü İsaçı, bir bölüyü
Konfutsiçi, bir bölüyü Məhəmmədçi; insanların hər bölüyü bir millətdən ola bilər,
bu – onların bir-birini sevib anlamaslına mane olmaz – hər biri öz yolunu
Hürmüzd işığıyla işıqlandırarsa.
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***
Oğurlayım – “oğru” demə, qəhbəlik eləyim – “qəhbə” demə, yaltaqlanım –
“yaltaq” demə mənə... deyir cəmiyyət. Təmizlərin varlığı vasitəsiylə bu sözlər
üzünə deyiləndə cəmiyyət öldürür təmizi – İsanı – İnsanı.
***
Mütləq idraklılar – Zərdüştlər, Buddalar, Sokratlar, İsalar,..., İnam Atalar –
özünü yaratmışlardır, yaradıcılardır; onların xalqı (Onlara daş atanlar) isə
yaranmışlardır, yaradılanlardır.
***
Özünü yaratmışların dustaqlığı bitməz deyil.
***
Özünü yaratmışlar öz yaradıcılıq kəsirlərinin dustağı olurlar.
***
Sınaqçı İsanı səhraya aparır. Səhada
nə sınaq? Səhra sınağının
peyğəmbərliyə dəxli yoxdur. Cəmiyyətdən dəhşətli səhramı var?!
***
İsa müjdəçiliyinin yazı üslubu Şumerin “Bilqamıs” üslubuna bənzəyir.
***
Elə şəxsiyyətlər varmı ki, onlara kir yapışmasın – özlərini bundan qorusalar
da, qorumasalar da?
***
Kainatın “necə yaranmış, yaradılmış olduğunu” “açmağın” heç bir anlamı
yoxdur. Eşitsəm ki, Kimsə bunu tamamilə doğru açıb – izah eləyib – həmin
Kimsəyə ixtiraçı vəsiqəsi vermərəm.
***
Sən mənə de görüm Kainatı nə üçün sevim, həyatı necə sevim, necə
qoruyum? Sən məni tərbiyələndir, becər, öyrət ki, mən Onu sevim, qoruyum...
Onda əyərəm sənə baş.
***
Niyə peyğəmbəri öz eli və öz günü qəbul eləmir, eləyə bilmir? Bu sorğunun
indiyədək açılıb-açılmadığını bilmirəm, bilmədiyimə görə də onu, özüm bildiyim
kimi açmaq istəyirəm.
Öz eli və öz günü Peyğəmbəri özünün tayı sayır, instinktiv olaraq, onun
Peyğəmbər Böyüklüyü ilə özünün adsızlıq kiçikliyi arasındakı fərq onu öz
gözündən salıb sarsıdır; el, gün bu sarsıntıya dözmür, bunun (sarsıntının)
səbəbini özündən uzqlaşdırmağa çalışır.
***
Ancaq bu – Peyğəmbəri “öz arşınıyla ölçmək” naşılığıdır, bilməzliyidir. Belə
müqayisələr Peyğəmbərə yaddır.
***
Peyğımbər sizdə balacalıq yox, böyüklük görür və sizə də deyir ki, görün
onu – özünüzdəki Böyüklüyü. Sizsə gözünüzü daim özünüzə deyil, bayıra,
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qırağa, uzağa zilləyirsiniz və bununla da Peyğəmbərə faciə yaradırsınız. Ancaq
Peyğəmbər bunu da özünə xoşbəxtlik sayır.
***
Sufini “pulsuzluğuna görə” çürüdən arvad! Bəs Lev Tolstoyu niyə
bezdirmişdin? O ki Xan idi öz Yasamalında!
***
Ərlərini “sufiliyinə görə” çürüdən arvadlar! Mahatma Qandinin
Kasturbayından utanın!
***
Pulluluq – pulsuzluq bəhanədir! Sizdə insanlıqdır çatışmayan.
***
Qiymətqoyma – xoruzun quyruğunu tezcə göstərən xatalı bir işdir. Bütün
camaatsa səhərdən axşama qədər gözünü yumub ağzını açaraq sağa, sola
ağlı-qaralı qiymətlər yağdırır. Daha bu camaatın gönünü tanımaq üçün
dabbağa getməyə də ehtiyac qalmır.
***
Camaat Tezcə “Fikir” Söyləmək azarına tutulub. Amandır, Fərd qardaşım!
Özündən muğayat ol, özünü bu azardan qoru – yoxsa mən səni camaatın
içində itirərəm!
***
İsanın fikrincə, yalnız İsanın özünü öldürmək olar İsaya görə, İsa naminə.
***
Məryəm ana – antik yunan ilahiliyinin qalığlı: Zevsdən boylu qalan qadınlar
məsələsi... Zevs – Rəbb.
***
İsa nədə yanılırdı? Hər yetəni sağaltmaqda, hər yetəni sağalmağa yarar
(layiq) saymaqda; bundan hər yetənin məmnun – minnətdar olacağına, Ali
Qüvvəyə baş əyəcəyinə inanmaqda...
***
Bu dünyada yaramazlara göstərilən sayğıların tükənməzliyi məni heyrətə
salır.
***
Buddanın, İsanın Sözünü eşidib dilənmək də olardı – qarşısında əl
açlmağa yarar adamlar yaşasaydı bu dünyada.
***
Adamlarda yararlıq (ləyaqət) olsaydı, onlar insan olardılar və onlar insan
olsaydılar, dilənçilik olmazdı ki! Həm dilənmək qatında, həm də diləyi vermək
qatında.
***
Cəmiyyət – iddiaxanadır.
***

472

Cəmiyyət içində adamlar arasında sızıldamağa öyrəncəlik var – o,
sənətləşə, teatrlaşa bilir: savaş olmayanda da səhnədə onu yaratmaq olur,
həyatda qəhrəman olmayanda da onu səhnədə yaratmaq olur.
***
Şah da sızıldayır, dilənçi də; başı kəsilən də sızıldayır, başkəsən də. Və
qəribədir ki, sızıldamamaq çağrışları – mərdanəlik işığı yenə də dilənənlər,
başı kəsilənlər arasından yüksəlir.
***
Pula qaçanın pulu olur, insanlığa qaçanın insanlığı. Mən istərdim ki,
pullunun insanlığa ehtiyacı olsun, insanlının pulluya ehtiyacı olmasın.
***
İsa da İnsanın özünü görmür. Allaha həddindən artıq ismarlamaq
bundandır.
***
Ümumiyyətlə, yaxşı işə görə mükafat – insana inamsızlığın tamğasıdır və
ondan – inamsızlıqdan yaranmışdır.
***
Guya İnsan özü özünü mükafatlandıra bilmir; guya İnsan mükafatı verən
deyil, alandır. Bu isə kökündən yalandır.
***
Mariyanı Martadan üstün tutmaqla İsa aristokratçılığa, əyançılığa rəvac
vermişdir.
***
Bununla İsa cəmiyyətin plebeyə və aristokrata bölünməsiylə barışdığını
bildirmiş, birincini ikincinin ayağına vermişdir.
***
Məncə, bu hal İsaya xas deyil. İsa burada sadəcə olaraq məqamın təsirinə
uymuşdur.
***
Yeni erada heç bir yenilik yoxdur.
***
Qorxuram adamlar məni Məhəmmədlə barışmağa məcbur eləsinlər.
Məhəmmədlə barışmaq – qadını insan saymayıb arvadbazlığa qurşanmaq;
zorakılıqla barışmaqdır.
***
Dekorativ ailələr, ailə dekorasiyaları, biçimləri, şəkilləri – Ailəyə böhtanlar.
***
Dekorlar arasında Ailə xiffətindən, Ailə həsrətindən bağrım çatlayır.
***
Adamın anadangəlmə ikiüzlülüyü:
Vaxtiylə sevdiyim, gözündən öpdüyüm quzu,
İndiysə ətini gözümə təpdiyim quzu!..
***
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Musa – məhləçi qatılığında millətçi, qanunçu, intizamçı, intiqamçı... İsa –
insançı, qəlbçi, ruhani...
***
İsa qanunlarının canı: Musa qanunlarının insana qarşı yönəlmiş
amansızlığını yox etməkdi. Məhəmməd qanunlarının canı: yəhudinin
Musaçılığına qarşı ərəbin din variantını (müqvimətini) yaratmaqdı. İsa öz
istəyinə yetmədi, Məhəmməd yetdi.
***
Yəhudi möcüzəsi – “Tövrart”; Ərəb möcüzəsi – “Minbir gecə”. Yəhudi
möcüzəsi – nizamlı, inadlı, milli, quru...; Ərəb möcüzəsi – xəyallı, qanadlı,
ümumbəşəri, ölməz.
***
Biz xalqa “El” deyirik, “El” də “Allaha”dır axı!
***
Dinə Dövlət qayğısı – Allahın padşah qoltuğuna sığınması.
***
Keçmişdə “Peyğəmbər” adamların Allaha inam avamlığından adamların,
daha doğrusu millətin, toplumun xeyrinə istifadə edən ağıllı-başlı adamlara
deyilirdi.
***
Yalançı peyğəmbərlər isə həmin avamlıqdan adamların, daha doğrusu
millətin, toplumun zərərinə istifadə edənlərdir.
***
Bibliyada qabaqca Allah hadisələrin dalınca gedir, sonra hadisələr Allahın
dalınca gedir.
***
İslamda əxlaqı murdarlıqdan qorumaq üçün murdarlığı qanuniləşdirirlər: bir
neçə arvadlılıq, siğə... İndusçuluqda əxlaqı murdarlıqdan qorumaq üçün
murdarlığı qabaqlayır və qanuniləşdirirlər: uşaqkən evləndirmələr, övladı
olmayan kişilərə köməkçilər təyin
edilməsi... Avropaçılıqda bəla
“differensiallaşdırma” yolu ilə aradan qaldırılır: xəstələr – xəstəxanaya,
qəhbələr – qəhbəxanaya...
***
Mən belə varlıqların peyğəmbəri olmaq istəməzdim, belə varlıqların məni
müqəddəs saymağını istəməzdim.
***
Allah mənə inanmasa, mən əsla rahatsız olmaram. Mən Allaha inanmıram
– Allah olmur. Var olan hansımızıq?
***
Mən məni danana: “Gözün üstə qaşın var” demirəm. “Allah” – onu dananın
gözünü çıxartmaq, başını kəsmək istəyir və bacardıqca eləyir. Ədalətli
hansımızıq?
***
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“Allah” – yalnız əlavə çaşqınlıq yaratmaq üçün yaşayan –yaşadılan bir mifik
anlayışdır.
***
Bunu hamı bilir, biliyə inanmaq isə..., sizi qınamıram, çətin işdir – bunun
üçün gərək Ocağa gələsən.
***
Bəs Ocağın yaratdığı “İnamçılıq” nə olan şeydir? Bu – İnsanlıq
Bhaqavatgitasının, İnsanlıq Bibliyasının, İnsanlıq Quranının və b.k.
başlanğıcıdır.
***
Bhaqavatqita, Bibliya, Quran və bu kimi başqa əski anıtlar – antropoloji
Allahçılıq; ideologiyadakı, inancdakı kentavrlıq: yarıadam tələbi, yarıdoğru –
yarıyalan, yarıcismani – yarı ruhhani dünya görüşləri...
***
Yorğunluqda, yuxusuzluqda, aclıqda, kamsızlıqda tükənə-tükənə yeni İnam
yaratmaqmı olar?! Olmaz! Beləsinin həyat faktı əsasında İnam yarada bilər
yorğun olmayın, yuxusuz olmayan, ac olmayan, kamsız olmayan.
***
O söz peyğəmbəranədir ki, bir elin taleyini əks etdirir və Sabaha Yolunu
göstərir.
***
“Minbir gecə” təxəyyül möcüzəsidir, ağılsız da deyil; “Bibliya” – ağıl
möcüzəsidir, təxəyyülsüz də deyil.
***
“Babil qülləsi” deyilən şey olubmu tarixdə? Nağıllardakı uçan xalça olubsa,
o da olub.
***
“Babil qülləsi” vəzifəsini yalnız İnam Atanın (Asif Atanın) İnsanlaşma təlimi
yerinə yetirə bilər və yetirəcəkdir. O qülləni dil ayrılığı yıxa bilməyəcəkdir.
***
“İncil”siz “Bibliya” Tanrı babanın Adəmlə Həvva üçün qabın altında
“gizlətdiyi” tapmacaya bənzərdi.
***
Bibliyalar göstərir ki, İnam Ataya ( Asif Ataya) qədərki Bəşər sanki tələsətələsə yaşayıb və tələsərək yaşamanın bütün ağrı-acılarını çəkib.
***
İndi İnam Ata (Asif Ata) Bəşərə deyir: Dayan, toxda, nəfəsini dər; imkan ver
ki, insan özünü tanısın, səni tanısın, təbiəti və dünyanı tanısın.
İnsanlıq dünyası başlanır, insanlıq tarixi başlanır. Bunun üçün– İnam Ata
(Asif Ata) Haraylarına qədər – Bhaqavat Qita, Tövrat, İncil, Quran və başqaları
olmalıydı. Onlar öz işlərini gördülər.
***
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Türk Dünyası üçün Boz Qurdun nəfəsi, o biri Dünya üçün Bibliya əfsanələri
ölməzdir.
***
Ən qədim çağlardan üzü bəri, bu günə qədər – Allahı anlam, rəmz, xəyal,
obraz saymayan, Allahın varlığına birbaşa inanan böyük şəxsiyyət olmayıb,
yalnız avamlar olublar. Məsələn, Məhəmməd peyğəmbər Allahın varlığına
inanmayıb; inansaydı, elədiklərini eləyə bilməzdi. İsa isə birbaşa deyirdi ki,
Allah mənəm.
***
Peyğəmbər Allaha inana bilməz, Allaha inanan din yarada bilməz, təlim
yarada bilməz. Özünə inanan bacarar bunu.
***
Məhəmmədin Allahı ilə mömün avamın Allahı eyni ola bilməzdi.
***
İndi islam – ateizmi də özündə birləşdirən bir xurafat həlməşiyidir, idrak
yolunda dözülmız, üfunətli çiləkəndir. O biri dinlər kimi.
***
Keçmiş – keçdiyini boynuna almasa, dəyəri bilinməyəcək.
***
Nəyi öyrənirsinizsə, onu da biləcəksiniz. Siz Azərbqaycanı öyrənmirsiniz,
Fransanı “öyrənirsiniz”; insanı öyrənmirsiniz, heyvanı öyrənirsiniz; siz
Azərbaycanı öyrənmirsiniz, Amerikanı “öyrənirsiniz”; həyatı öyrənmirsiniz,
ölümü öyrənirsiniz; siz yaxını öyrənmirsiniz, uzağı “öyrənirsiniz”. Siz özünüzü
öyrənmirsiniz, özgəni “öyrənirsiniz”... Özünü bilməyən heç kəsi bilməz.
***
Rəşid Behbudov: Sənətdə idmançı; yalanla, bicliklə, fəndgirliklə nəfəs alan;
sənətdə biznesmen; ləzzətçi; Sənətə məxsus Fərəhdən və Dərddən uzaq
adam; ciddilikdən uzaq adam; sənət vasitəsiylə buqələmun...
***
Azad qəzetlər – qəzet dalğası, çoxlu qəzetlər– dalığaqıran.
***
ABŞ – yalnız dövlət; Rusiya – dövlət və Vətən; Azərbaycan – yalnız Vətən
(ölkə olmayan, dövlət olmayan).
***
Nədənsə Güney ölkələrində ilanlar çox ağulu olurlar, Quzey ölkələrində
adamlar.
***
Xalq inanmağa borcludur. Xalqın təqsiri deyil ki, ona deyilənlərin çoxu
yalan olur. Ziyalı yükü bundandır, buna görə xalqa iki ziyalı gərəkdir ki, bir-birini
tarazlasın, tamamlasın.
***
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“Ağzın dadını bilmək” sözü həqiqətlə bağlıdır: həqiqətə “acı”, yalana “şirin”
deyənlər ağızlarının dadını bilməyənlərdir; yaxud bu söz belələri barədə deyilir.
Çünki yalan – acıdır, Şirin deyil; həqi\qət – acı deyil, şirindir.
***
“Ağzın dadını bilmək” sözünü xörəklə və b.k. ilə bağlamaq söz yaradanı
vulqarlaşdırıb alçaltmaqdır.
***
“Çoxlu partiyanın hansı yaxşıdır?” – deyə soruşmaq ona bənzər ki,
soruşasan: “Çoxbaşlı ilanın hansı başı yaxşıdır?”
***
Həqiqət hal deyil, hadisə deyil – yaşama, işləmə tərzidir.
***
“Faktla danışmaq” məsələsi. “Fakt” deyilən şey – odundur, onu ocaqda
necə yandırmaq da onun verəcəyi istiliyə təsir eləyir. Ocaqdan buxarmı
çıxacaq? Tüstümü, istimi? Tüstü – isti – buxar qarışıq alovmu? Istili, işıqlı, xalis
alovmu? Bu – Ocaqçıdan da asılıdır.
***
“Fakt” deyilən şey çalğı alətidir – onun verəcəyi səs onu necə çalmaqdan,
onda nə çalmaqdan da, Çalğıçıdan da asılıdır...
***
Demokratiya o qədər artıb ki, bir küçədə yaşayan iki bəyin hərəsi özünün
istədiyi adı verir küçəyə – Amerikada.
***
Aşırı yenilikçilik– əldə olanı yaşada bilməməkdir, qədirbilməzlikdir.
***
Həqiqətə “acı” deyənlər! Heç kəs öz ayranına “turş” deməz...
***
“Normal” – yəni yaxşı olduğu qədər də pis.
***
Gülməli sözlər: Vaxt gələcək lələyi əlinə götürüb yazı yazmağa gücün
çatmayacaq; vaxt gələcək baxacaqsan – görməyəcəksən; vaxt gələcək
yatacaqsan – dincəlməyəcəksən. Vaxt gələcək, vaxt gələcək, gələcək...
***
Robot icadı, kampüter icadı – yaradıcılıqdır; robotlaşma, kampüterləşmə –
yaradıcılıq deyil, ölümdür .
***
Rus imperiyasının süqutu 1974-cü ildə – ABŞ Dövlət katibinin Rusiyaya
baş tutmayan danışıqlara gəlib, ertəsi gün qayıtmasından başlandı. ABŞ
imperiyası üçün ölümə doğru dönüş iki-üç il öncə baş vermiş İraqa qarşı savaş
oldu.
***
ABŞ fironunun mumiyası zədələnmişdir – daha onu uzun müddət saxlamaq
mümkün olmayacaq.
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***
Təmizlik əsarəti...
***
Camaatın gözündə biliyin boyası olmur, buna görə də camaat – biliyi görə
bilmək üçün ona ağ və ya qara yaxır.
Adam var ki, bilir, ancaq bilmir ki, bilir. Beləsi boyanı tündləşdirir – gözünün
işığı azalmış yazıçı mürəkkəbi qatılaşdırdığı kimi.
***
Torpağın zəhmi də ağırdır cəzbi qədər.
***
Geriləmə tarixi davam eləyir – hər cür oğru getdikcə ağarır.
***
Pulumu verib yaxşı oluram adamların gözündə, almalı olduğumu bağışlayıb
– almayıb yaxşı oluram. Son ucda pulsuz qalıram və bayaqdan məni yaxşı
sayanlar indi pis sayırlar. Yaxşısı budur ki, adaların ağzıyla palçıq ölçməyəsən.
***
Pullarını alıram, mallarını mənimsəyirəm – it kimi hürürlər, haqqımda min
qeybət qırırlar. Ancaq pullu məni yaxşı adam sayırlar, çox bəyənirlər, əlimi
öpüb göz üstə qoyurlar. Yaxşısı budur ki, adam ağzıyla palçıq ölçməyəsən.
***
Bir-birinə bənzəyən, bir–birinin eyni olan dünyanın mübarizəsi bir-birinə
qalib gəlmək məqsədi güdə bilər. Bunda təsəllinin işartısı da yoxdur.
***
Üzaq keçmiş aldanışı, uzaq gələcək aldanışı... Aldanışılar, ilğımlar insanın
gününü qaraldır, ömrünü korlayır çox vaxt.
***
Keçmişlər, gələcəklər hamısı bu gündə var – ağıyla, qarasıyla, şiriniylə,
acısıyla.
***
“Qəzet nə üçündür?” – Baxmaq üçün. “Jurnal nə üçündür?”– Varaqlamaq
üçün. “Kitab nə üçündür?” – Saxlamaq üçün...Oxumağa bir şey yoxmuş ki!
***
İnam dini bəyənmir, din – inamı. “Qonaq qonağı sevməz, ev yiyəsi– hər
ikisini”. Belə olmasın deyə, bizim çörəyimiz heç vaxt İnamdan çıxmamalıdır.
***
Bir işıqlı danma da var!...
***
Camaat deyir: “Fiankəs düz deyir”. Filankəs nəyi düz deyir? Camaat bunu
bilmir... Nəyi demək, necə demək, niyə demək yenə düşür sözü deyənin –
Filankəsin üzərinə.
***
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Mesenatlıq nədir? “Heç qorxmayanın”, “əlinin üstündə əl olmayanın”
qorxusu.
***
Bədiyyat kimi, elmi təlimlər də avtobioqrafik ola bilir.
***
Gendən görüb bəyəndiyinə üz yaxma. Yaxma üzlərin 100-dən 99-u
yaxanın əlini üzündə qoyur.
***
Ölüm o mənzildirmi ki, yolunu azasan?!
***
Şah də gəda ola bilər, gəda da şah ola bilər – onlar bir-birinə mane deyil.
***
Bilik – mövqe deyil, Mövqe – biliyin canı, cövhəridir. Mövqeyini bilmək
istərdim.
***
Bilik – tapıntıdır, kəşfdir, yaraqdır – ya özüm üçün, ya hamı üçün; mövqe –
tapıntının, kəşfin, yarağın yönəldiyi hədəf, məqsəd.
***
Krişnalarda qüdrət olsaydı, Hindistan bu günə düşməzdi...
***
Təbliğata pul ayrılır xalvarla, həqiqətə pul ayıran görmədim. Təbliğatlar sağ
canları yaralar, həqiqətlə sağalardı yaralar.
***
(Bu sözdə – uyarsöz xatirinə – yalana yol vermişəm: həqiqətlə hamının
yox, həqiqətçilərin yaraları sağalardı, yalançıların canları yaralanardı.)
(“Uyarsöz” – qafiyə).
***
Təbliğatçılar bizim azar qaynaqlarımızdır – yoluxucu.
***
Televiziya – bəşərin ən qorxunc bəlalarından biri, bəlkə də birincisidir.
***
Məndə Lamançlı igidin cəsarəti olsaydı, minərdim Rosinantımı, sürərdim
“Televizorlar” adlı təpəgözlər səltənətinə, gözümü yumub sözü verərdim
qılıncımın sağa-sola şaxıyan şimşəklərinə, alardım onun əlindən bədbəxt
Dulsineyamı.
***
Zarafat bir yana, vallah Televiziyamaniyalıq adlı, xərçəng sistemli, ancaq
yoluxucu bir ölət var ki, narkotik maddələr qəbulu kimi, cinsi istəklər kimi sarır
adamları.
***
Deyirlər aşırı var-dövlət adamı adama yadlaşdırır, yağılaşdırır. Bu
baxımdan, televizora heç bir var-dövlət çata bilməz, yel olub onun yanından
ötə bilməz.
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***
“Nəsillərin dəyişməsi”, bir-birini “əvəz eləməsi” şərti, qondarma bir sözdür –
ölçülməz bir şeyi ölçmək imkanı kimi, saatın işi kimi.
***
Evlənməmişdən öncə bax gör bir arvada ər ola biləcəksənmi? Ərə
getməmişdən öncə bax özünə, gör bir kişiyə arvad ola biləcəksənmi?
***
Etibar Məmmədov – Lefortovo zindanında döyülüb
düzəldilmiş
Azərbaycan ictimai xadimi.
***
Surət Hüseynov – özündənbəy və ya yeni günlərin Çingiz İldırımı. Daha
doğrusu, “özündən” yox, “Rusiyadanbəy”. “Gəncə Gəlin Respublikasının”
başkanı.
***
Tahir Əliyev – bədəni yekə, başı yekə, beyni balaca bir zat.
***
Rəhim Qazıyev (bəlkə də Qazısoy) – cici–bacı sıralarında bişib yetişmiş
gerinal. “Şəki Cici-Bacılar Respublikasının” başkanı.
***
Rusiya – zurna, Surət Hüseynov – Azərbaycanda iyun – 1993-cü il
olaylarının qılavnı zurnaçısı, Heydər Əliyev – əski zurnaçı, indiki dəmçi; Rəhim,
Tahir, Mahir, Ahir, Zahir...– zurnaçı dəmçiləri.
***
Yıxılmamaq üçün itdən yapışanlar– kimə desən yıxılanlar.
***
Əbülfəz Elçibəy – naşı it əhilləşdiricisi. Ona görə də itlərin tutduğu, diddiyi.
***
Öz xalqını sevə-sevə pisləmək, bununla yanaşı, başqa bir xalqı boş yerə
öymək də bir dayazlıq, abıvatellikdir. Heyif ki, ən güclü idrak yiyələrində də olur
bu çatışmazlıq.
***
Mən türkləri söymüşəm, öymüşəm eninə və boyuna, ancaq bunun üçün
heç vaxt heç bir xalqı öyməmişəm “xala, xətrin qalmasın”. Habelə, heç bir
başqa xalqı söyməmişəm də, yalnız onların barəsində avamlar tərifindən və
“xala, xətrin qalmasın” tərifindən yaranmış yanlışlıqları qamçıyla vurmuşam.
***
“Düzgün anlama” nə deməkdir? “Filankəsi düzgün anlama” bütövlükdə
“düzgün anlama” üçün yetərmi? – Bəzən hə, bəzən yox – Mütləq düzgünlüyə
nəzərən.
***
“Mütləq düzgünlük yoxdur” deyən kəs düzgünlük, həqiqət aramır. Beləsi nə
qədər səmimi, vicdanlı olur-olsun – sizi çaşdıra bilər.
***
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Mən – Filankəsi qəbul etməyən çağdaşı, soydaşı olmağa razıyam,
anlamayan çağdaşı, soydaşı olmağa yox.
***
Qayğılar üzrə ixtisaslaşma olmalıdır: kimisi təsərrüfat qayğısı çəkməlidir,
kimisi mədəniyyət qayğısı; kimisi oğul-uşaq qayğısı çəkməlidir; kimisi elmsənət qayğısı... Qayğı qayğıya qarışanda qayğı da kiçilir, qayğı çəkən də.
***
Çağdaşımızı öyürük – deyirlər yaltaqsan; öymürük– deyirlər korsan;
söyürük – deyirlər paxılsan... Keçmişi öyürük – deyirlər hazırın nazirisən;
öymürük – deyirlər unutqansan; söyürük – deyirlər satqınsan... Ha çalışırıq ki,
deyicilərin ağzıyla palçıq ölçməyək...
***
Uzaq gələcəyə baxmaq – mənəviyyatı pozur – onun ayağının altından
torpağı qazıb atmaqla.
***
Qəribə adamlarda belə də bir qəribəlik olur ki, onlar qəribəliyi yalnız
özlərinə yaraşdırırlar, başqalarında qəribəlik görəndə bu onlara qəribə gəlir.
Açığı, bu, onların qəribəliyini azaldır.
***
Heç bir əbədi həqiqət yoxdursa, “əbədi həqiqət yoxdur” sözünün özü gah
həqiqət olmalıdır, gah yalan. Onun yalan olduğu çağlarında yəqin ki, əbədi
həqiqətlər olur və əgər onun özü əbədi həqiqətdirsə, bu ona bənzəmirmi ki,
birisi özünü lallığa vurur, and içib aman eləyir, dil-dil ötür ki, “lalam, danışa
bilmirəm”?
***
Dost beli qırmaq: On il Dost dediyim, Dost bildiyim indi mənə nə desə
yaxşıdır?! “Səni sevmək istəyirəm, sevə bilmirəm”.
***
Balet– Opera teatrının girəcəyində çaşır bitib. Utanmır bu kətçi necə də!
Bitməyə yermi qəhətdi başına?!
***
Qulu Ağsəsdə insanlıq istedadı var. İnsanlıq istedadı olanın Döyüşkənlik
istedadı da olmalıdır, çünki o, adamlar arasında yaşayır, adamlarda isə insana
buynuz göstərmək – növ psixologiyasıdır.
***
Ədəbi, bədii, elmi istedad – vasitədir, insani istedad – məqsəd.
***
Bu yüzildə yaşayıb ötən və ya gələn yüzildə yarada bilmərəm.
***
“Mübahisəyə səbəb olmaq” – ədəbi və ya elmi işin dəyər göstəricisi sayıla
bilməz. Mübahisəni bir çöp üzərində də qurmaq olar, Ayla Günəş üzərində də.
***
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Sizi qınamağımla qınamamağımın məqsədi birdir– sizi özümün sevgimə
yararlı görmək.
***
Köşk və dükan şüşələrinin ö üzünə sıx-sıx düzülmüş kitab səhifələrindən,
qəzet və jurnal sütunlarından böyüklər yolnan ötən kiçiklərə yazıq-yazıq
baxırlar.
***
Gündoğan ölkələrində qaynaşan dilənçilik insafçılığın məhsuludur, yoxsa
insafsızlığın? Bunun kökü nədirsə – o kəsilməlidir.
***
Təbiətin doğduğu kişi faciəsi. Kişi ya səmimiyyətsiz olmağa məcburdur, ya
qaragünlü; ya suçlu olmağa məcburdur, ya qaragünlü – çünki “gülün ömrü az
olar”. (Təbiət kişini yox, faciəni doğub).
***
Sözün “boş şey” olduğuna inandırmağa çalışmaq– sözsüz qanmazlıqdır!
Birisi özünü üzür, barmağını sanki dartıb yerindən çıxarmaq istəyir, divara
çırpır... Başqa birisi yaxınlaşıb ona bircə söz deyir. Özünü öldürənin halı
dəyişir, gözünün dəli çılğınlığını, ümidsiz çıxılmazlığını ümid işığı, aydınlıq
fərəhi əvəz eləyir... “Boş şey” belə dəyişikliyə səbəb ola bilərdimi?
***
(Bəlkə İsanın su üzərində yeriməsi, küləyə “əsmə!” deməsi və küləyin
kəsməsi belə bir hadisəyə işarədir?)
***
“Uşaq pul qazanmalıdırmı?” sorğusuna. Ən azı 18–20 yaşlara qədər oğulqız atanın çörəyini yeməlidir. Bu yaşlara qədər nə vaxtsa onlar öz çörəklərini
yeyirlərsə, bu – ata üçün qaxınc və ya dərddir.
***
Bəs ata oğul-qız çörəyi yeyərsə? Bütövlükdə məqbul deyil, 18-20 yaşlara
qədərki isə – qəbahətdir.
***
Balaca bir çöpü qarşıya qoyub, onun ətrafında sonsuzluğa qədər
düşünmək, fikirlər söyləmək olar. Fikir əməli olmalı, başlayanda qurtarmaq da
bilməlidir.
***
Bir foto şəkli bir insan (canlı bir varlıq) ömründə nədirsə, bir əsər də bir
idrak ömründə odur.
***
Bütün keçmişlər bugündən gəlib keçir. Biz bugünün nəyinə gülürüksə, o ya
ölüb aradan çıxır, ya da ölməyib qalır bu gündə – gülüşümüz onu öldürənə
qədər. Odur ki, heç bir keçmiş gülünc olmur.
***
Keçmişə gülən – özünə gülür.
***
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Bugünün gülüşü keçmişi və sabahı gülünclükdən qoruyan dezinfeksiya
maddəsi və ya tədbiridir.
***
İdrak aclığı (hərisliyi) də nirvana kimi bir haldır – o da adamı “işdəngücdən” qoyur.
***
Sağlam bir şübhə: “Günəşə and olsun!” andı soyuq iqlimli ölkələrdə
yaranıb. Güneydə yarana bilməzdi.
***
İnsan dəyərdən düşür, ləzzət minir dəyərə. Ləzzət – əlacsızlığın dəyəridir:
“Heç olmasa, keyfə baxaq...”
***
Xoşbəxt olmağı bacarmaq... Bu həm də xoşbəxt eləməyi bacarmaqdır ev
içində. El içində xoşbəxt olmağı bacarmaq – bacarıqlar bacarığıdır.
***
Yeməksiz yaşamaq olmaz, geyimsiz yaşamaq olmaz. Yaşamağa yetəcək
qədər yemək, yaşamağa yetəcək qədər geymək. Tibbin Qızıl Qanunu budur.
***
Mənəviyyatın da Qızıl Qanunudur bu. Deməli, xoşbəxtliyin də. Bu həm də
satirik ədəbiyyatın ölümüdür – vaxtlı ölümü, yerində ölümü.
***
Ümumiyyətlə, yetkinliyin bu həddinə hələ çatmamış, – satirik ədəbiyyat ölsə
yaxşıdır.
***
Xiridar məsələsi çox ciddi məsələdir! Yararlı xiridar olmayanda deyilən
sözün düzgün anlamı Şumer yazısı kimi özünün öxunmasını yüzillərcə
gözləməli olur.
***
Pişik – Şirin iç üzüdür, Şir – Pişiyin.
***
Gücsüz idim – yazıq idim, gücləndim– zalımlaşdım, yazıqlaşdırdım. Yoxsul
idim – yaxşı idim, varlandım– yamanlaşdım... Adam hekayətləridir bunlar,
adamların “Şir-Pişik” hekayətləri – insanlığa yad.
***
Yoxluğun tanınma tamğası: “Başqaları belə, başqaları elə, başqaları necə,
mən də...”
***
Başqaları öz içindən tamam, son nəfərinə qədər qovub çıxartmayınca, silib
atmayınca – sən var olmayacaqsan və mənim baş-qulağımı dəng edəcəksən.
***
Başqaları varsa, başqalarından da başqaları var...
***
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Mən hər hansı bir tarixin yalnız biclikdən, yalnız məkrdən ibarət olmağına
inanmıram, hətta işğal tarixinin də. Daha doğusu, inana bilmirəm.
***
Mən yalnız xeyirə, xeyirçiliyə, sevgiyə, sevincə inanıram. Bunların o biri üzü
də var – bilirəm. Ancaq, mənim fikrimcə, buradakı “var” payı – bunların
özlərinə, “də” payı – o biri üzlərinə aiddir.
***
Başı çaşmış adamı öncə huşa gətirməyə – sağaltmağa çalışırlar; bu
alınmırsa təkləməyə (təcrid etməyə); bu da alınmadıqda başdan eləməyə...
Bunda heç kəsi qınamaq olmaz.
***
Məncə, səbəb – nəticə ilişkisi və ardıcıllığına qarşı döyüşmək– bilginlik yox,
dəlioğlanlıqdır.
***
Müdrik, mütəffəkir olan adam sərv ağacına bənzəyir, şama bənzəyir: boyu
uca, qəddi düz, məğrur və... qol-budaqsız.
***
İtə yaltaqlıq bəllidir, məğrurluq yox; basıb almaq bəllidir, imtina etmək yox...
***
Hansına doğru getməliyik: itəmi, sərvəmi?!
***
Mən sərvə doğru getdim. Kim itə doğru getməyi daha parlaq sayırsa, – yol
açıqdır.
***
“Nə fərqi var?” deyənlərdən soruşuram: “Nə oxşarlığı var?”
***
Ağayi Oviç Məllim bizdən deyil! Biz bəylərik.
***
İddiasız – yalnız özüm üçün – soruşuram: 1) Əgər Şumer dilinin mənşəyi
bilinmirsə, onu nəyə əsasən oxuyublar? 2) – a) “Həyatın reallığı” deyilən şey
varmı? Əgər vardırsa, onda “Həyatın ideallığı” da olmalı deyilmi? – b) “Həyat –
Reallıq” paralelliyi aparmaq olarmı? “Həyat – İdeallıq” paralelliyi necə? – c)
Hamı reallığı tutub gedə bilərmi? Yaxud İdeallığı? – ç) Bu tərəflər barışandır,
ya barışmaz?
***
Sözlə təsbit olunmayan iş – möhürsüz arayış kimdir.
***
Hər kəsin danışıq yeyinliyi özünün düşünmə yeyinliyinə təndir; kim necə
(nə tərzdə, nə şakərdə, nə sayaq) danışırsa, elə də düşünür; demək olar ki,
danışıq – eşidilən düşüncədir.
***
İstedadın özü işıqdırmı?
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İki ölkənin örnəyi olan iki ordu dayanıb üz-üzə. Aydındır ki, onlardan biri
haqlıdır. Ancaq ikisində də istedadlılar var, hərəsi də öz ordusuyladır.
***
Elə işıq varmı ki, yalnız öz tərəfinə düşsün?
***
El dara düşəndə oğru ağarır; dəyər dara görə verilir. Elin ölüsü düşəndə
molla yada düşür.
***
Kapitalizm yüyürəkliyi, duzsuzluğu, düşüklüyü, ucsuzluğu, kiçikliyi, gədəliyi,
düdəmliyi – bütün insani niteliklərin yalan üzərində qurulması.
***
Bazar qıtlığı bazar bolluğuna çevriləcək – bazar bolluğu ləyaqət deyil ki,
tapılmasın!
***
Hər il qurota gedən yazıqlar, Allahın sizə rəhmi gəlsin!
***
Daldada (xəlvətdə) yeyilən – itin apardığı çarıqdır – nə qədər yağlı olur–
olsun.
***
“Toxundan ölmək” harınlaşma, həyasızlaşma, anlamsızlaşma biçimində
baş verir.
***
Ey pul! Sən mənim yanımda papağının dalını qaldıra bilməzsən.
***
“Qanmazın var-dövlətli” olması ilə “alimin var-dövlətsiz” olması arasında
heç bir təzad yoxdur.
***
Hər ikisinin “var-dövlətli” olması anlaşılmaz olardı; alimin varlı, qanmazın
varsız olması qanmaz üzərində alimin zorakılığıdır. Hər ikisinin yoxsul olması –
təzaddır.
***
Qanmazın var-dövlətinə gizli, ya açıq köks ötürən alim deyil, qanmazdır.
***
Kimin evi, həyəti abad, iş yeri bərbaddırsa, iş yerinin bərbadlığı onun
evinin, həyətinin abadlığındandır.
***
Dəfinə soyucuları (talançıları) – dəfinənin saxlanma yerini dəyişən
xurafatçılar.
***
Kəndçi yeməyi qarın ağrıtmaz, şah yeməyi qarın ağrıdar. Kəndçi yeməyi o
vaxt qarın ağrıdır ki, şah yeməyinə bənzəməyə çalışır; şah yeməyi ona görə
qarın ağrıdır ki, kəndçi yeməyinə bənzəməmək üçün dəridən-qabıqdan çıxır.
***

485

Kəndçi yeməyi qıtlıq yaratmaz – lap itinə tökə-tökə yesə də; şah yeməyi
qıtlığ yaradır – kəndçi dadıb-doymasa da, it acından ölsə də.
***
Şahlıq qarına yağılıqdır, həyata yağılıqdır.
***
Təsərrüfat böyüdükcə qulu da çox istəyir.
***
Ev “müxəllifatı” vəzndə ağırlaşdıqca, ev yiyəsinin vəzni yüngülləşir.
“Müxəlləfat”ın xətrinə çox tüpürdüklərini yalamalı və çox tüpürməli yerlərdə
tüpürcəyini udmalı olursan. Bu – mütləq qanundur, adamların
(müxəlləfatçıların) bəzisi üçün elə, bəzisi üçün belə deyil.
***
Ac qurd kimi, murdar bir həşərat kimi baxırsınız xalqa zəngin
dükanlarınızdan. Xalqı murdarlayır iyrənc baxışlarınız.
***
Müqəddəs adları murdarladınız dükan-bazar adlarınızla. Sizdən qisasını
alacaq müqəddəsliklər.
***
Tarix – özü boyda, özü dərinlikdə xəcalət quysudur, mat qalmışam – niyə
ora düşüb ölmür?!
***
Sanki sən zamanda yaşamırsan, zaman səndə yaşayır. Yaşayıb çıxıb
gedir, sanki sən də onunla getməlisən. Məsələn, uşaqlıq çağın (zamanın)
getdi– sən də uşaqlıqdan çıxıb getməlisən. Eləcə də gəncliyindən...
***
Xalqlar, sivilizasiyalar – tarixin əli, ayağı.
***
Tarix – üçcə gündən ibarət bir zaman anlayışdır: Dünən, Bugün, Sabah. Bu
günlərin ən qısası Bugündür. “Amerika Birləşmiş Ştatları” – tarixin ən qısa
gününü yaşayan bir “ölkənin” adıdır.
***
“Bəşər tarixi” deyilən fənn – ləyaqətsizliyin tarixidir. Ləyaqət tarixi
yazılmalıdır – yaşanarsa .
***
Şərin bütün daşıyıcılarını fakt qarşısında qoymalı – ifşa etməli, başı aşağı,
üzüqara etməli – ellərarası görüşlərin məqsədi, məzmunu belə olmalıdır.
***
Azərbaycan oxumuşlarının fikrincə, Məhəmmədin zühurundan sonya insan
ağlı inkişaf eləmir, işləmir: hər şey “o ən gözəl kişiylə” qapanıb getdi! Doğurdan
da Azərbaycan oxumuşlarının ağlına baxanda adamın buna inanmağı gəlir.
***
Azərbaycanda islam əyirən çoxlu cəhrə peyda olub– cırıltıdan qulaq batır.
***
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Ehtiyac var – zənginlikdəndir, ehtiyacsızlıq var – yoxsulluqdan soraq verir.
***
Biliklə, öyrətmək istəyiylə zorakılıq da var. İdrak tələsdirilməyi sevmir, idrak
öküz deyil – qamçı götürmür.
***
Zorakılıqla yeridilən bilik yeridiyini cırır, onun üzünü əyir, onu bədbəxt
eləyir. Beləsinin biliyi (öyrətməsi) də özünə bənzəyir.
***
Başkəsən xeyirxahlar, xeyirxah, xeyriyyəçi, “mesenat” başkəsənlər.
***
Nitsşenin “Zərdüşt”ündə “Avesta”dan gəlmə ruh var, arada oxşarlıq var –
onu danmaq olmaz.
***
Yer üzündə elə adam yoxdur və olmayıb ki, onun haqqında “yaxşı adam”
və “pis adam” sözü (bir adama hər ikisi) deyilməsin.
***
İnam Ata demiş: “Məzmun qurtaran yerdə söz də qurtarmalıdır”.
Dahilərimiz bu Ata Sözünü eşitsəydilər, öz gözəl əsərlərini “Allahın öyülməsi”,
“Peyğəmbərin qanad açıb uçması”, “Padşah mədhi”, “Dünyanın yaranması” və
bu kimi duzsuzluqlarla zibilləməzdilər. Hətta onların dahiliyi də əsərlərin həmin
parçalarına bircə çimdik belə duz (məzmun) ata bilməyib.
***
Hər hansı bir işi görməsi üçün Allahın vasitəçiyə ehtiyacı varmı ki, siz gecəgündüz zarıyırsınız: “Ya Allah, filan işi filan elə”?
***
Kişi– dünya deyil, dünyaüstüdür, dünyanın yiyəsidir. Özünü, kişiliyini,
yiyəliyini dərk edən kişilərisiz– dünyanın yiyəsi yoxdur.
***
Allahın “adam yaratması” – cılız olaydır, İnsanın Allah yaratmasındadır
böyüklük. Cılızlığa çəkməyin, Böyüklüyə yönəldin adamları.
***
Dünyada şöhrət – şöhrətlilər artıqlığı – idrak qıtlığındandır.
***
Bizdən qaçıb “Məhəmmədə sığınanlar”, başınıza “Məhəmməd oyunu”
açaqmı?!
***
Çox vaxt gülüş düşünməyin qarşısını almağa qulluq eləyir.
***
Hər işi sizin əvəzinizə Allah eləyəcəksə, daha siz onun nəyinə gərəksiniz?!
***
Qadın gözəlliyi çox güclü eybəcərlik qaynağıdır.
***
Dünya, sənin yiyən yoxdur, yeyə-yeyə puç edəcəklər səni bu dünyasızlar.
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***
Bəşəriyyət oğurluğa gedəndə, baş kəsməyə gedəndə, ləyaqətsizliyə
gedəndə– özünü Allah yolunda sanır. Bu gedişi baş tutanda deyir ki, ədalət
baş verdi, bu gedişdə başı kəsiləndə deyir ki, ədalətsizlik baş verdi.
***
Bəşər “ədalət” deyəndə öz xeyrini, “ədalətsizlik” deyəndə qonşusunun
xeyrini nəzərdə tutur.
***
Sən demə, yalnız “Avesta” Ardvisura Anahitasının deyil, bütün bəşəriyyətin
ədalət anlayışı “özüm-özgə” prinsipi üzərində qurulubmuş tarix boyu – bugün
də içində olmaqla. Məni çaşdırır bu korluq, mən ona mat qalıram, quruyub
qalıram...
***
İnsanlıq bu tarixdən və bu bəşərdən imtina üzərində qurula bilər.
***
Küçədən, ayaqlar altından bir kitab tapdım. (Hind yazıçısı R.K.Narayan.
“Şirniyyat satıcısı” romanı. “Gələn İnam günü” və “Tanrılar, iblislər və
başqaları” toplularından seçmələr. “Mastera sovremennoy prozı” silsiləsindən.
Moskva, “Proqres”. 1975 - 445 s.). Deyirəm, kitabçılar, bəlkə bir müddət əl
saxlayaq, kitab yazmayaq – ta o çağa qədər ki, bizi ayaqlar altından
qaldırsınlar?
***
“Müdafiəçi” (“qarışqanın qahmarı”) deyir ki, “çoxları islamı yox etmək
istəmişlər, o isə yaşayır”. Doğurdan da, yox eləmək istəyənlər avamlığı və
ikiüzlülüyü, türk üçün üstəlik bu yadlığı hələ yox edib qurtara bilməyiblər.
***
Qadını qaldırıb qoyursan insan yerinə – sürüşüb düşür öz yerinə.
***
Bütün xalqlar kimdən törəyibsə, bütün qəbahətlərin kökü də ondadır. Sənin
ən yüksək zirvən mənim altım ola bilərdi, sən oraya da yüksələ bilmədin. Hansı
üstünlükdən danışırsan?!
***
Məni canlı bir insan kimi, soydaşınız kimi, gündaşınız kimi, evdaşınız kimi...
qəbul eləyə bilmədiniz; bir yazılı söz kimi, Kitab kimi isə – gözünüzə
təpəcəksiniz. Bu – sizin Tanrılaşdırma üsulunuzdur. Ona görə Tanrılar da
sizdən razı qalmır.
***
Atamız var olsun!
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İCTİMAİYYƏTÇİLƏRİN DEDİKLƏRİ
“Sənin qanmazlığının səbəbi məndədir, mənim qanmazlığımın səbəbi
səndə; sənin bədbəxtliyinin səbəbi məndədir, mənim bədbəxtliyimin səbəbi
səndə; sən mənim ucbatımdan oğru və ya doğrusan, mən sənin ucbatından”...
***
İctimaiyyətçilər insanı özündən ayırırlar; özündən, özlüyündən ayrılmışları
bir yerə yığırlar – cəmiyyət əmələ gəlir.
***
Yaxşı olar ki, hərənin səbəbi özündə olsun– necə ki, özündədir.
İctimaiyyətçilər sizi çaş-baş salırlar.
***
Atamız var olsun!

MÜTLƏQ MƏSƏLƏSİ
Yaxşı – nəyə görə yaxşıdır, pisə görəmi? Pis – nəyə görə pisdir, yaxşıya
görəmi? Yox. Çünki “Yaxşı – pisə görə yaxşıdır” deyəndə nəzərtdə tutulur ki,
pis yaxşıyla müqayisə olunana qədər onun pisliyi bəlliyimiş.
Bəs o nəyə görə pis imiş? Mütləqə görə.
***
Mütləq nədir: Biliyə (savada, təhsilə) qədərki bilməzliyin biliyi.
***
Biliyə qədərki bilməzlik – El biliyi, Mütləq bilik.
***
İki ilan – quyruğu üstə, dimdik-dimdiyə; hər ikisi həqiqət uğrunda savaş
əzmiylə ölüb-öldürməyə hazır...
***
Bunların hanası haqlıdır? Mütləq bilir yalnız! Mütləqə İnam – qaçılmazdır!
Mütləqə İnam həyata gətirilməli, həyat Ona tapınmalıdır.
***
El biliyi İlanları bir-birindən necə ayırar.
1)
Deyər ki, onların ikisi də həqiqətsizdir, şərdir – qoy qırsınlar bir–birini;
2)
Deyər ki, İlanlıqla həqiqəti qorumaq və yaşatmaq olmaz;
3)
Deyər ki, quyruğu üstə qalxmış ilanlar – cəmiyyətin güc-qüvvət
rəmzidir. Cəmiyyət ölməli, yerinə El gəlməlidir. Onda gücü, qüvvəti İlanlıq deyil,
İnsanlıq təmsil edəcək, ikibaşlıq öləcək, yerinə birbaşlıq gələcək. İnam Atanın
(Asif Atanın) Ocağı bu aqibətə çağrır sizi.
***
Mat qalmışam: buna necə, nə qədər dözmək olar ki, cəmiyyət üzərində
Xeyir Təmsilçisinin deyil; Şər Təmsilçisinin başı ucalsın?!
***
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Məncə: Xeyir Təmsilçiləri kimi tanınmışlarda ikiüzlülük olmasaydı, onlar
İnamda, İdrakda, Mənəviyyatda, İradədə mütləq olsaydılar, İlanlar quyruq üstə
qalxa bilməzdilər.
***
Atamız var olsun!
11 Qar 14-il.

ƏQİDƏ və HƏYAT
Kommunistlərin antimilliliyi siyasi deyildi, yalan deyildi, sosial ədalət
yanğısından doğmuşdu. Ancaq həyat kommunistlərə üstün gəldi – milləti də
basıb əzdi, sosial ədaləti də.
***
Millətçilərin beynəlmiləlçiliyi siyasət deyil, yalan deyil, milləti yağı
tapdağından qurtarmaq yanğısından doğur. Ancaq həyat millətçilərə üstün gəlir
– millətçiliyi şovinizmə çevirir və millət divarları arasında dözülməz sosial
ədalətsizlik yaradır.
***
Tələb olunansa budur: Nə millətə qalib gəlmək, nə sinfə; millətlə, sosial
ədalətlə əl-ələ verib həyata qarşı durmaq – daim, arası kəsilmədən –
Mütləqçilər kimi.
***
Həyata qarşı – yəni təbiətdən insana keçmiş naqisliklərə qarşı; həyata
qarşı – yəni İnsanilik uğrunda.
***
Qulağıma cəmiyyətdən, həyatdan səslər gəlir: Dilənirəm – istedadımla!
Dilənirəm – bacarığımla! Dilənirəm – cavanlığımla! Dilənirəm – gözəlliyimlə!
Dilənirəm – gücüm-qüvvətimlə! Dilənirəm – biliyimlə! Dilənirəm – sərvətimlə!
Dilənirəm – nəsil-nəcabətimlə! Dilənirəm – qalibiyyətimlə!...
“Dilənirəm, dilənirəm” uğultusundan qulaq batır.
***
Qulağıma gələcəkdən, Ocaqdan səslər gəlir: Fərəhliyəm – istedadımla!
Fərəhliyəm – bacarığımla! Fərəhliyəm – cavanlığımla! Fərəhliyəm –
qocalığımla! Fərəhliyəm – sağlamlığımla! Fərəhliyəm – olanımla! Fərəhliyəm–
insanımla! Fərəhliyəm – Ocağımla! Fərəhliyəm – sabahımla!...
“Fərəhliyəm, fərəhliyəm!” nidalarından könül tel-tel olur!
***
Atamız var olsun!

490

MƏCNUN və LEYLİ
Şərqin “Leyli – Məcnun” hekayətində Leyli fenomeni yoxdur, Məcnun
fenomeni var.
***
Leyli – yaradılmış möcüzədir, Məcnun– yaradıcı möcüzə.
***
Leyli – güzgüdür, Məcnun bu güzgüdə görünən.
***
Məcnun– Günəşdir, Leyli – Ay, işığı ondan alır.
***
Bizim “Ana – Oğul” hekayətimizdə də Oğul fenomeni yoxdur, Ana fenomeni
var.
***
Atamız var olsun!

ALLAH – İNSAN, SÖZ – ÖZ
Həm İnsanlaşma, həm Allahlaşma – ola bilməz. İnsan və Allah– ikisi bir
simada– İnsanda!
***
İnsan – Allah simasını qəbul eləyir, Allah – İnsan simasını qəbul eləmir.
***
İnsan Allaha qarşı deyil, Allah İnsana qarşıdır.
***
İnsan ona görə “Allaha qarşı” deyil ki, bu onun özünə qarşı çıxması demək
olardı.
***
“Allah” – ortada quruca sözdür.
***
Allah barəsində belə “asanca” danışmağıma görə mənə acığınız tutursa,
acığınızı qəbul eləyirəm, acığınızı müqəddəs sayıram, ancaq həm də
acığınızın soyuyacağı anı gözləyirəm – həmin anda biz mütləq qardaşlaşıb
qucaqlaşacağıq, əzizim, istəklim insanlar! Onda görəcəksiniz ki, mən sizin
allahlığınıza necə də inanmış, onu necə sevmişəm!
***
Atamız var olsun!
16 Günəş ayı 14-il.
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İSA – YUSİF OĞLU
İsa insan oğlu deyildisə, Yusifin oğlu deyildisə – İsanın heç bir anlamı
yoxdur.
***
Məryəm Yusifə ərə verilənə qədər “Kutsal Ruhdan” (“Müqəddəs Ruhdan”)
artıq öz dölünü tutmuşdusa, bu “izdivac” nəyə gərəkdi – Yusifi ələ salmaq nəyə
gərəkdi?
***
Bu, açıq-açığına Xristianlığın insana inamsızlıq üzərində qurulmuş
olduğunu göstərir.
***
İnsana inanmayan təlimlə insan arasındakı münasibətlər səmimi ola
bilməz; belə təlimlər zorakılıq törətməyə bilməz.
***
Guya İsa Yusifin oğlu olsaydı, Tanrı ola bilməzdi!.. İnsan tanrı
olmayacaqsa, Tanrının heç bir anlamı yoxdur.
***
Dinin Yusifə münasibəti insana münasibətinin güzgüsüdür: – Əməkitirən,
ləyaqəti tapdayan...
***
Haraya fırlayırsan fırla, görürsən ki, insandan qıraqda heç nə yoxdur,
insandan qıraqda heç nəyin anlamı yoxdur; insandan qıraqda ümumiyyətlə
anlam yoxdur.
***
Söhbəti, Sözü insandan qırağa çıxarmaq, uzağa aparmaq, Önsözümüzdə
dediyimiz kimi, oyundur.
***
Atamız var olsun!
26 Qar ayı 17-il.

XEYİR– QƏLƏBƏ
“Xeyrin qələbəsi” nə deməkdir? Mümkün olan çoxlu cavablardan biri: “Bu
evdə yaşayanlar bu evi təmiz və salamat saxlayacaqlar”.
***
“Mütləq xeyir” nə deməkdir? “Bu evdə yaşayanlar bu evi daim təmiz və
salamat saxlamaq ruhunda böyüdüblər özlərini”.
***
“Xeyir” – hal deyil, durum deyil, vəziyyət deyil – gediş, gedişat, proses
bildirən anlayışdır. Bu baxımdan, söyləmişik ki, “heç bir problemin biryolluq
həlli yoxdur”.
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***
Bu evi qar-yağış döyəcək, külək döyəcək, Günəş yaxacaq. Onun dirəklərini
içəridən qurdlar yeyəcək. Bu evə toz qonacaq, onda hörümçək tor qurmaq
istəyəcək... Evçilərsə bütün bunlara qarşı duracaq, evi daim təmiz
saxlayacaqlar.
***
Bu evin əldən getməsi də “şərin qələbəsi” sayıla bilməz, çünki bu ev əldən
gedəndə evçilər başqasını qurqcaqlar.
***
Tarixin (gedişin) subyekti (Var olan) birdir, o da Xeyirdir.
***
Ümidli, inamlı, gələcəkli, güləcəkli “sözlər” deməklə mən sizi qızışdırmıram,
həvəsləndirmirəm, təbliğ-təşviq eləmirəm – öyrədirəm, başa salıram, olanı
deyirəm. Olansa fərəhlidir, inamlıdır, sabahlıdır.
***
Atamız var olsun!

DİZ ÇÖKMƏK BARƏDƏ
Diz çökmək – fərdi müqəddəslik, fərdi suç, fərdi vəcd... duyğusundan irəli
gəlmirsə, insanın alçalması, yaxud alçaldılmasıdır.
***
Diz çökmək daim gözlənilməz hadisə biçimində ola bilər, onu hala çevirmək
onun üzərində “gələnək” (“ənənə”) qurmaq – antiinsanilikdir, İnamçılığa
(Asifçiliyə) ziddir.
***
Ürəyimə yatmayan səcdəni eləsəm – mən yalanlaşaram, səcdə şərləşər.
***
İnamçılıq (Asifçilik) – xəlqiliyin ən yüksək halıdır. Onu xəlqiliyin hər hansı
təzahürünə qarşı qoymaq – İnamçılığa (Asifçiliyə) qarşıdır.
***
Böyük İnsan – Yol yaradır, onun “ardıcılları” adlanan balaca adamlarsa
Yolu cığıra çevirib cırlaşdırır, həmin bu cır cığırda bir-biriylə cırmaqlaşırlar.
***
Atamız var olsun!

QORXUNC İLĞIM
İlğım (illüziya) yalnız çəhrayı yox, həm də qəhvəyi olur. Bu boyadakı ilğım
XX yüzilin törətməsidir.
***
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Rus dilində “Jir” biçimli də soyadı ola bilər, “Jirin” biçimində də, “Jirinov”
biçimində də: “Jirinovski” biçimində də... Bu qədər soyadı şəkilçisini başına
yığan hansı məzhəbə qulluq elədiyini yəqin ki, özü də bilmir. Ola bilsin ki, o,
“Başıpiylilər” partiyasındandır.
***
Respublika çağında “Napalyon” kimi bir əjdahanın” imperiyası qırx gün
çəkdi. Görəsən, Başıpiyli Pişiyinki neçə gün çəkər?
***
Deyəsən, rus xalqının da eşqi topuğunu döyməkdədir...
***
Alman xalqının hər nəyi olubsa da, Lev Tolstoyu olmayıb. Mən ən azı
yalnız L.Tolstoya görə rus xalqına inanmaq istərdim.
***
Bugün qəhvəyi ilğıma uymaq– keçinin buynuzunu çomağa sürtməsinə
bənzər.
***
Atamız var olsun!
8 Köçəri 15-il.

TƏYİNLƏR
Fars – islamı yaradan deyil, islama boyun əyib onu yaşadanlardan biridir.
Düzünə qalsa, farsın bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə öz müstəqil sözü yoxdur,
olmayıb.
***
Fars – Zərdüştün Səhli, Midiyanın Səhli, həm də öz doğma peyğəmbəri,
Maninin Səhli...
***
“Cənubi Azərbaycan” – Möhtəşəm bir filinti; yoxluq, boş yer – adsız, dilsiz,
qurumsuz; başçısız – minbaşlı – cinbaşlı; özünə özündən qıraqda “qağa”
axtaran beyinsizlər, qeyrətsizlər yığını; bir-birinə yapışa bilməyən it unu;
qürursuz, hünərsiz, təpəsiz; it dəftərində də adı olmayan; qoltuqda ağarmış
otlar – Günəşə həsrətlər; bu gedişlə – sabahın duzsuz farsları... Ar olsun
“Cənubi Azərbaycan”a!
***
Ərəb – uğurdan arsızlaşan, arsızlıqdan uğursuzlaşan.
***
Rus – yekə gövdə, maymaq zəka yiyəsi; gahgir, çiy, çirkə meylli; hər şeyə,
lap özünə də dönük çıxa bilən; hərdən doğru xəbər gətirən... Oktyabr inqilabı
kimi.
***
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Gürcü – keçi dərisindən papaq göyən, papağının gerisindən xəbəri
olmayan.
***
Erməni – tərəzinin şər gözünə pərsəng; özünəsadiq; “usta” qaraçı,
“döyüşkən” qaraçı.
***
Yəhudi – “elmli” qaraçı, “dinçi” qaraçı.
***
Atamız var olsun!
13-cü ilin Yağış ayı.

MÜDRİK və MƏLƏK
Bu dünya Mələklər üçün deyil; bu dünya Müdriklər üçün də deyil. Ancaq bu
dünyaya Mələklər və Müdriklər də gəlirlər. Neyləyəsən?! Gəlməyə başqa
dünya da yoxdur... “Bu dünya” – yəni məxluqların, adamların əhatəsi.
***
Həyat Mələklə Müdrik üçün Axillesin dabanıdır – Sokratın ailəsi, üç balası
kimi.
***
Mələklər və Müdriklər – bu dünyanın əzəli və əbədi məhkumları.
***
Müdrik – kişi idealı, örnəyi; Mələk– qadın idealı, örnəyi.
***
Mələk həm də Müdrik olur, Müdrik həm də Mələk olur.
***
Məhəmməd – peyğəmbərliyin yanlışı və ölümü: Müdriklə Mələyin bu
dünyadan intiqamını almaq cəhdi.
***
Müdriklə Mələyin adamlarda qisası olmur, çünki qisasçılıq bir–birinə tənlər
arasında, kiçiklər arasında olur.
***
Atamız var olsun!
21 Ata 13-il.
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

İSLAM
“İslam” qəzeti – Azərbaycanın mənəviyyatına yenidən açılmış yadlıq
qapısı.
***
Bu gün Azərbaycanda şeyx-ül-islamın da olması o deməkdir ki,
Azərbaycanda avamlıq da var və onun vasitəsiylə burada ərəb ağalığının
strukturu “gözəgörünmədən” saxlanılır.
***
Təbiəti boğanda eybəcərlik yaranır – 60 yaşlı Xədicədən sonra 7 yaşlı
Ayişə gəlir; insanlıqdan enib təbiətləşəndə eybəcərlik yaranır – “Ayişə yekələnə
qədərin Sevdası və sonrakılar” gəlir.
***
Əslində ərəbdə Əbu Sufyan adında faciə qəhrəmanı olmalıydı. Təkcə
ərəbdəmi?!
***
Molla Mirzağa ocağı: 1. Bakının Keşlə kəndi Müqəddəs məkandır – orada
Molla Mirzağa adında ocaq var. 2. Ocağın törəmələri özünə layiq olmaya bilər,
Ocağın yaratdıqları özünə layiq olmaya bilməz. 3. Müqəddəslik bir adamın, beş
adamın inhisarı ola bilməz, hər kəs ona can ata və çata bilər.
***
Məncə, Məhəmməd – Zeydin arvadına tamah salmayıb. Bu barədə
danışılanlar Məhəmmədə pərəstişi gücləndirmək üçün Məhəmmədçilərin
uydurduqları uğursuz hadisələrdən biridir.
***
Paşahlığa qədərki Məhəmmədin iki Böyük Sevgisi vardı: Allaha və Əliyə.
Bunlar elə sevgilər idi ki, peyğəmbərlik üçün biri də yetərdi.
***
Məhəmmədlə Əlinin bir-birinə sevgisi Məcnunla Leylinin bir-birinə
sevgisindən daha güclü sevgisidir.
***
Dini nə qəbul etmək Cənnətə apara bilər, nə qəbul etməmək Cəhənnəmə.
Lap ürəkdən qəbul edənlər bir–birini azmı qana qərq etdilər?!
***
Mükafat və cəza dinin – özünə və insana inamsızlığından irəli gəlir.
***
İnandırma dəlili olmayanda bərk and içib “inadırma” çıxılmazlığı yaranır.
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***
Mən peyğəmbər Məhəmməddə istədiyini eləməkdə Azad Fərd görürəm. O,
öz Azadlığının Yerə-Göyə sığmayan Sevincindən yaratdı “Quran”ını və bu
Sevincdə də boğulub öldü.
***
Kəbə və b.k. ziyarət yerləri ərəb üçün gözəl yurdsevərlik ocağı ola bilər.
***
Olan-olmayan Allah haqqındakı söhbətlərin ruhaniyyata dəxli yoxdur – belə
söhbətlərdə maddi varlıq haqqında danışılır.
***
Maddiyə maddinin qanunları şamildir, ruhaniyə ruhaninin qanunları.
***
“Günahların bağışlanması” – gülünc bir sözdür. Günah yanıb külə də
dönmür, yox da olmur, yuyulmur da...
***
Qıraqdan “günah” kimi təyinlənən hərəkəti bu hərəkət ayağına yazılan
şəxsin özü günah saymaya bilər. Bu isə onu məsuliyyətdən azad eləmir: günah
ayrı, təqsir ayrı, suç ayrı...
***
Müsəlman tələbi: Demirəm ki, oğurluq eləmə, soyğunçuluğa qurşanma, yol
kəsmə (mən özüm yolkəsənlikdən başlamışam); deyirəm ki, oğurladığın pulun
bir azını da verib Allah evi – məscid tikdir. Beləliklə, həm Allah günahından
keçər, həm özünə o dünyada cənnəti təmin etmiş olarsan...
Bu sizin sözünüzdür, Allah belə buyurmaz. Deməli, Allahın sizə dəxli
yoxdur, sizin Allaha dəxliniz yoxdur.
***
Sizin yasaq elədiyiniz sözü Allah yasaq eləmir; Allah sözün yatımlısını,
gəlirlisini yox, doğrusunu, təmizini, ucasını halal buyurur.
***
Məhəmmədi “sevə-sevə”, göyçəkləşdirə-göyçəkləşdirə əli qılınclı təsvir
edənlər! Məhəmmədin əlindəki qılınc qəssab bıçağı deyil, halbuki peyğəmbər
əlində qəssab bıçağı da anlaşılmaz və əcayib olardı.
***
Təqdim etdiyiniz Allah qorxunc, sürəkli bir intiqamçıdır: özümə qarşı bir
pisliyin minbir qisasını alır insandan. İnsan isə həlimdir, intiqamçı deyil, çünki
Böyükdür.
***
Allaha görə nə qədər insan qanı tökülmüşdür! İnsan isə Allahı öldürmək
yox, özünə dost eləyib, Özündə yaşatmaq istəyir.
***
Keçmiş Allahlar İnsana qarşı ona görə Yeri, Göyü yandıracaq qədər
acıqlıydılar ki, İnsana inanmırdılar, ona görə inanmırdılar ki, Onu tanımırdılar,
bilmirdilər.
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***
Keçmiş Allahlar özlərinə də inanmırdılar. Onların Yeri, Göyü yandıracaq
qədər acıqlanmalarının səbəbi bu idi. Sözdə isə onlar dönə-dönə deyirdilər ki,
“Acıqlı başda ağıl olmaz”.
***
Mən hamıdan qorxuram. Bircə Allaha sığınmaq ümidindəydim, Ondan isə
qorxunc bir səs eşitdim: “Mən məndən qorxanların Allahıyam!..”
***
Allahın qorxunc olduğunu iddia etmək Allaha qarşı küfrdür, çünki
qorxuncluq– kiçiklik tamğasıdır.
***
Allah necə ola bilər, necə olmalıdır – Eldən söruşun. El sizə özünü təsvir
edəcək. Bu təsvirdən alınan Böyüklüyə sığınmaq istəyəcəksiniz – övlad ataya
güvənən kimi.
***
Hər kəsin Allahı özünə bənzəyir: qorxuncunku qorxunc olur, həliminki
həlim; kiçiyinki kiçik olur, böyüyünkü böyük; bicinki bic olur, düzünkü düz...
***
Məhəmmədin Allahını qəbul etməsəm də, başa düşürəm.
***
Məhəmməd anladı ki, bu camaat qanmır və zor eləməsəm, qanmayacaq –
odur ki, zorla da olsa, onu qandırmaq yoluna düşdü.
***
Məhəmməd sanki böyələklənmiş dana-buzov qaytarıcısıdır – ho-ho, ha-ha
nidasının bütün çalarlarına əl atır – yeri gəldikcə.
***
“Quran”dakı beş-üç doğru söz də xurafat biçimində çatdırılır oxuyana.
***
“Qurana”a görə: Allahdan hamı qorxmalıdır – yaxşı da, pis də, mömin də,
kafir də. Bu – bütövlükdə insanı kiçiltmə halıdır. Bu cür məqamlarına görə, Asif
Ata (İnam Ata) islam haqqında deyir ki, “İslam Şərqin belini əydi”.
***
“Quran”da insan şəxsiyyətinə üztutma yoxdur. Filan Kəsə müraciətdə də
başqa şeylərdən danışılır, şəxsiyyətdən yox.
***
İsa – tərbiyəçidir, Məhəmməd – qanunçu, qanunverici və qanunun icrasına
nəzarətçi. Bu baxımdan:
***
Məhəmməd – Musaya yaxındır, İsadan uzaq.
***
“Quran” başdan-ayağa Allahı insandan ayırmağa yönəlib.
***
“Quran”dakı insan düşünmür, buyurulub-çağırılır.
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***
Kitab nə vaxt, hansı şərtlə müqəddəs olur? O vaxt o şərtlə ki, müqəddəs
yaşamanın bəhrəsi olub, müqəddəs yaşamaya çağırış yanğısıyla yoğrulmuş
olsun.
***
“Quran”a əsasən inana bilmərəm ki, Məhəmməd Allaha inanırmış.
***
Əməl baxımından, “Quran”da Allah Məhəmmədin əl buyruqçusudur,
nökəridir, quludur. Sözdə isə əksinədir...
***
Ümid və sevgisini təmiz ürəklə Allaha bağlayan “müsəlman” qardaş və
bacılar! Məhəmmədin Allahına təmiz ürək yox, onun istədiyini eləyən adam –
kölələr gərəkdir. O sizə sizin istədiyinizi yox, özünün istədiyi taleyi yazacaq.
***
Qardaşlar, bacılar! Vallah siz onu tanısanız – sevməyəcəksiniz,sevə
bilməyəcəksiniz!? Ümid və sevginizin gözəl güzgüsü çiliklənib ayaqlarınızın
altına töküləcək...
***
Əgər oxumuşlarınız bunu sizə demirlərsə – ya ikiqzlüdürlər, yaxud özləri də
avamdırlar sizin kimi.
***
“Zor zəyərəkdən yağ çıxardar” – o deməkdir ki, qılınc gücünə kitab
müqəddəs olmur.
***
“Quran”da təsvir olunan Allah, düzünə qalsa, daim dırnaqda yazılmalıdır,
çünki o, Allah deyil, bəzi istisnalıarla, Məhəmmədin özüdür, özünün obrazıdır.
***
Nuhun məhşəri – dərs, Məhəmmədin məhşəri– zalımlıq.
***
Yalana inanmırıq, aldanırıq.
***
İnsana inam yoxdursa, Allaha da inam yoxdur; insana sevgi yoxdursa,
Allaha da sevgi yoxdur. Yaxşı-yaxşı düşünsəniz, bu sözlə güləşə girməzsiniz.
***
“Ey Allah! Sənə inanırıq, Səni sevirik, ancaq bu insanın başına daş salmaq
istəyirik”! – dedi Birisi. Allah, ətəyini onun əlindən çəkib aldı, o isə uca
dərgahdan daş üstünə düşüb parçalandı.
***
Allah “Quran” boyunca deyir ki, bu dünya ümidsizcəsinə fanidir, həm də bu
faniliyi yaratdığına görə özünü öyməsi yerə, göyə sığmır. “Quran” boyunca.
***
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Başa düşmək olmur ki, “Quran”dakı bütün o həngamələr nə üçündür, nə
xatirinədir – yalnız yerə-göyə sığmayan cəzalar yox, mükafatlar da!... Dünya
ümidsizcəsinə fanidirsə – boş bir şeydirsə...
***
“Allah” anlayışına, ideyasına “Quran” qədər zərbə vuran başqa bir kitab
olubmu görəsən tarixdə?
***
Bütçülükdə səmimi bir aldanış olub, Allahçılıq onu ikiüzlü avamlığıyla əvəz
eləyib.
***
Buna baxmayaraq, Bütçülük Allahçılıqdan gücsüz idi, çünki onun Elçisi və
Kitabı yox idi ki, onu çoxbaşçılıq bəlasından qurtarıb, təkbaşçılıq qüdrətinə
yetirəydi.
***
Məhəmməd Allaha şərik qoşmur, İnsana qoşur.
***
Məhəmmədin fikrincə: Mömin – insan deyil, insan – mömin deyil; insan
müşrikdir, müşrik – insandır.
***
Məhəmməd hər şeyə razıdır– təki onun “idrak nəzəriyyəsi” qəbul olunsun.
***
Məhəmməd, onun “Quran”ı və Allaha – bir simadır.
***
Bütün iddialarına, hədə-qorxularına, çığır-bağırlarına baxmayaraq,
Məhəmmədin Allahı əsasən “o dünyanın” padşahıdır, bu dünyada isə acizdir.
Odur ki, “münafiq”, “müşrik”, “kafir” deyə damğaladığı kimsələri bu dünyada
başlı-başına buraxıb “o dünya” ilə hədələyir.
***
Məhəmmədin Allahı, bütün iddialarına baxmayaraq, heç də hər şeyi ehtiva
etmir (özündə birləşdirmir). Məsələn, kafirləri, münafiqləri, müşrikləri....
***
”Quran”da günahlar yuyulmur – heç olmasa xəcalət tərində, – onların “üstü
örtülür” – yəni düzünə qalsa, başqa bir “savab işə” görə “duruya” çıxarılır.
***
“Qaf” surəsi haqlı qəzəbdən (2-ci ayə) və bu qəzəbin səbəbindən çıxarılmış
yanlış nəticələrdən (sonrakı ayələr) ibarətdir.
***
“Quran” camaatı savaşa körükləyir – ağılabatan bir səbəb göstərmədən,
başlar kəsir – ağılabatan bir günah göstərmədən...
***
Allahlıq da, allahsızlıq da yalnız sözdə deyil, həm də işdədir.
***
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“Allah” sözü adamın (əslində heyvanın) üzündə insanlıq örtüyüdür – ən
yaxşı halda.
***
İşıq, çağırış-haray, ağrı, inam – peyğəmbər üzünün boyaları bunlardır.
Məğrurluq, razılıq, qaliblik, göyçəklik boyaları peyğəmbər üzündə yad
boyalardır, çünki insanlıq qalib gəlməyib hələ.
***
Türk dünyasında molla – avamlıq və yadlıq təlimçisidir.
***
Türk dünyasında molla – Ziyalının ögey və kiçik qardaşıdır – kəbinsiz
arvaddan doğulmuş.
***
Məscid – avamlığın mənimsədiyi ruhani mülk.
***
Allah haqqında təlim açmaq – İnsan haqqında təlimin qapısını qapamaqdır.
***
Allah haqqında təlib açmaq – İnsanın özünə açılan qapısını qapamaqdır.
Və nə qədər ki, bu qapı qapalıdır – Allahı heç kəs görməyib, eşitməyib,
anlamayıb; görə bilməz, eçidə bilməz, anlaya bilməz.
***
Odur ki, insan insanı allaha görə öldürə bilir. Mən hələ bicləri, dələduzları,
başkəsənləri demirəm.
***
İnsan Allahı göylərdə yox, İnsanda görsə – ona əl qaldırmaz, dil qaldırmaz,
onu alçaltmaz. Mən yenə bicləri, dələduzları, başkəsənləri demirəm, ürəkdən
inananları deyirəm. İnsanın adı insandır, o birilərinki bic, dələduz, başkəsən...
***
Məhəmmədin meracı (uçuşu) – İncildə Yəhyanın (İohannın) Vəhyinə
bənzəyir.
***
“Qiyamət günü Allah hüzurunda alimin mürəkkəbi şəhidin qanından
qiymətlidir” sözü yanlışdır, haqsız və allahsızdır.
***
Məhəmməd ərəbin 360 allahını Birləşdirdi – öz Rəbbində. Məhəmməddən
sonra ərəbin alllahı yenə 360-laşdı – islamın təriqətləri, yozumları biçimində.
***
İmperiya üsuluyla yaradılmış din birliyi – dağıldı imperiya kimi... Təktanrılıq
o vaxt yaranacaq ki, İnsana Allah deyiləcək.
***
Şeytana “insanın öz nəfsi” deyə düzgün təyin verən “Quran” insanı
özüylədöyüşə çağırmalıydı, ancaq çağırmır.
***
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İnsanın Allahlıq (böyüklük) iddiasına düşməsi – “Quran”ın (Məhəmmədin)
ən çox qorxduğu, dözmədiyi bir “küfrdür”.
***
Cənnət, cəhənnəm yoxdur – heç olmasa ona görə ki, songün (məhşər)
qopmayıb hələ.
***
Müşrik – idrak yiyəsidir, Məhəmmədin özü də idraksız deyil. Bəs o, idrak
yiyəsinə niyə bu qədər hücum eləyir, ondakı idrak işığını söndürməyə çalışır?
Çünki Məhəmməd din yaratmışdı, dinin isə idrakdan böyük yağısı yoxdur.
***
“Quran” mələyi ilə elinki yerlə göy qədər uzaqdır bir-birindən. Başkəsən
“mələk” də var “Quran” da.
***
“Quran” baxımından – İblis də mələkdir, El baxımından – İblis iblisdir,
Mələk mələk.
***
Məhəmmədmi Allahın elçisiydi, Allahmı Məhəmmədin elçisi – ön işğal
dəstəsi?
***
Ərəblər Məhəmmədi – yəni əslində özlərini – döyməklə başlarından eləyə
bilməyəcəklərini görüb, islamı “qəbul etməklə” başlarından elədilər. Bunun
sübutu üçün “Raşidi xəlifələrin” sonu, Kərbəla qırğını yetər.
***
Atamız var olsun!

“NƏZİR QUTUSU”
“Nəzir qutusu”na Allahın bir qəpik saldığını hələ görən olmayıb.
***
“Nəzir qutusu” – ona pul salıb gedənin ardınca baxıb deyir: “Vicdanını
mənə tapşırdın – ondan tam arxayın ol” Get nə eləyirsən – elə. Sabah gəl
yenə”.
***
“Nəzr qutusu” – müsəlmanların vicdan birjası.
***
“Nəzir qutusu” nəzir quduzu yaranmasına yarayır.
***
Atamız var olsun!
23 Şölə 16- il.
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DÜZÜNƏ QALSA!
Baxdığın güzgünü sil – səni həm düzgün göstərəcək, həm gözəl.
***
Sionçuluq – türkün gözündə tükdürsə, islamçılıq – türkün gözündə tirdir.
Ancaq biz onu da gözdən qaçırmırıq ki, o tüklə bu tir bir bezin qırağıdır, buna
görə də bizə eyni dərəcədə yaddır – həm cisimcə, həm ruhca.
***
Düzünə qalsa, islamçılıq farsa da yad və yabançıdır, yoxsa farsın baş
ucalığı Firdovsi islamın yiyələrini “kərtənkələ yeyənlər” adlandırmazdı. Fars isə
ondan yalnız siyasət üçün istifadə eləyir və bu “istifadə” məğrur, ölməz
Firdovsinin millətinə xeyirdən çox, ziyan gətirir.
***
Düzünə qalsa, islam ərəbə də yadlaşmşdır – orada da günün gerçəkliyi
olmaqdan çıxmışdır. Onun meyidini hələ də ərəb xalqının süfrəsi başında
əyləşdirmək, onu hələ də “günün gerçəkliyi” saymaq, saydırmaq – xalqın
ayağına buxov, qoluna qandal, beyninə yasaq vurmaqdır.
***
Düzünə qalsa, islam Məhəmmədin, Quranın, islamın... özünə də ziyan
vurur – onlar haqqında düzgün fikirlər yürüdülməsi üzərində yasaq qoymaqla.
***
Yasaq götürüldükdən sonra bilinəcək Məhəmmədin – Quranın – İslamın
düzgün dəyəri.
***
Yasaqlar – “yuxarıdan”, dava-şavasız götürülərsə, idrakla götürülərsə,
günün, daha doğrusu, Sabahın gerçəkliyi nəzərə alınmaqla götürülərsə – hər
iki tərəf üçün sərfəli olar.
***
Kommunizmin dayaqları haqqında söz demək üzərində yasaqlar–
gədələşmənin xeyrinə götürüldü; islamın dayaqları haqqında söz demək
üzərindəki yasaqlar – idraklanmanın xeyrinə götürülməlidir – ağılla, dözümlə,
təmkinlə, sanballa...
***
Yoxsa o, “aşağıdan” sökülüb dağıdılacaq – gədələrin əliylə, gədəcəsinə,
gədəliyin xeyrinə...
***
Olmazmı, tarixdə bircə dəfə “gəlişmənin mamaçası” özümüz olaq –
insanlar olsun?! Axı gədələr gəlişməyə “uşaq saldırırlar”, sonra da bizim
üstümüzə dil uzadırlar ki, “biz olmasaydıq, siz gəlişməzdiniz; gəlişmə üçün biz
də gərəyik!..”
***
Baxın, düşünün, daşının! İdrakınızı nazlandırmayın! Qəlbinizi, beyninizi
paslandırmayın– xanımcasına rahatlığınız üçün.
***
Atamız var olsun!
29 Sərt 15-il.
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YENİDƏNQURMA
Qadın çılpaqlığı, dinlər tüğyanı, guya millilik – əslində yağılıq təbliği, Hacı
Zeynalabdınçılıq, ölüm-qan, dəvə buynuzu, ağlaşma, qisasçılıq, insansızlıq
təbliği, “ifşa etmək” azarı, kapitalizm ilğımı, tarix mövzularında isitmələr...– yeni
ruhsuzluğun gəlir qaynaqları.
***
“Yaxşı işləsəniz, yaxşı yaşayacaqsınız”– yalandır! “Yaxşı işləsəniz, varlı
yaşayacaqsınız” – doğrudur.
***
Yaxşı işləsəniz, varlı yaşayacaqsınız – buna da şükür! Vara görə yox, varın
əldən alınmamasına görə.
***
Bəs nə vaxt yaxşı yaşayacaqsınız? Yəqin ki, insan olanda...
***
Yenidənqurma bəhrəsi: Arvadın özü 40 qəpiyədir, donu 40 min manata.
Tərəzinin 40.000 manatlıq gözünə 40 qəpiklik arva kimi...
***
Kazarma dustaqlığını çərçi azadlığına dəyişdik: üzdəki dustaqlığı – içdəki
azadlığı – üzdəkinə.
***
İndiki kommunist partiyaları – qadınlardan ibarət futbol komandaları.
***
Kommunist təkamülü: “Fəhlə diktaturasından” – “Yaşasın kapitalizm!”,
“Proletarlar, dağılışın!” carlarına qədər.
***
Yenidənqurma carları: “Ən gözəl mallar – ən murdar adamlara!”, “Ən
murdar adamlar – ən gözəl adamlardır!”
***
Yenidənqurma meyarı – murdarlıq.
***
“Durğunluq illərinin” və ondan öncəki çağların carları: “Murdarlıq
qadağandır, ancaq öhdəsindən gələ bilmirik!”, “Ən gözəl mallar– əməkçilərə
satılmalıdır, ancaq murdarlardan alıb onlara verə bilmirik!”
***
Yenidənqurma qoçaqlığı: “Hər nə varsa, hər necə varsa– gözəldir!”
***
Haqqın sorğusu: “Hər nə varsa, hər necə varsa, gözəldirsə– Qurmaçı nəyə
gərəkdir?!”
***
Özünüifşa sənayesi yaradılır, özünüifşa müəssisələri açılır, ancaq elə
düşünülür ki, guya özünütəsdiq halı yaranıb.
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***
Əgər bu, doğurdan da özünütəsdiqdirsə, Qurduğunuza yenidən Oktyabr
səmumuna bənzər yellər əsəcək.
***
İctimai-tarixi gedişə Şəxsiyyət qarışmayacaqsa, onu Şəxsiyyət
yönəltməyəcəksə, bu gediş yalnız “demokratiya” əsasında olacaqsa– bəşər
tarixi olmayacaq. Axı heyvanlar aləmi də inkişaf eləyir (Darvinə görə; mən hələ
bitkiləri demirəm!), özü də tamamilə demokratiya əsasında!
***
İnsanı “olduğu kimi” sevmək? Kimiysə olduğu kimi sevmək olar, ancaq
bunu qaydaya çevirmək sevgisizlik və qaydasızlıqdır – demokratiya kimi.
***
Yenidənqurma, yəni yenidənboyama. Bu dəfə oğrunu ağ, doğrunu qara;
zalımı ağ, məzlumu qara; qaniçəni ağ, haqq yolunda canından keçəni qara;
əqidəsizi ağ, əqidəlini qara; Hacı Zeynalabdını (varlını) ağ, onun varını (varı)
yaradanı qara; çarı ağ, Lenini qara...
***
Yenidənqurma, yəni yenidən boyaqçılıq, alçaqcasına qarayaxmalıq, insan
əməyinən yerə vurulması. Dözməyəcək buna insan!
***
Çünki çarlar, Hacı Zeynalabdınlar, oğrular, zalımlar, qaniçənlər, əqidəsizlər,
ismətsizlər... dünya deyil. Dünyanın bunlardan ibarət olduğunu göstərmək
dünyanı qara görməkdir (onu ağartmaq cəhdi də bundandır), dünya isə qara
deyil, ağdır, çünki qaraların deyil, ağlarındır.
***
Tağıyev Zeynalabdın adlı birisinin toxuculuq fabrikləri vardı. Bunları onun
əlindən alıb “V.İ.Lenin adına kombinat” elədilər və həyətində V.İ.Lenin anıtını
qoydular. Aradan bir az keçdi. V.İ.L–in oradakı anıtını söküb H.Z.T-nin anıtını
qoydular eyni “əqidə” yiyələri – siyasi yolkəsənlər.
***
180 dərəcə dönmüşdün, indi öz yönündə görünürsən. Əslində özünə
qayıtmamısan, zamanın küləyinə uyub daha 180 dərəcə dönmüsən. Fırfırasan,
fırlanırsan.
***
Qulun azadlığını onun “Quliyev” deyil, “Quluyev” olmasında görmək
“azadlığı”.
***
Dayazın bütün qafiyələri bilinəcək– Azərbaycan azadlığının düşdüyü
növbəti quyuların dibində.
***
Qul Qulunun düşdüyü dayazlıq– çıxılmaz quyudur.
***
Yeni tənlik: 8+1=1; 8=0. (Əskisi beləydi: 14+1=1; 14=0).
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***
Ləyaqətlə yaşaya bilməyənlər hüquqla yaşayırlar.
***
Hüquqi dövlət – əlacsızlıqdan: Neyləyəsən, köpək uşağı qanıb-qandırmır,
doyub-dolanmırlar!
***
Əskimişlər yenidən quruldular. Biz əskiməmişdik.
***
M.S.Qorbaçov – sosializmin xarabalığı üzərində ulayan bayquş.
***
Qoyunun demokratiya tələbi Qurdun ona demokratiya vermək istəiyindən
geri qalır. Qorxudan zəkasıyla birgə ümid və təpərini də itirmiş zavallı Qoyun!
Bundan sonra da demokratiya yeyəcək səni.
***
SƏHNƏCİK
Qoyun Qurda: – Ali Həzrət! Gəlmişəm ki, məni yeyəsən...
Qurd Qoyuna: – Yeməyim gəlmir, ay Allahın heyvanı. Get otunu otla.
Qoyun Qurda: – Balamı da gətirmişəm, Ali Həzrət, əmlikdir! Sən həmişə
beləsini xoşlardın!
Qurd Qoyuna: – Çıx get, ay Allahın heyvanı, balanı da götür get. Mən sizi
yemək istəmirəm, insafım yol vermir daha.
Qoyun Qurda: – Ali Həzrət! İndi biz hara gedək?... (Ağlamsına-ağlamsına,
ayağını sürüyə-sürüyə, tam bir çaşqınlıq içində qayıdır öz mərəyinə. Burada əli
qoynunda onun yolunu gözləyən başqa bir qoyunun: “Elçimiz nə cavab
gətirib?” sözünə özünün kola–buynuzsuz başıyla, ağzının üstündən bir kəllə
vurub onu yerə yıxmaqla “cavab” verir. Hələ dili açılmamış Quzu bütün bu
müddət ərzində oynaqlayır, atılıb-düşür, dal ayaqları üstündə qalxır, döyüşən
qoç kimi başını yana əyib, xəyalında tutduğu rəqibinin üstünə atılırdı. Elə bil
heç onun balası deyildi...)
***
Adamlara qudurmaq azadlığı verdi Yenidənqurma. Bu, elə “qırx gün
getmək” azadlığı olacaq.
***
İçinizdə bəslədiyiniz iyrəncliklər üzünüzə çıxdı Yenidənqurma sayəsində –
qızıl dişlər biçimində, limuzin maşınlar biçimində, xaricdən alınan parıltılar
biçimində, özünüzdən ağıllı kampüterlər biçimində, milyon manatlıq servis–ofis
biçimində, böyrəyi yağ içində üzən oğlanlar biçimində...
***
Nə dibsiz boşluq varmış içinizdə, bütün xaric yerləşərmiş oraya! İçiniz
xaricin dükan-bazar filialına çevrildi... İçinizdə özünüzə yer yoxmuş ki!..
***
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Kağızı deşiyə salmaqla yaranan padşah Yurd yarada bilməz, El yarada
bilməz, İnam yarada bilməz, Mənəviyyat yarada bilməz, Ağ gün yarada
bilməz... Ən yaxşı halda, beş-üç ağbədən yarada bilər.
***
Demokrartiya bu gün o deməkdir ki, yadlıq doğmalığa meydan oxuyur,
doğmalıqsa yadlığa “gözün üstə qaşın var” deyə bilməz.
***
M.S.Qorbaçov – yeni çağın ən gurultulu, yəni ən boş anti-Xristi.
***
Batı demokratiyası Doğuda doğmalığa qarşıdır.
***
“Demokratiya” – Elin İradəsi, hökmü deməkdir. Əslində isə o, üzərindən
“Elin İradəsi” sözü yazılmış örtükdür və onun arxasından Elə yad olan qüvvələr
Elə ağalıq eləyirlər.
***
Beləliklə, aydın olur ki, demokratiya öküzoynadan əlindəki qırmızı parça
rolunu oynayır. “Elin İradəsi” qırmızıparçalaşır. Elin özü isə öküzləşir yadlar
əlində demokratiya şəraitində.
***
Yenidənqurma – fəal insansevərliyi, insansevər fəallığını aradan qaldırmaq
cəhdidir.
***
Yenidənqurma – insansevərlik ucalığını, insansevərlik doğmalığını
mərhəmət sədəqəsiylə, sədəqə yadlığıyla əvəz eləmək cəhdidir.
***
Sosialist Əməyi Qəhrəmanını, Sovet İttifaqı Qəhrəmanını – özünüzü–
bəyənmədiniz; onların sizi, üzdəysə də, bəyənməməyə haqları yox idi.
Kapitalist Əməyi Qəhrəmanını – dəllalı. “Səhrada tozanaq” qəhrəmanını
bəyənəcəksiniz, onlar da sizi bəyənəcəklər – yığın-yığın sizi – qol-qıçınızın
yeyinliyinə, başlarınızın kampüterliyinə görə.
***
Azərbaycan müdirləri Yenidənqurmaya çoxdan hazır idilər:
Hüquqi dövlət – hüquqsuzluq, dövlətsizlik;
Qanun, qayda – qanunsuzluq, qaydasızlıq;
Milli qeyrət– qeyrətsizlik, millətsizlik;
Namus, qeyrət – namussuzluq;
Zamandan seçilməmək;
Məkandan seçilməmək;
Yadlardan seçilməmək;
Yağıdan seçilməmək... –
Buna nə varmış ki!..
***
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Yenidənqurma təzahürlər üzərindən yasaqları götürüb dedi: “Özünüzü
göstərin!” Göstərdiniz, ancaq görünmədiniz, bilinmədiniz. Bəlli oldu ki...
***
Başlar var-dövlət ardınca yortmaq azarına elə uysun ki, ayaqlardan
seçilməsin! – Yenidənqurma sayəsində.
***
Caydaqlar və Cırtdanlar. Caydaqlar dünyanın o başına çatanda Cırtdanlar
dünyanın bu başından onların dalınca düşüb yortmağa başladılar – onlara
çatanda bu arsız-amansız yortuşmada – yadlarına düşəcək Yurdla El.
***
Caydaqlar Cırtdanların onlarla yortuşmaya çıxmasından ayrı bir zövq –
məzə duyurdular – cəhənnəmə gedən özünü yoldaşlı istər.
***
Caydaqlar yortuşuna Cırtdanlar şalvarı dözməz – əlüstü yırtılar.
***
Yurdçularla Elçilər (özəllikcə İnsançılarla Həyaçılar!) daha da təkləndilər –
Yenidənqurma sayəsində.
***
Yazıq Şair Nuru! Noxulular səni Yenidənqurmadan öncə də anlamırdılar,
Yenidənqurmada halın necə olacaq?!
***
Cəmiyyəti Yenidənqurma bəlasından diktat yoluyla qurtarmağa çalışmaq –
dəlini döyüb qorxutmaqla sağaltmağa bənzərdi...
***
“Xalqlar dostluğu” sözündən iyrənirdiniz, “demokratiya” ondan qat–qat artıq
dərəcədə iyrənc olacaq. O, nəinki “xalqlar dostluğunu”, lap əxlaqlar dostluğunu
da gətirib asacaq burnunuzun qabağından.
***
Bərabər imkanlar cəmiyyəti – darağın bütün diş aralarını eyni zamanda
genişləndirmək cəhdi.
***
Yenidənqurma
yaltaqlığın,
ikiüzlülüyün,
ələbaxımlığın,
zirəkliyin,
zorakılığın, xeyriyyəçiliyin, mərhəmətçiliyin tükənməz imkanlarını üzünüzə
çıxaracaq. Yenidənqurma sizi sizdə olan iyrəncliyin, alçaqlığın, kiçikliyin altında
basdıracaq. Sizə heç bir yandan yaxın düşmək mümkün olmayacaq –
Yenidənqurma sayəsində üfunətiniz, zarımalarınız, qıcanmış dişləriniz,
düyünlənmiş yumruqlarınız, qabarmış bel tükləriniz buna imkan verməyəcək.
Daha da öldürəcək Yenidənqurma sizi – siz onu öldürməsəniz öz içinizdə.
***
Sosializmdə əməkçinin əməkhaqqını əlindən alıb, bir qədərini mərhəmət
biçimində, sədəqə biçimində “qanuni əməkhaqqı” adıyla ona qaytarmamağa
imkanınız var idi, ixtiyarınız yox idi. Yenidənqurmada həm də ixtiyarınız olur.
Yenidənqurma insanın, insanlığın cəmiyyətdənkənar elan olunmasıdır.
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***
Elin mənafeyini demokratiyaya tapşırmaq olmaz. Məncə, demokratiya
elanının ən dərindəki anlamı da bunu deyir. Bu elan ona görə verilir ki,
Elbaşının əl-ayağına dolaşmasın El.
***
Yenə demokratiya məsələsi: Sübut etməyə ehtiyac varmı ki, həya
məzmunuyla bütün xalqa üz tutub söz demək olar, həyasızlıq məzmunuyla
yox?
***
Bambılılıqla samballılığı yanaşı qoymaq, tən tutmaq demokratiyasını mən
anlamıram. Anlamıram ki, bunun məziyyətinin adı nədir.
***
M.S.Qorbaçov Yenidənqurmasının müsbətlərindən biri: Marksın, Leninin
ictimai-fəlsəfi fikir tarixində yeri düzgün bilinəcək – nəhəng Təpəgöz Dövlət
biçimində birləşmiş kütlə tərəzinin onlar tərəfdəki gözündən arva kimi düşəcək.
***
Bu da bir növ ermənilikdir. Buna hazırlayırlar bizi yeni Azərbaycan
qurmaçıları, gəlişməçiləri.
***
Yenidənqurma – açıq, əlbir, hücumçu antiinsanilikdir.
***
İnsanı Yenidənqurmanın əlindən nə qurtara bilər? Yalnız cəmiyyətin
Ruhani Dirçəlişi!
***
Bəlkə “Ruhani Dirçəliş” Yenidənqurmadan qurtuluşun yolu deyil, adıdır–
son ucun adı?...

DEMOKRATİYA ANLAYIŞI
Demokratiya – müsbət idealların biçim (üslub) azadlığı deməkdir. Məsələn,
utancın (həyanın) üslub (təzahür biçimi) azadlığı, xəlqiliyin biçim azadlığı,
yurdsevərliyin biçim azadlığı...
***
“Həya ilə həyasız bir yerdə “dinc yanaşı” yaşaya bilməz” – demişik. Bu –
birində murdar su, o birində təmiz su olan iki qab məsələsidir.
***
Yeddi kişinin altına yıxılmış arvadla, ərindən ötrü ömründən keçmiş arvad
eyni deyil, onlar bir yol ilə “dinc yanaşı” yeriyə bilmıəzlər – ərindən ötrü
ömründən keçmiş arvad buna yol verə bilməz. Çünki yeddi kişinin altına
yıxılmış arvadın bu qonşuluqda itirilməyə bir şeyi yoxdur, ərindən ötrü
ömründən keçmiş arvadın isə var – bundan onun bütün fədakarlığı heç ola
bilər, yerə vurular – anlamca, mahiyyətcə.
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***
(Yeddi kişinin altına yıxılan arvadla yeddi arvadın üstünə çıxan kişi
dəyərcə, ləyaqətcə birdir).
***
İki qadın dayansın küçədə: biri lümlüt, o biri geyimli, çadralı. Burada
geyimli, çadralı qadın özünü yaşınmış saya bilərmi? Bilməz! O, bu qonşuluğu
özünə sığışdıra bilməz!
***
İki kişi yerisin küçəylə: biri lümlüt, o biri geyimli, yaxası düyməli. Burada
geyimli, yaxası düyməli kişi özünü yaşınmış saya bilərmi? Bilməz! O, bu
qonşuluğu özünə sığışdıra bilməz!
***
Gözlənilmədən çılpaq adamla qarşılaşan geyimli adam qışqırıb gözünü
yummurmu, üzünü yana çevirmirmi?
***
Həyamızın da, həyasızlığımızın da bir-birimizə o qədər dəxli var ki, belə
deyə bilərik: həyamız, həyasızlığımız özümüzdən çox, qonşuluğumuzda
olanlar üçündür.
***
Bir köşkdə “İncil”, “Tövrat”, “Quran”..., YOS – “Yeni Oğuz Sözü” ilə yanaşı
seks, zorakılıq, malgirlik kitabları satılırsa, bu köşk “İncil”, “Tövrat”, “Quran”,...,
YOS köşkü deyil, seks, zorakılıq, malgirlik köşküdür.
***
Qərb– ABŞ – Qorbaçov demokratiyası əslində demokratiya deyil,
kütlokratiyadır – həyasızın, yeddi kişi altına yıxılanın, yeddi arvad üstünə
çıxanın, malgirin, zorakının, yəni kütlənin (xalqsızlığın) tərəfini saxlamaqdır.
***
Qərb – ABŞ – Qorbaçov demokratiyası əslində demokratiya deyil, itin gedib
insanla yanaşı dayanmaq istəyinə xidmət etməkdir, yəni insan üzərində
zorakılıqdır, zorakılığın itin üzərindən götürülüb insanın üzərinə qoyulmasədər.
***
Bəs əsl demokratiya nədir? Əsl demokratiya – bir köşkdə “İncil”in,
“Tövrat”ın, “Quran”ın, Yunus İmrənin, Lev Tolstoyun, Drayzerin, Rollanın,
Dikkensin, Taqorun, Hovannes Tumanyanın,.... YOS-un satılmasıdır. Yəni:
Demokratiya – müsbət (insani, xəlqi, həyalı) idealların üslub azadlığı deməkdir.
***
Heç bir xalq (demos) öz adından həyasızlığın, zorakılığın, qarınqululuğun,
pozğunluğun, xəyanətin ... təbliğinə razı olmaz.
***
Əslində bu deyimdəki “heç bir” sözünə də ehtiyac yoxdur – tükənməz
təzahür üslublarına baxmayaraq, bütün xalqların – XALQIN – təyini birdir:
əməksevər, fədakarlıqsevər, ismətsevən, yanımcıl, gözü-könlü tox... Bunların
əksi isə– kütlənin təyinidir.
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Atamız var olsun!
25 Xəzan 13-il.
QARŞISI AÇILMIŞ İŞTAHALAR
“Durğunluq çağları” (yiyələri buna “kommunizmin astanasına çatmış, yetkin
sosializm” deyirdilər) – “qarşısı bağlanmış iştahalar” çağı idi, Yenidənqurma
“qarşısı açılmış iştahalar” çağının başlanğıcı oldu.
***
Aşağıdakılar qarşısı açılmış iştahaların qarşısında duruş gətirə bilməz, ölər;
kənd, utanc (həya), millilik, yurdçuluq, Şərqilik, şəxsiyyət, ləyaqət – insanilik.
***
Olaylara baxıb düşünürəm; gedişdən ağlım bir şey kəsmir: milli anlamda;
utanc– həya anlamında; Şərqilik anlamında; insanilik anlamında; ailə
anlamında.
***
Bunların hamısı cəmiyyətin yeni halının yolunda əngəllərdir. Bunlar heç
kəsin yiyə durmadığı, yetim kimsələrdir...
***
Son vaxtlar Çarli Çaplin barədə çox düşünürəm. Bu böyük İnsan hələ 50 –
60 il bundan qabaq özünün ölməz əsərlərində “balaca adamın” deyil – sonrakı
səfehlərin, səmumçu yamsılayıcıların düşündükləri kimi – bütövlükdə insanın
taleyini təsvir etmişdir. Göstərmişdir ki, adamlar öz içlərindən əsən səmum
yellərinin əlində necə də əsirdilər, qum barxanı kimi necə də belədən–belə,
elədən–elə səpələnirlər.
***
Orada bircə Böyük Adam vardırsa, o da Çaplin idi: onun öz içindən
səmumlar əsmirdi, özgələrin içindən əsənlərə isə o, təslim olmurdu; yüyürənlər
içində yıxılana baxan yalnız o idi. Düzünə qalsa, o, heç yüyürmürdü də.
***
Sonralar Çaplini yamsılayanlar oldu çoxlu. Onlar Çaplini gülüşçü sayırdılar,
yaxud özlərini elə göstərirdilər ki, onu gülüşçü sayırlar. Bununla da əslində
Çaplinə – sənətə dönüklük eləyirdilər.
***
Çaplinin gülüşü dərin məzmunlu kədər idi, onlarınkı– sırtıqlıq, hərcayilikdir.
Çaplin tramvaya minəndə birisinin paltarını əynindən çıxarırdısa, bununla
deyirdi ki, qarşısı alınmayan iştahalar– insanı abırdan salır; yamsılayanlar
deyirlər: biz birisini çılpaqlandırırıq ki, siz baxıb güləsiniz... və bizə qonarar
verəsiniz.
***
Çaplin gülürdü ki, göstərsin, oyatsın, ağlatsın – sağaltsın; yamsılayanlar
güldürürdülər ki, səmumun yaxıcı nəfəsi görünməsin, baxanlar barışsınlar –
başları qarışsın.
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***
Onlar sənəti Fordların məşuqəsinə çevirdilər, çünki içlərindən səmumlar
əsir.
***
...Qarşısı açılmış iştahalar dünyasının olaylarına baxıb düşünəndə mənə
aydın olur ki, nə üçün indilər “qanun”, “qanuni dövlət” deyə dad çəkirlər: başqa
tutalqa yoxdur axı! Nədən yapışasan?! Din – gülünc, lağlağı; mənəviyyat bütün
“fəlsəfi dərinliyiylə” “ifşa” və puç edilmiş – Nitsşelər, Freydlər tərəfindən; idarə
etmək, quruluşa bənzər nəyiysə saxlamaq gərəkdir..
***
Nədən yapışmalı? Səmumçular Şeyx Nəsrullahın ölüləri kimi, bir ağızdan
“Qanunda – a – a – n!” deyə bağırışırlar. Qanunun isə çox vaxt boynu
başından yoğun olur.
***
...Bəxtiniz onda gətirib ki, – Ocaq var, ey əski saflar və ey “yeni”
səmumçular – suda boğulan saman çöpünə əl atdığı kimi qanundan
yapışanlar!
Atamız var olsun!
30 Od 15-il.

OKTYABR
Sosializmdə heç olmasa briqada biçimində adamlar birliyi vardı. İndi neçə
“briqadayıq”? Doğulanların sayı qədərmi?
***
Sürü-sürü yalquzaqlar, yalquzaq sürüləri...
***
Kapitalizmdə heç olmasa yalquzaqlar birliyi var– mafiya biçimində. Sosialkapitalizmdə nə olacaq?
***
Oktyabrın üslubundan əl çəkmək olar, məzmunundan yox! Onda gərək
bütün xalq ədəbiyyatından əl çəkəsən – yazılı, şifahi.
***
Oktyabr məzmunundan əl çəkmək son dərəcə qorxunc və şərəfsiz nəticəyə
boylu dönüklükdür.
***
Ya Hacı, ya Mirzə. Ya Hacı Zeynalabdın Tağıyev, ya da Mirzə Ələkbər
Sabir... “İkisi də” – olmaz. “İkisi də” səmimiyyətlə “olanda” – heç biri olmur.
“İkisi də” bicliklə “olanda” Mirzə Ələkbər Sabir – olmur. Yenidənqurma
ikiüzlülüklə ikisini də “yaşatmaq” istəyir.
***

512

SSRİ Prezdenti Mixayıl Sergey oğlu Çubuş SSRİ–də Kommunist
Partiyasının buraxılma yasını gurultulu alqış Yasini ilə qarşıladı.
***
Hacı Zeynalabdınların, Saveli Morozovların qəbirdə sümüyü gülür
M.S.Çubuşun SSRİ-də padşahlığından, Volodya Ulyanovların sümüyü ağlayır.
***
Dünya qisas alır Mirzə Ələkbər Sabirin Dilənçilərindən, Əkinçilərindən,
İşçilərindən (Fələlərindən): “Siz nə cəsarətlə..., ay it uşağı!!!” – deyə –
M.S.Çubuş və güruhunun simasında.
***
Hacı Zeynalabdın Tağıyev – Mirzə Ələkbər Sabir qəhrəmanlarının çağdaşı
və yurddaşıdır – bığı yağlı, damağı çağ.
***
Z.TAĞIYEV: – Vur, vur ki, gətirməyibdir arpa!
ƏKİNÇİ: – İnsanmı dözər bu şarpaşurpa?!
Z.TAĞIYEV: – Fələ, özünü sən də bir insanmı sanırsan?!
FƏLƏ: –...
(Əhvalat vaqe olur H.Z.Tağıyevə anıt yapılmış meydanda – Bakı şəhərinin
orta göbəyində, 199...ildə).
***
Yenidənqurma kapitalizmi – insan üçün ən yağlı qamçı.
***
Yenidənqurma – yarasa fəlsəfəsi, zirəklik: Quş görəndə qanadını göstər,
siçan görəndə quyruğunu.
***
Nə qurduq: – Əyan həyatı, Elə – tamaşa! Nə sökmüşdük: – Əyançılığın
qabardılması üzərindəki qadağanı, Elin alçaldılması barədə danışmaq
üzərindəki qadağanı.
***
Əyanlıq – gədalıqdır.
***
Azərbaycanda Rusiyanın ağalığı Oktyabr inqilabı deyildi... Oy, mən dönədönə Oktyabr inqilabını sevirəm! Oy, necə sevirəm!...
***
Dilənən ağbirçəklər, sülənən ağsaqqallar, tumançaqlanan qadınlar, xarici
valyutaya satılan qızlar, reklamaşan qadın “isməti” və kişi “qüvvətli” –
Yenidənqura bəhrələri.
***
Məncə: Oktyabrın ən böyük taktiki yanlışı – özünü kilsədən ayırması idi.
Kilsə (din) ayrılmalıydı, Oktyabr ayrılmamalıydı. İsa Ruhuna uyğun olan bu
ayrılma – Oktyabr üçün ölüm idi, oldu da.
***
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Şəhər küçələrində daş-qaş içində üzən, gözəlliyi göz qamaşdıran gözəl
geyimli qızlarla – Süd gölünün bu sümüksüz balıqlarıyla – zavod və fabriklərdə
dəzgah arxasındakı qızları, fəhlə kombinezonunda tarla və mədənlərdə
qarıyan qızları, idarə və müəssisə künclərinə qısılmış qızları... necə
barışdıraq?
***
M.S.Çubuş inqilabına əl çalan sadədil Sabir qəhrəmanlarının öz yanlarını
çimdikləyəcəkləri və dodaqlarını dişləyəcəkləri çağlar uzaq deyil.
***
...Beləliklə, hərəkatımız üçün bu adların hansı daha uğurlu, daha doğrudur:
“Yenidənqurma”, yoxsa “Əskidöymə”?
***
Əqidəsizlik tüğyanı maddiyyatçılıq vulkanı yaradır. Maddə dözmür bu
vulkanın püskürtüsünə – cırılır.
***
Oktyabr inqilabına hürənlər! O yalnız biçimdən ibarət deyildi, məzmunu da
vardı onun. Alın tərinə, əl qabarına qiymət idi onun məzmunu. Sizin
hürüşmələrinizin məzmunu isə yalnız adından bəlli olur.
***
Oktyabr üzərinə dəllal yürüşü, çaqqal hürüşü – necə iyrənc bir yürüş və
hürüşdür!
***
Oktyabr inqilabı məzmununun daşıyıcıları! Oktyabra hürənlərin səslərinə
yaxşı qulaq asın. Onlar sizi Darvinlərin, keşişlərin, mollaların, Freydlərin,
Nitsşelərin, yekəqarın, başkəsən harınların ayağına verirlər.
***
Onlar sizi öz qoltuqları altına alıb Günəş işığından məhrum etmək, ələ
öyrətmək istəyirlər. Sizin ulu, əzəli, əbədi haqlarınızı özlərinin
“mərhəmətləriylə”, “şəfqətləriylə”, “xeyriyyəçi” sədəqələriylə əvəz etmək
istəyirlər.
***
Heç bir yeni təlim – qabaqcıl, xəlqi, insani olmaq istəyirsə - Oktyabr
inqilabı məzmunundan yan keçə bilməz.
Atamız var olsun!
13–14 –cü illər.

ƏN UCA, ƏN ALÇAQ
“Yenidənqurma”ya qədər də bilirdim ki, Yer üzündə ləyaqətsizlik var, ancaq
bunca olduğunu xəyalıma da gətirə bilməzdim. Atam– İnamım! Nə qədər
ləyaqətsizlik varmış bu Yer üzündə!..

514

***
Mən Oktyabr inqilabını, müəyyən anlamda bəşər tarixinin ən böyük
hadisəsi sayıram və bu baxımdan da “Yenidənqurma”nı bəşər tarixinin ən
alçaq hadisəsi sayıram.
***
Göz-gözə, diz-dizə, dümbək-dümbəyə, qabırğa-qabırğaya, qarın-qarına, içiçə – Yerin altındakı Siçovul səltənəti kimi – hərəsi özünə bir dükan qazıb,
oturub içində ağayanə! Alıcı gözləyir.
***
Hər sözü yalan, ikiüzlü; hər tərpənişi yalan, ikiüzlü; gülüşü yalan, ikiüzlü;
baxışı yalan, ikiüzlü; nəfəsi yalan, ikiüzlü; qoçaqlığı yalan, ikiüzlü; xanımlığı
yalan, ikiüzlü; qanacağı yalan, ikiüzlü; insafçılığı yalan, ikiüzlü; Yurdçuluğu
yalan, ikiüzlü; Elçiliyi yalan, ikiüzlü; Dövlətçiliyi yalan, ikiüzlü; namusçuluğu
yalan, ikiüzlü...
***
Yurda görə dükanından əlmi çəkər?! Elə görə bu dükanındanmı keçər?!
Dövlətə görə ofisindənmi?! Namu... Nə qoyub, nə axtarırsan!... Namusa lağlağı
mahnısı qoşmadımı bu gülünc, bu ölünc “dükançılar”?!
***
Bu baxımdan çağdaş bəşər sivilizasiyasının “qabaqcıl təcrübəsi” tükənməz,
Azərbaycan-lı gözü – təcrübə acı...
***
Bir iynə yaratma, bir qarış sap əyirmə, yerdən qazıb bir soğan çıxartma,
torpağa bir toxum atma; nə yırtığa yamaq ol, nə hanaya yumaq – iddian, forsun
isə vurub Yeri dəlik-deşik eləsin; həmin deşiklərdə özünə yuva qayır – Yerin
altındakı Siçovul səltənəti kimi. İddia, iddia, iddia!.. Xəcalət çəkir adam, utanır
vallah bunların yerinə.
***
Gedirsən gəlirsən görürsən oturublar orada, yatırsan durursan görürsən
oturublar orada; ölürsən dirilirsən görürsən otutublar orada!
***
Görəsən, hələ çoxmu oturacaqlar orada?
Atamız var olsun!
30 Ata 16-il.
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Onüçüncü boğça:

ÖZÜM
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!
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CÖVHƏR
“Yeni Oğuz Sözü”nü yazmaqla Şərq mədəniyyətinə türkün borclarından
birini qaytardım.
***
Ağanın küyə getməmək xasiyyəti Ağaoğlunun “Yeni Oğuz Sözü”nü yaratdı.
Ey kaş biləydim hansl dərinliklərdən gəlir bu soy sorağımız!
***
Arvadım döyə-döyə məni bilgə elədi (müdrik elədi) – biliksizliyi (idraksızlığı)
göstərdi mənə; döyə-döyə Sevginin böyüklüyünü anlatdı mənə – sevgisizliyin
balacalığını göstərdi; döyə-döyə xoşbəxtliyi öyrətdi mənə – arvadlı olmağın
bədbəxtliyini göstərdi.
***
Ağa oğlu Elmanda Abdulla oğlu Məhəmmədə xislət bənzərliyi var təəssüf
ki! Safruh məsuliyyəti bunun gerçəkləşməsinə yol vermir.
***
Mən heç vaxt Leninin nə əleyhinə söz demişəm, nə lehinə – baxmayaraq
ki, ona aid sözlərim olub.
***
Mən rus hakimiyyətinin ən çox kəndliyə münasibətindən və milli
siyasətindən narazı olmuşam.
***
Sağlığımda bir çox kişilər məndən üstün adla yaşadılar – “sübutlarıyla”.
Özlərini də aldatdılar, çağlarını da. Ancaq məni aldada bilmədilər, gələcəyi də
aldada bilməyəcəklər – özləri kimi sübutları da öləcək.
***
Mən ya musiqi ifaçısı olmalıydım, ya azadlıq carçısı.
***
Bütün oxumaqlarım mənə bilik yox, düşünmək aclığı, bir də – ola bilsin ki –
düşünmək bacarığı vermişdir. Mənim başımı (irimi, xırdamı) özü üçün
(müstəqil) işləyən obyektə çevirən budur. Hər yerə əl atsam da (söz desəm
də), heç nə bilməməyim, yəqin ki, bundandır.
***
Sevincimin
həddi-hüdudu
yoxdur, çünki ölüb
–
ölümdən
gəlirəm,
ölümə
getmirəm.
***
Elə vergili
çağlarım olur ki,
iki-üç yaşlı
uşaqlar qədər
varlı oluram.
***
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“Əli qələm, dili nitq görməyən mütəfəkkir”... – atam Ağa.

Gündüzlər başım elə qarışır ki, Gündüzlə görüşüm doyumluq olmur – heç
vaxt! Gündüz işığına gözüm alışar-alışmaz gecə düşür...
***
Səhər açılır– özümdən gedirəm işə. İş günü başa çatır – özümdən gedirəm
evə.
***
İşim – oyaq həsrət, evim – yarıyuxulu həsrət – özümə.
***
Ömrüm – özümlə görüşə gedən yol – ölümə qədər. Görüşə biləcəyikmi
görəsən?!
***
Özümlə görüşə bilməsəm, özüm olmayacağam, deməli, dünyaya
doğmalaşa bilməyəcəyəm. Bəs ölən kim olacaq?
***
İndi çıxın, qohumlarım, qarşıma! Mənimlə qohum olduğunuzu indi deyin
mənə! Sonra mən sizi tanıya bilmərəm birdən, piy örtər gözümü!...
***
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“Hər iki dünyanın ittihamçısı...” – anam Minabəyim.

Məhəmmədin bütün böyüklüyünü sözsüz qəbul eləyirəm, Allah elçisi
olmağınıysa bir şərtlə: Allah mən olmalıyam. (Burada lovğalıq və yekəbaşlıq
axtarmayın).
***
O yerdə ki, mən haqsız görünürəm, məni o yerin gözündə görməyə
tələsməyin, bir az da diqqətlə baxın – onda haqsızlıq dumanı çəkiləcək,
haqqım canlanacaq gözünüzün qabağında.
***
Mən qədərdə və mən kəsərdə qəzəblənənin ağzı əyilməyə bilməz.
***
Mən indi İnamımı Fatmadan da çox sevirəm, Nigardan da çox sevirəm.
Mən indi yalnız Onun ümidindəyəm, Onun eşqiylə yaşayıram.
***
YOS-um – Dulsineyam, nağıllarımızdakı kimi – yuxuda gördüyüm gözəlim,
sevdiyim, dərdindən öldüyüm!.. Məni aşiq eləyən! Mən öləndən sonra
yaşadacaqsanmı məni – nağıllarımızdakı sevgililər kimi?
***
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Nənəm (atamın ögey anası) Qumru – nəvəsi Yaqubla (70-ci illər)
Safruhu məndən yaxşı İnam Ata – Asif Ata tanıyır; Elman Ağaoğlununsa
təyini belədir: istəyinə görə – İnamçı (Asifçi), temperamentinə görə – cəbhəçi,
fəaliyyətcə – xəyalçı (Oblomovçu).
***
Əlli yaş üçün, əlli min iddia üçün bu hünər azdır, həm azdır bu yaradıcılıq,
həm dayazdır...
***
Deyimlərim içimdə boğulan aslan nərəsinin, timsah cikkəsinin not
yazılarıdır. Onları özüm də səsləndirməsəm, kimsə səsləndirəcək.
***
Qaynayır, oyalanır söz ürəyimdə – özüm ağı deyib, özüm özümə
ağlamaqdan qurtulmaq üçün.
***
Maraqlarım zəli kimi sordular məni, son qüvvəmi çıxartdılar damarımdan.
Qoymadılar cılızlıqdan – əməlsizlikdən çıxam.
***
Vaxtımın darlığı– qurd kimi salındığım mərəyin (tələnin) darlığı: Ürəyim
guppuldayıb köksümdən çıxır, gözüm sıçrayıb alnıma çıxır.
***
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Bildir, inişil, 10 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq... ağzımdan çıxmış
köntöy söz üçün, yüngül söz üçün, haqsız söz üçün... hələ də utanıram.
***
Yaşımın 20, 30, 40, 50... olduğunu duymamışam hələ.
***
“Ələ keçməyən oğru” doğruluğu mənə gərək deyil – xan olsun, bəy olsun,
lap peyğəmbər olsun...
***
Məni qüsursuz görməyin, qüsursuz bilməyin, qüsursuz sevməyin –
qüsurumla necə yola getdiyimi görün, bilin, sevə bilsəniz, belədə sevin.
***
Sözlərim daş uçqunu kimi üstümə uçacaq – mən, şəxsiyyət kimi, onlara
dayaq ola bilmirəm.
***
Hər hansı musiqi alətində hər hansı bir havanı az-çox uğurla dınqıldadan
elə bilir ki, ondan yaxşı çalan yoxdur. “Oğuz Sözüm” də mənə belə xoş gəlir
bəlkə?
***
Sevən gənclər istərəm – Safruhla Səhər kimi!
Sevən övlad istərəm Atanı – Safruh kimi!
Sevən yurddaş istərəm Türkeli – Safruh kimi!
Sevən insan istərəm Həyanı – Safruh kimi!
Sevən aşiq istərəm İnsanı – Safruh kimi!

MƏN və YOS
Görəsən, “kim nəyə yararmışsa, onu da yaradıb”, yoxsa “kim nə yaradıbsa,
ona da yarardır”?
***
Düzünə qalsa, YOS-çu soruşmamalıdır, soruşana Açmaçı (Cavabverən)
olmalıdır. YOS-çu yalnız İnam Atadan – Asif Atadan soruşa bilər.
***
Mən YOS-çu deyiləm, qulluqçuyam; mənim kitabım da “Qulluqçunun kitabı”
adlanmalıdır.
***
Mən YOS-u düşündüm, sevdim, onun əziyyətini çəkdim, gərəkliyini
anladım, ancaq yarada bilmədim, çünki qulluqçu YOS yarada bilməz.
***
Buna görə də mənim içim gözə görünəyən göz yaşlarıyla, eşidilməyən
hönkürtülərlə doldur. Həmin göz yaşları, həmin hönkürtülər YOS boyu
səpələnmiş və səslənmişdir.
***
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YOS-un kəsirləri Oğuzun adına yazılmasın, Qulluqçunun adına yazılsın.
***
Mən yaradıcı olmadım, söz yaradıcılığı vasitə olmadı mənim üçün. O,
mənim ağlamağım – hönkürtüm oldu, gülməyim – qəhqəhəm oldu,
hirslənməyim – cikkəm oldu.
***
İstəmişdim ki, üç balam – ilkim olsun; YOS – ortancılım olsun; Ocaq Ailəsi
– sonbeşiyim olsun... Tale başqa cür istədi: ağsaqqal çağımda ağzım əyildi və
sonbeşiyim YOS oldu.
***
“Yeni Oğuz Sözü”nü mən xəyaldan yaratdım, gerçəklıik ona ortaq
çıxmasın.
***
Xəyal qədər fərqli olacaq YOS-um həyatdan. Həyat it qursağıdır –
götürməyəcək bu gözəlliyi.
***
YOS-umdan qat-qat ucasını aparacağam Türk Torpağının altına.
***
Çiçək tozu bal deyil, bal imkanıdır – hər zərrəsi bir ünvandan gələn. Bu toz
gərək pətəyə yığılsın, pətək dolsun, ağzı bağlansın, üstündən zaman keçsin...
***
YOS da mənim şanım, pətəyimdir; mən də bal arısı qədər işlək, doğruçu,
dözümlü olmalıyam.
***
YOS-çu Balçıdan üstün olmalıdır – idrakıyla: YOS-çunu şirəyə –şəkərə
tutmaq mümkünsüz olmalıdır.
***
E.Heminquey. “Qoca və Dəniz”. Santyaqo və onun ovladığı balıq. Safruh
və YOS – maddi baxımdan yox, ruhani baxımdan: Mən ömrüm boyu “ovumu”
yaratmağa çalışdım; ən yaxından tutmuş ən uzağa qədər ətrafım məni daim
dartışdırdı, bu işdən ayırmağa çalışdı.
***
Maddiylə Ruhaninin fərqi bunda da göstərdi özünü; Qoca Santyaqo ovunun
quruca sümüyünü qurtara bilmişdi cumanların əlindən, Safruhun ovu isə
cumanların hücumundan daha da ətə–qana doldu.
***
Bir fərq də bundadır ki, Santyaqo – balığı özü üçün ovlayırdı, Safruh isə
YOS-u...– cumanlar üçün yaradırdı.
***
İmtinam ona görədir ki, YOS–umdan ayrılmaq istəmirəm. YOS –umdan
ayrılsam, kökümdən, köçümdən ayrılmış olaram.
***
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ƏN DOĞMA MÜHİTİM
(Elman`ınkı...)
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YOS-uma şərik qoşmadım – evimdən, məişətimdən, şəxsən –cismən bağlı
olduqlarımdan.
***
YOS artıq ləngərli bir çaydır, düzənliyə çıxmış çay. Onun dibinə baş
vurmaq da, onu eninə üzüb keçmək də çətinliklə bağlıdır.
***
Mən öz YOS-umda boğulub öləcəyimdən qorxuram, çünki mən onda
gərəkli hidrotexniki qurğular qurmağa macal tapmamışam hələ.
***
Bu qurğular YOS-un həyatverici sularını susuz çöllərə səmərəli paylamağa
da imkan verərdi.
***
YOS-dakı “İnsanilik” sifətinin məzmunu İnam Atada (Asif Atada) olduğu
kimidir. Əlavə açımları gərəksiz sayıram.
***
YOS-um əlimdə bütün qitələri, bütün ölkələri, bütün elləri, tarixin və
dünyanın bütün sənətkarlarının iş otaqlarını – özlərinin yol yoldaşlığla – gəzib
dolaşmaq istərdim – alnım açıq, başım uca: mən heç kəsə özümdən boya
vurmamışam, ağa qara, qaraya ağ yazmamışam; heç kəsin əməyini, ləyaqətini
danmamışam.
***
Ancaq mövqe unversallığına söz vermirəm. Mövqeyim bəllidir: İnamçılıq
(Asifçilik)– Mütləqçilik– İnsançılıq– İşıqçılıq– Həyaçılıq; harda, nədə olur-olsun
– istər Doğuda, istər Batıda, istər Güneydə, istər Quzeydə; istər müsəlmanda,
istər xristianda, istər hində, istər çində, istər Afrikada, istər Avstraliyada; istər
rusda, istər farsda, istər ermənidə...
***
Bəlkə “ağa ağ, qaraya qara” deməklə məm “çox da böyük iş” görməmişəm;
reallıqdan, olanı deməkdən o yana keçə bilməmişəm?
***
Ağın ağlığını, qaranın qaralığını deməkdən öncə, bunları üzə çıxarmalısan;
qaralıq, ağlıq üzdə olmur, onlar dərindəki boyalardır.
***
Həm də: ağa ağ, qaraya qara demək sadəcə təsvirçilik deyil – ağın
tərəfində qaraya qarşı döyüşdür bu.
***
Məni “yalana çıxaran” gələcəyə gülməyim tutur. Mən içinə düşdüyüm odda
“Yandım!” yazdım, o isə deyəcək ki, “Bilirsiniz necə olub? Sən demə, elə
deyilmiş, beləymiş!...”
***
Gələcəkdə mənim sözlərimi yozmaq istəyənlərin çaşmaması üçün açar
verirəm: Mənim mövqeyim öz mövqeyimdir, Elman Ağaoğlunun mövqeyi;
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maddi yoxsul kimsənin mövqeyidir; Azərbaycan mövqeyidir; türk mövqeyidir,
Şərq mövqeyidir; mənəvi-ruhani sevgi mövqeyidir... Bunu – “YOS açarı” da
adlandırmaq olar.
***
Soruşan tapılar ki, “daha nə qaldı?!” O qaldı ki, mənim mövqeyim çox
savadlı kimsənin mövqeyi deyil; yüksək zövqlü kimsənin mövqeyi deyil; çox
istedadlı, çox bilikli, erüdisiyalı, dərin ixtisaslaşmış, əyan, ümumdünyalaşmış
kimsənin, pozitiv– əməlçi kimsənin mövqeyi deyil...
***
YOS-umun ölümünü istəyənlər onu bəzəyib-düzəyəcəklər, yaşamasını
istəyənlər onun öz yaraşığını üzə çıxaraqcaqlar.
***
YOS-dan nə qazandımsa, bir qismi onun səhifələrində, kitabın arasındadır.
Bütövlükdə isə YOS-dan qazandığım – kitaba sığmadı.
***
“Yeni Oğuz Sözü” ağgünlük dərsliyidir – onu öyrənib, qəlbinizə yaza
bilsəniz, ağgünlü olarsınız.
***
Nuhun tufanı qopanda YOS mənim gəmim olacaq.
***
YOS mənim yasımı saxlar; YOS-umun yası yoxdur.
***
YOS, “Yön” – içəriyə tutulan güzgülərdir.
***
YOS-un yayılması üçün ətək-ətək puldan keçməyə dəyər.
***
YOS elə YİS-dir. Onun başqa halını qəbul eləmirəm. (YİS – Yeni İnsan
Sözü).
***
Atamız var olsun!
13-16-cı illər.
***
Ürəyimə batan tikanlar orada özlərinə o qədər möhkəm yer eləyirlər ki,
onların hər birini çıxartmaq üçün on-on beş adamın başını daşa çaxmaq lazım
gələrdi. (Bu isə mənim nə gücümə uyğundur, nə istəyimə – məsləkimə).
***
Ömrüm boyu ayağım Yerlərdən üzülməsə də, gözüm də Göylərdən
yığışmadı.
***
Sevmədim gözümü döyənək eləyən avropasayaq qızları. Gözüm qaldı
Qazaxlı qızların dalınca, qazaxlı qız tipi – mənim Göyüm oldu.
***

527

Nigar – “qız tipi” deyildi, bənzərsiz Qız Fərdiydi, meteorit idi.
***
Ölüyə hesabam özüm dünəndən,
Bir ölüm istərəm Ölümverəndən.
Onun ki əlində boldur bu nemət,
Mənə bu diləyi qıymayır nədən?
***
Dünya, sənə həsrət qaldım –
Çörək girdi aramıza.
Yaraladı, bəs olmadı,
Duz da basdı yaramıza.
***
Zərdüşt insanı görürdü,
Budda insana yanırdı,
Isa insana acıyırdı,
Məhəmməd insana acıqlanırdı;
Inam Ata insana inanır...
Mən insanı sevirəm!
***
Evim cənnətə bənzəyir – evçilərsiz.
***
Bütün bitkilər bütün zoğlarıyla Günəşə can atdığı kimi, mən bütün
əzalarımla sevincə can atıram.
***
Mənim qızlarım oğlan karikaturalarıdır. Onlar mənimlə qız – bala yox,
mənimlə yataqxana yoldaşı oldular. Özümə ən yaxın və deməli ən böyük
yadlığı onlardan gördüm.
***
Mənim qızlarım var, qızlarımın atası yoxdur.
***
Arvadıın Ər Sevgisi balanın Ata Sevgisinə çevrilir.
***
Arvadla ərin Ər-arvad deyil, yataqxana yoldaşı kimi birgəyaşayışı ata–bala
arasında yataqxana yoldaşlığı səviyyəsini yaradır.
***
Mənim üçün işıq olan, günümü ağardan, özümü böyüdən, yaşadan
Təkliyimin bir anı da qorunmadı – ömrüm boyu.
***
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Qızlarımın atalı, analı çağları... (1977)
Ömrüm boyu kədərimin, ilhamımın, sevincimin, vəcdimin istənilən anında
qapım – ixtiyarım hamının üzünə açıq oldu.
***
Hər bir yoldan ötən istədiyi vaxt əlimdən ala bildi Təkliyimi – Tanrılığımı.
Ona görə də həsrət qaldım özümə, çata bilmədim özümə, tanıya bilmədim
özümü. Sözün dolğun anlamında – doğulmadan öldüm, doğulmağa macalım
olmadı...
***
Anlamsız “əmək intizamı” mənə bir neçə şey verdi: yoxsul oldum, quruyub
qaxaca döndüm (emosiyaca), yazdıqlarımı pis yazdım, qaragünlü oldum –
dünyadan, təbiətdən, insanlardan, özümdən uzaq düşdüm – özümə də, onlara
da işığım qat-qat az oldu ola biləcəyindən – yaxşı intizamçılığım ucbatından.
***
Ey mənim sevgimi rədd edənlər! Məndən sonra yaşamağınızı diləyirəm –
mənim dəyərim bilinəndə, veriləndə.
***
Mən gərək daim Atanın (Asif Atanın) yanında olum ki, savadsızlığımı heç
vaxt unutmayım. Unutqanam!
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***
Balığıydım, dəryada yem axtarırdım. Birisi qız biçimində çıxdı qarşıma.
İçində qarmaq olduğunu görmədim – cavan idim, görə bilməzdim. İlişdim
qarmağa, Yemim qaldı xirtdəyimdə – nə o yan ötdü, nə bəri qayıtdı –
ölümümcə...
***
Mənə verilən qadın (arvad) yemi – yalnız qabımı bulaşdırmağa yetdi.
***
Yaxşılığım, yaxşıadamlığım umacaqlıdır – ad-san umacaqlı, zövq
umacaqlı...
***
Kaş bu qədər qanmayaydım! Ya daha çox qanaydım, ya bir qədər az.
***
Mənə deyirlər ki, iddian böyükdür. Boynuma alıram ki, düz deyirlər– iddiam
böyükdür, çox böyükdür, az qala özüm boydadır!
***
Əsilin Elxanlaşma qiyamıyla– Safruhun Ocaq övladlarını ad-ad öymə
fərəhinə son qoyuldu.
***
Keçmişdə olub – “ölmüş” qəbahətlərimin, indi yaşayan qəbahətlərimin hər
biri ağulu bir ilana çevrilib oyur sol kürəyimin altını– orada özümün
cəhənnəmimi gəzdirirəm.
***
Həyat eşqim boğur məni, mən boğuram həyat eşqimi.
***
Asudə vaxtım da qadınım – arvadım qədər olur.
***
Safruhun oxuma yeyinliyi İnam Atanın (Asif Atanın) yazma yeyinliyi
qədərdir.
***
Evimdəki öz otağım “Cəmiyyət” adlanan dustaqlar evində özümlə görüş
yerimdir.
***
Qəribədir! Oxuduqca, öyrəndikcə savadım bir artırsa, savadsızlığım on
artır. Elə bil ki, mən nələri bilməməyimi öyrənirəm.
***
Demək olar, hər gün və demək olar, hər saat oxuyub öyrənirəm – ancaq
savadsızam; Demək olar, hər gün və demək olar, hər saat işləyirəm – ancaq
pulsuzam; Demək olar, hər gün və demək olar, hər saat yalnız yaxşı adam
olub, yaxşı ad çıxartmaq barədə düşünürəm – ancaq ən çox pis adam kimi
tanınıram... Dünyanın Bugünü daim yırtıq çuvala bənzəyir.
***
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Ta nəfəsim var ikən istəyim İnam Ataya (Asif Ataya) çatmaqdır. Öləndə bu
istəyimi Sözümə tapşıracağam.
***
Ona görə bilmirəm ki, insanam mən, ya adam –
Dişli çarxın dişlərindən biri kimi azadam.
***
Nə ağır yük imiş Kişi Məsuliyyəti! Mən onun ucbatından uşaqlarımın anası
kimi bir qəlbsizə dözdüm ömrüm boyu.
***
Kişi Məsuliyyətinin fərəhi, şərəfi yükündən yüksək olmasa, heç kim çəkə
bilməz bu yükü. Anlamında, mahiyyətində, üz ağlığında, şərəfindədir Onun
Fərəhi.
***
Safruh – İnam Ata (Asif Ata) Dramının remarkası üçün yazılmış, deyilmiş
sözlərdən biridir.
***
Kaş oxuduqlarımı yazdıqlarımdan öncə oxumuş olaydım!.. Onda da
yazardım, ancaq başqa cür yazardım, başqa söz yazardım – indiki YOSumdan qat-qat ucasını!
***
İnam Atadan (Asif Atadan) və öz qəlbimdən həqiqətlər eşidirəm– elə
bilirəm ki, bunları hamı bilir; mənə elə gəlirdi ki, bunları bilmək bilgi deyil, çünki
bunları bilməmək olmaz...
***
Ata mənim gözümü bilməzliyə də açdı – “Hamı bilmir!” dedi, “Bilən hanı?!”
dedi – “Ancaq bilməlidirlər – biz öyrətməliyik həqiqəti hamıya!..”
***
Sonralar, çox sonralar gördüm ki, Ata biliyi də bilir, bilməzliyi də...
***
Məndə yanıldığını zənn edənlər, yanılassınız!...
***
Özümə baxışımdan bilirəm ki, mən bayırdan içərini yaxşı görə bilmirəm.
Belə ki, mən heç vaxt öz danışığım kimi danışığı sevməmişəm. Özüm kimi
kişilərə baxanda düşünməmişəm ki, onların içində də mənim içimdəki kimi
gözəl duyğular olar – susmaq bilməyən.
***
“Mən dünyaya qalib gəldim” – deyir İsa (İncil. Yəhya – İohann, 16:33).
Mənə necə doğmadır bu əhval!...
***
İsanın dəlisi Pavel məni dəli elədi.
***
Yurdum, ayrılmağa hazırlaşaqmı?! O necə ayrılıq olacaq ki, Yurdum, sən
məni qoynuna alacaqsan və mənim qoynuma dolacaqsan?!
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***
Dağüstü bağdan Bakıya son sözüm: Ölüm məni tələsdirir, mənsə səndən
ayrıla bilmirəm. Səni özümlə də apara bilmərəm. Neyləyim?! Çarə onadır ki,
mən də qalım – sənin kimi – ölməzlikdə.
***
ORXANIM
(İçsəs)
Fitnə qızımız buzovu hər gün çiynində 40 pilləkənlə qaldırıb endirdi –
buzov öküz oluncayadək: 40 pilləkənə öküz qaldıran bir pəhləvan oldu
qızımız... Mənim pəhləvan olmasını dilədiyim Orxanımsa – ananın gündə 40
dəfəlik danlağı ucbatından – qaragünlü bir pişiyə döndü.
***
Qanad versən, daş da uçar. (Mənim oğlum daşdan da mı korş oldu?!)
***
Orxanın ana dünyası: səhər, axşam, axşam, səhər zəhər, ağu, ağu,
zəhər...
***
Oğlumun hər gəlişi, oğlumla hər görüşüm mənim üçün bayramdır. Oğul –
mənim üçün biologiya deyil, iqtisadiyyat deyil, “yağı çəpəri” də deyil –
ömrümün təkrarı, davamı möcüzəsidir, varolmanın təsdiqidir, Həyatın gülən
üzüdür, özünə inamdır. Həyatın göz üstündə yan telidir oğlum!
***
Dünyanın ikicə səviyyəsi var: biri mənə tən, o biri məndən aşağı.
***
Hamıdan yaraşıqlı – sənsən, hamıdan göyçək – sənin sevdiyindir, oğlum!
Ey mənim ən yaxın keçmişim, ən sıx gələcəyim Oğul!
***
Həm də, ey cismimlə yetərlənən, ruhumdan heç nə götürməyən oğul!
Üzündəki bu küskünlük nədir? Axı mənim ruhdan başqa nəyim vardı, mənim
cismimdə nə vardı axı?!
***
Atamız var olsun!
***
Mən – Safruh – nəinki İnam Atanı (Asif Atanı), lap Dədə Qorqudu da
yenidən oxumalıyam. Mən gəncliyimdə çıxdığım dünya gəzisindən hələ də öz
evimə qayıtmamışam!..
***
Elman Ağaoğlu öldükdən sonra onun ömrünə yekun vurmaq üçün çəkilən
cızığın altına ikicə söz yazılacaq: “Neyləyim?! Neceləyim?!”
***
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Adamların tarixində “zorən təbib”, “zorən diplomat”, “zorən ər”, “zorən
hökmdar” olanların əhvalatları yazılıb... Mən “zorən yarımçıq savadlı”, “zorən
qanmaz” olanlardan oldum – çörəyin ucbatından.
***
Safruhun kədəri: Safruh – əlçatmaz, ünyetməz əyalət, gözdən–könüldən
uzaq yalqızlıq...
***
“Elman Ağaoğlu” mətəsindən Safruh mənzilinə dönən yolda bütün dost–
tanışı, bütün yar-yoldaşı, bütün qohum-əqrabanı itirdim.
***
Mən onun yanağının alına baxdım, o mənim saçımın çalına. Bu baxışma
Elman Ağaoğlu üçün faciə oldu, Safruh üçün dərs.
***
Hər hansı bir partiyanın üzvü olmağı təkadamlıq kamerada dustaqlıq
sayıram özüm üçün.
***
Mənim üçün Boş Vaxt – Arximedin axtardığı Dayaq Nöqtəsidir – ənazı öz
həyatım üçün
***
İndi isə üstündə dayandığım Yer yumrusunun fırlanmasından acığım gəlir.
***
Qəhər boğur məni, həsrətdən ağlamaq istəyirəm: “Haradasan, qardaşım,
özdaşım Elman?!” – deyə.
***
O mənə harda olduğunu deməyəsə də, görəsən, vaxt tapacaqmı? Yoxsa
biz görüşmədən öləcəyik?!
***
Heç kəsi “anasını ağlatmaqla” hədələmə, Safruh: güclüyə gücün çatmaz,
gücsüzü ağlatmazsan.
***
Ömrüm və gücüm ona çatdı ki, bir Dağın ətəyinə çıxdım. Bu da mənə
bəsdir. Ətəyində olduğum – Dağların ən ucasıdır, İnsan Dağıdır, Ruh Dağıdır,
Türk Dağıdır O. Onun ətəyi də çox Dağlardan ucadır.
***
İçimlə çölün arasında böyük bir uyğunsuzluq görünür mənə. Çölüm – yəni
görünüşüm, daha çox isə 54 yaşım. İçim– yəni fərəhli duyğularım, yaşama
yanğılarım, həyatdan ummalarım; Eşqim.
***
Üzdən özümü tanıya bilmirəm, özümə baxıb düşünürəm: “Doğurdanmı o
duyğuları yaşayan bu kişidir?! O sütul, fərəhli, uçağan düşüncələr doğurdanmı
bu başda dolaşır?! O gözləmələrin gözləyini bu kişidirmi?!”
***
..Bu təzad ara vermədən səsləyir məni. Bilmirəm haraya, nəyə səsləyir.
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***
Evimin yanında üzüm ağ, Elimin yanında üzüm qaradırsa – Evim Elimə
qarşıdır (yağıdır); Evimin yanında üzüm qara, Elimin yanında ağdırsa – yenə
Evim Elimə qarşıdır; Elimin də, Evimin də yanında üzüm qaradırsa – nə Evimə
yarayıram, nə Elimə; Evimin də, Elimin də yanında üzüm ağdırsa – Evim Elimin
bir parçasıdır...
Mən bu sonuncuya çalışdım daim, Evimsə daim əl-ayağıma dolaşdı bu
işdə. Odur ki, Evli olmağıma heç vaxt sevinmədim.
***
Camaatın gözündə biliyin boyası olmur, buna görə də camaat– biliyi görə
bilmək üçün ona ağ və ya qara yaxır.
***
Safruhun biliyi – camaatın dediyi, ancaq onun ağ–qara yaxmalarından bir
az təmizlənmişi.
***
Biliksizlik məni dərin quyunun dibinə salır, yaşımın ötmüş olması isə o
quyuda kəndirimi kəsir.
***
Harda oluram-olum – səsimi elə qaldırmamalıyam ki, İnam Atanın (Asif
Atanın) səsindən uca olsun.
***
Çoxlarının ölməyə hazırlaşdığı və mənə də bunu məsləhət elədiyi yaşlarda
mən öyrənməyə qurşanmışam.
***
Partiyasızlığımın səbəbi odur ki, heç bir ləyaqəlini, həqiqətlini heç bir
ləyaqətsizin, həqiqətsizin ayağına verə bilmərəm – heç nəyin xatirinə.
***
Mən mənə gülənlərə sakit baxmağa alışa bilmədim, özünəinamın,
özünüidarənin o yüksəkliyinə qalxa bilmədim.
***
Kitab oxumaq mənim üçün düşünmək və yazmaq biçimidir həm də.
***
Yaxşılar haqqında “yaxşı söz” deməklə yaxşıların sırasına soxula
bilməzsən, Safruh!
***
Böyüklüyü yaradan böyük əməkdir, böyük ürəkdir, böyük idrakdır,
kişiklikdən biryolluq əl çəkməkdir. Bunlar özündə yoxdursa, cərgəyə soxulmaq
cəhdin əbəsdir!
***
Böyüklük aləmi – biclik götürmür, hap-gop götürmür – var-dövləti
götürmədiyi kimi.
***
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Mahatma Qandi haqqında “yaxşı söz” deməklə sən onu yüksəldə və
sevindirə bilməzsən, onun böyüklüyü üçün dolayı – əyani sübut ola bilərsən –
Çuval yanında dağarcıq kimi.
***
“...Notlarımı çalan taplacaq” – deyə fəraricəsinə sevinirsən və unudursan
ki, onların ilk çalğıçısı özün olmalısan.
***
Haraya qaçırsan, niyə qaçırsan Ocaqdan, Safruh?! Sözdən gəlmişdin,
sözəmi qaçırsan?! Ocaq təmsilçiliyi – övladlığı sənin sözlərin üçün “maddi
baza” olardı – Mahatma Qandinin “Tolstoy” ferması kimi.
***
Çatmadı gücün, “Safruh”! “Elman Ağaoğlu”dan irəli gedə bilmədim!
***
Ağla, ağla gözünün qarası ağaranacan! Heç olmasa, ata-babanın ağlamaq
böyüklüyündən üzün dönməsin!
***
...Söz alıcısı (xiridqarı) olan El (xalq) söz yiyəsindən sözü cılxa (çılpaq)
almamalıdır – bu sözün dəyərini (həqiqiliyini) sübut edən şəxsi həyat faktı
istəməlidir (tələb etməlidir) sözçüdən.
***
İqtisadi dillə desək, söz – əskinasdır, kağız puldur; şəxsi həyat faktı– həmin
pulu doğruldan maldır, qızıldır.
***
Safruhun yaradıcılığı bədii və ya elmi araşdırma, tapıntı deyil, yalnız onun
münasibətləridir – başqalarının araşdırmalarına, tapıntılarına.
***
Birin üçə tən olması: Üç şeydən azad olmaq istəyirəm: işdən, evdən,
Ocaqdan; üç şeyə qulluq etmək istəyirəm: işimə, evimə, Ocağıma. Deməli,
bircə şey istəyirəm: Azadlıq!
***
Mən öz dərdimi ünvanlı yazmamaq yüksəkliyinə qalxa bilmədim.
***
Kitablara o qədər bağlandım ki, kitqabsız düşünə bilmirəm – məndən
Zərdüşt çıxmaz!
***
Həyatla – əsl müdriklik qaynağıyla mənim arama girdi kitablar. Deməli,
mənim deyimlərimdəki həqiqətlər (müdriklik, bilgəlik) ən yaxşı halda
həqiqətlərin (müdrikliyin, bilgəliyin) ikinci üzləridir.
***
Kitab korluğum asudəliyimin azlığından – Əmək İntizamı adlı təpəgözə
sədaqətlə qulluq eləməyə məcbur olmağımdan yarandı; əsl vaxtımın azlığını
kitablarda izlədiyim – konservləşmiş vaxtın çoxluğu ilə ödədim.
***
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Məni azadlığa buraxıb desəydilər: “Haraya getmək istəyirsən?” Deyərdim:
“Özümə”. “Özümdə olsam, özümlü olsam – dustaqlar evi də mənim üçün
azadlıqdır.
***
Mən mahiyyəti görməyənəm, onu gördüklərimlə eyniləşdirməyə çalışanam:
çoxlu yanılmalarım bundan irəli gəlir.
***
İçərimdə bir qadın dolaşır: otlu-sulu, gözüylə mənimlə güləşir. Nə mən yıxa
bilirəm onu, nə o yıxa bilir məni – onun gücünə, qüvvətinə, mənim yaşıma –
başıma baxmayaraq.
***
Nə istərsən, gözəl qadınım?! Mənim təmiz adımımı? Axı mənim sabahım
yox adımdan ayrı, adımdan başqa. Sənsə bir ömür yaşamalısan hələ bundan
sonra...
***
Salam, Dörddivar! Qurtarıcım, loğmanım, davam, dərmanım, son ucda –
son evim...
***
Dörddivar – umub, almayıb, alçalacağım həyatdan qaçıb sığındığım qala –
Torpaqdan döşəməylə ayrılmış, Göylərdən tavanla.
***
Gileyim – İnsani Dünyanın qurulmaqda yubanmasındandır.
***
Mən – öyrənən deyiləm, öyrənilənəm.
***
Qoç döyüşü nədənini (səbəbini) anlayıram, heyf ki, anlayıram!..
***
Mən də qoç kimi döyüşüb, istədiyimi əldə edə bilərəm, ancaq onda mən
mən olmaram. Döyüşüb aldığım ovutmyr məni, əksinə, alçaldır.
***
Öpmək – ən güclü istəklərimdəndir. Ancaq nə qızılı öpmək istərdim, nə
qızıl verib öpərdim, nə qızıl alıb öpərdim.
***
Mənim dünyaya baxışım bir cür deyil, çünki dünya bir cür deyil.
***
“İtdən də” kəsən yaşlarımda arvad aldım – it çıxdı.
***
Mənim başımdakı düşüncələrlə, mənim sinəmdəki döyüntülərlə– bir ailəyə
sığışmaq olmaz – mən məcburam – mənim faciəm bundadır.
***
Mənim faciəm qismən insanlığın faciəsidir.
***

536

İt kimi küçüklədim, adam kimi küçüklərimi saxlamağa məcbur oldum,
Amalçı ola bilmədim.
***
Ailəli olmaqla, əmək intizamına əməl etməklə “maya ilə qazancın nisbəti”
məsələsində ikiqat uduzmuşam.
***
Ya düşüncə adamı olmalıydım, ya iş adamı. Orta yolda qəzaya uğradım
ömrün sübhündə. Yaram sağalmaq bilmir– qara qanlar axır ürəyimdən ömrün
qürubunda da.
***
Bir Sevgili, dörd-beş ağalı başım vay!
***
Toxgözlükdən acından ölürəm.
***
Sözün “ozon qatını” yırtmalı ki, üzlərə anlam işığı düşsün.
***
Bu – ən çox canlı, Zərdüştcəsinə ehtiraslı, yanğılı danışıq yolu ilə ola bilər.
***
Bu cür danışılmadıqda – hər cür söz yalnız semiotik mətndir, abedir cansız.
***
Sən məni dərdimdən-odumdan ayırdın, işimdən-gücümdən qoydun sən
məni! Sən mənim işim-gücüm, dərdim-odum oldun, İnsanımın, Yurdumun
dərdi, sevgisi! Mən səni görəcək, çəkəcək, sevinəcəyəm!
***
Mən işi görürəm, dərdi – çəkirəm, sevgini – sevinirəm...
***
Yorulub bir gün əl üzəcəyəm, Yurdum, səndən, Elim, səndən. İnsanım,
sındın!.. Gərək özümü yormayaydım...
***
Mənə heç kəs “pis örnək” göstərə bilməz– hətta Asif Ata (İnam Ata) da –
Mütləqçilik elə budur.
***
Çörəklə, suyla, kirlə, bitlə, itlə vuruşasan və bütöv bir xalqı idraki
özgələşmədən özümlüyə qaytarasan ; insanlığı mənəvi-ruhani korazehinlikdən
çıxarmağa çalışasan... Çətindir, qardaşım, dözə bilmirəm! Çəkmə, qardaşım,
cırıldım!
***
Biliklərin keyləşdirdikləri o qədər bilirlər ki, deməyə sözləri olmur,
bicləşməkdən başqa çarələri qalmır.
***
Mən də sizin qədər çox bilsəydim, heç nə deyə bilməzdim. Biliksizlik
qurtardı məni lallıqdan.
***

537

Məhəmmədi, Makiavellini, Freydi, Nitsşeni... təkbətək döyüşdə döydüm–
yendim. Onlarsa camaatı döydülər – əydilər. Mən isə camaatı əyilməkdən
qorumaq istəyirdim...
***
Əzabla da kəşflər eləyirəm, fərəhlə də: əzabla – dərinlikləri, fərəhlə
ənginlikləri. Əzablı kəşflərimdə əzabımın qara izləri qalır, fərəhli kəşflərimdə –
fərəhimin işıqlı izləri.
***
Mən (heç kəsin üzərində) qələbə axtarmıram, mən həqiqət axtarıram.
***
Məni həqiqətsizlikdə yaxalayan məni özümdən tez çatdırar axtardığıma və
mənim minnətdarlığımı qazanar.
***
Beləliklə, bir daha elan edirəm: Mənim üçün düşmən yoxdur, şər var.
***
“Şər” – fəal (iş görən) həqiqətsizliyə deyirəm mən.
***
Mən ləzzətçiyəm əzab içində və əzabçıyam ləzzət içində.
***
Ehtiyac belimi qıra bilər, əyə bilməz.
***
Əski savad südlərinin çürüməsi, əski savad çörəklərinin təndirə küt getməsi
çağları başlayıb... Onları reanimasiyaya çalışmaqla özünüzü yormayın.
***
Son vaxtlar tez-tez ağlıma gətirirəm ki, deyimlərimin əlimlə yazdığım təmiz
bir nüsxəsi yoxdur; bu onların gələcəkdə yanlış anlaşılmasına, dolaşıq
yozulmasına səbəb ola bilər. Ancaq onları kağızdan köçürərkən ağlıma sözün,
söz birləşməsinin daha dəqiq, incə, daha uğurlu, daha təsirli çalarları gəlirsə,
neyləməli: yazının (kağızın) təmizliyinəmi üstünlük verməli, deyimin
düzgünlüyünəmi? Mən düzgünlüyü seçdim.
***
Cavanlığımın qürubunda yazmaq istədiyim “Qəbahətlər dəftəri”ni
yazmadım, “Özünüqınaq – Özünüaraşdırma” dəftərlərim onun yerini vermədi.
Buna görə də “Özünütəqdim” dəftərim yarımçıq oldu, onun özülü dumanlı və
zəif oldu.
***
Doğuluş günlərim: 1) Ən təbiisi – Ağa atamla Minabəyim anamdan– 23
noyabr 1939.
2) Ən məsuliyyətlisi – Ocağa gəlişim, Safruh oluşum – Ocaq günsırasıyla
3-cü (1982-ci) il.
3) Ən fərəhlisi – YOS-un çapdan çıxdığı gün – 14 Yağış (noyabr) 13-cü
(1991-ci) il.
4) Ən böyük ümidlə gözlədiyim – “arvadım”dan canımın qurtardığı gün.
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***
Necə olmaq hər həsin öz işidirsə, kimi sevib-sevməmək də mənim öz
işimdir.
***
Mən insanlığın türk üslubunda duyan, düşünən, sevən, işləyən, yaşayan bir
kimsə oldum.
***
Türk adından heç kəsə və heç nəyindən asılı olmayaraq heç bir millətə,
xalqa yuxarıdan aşağı baxmadım. Eləcə də bu ada – mənə kiminsə, kimlərinsə
yuxarıdan baxmasına yol vermədim.
***
İnsaniliyə və Şərqiliyə münasibətim də türkə olan münasibətim kimidir.
***
Mən milliliyi insanlığın üslubu sayıram. Şərqilik ondan bir az geniş üslubdur
mənim üçün, İnsanilik daha geniş, ən geniş.
***
İnsanilikdə məzmunla biçim – üslub artıq tam birləşirlər, Bir olurlar. İndi ona
istəyirsən Allah de, istəyirsən Mütləq de, istəyirtsən Anlam de...
***
Hər hansı bir çirkin addımdan özümü saxlaya bilməyəndə ən azı ikiqat
utanıram – çünki mən Ağa atama həddindən artıq oxşayıram.
***
Bilirəm ki, Nitsşe vurulmalıdır; boynuma alıram ki, buna mənim gücüm
çatmayaqcaq. (Buradakı “gücüm” sözünün əsas məzmunu asudə vaxt
anlayışından ibarətdir).
***
Hələ də oxumaqda olduğum okula Ocaq ilsırasından 32 il öncə getmişəm;
Ocaq indi 18 yaşındadır – 50 ildir ki, oxumaqdayam.
***
124 minin biri olmağı mən özüm üçün əskiklik sayıram, o ki qalmış İnam
Ata (Asif Ata) ola!
***
Əl yazısı (əl ilə yazılmış mətn) var ki, İnam Atanın (Asif Atanın) əl yazısı ilə
yanaşı qoyulanda hamar üz yanında çopur üz kimi görünür. Mənim əl yazım
isə bu qonşuluqda, yanıb aşmalanmış üzə oxşayır. Doğrudan da mən öz əlimin
yazısına görə utanıram.
Bəlkə mən idrakımın da yazısını əlimin yazısı kimi aydın görə bilsəm,
onun üçün daha çox utanmalı olaram?!
***
Oxuduğumun sözü yadımda qalmasa da, duzu canımda qalır. Bu
baxımdan, canımın duzlaşması gəncliyimin ilk illərindən başlayıb.
***
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Hansı daha yaxşıdır: sözün yadda qalması, yoxsa duzun canda qalması?
Yayıcılıq üçün – sözün yadda qalması, yaradıcılıq üçün– duzun canda
qalması.
***
Oxuduqlarımdan heç nə öyrənə bilməsəm də, özümü öyrəndim. Bu da az
deyil.
***
Öncə Ata, sonra Oğuz. Atasız nə Oğuz?!
***
Müqəddəslik harayından özümə möhkəm bir barama sarıdım: içində
qalsam – boğulub öləcəyəm, deşib çıxsam – ipəyim zay olcaq. Hələ ki, ölməyi
üstün tuturam.
***
Mənim öxumağım milli və xəlqi məqsəd daşıyır və bu baxımdan,
oxuduğumu yazana, onun layıq olduğu qiyməti vermək məqsədi daşıyır.
***
Mən oxumağa iş kimi baxıram – əmək haqqı verilməsinə yarar, ancaq
umacaqsız yerinə yetirdiyim iş.
***
Evin qayğılarıyla yaşamayan kişi evin arvadına ərlik eləyə bilməz. Mənim
düşüncələrimlə yaşamayan qadın mənim arvadım ola bilməz. Tapa bilmədim
beləsini. Buna görə də mən evli, arvadlı dul oldum.
***
Bu mənim fərəhli bir inamımdır ki, Ata Sözü ilə Oğuz Sözü arasına heç vaxt
heç bir başqa söz görə bilməyəcək.
***
Mən üz-gözü yaxmalı adamın səmimiliyinə inanmıram – özəllikcə də
dərddə.
***
Arvadıyla dalaşmayan arvadlı bəxtəvər! Qibtə eləyirəm sənə!
***
Mən İnam Atanı (Asif Atanı) Türk İrqinin ölməzliyi sayıram. (Əgər bir irq
ölməz və ağgünlü olarsa, bunun o birilərinə də işığı düşməyə bilməz).
***
Allah mənə fındıq boyda istedad vermişdi, tezcə də peşman olub bir arvad
və üç övlad verdi...
***
Özüm yaltaqlanmasam da, özgələrin yaltaqlanmasından bəhrələnirəm;
özüm oğurlamasam da, özgələrin oğurluğundan bəhrələnirəm... Buna necə
baxmalı?
***
Nəsibsizlik: Mən dilli ikən dilizsəm, Yurdlu ikən Yurdsuzam, Uluslu ikən
Ulussuzam, evli ikən dulam, evli ikən evsizəm, balalı ikən dölsüzəm, işli ikən
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ikən pulsuzam, Ocaqlı ikən də buzam, tribunalı lalam, ömür boyu öyrənən
savadsızam...
***
Ocağın 15-ci ilində (Miladın 1993-cü ilində) atam Ağa öldü, sonra Maya
xala öldü, sonra Salah baba öldü, sonra kiçik əmim Aydın öldü... Bunların
hamısı mənim Otaykılar iç-dünyamdan idi. Ey kaş istedadım olaydı, bir
“Otaykılar” ağısı yazaydım!..
***
Mən dəyərləndirməyi bacarmıram, mən yalnız rəy söyləyirəm. Yerinə
düşəni də olur...
***
Mənə heç kəs pis təsir eləyə bilməz, yaxşı təsirə qapım həmişə açıqdır.
Mütləqçilik həm də budur.
***
Mən hücumçu və güzəştçiyəm: hücumla aldığımı güzəştlə özümləşdirirəm.
***
Mənə təzə paltar yaraşmır – nə keyfiyyətdə, nə biçimdə, nə boyada olurolsun; mənə türk xalqının işıqlı gələcəyi, insanın güləcəkli sabahı yaraşır gözəl!
***
Bütün maddi sıxıntı və boğuntulara baxmayaraq, mən həyat nemətlərini
sevmədim; Dağların vüqarını sevdim, Çayların axarını sevdim, Göylərin
əlçatmazlığını sevdim, Günəşi sevdim, Ayı sevdim, Gecənin sehrini sevdim,
Səhərin açılışını sevdim, Qürubun qəmini sevdim, Ormanın uğultusunu
sevdim, Düzlərin genişliyini sevdim. Həyat nemətlərini əlində toplayanı yox,
yaradanı sevdim, yetişmiş barı süfrədə yox, budağında, tağında sevdim...
Həyat nemətlərinin qıtlığı, mənim onlara ehtiyacımın tükənməzliyi mənim
sevgimi onlara doğru bir tük qədərincə də yönəldə bilmədi.
***
YOS-çunun sözü: İstəyim – hikmətli sözlər yaratmaq deyildi, bütöv bir
dünya görüşü yaratmaqdı türk üçün və istəsə, – bəşər üçün də.
***
İstiotlu söz seviciləri üçün bir söz də yazmamışam, yazmaram da.
***
Kimi öydümsə – tələsdim, kimi öydümsə – yanıldım; öyəndə – yanıldım...
***
Oy, necə yalvarıram mən sizə, məməlilər!
***
Mən bir odam ki, məndən əlinin yanmaması üçün ya sən də od olmalısan,
ya da məni maşa ilə tutmalısan. Məni tutduğun (“müdafiə elədiyin”) üçün mən
özümün odluğumu atası (sənin əlini yandırmaqdan çəkinəsi) deyiləm.
***
Məni maşa ilə tutmaq – sənimn adamlıq səviyyəndir, mənimlə birləşib od
olmaq – insanlıq səviyyən.
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***
“Yeni Oğuz Sözü” xalqla qovuşmağa gedirdi, onun yoluna çoxlu yava itlərt
çıxdı. Nəzərli Səfalı Avdal oğlu bu yolda onu itlərdən ötürdü.
***
Gəncliyimdə iki şeyə hədsiz sevgi və inam bəsləyirdim, onları mütləq
anlamda ülvi sayırdım, onların ülvi olmaya biləcəkləri fikrini, sözünü eşitmək də
istəmirdim: Qızlar və Şairlər.
Böyüdüm. Bunların ikisində də yanıldığımı anlayıb yandım. Ülviliyə isə
inanmaqda davam eləyirəm.
***
Atamız var olsun!

BİR GECƏNİN DÜŞÜNCƏLƏRİ
İki məsələni özüm üçün aydınlaşdıra bilməmişəm hələ də! 1) Milli məsələ,
2) Sevgili və arvad məsələsi.
***
Dövlət zəruriliyi millət azadlığını məhdudlaşdırır; arvadın qadın ömrü ərin
kişi ömrünə yetmir.
***
Bir dövlətdə bir millət üstün olur – ən yaxşı halda üstün olur, çox vaxt isə
hakim olur. Qalanları bu və ya başqa dərəcədə sıxıntılı, məhkum olur.
***
Hakimlik, üstünlük – azadlıq deyil, mən hələ sıxıntı çəkənləri demirəm.
Məhkum imkan verməz ki, hakim azad olsun.
***
İkinci məsələdə Məhkum yerində ərin kişiliyi dayanır.
***
Evlənmədə (mən hələ sevməyi demirəm!) çox böyük yaş fərqinə yol
vermək – eybəcərlikdir, ikiüzlülükdür, ülviyyətə xəyanətdir. Beləsi ağgünlü ola
bilməz. Birdən artıq arvad almaq eybəcərlikdir, ikiüzlülükdür, heyvanlıqdır.
Beləsi ağgünlü ola bilməz. Onun arvadlarının ağgünlüyü barədə danışmağa
dəyməz.
***
Kişi özünü boğmalı... Boğulanın günü ağ olarmı? Bunu – arvadını
sevdiyinə görə eləmişsə necə? Onda arvad özünü daim təqsirli, sıxıntılı bilər.
Sıxıntılı gün ağ olurmu?
***
...Məhəmməd qanunlaşdırmaqla çıxrıdı vəziyyətdən: qanuni olsun ki,
əxlaqsızlıq sayılmasın. Ancaq qanun insandan qıraqdadır, təsəlli deyil ona.
Qəlbi qanun ovutmaz...
***
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Bəs nə etməli? Birinci məsələdə sorğum açılmamış qalır. İkincidə isə:
Ağrıyla qalmalı – bu, günüağlıq olmasa da, üzüağlıqdır.
***
Müdriklərin köhlən atla çıxdıqları meydana axsaq eşşəklə çıxmışam...
***
Düşünürəm ki, atlılar bütöv el üçün, bir dövr üçün, bəziləri hətta bəşəriyyət
üçün yol arayırlar, işıq arayırlar – həqiqət arayırlar. Mən isə yalnız özüm üçün
yol, işıq – həqiqət axtaranlardanam. Odur ki, mindiyim eşşəkdən də düşüb,
“qu!” deyəndə qulaq batan bir kimsəsizlikdə düşünmək istəyirəm.
***
Ancaq mən, indiki kimi, əmək intizamı zəncirində, müftəyeyən olmaq deyil,
çörəyimi də özüm qazanmaq istəyirəm, əynimin paltarını da, başımın üstündəki
damı da özüm yapmaq istəyirəm, evimin istiliyini də...
***
Bir sözlə: Mən indiki idraki-ruhani halımla maddi aləmin, bayır aləmin
“ibtidai icma” durumuna qayıtmaq istəyirəm...
***
Dünyanı həmişə yarımidraklılar idarə eləyirlər ən yaxşı halda – dünyanın
cismini də, ağlını da. Çünki dünya nə tamidraklının idarəsinə dözə bilər, nə də
tamidraksızınkına.
Dünyanın idarəçiləri yaxamdan yapışıb soruşarlar: “Nə olsun ki, sən Filan
cür istəyirsən?!” Doğrusu, mən onlara cavab verə bilmərəm. Odur ki, cəmiyyət
içində təkadamlıq dustaq odasındakı kimi yalqızlığıma sığınıram.
***
Atamız var olsun!
YAŞAMIM
“Tərcümeyi-hal” deyirik – farscadır, “Bioqrafiya – Avtobioqrafiya” deyirik –
latıncadır, “Ömürlük” deyirik – yenə yadcadır... Bunların əvəzinə “Yaşam,
Özyaşam” desək, olmazmı biryolluq – öz türkcəmizdə?
***
Yaşamağa gəlmişdim – çörəyə ilişdim – gəldiyimə çata bilmədim. Arvada
ilişdim, oğul-uşaq zavalına ilişdim, əmək tələbinə – tələsinə düşdüm...
***
Yaşam mənzilinin yolu üstündə nə qədər tələlər varmış! Mən bunu başa
düşəndə artıq gec idi – tələyə düşmüşdüm...
***
Yaşamaya (həyata) ən çox tələdən baxdım.
***
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“Uşaq olmuşam” deyə bilmərəm – “uşaqlıq” adlana biləcək bütün illərim
çörək məngənəsində keçdi. Bu məngənə məni o qədər sıxdı ki, gözümü
açanda gəncliyimin də ötmüş olduğunu anladım.
***
Sevgim olub, Sevgili Yaşamım – çox az, dadardoymaz. Sevgili yaşamım
olmasa da, Sevgi Nağılım olub və var – Sevgi mifologiyam.
***
Sonra Ailə qurmaq istəyiylə evləmişəm. Ancaq bu evlənmədən Ailə
alınmayıb, “erməni-musurman” davası kimi dar və tünd bir dava meydanı
alınıb.
***
Ailə yaşamım olmayıb.
***
Ər olmaq istədim; boynumda eşqli arvad qolunun dolağını görmədim.
Qollarımın eşqinə susayan arvad boynu görmədim. Arvad dişi, arvad dırnağı,
arvad (məişət) iştahı, arvad məkri gördüm; arvad yazı görmədim, arvad qışı
gördüm – ər olmaq istəyim baş tutmadı.
***
Buna görə də ata olmaq istəyəndə boynumda balamın şövqlü qol dolağını
görmədim – ata olmaq istəyim puça çıxdı.
***
İş yaşamım – həyatım ola bilərdi – əmək intizamı tələsi olmasaydı.
***
...Tələdə yox, tələdən gördüklərimi sevmişəm. Bu sevgi məni YOS
azadlığına yetirib.
***
YOS – mənim azadlığım, əbədi bayramımdır; canımda çalınan çalğıdır –
ən çox saz havalarıdır; sonra ağılar, bayatılardır; sonra tardır; sonra başqaları.
Onun lap dirijor başda olmaqla 101 nəfərdən ibarət orkestri də var; saz
havaları isə həm ən çoxdur, həm ən birincidir, ən yüksəkdir, müəyyənedicidir,
başdır – Şahdır.
***
...Bu sözləri gecə yarıdan 20 dəqiqə keçmiş, həyətimdə, yarpaqları
xaşıldaşan əncir ağacının altında, sərin, səssiz havada yazıram.
***
Yazdıqlarım giley çıxmasın, sızıltı, ağlamaq sayılmasın. Əksinə, tələdən
gördüklərimin gözəllik havalarını YOS sazımda çalmaq üçün dəftərimi götürüb
çıxmışam həyətə.
***
Tələdə sevgi yoxdur. Tələdən qıraqdadır sevgi, daha doğrusu – tələlərin
qırılıb yox edilməsində.
***
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Tələyə tələbat olması uydurmadır, aldanışdır. İnsanın içində tələsiz
yaşamaq eşqi və imkanı var – o imkan gerçəkləşməlidir.
***
Tələdə bir adam o birinin özünü görmür, işarəsini, qaraltısını görür və onu
özünə rəqib sayır.
***
Örnək üçün: Televizor – tələdir. O, nəinki hamını bir-birindən, hər bir fərdi
də özündən ayırır.
***
Tələdə adamlar bir-birini tanımadıqları kimi, hər bir fərd özünü də tanımır.
***
Tələdə gecənin bu gözəlliyi, sehri yoxdur. Tələdə bu mehlər əsmir,
yarpaqlar pıçıldaşmır, tələdəkilərin qulağına sevgi nağılı danışmır, ölməzlik
həqiqəti söyləmir... Tələdə gecə qaranlıqdır, qaradır, zəhmlidir...
***

Cızığn altına çıxan... Bu həm də mənim sonevimdir (qəbrimdir).
Başqasına ehtiyac yoxdur.

545

Adam təcrübəsizliyi, xofçuluğu, nadan aldanışıdır tələni quran. İnsanın
xoşbəxtliyidir, gün ağlığıdır tələyə düşən.
***
Tələni həmkarlar ittifaqı qırmayacaq, partiya təşkilatı qırmayacaq. Dövlət və
ya Dövlət Xadimi qırmayacaq. Hər bir fərd üçün qurulmuş tələni fərdin özü qıra
bilər, özü qırmalıdır. Bu işdə bir fərd o birinə kömək eləyə bilər.
***
...Gecə yarıdan 20 dəqiqə keçmiş oyanıb həyətə çıxanda ayağımı yalayan,
qoynuma – qoltuğuma dolan meh dedi bu sözləri mənə, əncir yarpaqlarının
pıçıltıları söylədi bunları mənə. Qayıdıb evdən dəftərimi götürdüm.
Gileylənmək, ağlayıb sızlamaq üçün yox, eşidiklərimi sizə çatdırmaq; sizi (təktək sizi) tələləri qırmağa çağırmaq üçün. Tələsizlik, azadlıq fərəhinə çağırmaq
üçün.
***
...Yaşamağa gəlmişdim, başım həm də oxumağa, yazmağa qarışdı. İndi
gedirəm. İşimdən peşman deyiləm. Əksinə, oxuya–oxuya, yaza-yaza
yaşamağın o qədər gözəlliklərini kəşf elədim ki özüm üçün, oxumasaydım,
yazmasaydım – onların var olduğunu bilməzdim.
***
İnanıram ki, kimlərsə öz xeyrini bilib, fərəhini duyub eşidəcəklər bu sözləri –
YOS-un diləyi yerinə yetirəcəkdir.
***
Qeydlər: 1. Mən özyaşamımı yazanda rus-erməni birliyi mənim sevimli
Ağdamımı işğal etmək üzrəydi; Bakı şəhərinin dükanlarında çörək yox idi,
yığın-yığın adamlar çörək yolu gözləyirdilər.
2. Bu “Özyaşamı” Ocaq yaşamıma qədərki yaşamalarım üzərində yazdım.
***
Atamız var olsun!
22 Od 15-il. Bakı.
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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim
İnam Atanın – Asif Atanın Ulu Adına
baş əyməklə başlayıram sözə!

İnam Ata ilə (daha doğrusu, filosof-tənqidçi Asif Əfəndiyevlə) tanışlığa,
İnam Ocağının övladı olana qədər də ara-sıra şeirlər yazmışam, sonralar da.
Divan qədər olmasa da, filan qədər şeirim olub. Onların bir bölüyü durur,
çoxunu isə zaman-zaman yandırmışam. İndi buraya az sayda elə şeirlərimi
salıram ki, bunlar YOS-un, “Yön”ün nəfəsinə çox uyğundur. Aşıqların diliylə
desəm, deyimlər mənim sazımdır, sazla dediyimi arabir sözlə də demişəm,
demək istəmişəm. “Sözlə” – yəni şeirlə, içsəslə (məqamla, esse ilə), məqalə
ilə. Bunlar mənim deyimlərimin daha tez, asan və düzgün başa düşülməsinə
kömək edə bilər. “Oğuz yönü”nə şeir və bir neçə məqaləni bu diləklə qoşdum.
İndi Ata Yurdumuzda, yəni Türkeldə (Azərbaycanda) onlarca şəxs var ki,
vaxtı Ata (və ya Ocaq – birdir) təqvimiylə, Ocaq ilsırsıyla – tarixiylə ölçür,
bunların əsasında yaşayır, öz əsərlərini, məktublarını, bütün yazılarını bu
günsıra (təqvim) və ilsıra ilə (tarixlə) nişanlayır. (Məsələn, Safruhun on mindən
artıq deyiminin hər biri – ayrı-ayrılıqda – bu günsırayla sıralanıb, tarixlənib).
Buna görə və bir də bizim günsıra və ilsıramızın gələcəyini nəzərə alaraq, Ata
günsırasını “Yön”ün əlavələrinə qoşdum.
Təqvimin ən önəmli işartısı günlərin sırası olduğu üçün mən onu
“Günsıra” və ya “günsay” adlandırdım. “Tarix” sözünü isə illərin sırasına və bu
sıradakı olayların yazıya alınmasına bənzətdim, onu da türkcələşdirdim. “Tarix”
əvəzinə “İlsıra” (söhbət olaylardan gedirsə) və “İlyazı” (söhbət tarix
ədəbiyyatından, yazısından gedirsə) sözlərini işlətdim, təqdim etdim. (Sözarası
deyim ki, mənim qısa bir türkcələşdirmə sözlüyüm də var).
Atamız var olsun!
6 Od 16-il.

Şeir
BUGÜN BU DÜNYA
Oyanır o başdan, durur o başdan,
Yağı qarasına hürür o başdan,
Qonşunu yaraqlı görür o başdan,
Ölüncə böhtanı, qorxunu atmır...
Yatmır ürəyimə bu dünya, yatmır!
***
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Qarnı başındadır, başı qarnında,
Fikri, düşüncəsi, huşu qarnında,
Əməli qarnında, işi qarnında,
Mərdanə həyata qüdrəti çatmır...
Yatmır ürəyimə bu dünya, yatmır!
***
Kişisi bilinməz, qadını məchul,
Saxlayır özündən adını məchul,
Bir qızı qara dul, biri sürtük pul,
Oğulu köhlənlər yalına yatmır...
Yatmır ürəyimə bu dünya, yatmır!
***
Mən onda bir nurlu üzə həsrətəm,
Qəlbimi oxuyan gözə həsrətəm,
Ruhumu oxşayan sözə həsrətəm,
Çaldığı havalar sümük oynatmır...
Yatmır ürəyimə bu dünya, yatmır!
***
Tapınağı tamah, tanrısı yalan,
Gözündə eynidir doğruyla ilan,
Qutuda ilandır öz üzü olan,
Bir təmiz bulağı suyuna qatmır...
Yatmır ürəyimə bu dünya, yatmır!
***
Ləyaqətdən keçib yıxılır vara,
O göylər görükmür bu gözü kora,
Ali Söz kar etmir bu qəlbi kara,
Ata Mütləqliyi başına batmır...
Yatmır ürəyimə bu dünya, yatmır!
8-ci il.

KƏNDƏ YALVARIŞ
Yalvarıram sənə, kəndim,
Silinmə Yer üzündən!
Yalquzaq tək ularam,
Saçlarımı yolaram,
Sənsiz dəli olaram,
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Silinmə Yer üzündən!
***
Uyma yadlıq selinə,
Dönük çıxma elinə,
Güvən özgə əlinə,
Silinmə Yer üzündən!
***
Çörəyi daşdan çıxart,
Daşın üzünü ağart,
Köçkünlüyün daşın at,
Silinmə Yer üzündən!
***
Bulağın tək çağlaram.
Kişnər atın olaram,
Özüm bir kənd salaram,
Silinsən Yer üzündən!
31 Od ayı13-il.
ÇAĞIRIŞ
Gəlin bığımızı buraq yenidən,
Sıçrayıb ayağa duraq yenidən,
Öz Türk Dünyamızı quraq yenidən,
Bu kölə halını salaq ayağa!
***
Hər yerdə aşınır, yox olur Vətən,
Ruhu üstələyir beşgünlük bədən.
Dünya pozğunluqda yarışır ikən,
Namusda, qeyrətdə düşək qabağa!
9-cu il.
SONUXOŞ AĞI
Parçalanmış, paralanmış,
Ürəyindən yaralanmış,
Baxt ulduzu qaralanmış
Atayurdum, Anayurdum!
***
Ar–namusu tapdalanmış,
Var–sərvəti hey talanmış,
Oğlu, qızı xırdalanmış
Atayurdum, Anayurdum!
***

551

Canı, qanı zəhərlənmiş,
Beş–üç oğlu qəhərlənmiş,
Tök–bir oölu təpərlənmiş
Atayurdum, Anayurdum!
***
Ölümünə ağlayardım
Ölümümə ağlayan tək.
Varlığınla çağlayıram
Varlığımla çağlayan tək.
***
Tək Bir Oğul qeyrətində
Yaşa, ölmə!
Ruhumuzu ölmüş bilmə,
Azərbaycan– Atayurdum!
7 İşıq ayı 9-il.

AYDIN ƏMİMİN ÖLÜMÜNƏ AĞI
Göylər kimi mavi gözlü əmim vay!
Göy sularda qərq olacaq gəmim, vay!
***
Kürən saçlı türk babalar nişanı,
Uca tutdun baxtına ilk düşəni,
Bənzədimmi ürəyinə şüşəni?
Nə tez qırdı o şüşəni qəmim, vay!
Göylər kimi mavi gözlü əmim vay!
Göy sularda qərq olacaq gəmim, vay!
***
Sıxdı dövran bizi, doyunca sıxdı,
Qısa ömrümüzün doyunca sıxdı,
Ömür günümüzün sayınca sıxdı,
Çağ dəyişdi, əldən çıxdı çəmim, vay!
Göylər kimi mavi gözlü əmim vay!
Göy sularda qərq olacaq gəmim, vay!
***
Otaykılar ocağıydı, oduydu,
Zeynalabdın yurdu, Zeynəb yurduydu,
Bahadurdu, Salahıydı, Qumruydu,..
Bu sambalda eli vardı kimin, vay!
Göylər kimi mavi gözlü əmim vay!
Göy sularda qərq olacaq gəmim, vay!
***
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Otaykılar iç dünyamın özüydü,
Kül altında qorlanan türk közüydü,
Ulu Yurdun “Yeni Oğuz Sözü”ydü,
Sızlayacaq sazda sarı simim, vay!
Göylər kimi mavi gözlü əmim vay!
Göy sularda qərq olacaq gəmim, vay!
***
Bir sevəni beş sevərdin ürəkdən,
Gülüşlərin təmiz idi çiçəkdən.
Sevinərdim “Aydın əmi” deməkdən...
Geri dönməz bir də həmin dəmim, vay!
Göylər kimi mavi gözlü əmim vay!
Göy sularda qərq olacaq gəmim, vay!
***
Yaşayacaq Yurdunuzda nurunuz,
Siz soraqlı ordunuzda nurunuz,
Mən də sizin öz doğma Safruhunuz...
Dağ döşündə dumanım vay, çənim vay!
Göylər kimi mavi gözlü əmim vay!
Göy sularda qərq olacaq gəmim, vay!
Əmim vay!
25 Yağış ayı 17-il.

VƏTƏN ÇƏLƏNGİ
Öz evində saymadılar,
It yerinə qoymadılar,
Somurdular, doymadılar–
Sən hələ də “dost” deyirsən,
Sağlığına tost deyirsən...
***
Siz Vətəni söyün, Vətəni, qızlar,
Sizi unutduran mənə– Vətəndir.
Siz Vətəni sevin, Vətəni, qızlar,
Sizlərdə sevdiyim– yenə Vətəndir.
***
Anam –Vətən, balam –Vətən,
Evim –Vətən, qalam –Vətən,
Istəyirəm öləm bugün–
Elə özüm olam Vətən.
***
Bakı– bakımdır,
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Qəlbipakımdır,
Ata xakımdır,
Ruha hakimdir.
***
Başım aşağıdır Yurdun yanında,
Sevinə bilmərəm, gülə bilmərəm
Yağı evimdəykən əliyaraqlı,
Bir arvadın əri ola bilmərəm.
Mən ona bir vüqar borcluyam hələ,
Borcumu verməmiş ölə bilmərəm.
6-11-ci illər.

VARİSLİK
Ocaq ilə yaşıd oğlum,
Ocaq sənə yar olsun!
Sən Ocağa yaramasan,
Ocaq sənə yer olsun!
***
Gözəlliyin ünvanı– gözəl ürəklər!
Gözəlliyin nişanı– gözəl işdəkilər!
Gözəlliyin yaradan– Ata nəfəsi!
Gözəlliyi yaşadan – Göyel nəvəsi!
5-11-ci illər.

QAYITMA YANĞISI
İnsan bir yaşadığını
Bir də yaşamaq istər!..
Geriyə qayıtmaq,
Tanış günlər içində bir də yaşamaq!
Tanış üzlər nuruna bir də bürünmək,
Tanış ğözlər işığında bir də görünmək,
Tanış gədikləri bir daha aşmaq,
Tanış ellər içində bir də dolaşmaq,
Tanış torpaqları bir daha qucmaq,
Tanış toxumları yenidən səpmək,
Tanış zəmiləri bir də göyrətmək...
***
Tanış balalarla bir də sevinmək,
Tanış igidlərlə bir də öyünmək,
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Tanış gözəllərin nazını çəkmək,
Tanış nənələrin saçını öpmək,
Tanış babalara bir də baş əymək,
Tanış kəndçilərdən hikmət eşitmək,
Tanış öyrətmənə salam yetirmək,
Ata ocağında bir gül bitirmək istər!..
***
İnsan bir yaşadığını
Bir də yaşamaq istər!..
Bu istək necə də nağıla bənzər!..
Bu nağılı həyata keçirmək mümkün–
hər birimiz üçün!
Cəhd eyləyin, inanın–
alınacaq bir gün!..
İnsan daim
yeni günlər qoynunda yaşar!
Ona tanış olmayan günlər,
tanış olası günlər,
hələ yad günlər, yabançı günlər!..
***
Özümüzü keçmişdə qoyub gəlirik,
izimizi yuyub gəlirik,
adımızı silib gəlirik,
sonumuzu bilib gəlirik...
Dünənə qayıtmadan gəlirik,
ona görə də daim qəlbimizdə
geriyə dönmək yanğısı yaşar!..
Çünki
dünənsiz bugün– puçdur!
Sabahsız bugün– heçdir!
9-cu il.
ULU SÖZÜ
Bala! Sevmədiyin addımı atma.
Bir qarışqanın da burnun qanatma.
Bacar, mütləqləşən ölümü axtar,
Ancaq nisbiləşən həyatı tutma.
***
Kişisən – kişi ol, qeyrətin olsun.
Qadınsan – qadın ol, ismətin olsun.
Cavansan – cavan ol, coş, çağla, kükrə.
Qocasan – müdriklik qismətin olsun.
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***
Sən Yurda söykək ol, Yurd sənə soykök.
Yurdunla həmahəng döyünsün ürək.
Başını sən elin köksünə söykə.
Heç çiçək qoxumza el nəfəsi tək.
***
Qədim ol, ulu ol yeniliyində.
Ölməzlik yaşasın ülviliyində.
Dilində gəzməsin Nəsimi sözü,
Nəsimi yaşasın kişiliyində.
***
Görsən bişməmisən, görsən ki, çiysən,
Özünü, özünü, özünü döy sən!
Şəri sən qabaqca özündə öldür,
Sonra həyata çıx, tap onu, söy sən...
***
Əzəldən belədir vəsiyyət bizə.
Ondadır sarsılmaz qətiyyət bizə.
Bu niyyət ardınca yürü, qardaşım,
Ölməzlik verəcək bu niyyət bizə!
8-ci il.

DÜZGÜNÜM
(Beyləqanlı Kərəm Cəfərxan oğluna)
Yaxan – yağı əlində,
Özün – Amal yolunda.
Öz evindən nigəran,
Gecə-gündüz Yoldasan!
Birdir sənə yaz, yay, qış...
Çarpış, Düzgünüz, çarpış!
Qəlbi süzgünüm, çarpış!
***
Ahı qoyma yaxına,
Yağısan yad axına.
Bizi də işdə sına,
Təpil şər ilxısına,
Qıratın kimi qarpış!
Çarpış, Düzgünüm, çarpış!
Qəlbi süzgünüm, çarpış!
***
Bu uyarsöz bombozdur,
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Dostdan bir çürük qozdur,
Uca tut onu dağdan...
Ancaq, qardaş, Ocaqdan
Nə tərif um, nə alqış...
Çarpış, Düzgünüm, çarpış!
Qəlbi süzgünüm, çarpış!
27 Köçəri 11-il.
ƏSİLİN OCAQDAN
GETMƏSİNƏ AĞI
İlk məkrdən sarsılıb,
Təəssüfdən qarsılıb,
Öz içindən asılıb,
Getmə, Əsilim, getmə!
Yeni nəsilim, getmə!
Məni Əsilsiz etmə!
***
Çiynində biz boy atdıq,
Əməl Yoluna çatdıq.
Indi bizi sən atıb,
Getmə, Əsilim, getmə!
Yeni nəsilim, getmə!
Məni Əsilisiz etmə!
***
Çağırır yana–yana
Balan, bacın Elana,
Qıyma qönçə balana
Getmə, Əsilim, getmə!
Yeni nəsilim, getmə!
Məni Əsilsiz etmə!
***
Sən həyatdan keçmisən,
Yolunu da seçmisən,
Amal suyu içmisən,
Getmə, Əsilim, getmə!
Yeni nəsilim, getmə!
Məni Əsilsiz etmə!
***
Qəlbin kimi – üzün ağ,
Evin – beşşamlı ocaq,
Səninlə şanlı – Ocaq...
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Getmə, Əsilim, getmə!
Yeni nəsilim, getmə!
Məni Əsilsiz etmə!
***
Sanki qanadın vardı!
Dörd bir yana uçardın,
Bağlı qapı açardın...
Getmə, Əsilim, getmə!
Yeni nəsilim, getmə!
Məni Əsilsiz etmə!
***
Əlində ağ varaqlar
Safruh səni soraqlar,
Tapa bilməyib ağlar...
Getmə, Əsilim, getmə!
Yeni nəsilim, getmə!
Məni Əsilsiz etmə!
Bizi Əsilsiz etmə!
12-13 Günəş ayı 14-il.

BU NƏ KÖÇDÜR
Bu nə köçdür – gedir, yolu bilinməz.
Önü, sonu,sağı, solu bilinməz,
Ağbirçəyi, ağsaqqalı bilinməz,
Nə Doğrudur, nə Batıdır, nə Quzeydir, nə Güney?
Aç bu sirri, övladına, Atam hey!
***
Bu didişən qardaşlara ağıl ver,
Bu qurumuş ömürlərə nağıl ver,
Bu qısılmış alçaqlara dağı ver,
Meydan olsun uçanlara əngin göy...
Atası ol yetimlərin, Atam hey!
19 Çiçək ayı 10-il.
TÜRKÜSTAN SEVGİSİ
(Yol cızqıları)
Səni sevdim, Türküstanım! Səni sevməmək türkə ar olar. Səni sevməmək
türkə baha oturar.
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Səni sevməmək – Ananı sevməməkdir türk üçün. Səni sevməmək – Ata
sevgisindən
məhrum
olmaqdır
türk
üçün.
Yetim
qalmaqdır!
Səni sevdim – Atalı oldum!
Qoynuna gəldim. Qırğız elini dolaşdım. Alataunu aşdım, Almatıya düşdüm.
Həsrətimə qovuşdum. Sənə şeir qoşdum, Türküstanım! Dərdini öpə-öpə, ağrını
ürəyimə çəkə-çəkə!
Necə əzəmətlisən, necə gözişləməz genişsən, necə dibsiz dərinsən, necə
əlçatmaz
ucasan!..
Türkə
necə
doğmasan,
Türküstanım!
Sənə ad verdim, səndən ad aldım.
Torpağın canımda dindi. Bu doğmalıqdan qəlbim isindi. Ozanlaşdı,
baksılaşdı, Əlşirləşdi, Baburlaşdı, Albaylaşdı, Çokanlaşdı, Toqoloqlaşdı,
Məxtimqululaşdı, Manaslaşdı, Eldar-Kosalaşdı...
Tükənməzləşdim. Əbədiləşdim. Ölümləri ayağımın altına sərdim. Elə
bəxtiyar oldum, şair deyilkən sənə şeir qoşdum. Dərdini öpdüm. Dərdini öyəöyə dərdindən öldüm. Öldum dərdindən! Yalvardım sənə..
***
Düşün,Türk Eli!
(Deyim)
Qulağıma tıqqıltılar gəlir: əli baltalı çin, rus, fars, ərəb, erməni, gürcü, hətta
türkdən dönmə bolqar böyük bir qayanı alıblar araya – hərə ondan bir qəlpə
qoparıb özünə kümə yapmaq istəyir, araya aldıqları da Türk Qayasıdır.
(Qoşqu)
Türkü düşmən elədin,
Düşmənə tən elədin,
Doğmanı yad elədin,
Yadları şad elədin...
Quyudasan sən bu gün
Düşün, özbəyim, düşün!
***
Nəvaidən, Baburdan
Nələr qaldı yurdunda?!
Özgə divan, yad bayraq...
Baba, gorun yansın, ax,
Misə döndü gümüşün!..
Düşün, özbəyim, düşün!
***
Parçalandın doyunca
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Son tarixin boyunca,
Hər parçanın bir adı,
Adlar ürək dağladı...
Namusum, arım, düşün!
Düşün, tatarım, düşün!
***
Qum çölündə tək qaldın,
Gündən-günə “azaldın”.
Bir dəftərdə adın yox,
Sanki istedadın yox...
Yoxluğa qənim düşün!
Düşün, türkmənim, düşün!
***
Damarında türk qanı,
Axtar doğma Atanı,
Bil, bu gündən kar aşmaz,
Bu gün bizə – yaraşmaz!
Tale ortağım, düşün!
Düşün, qazağım, düşün!
***
Yurdunda çoxluğun yox,
“Qonağın” özündən çox.
“Dostluq” adlı şər-şüar
Hələ çoxmu baş qatar?!
Düşün, üzağım, düşün!
Düşün, qazağım, düşün!
***
Manasın – bir əfsanə,
Nağıldakı kaşanə...
Qırğız soylu bir yazar
Şərin başın ucaldar.
Bu günün boş büsbütün...
Düşün, qırğızım, düşün!
***
Harda itib-batmısan?
Oyaqsan, ya yatmısan?
Layla çalanın nə çox!
Adını bilənsə – yox!
Başqırd?
O nə səs, nə ün?..
Düşün, başqırdım, düşün!
***
Saraldım yetim-yetim,
Uzaq düşmüş yakutum.
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Adına da qıydılar,
Səni adsız qoydular.
Yakutumu Paşin, Maşin?!
Düşün, yakutum, düşün!
***
Ulu Yurtda qalanım,
Dəryada qərq olanım.
Gün doğanda Yurd yerim,
Sonuncu umud yerim.
Çox ağrıdır bu yükün...
Düşün, uyğurum, düşün!
***
Balaların gen düşüb,
Ürəyinə qəm düşüb,
Yağı tutub dörd yanın...
Cağırma Qurd atanı.
Sona varmış o dövrün,
Düşün, Türkiyəm, düşün!
***
Onlarca ad saymağa,
Utanıram, ay qağa!
İlk adından de nədən
Düşdün bunca irağa?!
Harası pisdir “türk”ün?!
Düşün,Türk Eli, düşün!
***
Yatdın atın yalına,
Sürdün dünya belinə.
Yurd payladın dörd yana,
“Yurdsuz” dedilər sənə..
Yurdsuz qalanım, düşün!
Evi talanım, düşün!
***
Sizi yaman qırdılar,
Zülüm ilə doyurdular,
Hərəyə bir ad qoyub,
Şər kimi ayırdılar...
Xeyir kimi birləşin!
Düşün, Türk Eli, düşün!
***
Bulaq suyu lillənir,
Gömgöy göylər kirlənir.
Qarşında bir qorxunc dağ–
Başı göyə dirənir.
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Yetəcəkmi gör gücün?
Düşün, Türk Eli, düşün!
***
Sən bu dağı aşarsan,
Bircə şeyi bacarsan:
Özünü bilmək gərək.
Deyəcəksən: “Nə asan?! ”
Eşidilir gülüşün...
Gülmə, Türk Eli, düşün!
***
Yenə yığış, karvanlaş,
Tarix üçün sarvanlaş,
İtlər hürsün, yel əssin,
Sən özünə loğmanlaş,
Yenə də üzün gülsün...
Düşün, Türk Eli, düşün!
***
Birləşin – Var olunca,
Yurdunuz – Pir olunca,
BMT – özünüzdən,
Atanız bir olunca –
Baxtınıza gün düşsün.
Düşün, Türk Eli, düşün!
***
Keç danmağa yadlığı,
Qoltuqda “azadlığı”.
Sən – Əzrail cöngəsi,
Ölər qoltuq yiyəsi,
Sən qurarsan toy-düyün.
Düşün, Türk Eli, düşün!
***
Sən dünyaya gərəksən,
Halal duzsan, çörəksən
İşıq ver, işıqlanaq,
Günəş boyda ürəksən,
Qəlbindədir Günəşin.
Düşün, Türk Eli, düşün!
***
Mütləq Ata, pak Amal,
Ucal, Türk Eli, ucal!
7 Çiçək ayı 12-il.
Füzuli – Bakı.
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DOĞMALIQ SEVİNCİ
Gözəl camal da gözəl ad kimidir: yerinə düşəni
də olur, düşməyəni də. Düşməyəni düşənindən
çox, lap çox...
Üzündə bir Günəş yanır,
O Günəşə yararsanmı?
Özün də bir Günəş olub,
Ürəklərdə yanarsanmı?
***
Elə doğma gəldi mənə,
Elə yaxın, elə əziz!..
Ay üzündən aydınladı
Məni ana Günəşimiz...
***
Doğmalıqdan diksindim də!
Utandım da baxışımdan!..
Yerə dikdim gözlərimi –
Baxmaq omaz – aman,aman!
***
Gözüm yumdum. Ürəyimə
Bir ölməzlik mehi əsdi!
Sevincimi bölüşməyə
Dağ tələsdi, çay təsədi.
***
Günəşimiz – öyrətməndir,
Tikan üstə pərdə deyil...
Ay üzündən sənə baxan
Anamızın dilini bil.
***
Ay üzünə Günəş çəkən
Bir öyrədən demiş səni
Bir nəciblik öyrətməni ...
Sən Allah bil vəzifəni!
***
Üzündə bir Günəş yanır,
O günəşə yararsanmı?
Özün də bir Günəş olub,
Ürəklərdə yanarsanmı?
26 Günəş ayı, 12-il.
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İNANMAQ – İSTƏRDİM
Deyirsən “Sevirəm!”
Mənsə susaraq,
Xoş avaz altında huşa gedirəm,
Yüyrək xəyalımın qanadlarında
Qosqoca tarixli təkrar edirəm...
***
Nə xoşdur bu yaşda bu sözə dalmaq!
Cavan bir ürəyin diləyi olmaq...
Düşünmək: – Bəlkə bu, doğrudan Odur?!
Bir az Tarix məni çaşdırır ancaq...
***
Acı sınaqların şirin doğrusu
Başqa söz söyləyir mənə, doğrusu:
İnanmağa yarar sözlər düzülsə,–
bu sözdür başda!
Ancaq
Hər sözə inanmaq olar dünyada,
Bu sözdən başqa!
***
Sonda – inanardım, öndə – qorxuram.
Gəl indi amandan, anddan daşınaq,
“Sevirəm!” sözünü söyləyək sonda.
Mən Məcnun olaram, sən Leyli onda!
Adımız, Sevgimiz dillər əzbəri...
Başqa ad versə də anamız bizə,
Bu adla gəzərik yürürgöyləri.
9 Qürub ayı, 14-il.

AMALIN UÇUŞU
Mən yazdan o yana, yaz – mənə doğru.
Oy, necə uçurdu qız mənə doğru!..
Mən bu Yer üzündə bir parça Göydüm,
Ansızın Amalın gözünə dəydim.
O tezcə sıyrılıb axından çıxdı,
Doğmasına doğru ulduz tək axdı.
O axın Amalçün – bir qərib yoxluq,
Oysa o axınçün – “qəribə məxluq!”
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***
Amalın yürüşü saf ruha sarı...
Qəlbin uçuşuydu Göylərə doğru.
Zərif ayaq altda Yer titrəyirdi,
Bir səs titrək-titrək “Saf-Ruh!” deyirdi.
Diksinib dayandım: “Ah bu sənmisən?!
Yerdənmi çıxdın, ya Göydən enmisən?!”
***
Bu qədər gözəlkən varlığın canı
Nədən çirkin sözlər tutmuş dünyanı?!
***
...Ey əbədi yürüş, ey ölməz uçuş!
Şumerdə, Elamda oldun mənə tuş;
Ağ çiçək içində gilənar kimi,
Ulu Sevgi kimi, çılğın yar kimi;
Al çiçək içində şaftalı kimi,
Məcnunun çin olmuş xəyalı kimi...
***
Sevgi – dibsiz Göylər, biz – Göy övladı,
Əbədi fərəhdir bu halın adı.
Uç, Amalım, uç!
Qismətini quc!
II
Səndə bulsam havamı,
Ey Nigarın davamı!
***
Sən orda tapmadın axtardığını...
Amalım, o bəlkə burda da yoxdur?!
Bu yoxluq soldurar gül varlığını,
Taleyin içi boş, üzü soyuqdur.
Bəlkə bu qaçışın özü ondandır?
Ocaqsız insanın halı yamandır.
***
Üstündən yadlığı soğan kimi soy,
Taleyin içinə öz qəlbini qoy,
Bəxtində Ocağı sən özün qala,
Atamız söyləsin: “Uğurlar ola!”
***
Sən məni qəlbində ora aparma,
Sirrini aç söylə, göra aparma.
Dünyadan əl götür, təkcə bizi sev,
Ya bizi rəmz elə, rəmzimizi sev.
***

565

Amal axtarışın Ocaq yaşındır.
Sənin axtarışın – kutsallığındır.
Sənin kutsallığın – axtarışındır.
18-ci ilin Günəş ayı. Bakı.

BƏXTƏVƏR
“Təbiətdə təbiətdən Yüksək olan Məna!..
Səndəki Özümlüyümə çatım!”
(İnam Ata. “Mütləqlə Təmas” içsəsindən)
Bir Aylı, Ulduzlu gecəydi sərin,
Seyrinə durmuşdum Uca Göylərin.
Üçüydü, beşiydi, neçəydi yaşım?
Bilmirəm ağıydı, çalıydı başım...
Yüngülcə türkülər deyirdi külək,
Türkü havasıyla vururdu ürək.
Buludlar açmışdı dümağ bir çəmən,
Orada gəzişən gördüm Ayı mən.
Ulduz da Ay kimi bəxtəvər idi,–
Ayın qonşuluğu əcəb yer idi!
(O gecə anladım, duydum – nə qədər
Gecəyə yaraşmır qara fikirlər!)
***
O gecə, xoruzun sonku banında,
O dümağ buludlu Göy Eyvanımda,
Yox ikən dörd yanda əsla bir nəfəs,
Gəldi qulağıma dosdoğma bir səs:
“A Aylı, Ulduzlu, Göylü bəxtəvər,
Olmaya yadından çıxıbdı Səhər?!”
O saat tanıdım – Onun səsiydi!
Yeni bir Gündüzün ilk müjdəsiydi!
***
O gecə anladım, duydum– nə qədər
Gecəyə yaraşır nurlu fikirlər!
O Aylı, Ulduzlu, Göylü gecədə
Mənə doğma idi Dünya necə də!..
17 Od ayı 14-il.
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ƏZƏLƏ DOĞRU
Əzəl, Sənə vurulmuşuq,
özgə yarı neyləyirik?!
Nəfəsinlə qovrulmuşuq,
ocaqları neyləyirik?!
Gözlərində durulmuşuq,
bulaqları neyləyirik?!
Səndən aldıq maviliyi,
göy suları neyləyirik?!
“Ol!” sözündən üz ağardı,
dağda qarı neyləyirik?!
12 Günəş 12-il.

ATA SÖZÜ – VİRDİMDİR
Göylər mənim göz oylağım,
Yerlər ana Yurdumdur.
Azərbaycan od-ocağım,
Bir ömürlük dərdimdir.
Dərdə qarşı dərmanım –
Ata Sözü – virdimdir!
***
Köküm Yerin bu üzündən
O üzünə işləyir.
Ayağımı Elbrusla
Himalaylar dişləyir.
Maqnit kimi sarır məni,
Ata Sözü gəl deyir!
8-ci il.
ATALI OLMUŞAM!
Xumar-xumar dan sökülür,
Üstümə nurlar tökülür,
Günəş doğur, üzüm gülür,
Ata, atalı olmuşam!
***
Olanı solduran mənəm!
Olmazı olduran mənəm!
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Mənayla dolduran mənəm!
Ana, atalı olmuşam!
***
Başımda el qoşun-qoşun,
Qanı axmaz bu vuruşun,
Sən də tələs, mənə qoşul,
Qardaş, atalı olmuşam!
***
Bir qalalı oğlan ollam,
Qız qalasın geri allam,
Alammasam, haman ölləm!
Bacım, atalı olmuşam!
***
Bu dağların süsü — türkü,
Bu göylərin sisi — türkü,
Tarixlərin səsi — türkü!
Evim, atalı olmuşuq!
***
Saf ruhun Mütləqi — Ata!
Sabahın şəfəqi — Ata!
Gündoğan üfüqü — Ata!
Elim, Atalı olmuşuq!
10 Qürub ayı 8-ci il.

ATA EŞQİNƏ
Səhər-səhər salam verək Günəşin nur selinə,
Pöhrə-pöhrə balaların sığal çəkək telinə,
Ata Sözü, Ocaq Sözü yaraşdıraq dilinə,
Yağılığı, yadlığı istəməyək heç kimə,
Ata İnam eşqinə, İnam Ata eşqinə!
***
Sabahın üfüqündən yox eləyək şahları,
Sözü ötkün eləyək öz evində xalqları,
Insanın hüzuruna gətirək allahları,
Mütləq nuru çiləyək onun kifli köşkünə,
Ata İnam eşqinə, İnam Ata eşqinə!
***
Yetirək ürəklərdə bir ölməzlik nəşəsi,
İlhama qanad versin hiyləsizlik nəşəsi,
Təmiz olsun insanın ilk çövqü, ilk nəşəsi,
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Inam nuru çiləyək könüllərin mülkünə,
Ata İnam eşqinə, İnam Ata eşqinə!
***
Yaraqlanaq İnamla, addımlayaq nizamla,
Sarsılmaz qətiyyətlə, dəmir bir intizamla,
Görülək zərrə-zərrə, içilək damla-damla,
Əlbir olaq, başlayaq biz insanlıq məşqinə,
Ata İnam eşqinə, İnam Ata eşqinə!
8 Günəş 9-il.
ATA DEDİK
Mən – tək Sənin şairinəm, öz Adına Ata dedim,
Hünərinə, təpərinə, muradına Ata dedim,
Mütləqinə can atıram dəli-dolu köhlənimlə,
Ulu Yolda övladına imdadına Ata dedim.
***
Yaxın-uzaq türk elləri “Pirim!” deyib tutar Səni,
İnam, idrak savaşında “Şirim!” deyib tutar Səni,
İçərisi Mütləqlilər “Şirvin!” deyib tutar Səni,
Ana Şərqi yerdən alan qanadına Ata dedim.
***
Yadlıqlardan təmizləyib məni mənə bənzədən – Sən,
Öz əslimə, öz nəslimə, öz rəngimə bəzədən – Sən,
Türkü Şumer ərliyinə qaytarırsan təzədən Sən,
Zamanlara üstün gələn inadına Ata dedim.
***
Sən – əsillik keşikçisi, Sən – ləyaqət bağbanısan,
Min yerindən yaralanmış vicdanların loğmanısan.
Aldadılmış, alçaldılmış bəşərin pak vicdanısan,
Şər selinə sinə gərən səbatına Ata dedim.
***
Gələcəyə səsləyirəm, Gələcək – öz içimizdə!
Güləcəyə səsləyirəm, Güləcək – öz içimizdə!
İnsanımız yüksələcək, yüksələcək içimizdə!
İnsanlığı bayraq edən həyatına Ata dedim,
Ata dedik!
26 Qürub 12-il.
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ATALILAR TÜRKÜSÜ
Dan açılsın,
Gen açılsın,
Şən açılsın,
Şad xəbərli səhərim:
Mütləqçilik–İnamım,
Asif Ata–Peyğəmbərim!
***
Fərd-Atalı,
Mərd-Atalı,
Yurd-Atalı,
Bakı-Məkkə şəhərim!
Mütləqçilik–İnamım,
Asif Ata–Peyğəmbərim!
***
“Rəngim-İşıq,
Rəmzim-Ocaq”
Baxtım-oyaq,
Qoşa qanad-kəhərim!
Mütləqçilik–İnamım,
Asif Ata–Peyğəmbərim!
***
Qalx ayaqdan,
Çıx tapdaqdan,
Dar otaqdanGözlər dibsiz göylərim!
Mütləqçilik–İnamım,
Asif Ata–Peyğəmbərim!
***
Tam ədalət,
Tam həqiqət,
Tam mərifətGecə-gündüz əzbərim!
Mütləqçilik–İnamım,
Asif Ata–Peyğəmbərim!
***
Söz ruhani,
Üz-nurani,
Gəz cahanı,
Car eylə bu xəbəri:
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Mütləqçilik–İnamım,
Asif Ata–Peyğəmbərim!
***
Qəza-qədər,
Ehkamla şər
Bugünləşər,
Gülər ona sabahım!
Mütləqçilik–İnamım,
Asif Ata–Allahım!
***
Gəlsin cahan,
Bilsin cahan,
Görsün cahan,
Türk zəkası hünərin!
Mütləqçilik–İnamım,
Asif Ata–Peyğəmbərim!
***
İmanlaşaq,
İnamlaşaq,
İnsanlaşaqGöyləşdirək Yerləri!
Mütləqçilik–İnamım,
Asif Ata–Peyğəmbərim!
***
Bu xəbərlə,
Bu hünərlə,
Sevgilərlə
Sevindirin bəşəri!
Mütləqçilik–İnamım,
Asif Ata–Peyğəmbərim!
11 Köçəri ay 11 il.
Məqalə, İçsəs
RAFIQ – BAĞBAN, ÖLƏN – QALAN
Bağban – İnam Ata (Asif Ata) Ocağının ən ülvi övladlarından biriydi.
Ağdamın Mahrızlı kəndində doğulub, boya- başa çatmışdı. Burada onu
Hüseynov Poluşun oğlu kimi tanıyırdılar. Son iki-üç ildə Bağbanlığını bildilər.
Ocaq günsırası ilə (təqvimi ilə) 11-ci ilin Şölə ayının (4-cü ayın) 12-də
Ocağa gəldi. Bağban oldu – Ocaq Atası ona Bağban adını verdi.
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Mavi gözlü, lalə qəlbli, loğman təbli, saflıq qaynağı olan qardaşımız ruhani
cəbhə döyüşçüsü idi.
Yurdçuluq Bağbanı idi, İnsançılıq Bağbanı idi, Ruhanilik becərirdi. Doğru
ruhu becərirdi. Özümlük vurğunu idi, hikmətli türkçü idi; Özgələşmə qənimi idi,
xurafatlaşma qənimi idi.
Batılaşma qənimi idi.
Ata Sözü ilə desək, gərgin yaşayırdı, buna görə də zəngin yaşayırdı.
Mingəçevir – Bakı arasında yol uzaqlığını, ağır ailə qayğılarını fərəhli Ocaqçılıq
yükü ilə uyğunlaşdırırdı. Hikmətli sözlər – (deyimlər) yazırdı – Ocağımıza
yadigar qalıb.
Ata yanında üzüağ qardaşımız Mingəçevirdə iz qoydu (2 il idi ki, orada
yaşayırdı), Neft-Kimya İnstitutunu bitirdikdən sonra).
Ağdamda izi qaldı, Azərbaycanımızın – Özülü, mahiyyəti olan Ocağımızda
özü qaldı. İnam Atanın çox böyük önəm verdiyi, bütün respublikada ciddi, inadlı
müqavimətə səbəb olan «Asif Ata» imzasını mətbuata ilk dəfə o çıxartdı –
Mingəçevir şəhər qəzetində. Orada dəfələrlə Atanın xalqla görüşlərini qurubqoşdu...
15-ci il Şölə ayının 27-də, İnam Günü – (27 iyun, 1993-cü ildə) gözlərini
əbədi yumdu. Daha 42 gün yaşasaydı, 29 yaşı tamam olardı… Son sözünü
cismani qardaşı Rabilə demişdir: «Mən istəyirəm ki, Azərbaycan bir olsun, 15
yerə parçalanmasın».
Ocaq Atası övlad itkisini bir içsəslə ağlamışdır - “BAĞBANIM, ƏVƏZSİZİM”
adlı izharla.
Atamız var olsun!
Od (5-ci ay) - 15 ci il.

İNAM ATA
BAĞBANIM, ƏVƏZSİZİM
Sənin Ocağa gəlməyin – Səadət idi. Həyatdan getməyin – Fəlakət oldu.
Saflığın Əvəzsizdi, Fədakarlığın Əvəzsizdi, Aşiqliyin Əvəzsizdi, Sakitliyin
Qüdrətliydi, Təmkinin Hünərliydi.
Mənəviyyatın Göylüydü, Əməlin Ruh üstə köklənmişdi, Yurdçuluğun –
Nurçuluq idi.
Ocaq İşığı oldun.
Oda çevrildin, Ocağa qalandın, Ocaqda qaldın.
Həyat sənə qarşı namərdlik elədi. O, sənin kimilərindən qorxur.
Çünki sən ondan üstünsən.
Ocaqda sən Ali Həyata qovuşdun – həmişəlik.
Bağbanım, Əvəzsizim – Sənsiz deyiləm – olmayacam – Səninləyəm –
Ocağımın sönməz İşığıyla.
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Ocağımızda qalacağıq hamımız – Yurdumuz üçün, Şərqimiz üçün,
Dünyamız üçün!
30 Dözüm günü, Şölə Ayı, 15-ci il. Bakı. (İyun ayı, 93-cü il).
ANA – OĞUL
Ey hər şeyini itirmiş, mahiyyəti qalmış!
Sən heç nə itirməmisən, yalnız gərəksiz
yüklərdən azad olmusan.
De, sən kimsən, Şəfiqə Ana?
Adi cəfakeş bir qadınmı?
Saçının birini ağ, birini qara hörən bir anamı?
Sığmırsan axı nə ona, nə buna!
Bəs sən kimsən?
Bilirəm, deməyəcəksən özün. Dediyin yalnız bu olacaq:
“Bəhram sizi görəndə çox sevinir. Tez-tez gəlin-gedin.
İpəkdir mənim balamın ürəyi, çiçəkdir!”
...Sənin səbrin daş çatladar, Şəfiqə Ana, dözümün daş çatladar!
Qorxun yoxmu daş ürəkli analardan, boş qafalı atalardan?
Onlar axı boğarlar səni – bilsələr nə deməksən onlarçün!...
Yox, əfsanə deyil İnsan, reallıqdır – Şəfiqə Ana buna sübut!
Mahiyyət də mücərrəd anlayış deyil –
Şəfiqə Ana buna sübut – Ana Mahiyyəti!..
***
Hara qaçır bu adamlar – mənzil axı uzaq deyil!
Özlərindənmi qaçırlar? Özündən qaçmaq olmaz axı, özünü aldatmaq olar
bu cür. Bürünmək olar zərə, xaraya, yaşıla, ala, uca boya, gül camala..
Görünmək olar belə.
Nə qədər bürünürsən-bürün, bürünəcək – sən deyilsən!
Nə qədər görünürsən-görün, görünən – sən deyilsən!
Olmaq necə – mahiyyətə tən?
...Sən bəşərin üz ağlığısan, Şəfiqə Ana! Sən sübutsan ki, olmaq da olar!...
***
Ölür sanki balasıyçün,
Öyünür igidiylə.
Sevgilisinə minbir and içir, onun yolunda od ayaqlayır, gözündən keçir– bu
həyat səhnəsində.
Bəs həyatın özündə necə – keçərdimi görəsən?
...Sən bəşərin öz ağlığısan, Şəfiqə Ana!
Sən sübutsan ki, həyatda da keçən olardı...
***
De, sən kimsən, Şəfiqə Ana?
Bizlərdən birimi? Bu bəşərdənmi?
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O ana şərdənmi ki, gül balasıyla günü qara olur, qızıl sırğasıyla – ağ? Bir
tel qızmır ürəyində,
kin qaynayır bəbəyində bir nəlbəki qırılanda?
O ata şərdənmi ki, quzu görçək qurda dönür, qurdu görcək quzulaşır –
balasıyçün?
Balanı bir əngəl sayır ancaq zövqü, səfasıyçün!
***
...Yox, məni aldada bilməzsən, Şəfiqə Ana!
Sən bu bəşərdən deyilsən! Sən bu bəşərə ağ yaxansan, çünki Mütləqə
yaxınsan!..
***
...Sən ona əl oldun, ayaq oldun, Ana oldun, sona oldun, göylər oldun, ellər
oldun...– bir il, beş il, iyirmi il, iyirmi beş il...– ömürlük!
Bir əlinlə iki iş, bir ayağınla iki addım, bir ürəyinlə iki vurğu, bir sevəni iki
sevmək... bir il, beş il, iyirmi il, iyirmi beş il...– ömürlük!
Özündən keçmək – oğuldan keçməmək, gənclikdən, gəlinlikdən keçmək –
oğuldan keçməmək, azadlıqdan keçmək – oğuldan keçməmək, həyatın minbir
vədindən keçmək – oğuldan keçməmək...– bir il, beş il, iyirmi il, iyirmi beş il...
ömürlük!
Təzahürdən keçmək, mahiyyəti tutmaq – ləyaqətdən keçməmək!
Analığı, İnsanlığı uca tutmaq, ucaltmaq, adamlara
İnsanlığı tanıtmaq... bir il, beş il, iyirmi il,
iyirmi beş il... – ömürlük!
Mənim bu sözümdəki gərginlikdən uzaq, qəhrəmanlıq isitməsindən uzaq,
səhərin açılması kimi, qürubun qəribliyi kimi, dağların duruşu kimi, Arazın Ana
Xəzərə qovuşmaq üçün sevincli yürüşü kimi – sadə, aydın, həmişəlik, uca, üzü
ağ – Şəfiqə Ana– İnsanlığın ən böyük xidmətçisi...
...Bəhrəmın da özün kimi – taledən üstün, Qeyrətə tən!
Bir dünyası var iki sözdən: biri Ana, biri Vətən!
Allaha da alçalmayır, açılmayır Allaha əli.
Allah özü – onun yanında – gözü kölgəli.
Ancaq bunu da Allahın üzünə çəkmir, çünki ürəyi daim
Anasıyla, Amalıyla, Mütləqiylə, Atasıyla bir döyünür!
...Qadın qəlibinə sığmadı Şəfiqə – sığsaydı, Ana olmazdı!
Oğul qəlibinə sığmadı Bəhram – sığsaydı, Qeyrət olmazdı!
...Bu yerdə Atamız belə deyərdi:
Anada anadan Yüksək olan var.
Oğulda oğuldan Yüksək olan var.
Anadan, oğuldan Yüksək olan– İlahilikdir!
Ana – Oğul İlahiliyi!
Sizə bu sığmazlıq halaldır – ey Zərdüştün, Qorqudun, Babəkin, Nəsiminin,
Füzulinin, Muğamatın, Sazın İnam Ataya tapşırdıqları!...
Atamız var olsun!
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25 Günəş və 14 Çiçək 12-il.

Şəfiqə ana (Kəngərli) oğlu Bəhram Sultanovla (Aprel 1993).
LOĞMANIN ÇIRAQLARI
Mən “İşıq” nəşriyyatında işləyəndə (1984-1993) oraya bir yazar gələrdi –
“kənd öyrətməni görkəmində”. El ədəbiyyatı örnəkləri toplamışdı, Lənkəran
bölgəsindən. Bütün başqa kitablar kimi, onun topladıqları da çox çək-çevirdən
sonra çap olundu: “Tükənməz bulaq” adıyla (1986). Ona qanunla çatası
qonararın onda biri də yazılmadı, az yazıldı.
Bir-iki ildən sonra yenə həmin yazar yenə həmin janrda başqa bir əlyazma
ilə gəldi “İşığa”a. Bir-iki ildən sonra bu ikinci əlyazma da çapdan çıxdı: “Sözlünağıllı gecələr” adıyla (1991). Qonarar ödənilməsi də yenə həmin qaydayla –
birinci topluda olduğu kimi. (Görkəm “kənd öyrətməninə” bənzəməsin neyləsin
– işləyənin əməyinə haqq belə verilirsə...)
Bu yazar Loğman Ağayev idi. Sonuncu folklor toplusunu “Ağalı” deyə
imzalamışdı. (Hər iki toplunun redaktoru mən idim). Sonralar biz onunla tanış
olub dostlaşdıq. Mənim də görkəmim onunku kimiydi. İkimiz də görkəmsiz
adam idik. İklimiz də “kənd öyrətməni” görkəmini sevirdik. Loğman doğurdan

575

da kənd öyrətməni idi – Bakının Buzovna kəndindəki internat okulunun
öyrətməni. 20 il işlədi o həmin okulda.
Loğmanın şairliyi də vardı. “Şair idi” desəm, düz olmaz, “şairliyi vardı”
deməliyəm. (Mənim də şairliyim var, ancaq şair deyiləm). Onun iki şeir toplusu
da çapdan çıxmışdı: “Buta” və adını bilmədiyim bir başqası. Məqalələri də
çıxardı mətbuatda.
Loğman 14-cü ilin (1992-ci ilin) payız günlərində birində Buzovnadakı iş
yerinə gedib çıxa bilmədi. “Bakıxanov” dayanacağında ürəyini tutub elektrik
qatarından düşdü və öldü. Ən yaxın adamları, qardaşı Bağır və başqaları
özünü oraya yetirənə qədər Ağalı Loğman artıq “dünyasını dəyişmişdi”.
Loğmanın burada dünyası vardımı? Və “orada” onun dünyası varmı? Mən
bu sorğuların hər ikisinə “yox” deyirəm. Burada onun dünyası olsaydı,
“görkəmi” qəribliyə salınmazdı. Çalıb-çapıb, evlər yıxıb “savab” işlər görsəydi,
“o dünyası” da olardı, özü də lap yaxşısından. (“O dünya” tələbini qoyan belə
qoyub). Deməli, Loğman “o dünyada” da kənd öyrətməninə bənzəyəcək.
Ancaq Loğmanın dünyası vardı.
Loğmanın dünyası nə “o dünya” idi, nə “bu dünya”. Onun Lənkəran
bölgəsindən topladığı el qoşquları içərisindən bir misra daim ürəyimdə dolaşır,
qulağımda səslənir: “Kakili manqal oğlan”. Deyəsən, talış dilində dibçəyə
“manqal” deyirlər. Belə çıxır ki, “Telləri dibçək oğlan”. Nə möcüzəli deyimdir!
Sevdiyinin başını çiçək dibçəyinə bənzətmək üçün nə gözəl duyğularla
yaşamalısan! Bax, Loğmanın dünyası bu idi, belə idi. O öz dünyasını beləcə
gilə–gilə, söz-söz, üfürə-üfürə yığıb qururdu, qoruyurdu, öpürdü, oxşayırdı.
Loğmanın dünyası nə “o dünya” idi, nə “bu dünya”. Onun dünyası el
dünyasıydı, elə bir dünya ki, adi bir bəzəyi tovuz lələyi kimidir. Həm “o
dünyanın”, həm “bu dünyanın” nəzərində Loğmanın (Elmanın) el dünyası kənd
öyrətməninə bənzəyir. (Bizim nəzərimizdə isə həm “o dünya”, həm “bu dünya”
– dünyasızlıqdır və cırıq bezə bənzəyir).
Loğman getdi. Mən – bir insanlıq təəssübçüsü kimi – dözə bilmədim ki,
Loğman görkəmsiz, dünyasız sayılsın. İnsan görkəmsiz olmur, dünyasız olmur.
Görkəmsizlik, dünyasızlıq – adama gəlib, məxluqa gəlib...
İki ilə yaxındır ki, Loğman haqqında sözümü yazmaq istəyirdim – alınmırdı.
Bu söz mənə rahatlıq vermirdi; özümü ona borclu sayırdım; əzirdi çiynimi bu
borc. Bakının, Azərbaycanın, dünyanın daha haralarında bu cür ölümlər baş
verir, görkəmli–görkəmsiz sayılmalar baş verir? Hamısını bir-bir izləmək,
hamısının haqqında söz demək olmaz və gərək də deyil. Ancaq orasını bilmək
gərəkdir ki, insan görkəmsiz olmur, insan kənt öyrətməninə, şəhər şairinə, milli
məclis qoçusuna, milyonçuya... bənzəmir. İnsan insana bənzəyir. Onun
dünyası da, dəyəri də, bənzəri də, bənzərsizliyi də bundadır. Şairliyi, folklor
toplayıcılığı olan Ağalı Loğman kimi.
...Yenə də mən “İşıq”da işləyəndə bizim Keşlə kəndində işıqlar tez-tez
sönürdü, qaranlıqda qalırdıq. Bu vaxt neft lampası soraqlamağa başladım.
Tanış-bilişə, qohuma,... yazarlara deyirdim ki, “kim harada çıraq görsə...” Mənə
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5-i gərəkdi. O zamanlar indiki MDB ölkələri arasındakı yollar su yolu idi.
Yazarlarımız səxavətlə təklif eləyirdilər ki, filan yerə gedirik, bəlkə bu sifarişiniz
ola. Onların bir çoxundan xahiş eləmişdim ki, mənə bir neçə qələm içi (sterjen)
alsınlar. İllər ötdü, bircə dənə də “inaqorodnu” qələm içi gəlib çıxmadı... Çıraq
sorağına isə birisi iki dəfə cavab verdi. Bu – Loğman Ağalı idi. Buzovnadanmı,
haradansa tapmışdı. İşıqçılarımızın qeyrətindən, indi də Loğmanın çıraqları
tez-tez ortaya gəlir. Ona görə də mən Loğman barədəkui sözümə bu başlığı
düşünmüşdüm.
“Amal” qəzetinin 18.XII.1992 tarixli sayı mərhum Loğmana həsr edilmişdi
(qəzetin naşiri və baş redaktoru Loğmanın kiçik qardaşı Bağır Mirəlioğludur).
Oradan öyrəndim ki, Loğmangil Lənkəranın “Həkimbaşı” soyundandır; Loğman
1933–cü ildə orada doğulub; Bakıda Yeyinti Sənaye Texnikumunu və
Universitetin filoloji fakültəsini bitirib; ailədə 7 övlad varmış; Loğmanın ölümü
ərəfəsində böyük qardaşı yuxusunda görübmüş ki, evin 7 çırağından biri
nədənsə sönüb...
...Ancaq, üzdəki tərcümeyi-hal faktı bundan artıq nə deyə bilər? Belə
faktlardan hamının həyatında var. O, elə də maraqlı deyil axı.
Bəs “Kakali manqal oğlan”?! O qaldı bir cüt şeir kitabında, bir cüt folklor
toplusunda, bir cüt neft lampasında. Və işıq üzü görməmiş çoxlu
əlyazmalarında. Orada işıq saçan başqa möcüzəli deyimlər də olmamış deyil
yəqin ki...
***
Atamız var olsun!
19 Günəş 16-il.

YASTIQ
Deyirlər Qaçaq Nəbi belə qoçaq olub – bizim qoçaqlığımıza sübutdur;
deyirlər Koroğlu milli azadlıq qəhrəmanımızdır; deyirlər Bəhmənyar əl
Azərbaycani Azərbaycab filosofudur; Nizamı Gəncəvi, Xaqani Şirvani
Azərbaycan şairləridir; Qara Qarayev Azərbaycan bəstəkarıdır; Müslüm
Maqomayev, Əzizə Mustafazadə Azərbaycan müğənniləridir – Amerikada,
Moskvada Azərbaycanı təmsil eləyirlər; deyirlər Ə.Şıx-linsqi, H.Aslanov
Azərbaycan generallarıdır...
Deyirlər Tomris, Nüşabə Azərbaycan xalqının analarıdır, onlar o qədər
qoçaq olublar ki, biri Iran şahı Kirin başını kəsib, o birisi dünyaları sarsıdan
Makedoniya gədəsini özünün arvad qoşunu ilə üşürgələndirib (görünür, bizim
bu “analarımızın” yaşayıb-yaratdıqları çağlarda Azərbaycan kişiləri qucağı
uşaqlı olublar). Başı kəsilən isə Tomrisin əri olub – Kirin başı yerindədir;
yandırılan bizim Zərdüştün Avestasıdır – Makedoniyalı İsgəndərin
öyrətmənlərinin kitabları sağ–salamatdır, “analarımızın” balaları da elə
onlardan başqa kitab tanımırlar.
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Nizamı Azərbaycan şairidir, çünki o, gəncəvidir (gəncəli də yox,”gəncəvi”!),
Məhsətilər, Ruhsətilər (?!) də onun kimi; Xaqani Azərbaycan şairidir, çünki o
çirvanidir (şirvanlı da yox, “çirvani”!); Kafiəddin Azərbaycan musiqi bilicisidir,
çünki o, əl-urməvidir, ana-ata dilimizdə desək, əski türk yurdlarından olan
Urmiyə tərəfindəndir; filan əl-Təbrizi Azərbaycan..., çünki o... Və bu kimi, və
şəkililər demiş, “O” kimi...
Deyirik: Nizami öz əsərlərində İranın fars şahlarını öymüş və ya onlara
arvadların diliylə öyüd vermişdir. (Bunu Bakı şəhər metrosu “Nizami”
stansiyasının gözəl bəzəkləri də gözəl canlandırır – əsl Azərbaycana göz dağı
kimi, türk – Azərbaycan idraksızlığının parlaq örnəyi kimi); türk Sultan Səncərin
isə yaxasını bir qarının əlinə vermişdir, çünki Sultan Səncər həmin qarıya “qan
uddurubmuş”. Bunun üçün gərəkmiş “Azərbaycan şairi” Nizamiyə bu türk adı.
Bu da bizim Bisütun qayamız!..
Deyirik: Azərbaycan xalqı Nizamiləri, Xaqaniləri heç vaxt anlamayıb, heç
vaxt öz şairi saymayıb – nə onların öz sağlıqlarında, nə onlardan bir az sonra,
nə çox sonralar, nə də indi. Onları yalnız mənşəcə türk olan filoloqlar anlayıb
sevmiş, Azərbaycana sırımış, xalqla “onun şairləri” arasında yengə olmuşlar,
bununla da xalqı ələ salmışlar.
Mən deyirəm: Bunların hamısı “Azərbaycan xalqı” adlandırılan türk xalqına
qarşı badalaqdır, dos-doğma bir məkrdir, qarı düşmən məkridir, ap-acı bir
məkrdir, şip-şirin bir məkrdir, bəlağıtli məkrdir...
Bunlar Azərbaycan xalqının başının altına qoyulan məkr yastıqlarıdır.
Çünki bu əfsanələrə xalqın demək olar ki, hamısı inanır. Yastığa uymayan,
yalançı, məkrli yastıqlara baş qoymayan barmaqla sayılası bireylər – fərdlər isə
susur, heç nə demirlər.
Azərbaycan xalqı haqqında həqiqəti deməyin vaxtıdır. Azərbaycan xalqı
haqqında həqiqəti demək – ilsırasel (tarixi) bir zərurətdir. Çünki bəşəriyyətin bir
hissəsi (heç olmasa belə deyək!) öz taleyini bu ad altında qurmaqdadır. Xalqın
başının altından yastıqları götürmək gərək ki, onun başı həqiqətin sərt,
amansız, ancaq doğma və təmiz qayasına dəyib ayılsın.
Xalq taleyini şirinlik və bəlağət yalanı üzərində qurmaq olmaz, sərt və sal
həqiqət qayası üzərində qurmaq olar.
Sərt, amansız və doğma həqiqət yolundan başqa heç bir yol Azərbaycan
xalqını xalqlığa doğru aparmır. Simasını tamamilə itirənlər bundan təsəlli
tapırlar: xalq olmaz – lap yaxşı! Xalq kimi formalaşmaq, sonra da bu formanı
saxlayıb – yaşatmaq ağrı–acısından adamların canı qurtarar...
Ancaq, simasızların təsəllisi – aldanışdır. Xalq olmaq artıq sənin püşkünə
düşən taledir, onu qurmaqdan başqa çıxış – təsəlli yolun yoxdur. Başqa
xalqların içində xiffətdən və nifrətdən yaxanı qurtara bilməyəcəksən, onlardan
umduğun doğmalığı görməyəcəksən, çünki onlar da öz xalq talelərini amansız
və doğma həqiqətin sərt və sal qayası üzərində qurmuşlar və yaşadırlar.
Xalq öz gələcəyi naminə öz keçmişini qılıncdan keçirməlidir. Narahat
olmayın: doğma əllərdəki qılınc doşma kökləri kəsməyəcək. Bu zaman
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keçmişdən ona miras qalmış – gələcəkdə onun əl-ayağına dolaşası (mütləq
dolaşası!) yastıqlar cırılıb töküləcək, doğma nə varmışsa, xalqı müstəqil bir
millət, müstəqil bir qeyrət, müstəqil bir sivilizasiya kimi təsdiq edən nə varmışsa
– qalacaq, xalq axır ki, onu görüb tanıyacaq və sevəcək.
Deyirsiniz: Dünya buna yol vermir.
Mən sizə inanmıram.
Mən bilirəm ki, dünyanın yol verdikləriylə gedib yol vermədiklərinə çatmaq
olar.
Yasdıqları götürmək çağıdır!
Başqa yastıqlar da var Azərbaycan xalqının başı altında. Daha yumşaq,
buna görə də daha qorxunc, daha dərin uçurumlu yastıqlar var, necə deyərlər
– nazbalışlar var. Mən bugün həmin yastıqlardan birini qaldırmaq istəyirəm.
Nəzirli Şəmistan: “Azərbaycan generalları”. B., “Gənclik”, 1991. Kitabın rəyçisi
Azərb.EA-nın müxbir üzvü Qaraş Mədətov, nəşiriyyat redaktoru Tahirə
Muxtarova.
Kitab “Bulud Qaraçorlu Səhənd” adında bir şairin, özlüyündə yaxşı olan
bir bənd şeiriylə açılır:
Mənim də əlimdən bu gəlir ancaq,
Səni keçmişinlə eləyim tanış.
Başıuca yaşamaq istəsən əgər,
Bax, gör babaların necə yaşamış.
Bundan sonra Yastığın cövhəri sayıla bilən 1-ci abzas gəlir:
“GƏNC OXUCU! XIX əsrin ortalarından bəri Azərbaycan tarixinin bir
hissəsini özündə əks etdirən “Azərbaycan generalları” kitabı sənin üçün yazılıb.
Burda ulu sərkərdələrimiz Cavanşirin, Babəkin, Koroğlunun, Şah İsmayıl
Xətainin, Səttarxan və Bağır xanın döyüş ənənələrini davam etdirən, silahını
paslanmağa qoymayan general oğullarımızın (“babalarımızın” demək istəyir,
axı üzünü gənclərə tutub – S.) həyat yolu ilk dəfə toplu halında sənə təqdim
olunur.”(s.5).
Kitabı başdan-ayağacan oxuyub görürsən ki, burada B.Q.Səhəndin sözü
yerinə düşmür, qaranlıq bir quyuya düşür qara bir daş kimi.
Kitabda soykökü baxımından Azərbaycan türkü olan rus generallarından
jurnalist sevinciylə söz açılır – uzun müddət yazmağa mövzu tapmayan,
birdən-birə “güclü faktlar selinə” düşüb sevincdən boğulan jurnalist, daha
doğrusu əyalət qəzetçisi sevincində.
Kitabda Azərbaycan tarixinin elə bir çağından bəhs olunur ki, onda
“Azərbaycan hərb sənətinin” izi-tozu da yoxdur, əksinə, həmin dövr
“Azərbaycan hərb sənətinin” amansızcasına, şüurlu olaraq, uğurlu olaraq,
hərtərəfli düşünülmüş axtalanması dövrüdür.
Azərbaycanın gənc oxucusu! Bunu bil! Mənə inanmasan, həmin dövrü
oxu, öyrən, unutma!
Bu – həmin dövr idi ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin (və deməli, həm də
“Azərbaycan hərb sənətinin”) acınacaqlı qalıqları (bəlkə də başlanğıcları?) olan
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xanlıqlar da məhv edilir, xanlıq başçılarının çiyinlərinə rus ordusu generalının
epoleti, nişanları qondarılırdı – rus- Avropa cəmiyyətlərini güldürüb,
əyləndirmək üçün. Bu gülüşlü əyləncənin bəziləri necə nəticələr vermişdi –
bunu Qarabağ xanı İbrahimxəlilin və ailəsinin taleyi açıq göstərirdi. Bizim
yazarımız isə başları kəsilənlərimizin çiyinlərindəki əcnəbi generalın epolet və
nişanlarına baxıb vəcdə gəlir (s.42). Mən burada Azərbaycan-lı yazıçı
Ş.Nəzirlini qınamaq fikrində deyiləm – görünür, epolet və nişanlar çox bədii,
bəzəkli düzəldilibmiş.
Yazar bir çox generalların üstün cəhətlərini (istər–istəməz) onda görür ki,
onlar döyüşən orduda çox olublar, generallıq onlara “sadəcə olaraq” ləğv
olunmuş xanlıqlarının əvəzinə verilməyib. “Döyüşən ordu” isə rus ordusudur və
o, türkə qarşı, o cümlədən Azərbaycana qarşı döyüşürdü. Məsələn, 1804-cü
ildə Gəncə xanlığına qarşı hücuma keçən rus ordusu sıralarında Şəmsəddin,
Qazax və s. bölgələrinin atlıları da qoçaqlıq göstərmişdilər. Qarabağ atlıları isə
“öz növbələrində” – yenə rus ordusu tərkibində, yenə də türklərə qarşı,
Azərbaycan—lı şair Qasım bəy Zakirin dili ilə desək, “döyüşdə at salıb Osmanlı
üstə, bayraq yıxıb, top alırdılar”. Ədəbiyyat müntəxəbatlarında, dərsliklərdə
özünə möhkəm yer eləmiş klassik Azərbaycan şairinin milli idrakı bu
səviyyədədirsə, minlərin biri olan “jurnalist-yazıçıdan” nə umasan?!
Unutma bunları, gənc Azərbaycan oxucusu, yəni türk gəncliyi, bunları
unutma! Sənə təqdim edilən söz boyasının doğmasını yadından ayırd et!
Kitabdakı generalların böyük əksəriyyəti, demək olar hamısı – rusların
(Azərbaycan yağılarının) tərəfində, türklərə (Azərbaycanın mahiyyətinə) qarşı
vuruşanlardır. Aydın məsələdir ki, Azərbaycan xalqı türkə qarşı vuruşmuş
hərbçini “Azərbaycan generalı” saya bilməz. Başqa orduların tərkibində olan
Azərbaycan-lı generalı da eləcə. Yazar isə belə yazır: “1829-cu ildə
torpağımızı yadellilərdən qoruyan (kursivləşdirmə mənimdir – S.) dörd süvari
alayı yaradılmışdı... Yerli xanların, bəylərin oğullarından təşkil olunan
Azərbaycan alaylarının igid döyüşçülərini” alaylaşdıran çar Rusiyasının
ordusudur, 1829–cu il döyüşlərində isə onlar türk torpağını – Ərzurum vilayətini
işğal eləmişdilər. Bu barədə Azərbaycan-lı Ş.Nəzirlidən 170 il öncə, elə həmin
1829-cu ildə – rus şairi A.Puşkin özünün “Ərzuruma səyahət”ində yazmışdır.
İndi gəl tap görüm necə tapırsan: “torpağımızı yadellilərdən qoruyan” kimdir,
“yadelli” kimdir, “biz” kimik, torpağımız hansıdır? Bu “torpağımızı yadellilərdən
qoruyan” sözünün altında kimin imzası yerinə düşər: A.Puşkinin, yoxsa
Ş.Nəzirlinin?
Qabaqcıl, insançı, idrakçı... dünya ədəbiyyatında generallıq, ümumiyyətlə
hərbçilik – köntöylük, yekəbaşlıq, qabalıq, incəlikdən, həqiqətdən uzaqlıq...
sayılır. Rusların özləri buna kinayə və acıqla “saldatçına” deyirlər. Bizim yazar
isə general havasına elə uçur ki, bütün başqa (əsl) insani, sivilizasiyalı
dəyərlərin üstündən gözüyumulu hoppanıb keçir.
Buna daha bir misal. Keçmiş AKP MK-nın I katibi Mir Cəfər Bağırovu
kitabının bir yerində “cəllad” adlandıran yazar, belə bir səhnə təsvir eləyir.
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1942-ci ildə M.C.Bağırov döyüşən örduya, cəbhəyə gəlir. Görür ki,
azərbaycanlılardan tərtib olunmuş 223-cü atıcı diviziyanın komandiri rus adlı –
soyadlı bir polkovnikdir (Vladimir Pavloviç Züvanov). Bağırov ona deyir: “...bu
milli birləşmədir, komandiri də Azərbaycan millətinin nümayəndəsi olmalıdır.
Familini gərək dəyişəsən...”
Bu, o Züvanov idi ki, evlənənə qədər Heybət Heybətov adını daşıyırdı;
Bakıda yaşayan bir rus keşişinin qızıyla evlənmək istəyəndə qız onun
qarşısına şərtlər qoymuşdu: adını, soyadını, atanın adını, millətini və dinini
dəyiş – sənə gəlim (əslində: gəl mənə; yəni tüpürüm sənin bütün bu
müəyyənliklərinə, sifətlərinə!). Heybət onun bütün tələblərini yerinə yetirir,
tüpürdüklərini yalayır. Yuxarıdakı söhbətdən isə aydın olur ki, “cəllad Bağırov”
onu ləyaqətə dəvət eləyibmiş. Bəs “Azərbaycan generalı” V.P.Züvanov
“Azərbaycan dövləti” başçısının bu sözünə necə cavab verir: onun “..qəzəbdən
gözləri böyüyür. Sərkərdələrə məxsus sərt sifəti dartılıb qaralır” (s.149).
müsəlmanlığa tüpürüb, “xaçsevərliyi” tutmuş bu “Azərbaycan generalı” hətta
“müqəddəs Qurandan” da sitat gətirir...
Doğurdan da “tipik azərbaycanlı”! (S.150).
Və xoş sənin halına, “gənc Azərbaycan oxucusu” ki, bütün bu
ləyaqətsizliklər sənə ləyaqət adıyla sırınır!
Kitabda “Azərbaycan Vətəni”, “Azərbaycan dövləti” anlayışları da yoxdur,
yerli-dibli yoxdur. Ona görə də yazar “Düşdü qılınc kimi ortadan Araz” deyəndə
bilinmir ki, Araz haraya düşüb – və bu qədər çox, bu qədər usta generalı olan
ölkə qılıncla necə bölünə bilər ortadan? Kitabdakı Anna, Georgi, Qızıl Ulduz,
Böyük Vətən, Rəşadətli... ordenləri olan, şöhrəti (yazara inansaq) bəzən yerəgöyə sığmayan “Azərbaycan generalları” bu qılıncı artadan götürmək üçün
nəinki qılınca əl atmır, onu heç qarışqa qədər də dartışdırmırlar, bu – onların
heç yuxusuna da girmir.
O qədər də gənc olmayan, ancaq əsl Azərbaycan oxucusu olan oxucu
görür ki, Arazın oraya o cür düşməsində bizim yazarın ağzı dolusu öydüyü
“Azərbaycan generallarının” istər birbaşa, istərsə də dolayısıyla xidmətləri
vardır.
Kitabda ayrı-ayrı hərbçilərin timsalında Rusiyanın hərb maşını öyülür,
ədalətli, işıqlı, qədirbilən, canlı, maraqlı bir sevgi obyekti kimi göstərilir – axı
kitabın özü gənclərə ünvanlanıb, o yaşlara ki, onlar hələ məsələnin
mahiyyətinə vara bilmir və çiyin bantlarının, döş nişasnlarının, epoletlərin,
mundirlərin parıltısını hər şey sayırlar.
Yazarın “Önsöz”ündən öyrənirik ki, başqa bir sualaltı generalımız da var
imiş: Qarabağlı Rüstəm bəy. O, Fransa imperatoru Napaleon Bonapartın “şəxsi
yavəriymiş” və onun “məiyyətində” Rusiyaya hücumda bulunubmuş. Nə
yazıqlar (?!) ki, ruslar onu əsir alıb, öz yurduna – Geney Qafqaza qaytarırlar –
buradakı rus canişini general A.Yermolovun xidmətçiliyinə. Belə çıxır ki,
Rüstəm bəy də (bəlkə lap Sana və ya Bana Partın özü də!) “xalqımızın” (yəni
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Azərbaycan xalqının) “inkişafı uğrunda sidq ürəklə çalışanlardan, torpağımızın
hər qarışı uğrunda can qoyanlardan” imiş. (s.7).
Yazar hiddətlə soruşur ki, “Bu igid eloğlumuzun... hərbi həyatı nə vaxt
öyrəniləcək?” Mənimsə... öyrəndiklərimi öyrənməyimə heyfim gəldi və bu
əcnəbi, bizə yağı generallar haqqındakı yazıların mənim bu qədər sevdiyim
Azərbaycan gənclərinə təqdim olunması məni hiddətləndirdi...
Kitabda bizdə rusa qarşı şövq yaratmaq, erməniyə qarşı nifrət yaratmaq
istəyi apaçıq duyulur. Bunun isə hər ikisi Azərbaycan xalqına zərərdir.
Nifrətimizin yalnız erməniyə qarşı yönəldilməsi isə bizim tərəfimizdən
görünməmiş bir israfçılıq və kiçiklik olar, tarixi-milli naşılıq olar.
Kitabdakı harada, necə olur-olsun azərbaycanlı axtarmaq “yanğısı” da
əslində erməni üsuludur. Türkə xas deyil belə zərrəbinlə soydaş axtarmaq
səydəşliyi. Türk deyir ki, olan yerdən ölər-itər də, tökülüb-dağılar da, sınar da,
bağışlanar da, oğurlanar da, azıb-təzər də...
“Generallar”ın bu kimi sifətlərini saymaqla qurtaran deyil. Ancaq onun ən
bağışlanılmaz suçu hələ bunlar da deyil. Bu suç yenə də 1-ci abzasda ifadə
olunmuşdur: guya bütün bu yadelli hərbçilər, bizə yağı orduların generalları
Babəkin, Şah İsmayıl Xətainin, Səttarxanın... davamçılarıymış!..
Gənc oxucu! Sən bu abzası oxuyanda dilin sınmadı ki?! Mənimki sınar
əgər “Babək və Şıx-linisqi”, “Səttarxan və Züvanov” kimi söz birləşməsini dilimə
gətirsəm.
Gənc oxucu! Sənə təqdim olunan sözə qarşı sərt və amansız ol.
“Sənədlərini göstər!”, “Dişini, dilini, yönünü, boyunu, boyanı, yolunu, qəlbini
göstər!” – deyə ondan tələb et. Gör son ucda o, səni ayağa verməyəcək ki?
Bunları öyrənəndən sonra ver hökmünü: “Bu mənim kitabımdır”. Yaxud:
“Mənim kitabım deyil”. Və nə yaxşını, nə də pisi susub qarşılama. Yaxşıya
yaxşı de, pisi rədd et ki, varlığın bilinsin, sayılsın.
Gənc dostlar! “Azərbaycan generalı” (“Azərbaycan musiqiçisi”,
“Azərbaycan filosofu” və b.k.) deyimiylə “Azərbaycan-lı general” (“...”) deyimini
qarışdırmayın – bunlar demək olar ki, tamamilə ayrı-ayrı məzmunlardır.
Azərbaycan-lı generala: “Azərbaycanı alt-üst et!” əmrini vermək olar və o, bu
əmri yerinə yetirməlidir, hər halda, bu, onun vəzifə borcudur. Azərbaycan
generalı isə o şıxsdir ki, belə əmri verənlərin dilini nəyin bahasına olur-olsun
tutub kəsməlidir – bu, onun həm vəzifə borcudur, həm də yurdoğlu borcu.
Milliyyətindən asılı ilmayaraq, rus ordusu generalının belə bir vəzifəsi, istəyi
olmayıb, yoxdur və aydın işdir ki, ola da bilməz!
Azərbaycan generalı Azərbaycan dövləti içində, Azərbaycan ordusunda
yetişə bilər – sıravilikdən paşalığa (generallığa) qədər.
Azərbaycan generalı Azərbaycanı qoruyana deyərlər – bu yolda gözü
çıxsa da, bu yoldan dönməyənə deyərlər.
***
Atamız var olsun!
Şölə 16-il.
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MÜTLƏQƏ İNAM NƏDİR?
Biri deyir kənd yaxşıdır, biri deyir şəhər; biri deyir Orxan yaxşı kişidir, o biri
deyir yox pis kişidir; biri deyir qaynanam pisdir, o biri deyir gəlinim pisdir, biri
deyir şərabı haram buyuran səhv eləyib, o biri deyir şərabı haram buyuran düz
elıəyib; biri deyir həya – buxovdur, o biri deyir həya – xəzinədir; biri deyir
üzüyolalıq yaxşıdır, o biri deyir dikbaşlıq yaxşıdır; biri deyir qarın qardaşdan
irəlidir, o biri deyir qardaş hər şeydən irəlidir; biri deyir el üçün ağlayan kor olar,
o biri deyir el üçün ağlamayan kordur...
Biri deyir mən yaxşıyam, o biri deyir mən.
Hamısı da elə yana-yana danışır ki, hansını dinləyirsın – deyirsən haqlı
elə budur, düz deyən elə budur ki var.
Bəs bu sözlərin hansı doğrudur, hansı yalan? Haqlı kimdir, haqsız kim?
Bunu müəyyən eləmək üçün elə bir meyar tapmaq lazımdır ki, heç vaxt
heç bir şəraitdə dəyişilməsin; hər vaxt, hər bir şəraitdə doğru olsun. Yəni hamı
və hər kəs üçün, hər vaxt və şərait üçün eyni olsun, mütləq olsun. Bu kimi
mübahisə və didişmələrdə düzü – əridən, ağı–qaradan, bir sözlə, haqqınahaqdan seçmək üçün həmin meyarı tapmaq və ona inanmaq tələb olunur.
Görəsən, bu mütləq meyar nə ola bilər. Düşünürəm ki, həmin mütləqi
tapmaq mümkün olarsa, ona inanmaq da olar. Odur ki, son vaxtlar dönə-dönə
özümdən soruşum: “Mütləqə inam nədir?”
Özüm öz sorğuma cavab verməkdən qorxuram. Çünki cavablar çoxdur,
lap çox. Ancaq nədənsə mənə elə gəlir ki, bir olmalıdır. “Mütləqə inam nədir?”
sorğusunun o bircə cavabı, doğru cavabı hansıdır?
Bəlkə cavabların çox olması daha yaxşıdır? Ona hərə bir cür cavab tapar
və müxtəlif sözlərlə ifadə olunmuş bu cavabların hamısı doğru olar? “Tüstüsü
düz çıxsın” sözü kimi. Deyəsən axı doğurdan da belədir – təki tüstüsü düz
çıxsın!
Mütləqə inam deyilən şey var, özü də o, yeni dövrün tapıntısı deyil, çox
qədim anlayışdır. Onun qədimliyi min illərlə ölçülür. Məsələn, 5.000 il bundan
öncə də vardı Mütləqə inamın əlamətləri, nişanələri. Sonralar yeni təlimlər, yeni
inanclar yarandı. Mütləqə inam bu və ya başqa dərəcədə onlara daxil oldu –
onları yaşadan əsas amil kimi. Ağızda, dildə isə bu yeni inamların adı gəzdi.
Mütləqə inam sanki unuduldu. Əslində isə unudulmadı, qapı dalına salındı.
Onun üstünü sanki toz basdı – işlənməyən qab kimi, oxunmayan kitab kimi...
Bizim yüzilin sonuncu beşdə birini şərti olaraq, “ən yeni çağ” adlandırsaq,
deyə bilərik ki, bu yeni çağ Mütləqə inam zəruriliyini bütün kəskinliyilə ortaya
atmışdır. Çünki bəşər öz gəlişməsində elə bir həddə çatıb ki, indiki tam
inamsızlığın yerini mütləq inam – Mütləqə inam tutmasa, başımızın üstünü
bəşərin özü boyda fəlakət ala bilər.
İndi materializm zamanı deyil. İndi qədim ənənəvi dinlər zamanı deyil;
idealizmin, materializmin, qədim ənənəvi danlərin zamanı ötdü. Onların yerini
Mütləqə inam zərurəti tutub. İndi belə bir həqiqəti anlamağın zamanıdır ki,
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“varlığın mahiyyəti mütləqdir”, yəni əzəli, əbədi, sonsuz və kamildir, təzahürü
isə nisbidir, yəni dəyişkən, başlanğıcı olan, keçici və qeyri-kamildir. Materalizm
nisbiyə, keçiciyə, dəyişkənə, yəni maddiyə əsaslandığı üçün onun vasitəsiylə
təzahürü dərk etmək olar, mahiyyəti yox. Anlamağın zamanıdır ki, idealizmlə
varlığın mahiyyətini dərk etmək olmaz, çünki idealizm mahiyyəti ağılla
eyniləşdirir, mahiyyət isə ağıldan hədsiz dərəcədə böyük, yüksək və qüdrətlidir.
Anlamağın zamanıdır ki, ənənəvi dinlər də varlığın mahiyyətini dərk etməkdə
acizdir, çünki bunlarda yeri-göyü yaradan Allah xurafatı, o dünya, cənnətcəhənnəm yalanı, dirilmə cəfəngiyyatı, yaxşı işə görə şirni, pis işə görə cəza
kiçikliyi, huri–pəri gülünc eybəcərliyi mühüm yer tutur. Həyatın, dünyanın,
insanın mahiyyətində isə belə şeylər yoxdur.
Materializm – insandan kənardadır, mahiyyət – insanın özündə. İdealizm
təsəvvürləri – insandan kənardadır, mahiyyət – insanın özündə. Dini
anlayışların kökü insandan kənardadır, mahiyyət –insanın özündə. Deməli,
bunların heç biri insanın mahiyyətini tam ifadı eləmir və qarşısına belə bir
məqsəd də qoymur.
Materialist olan – idealist olmur, idealist olan özünü materialist saymır –
onlar bir-birinə yağı gözüylə baxırlar. Buddaçı – İsaçı deyil, müsəlman– indus
deyil. Çox vaxt onlar bir-birinə yağı gözüylə baxırlar. Varlığın mahiyyətində isə
yağılıq yoxdur, yağılıq mahiyyətə yaxılan qaradır. Ancaq hamı insandır, insanın
mahiyyəti mütləqdir, yəni əzəli, əbədi, sonsuz və kamildir. Aydındır ki,
materalizm, idealizm, ənənəvi dinlər mahiyyət deyil, mahiyyətin müxtəlif ifadə
biçimləridir. Mütləq isə – varlığın mahiyyətidir, iç özüdür. Deməli, Mütləqə inam
– təzahürə yox, mahiyyətə inamdır, surətə yox, əsilə inamdır, kölgəyə yox, özə
inamdır...
Bütün bu “hikmət və bəlağəti” loru dilə, kəndçi dilinə gətirək. Mütləqə
inam – mütləq həqiqətə inamdır, yəni elə bir həqiqətə ki, onda yalan yeri
yoxdur. Doğruya zaval olmadığı kimi. İndi görək hansımızın həyatında zavalsız
doğru var və nə qədərdir.
Hazırda çox sevilən aşıqlarımızdan biri yaxşı “Yanıq Kərəmi” çalır. Ancaq
özü evli, arvad-uşaqlı ola-ola, üç uşaq anası, ərli bir qadını götürüb qaçırır,
özünə neçənci arvad eləyir. Və cəmiyyət onu bağışlayır! Çünki o, yaxşı saz
çalır; hökümət, camaat onu mal–pul bolluğunda saxlayırlar.
Necə etməli? Aşığa, onun bir insan kimi naqisliyinə görəmi qiymət verək,
bir sənətkar kimi istedadına görəmi? Aşığa baş əyməli, yoxsa onu rədd
etməliyik?
Şöhrəti sərhəd bilməyən şairlərimizdən biri də onun kimi: həm dillər əzbəri
olan şeirlər yazıb, həm də dillər əzbəri olan eybəcər işlər tutub. Məsələn,
arvadının gəzəntəliyinə dözüb, özü başqa bir arvadla kefindən qalmayıb,
milyon manatlara çatan sərvət yığıb.
Azərbaycan bəstəkarlarından bir çoxu öz türkcəmizi bilmir, bəziləri ana
dilində elə danışır ki, istəyirsən qışqırıb deyəsən: “Ay qardaş, sən Allah, nə
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dilində danışırsan-danış, ancaq nə türk dilini zəhmətə sal, nə özünü, nə də
bizi!”
Çox sevilən qadın müğənnilərimizdən biri içki düşkünüydü. Birinci ərindən
olan qızını Moskvada yetimlər evinə verib, özü “sərbəst qadın” həyatı sürürdü.
Orta yaşlı çairlərimizdən biri, deyilənlərə görə, 7 dəfə evlənib. Başqa birisi
pula tamah üstə ələ keçib. Bir neçəsini araq öldürüb.
Xalqın başında duran vəzifə yiyələrinin arasında “el ağsaqqalı” adına
yarayanı yoxdur. Ancaq onların arasında iki və çox arvadlılıq adi haldır. Biri –
evdə, qanuni, əksərən gözdən pərdə asmaq üçün; qalanları – qanuni gözdən
gizli, adamların isə gözü qabağında, yəni qeyri-rəsmi. Özü də həmin bu “xalqın
başında duranlarımız” əlavə arvadlarını xanım kimi saxlayırlar, xalqın sərvətini
yaradıb, simasını təmsil eləyən qadın və qızları isə kölə və qarabaş halında
yaşadırlar. Kənd təsərrüfatında, zavod və fabriklərdə işləyən qadınların həyatı
bunu açıqca göstərir. Vəzifə sahiblərimizin ikinci – üçüncü arvadlarının üz–
gözünün yaxı xərcləri tarla və fermalarda, zavod və fabriklərdə, idarə və
müəssisələrdə həyatından keçən qız-gəlinin əmək haqqından qat-qat artıqdır.
Mənsəbpərəstlik və pulgirlik, zəlillik və zəlilik də öz qaydasında. Çünki qəlbi
əyri olanın əli düz ola bilməz – əyrilik böyük pullar hesabına, quduz pullar
hesabına yaşadıla bilər!... Bu isə yalnız sistem təşkil edən, sənət səviyyəsinə
qaldırılmış, həyasız rüşvətxorluq və oğurluq yoluyla əldə edilir...
Burada çeşid-çeşid məqamlarını sadaladığım adamların heç birinin uşağı
“ana” deyə dil açmır, heç birinin uşağı türk bağçasına, türk məktəbinə getmir.
Onların heç birinin ailəsində türk mühiti, xəlqi mühit yoxdur. Ad-san və vəzifə
sahiblərimiz bizim hesabımıza yaşayır, Avropa havasına uçurlar. Moskva,
Leninqrad, London, Paris, Nyu-York, Boston, avropalaşmış İstanbul
şəhərləriylə bizim gözümüzə kül üfürürlər. İndi bütün dünyada sənətin və
vəzifənin güclü kübarlaşması gedir. Azərbaycan ad-sanlıları, vəzifəliləri bizi bu
çirkin və çirkli axının quyruğuna bağlayırlar.
İndi çox üzdə olan bir cavan yazıçı yuxarıda xatırlatdığım müğınni
xanımdan söz düşəndə açıqca bildirdi: “Məni yalnız onun sənəti maraqlandırır,
şəxsiyyəti, əxlaqı necə olur-olsun. O mənim işim deyil”.
Son vaxtlar mollalaşmış şairlərimizdən biri öz aləmində daha tutarlı bir
“dəlil” gətirirdi. Yuxarıda xatırlatdığım aşıqdan söz düşəndə o dedi: “Kim bilir,
bəlkə Füzuli də mənəviyyatca pozğun həyat sürüb? Öz sağlığında belə, bunu
yəqin ki, ən çoxu əlli adam, yüz adam bilirmiş. İndi isə onun pozğunluğundan
kimin xəbəri var?! Füzuli sənətiysə yaşayır, adamları ucalığa çağırır...”
Necə etməli? Dəm-dəsgahımı, ad-sanımı, bacarığı – istedadımı əsas
tutaq, insanlığı, şəxsin öz simasınımı? Bütün bu kimi sorğuların cavabı
“Mütləqə inam nədir?” sorğusunun açımındadır.
Mən bilə-bilə tanınmışların əməllərini xatırlatdım. Çünki onların sözüylə
işini hamı qarşılaşdıra bilər. Başqa adları çəkməyə heç ehtiyac da yoxdur. Ad–
san “mənim ardımca gəl”, “mənə bənzə” deməkdir. Ona görə də Mütləqə inam
əngəlləri siyahısını ad–sanlılardan başladım. Yuxarıda bu sifətlər barədə bir
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şairlə bir yazıçının fikrini misal çəkdim. Bilmək gərəkdir ki, bu yalnız onların fikri
deyil. Onların gəzib dolaşdıqları, yazıb–yaratdıqları mühitin, onların da yetiribyaşatdıqları, onları da yetirib-yaşadan mühitin fikridir. Özü də belə bir geniş
yayılmış kəlamdan irəli gəlir ki, xeyir –şər qarşılaşması anlamında, guya
istedadın özü xeyirdir. Halbuki bu kəlamın özü birtərəflidir, yanlışdır. O yalnız
xeyirli olan istedadı nəzərə alır, istedadın yalnız xeyirə qulluq eləyən cəhətinə
əsaslanır. Bir xalqın başqası tərəfindən yüzillər boyu istismarını, alçaldılmasını
təşkil və təmin etmək üçün çox güclü istedad gərəkdir. Bu istedad xeyirdirmi?
Yaxud insanları ellikcə qırmaq üçün cürbıcür yaraqlar icad olunub: bakteriya
yarağı, kimya yarağı, istilik – nüvə yarağı, şüa yaraqları və başqaları. Elə
yaraqlar ki, otur burda, burdan min ağac uzaqlardakı xanimanları alt-üst elə,
yandırıb külə döndər; heç vaxt üzünü görmədiyin, sənə heç bir pisliyi
keçməmiş minlərlə, on minlərlə adamı – minbir eşqli, minbir xəyallı cavanları,
dodağı süd qoxulu, körpələri qır... Belə yaraqların icadı çox böyük istedad
istəyir. Bəs insanları kütləvi surətdə dəli–cinli eləyən, insanlar arasındakı, hətta
ata-bala, ana-bala, bacı-qardaş arasındakı zəruri pərdələri öz murdar
caynaqlarıyla qoparıb atan, munislik, insanilik qaynağı olan xalq musiqi
sənətinə divan tutan bitib-tükənməz teletamaşalar, estrada-caz proqramları
necə? Bunlar da istedadsız başa gəlmir. Belə istedadlar olub və yenə də var.
Onlar öz işlərini görmüşlər və görürlər və öz dövlətlərindən ağıla söğmaz
maddi və mənəvi mükafatlar alıblar və yenə də alırlar. Bu istedadlar xeyirdirmi?
Bombadan gizlənmək olar. Qırğınçı özgəni qırmaq, özünü isə qırğından
qorumaq sistemi yaradır. Inamlara atılan bomba isə sığınacaq səddi tanımır. O
– içəridən atılır. Inamlara atılan bombanı o qədər bəzəyib-düzəyir, yağlayıbşirniləyirlər ki, onu hər kəs özü alıb gətirir evinə. Elm, poeziya, musiqi və başqa
sənət şirnisinə bükülmüş inamsızlıq məhz belə bombadır. Elə buna görə də
söhbətimə tanınmış, sevilmi sənət adamlarından başladım...
Deməli, istedad hələ xeyir deyil. Bacarıq hələ xeyir deyil. Yalnız mayası
ruhailikdən tutulmuş istedad xeyirdir, yalnız mayası insanilikdən tutulmuş
bacarıq xeyirdir. Gözəllik də bunun kimi. Onun da əsasında ruhanilik və
insanilik dayanmadıqda o da xeyirlikdən çıxıb güclü dağıdıcı bir şərə çevrilir.
Yalnız ruhanilik və insanilik üzərində qurulmuş həyat başqalarına örnək ola
bilər. Ruhanilik və insanilik üzərində maddi bərabərsizlik də yaranmaz və
yaşamaz.
Deməli, ruhanilik və insanilikdir Mütləqə inam, Mütləqə inam– insanilik və
ruhanilikdir.
İndi görək biz ayrı-ayrılıqda Mütləqi, ruhaniliyi və insaniliyi necə başa
düşürük. Tarixə ötəri bir nəzər salaq. Vaxtiylə insanlar vəhşi halında, sürü
biçimində yaşayırdılar. Onların arasında nizamlama qaydasının bircə vasitəsi
vardı: Zor! Sonra onlar quldarlıq mədəniyyətini yaratdılar. Min illərcə davam
etmiş bu quruluş öncəki vəhşilik çağlarından irəliyə doğru çox böyük bir addım
idi. Ancaq həmin bu irəliyə doğru getmiş quruluşda on minlərlə, yüz minlərlə
adam qul idi, kölə idi; mal-qara kimi bir şəxsə və ya bir ailəyə, bir soya və ya
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dövlətə məxsus idi. Onları mal-qara kimi şeçidləyir, saf-çürük eləyir, mal-qara
kimi alıb-satırdılar, qırıb-çatırdılar.
Ondan sonra irəliyə doğru daha da böyük bir addım atıldı – feodalizm
quruluşu – mülkədarlıq gəldi. İnsan köləlikdən çıxdı. Torpağa və mülkədara
təhkim olundu. Daha onu satıb–almaq yasaq idi. Indi o, ailə qura bilərdi.
Sonrakı ictimai-iqtisadi quruluşlarda insanın insandan canı azad oldu.
Onlar qanun qarşısında bərabər hüquq əldə etdilər. Yalnız bir qisminin əməyi
qaldı başqa bir qisminin asılılığında...
Vaxtiylə zorlular tərəfindən qarışqa kimi basılıb əzilən, ailə qurmaq, öz
soyunu yaşatmaq kimi əzəli və əbədi hüquqdan, yerlə sürünən həşəratın belə,
istifadə etdiyi imkandan məhrum olan, mal-qara kimi satılıb-alınan, kiməsə
təhkim olunan insana yeni çağda “gözün üstə qaşın var” demək yasaq idi! Bu
ağıla gəlməz yüksəlişin səbəbi nəydi? Materializm deyir ki, məhsuldar
qüvvələrin gəlişməsiydi. Məhsuldar qüvvələrin gəlişməsi (artımı, inkişafı) isə,
bildiyiniz kimi, ən yaxşı halda şüurla bağlı olan, mexaniki olaydır. Mexaniki
olayla insaniliyin yüksəlməsi mümkün deyil, çünki bunların arasında birbaşa
ilişki, üzvi bağlılıq yoxdur. Əgər insaniliyin yüksəlişi məhsuldar qüvvələrin
artımıyla yozula bilsəydi, Xirosima və Naqasaki faciəsini, 30-cu illərin
tutqularını bəşər heç zaman izah edə bilməzdi. İndiki– 20-ci yüzilin
sonlarındakı köləliyi, amiranə idarə üsullarını, xalqlar məhbusluğunu, hərbi
qüvvələrin yerə-göyə sığmamasını heç nə ilə izah edə bilməzdi.
İnsaniliyin gəlişməsi – insan qəlbində mövcud olan yaxşılığa (işığa,
doğmalığa, ucalığa, təmizliyə) cazibəylə izah olunur. Başqa insanlarda özünü,
özündə başqa insanları görə bilməsiylə, hamılaşma bacarığıyla izah olunur.
Insanın qəlbindəki, qanındakı həmin bu yaxşılıq, işıq, ucalıq, doğmalıq və
təmizlik ehtirasını, ehtiyacını, axtarışını biz MÜTLƏQ adlandırırıq. Ona inanırıq,
ona baş əyirik. Həmin bu ehtiras insan qəlbinin ən qüdrətli duyğusudur. Vəhşini
insanlıq yoluna çıxardan o oldu. Səhv atdığımız addıma görə, alçaq işimizə
görə, ləyaqətsiz hərəkətimizə görə bizə əzab verən də odur; təmənnasız bir
yaxşılıq eləyəndə, şər qarşısında qorxmazlıq, əyilməzlik, tamahsızlıq örnəyi
göstərəndə sinəmizi sevinclə dolduran da. Bizdən min ağac uzaqlarda,
tanımadığımız, elimizdən, Yurdumuzdan olmayan adamların başına gələn
müsibətlərdən qəmlənməyimiz də ondandır; tanımadığımız, bilmədiyimiz,
uzaq-uzaq ellərdə həsrətlilərin qovuşmasına, ana-bala sevişməsinə
sevinməyimiz də. Məgər bu qəmləri, sevincləri məhsuldar qüvvələrlə izah
etmək gülünc deyilmi?! Bu duyğunun bizim qəlbimizdə dünən, bildir, on il, min il
bundan öncə qoyulduğunu demək olarmı? Yaxud demək olarmı ki, bu duyğu
sabah, gələn il, on ildən, min ildən sonra qəlbimizdən silinib gedəcək? Əlbəttə
yox! Bu duyğu bizim varlığımızın mahiyyətidir. Varlığın mahiyyətiysə ölməzdir,
sonsuzdur, bitkindir.
Bu meyarla baxdıqda görürsən ki, yaxşı “mənim-sənin” tanımır; haqq da
onun kimi. Yaxşı da, haqq da insanlığa xidməti, insanlığı həmişə və hər yerdə
uca tutmağı alqışlayır. Belə yanaşdıqda aydın olur ki, özlüyündə nə şəhər
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yaxşıdır, nə kənd; insaniliyə hansı daha çox xidmət edirsə, ona da yaxşı
deməliyik. Orxanın yaxşı kişi olması sənin xoşuna gəlməsindən asılı deyil,
özünün ləyaqətindən, insanlığından asılıdır. Üzüyolalıqla da, dikbaşlıqla da
həqiqətə, insanlaşmaya xidmət etmək olar – onların belə bir məqsədə xidmət
eləyəni yaxşıdır, eləməyəni pisdir. Həya – bütün zamanlar üçün və hamı üçün
solmaz, uca bir dəyərdir, hələ heç vaxt insan ondan zərər çəkməyib. Hər bir
şey, o cümlədən şərab da şər həddində, əlbəttə ki, haramdır, çünki insan
böyüklüyünə xələl gətirir. Qardaşın qarınla müqayisə olunduğu yerdə, el üçün
ağlamaq zamanı başqa bir istək güdüldüyü yerdə insandan, insanlıqdan
söhbət gedə bilməz. Gəlində insanı görməyən qaynana pisdir; qaynanada
insanı görməyən gəlin pisdir. Bir sözlə, bütün başqa mülahizələr – insanlıqdan
sonradır, aşağıdır. İnsan, insan, bir də insan! – Yaxşı-pisin, haqq-nahaqqın
açarı, meyarı, məhəyi budur!
Soruşan tapılar ki, bəs Xirosima – Naqasaki günlərində Mütləq yox idimi?
Bəs 30-cu illərdə Mütləq necolmuşdu? Bu kimi sorğulara bizim cavabımız
belədir: həmin faciələr nə qədər qorxunc, miqyasca böyük olsalar da, fərdi
olaylardır, zaman baxımından məhəlli olaylardır. Həm də bununla izah olunur
ki, insanın təbiəti yalnız sağlam, işıqlı duyğulardan hörülməyib. Onda
naqisliklər, eybəcərliklər, hərcayi, yırtıcı meyllər də var. Bunlar zaman-zaman
bir yerə yığışaraq, bəşər orqanizmindəki çiban kimi irin eləyir. Və atom, istiliknüvə saçmaları, kütləvi qorxutma psixozu kimi və başqa biçimlərdə üzə çıxır.
Beləliklə, Mütləqi biz insan qəlbinin kamillik, yetkinlik eşqi adlandırırıq.
İnam Atanın (Asif Atanın) Müqəddəs “İnam” əsərində isə onun dolğun tərifi
verilmişdir. Orada deyilir: “Mütləq – bugündə nişanələriylə, əbədi Sabahda
bütöv mövcudluğuyla aşkara çıxan, nisbi hadisələrin daxilində yaşayan, ancaq
onlara sığmayan, onları özlərindən kənara çıxarıb özünə yaxınlaşdıran,
dünyaya, həyata, insana ali daxili qüvvə, istiqamət və meyar olan bir qüdrətdir”.
“Dünyanın, insanın, həyatın ideala yaxınlaşma meylində, bugünlə sabahın
təmasında, dünyanın daim dəyişməsi, təkmilləşməsində, insanın özüylə,
dünyayla, həyatla kifayətlənməməsində, daim ədalətlə, həqiqətə can
atmasında, idrakda, sənətdə, qəhrəmanlıqda, təbiətin sehrində var Mütləq”.
“Əyər dünyada, həyatda, insanda Mütləq olmasaydı, dünya, həyat, insan
nisbi hadisələrə pərçimlənib qalardı, sabahla bugün arasında fərq olmazdı,
dünya, həyat, insan artmazdı, insan özünü dəyişdirməyə, yaxşılaşdırmağa
çalışmazdı, dünya, həyat, insan yerində sayardı.”
Ruhaniliyə gəldikdə demək lazımdır ki, ruhaniliklə mütləqilik bir–birindən
ayrılmazdır. “Ruh – Mütləqin insanda ifadəsidir. Mütləq kamildir, əbədidir,
sonsuzdur. Bu səbəbdən də ruhanilik – qeyri-kamil dünyada kamil yaşamaqdır.
Sonlu dünyada – sonsuz yaşamaqdır, Keçici dünyada – əbədi yaşamaqdır.
Əbədi yaşamaq– mənəvi yaşamaqdır. Mənəvi yaşamaq– cismanilikdən
çıxmaqdır”.
“İnsaniliyin əsas mənası – yerdə, göydə, dünyada, həyatda, bəşərdə –
zahirə, əlamətə, görünüşə, ağıla sığmayan ülvi məna kəşf etməkdir”.
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Deməli, Mütləqə inam – insaniliyə və ruhaniliyə inamdır. “Mütləqə inam
nədir? Sorğusunun cavabı İnam Atanın Müqəddəs “Övladlıq” kəlamında yerliyataqlı, həm də yığcam və aydın verilmişdir.
“Mütləqə inanıram! Yəni mütləq həqiqətə inanıram, mütləq ədalətə
inanıram, mütləq saflığa inanıram, matləq xeyirə inanıram– Mütləq olana
inanıram! Mütləq olmayan həqiqəti həqiqət saymıram, mütləq olmayan ədaləti
ədalət saymıram, mütləq olmayan saflığı saflıq saymıram, mütləq olmayan
xeyiri xeyir saymıram – Mütləq olmayana inanmıram! Mütləqə inanıram! Yəni
ömrümü mütləq həqiqətə həsr edirəm, mütləq ədalətə həsr edirəm, mütləq
saflığa həsr edirəm, mütləq xeyirə həsr edirəm. Mütləqləşirəm! Mütləq həqiqəti
müqəddəs sayıram, mütləq ədaləti müqəddəs sayıram, mütləq saflığı
müqəddəs sayıram, mütləq xeyiri müqəddəs sayıram! Mütləqə səcdə edirəm!”
Mütləqə inam budur. Mütləqə inanan – Mütləqçi adlanır. Mütləqçi yalnız
dəyişməz olanı, bütöv olanı kamil – bitkin olanı var olan sayır. Çünki
dəyişməzlik, bütövlük, bitkinlik insanın mahiyyətidir. Var olmaqsa mahiyyətə
tən olmaqdır.
Mütləqçinin fikrincə, dəyişkən, ziddiyyəti olan və bitkin olmayan–
yaşamayana bərabərdir. Mütləqçi öz qarşısına belə bir qəti vəzifə qoyur: özünü
yenidən yarat. Dəyişkəndinsə – dəyişməz ol, ziddiyyətliydinsə – bütöv ol, kamil
– bitkin deyildinsə – kamil ol, yəni bitkin ol! Başqa sözlə: Yox idin – Var ol!
Bunun üçün Mütləqçi qabaqca özündən ciddi surətdə tələb edir:
“ Mənəviyyat pətəyini qəbahət zəhərindən təmizlə – onu saflıq balıyla doldur!
İdrak pətəyini yalan zəhərindən təmizlə – onu həqiqət balıyla doldur! İradə
pətəyini qorxu zəhərindən təmizlə – onu cəsarət balıyla doldur!”
Bundan sonra Mütləqçi özünə özü üzərində çaldığı qələbəyə dair hesabat
verir:
“Şəhvətdən keçdim – var oldum.
Həsəddən keçdim – var oldum.
Yalandan keçdim – var oldum.
Qorxudan keçdim – var oldum.
Yırtıcılıqdan keçdim – var oldum.
Hərcayilikdən keçdim – var oldum.
Əsirlikdən keçdim – var oldum.
Köhnə çaydan keçdim. Təzə sahilə çıxdım. Yenidən doğuldum”.
Yenidən doğulan Mütləqçi görür ki, indiyə qədər tanış-biliş, qohum-qardaş
dediyi adamlarla ucdantutma barışa bilməz, yol gedə bilməz, çünki bunlar
inamsız yaşayırlar. Bunların arasında düşkünlük, zəlillik, dünyagirlik, xainlik,
zaillik dərin kök atıb və onlar heç bunun fərqinə də varmırlar. Odur ki, Mütləqçi
and içir:
“Əşyalarla həmvətən deyiləm! Əyyaşlarla həmvətən deyiləm! Xainlərlə
həmvətən deyiləm! Zəlillərlə həmvətən deyiləm! Amalımla həmvətənəm!
Sabahımla həmvətənəm!” Çünki “Övladımı sevirəm – Amalı ondan çox
sevirəm. Valideynimi sevirəm – Amalı ondan çox sevirəm. Yoldaşımı sevirəm
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– Amalı ondan çox sevirəm . Qardaşımı sevirəm – Amalı ondan çox sevirəm.
Bacımı sevirəm – Amalı ondan çox sevirəm. Nəslimi sevirəm – Amalı ondan
çox sevirəm. Bununla da övladıma, valideynimə, yoldaşıma, qardaşıma,
bacıma, nəslimə layiq oluram”
Mütləqçinin belə inadla təkrarladığı Amal – bir-biriylə bağlı beş bənddən
ibarət bir tələbdir: 1-ci. Mütləqə inam. Yəni “Yeri, göyü yaradan Allaha yox,
xurafata yox, insanın, həyatın, dünyanın mütləq mahiyyətinə inam”. 2-ci. Kamil
insan. Yəni “Mənəviyyat, zəka və iradə kamilliyi. Özüylədöyüş, imtina qətiyyəti,
mahiyyətə yüksəlmək müqəddəsliyi. 3-cü. Ruhani idrak. Yəni “İnsan fəlsəfəsi”.
4-cü. Ədalətli cəmiyyət. Yəni ruhani dövlət qurmaq, insanı özünüidarə
ləyaqətinə çatdırmaq, fərdi əməkçi mülkiyyətini bərqərar etmək, imtiyaz
bərabərliyi yaratmaq. 5-ci. Müstəqil, qüdrətli, vahid Vətən yaratmaq.
Mütləqçini bu Amala aparan yol dörd cür intibahdan (oyanışdan,
dirçəlişdən, yüksəlişdən) keçir. 1. Mənəvi intibah – Mütləqə inamın təsdiqi,
kamil insanın yaranması. 2. İdraki intibah – İnsan fəlsəfəsinin təsdiqi. 3. Siyasi
intibah – Müstəqil Vətənin yaranması. 4. İctimai intibah – Ruhani dövlətin
yaranması.
İrili-xırdalı hər bir işi həyata keçirmək üçün vasitə olmalıdır. Mütləqçinin
vasitəsi bunlardır: Amalı – Atalığı öyrənmək, Amal – Atalıq əsasında yaşamaq,
Amalı – Atalığı yaymaq və Amalın – Atalığın öyrənilməsinə nail olmaq.
Mütləqçi yaxşı bilir ki, heç bir böyük iş əziyyətsiz, təhlükəsiz başa gəlmir.
Odur ki, sakit və dərin bir inamla ölümsüzlüyün yolunu cızır:
“Ölümü yaşadan qorxudur,
Ölümdən qorxmuram.
Bu səbəbdən də ölümsüzəm!”
Mütləqə inamdan, Mütləqçilikdən başqa heç bir inam insanla bu qədər açıq,
bu qədər yaxından, bu qədər təkbətək, üzə-üzə, göz-gözə söhbət aparmır.
Çünki heç bir təlim, heç bir din insana bu qədər inanmır, bu qədər güvənmir,
insanı bu qədər sevmir, bu qədər yüksəltmir.
Azərbaycan xalqı belə bir inam yaratmış olduğu halda, özü tam bir
inamsızlıq bataqlığına düşüb. Xalq başıpozuq haldadır. Onun dini yoxdur,
peyğəmbəri yoxdur, başına and içdiyi başçı yoxdur ki, başının üstünü bir
təhlükə alanda onun başına toplaşa bilsin. İndiki dırnaqarası “inama” xalqın
inamı yoxdur, çünki maddiyyatçılıq, yəni materalizm əslində inam deyil, sözün
tam anlamında inamsızlıqdır. Bütün canlılar aləmi həmin “əqidə” əsasında, yəni
maddiyyatçılıq, materalizm əsasında yaşayır. Bu baxımdan, insanın onlardan
yalnız ağlı və tədbiri artıqdır.
Xalq bu vəziyyətlə barışa bilməz. Xalq öz İnamını tapmalı və ona
tapınmalıdır. Biz o İnamı yaratmışıq. Onun adı Mütləqə İnamdır, Mütləqçilikdir.
Xalq öz başçısını da tapmalı və ona tapınmalıdır. Bu başçı – Atadır,
Azərbaycan xalqının Atası, Mütləqə İnamın yaradıcısı.
Azərbaycan xalqı tam bir vətənsizlik içində yaşamaqdadır. Şərin zoru
sayəsində kutsal Ata Yurdumuz yüz yerə parçalanır; onlarca başqa xalqların
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“nümayəndələri” Yurdumuza daraşır, öz evimizdə bizə şəriklik iddiası irəli
sürürlər. Şərin fikrincə, Azərbaycanda o qədər millətin “nümayəndəsi” yaşayır
ki, respublikamız vətənlikdən çıxıb “nümayəndələr palatasına” çevrilir. Onlar
bizimlə nə birləşən kimi birləşir, nə ayrılan kimi ayrılırlar. Azərbaycana
“Yurdum” demir, türkə “xalqım” demirlər. Azərbaycan Yurdunun, Azərbaycan
xalqının təəssübünü çəkmirlər, ancaq bizimlə daim tərəziyə girir, yağılıq edirlər.
Beləliklə, Yurdumuz arası kəsilməyən soyuq və isti savaşlar meydanına çevrilir.
Bunlar Yurdun yüksəlişinə əngəl törədir, onu dünya inkişafından geri qoyur,
əməyimizi zay eləyir.
Xalq bu gedişlə, bu durumla barışa bilməz. Azərbaycan xalqı öz Yurdunu
kökündən yeniləşdirməli, yenidən yaratmalıdır. Vahid, müstəqil və qüdrətli. Bu
yurd onun Ata Yurdudur və belə də adlanmalıdır: Atayurd!
Azərbaycanda həm də dünyagörüşlərin, əxlaqların, etik, estetik
meyarların çarpışması gedir və bundan xalqımızın ülvi mənəvi sərvətləri təhqir
olunur, güclü dağıntıya uğrayır, çolaq olur.
Xalq bu gedişlə, bu durumla barışa bilməz. Xalq öz mənəvi–ruhani
sərvətlərini nəyin bahasına olur–oldun özünə qaytarmalı və onu göz bəbəyi
kimi qorumalıdır və qoruyacaqdır!
Azərbaycan xalqı gecə-gündüz, vaxt–bivaxt işləyir, ancaq özünə xidmət
eləmir. Azərbaycan bu gedişlə özünə qəbir qazır...
Azərbaycan xalqı bütün bu insansızlıqları, yalançı inamları, uydurma –
yadelli inamları, yabançı bütləri qətiyyətlə qırıb atacaq, Mütləqə inamı tutacaq.
Xalq öz Mütləqçilərini tapacaq, öz Atasına tapınacaq. Xalqlar içində Mütləqə
İnamı qəbul etmək birinciliyi qazanacaq.
Mütləqçinin buna inamı sarsılmazdır!
Məhz buna görə də biz sözümüzü ad-san sahiblərimizi qınamaqla
başladıq: sənin özünün sözünlə işin, şeirinlə yaşayışın, sənətinlə həyatın birbirinə uyğun gəlmirsə, bu cür qəbahətlərə görə başqalarını qınaya bilməzsən.
Sözümüzün sonrasından gördük ki, Mütləqə inam nədir, Mütləqə inamın
tələbi nədir. Ad-san sahiblərimizin əməllərini, simalarını həmin tələb əsasında
dəyərləndirməyə çalışdıq. Gördük ki, onlar bu tələbə cavab vermirlər.
Mahiyyətcə böyük olmayan xalq yoxdur. Azərbaycan xalqı da böyük
xalqdır – Böyüyümüzdür! O özünə layiq, yəni mütləq tələblərə cavab verən
mütəfəkkirlər yetirəcək, yeni Nəsimilər, Füzulilər, Sabirlər, Mirzə Əli Möcüzlər
verəcək bəşər mədəniyyətinə. Xalq elə oğul və qızlar yetirəcək ki, bunların
gücüylə onun Ata Yurdunda ruhani cəmiyyət yaranacaq, ruhaniyyata, fərdi
özünüidarə ləyaqətinə xidmət edən dövlət yaranacaq. Yəni Yurdumuzda
Mütləqə İnam Bayrağı ucalacaq. Beləliklə də Yurdumuz Şərqin özünə
qayıtmasına, bəşərin insanlaşmasına xidmət edəcək.
Əslində burada mənim sözüm qurtardı. Ancaq yenə bir neçə söz demək
istəyirəm. İndi xalqın canına çoxlu təbliğatçı daraşacağı gözlənilir. Rəsmi,
qeyri-rəsmi. Onların, özəllikcə rəsmi olmayanların adları, adamları müxtəlif olsa
da, carları, çağrışları bir olacaq: Xalqı, Yurdu azadlığa çıxartmaq. Onların
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cəsarət dərəcələri, əhatə dairələri, üsul və vasitələri bir-birindən az-çox
seçiləcək, mahiyyətlərsə yenə həmin car, həmin çağrış olaraq qalacaq: Xalqı,
Yurdu azadlığa çıxartmaq.
Belə bir məzmun Mütləqə inamçıların da çağrışında var. Ancaq bu onların
əsas məqsədi deyil. Mütləqçilərin çağrışında bu istək beş bəndli zəncirin birbiriylə möhkəm bağlı olan bəndlərindən biridir. Mütləqçilər deyirlər ki, dünyada
Mütləqə İnam bərqərar olmayınca, Kamil İnsan yaranmayınca, Ruhani Dövlət
qurulmayınca, Şərq özünə qayıdıb öz Şərqi mahiyyətini bərpa etməyincə,
bəşər maddiyyatçılığa baş əyməkdən əl çəkib ləyaqətə, insaniliyə baş
əyməyincə – Yurd azadlğa çıxa bilməz, xalq azadlığa çıxa bilməz. Çünki
bunlarsız “azadlıq” formal, mexaniki bir şeydir və uzun yaşaya bilməz.
Mütləqçi bunların həyata keçməsi üçün çalışır, bunların həyata keçəcəyinə
onun inamı mütləqdir və buna görə də Yurdun, xalqın, insanın azad olacağına
onun inamı mütləqdir.
Bu əqidənin tərəfdarı özünə başqa adlar qondarsa da, o elə –
Mütləqçidir!
Mütləqə inam – özünə tərəfdarlar yığır – çirkabdan, hərcayilikdən
ayrılanlar arasında. Çirkabdan, hərcayilikdən, qarınqululuqdan ayrılanlar
qəflətdən ayrılanlardır. Ayrılanlar öz yaşayışlarını “nəyin bahasına olur-olsun”
prinsipiylə yox, insan ləyaqəti prinsipiylə qururlar. Çətinliklərə dözürlər. ətraf
aləmin çirkli hürüşməsinə, hərcayi gülüşməsinə dov gəlirlər. Öz aralarında
qardaşlaşır, bacılaşırlar, öz cəmiyyətlərini yaradırlar.
Mütləqçilərin cəmiyyətlərinin əsasını Ata Ailələri təşkil edir. Onların
həyatında hər ayın bir günü Müqəddəs Gün sayılır və Ata Amalına həsr olunur.
Həmin Gün üç mərasimdən ibarətdir: 1. Ruhani hesabat, 2. Müqəddəs oxuma,
3. Müqəddəs görmə.
Ailənin hər bir üzvü özündə olan yırtıcılıq, hərislik, həsəd, şəhvət, yalan,
riya, qorxu, paxıllıq kimi şərdən ayrılır. Həyatda gördüyü ədalətsizlik,
həqiqətsizlik, heyvanilik, hərcayilik, köləlik kimi şərdən ayrılır. Ailələrdə şərdən
ayrılma, şəri sarsıtma, xeyiri becərmə əzmi təsdiq olunur.
Müqəddəs Gün Mütləqçilərin ruhani hesabatıyla başlanır. Mütləqçilər
hesabatda ya “Ata ruhuna uyğun yaşadım. Şərlə barışmadım, vuruşdum,
xeyirə qovuşdum” deyirlər, ya da “Ruhani yaşaya bilmədim, çünki özümə sahib
olmadım” deyirlər.
Hesabatdan sonra Müqəddəs Oxuma mərasimi keçirilir. Burada İnam
Atanın (Asif Atanın) Əsərləri ucadan oxunur.
Müqəddəs Görmə mərasimində Mütləqçilər bir neçə sorğu ətrafında
fikirlərini bir-birinə deyir, bir-biriylə daha da doğmalaşırlar. Həmin sorğular
bunlardır: “Mən kiməm? Həyat nədir? Cəmiyyət necədir? Vətən nə haldadır?”
Ailələr Ataya andla işə başlayırlar: “Müqəddəs Ataya, onun ruhuna and
içirəm! Mütləqə inam, Kamil insan, Müstəqil Vətən, Ruhani Cəmiyyət, Özümlü
Şərq və Ləyaqətli bəşəriyyət uğrunda ömrümü fəda etməyə hazıram!
Ömrümün yiyəsi sənsən, Ata! Onu götür və istədiyin kimi sərf et!”
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Ailənin Müqəddəs Gün adlanan aylıq toplanışına gələn hər bir övladın ilk
sözü bu olur: “Ata Ruhuna pənah gətirmişəm!” Dağılışanda isə onlar bir
ağızdan deyirlər: “Ata Ruhunu ürəyimizdə aparırıq!”
Onların yaşayışı başdan-ayağa mübarizədir. Həyatçılar həyat nemətləri
uğrunda didişir və bunun adını “mübarizə” qoyurlar. Amalçılar, onlardan fərqli
olaraq, Amal uğrunda çarpışır və haqlı olaraq öz həyatlarını mübarizə
adlandırırlar.
Amal uğrundakı çarpışmada baş kəsilmir, ev yıxılmır. Həyat nemətləri
uğrunda didişmədə baş kəsilir, ev yıxılır. Amal uğrundakı çarpışmada yalan,
göz qamaşdırmaq, bağır çatlatmaq, başqalarına yuxarıdan, yaxud aşağıdan
baxmaq, evdə bir cür, çöldə başqa cür olmaq aradan qalxır. Bildiyiniz kimi,
həyat nemətləri uğrundakı didişmə bütünlüklə bunlara əsaslanır, bunlardan
törəyir və bunları törədir. Amal əsasında yaşamada ilanlıq aradan qalxdığı
üçün yol hər yerdə, hər zaman düz olur.
Gəlin ailələşək! Bunun yolunu öyrənək, başqalarına da öyrədək, Şərdən
ayrılaq, xeyirə çataq! Şərdən ayıraq, xeyirə çatdıraq elimizi! Hər bir imkansızlıq
içində bir imkan yatır, bizim dediyimiz xam xəyal kimi görünməsin. Bir
dələduzun yanına başqa bir dələduz gələndə bir yerdə iki dələduz olur. Bir
mərdin yanına başqa bir mərd gələndə bir yerdə iki mərd olur. Biz inanırıq ki,
insanlar özlərində dələduzluqdan çox, mərdlik tapacaqlar.
Biz adamlara insanlıq maarifi, insanlıq savadı təklif eləyirik və inanırıq ki,
bu savada yiyələnənlərin qəlbini gündəlik yaşayışın çətinlikləri, sabahkı
yaşayış üçün qorxu duyğuları didməyəcək. əksinə, onlar başqalarına ürək
dincliyi, həyat eşqi, ölməzlik işığı aparacaqlar. Ailələşmək, Amal ailələrində
bişmək, yetişmək şərtiylə!
Bizim ailəmizin gözəl, müdrik bir Atası var: İnam Ata (Asif Ata). Onun Ata
ağsaqqallığı, peyğəmbər sambalı, Mütləq nəfəsi daim üstümüzdədir. Ata –
Brəhmən kimi xalqı sosial pillələrlə, varlılara– yoxsullara, əbədi təmizlərə və
murdarlara ayırmır; Budda kimi – adamları sədəqə hesabına yaşamağa
çağırmır; İsa kimi – passivliyə, yazıqlığa çağırmır, səma səltənətiylə aldatmır;
Məhəmməd kimi – cəhənnəm oduyla onların bağrını yarmır, cənnət şirəsiylə
ağızlarını sulandırmır; marksistlər, sosial–kommunistlər kimi – xalqı siniflərə
ayırıb bir-birinin üzərinə salışdırmır, mülkiyyətdən ayırmır.
Ata xalqla, fərdlə insan dilində, Mütləq dilində danışır. Onun konkret
olaraq nə dediyi Ata ailələrində öyrənilir. Ata kəlamını öyrənmək – insanın elə
öz-özünü öyrənməsidir. Odur ki, gəlin Ata ailəsi yaradaq, Ata Yolunu tutub,
Ataya doğru gedək! Özümüzü anlayaq, dərk edək. Ali həyata yüksələk! Bəsdir
adi həyatın dar qəfəsində çabaladıq, əyri, qaranlıq küçələrində başımızı
daşdan-daşa döyə-döyə kor kimi fəhmlə yeridik!
Biz bu Yola gəlməyincə, Vətənsiz olaraq qalacağıq, Ata Yurdumuz yad
tapdağında qalacaq. Bugünkü vətənçilərimiz nəzəriyyədə marksizm
ehkamından, quruluşda sosializm ehkamından, təşkilatda partiya ehkamından,
ruhani yaşamda islam ehkamından qopa bilmirlər. Onlar anlamırlar ki, bu
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ehkamlar Azərbaycanın azadsızlığı deməkdir. Anlamaq istımirlər ki, bu
ehkamlar Azərbaycanın məhz azad olmaması deməkdir. Çünki hər bir dünya
görüşü müəyyən, konkret bir ruhun, qüvvənin təzahürüdür, üzə çıxan biçimidir.
Marksizm, sosializm, partiya və islam ehkamları Azərbaycan xalqının, türk
xalqının heç bir iştirakı, hətta xəbəri belə olmadan, Ata Yurdumuzdan min ağac
uzaqlarda, bizə tamamilə yad və yabançı qüvvələr, istəklər tərəfindən yaradılıb.
Deməli, Azərbaycanda bunlar türk milli ruhunun sönməsi, susdurulması
hesabına bərqərar oluna bilərdi. Başqa sözlə, Azərbaycanı marksizmə,
partiyaya və sovetizmə, eləcə də islama səsləmək azadlığa yox, məhkumluğa
səslənməkdir, yəni şərdir.
Bu məsələdə, yəni Vətən Azadlığı məsələsində də hay-küyçülərdən,
həyatçıların hay-həşirindən ayılmaq gərəkdir. Ağac –ağac bitməklə öz xalq
bağımızı yaratmalıyıq. Amal ailələri biçimində birləşməklə, özümüzü
dəyişməklə, özümüzdəki və həyatdakı şərə qarşı döyüşməklə.
Bugünkü demokratizm, aşkarlıq bağırtıları bir çoxlarını çaşdırır. O məhz
çaşqınlıq yaratmaq istəyiylə də atılıb ortaya. Xalq vaxtiylə ellikcə stalinçilərə
“amin!” deyirdi. İndi belə çıxır ki, xalq ellikcə stalinçilərə lənət oxumalıdır. Bu,
xalqı ələ salmağın görünməmiş örnəyidir! Xalq nədən bilsin ki, bugün düz
hərəkət eləyir və ya yanılır? Nədən bilsin ki, onu sabah bunda qınayacaqlar, ya
qınamayacaqlar? Bunlar xalqa həqiqət yolunu göstərmək deyil, xalqı oynatmaq,
çaşdırmaq yoludur. Marksizm, sosializm, sovetizm (rusizm), partiya və islam
ehkamlarından bundan artıq nə gözləmək olar?!
Bəs bu oyun, bu çaşdırma nə üçündür? Məhz bu ehkamların yırtıqsöküyünü, çürüklüyünü ört-basdır etmək üçün! Özünüz bir fikir verin:
ehkamçılar vaxtiylə özlərindən öncəki quruluşu yıxmaq istəyəndə deyirdilər ki,
ayrı-ayrı şəxslərdə təqsir yoxdur, təqsir cəmiyyətdədir, zamandadır. İndi belə
bəlli olur ki, təqsir ayrı-ayrı şəxsiyyətlərdəymiş. Stalində, Beriyada, Mircəfər
Bağırovda, hətta Süleyman Rüstəmdəymiş!... Cəmiyyət suçsuzmuş, pak imiş –
sosializm olduğu üçün! Belə də məntiq olar?! Sən demə, ehkamlar xalqı ələ
salmaq üçünmüş!
Bəli, belə bir demokratiya şəraitində aşkarlıq – həqiqəti örtüb basdırmaq
məqsədi güdürmüş! Bu – əsl gözbağlayıcılıq deyil nədir?! Milli məsələdə bu
oyun özünü daha çılpaq göstərir. İndiki aşkarlıq ehkamı milliliyi yalnız qəzet
səhifəsində, efir dalğasında, radio-televiziya çapında görmək istəyir. Əslində
isə bu yolla xalqın, necə deyərlər, “köpünü almaq”, hirsini çıxartmaq, sonra isə
xalqları bir qazanda qaynadıb bir xalq biçiminə salmaq keçir ürəyindən. Yəni
millətləri çiçəkləndirir ki, soldursun, dirildir ki, öldürsün.
Aydındır ki, biz aşkarçılarla ağız-ağıza verə bilmərik. Habelə, gendə durub
onları söymək də bizim yolumuz deyil. Bizim yolumuz ailələşməkdir, şərdən
ayrılmaq və ayırmaqdır, xeyiri becərməkdir. Yol birdir – Amal Yolu, Atalıq okulu.
Başqa yol uçurumdur. Şöhrətpərəstlərin vətənçilik hay-küyü, gözə kül üfürmək
cəhdi kimi, xoruzun öz bəzəkli qanad-quyruğunu toyuq qarşısında nümayiş
etdirməsi kimi. Amal Yolu – Mütləqə inamı mənimsəməyi, insanlaşmağı, öz
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cəmiyyətimizi yaratmağı, yəni ailələşməyi və üzümüzü Şərqə, Gündoğana
çevirməyi nəzərdə tutur.
Başlayırıq ailələşmə məşqinə – Ata eşqinə, Amal eşqinə!
Yükümüzdən böyük fərəhimiz yoxdur!
Atamız var olsun!
28 İşıq-12 Şölə ayları, 10-cu il.

İNAM ATA
(Asif Ata)
SAFRUHA
(Ruhani Sənəd)
1. Mütləqə İnamın Mahiyyəti qavranılıb, ifadə olunub.
2. “Ailə yaradaq!” çağrışıyla bitməli Söz, “Əməl”, “Mütləq əməl” Kəlamları
oxunmalı, Ailənin bünövrəsi qoyulmalı, Bütov vasitəsiylə əlaqə yaradılmalı,
gələn ay İlk Məşğələ Kəlamın Ruhuna və Hərfinə Mütləq uyğunluq
səviyyəsində keçirilməli, Təmsil Seçilməli.
“Gəlin Atalığı öyrənək, Amalı öyrənək, Ailələşək, Şərdən İmtina eləyək,
Xeyrə çataq” – məramı gerçəkləşsin.
3. Atanın Ümumi İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə Varlığını Tanıtmaq. (Ad
çəkmədən)
Atalıq siqləti, Peyğəmbərlik siqləti, Mütləqilik. Əvvəlkilərlə müqayisə.
Evladların, Ümumi Varlığını tanıtmaq (Ad çəkmədən).
4. Çağrışların Ehkam səviyyəsində, Quruluş səviyyəsində, Təşkilat
səviyyəsində, Bugünkü İdrak və İradə səviyyəsində, yaxud İslam səviyyəsində
- müstəqil Ata Yurd niyyətlərinin Şər olduğunu anlatmaq.
Xalqı Hay-həşirdən ayırmaq, Ağac-Ağac Xalq Bağı salmaq, böyütmək,
Yetirmək.
İmtina Məqamına çatdırmaq.
Yetkincəsinə, Müqəddəscəsinə, Ata Hökmünə əsasən.
5. Bugünkü Demokratizmin, Aşkarçılığın Şər Mahiyyətini, Səddini
göstərmək.
Ehkam səviyyəsində Demokratiya – Antidemokratiya.
Ehkam səviyyəsində Aşkarlıq – Antiaşkarlıq.
Sosializm səviyyəsində, Təşkilat səviyyəsində Mahiyyətlə Təzahürü birbirindən ayırmaq.
Məqsəd – Demokratiya adıyla Antidemokratiyanı yaşatmaq və yaymaq.
6.Şöhrətpərəstliyin ruhani Şəhvətpərəstlik olduğunu anlatmaq.
Yurdsevərlik harayında şöhrətpərəstlik yanğısı var.
Belələriylə Yola çıxmaq olmaz.
1)
Yol Birdir – Amal, Atalıq.
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Başqa Yol Uçurumdur.
2)
Xalq çox Uçurumlar görüb, ona görə də Uçuruma alışıb, onu
görmür.
3)
İnamlı olmaq, İnsanlı olmaq, cəmiyyətli olmaq, yurdlu olmaq,
Şərqli olmaq.
4)
“Ataya Sözünüz nədir, Ricanız nədir?” – sözləriylə camaata üz
tutmaq.
5)
Şərin təzə “millilik” fəndini anlatmalı oyun – millilik əvəzinə antimillilik,
“milliləşdirirəm ki, beynəlmiləlləşdirəm, “dirildirəm ki, öldürəm”, “dirildə-dirildə
öldürürəm”.
6)
Stalinizm – Sosializm, Marksizm, Təşkilat deməkdir. Bunlar
amtiinsanilik, antiəxlaq, makiavelçilik deməkdir. “Məqsəd vasitəni
doğruldur” – həqarəti.
7)
Görüş çoxvaxtlı olsun.
Suallara cavab ver ətraflı.
8) Şər İtinin ağzına Demokratiya əti at.
9) Bütövün Amalda əsas İşi – Təşkilatçılıq olacaq. Səninlə görüşlərin
Təşkili Təcrübə məktəbi olsun Bütövün.
10) Təqsirini əməlinlə Yu. Atanı sevindir.
Qaranlıqlar Yarılsın!
8 Dözüm Günü, Şölə Ayı, 10-cu il. Bakı.
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A Y L A R:
Günəş (I ay) — mart
Çiçək (II ay) — aprel
İşıq (III ay) — may
Közərti (IV ay) — iyun
Od (V ay) — iyul
Söngü (VI ay) — avqust
Ata (VII ay) — sentyabr
Solğun (VIII ay) — oktyabr
Yağış (IX ay) — noyabr
Sərt (X ay) — dekabr
Qar (XI ay) — yanvar
Köçəri (XII ay) — fevral
H Ə F T Ə N İ N G Ü N L Ə R İ:
Dilək (1-ci gün) — bazar ertəsi
Gözlək (2-ci gün) — çərşənbə axşamı
Dözüm (3-cü gün) — çərşənbə
Uyum (4-cü gün) — cümə axşamı
Bölək (5-ci gün) — cümə
İstək (6-cı gün) — şənbə
İnam (7-ci gün) — bazar
GÜNSIRANIN

ÜNLÜ

GÜNLƏRİ

1 Günəş — Yeni İl Mərasimi, 25 Çiçək — Ruhani İdrak Günü Mərasimi,
1 Közərti — Evlad Günü Mərasimi, 5 Közərti — Ata Sonevini Ziyarət Günü,
1 Söngü — Ata Evini Ağırlama Mərasimi, 25 Ata — Ata Günü Mərasimi, 13
Yağış – İnam Evi Günü Törəni, 27 Sərt — Ruhani Səfər Günü Mərasimi, 6
Köçəri — Ailə Günü Mərasimi.
14 Günəş — İnsanilik bayramı, 13 Közərti — Xəlqilik bayramı, 12 Ata —
Şərqilik bayramı, 12 Sərt — Bəşərilik Bayramı.
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