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I HİSSƏ
İLANİ DÜŞÜNCƏLƏR
GİRİŞ
Bismillahir Rəhmanir Rəhim!
İlahinin rəhmi və mərhəmətinə çox şükürlər olsun ki, bu
fani dünyada mənə həyat bəxş olunandan bəri fiziki, əqli və ruhi
vücudlarımla birlikdə müstəqil fikir və iradə əzmi ilə azad
yaşadım, müxtəlif şər əməlli məxluqların və qüvvələrin təsirlərinə,
məhrumiyyətlərə və məşəqqətlərə baxmayaraq haqq yolumdan
dönmədim və əqidəmə xəyanət etmədim, müqəddəs Quranın
hikmətinə və göstərişlərinə əsasən həyatımı qurdum və şəxsiyyətimi formalaşdırdım. İslamın dini, fəlsəfi, hüquqi və əxlaqimənəvi dəyərlərindən ilham – qüvvət alaraq övladlarımı da bu
ruhda tərbiyə etdim və böyütdüm.
İnsan ruhunun azadlığı və rahatlığı, Yaradanın lütfü ilə
yaratdığına əta etdiyi ən böyük səadət və mərhəmətdir. Bu ucalığa və yüksək məqama yetişmək düşünən hər bir insanın ən ülvi
və müqəddəs arzusudur. Tanrının mənə əta etdiyi bu mərhəmətdən hədsiz dərəcədə özümü xoşbəxt sayır və Qadir Allaha
şükürlər edirəm!
“O Özündən başqa heç bir məbud olmayan, gizlini və
aşkarı da bilən Allahdır. O, rəhmli və mərhəmətlidir. O, Özündən
başqa heç bir tanrı (məbud) olmayan, (bütün məxluqatın) ixtiyar
sahibi, müqəddəs və (pak) olan, (bəndələrinə salamatlıq, əminamanlıq bəxş edən, (hər şeydən) göz-qulaq olub (onu) qoruyan,
yenilməz qüdrət (qüvvət) sahibi, (hamını istədiyi hər hansı bir
şeyə) məcbur etməyə qadir olan, (hər şeydən) böyük (hər şeyin
fövqündə) olan Allahdır. Allah (müşriklərin) Ona qoşduqlarından
(şəriklərdən) ucadır. [“Əl-Həşr” (toplanma) surəsi, ayə 22, 23].
Bu yazıları qələmə almaqda məqsədim, od kimi hərarətli,
hava və su kimi həyati, torpaq kimi bərəkətli Uca Allahın varlığını
və yeganəliyini kimlərinsə nəzərinə çatdırmaq deyil, yalnız və
yalnız Qadir Yaradanın izni ilə bəsit, sadə riyazi toplama üsulu
ilə rəqəmləri və hərfləri dilə gətirərək şer, bayatı və deyimlərlə
onu təqdis etməkdir. Qarşıma qoyduğum məqsədə nə dərəcədə
3

nail olduğumu hər şeydən əvvəl Allahım bilir və yazılarıma
qiymət verəcək dəyərli oxucular biləcəklər. Beləliklə, öz fikirlərimi və düşüncələrimi sizinlə bölüşürəm.
Sadədən mürəkkəbə, mürəkkəbdən sadəyə doğru bütün
bəşəriyyət, kainat, canlı varlıqlar və cansız cisimlər, rəqəmlər və
hərflər Allahın şəninə təriflər deyir və Onu təqdis edirlər. Bu sözləri nəzmə çəkdikdə isə,
İnsanlar, kainat, canlı varlıqlar,
Rəqəmlər, hərflər, cansız cisimlər
Allahın şəninə təriflər deyir,
İlahi vəhdətin rəmziyik deyir.
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I FƏSİL
RƏQƏMLƏRLƏ HƏRFLƏR NƏ DEYİR?
1 = Yeganə, Vahid; bir-başlanğıc ilk rəqəm,
1-in rəngi Ağdır.
B – başlanğıc (əvvəl)
İ – İlk
R – Rəhman
Rəhim

Başlanğıcın
3 hərf + 3 söz = 6 Əvvəlin
İlkin rəmzidir.

Rəhimli Allah-başlanğıc da, ilk də, əvvəl də Odur. O yeganədir,
şəriki yoxdur.
2 = Yer kürəsi (Kürreyi-ərz), yer üzündə olanlar və göylər Allahtəala tərəfindən ayrı-ayrılıqda 2 (iki) günə xəlq edildi və kainatın
yaradılması 6 (altı) günə başa çatdırıldı.
2 =
Göy
Rəng

İ – İlahi
K – Kainat
İ – İxtiyar

3 hərf + 3 söz = 6 əvvəl, başlanğıc
yaradılış tarixi
Allah-İlahi kainatın, aləmlərin ixtiyar
sahibidir.

3 =
Qırmızı rəng

Ü – Üləma (alim), Ülvi, Ümid)
Ç – Çoxluq – cəm

2 hərf + 3 söz =
1A+1P+3K = 5D

3 – səmavi kitab: (Tövrat, İncil, Quran)
3 – din: İudizm, Xristian və İslam
və peyğəmbər: Musa (ə), İsa(ə) və Məhəmməd (s)
Allah üləmalar üləmasıdır, ülvidir, öz dərgahından yerə, 3 dinin
əsasını təşkil edən 3
səmavi kitab göndərmiş, elçilərinə
peyğəmbərlərə nazil etmişdir.
4 =
Çəhrayı
rəng

D – daim
Ö – öyrədən
R – ruhlandıran
D – Dostluq – düşmənçilik

4 hərf + 4 söz = 8 = 1+1+ 6
A P A.

5

Allah daim bəndələrini öyrədəndir, ruhlandırandır. Düşmənini tanıdandır, onlardan qorunmağı öyrədəndir. Vətənin müdafiəsi
və digər zəruri hallarda cihada qalxmağı buyurandır, ruhlandırandır. O, dostu-dostluğu təqdir edəndir və qiymətləndirəndir.
Yaxşı və pis əməllərin əvəzini verəndir.
5 =
Ə – Əzəli, əbədi
Yaşıl rəng L – Lövhi – məhfuz (Allah dərgahı).
A – Alim

3 hərf + 5 söz = 8= 1+1+6
A P A.

3- Üç dinə işarədir; 5 – İslam dininin rəmzi işarəsidir. Allah və
İslam sözləri 5 hərfdən, İslam dininin kökü – 5 üsulidən və
budaqları 5 cüt füruidən ibarətdir. 1A+1P+6A.= Yeganədir, Allahın
əzəldən müəyyən etdiyi İslam dininin peyğəmbəri – Məhəmməd
(s) –mə işarədir.
Deməli, 5 = Ucalardan da Uca olana Allah əzəldən müəyyən etdiyi
İslam dinini – Qurani Kərimi səmadan yerə endirdi, Məhəmməd
(s) Peyğəmbərə nazil etdi və ona öyrətdi – oxutdurdu. Quran
Allah dərgahında – lövhi-məhfuzda qorunur və hifz olunur.
6 =
Sarı
rəng

A – Axır
L – Lətif
T – Tanrı
I -......

4 hərf + 3 söz = 7 = 1+6= 1+1+5
A A. A P D

Allah aləmləri – kainatı altı - 6 günə yaradaraq başa çatdırdı.
Əvvəl də, Axır da Tanrıdır. Axır dönüş də Onadır. Tanrı Lətif,
lütfkar və loğmandır.
1A+1P+5D = 1A+6A. = Allahın İslam dini və peyğəmbəri –
Məhəmməd (s) dinlərin axırıncısı və peyğəmbərlərin sonuncusudur.
7 = Y –Yaradan
Narıncı E – Elm dəryası
rəng D – Dünyaları
D – Dayanıqlı etdi
İ - İlahi

5HƏRF + 7SÖZ = 12 = 6 + 6

↓ ↓
Əvvəl də,
Axır da
Yaradandır,
İlahidir
Odur
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Allah aləmləri, kainatı 6 günə yaradıb, başa çatdırdıqdan
sonra, 7-ci gün ərşi yaradaraq, öz elm dəryasıyla dünyaları
dayanıqlı etdi və onları hökmü altına aldı.
8 =
Mixəyiqəhvəyi
rəng

S – sonsuzluq → ∞
Ə - əvvəl, əbədi (əzəli)
K – Kainat
K – Kürreyi-ərz (Yer kürəsi)
İ – İnsan
Z – Zahir (Zaman)

6HƏRF+7SÖZ = 13 = 1A+6Ə+6A.
= 1A+1P+5D+6A.

Əvvəl və axır, əzəli və əbədi, məkanı sərhədsiz və sonsuz olan
Allah insanları,bəşəriyyəti, kainatı (aləmləri) müəyyən zaman
kəsiyində 6 günə xəlq etmiş və Özünə itaət və ibadət etmək üçün
yaratmışdır.
9 =
Qara
rəng

D = Dirildən – öldürən,
Dərkolunmaz.
O=O
Q – Qiyamət.
Q – Qadir, qədim.
U – Ulu, Uca.
Z – Zaman (Zahir).

6HƏRF+10SÖZ = 16 =
1A+6A. = 1A+1P+5D

O, qədim, ulu, qadir, zahir, uca olan Allah dirildən –
öldürəndir, qiyamətin sahibidir və dərkolunmazdır. Onun
varlığı aşkar, mahiyyəti isə tamamilə gizlidir.
10 =
Qızılıgümüşü
rəng

O–O
N – Nuri-Nur

10 = 1+0 = 1A
2HƏRF+3SÖZ = 5D

1A+5D = 6A.

Allah yeganədir, şəriki yoxdur.
O, Nurdur, nur mənbəyidir, Nuri-Nurdur. O, İslam dininin
hamisidir, öz nurunu (dinini) tamamlayacaqdır.
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Nəticə:
a) Rəqəmlərin cəmi:
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55 = 5+5 = 10 = 1Al-h.
b) Hərflərin cəmi:
3+3+2+4+3+4+5+6+6+2 = 38 = 3+8 = 11 = 1A+1P
v) Sözlərin cəmi:
3+3+3+4+5+3+7+7+10+3 = 48 = 4+8 = 12 = 1A+5D+6A.
= 6Ə+6A
↓ ↓

Allah öz İslam dinini
tamamlayacaqdır.

Əvvəl də,
Axır da
Allahdır

Məhəmməd Peyğəmbər (s) sonuncu peyğəmbərdir.
Cədvəllərdəki rəqəmlərin hərflərlə işarələnməsinin mənası aşağıdakı kimidir.
A- Allah.
Ə – Əvvəl, ilk.
O – Orta.
A. – Axır (axırıncı)
P – Peyğəmbər, O cümlədən: Ad = Adəm, M – Musa
İ – İsa, Ms – Məhəmməd (s).
D. – daim, D – din, K – Kitab
Y – Yaradan; S – sərhədsiz, sonsuz; Q – Qiyamət.
N – Nur, nuri – nur.
İn – İnsan.
İud. – İudizm dini.
Xr. – Xristian dini.
İs. – İslam dini.
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II FƏSİL
HƏRFLƏRLƏ RƏQƏMLƏR NƏ DEYİR?
1. “Allah” sözündə 2 əlif, 2 lam və 1 ha hərfləri vardır. Cəmi:
5D-dir.
↓
Dinin rəmzi
İslam = 5hərf
1-ci “əlif”lə: “Allahu Əkbər”= 11HƏRF = 1A+1P
2SÖZ
2-ci “lam”la: “La ilahə illallah” = 15HƏRF = 1A+5D = 6A.
3SÖZ
3-cü “lam”la: “La şərikə ləhu” = 12HƏRF = 1A+5D+6A. = 6Ə+6A.
3SÖZ
4 –cü “əlif”lə: “Adilu” = 5HƏRF
1SÖZ
+ = 10HƏRF= 1+0 = 1A
5-ci “ha”ilə: “Haqqu” = 5HƏRF
1SÖZ
Sözlərin cəmi: 2+3+3+1+1 = 10 = 1+0 = 1A
Nəticə: Hərflərin cəmi: 11+15+12+10 = 48 = 4+8 = 12 =
6Ə+6A.
Sözlərin cəmi+hərflərin cəmi = 10+48 = 58 = 5+8 = 13 = 1+12
= 1A+6Ə+6A.
Allah hamıdan və tərif olunmaqdan da böyükdür.
Allahdan başqa Allah yoxdur.
Yeganədir və şəriki yoxdur.
Adildir, ədalətlidir və haqq-hesab, qiyamət gününün sahibidir
(“Maliki yovmiddin”). [Əlif, Lam, Mim!]
“Allah” sözündən, Onun 99 (doxsan doqquz) gözəl adı yaranmışdır.
1A+99 = 100 = 1+0+0 = 1A
9

99 = 9+9 = 18 = 6Ə+6O+6A. Əvvəl də Odur!
↓
Axır da Odur!
aləmlər
İndi “Allah” sözündəki hərfləri ərəb, latın və kiril qrafikalı
əlifba cədvəllərində tutduqları sıra nömrələri ilə təhlil etsək və
toplasaq, alarıq:

Sıra №

Cədvəl №1

1
2
3

Əlifaba
qrafi
kasının
adı
Ərəb
Latin –
Azərb
Kiril

Cəmi və
təhlili

Hərflərin sıra nömrəsi:
A
1
1

L

L

A

H

23

23

1

6=

1

11=

18

18

1
13
13
1 X-23=
3: Allah 54=4D. 54=3
3 40=4+0
Din
+5D=3 +6A
A. =1A+3P
+6A.
İslam P. =1M+1İ
PeyğəmDini D. +1M
↓
A
bər
və P-i
D
axırdır
P

Cəmi: Təhlil
48+6=4+8+6=18=
6Ə+6O+6A.
49=4+9=13=6Ə+6A
.+1A
51=5D+1A=6A.
=154=1A+5D+4D.=
10N=1A

2. “İslam”sözü 5 hərfdən ibarətdir. Dininin fəlsəfəsi və
məzmunu “Allah” sözündədir. (5 hərf), eləcə də Allahın
Özündədir. 5+5=10=1+0= 1 Yeganədir.
İslam dininin 5 üsuli dini və 5 cüt = 10 fürui dini (ağaca
bənzətsək, 5 kökü və 5 cüt budaqları) vardır.
Üsuli din (5).
1. Tövhid – Allahdan başqa Allah yoxdur. Yeganədir.
2. Nəbuvvət – Məhəmməd (s) Peyğəmbər Onun Rəsuludur,
elçisidir.
3. Əql (ədalət) – Hər şey ədalətlə, nizam-intizamla
yaradılmışdır.
4. İmamət – 12 İmam – Həzrəti Əli (ə) + onun nəslindən
olan 11 imam.
5. Məad – Ölüm haqdır.
(Qiyamət gününə inam).
10

1-ci söz = 6 hərf, 2-ci söz = 8 hərf, 3-cü söz = 6 hərf, 4-cü söz =
6 hərf, 5-ci söz = 4 hərf.
Cəmi:6+8+6+6+4==6A+6Ə+6A+6P+6D=30=3+0=1A+1P+1İm.din
↓
12 = İmamət
Fürui din: (10-5cüt).
10 = 1+0 = 1 Allah və Din.
1-ci cüt: Oruci-namaz = 10HƏRF = 1+0 = 1A.
2-ci cüt: Xümsi-Zəkat = 10HƏRF = 1+0 = 1A.
3-cü cüt: Həcci – Cihad = 10 = 1+0 = 1A
↓hərf
on=O nurdur.
4-cü cüt: Yaxşılıqla Pislik = 10+6 = 16 = 1A+6A. = 1A+1P+5D
(Əmr beməruf) (Nəhy əz münkər) hərf
5-ci cüt: Dostluqla Düşmənçilik = 20 = 2+0 = 1A+1P
(Təvəlla – Təbərra)
hərf
Hərflərin cəmi: 10+10+10+16+20 = 66 = 6Ə+6A. = 12 = 1+2 =
İmamət
1A+1P+1D
Nəticə: Üsuli din (5) + Fürui din (5 cüt) = 5+10 = 15 = 1A+5D
10 (5 CÜT) = 1+0 = 1.Allah Yeganədir və şəriki yoxdur. O,
İslam dininin himayəçisidir.
Deməli, 5 İslam dininin rəmzi rəqəmidir. İndi də İslam və
Tövhid sözlərindəki hərflərin Ərəb, Azərbaycan (latın) və Rus
(kiril) əlifbaları cədvəllərində yerləşdikləri sıra nömrələri ilə
təhlilini göstərirəm.
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Cədvəl №2

Sıra №

Söz ; hərflərin sıra №-si
Əlifbanın adı

İ

1 Ərəb
2 Azərb
Latın
3 Rus Kiril
Cəmi və
Təhlili

14

S

L

12
25

10
24=2+4=
6A.=1A+5D

A

23
18

Cəmi

M
1
1

Təhlil

24
19

60=6+0 =1A+5D =6A.
77=7+7 =14=1A+4D.
.=5D
19
13
1
14
57=5+7 =12=1A+5D
+6A.
56=5D+6A. 54=4D.+5D 3=1A+1P+ 57=5+7=
194=1+9+4=14
3+6A.
1D
12=1A+5D
=1A+1P+6Ə+6A.
+6
A.
A
P
D

Sıra №

Cədvəl №3

Söz ; hərflərin sıra №-si

Əlifbanın adı

1 Ərəb
2 Azərb
Latın
3 Rus
Kiril

T
3
27
20

Cəmi və 50=5D
Təhlili

Ö
22
O

16

V

H

İ

27
30

26
11

14

8
5

10

5

3

X

23

D

Cəmi

Təhlil

64=6+4= 10=1+0=1A
107=1+0+7 =1A+1P+6A.
77=7+7

=14=1A+4D.=
5D

38=3+8= 60=6+0=60=0+6 24=2+4 18=6Ə+ 248=2+4+8=1A+1P+
5D+6A.=1 1A+5D =1A+5D =6A.=1 6O+6A.
6Ə+6A.
=6A.
=6A. A+5D
1=1A+1P
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3. a) “Əlif, Lam, Mim!”, “Allahu Əkbər”, “La ilahə illəllah”, “La şərikə ləhu” və “Maliki yovmiddin”
sözlərindəki hərflərin Ərəb, latın, kiril əlifbaları cədvəllərində yerləşdikləri sıra nömrələri ilə təhlilinə baxaq.
“ƏLİF”
Söz; Hərflərin sıra №-si

Sıra №

Cədvəl 4

1

Əlifbanın adı
A

3

L

A

H

U

Ə

K

B

Ə

Azərb Latın
Rus

Kiril

Cəmi və təhlili

23

23

1

6

-

18

22

2

18

11

28

7

16

2

7

24= 133=

1+3+3=7Y=1A
+1P+5D

21

A
1

12

2

A

18= 106=

1A+0+6A.=
1A+1P+5D

1

18

18

1

1

13

13

1

X

23

3=1A+ 54=4D.+ 54=4D. 3=1A+ 40=4+0 49=4+9
1P+1D 5D=3A +5D=3A 1P =1A+3
=1A
+6A.
+6 A. +1D
+1
P+5D
P
+6
P
P
A.
D
D

R

=1+2+4=
1A+1P+5D=1P
+6A.
10= 124=

Ərəb
1

2

L

Cəmi Təhlil

D

13

13

1

26=2+ 50=5D 6Ə=1A+ 26=2+ 52=1A 363=3+6+3=1A+5D
+6A.=6Ə+6A.
6=1A+
5D=6A. 6= 1A+ +1P+
1P+6A.
1P+6A. 5D

Sıra

Cədvəl № 5
Əlifba
nın adı

1 Ərəb
2 Azərb
Latın

3 Rus
Kiril

“ L A M”
A

İ

L

A

Söz; Hərflərin sıra №-si
H Ə
İ
L

23

1

-

23

1

26

18

-

23

23

18

23

23

1

6=

18

1

14

18

1

11

7

14

18

18

7

18

18

1

11=

13

1

10

13

1

10

13

13

13

13

1

23=

L

X

A

23

1

P
D

MİMc

1P+5D

P
D

MİMC

=6A.

+6A.

14
14

Ə

L

L

A

A

P

P

D

D

H

X

1
24= 54=4D 54=4 3=1A+ 54=4D. 54=4D.+5D
2+4= .+5D D.+5D 1P+1D +5D= =3A+6A.
6A.= =3A+ =3A+ MİMC 3A+6A.
P
1P+5D 6A.
6A.
D
P

Cəmi və 54=4D. 3=1A+ 24=2+4 54=4D.+5D= 3=1A+ 60=1 26=2+6
+5D= 1P+1D =6A.
3A+6A.
1P+1D A+5D =1A+1P
təhlili
3A+6A

L

D

3= 40=
A 4+0=
P
1A+3
D
MİMc P
D

Cəmi Təhlil
2+0+9=
209= 1A+10N
=5D+6A.
1+7+5=
175= 1A+6Ə+6A.
1+4+9=
149= 1A+1P+
6Ə+6A.
533=5+3+3=
11=1A+10N=
5D+6A.

Cədvəl № 6

Söz; Hərflərin sıra № -si
Ə
R İ
K
Ə

A

Ş

1

13

18

10

-

22

18

2 Azərb.

18

1

26

7

24

14

16

7

13

1

26

18

10

12

Sıra №

Əlifban
ın adı
L
23
1 Ərəb
Latın
3 Rus
Kiril
Cəmi və
təhlili

54=4D.+ 3=1A+1
5D=3A P+1D
+6A.
MİMC
P

A

A

1
1
65= 26=2+6 52=1A 24=2+ 50= 26=2+6
5D =1A+ +1P 4= 6A. 5D =1A+1P
+6A. 1P+6A +5D =1A +
+ 6A.
5D

D

15
15

“ L A M”
L

Ə

H

23

18

26

U

Cəmi

Təhlil

- = 172= 1A+7Y+2=
10N=1A
18
7
11 28 = 177= 1+7+7=1A
+3P+5D+6A.
A
X
13
21 = 140= 1A+4D.+0=
1
23
=5D
54=4D.+5D26=2+6 60=1A 49=4 489=4D.+8S+9Q=21=
= 3A+ 6A. =1A+ 1P +5D +9=1A 3+6Ə+6O+6A.
+6A.
=6A. +1P+
A
P
5
+6
P
D A
D
D

Sıra №

Cədvəl №7
Əlifba
nınadı

1 Ərəb

M
24

A

L

İ

Söz; Hərflərin sıra № -si
K
İ
Y
O
V

1

23

-

22

-

28

Ə

“ M İ M”
M

İ

D

27

24

-

8

18

2 Azərb.
Latın

3 Rus

19

1

18

14

16

14

31

21

30

19

14

5

14

1

13

10

12

10

33

16

3

14

10

5

57=5D
+7Y=
1A+5D
+6A.

24=
2+4
=1A
+5D
=6A.

18=1A
+8S=1
+1 +1

Kiril

Cəmi və
təhlili

57=5D+ 3=1A+1P 54=4D.+5D 24= 50= 24=2+4= 92=9Q+145=4D. 60=1A
7Y= 1A +1D
= 3A+ 6A. 2+4 5D 1A+5D +1P
+ 5D= +5D
+5D+6A. MİMC
=1
=6
9Q
=6A.
A
A.
P
+5D
D
=6A.

16

MİMC

+6A.

D
8

İ

N

-

25

Cəmi Təhlil
208=

2+0+8=
10N=1A
1+2+4=1A
5
14
20 241= +1P+5D
=1P+6A.
=7Y
5
10
15 171= 1A+7Y+1P
=9Q
18=1A 24=2 60=1A 620=6A.+2+0=8S
+8S=1++4=1A +5D= =1A+1P+6A.
1 +1 +5D= 6A.
MİMC 6A.
+6A.

b) Eyni qaydanı tətbiq edib Adəm, Musa, İsa və
Məhəmməd (s) peyğəmbərlərin adlarının hərflərinin Ərəb,
Latın və Kiril əlifbalarında yerləşdikləri sıra № lərilə təhlilini
aşağıdakı cədvəllərdə göstərirəm:

Sıra №

cədvəl №8
Əlifbanın
A
adı

1

Ərəb

Söz; Hərflərin sıra № si
D
Ə
1

8

18

M
24

Cəmi
51=

Təhlili
1A+5D=6
A.

2 Azərb
Latın

1

5

7

A
Rus
1
5
1
Kiril
26=2+6=
Cəmi və 3P=1+1 8=6Ə
+1= +6O+6A. 1A+1P+6Ə
təhlili

3

MİMC
APD

17

19

32=

3+2=5D

14

21=

3P+6Ə+6
O+6A.

57=5D+ 104=10N+4D=14=
7Y=12= 1A+1P+6Ə+6A.
1A+5D+6A.

Əlifbanın
adı

1 Ərəb

M

Ə

Söz; Hərflərin sıra № si
H
Ə
M
M

Ə

D

Cəmi

Sıra №

Cədvəl №9
Təhlili

160 1A+6A.=
=
1A+1P+5
D
=1P+6A.
2 Azərb 19
7
11
7
19
19
7
5 94= 9Q+4D.=
Latın
1A+1P+5
D+6A.
A
X
A
A
3 Rus
7Y+3P=1
Kiril
1
23
1
1
14
14
14
5 73= 0N=1A
Cəmi və 57=5D 26=2+ 60= 26=2+ 57=1A 57= 26=2 18=6Ə 327=3P+2+7Y
təhlili
+7Y= 12 6=1A+ 1A+5D 6=1A +5D+ 1A+5D +6=1A +6O+ =12=6Ə+6A.
+6A. +1P+6A.6A.
=1A+ 5P 1P+ 6A. =6A. +1P+6A. 6A.
+ 6A.
24

28

26

18

24

18

24

18

8

Cədvəl №10
Sıra №

Əlifba
nın adı

Söz; Hərflərin sıra № si
M U S
A

1 Ərəb

24

-

12

1

2 Azərb
Latın

19

28

25

1

3 Rus
Kiril

14

21

19

1

Cədvəl №11
C
C
ə
Söz; Hərflərin sıra №si ə
Təhlili
Təhlili
m
İ
S
A m
i
i
37= 3P+7Y 12
1
13= 1A+3P=1
= 10N
+1+1+1
A M İ MC
=1A
73= 7Y+3P 14
25
1
40= 4.D.=1+3=
=10N
AP
1+1+1+1
=1A
A M İ MC

Cəmi və
təhlili

55= 5D+5D 10
19
=10N
=1A
57= 49=4D. 56= 3P=1+ 165=1A+6Ə 24=2+ 56=5D
1A+ +9Q= 5D+ 1+1= +5D
4D. =1A +6O
5D+ 13=1A 6Ə APD
+5P=6O
MİMC
6A. +1D+
5D+6A.

19

1

30= 3A-PD=
1+1+1
M İ MC

3P=1 + 83=8+3=11=1
1+1= A+ 1P=5D+6O
MİMC
APD

v) Həmin qayda ilə Adəm, Musa və İsa peyğəmbərlərin adlarının hərflərinin ivrit, rus və ingilis
dillərinin əlifba cədvəllərindəki sıra №ləri ilə təhlilini göstərirəm:

Sıra №

cədvəl №12

Söz; Hərflərin sıra № si

Əlifbanın adı

A

1 Ivrit
2 Rus
3 Ingilis
Cəmi və təhlili

1
1
1
11=1 +1Ad

D

Cəmi

A

5
5
4

M

13
1
14
1
13
10=1AdPey 40=4D/+0=1Ad+3Pd

14=1A+4D/

Təhlili

19=
1A+9Q=10N=1P
21=
2+1=1A+1In+1P
19=
1A+9Q=10N=1P
59=5D+9Q=14=1A+1Ad+6Ə+6A.

Sıra №

Cədvəl № 13
Əlifbanın adı

Söz; Hərflərin sıra № si
M

İ

O

Cəmi

S

E

4D.+3P=7Y1M+6Ə

1 Ivrit
13

-

-

21

-

9

43=

14

16

10

19

6

11

76=

2 Rus
3 Ingilis
Cəmi və
təhlili

Təhlili

Y

13
15
9
40=1Ad+1M 31=3+1=1Ad+ 19=1A+9Q
+1İ+1Mc
1M+1İ+1Mc
=10N=1A

8+6=14=1A+1M
19
5
25
86= +6Ə+6A.
59=5D+9Q=14=1A 11=1A+1M 45=4D.+5D=1Ad 205=2+5D=1A+1M+5D
+1M+6O+6A.
=5D+6O
+1M+1İ+6 ƏQ
=1M+6O

İvrit dilində ADM oxunduğuna görə ikinci A hərfi səslənmir.
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7Y+6ƏQ=13
=1Ad+1M+1İ+1Mc

20

Sıra
№

Cədvəl №14
Əlifbanın adı

Söz; Hərflərin sıra № si

I İ

İ

S

U

S

Cəmi

Təhlili

42=

4+2=1A+5D
=6OP

1
Ivrit

-

-

21

-

21

Rus

10

10

19

21

19

2
79=

3
Ingilis

Cəmi və
təhlili

9

9

19=1A+9Q 19=1A+9=
10N =1IP
=10N=1A

21

19

21

19

59=5+9= 42=4D.+2= 59=5D+9Q=
14=1A+1P
1İP
14=1A+1İP
+6O+6A
+5D=6O
+6O+6A.

77=

7Y+9Q=16
=1A+1P+5
D
7Y+7=14=
1A+1İ+6Ə+6O

198=1A+9Q+8=18=
1A+8S=1A+1M+1İ+5
D=1A+1P+6O

4. Yer kürəsi, yer üzündə olanlar və göylər Allah tərəfindən 6 –
altı günə yaradıldı. Əvvəl və axırın rəmzi 6 rəqəmidir. Yer kürəsində 6 qitə vardır:
1. Avropa
Hər bir qitənin adı “Əlif” hərfi
2. Afrika
ilə başlayır və həmin həriflə də
3. Asiya
bitir. Deməli 6 qitə,Əvvəldə 6
4. Amerika
“əlif” və Axırda da 6 “əlif”.
5. Avstraliya
6. Antraktida
6 + 6 = 12 = 1
| |
↓
Əvvəl Axır
A
L
L
A
H

+

2
↓

=

3→

Allah
Yeri iki günə xəlq etmişdir, eləcə də onun
üzündə olanları və
göyləri də 2 +2 günə.
Cəmi 6 günə

6
+ 6 + 6
↓
↓
↓
Əvvəl Orta
Axır
Keçmiş İndiki Gələcək
zaman zaman zaman

Allah-təala
Musa,İsavə
Məhəmməd(s)
peyğəmbərə üç
səmavi kitab:

Tövratı

İncili və
Quranı nazil

Məhəmməd Peğəmbər(s) sonuncu
peyğəmbər, İslam dini isə axırıncı
dindir. Allah öz nurunu – İslam
dinini tamamlayacaqdır.

Nəticə: a) “Əlif, Lam, Mim!” hərfləri ilə başlanan və
yuxarıdakı cədvəllərdə göstərilən sözlərin təhlili bir daha
göstərir ki, ALLAH yeganədir, Məhəmməd (s) Peyğəmbər
sonuncu peyğəmbərdir və İslam dini (rəmzi işarəsi – 5) dinlərin
axırıncısıdır (Axır – Əvvəl, rəmzi işarəsi 6 – dır).
b) Peyğəmbərlərin adlarının hərflərinin də təhlili göstərir
ki, əvvəl və axır (indiki zaman) rəmzi olan 6 rəqəmləri yalnız
Adəm və Məhəmməd(s) peyğəmbərlərin adlarına uyğun gəlir,
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yəni Adəm peyğəmbər ilk, birinci, əvvəlinci və Məhəmməd(s)
peyğəmbər isə Allahın sonuncu elçisidir.
Musa və İsa peyğəmbərlərin adlarının hərflərinin təhlilindən görünür ki, 1 və 3 rəqəmləri (Allaha və üç peyğəmbərə
işarədir) qabarıq şəkildə özlərini biruzə verirlər. Arada isə bir 6
rəqəmi formalaşır ki, bu da İudizm (Musa peyğəmbər) və
Xristian (İsa peyğəmbər) dinlərinin keçmiş və indiki zamanlarda din kimi mövcud olmalarına işarədir (gələcəkdə bu dinlər
olmayacaqdır).
Gələcəkdə yalnız İslam dini qalacaqdır, o dinlərin
axırıncısıdır. Allah Öz nurunu – İslam dinini tamamlayacaqdır.
124000 peyğəmbər = 1+2+4+0+0+0 = 7 – Yaradan.
7 Y= 1 + 6
Ə
↓

O
A.

Adəm
İlk peyğəmbər

1.Nuh peyğəmbər.
2.İbrahim peyğəmbər (100 vərəq risalələr).
3.Davud peyğəmbər (Zəbur).
4.Musa peyğəmbər (Tövrat) – İudizm d.
5.İsa peyğəmbər (İncil) – Xristian d.
6.Məhəmməd(s) peyğəmbər (Quarni – Kərim)
İslam dini.

İslam dini dinlərin, Məhəmməd(s) peyğəmbər isə
peyğəmbərlərin sonuncusudur.
313 – Mürsəl peyğəmbər =
7Y = 1 + 6 =Əvvəl də
↓
Axır da
Allah --- Odur.

Məhəmməd (s)
Peyğəmbər
Allahın Rəsuludur,
elçisidir
və peyğəmbərlərin
sonuncusudur.
İslam dini dinlərin
axırıncısıdır.

3

+ 1 + 3 = 7 –Yaradan.
Adəm P.

1. 1. Nuh p.
1. +1. Ibrahim p.
3. +1. Davud p.

4. 1. Musa p.
5. +1. İsa p.
6. +1. Məhəmməd(s) p.

Adların baş hərflərini yuxarıdan
aşağıya və əksinə yazsaq bu sözləri
almış oluruq:
↓ N D.
↓M M
İ İ “ALLAH” İ
İ
D ↑N
M ↑M
“Əlif, lam, mim.”
“Əlif, lam, mim.”
“Ha, mim.”
_____________________
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III FƏSİL
ALLAH KƏLAMLARI
Müqəddəs Quranın bəzi surələrinin tərcümələrini (1; 3;
24; 35-36; 39; 41; 43; 45; 53; 55; 56; 57; 61; 76; 80; 87; 97-ci və
112-ci surələrin müəyyən ayələrinin) yazıb, nəzər salsaq,
rəqəmlərin fəlsəfəsini və məzmununu bir daha aydınlaşdırmış
oluruq.
1 – rəqəmi, Yeganə, Vahid.
112-ci surə: “Əl-İxlas” (“Yalnız Allaha məxsus olan Sifətlər”)
surəsi, 4 dörd ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
1. Ya peyğəmbər! [Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən
soruşan müşriklərə]de ki: “[Mənim Rəbbim olan] O Allah
birdir [Heç bir şəriki yoxdur];
2. Allah [Heç kəsə, heç nəyə] möhtac deyildir! [Hamı Ona
möhtacdır; O əzəli və əbədidir!].
3. O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! [Allah özünə heç bir
övlad götürməmişdir!].
4. Onun heç bir tayı-bərabəri, bənzəri də yoxdur!”.
2. – rəqəmi. 41-ci surə: “Fussilət” (“Müfəssəl izah edilmiş”)
surəsi, 34 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
......
Ayə: 12. Allah onları [səmaları] yeddi [qat] göy olaraq 2 gündə
əmələ gətirdi. [Beləliklə, iki gün ərzində yer, sonra 2 gün
ərzində yer üzündə olanlar, daha sonra iki gün ərzində göylər
xəlq edildi. Kainatın yaradılması 6 – altı gün ərzində başa
çatdı......].
3 – rəqəmi. 3-cü surə: “Ali-İmran” (“İmran ailəsi”) surəsi, 200ayədir.
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1 - 4-cü ayələr:
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
1. Əlif, Lam, Mim!
2. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli və əbədi varlıq
Odur.
3 – 4. Sənə özündən əvvəlki [Müqəddəs Kitabları] təsdiq edən
Quranı haqq [doğru] olaraq O [Allah] nazil etdi. Bundan əvvəl
insanları doğru yola yönəltmək üçün Tövratı və İncili də
[səmadan] O endirdi. [Haqqı nahaqdan ayırd edən] Furqanı
[Quranı] da O nazil etdi. Allahın ayələrini inkar edənlər şiddətli
əzaba düçar olacaqlar. Allah yenilməz qüvvət Və intiqam
sahibidir!
4 – rəqəmi. 35-ci surə: “Fatir” (“Yaradan”) surəsi, 45 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
.......
Ayə - 10. Hər kəs [dünyada] izzət-qüdrət, şərəf-şan istəsə,
[bilsin ki, dünyada da, axirətdə də] bütün izzət-qüdrət, şərəf-şan
ancaq Allaha məxsusdur. [Buna yalnız Allaha itaət və ibadət
etməklə nail olmaqla mümkündür]. Pak söz [tövhid kəlməsi,
zikr, həmd-səna] Ona tərəf yüksələr və pak sözü də [Allah
dərgahına] yaxşı əməl qaldırar. [Allah pak sözü eşidər, saleh
əməlidə qəbul edər]. Pis əməllər edənləri şiddətli bir əzab
gözləyir. Onların qurduqları hiylələr boşa çıxar.
53-cü surə: “Ən-Nəcm” (“Ulduz”) surəsi, 62 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
........
Ayə - 39. İnsana ancaq öz əməli, öz zəhməti qalar! [İnsan
dünyada var-dövlətlə deyil, etdiyi əməllərlə ad qoyar. Axirətdə
də ona yenə əməlləri müqabilində qiymət verilər].
5 – rəqəmi. 43-cü surə: “Əz-Zuxruf” (“Qızıl bəzəklər”) surəsi,
89 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
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1. Ha, mim!
2. [Haqqı batildən ayıran], açıq-aydın Kitaba and olsun ki,
3. Biz onu, anlaya biləsiniz deyə, ərəbcə Quran etdik.
4. Şübhəsiz ki, o, dərgahımızdakı əsl kitabda [lövhi-məhfuzda]
mövcuddur. O, çox uca və çox hikmətlidir [yaxud ayələri baxımından çox möhkəmdir].
56-cı surə: “Əl-Vaqiə” (“Vaqiə”) surəsi, 96 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
.......
78. O [Allah dərgahında] qorunub-saxlanılan bir kitabdadır
[lövhi-məhfuzdadır, yaxud lülələnib-bükülmüş kağızlardadır].
96. Elə isə [ya Peyğəmbər] sən ulu olan Rəbbinin adını
müqəddəs tutub zikr et! [“Sübhanallah vəlhəmdu lillah” de!]
80-cı surə: “Əbəsə” (“Qaşqabağını tökdü”) surəsi, 42 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
........
13. Bu Quran [Allah dərgahında] çox möhtərəm, mötəbər
səhifələrdə 14. Qədr-qiyməti yüksək, şanı uca, tərtəmiz səhifələrdədir.
87-ci surə: “Əl-Əla” (“Ən Uca” surəsi), 19 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
1. [Ya Peyğəmbər!] Ən uca olan Rəbbinin adını pak və müqəddəs tutub şəninə təriflər de! [Onu bütün eyb və nöqsanlardan
uzaq bil!].
2. O Rəbbin ki, [hər şeyi] xəlq etdi və nizama saldı.
3. O Rəbbin ki, [hər şeyin keyfiyyətini, xüsusiyyətini, davam
müddətini] əzəldən müəyyən etdi və [hamıya] yol göstərdi.
........
6. [Ya Peyğəmbər!] Biz sənə [Cəbrail vasitəsilə Quranı] oxudacağıq və sən [onu] unutmayacaqsan.
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97-ci surə: “Əl-Qədr” (“Qədr gecəsi”), 5 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
1. Həqiqətən, Biz Quranı Qədr gecəsi [lövhi-məhfuzdan] dünya
səmasına nazil etdik!
2. [Ya Peyğəmbər!] Qədr gecəsinin nə olduğunu bilirsənmi?!
3. Qədr gecəsi (savab cəhətdən) min aydan daha xeyirlidir! [O
ramazan ayının on doqquzuna, iyirmi birinə, iyirmi üçünə,
iyirmi beşinə, əksər rəvayətə görə isə iyirmi yeddisinə təsadüf
edir].
6 – rəqəmi. 25-ci surə: Əl-Furqan (“Fərqləndirmə”) surəsi, 77
ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
1. Aləmləri qorxutmaq üçün haqqı batildən ayıran Quranı öz
bəndəsinə [Məhəmmədə] nazil edən Allah nə qədər uca, nə
qədər uludur! [Ucalardan ucadır; əzəli və əbədidir, xeyir, bərəkəti
bol və daimidir].
2. O Allah ki, göylərin və yerin hökmü [səltənəti] Onundur. O
[özünə] heç bir övlad götürməmişdir; mülkündə heç bir şəriki
yoxdur. O, hər şeyi yaratmış və [onun nə cür olacağını] əvvəlcədən müəyyən etmişdir.
.....
59. O, göyləri, yeri və onların arasındakıları 6-altı günə xəlq
edən, sonra ərşi yaradıb ona hakim olan Rəhmandır. Bunu biləndən (Allahın Özündən və ya Cəbraildən) xəbər al!
35-ci surə:
7 – rəqəmi. “Fatir (“Yaradan”) surəsi, 45 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
........
41. Həqiqətən, Allah göyləri və yeri zaval tapmasınlar [öz
məhvərindən çıxmasınlar] deyə, tutub saxlayır. Əgər onlar öz
mehvərindən çıxsalar, Allahdan başqa onları heç kəs tutub
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saxlaya bilməz. Doğurdan da, Allah həlim və bağışlayandır!
[Bəndələrinə cəza verməkdə tələsməz, tövbə edənləri əfv edər].
13. Allah gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatar. O, günəşi
və ayı da [öz əmrinə, sizin mənafeyinizə] tabe etmişdir. Onların
hər biri [öz hədəqəsində, öz dairəsində] müəyyən müddətədək
[qiyamət gününə qədər] dövr edər. Bu, sizin Rəbbiniz olan
Allahdır, hökm Onundur. Sizin Ondan qeyri ibadət etdikləriniz
bir çərdək qabığına belə sahib deyillər.
55-ci surə: “Ər-Rəhman” (“Rəhmli Olan Allah”) surəsi, 78
ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
.......
33. Ey cin və insan tayfası! Əgər göylərin və yerin ətrafından
[çevrəsindən] kənara çıxa bilərsinizsə, çıxın. Siz [oradan] ancaq
qüdrət və qüvvətlə [Allahın sizə bəxş etdiyi elmin qüdrətilə] çıxa
bilərsiniz! [Yaxud siz oradan qüdrət və qüvvət vasitəsilə çıxa
bilərsiniz ki, bu da sizdə yoxdur!].
57-ci surə: “Əl-Hədid” (“Dəmir”) surəsi, 29 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
........
4. Göyləri və yeri 6 gündə xəlq edən, ərşi yaradıb hökmü altına
alan Odur. O yerə girəni də, yerdən çıxanı da, göydən enəni də,
göyə qalxanı da bilir. Siz harada olsanız, O sizinlədir. Allah
sizin nə etdiklərinizi görəndir!
5. Göylərin və yerin hökmü onun əlindədir. Bütün işlər, axırda
ancaq Allaha qayıdacaqdır.
6. Gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatan Odur. O, ürəklərdə olanları biləndir!
8 – rəqəmi. 55-ci surə: “Ər-Rəhman” (“Rəhmli Olan Allah”)
surəsi, 78 ayə.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
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1. Rəhman [Rəhmli olan Allah!]
.........
3. İnsanı yaratdı.
5. Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edər.
10. Yeri də bütün məxluqat üçün O döşədi.
76-cı surə: “Dəhr və ya İnsan” surəsi , 31 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli olan Allahın adı ilə!
1. İnsanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o, xatırlanmağa layiq
bir şey olmamışdır. [Yaxud insanın elə bir dövrü olub keçmişdirmi ki, o, həmin dövrdə xatırlanası bir şey olmasın?! Əlbəttə
olmuşdur. İnsan əvvəlcə mövcud deyildi. Sonra o, yəni ulu
babamız Adəm torpaqdan və sudan yoğrulub insan şəklinə
salınmış, ona ruh verilmiş və o, həyat sürməyə başlamışdır. İnsanın nə üçün yaradıldığını nə göy əhli, nə də o özü bilirdi.
Tədriclə mələklər və o özü nə üçün yaradıldığını anladı].
2. Həqiqətən, Biz insanı [sonrakı mərhələdə ata-anasının toxumundan ibarət] qarışıq bir nütfədən yaratdıq. Biz onu
[dünyada özünü neçə aparacağı, hər şeyin xaliqi olan Allaha
itaət edib-etməyəcəyi ilə] imtahana çəkəcəyik. Biz onu eşidən və
görən yaratdıq.
3. Biz ona haqq yolu göstərdik. İstər [nemətlərimizə] minnətdar
olsun, istər nankor [bu onun öz işidir].
.........
28. Onları yaradan da, güclü-qüvvətli edən də [oynaqlarını birbirinə bağlayan da] Bizik. Əgər istəsək, onları özləri kimilərlə
əvəz edərik [onları məhv edib yerlərinə zahirən özlərinə bənzəyən,
lakin Allaha müti olan, Rəbbinə səmimi-qəlbdən ibadət edən
başqa bir məxluq gətirərik].
29. Həqiqətən, bu surə bir öyüd-nəsihətdir. Kim istəsə, Rəbbinə
tərəf bir yol tutar [ibadət və itaətlə Allaha yaxınlaşar].
30. [Ey insanlar! Onu da bilin ki,] Allah istəməsə, siz [bunu]
istəyə bilməzsiniz. Həqiqətən, Allah [hər şeyi] biləndir, hikmət
sahibidir!
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57-ci surə: “Əl-Hədid” (“Dəmir”) surəsi, 29 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı ilə!
.......
3. Əvvəl də, axır da, zahir də, batin də Odur. O, hər şeyi biləndir!
[Allahın zatı hər şeydən əvvəldir. Hər şey məhv olduqdan sonra
yenə Allahın zatı qalacaqdır. O, hər şeyin fövqündədir, bütün
məxluqat açıq-aşkar Onun varlığına dəlalət etməkdədir. Allah
gizli və aşkar olan hər şeyin mahiyyətini bilir. Yaranmışlar,
Allahın varlığına dəlalət edən qüdrət nişanələrini hər addımda
müşahidə etsələr də, Allahın zatını gözlə görə bilməz, Onun
mahiyyətini əqllə dərk edə bilməzlər. Daha doğrusu Allah öz
əzəli elmi və qüdrəti ilə hər şeyi görüb bildiyi halda, Özü
görünməz, dərkolunmazdır. Allahın varlığı aşkar, mahiyyəti isə
tamamilə gizlidir.]
1-ci surə: “Əl-Fatihə” (“Kitabı açan”) surəsi, 7 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı ilə!
1. Həmd [şükr və tərif] olsun, Allaha-aləmlərin Rəbbinə,
2. [Bu dünyada hamıya] rəhmli, [axirətdə isə ancaq möminlərə]
mərhəmətli olana,
3. Haqq-hesab [qiyamət] gününün sahibinə!
4. Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək
diləyirik!
5. Bizi doğru yola yönəlt!
6. Nemət verdiyin kəslərin yoluna!
7. Qəzəbə düçar olanların və [haqdan] azanların yoluna yox!
9 –rəqəmi. 57-ci surə: “Əl-Hədid” (“Dəmir”) surəsi, 29 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı ilə!
1. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı, Allahı təqdis edib şəninə
təriflər deməkdədir. O, yenilməz qüvvət və hikmət sahibidir!
2. Göylərin və yerin hökmü Onun əlindədir. Dirildən də, öldürən də Odur. O, hər şeyə qadirdir!
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36-cı surə: “Yasin” surəsi, 83 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı ilə!
..........
12. Həqiqətən, ölüləri dirildən, onların dünyada nə etmiş
olduqlarını və qoyub getdiklərini yazan Bizik. Biz hər şeyi
hesaba alıb lövhi-məhfuzda [yaxud zəmanə imamının yanında]
təsbit etmişik.
39-cu surə: “Əl-Zumər” (“Zümrələr”) surəsi, 75 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı ilə!
.........
42. Allah [əcəli çatan kimsələrin] canlarını onlar öldüyü zaman,
ölməyənlərin [hələ əcəli çatmayanların] canlarını isə yuxuda alar
[çünki yuxu da ölüm kimi bir şeydir, yuxu zamanı ruhun
bədənlə əlaqəsi kəsilər]. Ölümünə hökm olunmuş kimsələrin
canlarını [ruhlar aləmində] saxlayar [onların ruhu bir daha
bədənlərinə qayıtmaz, beləliklə də, bədən ölüb gedər]. Digər
[ölümünə hökm olunmamış] kimsələrin canlarını isə müəyyən
bir müddətdən [əcəlləri gəlib çatıncaya qədər, yuxudan oyandıqda bədənlərinə] qaytarar. Həqiqətən, bunda düşünən bir
qövm üçün [Allahın hər şeyə qadir olmasına, qiyamət günü
ölüləri dirildəcəyinə dəlalət edən] əlamətlər vardır!
45-ci surə: “Əl-Casiyə” (“Diz çökmüş camaat”) surəsi, 37
ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı il!
..........
24. [Qiyaməti inkar edənlər] belə deyirlər: “Dünya həyatımızdan başqa heç bir həyat yoxdur; ölürük və dirilirik [biri ölür,
digəri anadan olur; biz ölürük, övladlarımız, nəslimiz isə
yaşayır]; bizi öldürən ancaq dəhrdir [zamanın gərdişi, ömür
müddətidir; yaşa dolub qocalmağımızdır]. Bu barədə onların
heç bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar! [Hər şeyi
zamanın, vaxtın boynuna yıxmaq doğru deyildir, çünki bütün
canlı və cansız məxluqat kimi zamanın özünü də yaradan
Allahdır].
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10 – rəqəmi. 24-cü surə: “Ən-Nur” (“Nur”) surəsi, 64
ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı ilə!
.........
35. Allah göylərin və yerin nurudur. [Kainatı yaradıb ona nur
verən, yer və göy əhlinə haqq yolu göstərən xaliqdir]. Onun
[Peyğəmbərimizin və möminlərin qəlbində olan] nuru, içində
çıraq olan bir taxçaya bənzər, taxçadakı o çıraq bir qəndilin
içindədir, o qəndil isə sanki parlaq bir ulduzdur. O çıraq nə
şərqdə, nə də qərbdə [aləmin ortasında] olan mübarək bir
zeytun ağacından yandırılır [Şərqdə deyildir ki, günəş batdıqda,
qərbdə də deyildir ki, günəş doğduqda qaranlıqda qalsın].
Onun [zeytun ağacının] yağı özünə od toxunmasa da, sanki [az
qala] işıq saçır. O, nur üstündə nurdur. Allah dilədiyini öz
nuruna qovuşdurur [istədiyinə öz nurunu bəxş edib, cənnət yolu
olan islam dininə yönəldir]. Allah hər şeyi biləndir!
42. Göylərin və yerin hökmü Allahındır. Axır dönüş də
Allahadır.
61-ci surə: “Əs-Səff” (“Səf”) surəsi, 14 ayədir.
Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı ilə!
..........8. Onlar Allahın nurunu [islam dinini] öz ağızları [öz
iftiraları və şər sözləri] ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də öz nurunu (dinini) tamamlayacaqdır.
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IV FƏSİL
ALLAHIM ADLI ŞERİN TƏHLİLİ.
Digər şerlər.
1. Şer “Allahım”
Adiyəm, adilərin adisiyəm, Allahım,
Adili adilərin adilidir Allahım.
Adilik adilikdən adilənir, Adilim,
Adilik, adillikdən adillikdir Allahım.
Adilər adiləri Adillərdir, Adilim,
Adillər adilləri Adilimdir Allahım.
Adillər adilindən adiləndim, Adilim,
Adilim adilliklər adilidir Allahım.
Adillər adilliklər adisidir, Adilim,
Adillik adillərin adilidir Allahım.
Adilin adisinin adisiyəm, Allahım,
Malikin adilərin adisidir, Allahım.
20.01.2001-ci il
Buzovna qəs.
Göründüyü kimi ser: 6 beytdən = 6A
12 misradan = 6Ə+6A
48 sözdən = 4+8=12= 6Ə+6A ibarətdir.
66 = 6Ə+6A
Bütün misralar Allaha müraciətlə bağlıdır. 12 = 6Ə+6A.
Sözlərin 39-nun (otuz doqquz) kökünü “adi” sözü təşkil edir:
39=3+9=6Ə+6A.
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şer müəllifinin adını çıxmaq şərtilə qalan 47 (qırx yeddi) söz
“Əlif” hərfi ilə başlanır.
“A”
şerin yazılması zamanı 56 “əlif”, 64 “lam” və 19 “mim”
hərfindən isttifadə edilmişdir.
“Əlif” – 56 = 5D+6A = 11 = 1A+1P
“Lam” – 64 = 6+4 = 10 = 1+0 = 1A
“Mim” – 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1A
“Əlif” + “Lam” = 56+64 = 120 = 12+0 = 12 = 6Ə+6A =
1A+5D+6A
“Əlif” + “Mim” = 56+19 = 75 = 7+5 = 12 = 6Ə+6A =
1A+5D+6A
“Lam” + “Mim” = 64+19 = 83 = 8+3 = 11 = 5D+6A = 11 =
1A+1P
“Əlif” + “Lam” + “Mim” = 56+64+19 = 139 = 1+3+9 = 13 =
1+12 = 1A+6Ə+6A.
“Adi” sözü. “D” hərfi = 51 = 1A+5D = 6A.
“İ” hərfi = 85 = 8+5 = 13 = 1+12 = 1A+6Ə+6A.
56+51+85 = 192 = 1+9+2 = 12 = 6Ə+6A.
2. Şer “Tanrım”
Tənhayam, təklənmişəm, təkliyimin təbi Tanrım,
Təkliyin, təmizliyin təntənəsi, tacı Tanrım.
Tək Tanrı təlatümü, tədbiriylə törənmişik,
Tər-təmiz tərtibatın tər töhfəsi, təri Tanrım.
Tanrımız təbiətlə tən törədib tarixləri,
Tarixin, tarım tarım toxunulmaz teli Tanrım.
Törənən toplanandır, toplayandır təbiətcə,
Tərsimi tənliyimin tilsimisən, təxti Tanrım.
Tanıyaq Tanrımızı, tükənməsin törənişlər,
Törənmiş tapınmalı tanrısına, turlu Tanrım.
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Tanrını tanıdıqca tükənməyər tariximiz,
Tək təsir, təbiriylə Turanımı, topla Tanrım.
Malikəm, Tanrı təxtindən təbimi toplayıram,
Təklikdə, tən-tənlikdə, tək-təkcəsən taclı Tanrım.
21.01.2001-ci il
Buzovna qəs.
3. Şer “Sübhanəkə”
Səmada səyyarələr sayrışıqdır, Sübhanəkə!
Səninəm, səltənətin sərhədsizdir, Sübhanəkə!
Sübhüdə sıx səmalar söküldükcə, surətini,
Sevirəm, səadətim səninlədir, Sübhanəkə!
Səbirdə səbirlilər, süzüldükcə səbirləri,
Səbirliyəm, sədaqətim səbirimdir, Sübhanəkə!
Saflıqda səbatlılar, sıxlaşdıqca sıraları,
Sadiqəm, sadiqliyim səmimidir, Sübhanəkə!
Səxada salehlilər, səfləndikcə savabları,
Salehəm, salehliyim sabahımdır, Sübhanəkə!
Sənada seyidilər, səslədikcə seyidləri,
Seyidəm, seyidliyim səmədimdir, Sübhanəkə!
Surunda sərkərdələr süstləşdikcə, saraldıqca,
Malikəm, Sahibzaman sahibimdir, Sübhanəkə!
23.01.2001-ci il
Buzovna qəs.
4. Шер “Bəndə-Xuda”
Bənzərin, bərabərin bilinməzdir bəndə-Xuda,
Bütövdür, başlanğıcdır, bölünməzdir bəndə-Xuda.
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Birliyi, bəsirəti bənzəməyir bəşəryətə,
Batini batininin batinidir bəndə-Xuda.
Bəşəri biliklərin bütövlükdə bünövrəsi,
Büs-bütün bəşəryətin banisidir bəndə-Xuda.
Binayi bəsitlikdən birləşdirmiş bəndələri,
Bəndəni böyüyünə bərkidəndir bəndə-Xuda.
Baharın, bənövşənin, bülbüllərin boylanması,
Bolluğun, bərəkətin baqisidir bəndə-Xuda.
Birinci beyitimin bəlağətli bəyanıdır,
Malikin, biçarənin behiştidir bəndə-Xuda.
24.01.2001-ci il
Buzovna qəs.
5. Şer “Anmalıdır”
Aqillər Allahının adlarını anmalıdır,
Allahı, aləmlərin Adilini anmalıdır.
Alimlər asimanın aynasını ağartmalı,
Ayını, ayparanın ağlığını anmalıdır.
Aşiqlər aşiqlərin ağılını almamalı,
Ağını, alovların atəşini anmalıdır.
Aşıqlar ahıların ağrısını ağlamalı,
Ananı, anaların andlarını anmalıdır.
Adamlar abırların, arlarını atmamalı,
Adəmi, ataların amalını anmalıdır.
Azğınlar azlıqların aclığını anlamalı,
Acını, acıların-acısını anmalıdır.
Arzular azadlığın ahəngini aramalı,
Maliki, Allahının amanını anmalıdır.
26.01.2001-ci il.

Buzovna qəs.
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6. Şer “Möcüzəsi”
Mehrində Müqtədirin mərhəmətdir möcüzəsi,
Mübarək Məhəmmədin məqamıdır möcüzəsi.
Mərdlikdə Müqəddəsin Mədinəylə macərasi,
Mübariz mətinliyin meydanıdır möcüzəsi.
Məkkədə müşriklərin məhviylə məhşərlənməsi,
Mətanət məktəbinin misilsizdir möcüzəsi.
Məsləkdə möminlərin məlhəmlə möhkəmlənməsi,
Mehriban Məcidimin müfəssəldir möcüzəsi.
Mənlikdə mənliyimin Mehdiylə mayələnməsi,
Məhəbbət məhvərinin məskənidir möcüzəsi.
Musanın, Məsihinin, Məhəmmədin mərhələsi,
Müqəddim, Mühəyminin məhfuzdadır möcüzəsi.
Mülkündə Malikinin məhrəmanə məntəqəsi,
Malikül-mülkiyyətin məkanıdır möcüzəsi.

28.01.2001-ci il
Buzovna qəs.

7. Şer “Ədalətli”
Əbədi əmrindəyəm, əmirlərin ədalətli,
Əkildim əməyinlə, əməllərin ədalətli.
Əvvəli, əbədisən, əbədiyyətin əlaməti,
Əridim ələminlə, əriməyim ədalətli.
Əzəli əzəmətin, əzəmətlik əlaməti,
Əyildim əziminlə, əyilməyim ədalətli.
Əsili əsirinəm, əsirliyin əlaməti,
Əsirdim əsilliklə, əsirliyim ədalətli.
37

Əhdləri ələklərəm, əhdlərimin əlaməti,
Əhədim əqilimlə, əhdilərim ədalətli.
Əcəmi əslindənəm, Əliliyin əlaməti,
Əcəlim əvvəlimlə, əlbirliyim ədalətli.
Əzizi əzizlərəm, əvəzinin əlaməti,
Əzizim Malikiylə, əzizləməm ədalətli.
29.01.2001-ci il
Buzovna qəs.

8. Şer “Nuri-Nur nurlandırdı”
Nuri-Nur nübuvvətin nütfəsini nurlandırdı,
Nurunun nazilindən Nur-Məhəmmədi nurlandırdı.
Nuri-Nur nəbilərin nəsilini nizamladı,
Nur-Məhəmməd nəslindən Nəqiləri nurlandırdı.
Nəbilər nəzirəsi nəciblərin nəsibidir,
Nuri-pakın nurundan nəcibləri nurlandırdı.
Nəbilər nəbisinin niyyətinin nidasıyla,
Nurani nəsihətdən nəvələri nurlandırdı.
Nurlanmış nəvələrdən nəticələr nurlandılar,
Nuri-nur nəimindən Malikini nurlandırdı.
31.01.2001-ci il
Buzovna qəs.
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9. Şer “Zamanıdır”
Zəmanə zirvədədir, ziyarətin zamanıdır,
Zərinlə zəmanətin, zəminliyin zamanıdır.
Zərridə zənginlikdir, zərgərlərin ziyadəsi,
Zəhminlə zabitənin zinətinin zamanıdır.
Zəlzələ zəruridir, zümrələrin zillətlisi,
Zülmünlə zalimlərin zülmətinin zamanıdır.
Zərərdə ziyanlıdır zəlilərin zərərlisi,
Zəhmətlə zəkatımın, zərurətin zamanıdır.
Zahirdə ziyalıdır zəiflərin zəkalısı,
Zahidlə ziyalının, Zeynəlabdin zamanıdır.
Zehnimdə zabulumdur zərifliyin zənguləsi,
Zülfünlə zər-zibanın, ziyafətin zamanıdır.
Zikrimdə Zül-Cəlaldır, zəfərlərin zəfərlisi,
Maliklə zəmanənin Sahibinin zamanıdır.

03.02.2001-ci il
Buzovna qəs.
10. Şer “İmandandır”
İffəti İlahidən istərsənsə, imandandır,
İslamın ibrətindən ibarətsə, imandandır.
İçini inamınla isidərsən, inşaallah,
İnamın imanından işıqlansa, imandandır.
İradi istəklərlə inləməsən, inşaallah,
İdrakın iradəndən istiqlalsa, imandandır.
İşini insaf ilə işləyərsən, inşaallah,
İnsanın işləməkdən insafıysa imandandır.
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İlahi ilhamıyla ilgilənsən, inşaallah,
İlhamın incilərdən incidirsə, imandandır.
İzzəti ilqarınla itirmərsən, inşaallah,
İlqarın incəlikdən incədirsə, imandandır.
İncili ibraniylə incələsən, inşaallah,
İsanın ivritlərdən ibrətisə imandandır.
Maliki İslamidən incimərsən, inşaallah,
İsimim İlahidən, iradəmsə imandandır.
05.02.2001-ci il
Buzovna qəs.
11. Ser “Haylayıram”
Haqqımın həsrətiylə Hökmdarı haylayıram,
Hakimin hökümüylə həyatımı haylayıram.
Hicrətin hicranıyla həmdəmimi hazırlaram,
Həkimin həbləriylə həyanımı haylayıram.
Hüseynin hünəriylə hərblərimi hazırlaram,
Həsənin harayıyla həqiqəti haylayıram.
Haramın hönkürtüylə hesabını hazırlaram,
Hikmətin hüququyla haqlarımı haylayıram.
Halallıq hissləriylə Malikini hazırlaram,
Allahın hüzurunda Nuri-pakı haylayıram.
07.02.2001-ъи ил
Buzovna qəs.
12. Şer “Ramazanda”
Rəbbimdir ruzimizi rahatlayır ramazanda,
Rəfiqim, Rəhmanımın rizasıdır ramazanda.
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Ruhumdur rəqibimi rameləyib rəndələyən,
Rəşidim, Rəhimimin rəhmilədir ramazanda.
Rukudur rükətimi rəvanlayıb rəhbərləyən,
Ruhiyyəm, ricalarım razılıqdır ramazanda.
Rəssamdır ruhiyyəmi, rənglərimi rəsmiləyən,
Rənglərim, ruhəngizim rəngbərəngdir ramazanda.
Rastımdır rübəndimi rövnəqləyib ritimləyən,
Rübaim ruhlarımın rəhmətidir ramazanda.
Rızadır rayihəsi Rəsuli-Rəsulullahın,
Rəzzaqım rifahımın rübabıdır ramazanda.
Rəbbimdir Ruhilqüdsi rüsxətləyən ramazanda.
Rəsulum Malikini ruhlandırır ramazanda.

09.02.2001- ci il
Buzovna qəs.
13. Şer “Qibləgahım”
Qulunam, qulluğunda qallam, sənsən qibləğahım,
Qəlbimin, qəm-qüssəmin qibləsisən qibləğahım.
Qoyaram qucağında qayğılana qərib qulun,
Qəribin, qəbiləmin qəyyumusan qibləgahım.
Quraram qədimidən qədirlənən qədim qala,
Qədrimin, Quranımın qədirisən qibləgahım.
Qurbanam, qollarımdan qaynaqlana qaynar qanım,
Qanımın, qurbanımın qəbulusan qibləgahım.
Qoymaram qibləmizdə qanadlana qarə qüvvə,
Qəhrəman qardaşların qüvvəsisən qibləgahım.
Qıraram qılıncımla qeyrətsizi, qorxaqları,
Qılıncın, qəzəbimin qüdrətisən qibləgahım.
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Malikəm, qələbədən qənşərində qürurluyam,
Qürurun, qələbəmin qadirisən qibləgahım.
11.02.200-ci il
Buzovna qəs.

14. Şer “Qol-qanadım”
Qəzəbdən qan qaralıb, qırılıbdı qol-qanadım,
Quzğunlar qan qoxuyur, qanayıbdı qol-qanadım.
Qəhərdən, qəm-qüssədən qapanmışam qibləğaha,
Qandamarlar quruyub, qaralıbdı qol-qanadım.
Qalalar qalasını qoyduq qarı qarğalara,
Qorxaqlar qoymadılar, qalxammadı qol-qanadım.
Qüvvətli qardaşlarım qalıbdırlar qəriblikdə,
Qəhrəmanlar qan qusdu, qında qaldı qol-qanadım.
Qılıncam, qaniçəndən qanalmağa qərarlıyam,
Qudurğana qan qusduran qılıncımdı, qol-qanadım.
Qeyrətli, qızğın qanlı qoçaqlar qalxsın qalaya,
Qaldırar Qadir qüvvə, qanadlandı qol-qanadım.
Malikəm, qərar qəti, qoç qalanı qaytaralım,
Mehdinin qüdrətiylə qüvvətləndi qol-qanadım.

12.02.2001-ci il
Buzovna qəs.
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15. Şer “Dostlar duyar”
Dərdlinin də dərdini daha dərdli dostlar duyar,
Dərdini de dostuna, düşüncəli dostlar duyar.
Düzü-düz, doğrunu-doğru danışıb dinləyəni,
Dünya durduqca daim, dəyanətli dostlar duyar.
Dərdimin dərdinə dərd doğrayanlar dostlar deyil,
Döşü dağlı dağımın dumanını dostlar duyar.
Daxili dünyam, dağım dikdir, dırman, dağlı dostum,
Dağ döşündəki dünyanı duyğulu dostlar duyar.
Dərdimi dillə deyibən, dərdləndirməm dostumu,
Dəhrdən doyduğumu duysa, dühalı dostlar duyar.
Malikəm, dərdimin də dərdlərini Dünya duyar,
Dostluqda doğru-dürüst, dayanıqlı dostlar duyar.

13.02.2001-ci il
Buzovna qəs.
16. Şer “Vaxtı çatıb”
Yatmışıq qəflət içrə, dirilməyin vaxtı çatıb,
Dünyanın axırının, qiyamətin vaxtı çatıb.
Bəşər övladıyıq, əcdadımız Adəm atamız,
Tanrının möcüzəsin dərk etməyin vaxtı çatıb.
Fani dünyada, görən nə olmuşdur qazancımız,
İnsanın əməlinin əvəzinin vaxtı çatıb.
Çarpışaq nəfsimizlə, təmizlənsin qoy canımız,
Adamın öz-özünə nifrətinin vaxtı çatıb.
Dünya sirli hikmətdir, nəsihətdir Quranımız,
Həyatın ibrətini götürməyin vaxtı çatıb.
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Ey cəmaət, bəşər əhli, car çəkir ruhlarımız,
Haqqın və ədalətin, qələbənin vaxtı çatıb.
Malikəm, həqq aşiqi, rəhm et, uca Allahımız,
Xudanın həqq-hesabı, mərhəmətin vaxtı çatıb.
14.02.2001-ci il
Buzovna qəs.
17. Şer “Şah şəhidim”
Şanlı şahinlər şahı, şücaətli şah şəhidim,
Şəfqətli, şirin, şəkər, şərafətli şah şəhidim.
Şeytanlar, şərəfsizlər şəhidlərin şikarıdır,
Şikarı şaqqalayan şairimdi, şah şəhidim.
Şəkilin şüurumun şəbnəm şehi şirəsidir,
Şəxsiyyətin şöhrətinin şivəsidi şah şəhidim.
Şəcərən şəfəqlənir, şaxələrin şövqləndirir,
Şükrlər, şadlanırsan, şahənşahdı şah şəhidim.
Şimşəyin şölələri şəhidlərin şamlarıdır,
Şəriət şəhrinə şayan şükranlı şah şəhidim.
Malikəm, şir şairin şəninə şer şərqilərəm,
Şüarım Şiri-Xuda, Ya Hüseyndi, şah şəhidim.
16.02.2001-ci il,
Bakı, Buzovna qəs.
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18. Şer “Şəhidlərin qanın alaq”
Vətənin itirilmiş torpağını geri alaq,
Onu qanla suvaran şəhidlərin qanın alaq.
Torpağın qan yaddaşı ulu əcdadlar ruhudur,
Bu ruhun, o yaddaşın, şəhidlərin qanın alaq.
Damarda axan qanlar köklərimizin ruhudur,
Bu ruhdan dönməyərək şəhidlərin qanın alaq.
Uca göydə sayrışan varlıq şəhidlər ruhudur,
Bu ildə, əsrimizdə şəhidlərin qanın alaq.
Vuruşa səsləyənlər müqəddəslərin ruhudur,
Vətənin, əcdadların, şəhidlərin qanın alaq.
Cihada qalxan qüvvə həmvətənlərin ruhudur,
Yaradan kömək olsun, şəhidlərin qanın alaq.
Tanrıdan qüvvət alan bu Malikin öz ruhudur,
Düşməni məhv eyləyək, şəhidlərin qanın alaq.
17.02.2001-ci il
Buzovna qəs.
19. Şer “Gəlib”
Xoşbəxt gördüm mən o kəsi, ürəyinə iman gəlib,
Xoş günlər arzu edir, xəlqi üçün yanan gəlib.
Yağı düşmən qarşısında, diz çökməyib imanlılar,
Nə olsun, kökümüzə zidd başqa bir zaman gəlib.
İşıq, Nur, Günəş həqiqətləri əbədi varlar,
Müvəqqəti bir haldır ki, önünə duman gəlib.
Hər səhər Nurun al şəfəqləri qəlbi alovlar,
Vermişik könlümüzü, o bizə ərmağan gəlib.
Xalq səbirlə dözərsə, Xuda ona kömək olar,
Tanrı dərgahından, bu bir sınaq, imtahan gəlib.
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Haqsız, kafir, imansızlar zülm həddini aşıblar,
Onları məhv etməyin məqamları çoxdan gəlib.
Həqq aşiqləri inamla döyüşdə vuruşurlar,
Fəda edirlər canların, bu hökm Allahdan gəlib.
Şükr edək ey insanlar, uca qüdrət Sahibi var,
Qələbə çalmaq üçün göydən bizə fərman gəlib.
Malik, Müqəddəs Kitabla hidayət yolumuz var,
Hazır olun intiqama, Sahibi Zaman gəlib.
19.02.2001-ci il.
Bakı, Buzovna
20. Şer “Gəlmişdir”
Qüssə, kədər, qəlb ağrısı qayğıları gəlmişdir,
Təmiz duyğu, hisslərimin arzuları gəlmişdir.
Ana Vətən torpaqları yağı düşmən tapdağında,
Onu azad edənlərin öz vaxtları gəlmişdir.
Məni didib parçalayan fikrin, dərdin əlindən,
Canım doyub, iç dünyamın duyğuları gəlmişdir.
Ömür gedir, həyat qısa, onun qədrin bilməkçün,
Ötən günü yada salmaq zamanları gəlmişdir.
Ulu dünya bir sirrdir ki, onu biz dərk etmək üçün,
Həyat boyu düşünməyin məqamları gəlmişdir.
Arzu, fikir dünyasının ümmanına baş vurdum,
Kama yetdim, İlahinin buyruqları gəlmişdir.
Uca Tanrı, Malik deyir, rəhm et, məni səbrli et,
Əziz, Adil Yaradanın sınaqları gəlmişdir.
20.02.2001-ci il
Bakı, Buzovna qəs.
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21. Şer “Allahın Camalıdır”
Cismimin cazibəsi Cəlilimin camalıdır,
Cahanı cəmeyləyən Cəlalımın camalıdır.
Cavadın camalından cövhərlənən cananımdır,
Cananı cilvələyən Cəvadımın camalıdır.
Cananın canalıcı cah-cəlalı cəfamıdır?
Cananı cəzbeyləyən cəfakeşin camalıdır.
Cövrlərin cəfasından canalanım cananmıdır?
Canımı canlandıran cananımın camalıdır.
Ceyranı cilovladım, cəsarətim cəzamıdır?
Cəhdimi cəzalayan ceyranımın camalıdır.
Cənabın cümlə-cahan cəmiyyəti cənnətmidir?
Cənnəti caizbilən Cənabımın camalıdır.
Malikin cənnət-məkanı Cəmilin camalıdır,
Cahanın cavidanı Cəlaluhun camalıdır.
21.02.2001-ci il
Bakı,Buzovna
22. Şer “Səslər məni”
Sevimli sevgilimin sevda səsi səslər məni,
Solmayan, saralmayan sədaqəti səslər məni.
Sübh-səhər surətində sakit səma söküldükcə,
Sayrışan səyyarələr, səməndərim səslər məni.
Sıldırım, sal suların soyuq suyu süzüldükcə,
Sakitcə, saf sularda süzən sona səslər məni.
Sən sanki sehirimsən, sirli səsin səsləndikcə,
Sirrindən söz sızmayan sözlü sənəm səslər məni.
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Səsinin, simli sazın sarı simi sıxıldıqca,
Səbatlı, sarsılmayan silahdaşım səslər məni.
Malikəm, sevgimə sadiq sonamı səslədikcə,
Sevgili sənubərim sabahıma səslər məni.
22.02.2001-ci il
Buzovna qəs.
23. Şer “Ovlar səni”
Oğrun-oğrun ovsunlayıb, o oğlan ovlar səni,
Ondakı oxun odu odlayacaq, ovlar səni.
Ovlağın ortasında olsan, ovçu ovlayacaq,
Oğuzlar oğuzunun odlu oğlu ovlar səni.
Ortağı olursansa, ol, oxşasın, ovsun səni,
O odlar ölkəsinin ozanıdır, ovlar səni.
O Olanın odundan odlanacaqdır Malikim,
Oyan, Onun oduyla ovsunlayan ovlar səni.

23.02.2001-ci il
Buzovna qəs.

24. Ser “Mən görürəm”
O qarə gözlərində məhəbbəti mən görürəm,
Gözünün güzgüsündə öz əksimi mən görürəm.
Qaşların ox kimidir, dəlib-keçir ürəyimi,
Ürəyim yaralıdır, qubarını mən görürəm.
Od kimi baxışından gözlərimə nur ələnir,
Nurunun işığında həyatımı mən görürəm.
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Saçların qap-qaradır, zülfü siyah bənizini,
Ey gülüm, surətində gözəlliyi mən görürəm.
Ürəyin tər-təmizdir, gözəl hisslər məskənidir,
Qəlbimin mərkəzində ürəyini mən görürəm.
Sevginin atəşində Malik yanar, alovlanar,
Alovun haləsində cananımı mən görürəm.
24.02.2001 –ci il
Bakı, Buzovna qəs.
25. Ser “Yoxlamaqçün”
Yaradan yaratmışdır yatmışları yoxlamaqçün,
Yaranmış yaxınlaşmış yekunları yoxlamaqçün.
Yatandan yuxudadır yalquzaqlı yaramazlar,
Yaşlaşmış, yamanlaşmış yaltaqları yoxlamaqçün.
Yatırdan yağılardır, yerlərini yağlayanlar,
Yağlanmış, yoğunlaşmış yorğaları yoxlamaqçün.
Yolundan yayınmışdır yurdlarını yandıranlar,
Yaşanmış, yezidləşmiş yalqızları yoxlamaqçün.
Yarından yaxındadır yarısını yaşadanlar,
Yetişmiş, yenilməmiş yarlarını yoxlamaqçün.
Yaşadan Yaradandır, yaddaşları yadigarlar,
Yazılmış, yaşanmamış Malikini yoxlamaqçün.
26.02.2001-ci il
Bakı şəh. Buzovna qəs.
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26. Ser “Məzarımız”
Dəmirlə daş hasara alınıbdır məzarımız,
Qıfılla möhkəm həbsə salınıbdır məzarımız.
Üstünü örtmədiniz zil qara barmaqlıq ilə,
Rahat ola bilmərsiniz, qaçacaqdır məzarımız.
Sağ ikən, bizləri siz qıfıl altda saxladınız,
İndi də yeni dəblə qıfıldadır məzarımız.
Cahil insan bilginən, sağlığında adamlara
Düzgün qiymət veriniz, duyacaqdır məzarımız.
Nəşimiz məzardadır, ruhlarımız uçur göydə,
Ruhumuz məhbus deyil, zindandadır məzarımız.
Qəlbi kor canlı meyit, sən qoruma qara daşı,
Allaha xoş getməyir, darıxdırır məzarımız.
Malik İslam, bu mətləbi sən anlat ki,insanlara
Şüarı azad ruhun, azadlıqdır məzarımız.
29.11.2001-ci il.
Buzovna qəs.
27. Ser “Yerini”
Ömrün boyu axtardın nər ərənlər yerini,
Tale sənə yazmışdı şah şəhidlər yerini.
Gördün insan acgözdür, nankor çıxıb nəfsiylə,
Xain, alçaq, namərdlər güdürmüşlər yerini.
Rəbbim azad yaratdı səni təmiz ürəklə,
Kişi kimi vuruşdun, zəbt etdilər yerini.
Təslim ola bilməzdin, düşmən vurdu məkirlə,
Dostlar səbirlə dözür, boş görməzlər yerini.
Zalım xain öyünmə, yox olarsan ölümlə,
Ali qüvvə hifz edir ölməz mərdlər yerini.
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Aləm əzəl, əbədi, sirlə dolu hikmətlə,
Göyün şəhid qatında qoy görsünlər yerini.
Etdim dərk öz-özümü qüssə, qəmlə, kədərlə,
Təkcə ziyarət etdim, şair qəbir yerini.
Qəlbim duydu naqilsən, ordan bura əlaqə,
Qızıl telli mələklər tez dedilər yerini.
Beynim təhlil eylədi sirri hikmət gücüylə,
Çox ölçülü zamandır, de, bilsinlər yerini.
Ruhun göydə uçuşur yüksək arzu, fikirlə,
Yeni, cavan nəsillər ondan bilər yerini.
Şair əbədi yaşar əməlləri, ruhiylə,
Malik cənnəti dilər, Tanrı verər yerini.
12.03.2002-ci il.
Buzovna qəs.
28. Шер İlahi, təbiət, insan vəhdəti
Ədalət xeyirlə, zülm şərlə qardaş,
Xəmiri yoğrulub haqdan dünyanın.
Təbiət Tanrıyla sevgili sirdaş,
İnsan, məhsuludur O Yaradanın.
Təbiət insanla canlı bir orqan,
İlahi vəhdətin rəmzidir onlar.
Ruhsuz bir bədəndə nəyə lazım can,
Ayrı-ayrılıqda yaşamыр onlar.
Adil yaradandan haqq yolumuz var,
Эюндяриб Китабы, ону анмаьа.
İlahi nizamdan bir dünyamız var,
Kimsə qadir deyil onu pozmağa.
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Bəşər övladında haqqa taпınmaq,
Onun xilasыдыр, доьру йoludur.
Hidayət yolunda yolunu azmaq,
Nahanын мящвидир, яйри yoludur.
Öyrədən Xudadır haqqa gəlməyə,
İnsan təbiətlə gəlir birliyə.
Zülmətdən işığa doğru getməyə,
Rəbbim zəmanətdir bərabərliyə.
Mən, Malik İslamam, Haqqın əsgəri,
İlahi qüvvənin çevrəsindəyəm.
Xilas etmək üçün, щярбдян Bəşəri,
Ya Rəbb, qələbənin həsrətindəyəm.
21.02.2000

29. Шер Valideynlərim
Deyirəm ömrünüz getməyib bada,
Eşq olsun Sizlərə, ей язизлярим!
Башлары, гялбляри, ягидяляри
Щеч вахт тцкянмяйян нур дянизлярим!
Övlada, nəvəyə olan sevginiz
Tanrıdan yaranan pak məhəbbətdir.
Allahın yolunda əməlləriniz
Щеч вахт данылмайан бир щягигятдир.
Tanrı verib Sizə şöhrətля nüfuz,
Ята едиб щям дя аьылла фящми,
Мянимчцн сямадя айла ulduzsuz,
Бизя юйрядирсиз həyatла elmi.
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Parlayan işıqlı, nurlu günəş tək
İsidir bizləri sizin ziyanız.
Həyatda ən ali müəllimim tək
Öyrədir həmişə sizin zəkanız.
Çöhrəniz ətrafa işıq, nur saçır,
Qoymur haqq yolundan bizi azmağa.
Bu yolda qələbə, azadlıq vardır,
Hazıram uğrunda şəhid olmağa.
Çox şükür qurtarır, gömülür kədər,
Qəlbiniz məşəldir, qızdırыr, sönmцр.
Зцлмятдян чыхарыр, эетмяйир щядяр,
Ешгиниз цлвидир, тцкянмир, битмир.
Ata can, ana can, deyirəm Sizə,
Alnıma yazılan tale yaşanır.
Чалаг дюйцшлярдя зяфяр, гялябя,
Йашадаг мярдликля гейряти елляр.
Haqla, ədalətlə qələbə çalmaq
Oğlunuz Malikin şah amalıdır.
Nəsliniн, кюкцнцн гейдиня галмаг
Malikin ябяди истигбалыдыр.
23.02.2000
30. Şer Laqeydlik
Bəşər övladında, bu laqeydliyi
Törədən, yaşadan görəsən nədir?
Bu yerin məzardan soyuq ürəyi
Bizi isitməyə qadir deyildir?
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Fəqət, insan bu torpaqdan yaranmış,
O soyuqluq yerin qatından gəlir.
İnsan təbiətə soyuq yanaşmış,
Laqeydlik bəşərə insandan gəlir.
İnsanın təbiətə biganəliyi,
Qəlbini daşladan laqeydliyidir.
İnsanın insana biganəliyi
İndi cəmiyyətdə нюгсан deyildir.
Təbiət insana hər şeyi vermiş,
Ağıl və ruh ona Allahdan gəlir.
Müdriklər bununla kamala yetmiş,
Bəşərə istilik göylərdən gəlir.
İnsanlar son zaman unutqan olmuş,
Bəşər tarixini, kökünü bilmir.
Bu mənfur laqeydlik məhvə aparmış Ulu keçmişimdən bу səda gəlir.
İlahi, бир йол ач millətimизя,
Эцъ, гцввят бяхш еля щяр биримизя.
Дцшмянляр эюз дикя билмясин даща,
Бабалардан галмыш йурд йеримизя.
24.02.2000

31. Şer Mərdlər əyilmir
Ya Rəbb, nə üçün mərd namərddən asılı?
Mənliyini itirirlər adamlar?
Düşündüm, xəyalən aldım cavabı,
Milli kökdən uzaqlaşır insanlar.
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Намярдин, сярвятин, уъуз шющрятин
Юнцндя чох ъылыз эюрцнцр инсан.
Аьыла, камала йетмяйянлярин
Мярдлярля достлуьу дейилдир асан.
Salınıb qul kimi kəndir boynuna,
Qoyulur hərraca mərdlik gövhəri.
Atılıb məkrli işlər oyununa,
Görünmür namusla kişilik yeri.
Bu günün “mərdləri” keçmişin danır,
Su alıb ağzına, susur həqiqət.
Danır məsləkini, insan alçalır,
Щям щцняр бoğulur, həm də cəsarət.
Kafirlər, pozğunlar baş alıb gedir,
Zülmə, haqsızlığa дюзмяйир Вятян.
Namusla torpaqlar сатылыб gedir,
Şərəfsiz insana libasdır kəfən.
Dar gündə, məqamda çətinliklərin
Qarşısında mərdlərin boynu əyilmir.
Birlik olan yerdə mərd ərənlərin
Düşməni məhv edən qolu əyilmir.
Namusla torpağın qədrini bilən
Ər igidlərinə qüvvət ver, Allah!
Müqəddəs Quranın məğzini bilən
Haqqın əsgərlərinə səbr ver, Allah!
Əbədi arzumdur kişilik, qeyrət,
Миллятимя бирляшмякдя щцнярляр,
Milli bayrağıma уъалыг, şöhrət,
Dövlətimə döyüşlərdə zəfərlər!
26.02.2002
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32. Şer Vətən mənəm
Azərbaycan əziz canım,
Düşünən beynim, amalım.
Şəhərləri şah damarım,
Küçələri damarlarım,
İnsanları axan qanım.
Demək olar Vətən mənəm,
Mən özümü özgələrə verənmərəm,
Vətən mənəm!
Azərbaycan deyən dilim,
Alovlanan оd ürəyim.
Qarabağdır ağrı yerim,
Azadlığa çıxsın elim,
Vahid olsun obam, elim.
Doğma yurdda qalan mənəm,
Mən özümü özgələrə verənmərəm,
Vətən mənəm!
Şəkiliyəm, Qubalıyam,
Haxçıvanlı, Bakılıyam,
O taylıyam, bu taylıyam,
Soruşmayın haralıyam,
Yüz illərdir yaralıyam.
Dağlı Malik İslam mənəm,
Mən özümü özgələrə verənmərəm,
Vətən mənəm!
Peyğəmbərin nəslindənəm,
İmam Hüseyn aşiqiyəm.
Şəhidliyə layiq mənəm,
Yağı kafir məhvin mənəm.
Yurddan səni qovan mənəm,
Mən, özümü özgələrə verənmərəm,
Vətən mənəm!
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Ölməlidir yağı düşmən,
Götür silah, od ol, ələn.
Düşmənə sən, geydir kəfən,
Azad olsun Ana Vətən.
Şəhidləri qurban gedən,
Bu Vətənə qurban mənəm.
Mən, özümü özgələrə verənmərəm,
Vətən mənəm!
Dədə Qorqud, Babək mənəm!
Cavanşirəm, Xətaiyəm!
Koroğluyam, Atatürkəm!
Nizamiyəm, Füzuliyəm!
Улу юндяр Щейдяр мяням!
Миллятимя дайаг мяням,
Mən, özümü özgələrə verənmərəm,
Vətən mənəm!
Qoy eşitsin bütün cahan,
Durub öndə Илщам хаган.
Архасынъа гоъа, ъаван
Əldə Quran, qəlbdə iman,
Yaşayacaq Azərbaycan!
Vahid, bütöv Azərbaycan!
Arzulara çatan mənəm,
Mən, özümü özgələrə verənmərəm,
Vətən mənəm! Азярбайъан!
25.03.2007
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33. Şer Ruhun qarşısında baş əyirəm mən!
(Ябядийашар шаиримиз Мцшфигин əziz xatirəsinə ithaf edirəm).
Çəkdiyin əziyyət ölçüyə gəlməz,
Amalın yaşayar, heç zaman ölməz,
Könülün xoş olar, gözlə görünməz,
Ruhun qarşısında baş əyirəm mən!
Vətənə məhəbbət, düşmənə nifrət,
Xainə küdurət, rəfiqə hörmət,
Bizlərə dəyanət, Sizlərə rəhmət,
Ruhun qarşısında baş əyirəm mən!
Şair, rahat uyu o dünyada sən,
Qüdrət Sahibinin hifzindəsən sən,
Sən mənim qəlbimdə, ürəyimdəsən,
Ruhun qarşısında baş əyirəm mən!
Ruhun uçur İlahi dərgahında,
Nur saçır o, kainat dəryasında,
Hər an çağır məni Haqq dünyasında,
Ruhun qarşısında baş əyirəm mən!
Dünya bir ibrətdir hər gələnlərə,
Zaman dərsin verir hər gedənlərə,
Tanrı kömək edir haqq sevənlərə,
Ruhun qarşısında baş əyirəm mən!
Язиз Мцшфиг шящидлярин юндяри,
Allah rəhmət etsin daim, əbədi,
Yazan даьлы Мalikdir, haqqın əsgəri,
Ruhun qarşısında baş əyirəm mən!
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Достлуьун, сафлыьын, namus-qeyrətin,
Миллятя, кюкцмя олан щюрмятин,
Мярдлийин, бирлийин, галибиййятин
Рущу qarşısında baş əyirəm mən!
21.12.2005
34. Şer Bayramınız mübarək
(Övladlarıma həsr edirəm)
Ülviyyəm, Ülkərim, Elnura, Mərdan
Sizin bayramınız mübarək olsun!
Диляйим будур ки, уъа Аллащдан
Сизин щяйатыныз гой хошбяхт олсун.
Dünyaya gəldiniz, varlığınızla
Canlanma verdiniz ata-anaya.
Dolduqca qəlbiniz həyat oduyla
Dua edirsiniz ulu Tanrıya.
Кечдикъя юмрцнцз, нурлу ишыгла
Parlarsız fəzada ulduzlar kimi.
Artdıqca elminiz, эцълц биликля
Olaрсыз савадлы инсанлар кими.
Məqsəd oxumaqdır, qurub-yaratmaq,
Vətənə шяряфля xidmət etməkdir.
Layiq övlad olуб halal yaşamaq
Sizinчцн намусла гейрят ишидир.
Сизляр дя иншаллащ мурада йетяр
Yeni əsrimizin xoşbəxt çağında.
Bizlər də köməyi Худадан dilər,
Şükr edək talenin qismət payına.
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Yeni il, əsrimiz, minilliyimiz
Xoş günlər gətirsin taleyinizə.
Танры güc versin, çiçəklənsin ölkəmiz,
Sülh, həyat bəxş etsin дювлятимизя.
01.01.2001
35. Şer Ar olsun düz sözü danan kəslərə!
Böyük bir bəladır şöhrətpərəstlik,
Doğurur haqsızlıq, mənəm-mənəmlik,
Törədиr xainlik, zillətpərəstlik,
Ар олсун дцз сюзц данан кясляря,
Ешг олсун халгына йанан кясляря!
Kül qəlbli insanlar çox xain olur,
Məkiri, hiyləsi lap gizlin olur,
Kini od haləsi, köz kimin olur,
Ар олсун дцз сюзц данан кясляря,
Ешг олсун халгына йанан кясляря!
Мярдлярин дилиндя сюз alovlanır,
Namərdin qəlbində kюз alovlanır,
Донуг чющрясиндя эюз аловланыр,
Ар олсун дцз сюзц данан кясляря,
Ешг олсун халгына йанан кясляря!
Адам вар сачлары дцм гар олубдур,
Дявяни эюрмяйир, кор, кар олубдур,
Дцз сюзц ешитмир, лал, кар олубдур,
Ар олсун дцз сюзц данан кясляря,
Ешг олсун халгына йанан кясляря!
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Dil, аьыз яйилиб, дцзцнц демир,
Мин доьру фикирдян йцзцнц демир,
Доста оьру дейир, юзцня демир,
Ар олсун дцз сюзц данан кясляря,
Ешг олсун халгына йанан кясляря!
Ar edib nifaqdan əl çəkmədiniz,
Киминся башына ял чякмядиниз,
Йадиэар бир аьаъ, эцл якмядиниз,
Ар олсун дцз сюзц данан кясляря,
Ешг олсун халгына йанан кясляря!
Xain ocağmızda sevinməkdədir,
Kafir torpağmızda sevinməkdədir,
Düşmən эизлянмякдя, сцрцнмякdədir,
Ар олсун дцз сюзц данан кясляря,
Ешг олсун халгына йанан кясляря!
Dünyada adamlar бир эцн öləcək,
Alçaqlar, satqınlar hər gün öləcək,
Əрənlər цзцня дан сюкцлəcək,
Ар олсун дцз сюзц данан кясляря,
Ешг олсун халгына йанан кясляря!
Şeytan xislətindən, zordan əl çəkin!
Zülümdən, qəzəbdən, qandan əl çəkin!
Oyanан, düşünяn xalqdan əl çəkin!
Ар олсун дцз сюзц данан кясляря,
Ешг олсун халгына йанан кясляря!
11.02.2002
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36. Şer Xəyanət
Xalq milli birliyinə heç xəyanət etməyibdir,
Birliyi düşmən pozdu, böylə böyük bir xəyanət!
Torpağın qan yaddaşı ulu əcdadlar ruhudur,
Unudub bu yaddaşı xain etdi tam xəyanət.
Xainin damarında xalis qanı bilinməyir,
Ulu Ruh bağışlamaz davam etsə, bu xəyanət.
Müdrik söz çatmır sizə, guya onu ruhlar deyir,
Var ikən, siz ölüsüz, ölü edər heç xəyanət?
Heç olub iradəniz, qovan sizi şər iblisdir,
Nahaqqa baş əydirir, deyir haqqa et xəyanət.
Dost ola bilmirsiniz, boğan sizi kin, qəzəbdir,
Sizi düşmən etmişdir bu kin, qəzəb və xəyanət.
Dövlətə zərbə vurub uyduz fitnə-felə, bəsdir,
Heç belə eyləməzdi düşmənə düşmən xəyanət.
Fani dünyada bütün müharbələr sülhlə bitir,
Fayda verməz sonradan peşmançılıq və xəyanət.
Təslim olun, müqəddəs ruhlar bunu tələb edir,
Onlar da lənət edir, deyir ölsün şər, xəyanət.
Tanrıdan qüvvət alan mərd Вятян ясэярляридир,
Xainlər məhv edilsin, qoy silinsin bu xəyanət!
12.02.2002
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Qədim Şərq fəlsəfəsinə aid olan bir şerin rus dilindən
azərbaycan dilinə etdiyim сятрин tərcüməsini verirəm:
37. Şer
Atam-anam şükrlə Allaha üz tutublarsa,
Haqqın yolunu bizə öyrətmək iştəmişlər.
Onlar qönçə güldürlər, beş ləçək açıblarsa,
O meyvələr öz-özünə yetişəcəklər.
Əgər torpaq əvvəlcədən mövcud olmuşdursa,
Onda güllər bu torpaqdan cücərəcəklər.
Əgər torpaq əvvəlcədən mövcud olmamışdırsa,
Onda güllər haradan götürüləcəklər.
Güllərin toxumları torpaqdan asılıdırsa,
Onda onlar torpağın qatından cücərərlər.
Toxumlar cücərmək qabiliyyətli deyilsə,
Onda toxumlar torpaqda heç vaxt cücərməzlər.
Gülün toxumları cücərməyə malikdirsə,
Torpağın sayəsində onlar cücərəcəklər.
Onların əsas kökləri uyğun deyildirsə,
Onda, ümumiyyətlə heç zaman cücərməzlər.
Hissiyyatlı canlı varlıqlar toxum əkirlər,
Lakin, onlardan hissiyyatsız güllər yetişir.
Canlı varlıqlar olmasa, toxumlar ölürlər.
Onda şüurun əsasında heç nə yetişmir.
Şüurun kökü canlı varlıq toxumudursa,
Öyüd yağışınızdan toxumlar cücərirlər.
Toxumlar içinizdə nə vaxt dərk olunursa,
Nurun meyvələri öz-özünə yetişirlər.
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Mənim düşüncəmə əsasən:
a) Əgər şüurun kökündə səhv fikirlərin gülləri açılmışdırsa
və beş ləçək bu kökdən cücərirlərsə, onda onlar birlikdə özləri
də bilmədən günaha, səhvə yol verərək müəyyən cəza bazası
yaradırlar. Bu cəzanın küləyi əsəndə onun yeli dərk edilmə
işığını üfürür, zəiflədir və söndürür. Beləliklə də, işığı qaranlıq
və zülmət əvəz edir.
b) Əgər şüurun kökündə həqiqət gülləri açılmışdırsa və beş
ləçək bu kökdən cücərirlərsə, onda onlar birlikdə aqilliyə,
müdrikliyə və kamilliyə doğru inkişaf etmiş olacaqlar. Beləliklə
də, qəlbin, şüurun hökmən nurlanması, işıqlanması baş verəcəkdir və insan özü-özünü dərk etməklə bərabər YaradanınıAllahını da dərk etmiş olacaqdır. Nəticədə qaranlıq-zülmət
işıqla-nurla əvəz olunacaqdır.
20.02.2002
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V FƏSİL
1. BAYATILAR
Kim nə deyər düz sözə,
Zaval yoxdur düz sözə.
Bu dünya yaranandan,
Ümid çoxdur düz sözə

Yetişəcəkdir zaman,
Öc alacaqdır haman.
Düşmən eşitsin, bilsin
Məhv olacaqdır yaman.

Vətən ürəyim mənim,
Arxam,dirəyim mənim.
Dar gündə,dar ayaqda
İlkim, dəyərim mənim.

Müdriklərin sözüylə,
Ürəyimin sözüylə,
Düşməni məhv eylərəm
Onların öz sözüylə.

Dədə Vətən daşıdır,
Dədə tarix yaşıdır.
Tarix bir qan yaddaşı,
O yaddaşın başıdır.

Mərdan balam, nər balam,
Comərd balam, mərd balam.
Ağıllı dostun olsa,
Qaçar səndən dərd, balam.

Ata, ey müdrik insan,
Mən sənə layiq insan
Səndən ibrət almışam
Olarmı yolum asan.

Mərdan Vətən oğludur,
Qəlbi eşqlə doludur.
Getdiyi işıqlı yol
Vətənimin yoludur.

Mərdin sözü düz olar,
İşi,özü düz olar,
Verdiyini düz verər
Aldığını düz alar.

Qızım, gülsən, bil, bala,
İncisən, dürrsən bala.
Yolu düz olan qızı
Ovlamaz heç vaxt bəla.

İnsan arxa olmalı,
Dosta arxa olmalı.
Tərəqqiyə can atıb
Kamil insan olmalı.

Dostum, eşqdədir həyat,
Eşqsiz yoxdur xoş həyat.
Əxlaq və gözəlliyə
Qiymət verir, bu həyat.

Tanrı, Ana sevgisi,
Vətən, bala sevgisi,
Ayrılmaz ailədən
Comərd Ata sevgisi.

İnanmayın hər sözə,
Gələrsiniz bəd gözə.
Bədnəzərin gözləri
Sizi döndərər közə.
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El gücü var qolunda,
Sel gücü var qolunda,
Tanrı sənə dayaqdır
Haqq, ədalət yolunda.

Söyləməyin yalan söz,
Yalandan da yaman söz.
İnsana dağ aşdırar
Bir-birindən uman söz.

Mənə doğmasan, əsgər,
Xalqa dirəksən,əsgər.
Sən bu gündə,sabah da
Xalqa gərəksən,əsgər.

Namaz qılır Nicatım,
Oruc tutur Nicatım.
Nicat yoludur bu yol,
Fərəh duyur Nicatım.

Xalqım çəkir əziyyət,
Bu şirin bir məziyyət.
Dözüb səbr eylədikdə
Tanrı verir hürriyyət.
Xalqımı qoru, Tanrım,
Şərdən, nəzərdən,Tanrım.
Düşmənimi məhv elə,
Barı kəsilsin ağrım.
Xalqa düşmən olan kəs,
Bizdən uzaq dolan gəz.
Torpağımdan sənə pay
Olmayacaq bircə gəz.
20.01.-06.03.2001-ci il
Buzovna qəs.
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2. DEYİMLƏR
Təbiət, insanlar, canlı varlıqlar
İlahi Vəhdətin rəmzidir onlar.
Ana ucalıqdır, müqəddəslikdir,
Bəşərin tacıdır, gələcəyidir.
Xoşbəxtlik - zəhmətlə əldə olunur,
Əxlaqla,elmlə eldə qorunur.
Ədalətli insan haqq dirəyidir,
Səbirli olsa, qalib gələcəkdir.
Hidayət yolunda azan kəslərin
Yolu əyri olar,məzarı dərin.
İnsan ruhu Tanrı əmanətidir,
Əmanətə xəyanət cinayətdir.
Bir qisim insanlar əkir, becərir,
Bəzən əkdiyindən tikan cücərir.
Yaradan yaradıb haqdan dünyanı,
Əzəldən törədib insan günahı.
Zülmlə haqsızlıq həddini aşar,
Xeyirlə ədalət əbədi yaşar.
Dünya bir sirridir, üzünü bağlar,
Ağılla düşünən örtüyü açar.
Bu dünya fanidir, aldanma oğul,
Dərindən düşünüb yenidən doğul.
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Vətən insan ruhudur, həyatıdır,
Anadır, tarixin qan yaddaşıdır.
Ruh, Allahın nurudur, nəfəsidir,
Canlı aləmin həyat nəfəsidir.
Həyat ruhun nuru, tanrı sovqatı,
Özünü, Allahı tanımaq şansı.
Ölüm doğulmaqdır başqa zamanda,
Ruhun tərbiyəsi haqq dünyasında.
Gözəllik Allahın böyük lütfüdür,
Ruh ilə əxlaqın tərbiyəsidir.
Məhəbbət duyğudur, pak, ülvi, sevgi,
Tanrıdan gəlmişdir, yaşar əbədi.
Şərəf insan vicdanının surəti,
Daxili aləmi, zahir sifəti.
Vicdan insanın, haqqın hakimidir,
Allahın hökmünün inikasıdır.
Musiqi insana əbədi layla,
Həyata nəğmədir, ruha qidadır.
Əvvəl axırdır, axır da əvvəl,
Allahın zatıdır əbədi, əzəl.
İşıq zülmətdir, zülmət də işıq,
Allahın nurudur iki qarışıq.
Allahın nurunun bir zərrəsiyəm,
Bəşər xidmətində Onun quluyam. 06.02.-06.03.2001
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VI FƏSİL
Malik İslamın mütləqçi Elman Ağaoğluya cavabı
“Yeni Oğuz sözü” Deyimlər kitabının (B., İşıq, 1991-508
c İSBN 5-89650 – 345 – 8) müəllifi Elman Ağaoğlunun İslam
dininin fəlsəfəsinə və müqəddəs Qurana zidd müxtəlif fikir və
mülahizələri ilə qətiyyən razı deyiləm və onların əksəriyyətinə
aşağıdakı formada və məzmunda cavab vermişəm.
Elman Ağaoğlunun
fikirləri

Malik İslamın fikirləri

1. Vətən o şeydir ki,
uğuru da gözümüzü
yaşardır, uğursuzluğu
da (səh.5)

1. Vətən nə o şeydir, nə də o, şey
deyildir.
Müəllif burada çox uğursuz, baş
ucaltmayan bir müqayisəyə əl
atmışdır ki, bu da vətəndaşların
gözünü yaşartmaya bilməz. Digər
tərəfdən Vətənin müqəddəs,
doğma, həyati və ali bir anlam –
varlıq olmasını müəllif dərk
etdiyindən, o sonrakı fikirlərində
və mülahizələrində Vətəni şeyə
bənzətməkdən vaz keçmişdir.
Bunlardan birini qeyd etməyi
zəruri sayıram:
Mənim atam-anam Vətəndir, mən
onsuz yetim qalaram. Mənim
sevgilim Vətəndir, mən onsuz
şərəfsiz olaram. Mənim balam
Vətəndir, mən onsuz sonsuz
qalaram (səh.33)
Səhifə: 16(4,5 və 6); 25(5); 332(7);
337(9); 360(1) və digər
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mülahizələrdə də Vətənin Ali
müqəddəs olduğu qeyd olunur:
“Ana Vətən deyildirsə, Vətən
anadan irəlidir: Vətənə qarşı
çıxan anaya aman yoxdur” (səh
16 – IV.)
2. Tarix yollarında heç
bir xalq ölmür, yalnız
kiminsə dili unudulur
və adı dəyişir. (səh. 8)

2. Dili unudulmuş və adı dəyişilmiş xalq tarix yollarında elə ölmüş
xalqdır.

3. Mən yazıçıyamsa,
heç də Vətənimi sevdiyimə görə yazmıram;
yazdıqlarımın Vətənə
gərək olduğunu düşünüb yazmıram; Vətənin
mənə gərək olduğu
üçün yazmıram – mən
onun boynuna minnət,
çiyninə yük qoya bilmərəm axı! Vətənə məhəbbət mənim təbiətimdir.
“Təbiətimdən” yox,
“təbiətim”. Eləcə, bəs
nə üçün yazıram?
Təbiət nəsə bitirməlidir.
Görünür, elə buna görədir ki, mən də nəsə
yazıram (səh 11)

3. Təbiət sizdə nəsə yox, konkret
olaraq Vətənə məhəbbət-sevgi
bitirmişdir. Elə buna görə də
Vətəni sevdiyinizə görə yazırsınız.
Vətənin boynunuzda böyük
minnəti və çiyninizə qoyduğu,
Allahın yol verdiyi çəkə
biləcəyiniz yükü vardır. O yükü
çəkə bilmək isə sizin təbiətinizə
həvalə edilmişdir, ona görə də siz
yazırsınız.

4. Dolanışığın ağırdırsa, bala olduğun Vətəndə xalq haqqında söz

4. Əsil Vətən və xalq balası
dolanışığının ağırlığından asılı
olmayaraq Vətən və xalq
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deməkdən çəkin!

haqqında söz deməkdən
çəkinməz.

5. Bakı şəhərinə dedim:
“Oğulluğa götür məni,
oğlun olum.” Götürmədi. Dedim: “Onda
qulluğa götür, qulun
olum”. Götürməyə
ləyaqəti çatmadı.
Dedim: “Yaxşı, Bakı
şəhəri! Səni oğulluğa
götürüb ləyaqətə
yetirmək mənə borc
olsun!” (səh. 31)

5. Bu mülahizə müəllifin mütləqə
inam fəlsəfəsinin əsas qayəsi ilə
ziddiyyət təşkil edir. (səh. 478- 2ci fikir). Müəllifin- mütləqçinin
müqəddəs şəhəri Bakı şəhəridir!
Ancaq mütləqçi bildirir ki, onun
müqəddəs şəhərinin onu qulluğa
götürməyə ləyaqəti çatmadı. O isə
müqəddəs şəhəri oğulluğa götürüb
ləyaqətə yetirməyi özünə borc
bildi. Müəllifin öz Vətənini –
müqəddəs şəhərini ləyaqət çatışmazlığında suçlaması və özünün
ləyaqətinin çoxluğu iddiasında
olması, elə onun mənəviyyatının
ölçü vahidi deyildirmi?

6. Bir çox hallarda
keçmişimizdən zibil
qutusu kimi istifadə
edirik: hər nə zibilimiz
olursa, “keçmişin qalığı” adlandırıb atırıq
oraya. (səh. 52)

6. Bir çox hallarda “keçmişin
qalığı” adlandırdığımız hər nə
zibilimiz olursa, onu indiki
həyatımızın zibil qutusuna atırıq
və gələcəkdə istifadə olunmasından ötrü təbiətin saxlancına veririk.

7. Çəkişmə elə yeganə
mübarizə formasıdır ki,
tərəflərin ikisi də haqsız olur. (səh. 59)

7. Mübarizə forması kimi
çəkişmədə tərəflərdən birinin
haqlı olduğu müəyyənləşdirilir.

8. Satqınlığın da çörək
naminə edilməkdənsə,

8. Bu mütləqə inananın fikridir.
Allaha inanan imanlı şəxs üçün isə
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əqidə naminə edilməsi
yaxşıdır. (səh. 93).

satqınlığın çörək və ya əqidə
naminə edilməsi arasında fərq
yoxdur, ümumiyyətlə satqınlıq
şərəfsizlikdən başqa bir şey
deyildir.

9. Savadsız insanlar!
“Peyğəmbər,
peyğəmbər!” deyib
durursunuz, halbuki
aranızda peyğəmbəri
sevən yoxdur. (səh.130)

9. Savadsız mütləqçilər!
“Peyğəmbər, peyğəmbər!”
deməklə öz peyğəmbərinizə olan
süni sevginizi göstərməyə
çalışırsınız.

10. Peyğəmbəri sevmək
peyğəmbərlik
əlamətidir. (səh. 130)

10. Peyğəmbəri sevmək
peyğəmbərlik əlaməti deyil, adi
insanlıq əlamətidir. Sizin mütləq
inamınıza görə allahınız insan
müqəddəsliyidirsə,peyğəmbərinizi
sevməyi də peyğəmbərlik əlaməti
kimi qəbul edirsiniz. Demək
istəyirsiniz ki, peyğəmbər - əzəl
atasınız?!

11. Qızlar! Yaxşı
insanla ailə qurmağa
susamayın – onlarla
yaşamaq çətindir. (səh.
130)

11. Qızlar! Yaxşı insanlarla
yaşamaq çətin olsa da, onlarla
ailə qurmağa tələsin! Başınız aşağı
və gözünüz kölgəli olmaz!

12.Nadanların savadsızlarını oxutmaqla,
oxumuşlarını dəyənəklə islah etmək olar.
(səh.139)

12. Nadanın savadsızı da,
oxumuşu da elə nadandır!
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13. Tanrı baba insanı
bütövlükdə yaxşı yaradıb, ancaq onda çox
ciddi bir çatışmazlıq
qoyub: insanın içəridən
özünə baxmaq üçün heç
olmasa bircə gözü
olmalıydı. (səh.161)

13. Allah bəşər övladını eyibsiz,
qüsursuz və gözəl biçimdə yaratmış və digər üzvləri ilə bərabər iki
gözündən əlavə insanın içəridən
özünə baxması və ətrafdakıları
duyması üçün ona qəlb gözü vermişdir. Siz, mütləqçilər qəlb gözünün duymamasını, yaradanın
insanda çox ciddi bir çatışmamazlıq qoyması ilə əlaqələndirməyə
cəhd göstərirsiniz. Bunu etiraf etməyə cəsarət və mərdlik lazımdır.
Haqq yoluna dönün, nicat
taparsınız! Allah günahları
bağışlayandır!

14. İnsan olmaq üçün
namaza bel bağlamaq
olmaz. Beş rükət
namaz bir saata
yerləşər, günümüz isə
24 saatdır. (səh. 165)

14. Mütləqçi müəllif çox dayaz,
qüsurlu və məntiqə əsaslanmayan
mülahizə yürüdür. 1-cisi namaz
gün ərzində beş vaxtda və 17 rükət həcmində yerinə yetirilir. 2-cisi namazın insanın formalaşmasındakı əhəmiyyəti, onun neçə
saata yerləşməsi ilə deyil (yəni
kəmiyyəti ilə), məhz keyfiyyəti –
məzmunu və insanı təmizliyə paklığa, pis əməllərdən çəkinib
yaxşı işlər görməyə yönəltməsi ilə
ölçülür. Bu insani keyfiyyətlərə
nail olmaqdan ötrü isə, insan hər
saat, hər gün, hər il və bütün
maddi həyatdakı ömrü boyu
ardıcıl və fasiləsiz olaraq Allahın
buyuruqlarına əməl etməklə
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yanaşı əməklə də məşğul
olmalıdır.
15. Mən ölməzəm, sən
ölməzsən,Bəs bu ölüm
kim üçündür?
Ölülər üçün! (səh.197)

15. Əbədi həyat yoxdur! Bu
mütləq həqiqətdir. Hər bir canlı
vaxtı çatanda mütləq öləcək!
Ölüm dirilər üçündür!

16. Həqiqət,
təmənnasızlıq, ədalət,
sədaqət, halallıq, insansevərlik... Ah, necə gözəl sifətlərdir! Ancaq
bunun bəşərə nə dəxli?!
Bəşər Ata nəfəsindən
mayalanıb yenidən
doğulmayınca bu sifətlərə baş əyməyəcək.
(səh. 245).

16. Bəli, çox gözəl sifətlərdir. Ali
şüurun – Yaradanın Quranda
buyurduğu hökmlərdə bu keyfiyyətlər təkrar-təkrar bəşər əhlinə
aşılanır. Bəşər övladı əzəldən
günahın törədicisi olmasaydı və
bu bəşəri dəyərlərdən üz çevirməsəydi,siz bu qədər gileylənməz və
mayalanıb yenidən doğulması arzusuna düşməzdiniz. Bəşərin bu
sifətlərə baş əyməsi üçün isə, sadəcə olaraq bəşər əhlinin Allah tərəfindən ona buyurulan hökmlərə
vicdanlı və mütləq şəkildə əməl
etməsi lazımdır.

17. Ləyaqəti at – işlərin
yağ kimi getsin! –
həyatın şərti belədir.
(səh.249)

17. Həyatın şərti belə deyildir! Bu
mütləqçi müəllifin yalnız subyektiv fikridir. Mənim fikrimcə, həyat xeyirlə şərin, o cümlədən,
ləyaqətlilərin ləyaqətsizlərlə mübarizəsidir. Qalib gələn tərəfin
işləri son nəticədə yağ kimi gedir.

18. Doğulanda 99%
heyvan oluruq, 1%

18. Mütləqçilərin tez-tez özlərini
heyvanlarla müqayisə etmələrində
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insan Getdikcə vəziyyət
dəyişilir. Sonra 1%
heyvan oluruq, 99%
insan. Deməli, yaşa
dolduqca hər birimiz
daha çox insan oluruq.
Vəziyyət belə deyildirsə, cəmiyyət pis
qurulub. (səh. 312)

19. Hər adamın
ürəyində bir mələk var,
bir iblis. Mühit hansını
dindirərsə, o da dinir.
(səh. 314).
20. Mənə elə gəlir ki,
şüur inkişaf etmir,

məqsəd, görəsən onların 99%-ə,
yaxud da 1%-ə aid olmalarını
(sübut etmələrini) göstərməkdən
ibarətdirmi? Hələ ki, bəşər tarixində bu faizlər nisbətini dəqiq
hesablayan bir təşkilat, qurum və
ya şəxs olmamışdır. Lakin bir
həqiqət tam aydındır ki, insandan
doğulan insan olmalıdır və onların da sayı çoxluq təşkil etməlidir. Əfsuslar olsun ki, insanların
əksəriyyəti heyvandan fərqlənmirlər, bəlkə də heyvan kimidirlər. Bəşər cəmiyyətinin mənəvi
dəyərlərinin sarsıldığı və
tapdalandığı bir dövrdə sözsüz ki,
tam insani xüsusiyyətlərə malik
olan insanların sayı çox azdır. Bu
bəşəriyyətin faciəsidir. Müəllifin
325-ci səhifədəki 3-cü fikri
yuxarıda verilən fikirlə tamamilə
ziddiyyət təşkil edir: “İnsan
doğulduğu gündən öldüyü günə
qədər insandır – bunu nə biz
unutmalıyıq, nə də onun özü”.
19. İmanlı insanın qəlbində iblisin
dinməsi qeyri-mümkündür,
burada mühit də acizdir.

20. Mütləqçi etiraf edir ki, onlarda
şüur inkişaf etmir. Elə bunun
nəticəsidir ki, onlar şüuru
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çünki o, materiyanın
artıq inkişaf etmiş,
inkişafını başa
çatdırmış formasıdır.
Çox uzaq keçmişlərdə
də yüksək şüur sahiblərinin yaşayıb yaratdıqları haqqında zəngin tarixi məlumatların
və maddi mədəniyyət
qalıqlarının varlığı,
indinin özündə isə ən
ibtidai şüurlu insanların olması, özü də çox
olması məni belə
düşünməyə sövq edir:
Şüur inkişaf etmir.
(səh. 320).

materiyanın artıq inkişaf etmiş,
inkişafını başa çatdırmış forması
hesab edirlər. Müəllifin bilik
səviyyəsinin ibtidailiyi və ya yüksəkliyi ona əsas verirmi ki, materiyanın indiki inkişaf formasını o
başa çatmış hesab etsin? Lakin bir
şey tam aydındır ki, müəllifin şüur
səviyyəsi onun gələcəyə nüfuz etməsinə və materiyanın 4,5 milyard
il ərzində inkişafı nəticəsində aldığı indiki formasının başa çatmış
forma olmaması barədə düşünməsinə imkan vermir. Materiya
daim inkişafdadır, onun gələcəkdə
hansı formaya düşəcəyini və yaxud
məhv olacağını isə yalnız Allah
bilir.

21. “Göydə - Allah,
yerdə - padşah” sözü
dinin ən böyük küfrüdür. “Göydə - Allah,
yerdə - peyğəmbər”
olmalıydı. (səh. 334).

21. Müqəddəs Quranda belə bir
ayə yoxdur! Quranda olan
“Allaha, peyğəmbərə və öz
amirlərinizə itaət ediniz!” ayəsini
bilərəkdən təhrif edib haqq dini –
İslama qara-iftira yaxmaq cəhdiniz ən böyük küfrdür. Göstərilən
ayədəki “amirlər” sözünün mənası
təfsirlərə görə ata və ananı bildirir,
çünki ərəb dilində “əmr” sözünün
iki mənası vardır: iş və əmr. Amir
ona deyərlər ki, həm ixtiyari
olsun, həm iqtidarı. Ata və anada
isə həm iqtidar var, həm ixtiyar.
İqtidar yedirib bəsləmək, ixtiyar –
yaxşı şeylər öyrətməkdir.
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22. Dünyada dinlərin
varlığı haqqında heç nə
bilmədən də insan olmaq mümkündür – dinin kökü elə budur!
(səh. 334).

22. Dinin kökü bu deyildir. Dünyada dinlərin varlığı haqqında heç
nə bilmədən insan olmaq müşkül
məsələdir, kamil insan olmaq isə
qeyri-mümkündür.

23.Peyğəmbərin
peyğəmbərliyini öz
elindən çox, öz günü
danır. (səh. 340).

23. Mütləqə inananların peyğəmbərinin peyğəmbərliyini öz elindən çox, öz günü danmışdır. Bu
bir danılmaz həqiqətdir!

24. Adamlar allahı ona
görə “sevirlər” ki, allah
onlardan uzaqdır və
onların işlərinə
qarışmır. (səh. 341)

24. İnsanlar Allahı ona görə sevirlər ki, O idealdır, pakdır, ucalardan ucadır, bütün aləmlərin –
kainatın yaradıcısıdır! Allah insanlara düşüncə vermiş və iradə
sərbəstliyi bəxş etmişdir. İnsan öz
əməllərinin girovudur.

25. Adamlar arasında
olan və onların işinə
azacıq da olsa qarışan
allah allahlığını saxlaya
bilməz. (səh. 341).

25. Adamlar arasında olan və
onların işinə azacıq da olsa
qarışan uydurma allahınız əlbəttə
ki, olmayan allahlığını saxlaya
bilməz. Müəllifin bu sətiraltı səmimi etirafını alqışlayıram və onu
haqq dinini – İslamı qəbul etməyə
dəvət edirəm! Cəsarətli olun!

26. Şeytan – dinin
həyata açıq gözlə
baxmasıdır. (səh. 344).

26. Şeytan – mütləqə inananların
insanı “allahlaşdırma”sı və digər
dinsizlərin açıq-açığına bəşərə
meydan oxuması və həyasızcasına
onun üzərində hökmranlıq etmək
istəyidir.
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27. İnsanı allahlaşdırmayan allah nəyə gərəkdir?
(səh. 356)

27. İnsanı müqəddəsləşdirən və
allahlaşdıran atanızın yazdıqları
və mütləqə inamınız Allaha qətiyyən gərək deyildir! Bütün yaradılışın, aləmlərin-kainatın öz
yaradıcısına – Allaha ehtiyacı
olub, vardır və olacaq!

28. İnsanı allahlaşdırmayan allahın şagirdə bilik verməyən ustadan
nəyiartıqdır. (səh. 356).

28. Kamilliyə və ruhaniyyata tərs
mütənasib olan sualınız ustadan
bilik ala bilməyən kütbeyin
şagirdin bilik səviyyəsi ilə düz
mütənasibdir.

29. Məhəmməd insanı
öz Allahına qurban
elədi. (səh. 357).

29. İlahiyyat elmləri ilə bağlı bilik
səviyyənizin aşağı olması
yuxarıda göstərilmişdir, təkrara
ehtiyac duymuram. Onu bilməyinizi mütləq sayıram ki, Allah,
insanın onu yolunda qurban verilməsini hələ İbrahim peyğəmbərin
dövründə “İsmayıl qurbanı”
mərasimi ilə qadağan etmişdi.

30. Məhəmməd
insanların allahlarını
əllərindən aldı, yoğurdu – yapdı, özü üçün
bir Allah yaratdı. (səh.
357).

30. Məhəmməd peyğəmbər
(s.ə.a.v.) sizin kimilərin uydurma
allahlarını məhv edərək yeganə
olan Allaha qurban elədi.

31. Dinçinin ömür
Kitabında insana
sevginin izi də yoxdur.
Sevilən alçaldılmaz.

31. Qəlbinizin duymamasını başa
düşürəm, lakin müqəddəs Quranda insana sevgi və məhəbbət
barədə verilmiş ilahi hikmətləri
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(səh. 358).

anlamamağınız az da olsa, məni
təəccübləndir.

32. “Quran”
Məhəmmədin həm də
şəxsi faciəsidir –
burada o öz Allahının
ölümünü də təsvir
etmişdir. (səh. 358).

32. Məhəmməd peyğəmbərin
(s.ə.a.v.) Quranı bütün dinsizlərin,
kafirlərin və eləcə də müəllifin
şəxsi faciəsidir. Qiyamət günü
Allahın hüzurunda hamı ilə haqqhesab çəkiləcəyi gün küfr sahibləri ən dəhşətli əzablara düçar
olanlardan olacaqlar.

33. İnsan - sevdiyindən
qorxmaz. İnsan –
qorxduğunuzu sevməz.
Dinçinin Allahı öz
Kitabı boyu açıqca
deyir ki, məndən
qorxun, mən qorxuncam, dəhşət saçanam.
(səh. 359).

33. İnsan - sevdiyinə bağlıdır.
İnsan – ideal saydığını sevir. Ona
görə də idealı – sevdiyi qarşısında
yol verə biləcəyi böyük səhvlərdən
və günahlardan qorxur. Bəli,
Allah müqəddəs Quranda kafirləri,
münafiqləri və böyük günah
sahiblərini öz dəhşətli, qorxunc
əzabı ilə cəzalandıracağını buyurur. Küfr sahiblərini qorxudan da
elə budur! Tövbə ediniz! Haqq dini
– İslamı qəbul edin! Allah tövbələri
qəbul edəndir və günahları bağışlayandır!

34. İnsanın
məğlubiyyəti dərsi
olmasaydı,
Məhəmmədin qələbəsi
olmazdı. (səh. 359).

34. Məhəmməd peyğəmbərin
(s.ə.a.v.) qələbəsi Allahın pak,
yüksək əxlaqi mənəvi dəyərlərə
malik haqq dininin İslamın tez bir
zamanda milyonlarla insanların
qəlblərinə və beyinlərinə hakim
kəsilməsi, bəşəriyyətə yayılması
nəticəsində mümkün olmuşdur.
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35.Məhəmməddə
dünyəvilik – yəni maddiyyatçılıq, dinilikdən –
yəni ruhaniyyatçılıqdan qat-qat üstündür.
(səh. 358).

35. Məhəmməd peyğəmbərə
(s.ə.a.v)

36. Məhəmməddə
dinilik – yəni ruhaniyyatçılıq o qədər nazik
pərdədir ki, bunun o
tərəfindəki dünyəviliyi
– yəni maddiyyatçılığı
görməmək korluqdur.
Korluğa çağırdı və
öyrətdi Dinçi insanları.
(səh. 358-359).

36. göydən nazil edilmiş Allah
kəlamı – Qurani – kərim
müsəlmanlığın dini-fəlsəfi, hüquqi
qaynağı olmaqla yanaşı, həm də
çox mühüm bir ədəbi-tarixi
salnamədir. Quranda ərəblərin
islamdan əvvəl tarixinə, adətənənələrinə, həyat tərzinə,
dinlərinə, sami xalqların dünyagörüşünə, etiqadlarına,
ümumiyyətlə bəşər tarixinə, onun
keçmişinə və gələcəyinə dair çox
qiymətli məlumatlar vardır.
İslamın ilk dövrlərində Quranikərim bütün elmləri, ictimai-siyasi
həyatın ən mühüm problemlərini,
cəmiyyəti düşündürən və narahat
edən məsələlərin cavabını,
müsəlman icmasının əsas hüquqi
və əxlaqi ehkamlarını özündə
ehtiva edən- cəmləşdirən yeganə
nüfuzlu mənbə hesab olunurdu.
Yeni dinin həyatın bütün
sahələrinə nüfuz etdiyi bir dövrdə
ictimai iqtisadi münasibətlər, ailə
həyatı, qohumluq-dostluq
əlaqələri, fərdi həyat, ibadət,
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etiqad və başqa məsələlərlə bağlı
ortaya çıxan yeni problemlərin
həllindən ötrü cavablar
Peyğəmbərə (s.ə.a.v.) Allah təala
tərəfindən Cəbrail (ə) vəsaitilə ayəayə nazil edilirdi.
İslam dini donuq ehkam deyil,
zamanın tələblərini, cəmiyyətin
inkişaf qanunauyğunluqlarını
nəzərə alan, onlarla hesablaşmağı
məharətlə bacaran olduqca çevik
və dinamik bir dindir.
Bəli, bütün bunları görməmək
korluqdur! Peyğəmbər insanları
bu korluqdan xilasolmağa və
onları Allahın haqq dinini – İslamı
qəbul etməyə çağırdı və öyrətdi.
Odur ki, hazırda dünya əhalisinin
1/3 hissəsini İslam dininə etiqad
bəsləyən müsəlmanlar təşkil edir.
Peyğəmbərin çağırışına
qoşulmayanlar korluqdan çıxmaq
istəməyənlər idi ki, onların da
zəmanəmizə gəlib çatan
nəsillərinin bir hissəsi Mütləqçi
insanlardır. Hələ də gec deyildir,
korluqdan qurtulmağa ümidiniz
vardır. İlahiyyat elmləri ilə tanış
olun, onları düzgün mənimsəyin
və dərk etməyə çalışın . Haqq dini
– İslama dönün! Allah günahları
bağışlayandır!
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37. Ata qızıldır, Safruh
– qızıl suyuna çəkilmiş
mis-suyu getsə, paxırı
çıxar.(səh. 360).

37. Mütləq inamınızın puçluğu,
ruhani aləminizin boşluğu və
maddiyyatçılığınızın çoxluğu sizi,
əzəl atanızı – “peyğəmbərinizi”
qızıla və özünüzü isə qızıl suyuna
çəkilmiş misə oxşatmağa məhkum
etmişdir. Mütləqçi insanların bu
madiyyatşılığı görməsi həqiqətən
korluqdur.

38. Məhəmməd
Əbubəkrə - mülkədara
arxalandı. Ata-Saf
Ruha – kəndçiyə,
rəiyyətə. (səh. 361).

38.Məhəmməd peyğəmbər
(s.ə.a.v.) Allahın yolunda və İslam
dini uğrunda canı və var-dövləti
ilə cihada qalxmış Həzrəti
Əbubəkrə arxalanmışdı.
Qızıl atanız isə “saf “ruhuna qızıl
suyu çəkilmiş misə - suyu getsə,
paxırı çıxan kəndçiyə, rəiyyətə
arxalandı...

39. Deyirdilər ki,
“Allahdan başqa
yaradan yoxdur”,
gördük ki, Allahdan
başqa yaratmayan
yoxdur. (s.412.)

39. Siz mütləqçilər gün kimi aydın
bir

40. Deyirik ki,
İnsandan başqa Allah
yoxdur, görəcəklər ki,
doğru deyirik. (səh.
412).

40. həqiqəti, kainatın yaradıcısı –
Allahın qüdrəti ilə insanın yaradıcı
qabiliyyəti arasındakı fərqi
görmək istəmirsiniz. Bax, faciə də
bundadır. Sizdə, insanlarda olan
yaradıcı funksiyanı yerinə yetirən
orqandan heyvanlarda da vardır.
Allah, məhz heyvanlardan
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fərqləndirmək məqsədilə
insanlara ağıl-şüur əta etmişdir ki,
düşünsünlər və kainatın, o
cümlədən, bəşəriyyətin yeganə və
şəriki olmayan Yaradıcısını
tanısınlar, duysunlar. İnsanı
“allahlaşdırma”ğınız və bununla
da Tanrıya şərik qoşaraq küfrə
yol verməyiniz şəxsi faciəniz və
bədbəxtçiliyinizdir!. Haqq dini –
İslama dönün!
41. Mən həyatımın
sonunu gözləmirəm,
kamalımın zirvəsini
gözləyirəm. (səh. 412).

42. Allahın ətəyindən
tutmaq istəyirdim,
əlimi təzəcə
uzatmışdım ki, qolum
quruyub yanıma
düşdü. Düşündüm ki,
yəqin əlim təmiz
deyilmiş və mən öz
natəmiz əlimi Onun
təmiz Ətəyinə
toxundurmaq
istədiyimə görə, Başına
döndüyüm belə cəza
verdi mənə. Halbuki
əlimin natəmizliyi də,
ürəyimdən keçən istək

41. Mütləq inamınızla
kamalınızın zirvəsini gözləməsiniz
də olar, çünki Allaha şərik qoşub
küfrə yol verənlərin o zirvəyə
yüksəlməsi qeyri - mümkündür.
42. Mütləqçinin “allah”ı insan
müqəddəsliyidirsə və onun əlinin
natəmizliyi isə ideallaşdırdığının
inkarıdırsa, onda idealına dönük
çıxmış birisinin əməlinin və
istəyinin Allahın Mübarək
Əmriylə heç bir səbəbli əlaqəsi ola
bilməz.
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də Onun Mübarək
Əmriylə olmuşdu. (səh.
413.)
43. Türklər! Türkcə
bilməyən, öz Kitabını
türk vasitəsiylə və
türkcə göndərməyən
Allah bizə gərək deyil –
o bizi ucaltmaz. (səh.
417.)

43. Bu fikriniz düşmən
dəyirmanına su tökməkdən və
islam aləminin birliyinə xələl
gətirmək cəhdindən başqa bir şey
deyildir. Mövqeyinizi öz
adınızdan bildirməyə çalışın və
bilin ki, bütün türklərə müraciət
etmək üçün sizin hüququnuz (bu
mövzu ilə bağlı) yoxdur və belə
səlahiyyəti sizə heç bir qurum
verməmişdir. Bilin ki, Allahın
alçaltdığı və yıxdığı kimsəni heç
bir kimsə qaldırmaq və ucaltmaq
iqtidarında deyil. O cümlədən, siz
də istisna deyilsiniz. Ucalmaq
xülyalarına düşməyiniz əbəsdir!

44. İnsan Allaha inamı
itirir, insana inamı
itirmir – saxlayır,
yaşadır. (səh. 427.)

44. İnsan insana inamı itirsə də,
Allaha inamı itirmir – saxlayır,
yaşadır, çünki o, inam insanın
özünü yaşadır.

45. Allah uymadır,
İnsan – tanrı, möcüzə!
(səh. 440.)

45. Sizin fikriniz uymadır,
uydurmadır, küfrdür – Allaha
şərik qoşmaqdır.
Allah – Tanrı, yaradandır, İnsan –
Tanrı möcüzəsi!

46. Allah belə böyük
olsaydı, özünə qarşı
çıxanları bağışlar,

46. Ey elmi düşüncəsi zəif və
təlimi məntiqsiz mütləqçi! Allah
özünə və müqəddəs insanlara
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müqəddəs insanlara
qarşı çıxanları cəzalandırardı. (səh. 440.)

qarşı çıxanların bir qismini bağışlamasaydı və hamısını cəzalandırsaydı, onda bəşəriyyət inkişafdan və tərəqqidən qalmış olardı.
Yenə də Allahın böyüklüyünü və
hikmətini anlamırsınız?!

47. İnsanların qurtuluş
yollarından biri : Az
art. 9səh. 448.)

47. Bəşəriyyətə göstəriş vermək
müəllifin mütləq inamının şəksiz
əlamətidir və əxlaqi-mənəvi
meyarlara sığmır. Bu sözü dilə
gətirib yazmaqdan ötrü gərək
insanda məsuliyyət hissi olsun,
çünki demək asandır, əməl etmək
isə çətindir. Digər tərəfdən
ümumbəşəri bir problemi həll
etməkdən ötrü kifayət elmə, biliyə
və müdrik ağıla malik insanlar
qrupu olmalıdır. Mütləq
inamınızla “Az art” deyirsinizsə,
onda lütfən buyurun, insanlığın
qurtuluş yolların-dan birinə əməl
edin! Əməl edə bimirsiniz və
bilməyəcəksiniz də! Çünki, o
müdrik ağıl nə sizdə, nə də bəşərdə
vardır! O yalnız Allaha məxsusdur!

48. “Yeni Oğuz Sözü”
nə görə həyatdan,
məkandan və
zamandan gözlədiyim
ən böyük mükafat: özümün öldürülməyim,

48. Mütləqçi müəllifin gözlədiyi ən
böyük mükafat özünün
öldürülməsi və evinin
dağıdılmasıdırsa, onda onun
“allahlıq” iddiasında olmasının və
mütləq inamının öz həyatına,
ailəsinə və ocağına qarşı yönəl85

evimin dağıdılması.
Oğuzun yolunda bir
ömrün, bir evin qurban
verilməsi nədir ki?!

məsi, eləcə də sağlam məntiqə,
düşüncəyə sığmaması su kimi
aydındır. Allaha şərik qoşmaq
küfründən əl çəkib tövbə etsəniz,
şübhəsiz ki, nicat taparsınız! Haqq
dininə- İslama dönün! Allah
tövbələri qəbul edəndir və
günahları bağışlayandır!

49. “Xədicəyə sədaqət”
– olmayıb, varı itirmək
qorxusu olub – sonrakı
arvadlara münasibət
buna sübut. (səh. 459.)

49. Mütləqçi müəllif baş
çıxarmadığı bu məsələyə
toxunmaqla əxlaqi-mənəvi
dəyərlərimizə hörmətsizlik
etməsini və onlara baş ucalığı
gətirməyən təlimlərin
mənəviyyatdan uzaq əsaslara
söykəndiyini göstərmişdir.
Xızı rayonu,Xələnc kəndi
Malik İslam
15-25 may 2002-ci il
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VII FƏSİL
HƏYAT HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR
Əziz müəllim və şagirdlər!
Bu mövzuya dair öz şəxsi fikirlərimi yığcam və lakonik
şəkildə ifadə edərək qələmə almışam. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sizin şagirdlər yazdıqlarımdan kifayət qədər bəhrələnəcəklər, həyatın bütün reallıqları və gerçəklikləri ilə
qəbul edilməsində və dərk olunmasında çətinlik çəkməyəcəklər.
Həyata baxış konsepsiyası:
Bəşəriyyət – Ali şüurun, Yaradıcının yaratdığı kamil sənət əsəri, bəşər övladı isə həmin sənət əsərinin ürəyi və ən kamil yüksək zirvəsidir.
Hər bir insan müvafiq həyat proqramı ilə anadan olur,
doğulur və onun yerinə yetirilməsi isə həmin adamın vəzifəsidir. Onun əsasında, bünövrəsində, beşiyində meyllər şəklində
real həyatın “tikinti daşları”nın bir hissəsi qoyulmuş və qalan
hissəsinin insanın özü tərəfindən yaradılması lazımdır, vacibdir.
İnsan həyatı, bir qayda olaraq çətin və mürəkkəbdir,
onun həyatı boyu müxtəlif hadisələr cərəyan edir və baş verir.
Çox zaman onlar baş verən hadisələri təsadüflə əlaqələndirirlər.
Mənim fikrimcə bu belə deyil, mən təsadüfləri qəbul etmirəm
və inkar edirəm. Belə bir fəlsəfi fikir mövcuddur:
1. “Təsadüf zərurətdən doğur”. Baş verən hər bir hadisə,
təsadüf müəyyən qanunauyğunluqlar əsasında törənir. Ona
görə də bütün proseslər, hadisələr, təsadüflər həmin qanunlara
tabedir, onlarla izah olunur. Ən əsas qanunlardan biri məzmun
və forma qanunudur. Belə ki, hər bir formanın əsasında məzmun vardır. Yəni, elə bir təsadüf – hadisə yoxdur ki, hadisə
iştirakçılarının daxili razılığı olmadan, kiminsə həyatına kənardan daxil olsun və yaxud müdaxilə etsin. Buradan belə nəticə
çıxır: Bizim yaşadığımız tale təsadüf deyildir, o bizim şəxsi
əməllərimizin nəticəsidir.
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2. “İnsan öz əməllərinin girovudur”.
3. “Nə əkərsən, onu da biçərsən”.
Bu prinsiplərin insanın özü-özünün dərk edilməsi
prosesində böyük rolu vardır. Özünüdərketmə isə - özünü həyatda göstərməyən açarıdır. Dahi Sokratın məşhur “Özün özünü dərk et” kəlamı 2500 ildir ki, bəşəriyyəti düşündürür. Bu,
bəşəriyyətin özünü anlamasına çağırışdır.
Materialist baxışına görə həyat-insanın doğulduğu andan (beşikdən) öldüyü ana qədər (qəbrə) olan yaşadığı dövrdür.
Bundan əlavə, mənim fikrimcə: Həyat-ruhun enerjisi, onun
yenidən qayıtmasıdır. Dahi Əflatun deyirdi ki, insan həyatı hər
dəfə yenidən başlayır, Şüur isə əbədidir.
Ruh dediyimiz – gözə görünməz bu məfhum, insan
orqanizminin ümumi enerjisidir. Hər bir insan Günəş kimi işıq
saçır. Bu enerji yalnız insan sağ ikən mövcud olub, insan beyni
vasitəsilə bütün hiss və duyğularına (üzvlərinə) paylanır, insanı
idarə etməklə onu yaşadır. Əgər insan həyəcanlı və ya ovqatı
təlxdirsə, aura (bioenerji) öz rəngini dəyişir, qaralır. İnsan
xeyirxah, yaxşı dalğa üzərində qurulmuşdursa, auranın rəngi
açılır, insan zorakılıq olmadan ahəngdar surətdə öz sağlamlığına doğru gedir. Xəstəlik, hər şeydən əvvəl, insan aurasına
başqa adamlar və ya şərait mənfi təsir göstərən zaman enerji
səviyyəsində yaranır.
Şüur elmi enerji informasiya mübadiləsinə əsaslanır. Bu
elmin əsas müddəalarından birində deyilir: “Hər şeydən əvvəl,
öz hisslərini qaydaya sal və adamlara doğru məhəbbətlə, açıq
qəlblə get”. Düzdür, bu yolda insanların əksəriyyəti öz məqsədlərindən ötrü istifadəyə çalışırlar və aldatmağa meylli olurlar. Ona görə də insanların arasındakı riyakarlıqları – ikiüzlüləri ayırd etməyi bacarmaq lazımdır. Mənfi xarakterə malik insanlara aldanmaq olmaz, onları başa salmaq, məhəbbətlə,
qəlb açıqlığı ilə islah-tərbiyə etmək lazımdır. Əgər, bundan
yararlana bilmirlərsə, onda onlardan uzaqlaşmaq məsləhətdir.
Çünki, onlar cüzi ağıl işlədib işığa doğru irəliləməkdən ötrü
düşünmürlərsə, çalışmırlarsa, onda demək olar ki, onlar hey88

vandan bir o qədər də fərqlənmirlər. Bu qəbil insanlardan,
ancaq cəmiyyətə ziyan dəyir və ətrafa neqativ enerji yayılır.
Onların axırı-sonu bildiyimiz kimi özünü məhvdir. Ona görə
də, paxıl, həsəd aparan, fitnə-fəsad törədən, aravuran, əliəyriliyə, rəzilliyə meylli olan, vətənə, anaya-ataya-böyüyə, torpağa
xor baxan insanlardan uzaq olun. Əziz şagirdlər! Belə olan
halda, siz ancaq xeyr taparsınız. Şübhəsiz ki, bu cür mənfi
insanları tanımaqdan ötrü kifayət qədər həyat təcrübəsinə
malik olmaq lazımdır. Eyni zamanda, müntəzəm olaraq çox
oxuyub bilik səviyyənizi artırmalısınız. Bu cür insanlar
haqqında min illər öncə söylənilmiş müdrik kəlamlar, atalar
sözləri vardır. (Məsələn: Müqəddəs peyğəmbərimiz Məhəmməd
Mustafanın s.ə.a.v. söylədikləri, Kitabi Dədə Qorqud, Oğuznamə, Qabuşnamə, Kəlilə və Dimnə,
Nizami Gəncəvi,
Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi Nəsrəddin Tusi və
digərlərinin əsərləri, Koroğlu, Qaçaq Nəbi və başqa dastanlarımız və sairə).
Əziz şagirdlər, yadınızda saxlayın:
1. İnsan bilməlidir ki, əbədi həyat yoxdur.
O, bu həyatda – maddi dünyada götürdüyü hər bir şeylə
vidalaşmalı olacaq, lakin başqalarına verdiyi nə varsa onunkudur. Törədilmiş, hazırlanan və törədəcəyiniz əməllər üzərində
düşünün! Onların nəticələrindən (xeyir və şər) asılı olaraq,
əməllərinizin əvəzi özünüzə qaytarılacaqdır. İnsanın fərdi
əməlindən əlavə, kollektiv fəaliyyət də ətraf mühitə öz mənfi və
ya müsbət təsirini göstərir. Sosial sarsıntılar həmişə təbii
fəlakətlərlə - zəlzələlərlə nəticələnir.
2. Daim öz bilik səviyyənizi artırın. Fiziki və mənəvi
inkişafınızı bərabər səviyyədə saxlayın, yüksək mənəvi kamilliyə çatmağa doğru irəliləyin, bu yolda mübarizə aparın, heç
vaxt ruhdan düşməyin, böyük əzm-iradə, özünüzə-yaradanınıza
inam, ardıcıl fəaliyyət-hərəkət nümayiş etdirin! Onda qarşınıza
qoyduğunuz məqsədlərə, İnşaallah, çatarsınız.
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Unutmayın! “İnsan dahi ola bilər, ancaq ilahi ola bilməz.
O, yalnız öz biliyi, ağlı, iradəsi, düşüncəsi və qabiliyyəti hesabına başqalarından fərqlənir və yüksəkdə dura bilər”.
Tanrı bəşər övladına ağıl, iradə, fəaliyyət-hərəkət bacarığı vermişdir ki, o, öyrənsin, biliklərə yiyələnsin, onlardan ağılla istifadə etsin, yaradıcılığında, fəaliyyətində tətbiq etsin,
əzmlə-iradə ilə hərəkət etsin və həmişə yeniliyə - inkişafa doğru
addımlasın, kamilləşsin. Bu istiqamətdə, insanın fikri və iradəsi
öz həyatını, taleyini istədiyi kimi idarə etməyə qadirdir. Ən
böyük bacarıq, istedad və fərasət isə, insanın öz həyatını ağılla,
təfəkkürlə idarə etməsindən ibarətdir. Eyni zamanda, bu, insanın ağlının, təfəkkürünün hissiyyatının təsiri altında olması
deyil, təfəkkürünün hissiyyat üzərində üstünlüyünə nail olması
deməkdir.
İnsanın taleyi onun ağlından asılıdır. Ağıl elə bir qüvvədir ki, bizə həyatımızı yoluna qoymağa, həyat gəmisində heç
bir təhlükəyə rast gəlmədən hərəkət etməyə güc verir. Hər bir
kəsin gələcək həyatının keyfiyyəti, necəliyi onun ağlından asılıdır. Aydındır ki, o kəs ki, ağıl cəhətdən qüvvətlidir, onun taleyi
də öz əlindədir. Arzu edirəm ki, hər biriniz öz həyat gəminizin
kapitanı olasınız.
Yaddan çıxarmayın ki, ağıl biliklə-elmlə qüvvətləndirilir
və qidalandırılır. Ona görə də, həmişə öyrənmək lazımdır və
biliyinizi artırmalısınız ki, ağlınız iti və kamil olsun. Müqəddəs
peyğəmbərimiz (s.ə.a.v.) buyurmuşdur: “Bütün həyat boyu,
beşikdən qəbrədək öyrənin”.
“Bilik tükənməz xəzinədir, o xəzinənin açarı isə soruşub
öyrənməkdir. Soruşun, öyrənin, Tanrı rəhmət etsin sizə, çünki
soruşduqda dörd adama savab düşür: Soruşana, öyrədənə,
dinləyənə, bunları sevənə”.
“Sizə bilik öyrədən adamı da böyük sayın, uca tutun,
bilik öyrətdiyiniz adamı da.” “Alimlərin biliyə sərf etdiyi mürəkkəb şəhidlərin tökülən qanı ilə tutuşduruldu, alimlərin
mürəkkəbi çəkidə ağır gəldi”.
“Elm Çində olsa belə, onun arxasınca gedin (öyrənin)”.
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“Biliyinizi yazı ilə möhkəmləndirin”.
3. Milli adət - ənənələrimizin, dilimizin bəsitliyini,
gözəlliyini, təmizliyini qoruyub saxlamalı, yaşatmalı və gələcək
nəsillərə ötürülməsini təmin etməlisiniz! Yüksək mənəvi keyfiyyətlərə və ümumbəşəri dəyərlərə nail olmağı qarşınıza məqsəd
qoymalısınız! Mədəni-ədəbi irsimizi və tariximizi dərindən
öyrənməlisiniz – bilməlisiniz! Azərbaycanın dünya dövlətlərinin
sırasında layiqli yer tutmasına çalışmalı və bunun üçün bütün
qüvvə-bacarığınızı əsirgəməməlisiniz! Eyni zamanda, digər
xalqların, o cümlədən rus, ingilis, alman, fars, ərəb və sair dillərin öyrənilməsinə maraq göstərməli və savadlı kadrlar kimi,
ölkəmizin dünyada layiqli təmsilçilərinə çevrilməlisiniz.
4. Vətənə, millətə, xalqa, dövlətə sədaqətlə xidmət etməlisiniz! İşıqlı ideyaların həyata keçirilməsinə çalışmalı və
sülhpərvər olmalısınız! Hər bir işi görəndə, qərar qəbul edəndə
Vətən-millət-dövlət maraqlarını düşünüb, onları önə çəkməli və
şəxsi maraqlarınızı ümummilli mənafelərə qurban verməlisiniz!
Gördüyümüz bütün işlərin nəticəsi Vətənə, Dövlətimizin təhlükəsizliyinə, bütövlüyünə, müstəqilliyinə və layiqi dövlət kimi
inkişafına-təkamülünə xidmət etməlidir!
5. Əziz şagirdlər! Ədalətli olun! Ədalət Tanrının ən gözəl
keyfiyyətlərindəndir. Yer üzərində ümumbəşəri dəyərlərin bərqərar olması, əməlisalehliyin əsas qayəyə çevrilməsi yolu insanın ədalətə səy etməsindədir. İctimai ədalətin bərqərar olması
insanda öz tələbatına müəyyən hədd qoymaq anlamının,
cəmiyyətin digər üzvlərinin də ehtiyaclarına hörmət hissinin
tərbiyə edilməsindən başlanır. Bütün dəyərlərə arxa çevirib
başqasının əmlakını mənimsəməklə hədsiz sərvət toplamaq,
qonşusunun evinə, həyətinə, torpağına göz dikib, nə yolla olursa-olsun buradan bir şey qoparmaq nə bəşəri həqiqətə, nə də
İlahi həqiqətə uyğun gəlir. Odur ki, ictimai ədalətin bərqərar
edilməsi uğrunda mübarizə hər bir vicdanlı adamın borcudur
və bu baxımdan fəal həyat mövqeyi insan əməlisalehliyin ən
zəruri meyarlarından biridir. Bu meyarlar ümumbəşərilik
keyfiyyəti daşıyırlar: zəifə əl qaldırma, məzluma kömək ol,
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verdiyin vədə əməl et, zinakarlıq etmə, qumar oynama, özgəsinin malına göz dikmə, insan ağlını dumanlandıran, başdan
çıxaran vasitələrdən istifadə etmə, icazəsiz başqasının evinə
girmə və sairə. Bu və digər göstərişlər bütün bəşər övladı tərəfindən, cəmi xalqlar və millətlər arasında, hər yerdə eyni dəyər
kimi başa düşülür.
İslami mənəvi dəyərlərimiz müsəlmanları bir-birinə
münasibətdə, başqa xalqlara və başqa əqidələrin ardıcıllarına
münasibətdə ədalətli olmağa çağırır:
“...əgər insanlar arasında mühakimə etsəniz, ədalətlə
mühakimə edin!” (Ən Nisa surəsi, 58-ci ayə).
“Bəzi adamlara olan kin sizi ədalətli olmamağa məcbur
etməsin..” (Əl-maidə surəsi, 8-ci ayə).
6. Əsas insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını
mükəmməl öyrənin, bilin!
Qanunla nəzərdə tutulan üsul və vasitələrlə öz hüquqlarınızı və azadlıqlarınızı müdafiə etmək hüququndan tam istifadə edin! Bilin ki, dövlət və cəmiyyət qarşısında hər bir şəxs,
onun hüquq və azadlıqlarından bilavasitə irəli gələn vəzifələr
daşıyır. Ona görə də hər biriniz dövlətimizin Konstitusiyasına
və qanunlarına əməl etməli, başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarına hörmət bəsləməli, qanunla müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirməlisiniz.
Cəmiyyətin sabitliyi və ahəngdar inkişafı üçün ən vacib
şərt onun üzvlərinin hüquqca bərabər olmalarıdır. Burada insanların mütləq bərabərliyi təmin olunmalıdır. Onlar arasında
yeganə fərq ağıl-əməlisalehlik meyarı ilə ölçülür, yəni bir insan
başqasından ancaq etdiyi yaxşılıqlara, ədalətli olub-olmamasına, xeyirxahlıq edib-etməməsinə görə fərqlənə bilər. Müqəddəs Quran bu isttiqamətdə bəşəriyyətə, müsəlmanlara birlik
ruhu təlqin edir:
“... onların işi öz aralarında müşavirə ilədir”. (Əş-Şura
surəsi, 38-ci ayə).
“... iş barəsində onlarla məşvərət et”. (Ali-İmran surəsi,
159-cu ayə).
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7. Əziz şagirdlər! Göstərilənlərə əməl edəcəyiniz halda,
Siz dövlətinizə və millətinizə şərəflə, namusla xidmət etmiş
olacaqsınız. Beləliklə, dünyada sülhə, inkişafa, tərəqqiyə,
bəşəriyyətə-vətənimizə layiqincə xidmət etmiş olacaqsınız. Və
nəhayət, Yaradanın yaradılmış qarşısında hökmlərlə qoyduğu
həyat qanunlarına – prinsiplərinə əməl etmiş olacaqsınız və
özünüdərkə-mənəvi kamilliyə doğru mühüm addım atmış olacaqsınız. Eyni zamanda, bu maddi dünyadakı həyatınız zamanı
öz proqramınızı yerinə yetirmiş olacaqsınız. Müəyyən məkan
və zaman kəsiyində sürdüyünüz həyat hədər getməyəcəkdir,
həyatınızın mənası gördüyünüz işlərinizin və etdiyiniz əməllərinizin nəticəsi olacaqdır. Bax, həyat budur! Həyat mübarizədir (amallar, məqsədlər uğrunda), ailə qurmaq-nəsil artırmaqdır
(gözəl əxlaq və mənəviyyat, sevgi və məhəbbət), gözəllikdir
(estetik, təbiət), alturizmdir (başqaları üçün yaşamaq qabiliyyəti, xeyirxahlıq, mərhəmət, özgə dərdlərinə şərik olmaq),
incəsənətdir – yaradıcılıqdır! İnsan nə qədər ki, mənəviyyatca
safdır, xeyirxahdır, mehribandır, ağıllıdır, düzdür-haqqı
sevəndir, ruhən möhkəmdir, inanclıdır və güclü iradəyə malikdir, bir o qədər çox öz taleyinə təsir etməyi bacarır və həyatını
mənalı-dolğun yaşayır. Güclü iradəli, məqsədinə nail olmağa
can atan mərd şəxsiyyət heç vaxt həyatın çətinlikləri ağırlığının
altında əyilməz, onları dəf edər və özündən kənarlaşdırar. Öz
daxili “mən”ini təkmilləşdirdikcə, insan taleyin zərbələrindən
daha çox qorunmuş olur. Bunun üçün, yenə də təkrarlayıram,
oxumaq və öyrənmək lazımdır, yorulmadan, öyrəndiklərinizdən və əldə etdiklərinizdən rahatlıq tapmadan, daim həyatınız
boyunca öyrənin, biliyinizi artırın!
Mən, həyatım ərzində digər bir həqiqəti dərk etmişəm
ki, oxuduqca, öyrəndikcə bilirəm ki, mən heç nə bilmirəm.
Sizin oxuduqlarınız, öyrəndikləriniz, əldə etdiyiniz bilikləriniz, həyatın müxtəlif vəziyyətlərinin və anlarının incəliklərinin təhlili nəticəsində çıxardığınız qərarlar, Sizə həyatınızın
“tikinti daşları”nın qalan hissəsinin özünüz tərəfindən yaradılmasına zəmanət və imkan verəcəkdir.
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Hörmətli müəllimlər!
Yazdıqlarım və yazmadıqlarımın əsasında, eləcə də
həyat barəsində düşündüklərimin bazasında (bütün şüurlu
həyatım boyu bu sual və ölüm haqqında düşünmüşəm, yəqin ki,
dünyamı dəyişən ana qədər də düşünəcəyəm. Bu sahədə
müvafiq fikirlərim vardır ki, onlarla siz tanış deyilsiniz), cəsarət
edib bir hüquqşünas kimi, öz fəlsəfi düşüncə tərzimə uyğun
olaraq həyatın tərifini verməyə çalışmışam.
“Həyat – Nur (enerji) mənbəyinin Qüdrətli və Əzəmətli
sahibi Yaradanın sonsuz məhəbbəti, gözəlliyi və kamilliyi ilə
yaratdığı bəşər övladına, bu maddi dünyada müəyyən zaman və
məkan kəsiyində yaşaması, Haqq-Ədalət uğrunda mübarizə
aparması, gözəl əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə, ümumbəşəri dəyərlərə nail olması və ruhu sağlamlaşdırılmış – təkmilləşdirilmiş
gələcək nəslin yetişdirilməsi, yeniliyə, inkişafa və kamilliyə
doğru irəliləməsi üçün, yaradılışın və mövcudatın nizamlı,
vahid, bir tam şəklində İlahi vəhdətin rəmzi olduğunu anlaması
və Ona – Ali şüura daim şükr etməsindən ötrü ayırdığı vaxtdır”.
Gənc nəslin tərbiyəsində, yuxarıda sadladığım xüsusiyyətlərə
malik insanlara daha böyük ehtiyac vardır. Hamımız, bütün
ictimaiyyət çalışmalıyıq ki, gənc nəsil insanpərvərliyə, mənəvidini dəyərlərimizə, ulu babalarımızın vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq ənənələrinə sonsuz sədaqət ruhunda böyüsün. Cəmiyyətdə elə insan tərbiyə edib formalaşdırmalıyıq ki, o, xeyri,
ədaləti, haqqı, şərəfi böyük əzmlə müdafiə etsin və şərə,
laqeydliyə, biganəliyə, ikiüzlülüyə, şərəfsizliyə, ideya düşmənlərimizə qarşı amansız, barışmaz olsun.
Gənc nəslin yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlər ruhunda
tərbiyə olunmasında tərbiyə edənin xalqla bağlılığı, öz xalqının
tarixindən, ənənələrindən, dinindən qidalanması az rol oynamır. Tərbiyə olunan nə qədər öz xalqının tarixinə, ruhuna kök
atarsa, bir o qədər ucalar, xalqına, dövlətinə layiqli bir vətəndaş kimi yetişər. Vətənin tarixi vətəndaşının damarlarında axan
qanda da yaşadığından, M.Arazın dediyi kimi,özünü Vətənin əsl
vətəndaşı və Vətən daşı olmağa layiq sayan insanın qəlbində,
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damarlarında ulu babalarının ruhu baş qaldırır. Bu ruh-qan
yaddaşı insanı dərindən düşündürməyə və əcdadlarımızdan bizə
əmanət kimi ötürülən müqəddəs Ana Vətənimizin müstəqilliyi,
bütövlüyü, qorunması, inkişafı və onun vətəndaşlarının milli
mənəvi-əxlaqi, ümumbəşəri dəyərlər ruhunda tərbiyə olunması
naminə gördüyümüz və görəcəyimiz təxirəsalınmaz işlər barədə
öz vicdanı qarşısında hesabat verməyə vadar edir. Nə etmişik
və nə etməliyik? Vay o adamın halına ki, ulu əcdaddan miras
aldığı əmanətə, qana və o qandakı ruha xəyanət edə, onu özündən sonrakı nəslə ötürə bilməyə! Bu ruhdan üz döndərən həmişə
ağlar qalar, çünki o, özü-özündən üz döndərir. Vətən torpağında doğulan, onun qoynunda böyüyən, nemətlərindən faydalanan, bir şəxs kimi formalaşan neçə-neçə insanlar Vətənin ən
çətin və məsul anlarında onu qoyub gedərək, yad ölkələrdə
özlərinə sığınacaq tapmışlar. Qan yaddaşı onların ruhunda baş
qaldırmırmı?
“El içində, öl içində”, “Gəzməyə qürbət ölkə, ölməyə
Vətən yaxşı”, “Yad ocağın alovundan Vətən ocağının tüstüsü
gözəldir” atalar sözlərini əcdadlarımız sözgəlişi deməmiş,
zamanın dolaylarında sarsılıb demişlər. Hər bir vicdanlı,
namuslu vətəndaş ulu əcdadının ruhunu, qanını öz ruhunda və
qanında yaşatmalıdır.
Nə sirli dünyadır bu dünya! “Gəlimli-gedimli dünya! Son
ucu ölümlü dünya” deyib Qorqud dədəmiz! Bu müdrik sözlər
əsrlərin, min illərin zülmətini yararaq, müxtəlif ictimai formasiyaların ağır sınaqlarından şərəflə keçdiyi üçün, ömrün,
ləyaqətin, dostluğun, məhəbbətin, düşmənə nifrətin, ümumiyyətlə, bütün hadisələrin, bəşəri həqiqətlərin əsl meyarı və
məhək daşıdır. Onlar bizə mənəvi zənginliyin göstəricisi olan
şəxsi ləyaqətin qorunmasını və qiymətləndirilməsini tövsiyə
edir. Ləyaqət hər kəsin dəyəri və insanlıq sifəti olduğu üçün, onu
itirən adam dəyəri ilə bərabər insanlıq sifətini də itirmiş olur.
Buna görə də insan ən əvvəl özü-öz ləyaqətini qorumağı bacarmalıdır.
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Bax, bu hissi, bacarığı biz gənclərə aşılamalıyıq və təlqin
etməliyik.
A.P.Çexov kiçik qardaşına yazdığı məktubda deyirdi:
“.. öz ləyaqətsizliyini ancaq böyük ağıl, gözəllik və təbiətin
kamilliyi qarşısında dərk etmək olar. .. Adamlar qarşısında isə
həmişə öz ləyaqətini başa düş və qoru”.
İnsanın özlüyündə insanlığını müəyyənləşdirən dəyərlərdən uzaqlaşmasından nəinki cəmiyyətimizdə, eləcə də bəşəriyyətdə “insan-cəmiyyət-təbiət” münasibətləri pozulmuşdur. İnsanlar arasında qarşılıqlı inamsızlıq mütəmadi xüsusiyyət kəsb
edir, onların münasibətlərini kəskinləşdirir və təhlükəli şəkildə
fəlakətli həddə doğru sürükləyir. Biganəlik, laqeydlik və soyuqqanlılıq cəmiyyətimizdə tüğyan edir. biz isə ətrafımızda baş
verənlərə göz yumur, gördüyümüzü görmək istəmirik.
Vaxtilə dahi Sabir:
“Daşqəlbli insanları neylərdin, ilahi?”
Bizdə bu soyuq qanları neylərdin, ilahi?
Məzlumların göz yaşı dərya olacaqmış,Dəryaları, ümmanları neylərdin, ilahi?”-deyərək laqeydliylə qarşı çıxmışdı.
Bəs biz niyə soyuqqanlılığa, biganəliyə, laqeydliyə qarşı
ardıcıl deyilik?
Hal-hazırda, müasir dövrdə münasibətlərimizdəki nöqsanları, eybəcərlikləri göstərməkdən ötrü Sabir qələminin
kəskinliyinə, Sabir ürəyinin oduna və Sabir yoluna nə qədər
böyük ehtiyac və zərurət olduğunu qeyd etməmək mümkün
deyildir. Böyük Sabir bizə xalq üçün, Vətən üçün necə yanmağı
və bu yanğını xalqa necə çatdırmağı öyrətmişdirsə, Siz müəllimlər bu yanğını öz şagirdlərinizə və tələbələrinizə o səviyyədə
də öyrətməlisiniz. Sizin əksəriyyətiniz, şəxsi və mənəvi keyfiyyətlərinizə bələd olduğum üçün, qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Siz,
müəllimlər bu şərəfli, məsuliyyətli işin öhdəsindən layiqincə
gəlmisiniz və heç bir çətinliyə baxmayaraq gələcəkdə də bu işi
davam etdirəcəksiniz.
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Belə bir zamanda, milliyyətindən, dini etiqadından,
təsəvvür və siyasi baxışlarından asılı olmayaraq, bütün vicdanlı
adamlar bir-birinə hörmətlə yanaşmalı və qarşılıqlı anlaşma
şəraitində işlərini təşkil etməlidirlər. Bütün insanlar mənşəcə
birdirlər, bərabərdirlər və soykökü ilə qürrələnməyə, keçmişi ilə
lovğalanmağa, düşündüklərini zorla başqalarına təlqin etməyə
heç bir lüzum yoxdur. İnsanlar arasında bu cür qarşılıqlı anlaşma onları yalnız bir-birinə yaxınlaşdıra bilər, bəşər övladının
ülfətini, mehribanlığını, səmimiliyini artıra bilər və ümumi
qələbənin tez əldə olunmasını təmin etmiş olar. Hamımız vahid, müstəqil, güclü Azərbaycan naminə qarşılıqlı anlaşma və
birlik əldə etməyə çalışmalıyıq, demokratik, hüquqi və dünyəvi
dövlət quruculuğunun inkişafı istiqamətində haqqı-ədaləti
müdafiə etməliyik.
Sarsılmaz inamıma, əqidəmə və idrakıma əsaslanaraq, deyə bilərəm ki,“İnsan-cəmiyyət-təbiət” münasibətlərində yaranmış ziddiyyətlərdən və ümumbəşəri problemlərdən qurtuluş yolu yalnız Hidayət yoludur. Hər cür ümidsizlik və bədbinlikdən
uzaq olaraq, bəşəriyyətin çətin sınaqlar hesabına olsa da,
həyatın burulğanlı axınında öz tale gəmisini irəli apara biləcəyinə, onu öz əsas Hidayət yolundan – sülh, dinclik, əminamanlıq, ədalətlilik, həyata nikbin münasibət yolundan kənara
çıxmağa qoymayacağına, yüksək bəşəri dəyərlərin və mənəvi
məqsədlərin qələbəsinə nail olacağına möhkəm inanıram!
19 - 20 sentyabr 2000-ci il.
Bakı şəhəri, Buzovna qəsəbəsi.
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VIII FƏSİL
1.

Həzrəti Məhəmməd (c) Peyğəmbərə qarşı qərbdə yayımlanmış qeyri-bəşəri karikaturalara və söylənilmiş məsuliyyətsiz ifadələrə münasibət.

Xatırladıram ki, 2005-ci ilin sentyabrında Danimarka,
sonra isə Norveç, Fransa, Almaniya mətbuatlarında İslam
peyğəmbərini təhqir edən rəsmlər yayımlanmışdı.
Bu ölkələrin qəzetlərində İslam peyğəmbəri Həzrəti
Məhəmmədin (s) karikaturasının dərci dünya müsəlmanları
tərəfindən böyük narazılıq və qəzəblə qarşılanıb. Bununla bağlı
artıq bir çox müsəlman ölkələrində kütləvi etiraz aksiyaları
başlayıb və hal-hazırda, 2006-cı ilin fevral ayının ilk günlərində
də davam etməkdədir. Ərəb ölkələri, İndoneziya, İran, Pakistan, Əfqanıstan, Türkiyə və sair dövlətlər baş vermiş hadisəyə
öz mövqelərini bildirərək bunu birmənalı şəkildə pisləyiblər.
İran dövləti İslam konfransının keçirilməsini bəyanlayıb və
Avropa qəzetlərinin bu addımlarını pisləmək üçün bütün
müsəlmanları nümayişlərə səsləyib. Analoji nümayişlər Pakistan və İndoneziyada da keçirilib.
Peyğəmbərin təhqiramiz rəsmlərinin nəşrini pisləyən
Rusiya mətbuatı da öz sayt və qəzetlərində bununla bağlı
materiallar dərc edib. 04.02.2006-cı il tarixdə ABŞ Dövlət
Departamenti və BMT-nin baş katibi Kofi Annan öz növbəsində
Qərb mətbuatının hərəkətini pisləyib. Amerika xarici siyasət
idarəsi Avropa qəzetlərinin addımını dini və irqçi nifrətin
qəbuledilməz davranışı kimi dəyərləndirib.
Acınacaqlısı odur ki, Danimarkanın “Çullans Posten”
qəzetində nəşr olunan təhqiramiz rəsmləri Fransanın “Franse
Sour” qəzeti də nəşr edərək bunu söz azadlığının təzahürü kimi
təqdim etməyə çalışırdı: “Demokratiya olan ölkələrdə inanclı
dəyərlərə yanaşma hər kəsin öz işidir. Bu, hər kəsin özünəməxsus söz azadlığıdır”.
98

“Franse Sour” qəzetinin təsişçisi, Misir əsilli fransız iş
adamı Raymond Lakah qəzetinin redaktoru Jasques Leferansı
işdən çıxarıb. O, inanclı insanlara böyük hörmət bəslədiyini
desə də, müsəlmanlardan üzr istəsə də, qəzet manşet yazılarında bu səpgidə yeni xətalara yol verib.
Amma bütün bunlara baxmayaraq Fransada gərgin
cümə günü yaşanıb. Danimarka da daxil olmaqla, bir çox
Avropa ölkələrində yaşayan müsəlmanlar cümə namazından
sonra aksiyalar keçiriblər. Fransa dövləti müsəlmanların ayağa
qalxmasından böyük narahatçılıq keçirib. Bu səbəbdən də
ölkədə yaranan gərginlik ab-havasını dövlət səngitməyə çalışıb.
Danimarkanın Parisdəki səfiri Niels Eqelund oradakı
məscidə gedərək islam təşkilatının başçısı Dalil Əbu Bəkrlə
görüşərək qəzetin bu hərəkətinə görə üzrxahlıq edib.
Danimarkanın baş naziri Andres Fuk Rasmussen vəziyyəti sakitləşdirmək üçün ərəb televiziyalarından birinə çıxaraq
yenidən üzr istəyib. Danimarkanın xarici işlər naziri Per Stik
Moeller gün-gündən artan narazılıqları azaltmaq üçün cümə
xütbəsində öz fikirlərini deyəcəyini bildirib: “Bu narazılığın nə
qədər sürəcəyini kimsə bilmir. Bir qəzetin xətasından başlayan
bu narazılıq bütün müsəlman dünyasına və Avropada yayılıb.
Bu narazılıqları aradan qaldırmaq üçün bir araya gəlmək
lazımdır”.
Artıq 17 ərəb ölkəsi Danimarkadakı səfirliklərini geri
çağırmağı qərarlaşdırıblar. Olayla bağlı mənfi fəsadlar göz
önündədir. Avropa ölkələrinin özündə də bunu başa düşürlər.
Son günlər bir neçə Avropa ölkəsində qanunvericiliyə küfrlə,
müqəddəslərin təhqir olunması ilə bağlı bir neçə maddə əlavə
olunub.
Srağagün isə ABŞ-ın bir neçə şəhərində “islamofaşizmlə
mübarizə günü” kimi qeyd edilərək, bununla bağlı mitinqlər də
keçirilib. Eyni zamanda, Amerika telekanalları karikaturaları
nümayiş etdiriblər.
Bəs Azərbaycan dövlətinin, ictimaiyyətinin və dini
qurumların bu məsələyə münasibəti necədir?
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İçərişəhər Cümə məscidinin dini icması son dövrlərdə
dünyada islamofobiyanın təzahürlərini kəskin surətdə güclənməsi ilə bağlı bəyanat qəbul edib. İcmanın rəhbəri Hacı İlqar
İbrahimoğlu bildirib ki, insanların müqəddəs hisslərinə toxunmağa heç kəskin haqqı yoxdur: “Dinindən, dilindən, irqindən,
millətindən asılı olmayaraq bütün dünyanın mütərəqqi insanları belə eybəcərliyə qarşı qüvvələrini səfərbər etməlidirlər.
Kiçik dünyamızın onsuz da kövrək bir durumda olan sülh və
əmin-amanlıq atmosferi əleyhinə yönəlmiş bu kimi təxribatların yerindəcə qarşısı alınmalıdır”.
İ.İbrahimoğlu məsələylə bağlı 2006-cı il fevralın 8-də,
saat 15.00 –da ölkənin bütün tanınmış istimi-siyasi xadimlərinin birgə forumunun keçiriləcəyini elan edərkən demişdir:
“Həm də aşura öncəsidi. Düşünürəm ki, İmam Hüseyni (s.ə.s)
xatırlamaq hər bir inanclı insanımızın vəzifəsidir. Bu forumdan
sonra biz şəhər meriyasına islama olan hücumlara etiraz
əlaməti olaraq piketlərin, yürüşlərin keçirilməsi üçün müraciət
edəcəyimizi də istisna etmirik. Həmçinin ölkənin böyük salonlarından birində antiislamçılara etiraz əlaməti olaraq inanclı
insanların böyük bir konfransını keçirmək də mümkündür.
Dünya bilməlidir ki, inanclı insanlarla bu cür tərbiyəsiz dildə
danışmaq olmaz. Hesab edirəm ki, Azərbaycan müsəlmanları
da ən aktiv və sivil formada öz mövqelərini bildirməlidirlər.
Vicdanlı, inanclı xristianlar da, yəhudilər də bu məsələyə
biganə qalmalı deyillər. Yaxın günlərdə Avropa ölkələrinin
başçılarına birbaşa müraciətlər edəcəyəm. Söz azadlığı kimi
mübarək məfhumla heç kəsin şou düzəltməyə haqqı yoxdur.
Burada vicdan, din, əqidə azadlığının tapdanmasından söhbət
gedir”.
İ.İbrahimoğlu “islamofaşizmlə mübarizə günü”nü isə “ən
böyük biabırçılıq” adlandırdı: “Bu, bütün müsəlman dünyasına
bir həqarətdir. Faşizmin, terrorizmin, ekstremizmin nə dili, nə
dini, nə də irqi var. Terrora biz azərbaycanlı müsəlman, vətəndaş olaraq hər zaman öz kəskin münasibətimizi bildirmişik.
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Bütünlükdə islam aləmini terrorçu kimi qələmə vermək böyük
ədalətsizlikdir”.
Hacı İlqar daha sonra bildirib ki, Azərbaycan rəsmiləri
də İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olaraq baş vermiş insidentlə bağlı münasibətlərini bildirməlidirlər: “Azərbaycan
rəsmilərinin tez bir zamanda, gecikmədən bu olaylara öz münasibətini bildirməsi zəruridir”.
03.02.06-cı il tarixdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi
(QMİ) də Məhəmməd peyğəmbərin (s) karikaturalarının yayımlanmasına etiraz əlaməti olaraq bəyanat yayıb. Bəyanatda
deyilir: “Qafqaz müsəlmanları islam dünyasının ayrılmaz tərkib
hissəsi olaraq, müqəddəs dini hisslərin təhqir edilməsini qəbul
edə bilməz. Bu mənada biz Qərbi Avropa ölkəsində islam
dəyərlərinin bilərəkdən alçaldılmasını, Peyğəmbər Həzrəti
Muhəmmədə(s) hörmətsiz münasibət nümayiş etdirilməsini əsl
cinayətkarlıq kimi dəyərləndiririk. Hesab edirik ki, bu, nəinki
müsəlmanlara, eyni zamanda bütün bəşəriyyətə yönəlmiş
təxribatdır”.
Bunu olduqca təhlükəli hal sayan QMİ bildirir ki,
müsəlman dünyasında, o cümlədən Azərbaycanda bütün dinlərə, onların ehkam və rəmzlərinə olduqca həssas münasibət
bəslənilir: “İnanmaq istərdik ki, digər dinlərin nümayəndələri –
din xadimləri və dindarlar müsəlmanların dərin hiddətinə səbəb
olmuş bu çirkin addıma qarşı etiraz səslərini ucaldacaq, dinlərarası münasibətlərin düzgün məcraya yönəlməsi üçün əllərindən
gələni əsirgəməyəcəklər. Bu, dünyamızın salamatlığı, beynəlxalq sabitliyin qorunub-saxlanması, sivilizasiyalararası qarşıdurmanın önlənməsi üçün zəruridir”.
QMİ bölgənin milyonlarla müsəlmanının iradəsini ifadə
edərək, Danimarka başda olmaqla, bəzi Avropa ölkələrinin
hökumətlərinə müraciət edir, öz qəti etirazını bildirir və tələb
edir ki, yol verilmiş ağır qəbahətə görə dünya müsəlmanlarından üzr istəsinlər. QMİ rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə
bütün müsəlmanlara, o cümlədən azərbaycanlılara təxribatlara
uymamağı, yüksək mənəvi dəyərlərə söykənməyi tövsiyə edib.
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Beləliklə 2006-cı ilin fevral ayı karikatura olayları ilə
yadda qaldı. Üç həftədir davam edən etirazlar böyük itkilərlə
müşayiət olunmuşdur. Azərbaycan müsəlmanları da bir neçə
piket keçirməklə baş verənlərə qarşı öz etirazlarını bildirmişdi.
Ancaq təəssüf ki,Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çox saylı
partiyalar, birliklər və blokların rəhbərləri bir yerə toplaşıb heç
yığıncaq da keçirmədilər və İslam Peyğəmbərinin təhqir olunması məsələsini müzakirə edib ümumi bəyanatla çıxış da
etmədilər. Onlar bu mühüm ümummilli məsələyə münasibətdə
seyrci, müşahidəçi mövqedə durmaqla və bununla dini
qurumların məşğul olacağı ehtimalına üstünlük verdilər.
Bəs, bu partiya liderlərinin vəd verdikləri kimi onlara
xas olan fədakarlıq, prinsipiallıq, ardıcıllıq və iradə keyfiyyətləri harada qaldı? Hakimiyyətə gəlməkdən ötrü milləti
küçələrə, yürüş-mitinqlərə səsləyəndə onlar bəs nə üçün sözügedən məsələ ilə bağlı sivil kütləvi etiraz aksiyalarının təşkilində
və keçirilməsində maraqlı deyildilər? Yoxsa, bu məsələdə baş
rolu millət, xalq oynamalıdı.
Həqiqətən, bu təkcə siyasi qüvvələrin məsələsi deyil,
milli məsələdi, amma bu proseslərə istiqamət vermək, onları
lazımi məqamda lazımi məcraya yönəltmək və millətə rəhbərlik
etmək məhz siyasətçilərin görməli olduğu işdi. Yox, əgər siyasətçilər bu işi görmək iqtidarında deyildilərsə, onda millətin,
xalqın adından danışmağa və öz üzərilərinə götürdükləri ağır
missiyanı elan etməyə onların mənəvi haqqı yoxdur.
Azərbaycan yazıçılar ittifaqının mövcud məsələ ilə bağlı
hər hansı bir qərar və ya bəyanat qəbul etməsini gözləmək,
mənim fikrimcə sadəlövhlük olardı. Bunu deməyə əlimdə
tutarlı əsas vardır. Belə ki, görkəmli İtalyan şairi Aligyeri
Dantenin (1265-1321) “İlahi komediya” poemasının rus dilindən azərbaycan dilinə tərcüməsini bəyənmiş (tərcümə edən
Əliağa Kürçaylı) redaksiya heyətinin üzvləri (Hüseyn
Abbaszadə, Mikayıl Abdullayev, Əkbər Ağayev, Anar,
Bəxtiyar Vahabzadə, Yaşar Qarayev, Araz Dadaşzadə, Elçin,
Əziz Şərif, Əkrəm Əylisli, Abbas Zamanov, Mirzə İbrahimov,
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Nazim İbrahimov, Məmməd Cəfər, Ənvər Məmmədxanlı, Azər
Mustafazadə, Nəbi Xəzri, Bəkir Nəbiyev, Sabir Rüstəmxanlı,
Süleyman Rüstəm, Kamal Talıbzadə, Əjdər Xanbabayev,
Pənah Xəlilov, Əzizə Cəfərzadə, İsmayıl Şıxlı) kitabın 136-137ci səhifələrində, 28-ci nəğmənin 19, 22, 25, 28, 31 və 34 –cü
üçlüklərində islam peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd (s) və imam
Əli (ə) haqqında verilmiş təhqiramiz ifadələrin üstündən
sükutla keçərək tərcümədə olduğu kimi saxlanılmasına və
müəllifin kitabının 1988-ci ildə 45000 nüsxə ilə nəşr olunmasına
şərait yaratmışlar. Poemanın tərcüməsinə ön söz yazmış professor Əkbər Ağayev kitabın 12-ci səhifəsində qeyd etmişdir:
“xristian dinindəki bir sıra təriqətlərin, habelə başqa dinlərin, o
cümlədən islam dininin əsasını qoymuş və ya yaymağa çalışmış
şəxsləri – Məhəmmədi və Əlini də biz günahkarların cərgəsində
Cəhənnəmin səkkizinci dairəsinin doqquzuncu bölməsində görürük”.
Əziz oxucular! Görürsünüz ki, Azərbaycan ziyalısı,
alimi, professoru Ə.Ağayev, İslam peyğəmbəri barədə məlumatı necə vermiş və hətta onu peyğəmbər adlandırmağı belə
məsləhət bilməmişdir. Əcəba,dinimizə və mənəvi dəyərlərimizə
münasibətdəki bu soyuqluğun, laqeydliyin və biganəliyin mənbəyi şübhəsiz ki,ilk növbədə kommunist ideologiyasının yanlış
təsirinə qapılmaqdan irəli gəlir.
Necə oldu ki, Azərbaycanın sayılıb seçilmiş “qaymaq”
ziyalıları islam mənəviyyatına sığmayan yabançı mövqeyə yol
verdilər və kitabda verilmiş təhqiramiz ifadələrin mənbəyini
araşdırmadılar? Bu Azərbaycan yazıçılar ittifaqına baş ucalıgı
gətirməyən bir əməldir və onun nəticələrinin aradan qaldırılması üçün indiyə kimi heç bir tədbir görülməmişdir.
2002-ci ilin yanvar ayında AR-nın Prezident aparatına,
Nazirlər kabinetinə, Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə,
xalq yazıçılarına və bəzi ziyalılara rəsmi məktublarla müraciət
etsəm də, onların heç birindən cavab ala bilməmişəm. İndiyə
qədər də bu susqunluğun səbəbi bizə aydı deyil.
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Poema orta əsrlərin dini və fəlsəfi baxışlarına uyğun
hesablama əsasında qurulmuşdur. Bu hesablamanın əsasını
təşkil edən müqəddəs üçlük (Allah, İsa, Məryəm) haqqındakı
xristian dini analyışıdır. Dante xristian dininin allah ideyasına
və təliminə dərindən inanırdı, bütün dünyada yeganə və bütün
xalqlar, millətlər üçün zəruri hesab etdiyi katolik dinini vahid
ümumdünya dini mərtəbəsinə yüksəltmək arzusunda idi. O,
başqa dinlərin və əqidələrin hamısını xristian dininin yolundan
ayrılmaq, günaha batmaq kimi təsəvvür edirdi. Dante
Vatikanın siyasəti və Papanın hakimiyyətinin tam təsiri altında
idi. Bir qədər dərinə getsək, görərik ki, ata tərəfdən Dantenin
ailəsi çox qədim bir nəslə bağlıdır. Ulu babalarından biri XI
əsrin axırı, XII əsrin əvvəllərində yaşamış, Səlib müharibələrindən birində iştirak etmiş cəngavər Kaççaqvidi olmuşdur,
onun şəcərəsi isə, rəvayətə görə, Florensiyanın (Atilla həmin
şəhəri yandırdıqdan sonra) bərpası ilə məşğul olmuş romalı
Elizeonun ailəsindən törəmişdir. Bir daha aydın olur ki, zamanzaman islama qarşı yönələn səlib yürüşlərinin təşkilatçıları və
ilhamverici qüvvələri Roma papaları olmuşlar. Bu indi də
belədir. İslamın müqəddəs peyğəmbərlərinin karikaturalarla
təhqir olunmasına da Avropada, xristian ölkələrində rəvac
verilmişdir.
Həzrəti Məhəmməd (s) Peyğəmbərin təhqiramiz
karikaturaları ilə əlaqədar yaşanan gərginlik fevral ayının ortalarında da davam etmişdir. Peyğəmbərin ABŞ-da ən yüksək
məhkəmə orqanının mərmər divarlarında parlaq şəkildə əks
olunmuş görüntüsü var. Karikatura qovğasından sonra
Amerikadakı müsəlmanlar bu görüntünün götürülməsini tələb
ediblər. Narazılıqla gündəmə gələn tələbdə hətta mərmər
divarların uçurulması da istənilib. Ancaq ABŞ yetkililəri 71
ildir divarlara həkk olunmuş bu fiqurun və divarların uçurulmasının mənasız bir tələb olduğunu bildiriblər.
Əlində qılınc və “Quran” aparan məqamda təsvir edilən
Peyğəmbərin əksinə qarşı pis niyyət olmadığına inandırılan
müsəlman yetkililəri bu məsələni çox da qabartmaq istə104

məyərək, gündəmdən çıxarıblar. Bu divar boyu bəşəriyyətin ən
məşhur qanunverici şəxslərinin təsvirləri əks olunub. Bu sırada
Həzrəti Musa peyğəmbər, Fransa imperatoru Napoleon, XIV
Luiz və məşhur filosof Konfutsi yer alıb.
İslam dininə görə, müqəddəs şəxsiyyətlərin əksinin, heykəlinin yaradılması yolverilməzdir. Bütün dünya Məhəmməd
Peyğəmbərə (s) həsr olunmuş filmdə onun obrazının görünmədiyini müşahidə edib. ABŞ-ın məşhur muzeylərindən birində
dünyanın dahi şəxsiyyətlərinin hər biri üçün bir sütun qoyulmuş və sütunun yuxarı hissəsində həmin şəxsin büstü qoyulub.
Burada yalnız Məhəmməd Peyğəmbərə (s) həsr olunmuş sütunda büst yoxdur.
Müsəlmanlar üçün ən müqəddəs, toxunulmaz hisslər
ilahi hökmlər və müqəddəs şəxsiyyətlərlə bağlıdır. Bir müddət
öncə Amerikanın Quantanamo hərbi düşərgəsində QuraniKərimin təhqir olunması və bu hərəkətin sürətlə dünyaya yayılması bu sırada bir addım idi. Səhifələrində karikatura yerləşdirən qəzetlərin işçiləri, özləri bəlkə də hansı oyunun qurbanı
olduqlarını bilmirlər.
Bu gərginlikdən kim qazanır? Əgər doğurdan da
haçansa Samuel Hantinqtonun “Sivilizasiyalar müharibəsi”
dediyi böyük savaş başlasa, bu son nəticədə Avropanın o savaşda maraqlı olanlarının məğlubiyyəti ilə başa çatacaq. İslam
dinamik və inkişaf sevən dindir. Bu gün müsəlman dünyasının
böyük uğurlar əldə etməsinə, güclənməsinə mane olan başlıca
amil Qərbdən gələn görünən və görünməyən təsirlərdir. Məhz
Qərb ideoloqlarının hazırladığı cürbəcür layihələr müsəlman
dünyasının dirçəlməsinin qarşısını alır.
Bu gün çoxlu sayda müsəlman ölkələri əsarət altındadır,
sərvətləri talanır və insanların hüquqları pozulur. Artıq 15 ildir
ki, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistanın işğalı
altındadır. Hazırda ATƏT-in Minsk qrupunun xristian həmsədr dövlətləri bu torpaqların hüquqi cəhətdən Ermənistana
verilməsinə və mənəviyyatımıza növbəti zərbəni vurmağa
çalışırlar.
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İslam Peyğəmbərinin karikaturaları ətrafında beynəlxalq münaqişənin tozu yatmamış belə görünür ki, indi də yenisi
yaranmaqdadır. Nə yazıqlar ki, bu dəfə qalmaqalın baiskarı
Avropanın hansısa cahil rəssamları yox (yeri gəlmişkən,
onlardan biri faciəli şəkildə öz evində yanıb), Vatikanın başçısı
XVI Benediktdir. Məhəmməd Peyğəmbəri (s), İslamı daha naşı
şəkildə aşağılayan Roma Papası.
Bu ilin sentyabrında Roma Papası XVI Benediktin
İslam dini və Məhəmməd Peyğəmbər (s) haqda Almaniyaya
səfəri zamanı işlətdiyi ifadələr müsəlman dünyasında və qərbdə
ona qarşı sərt reaksiyalara səbəb olub. Xəbər verildiyi kimi,
Bavariyanın Renqnsburq Universitetində tələbələr qarşısında
məruzə edən papa xristianlıq və islamın tarixi və fəlsəfi
mahiyyətindən danışarkən sonuncu, dinin inama yox, zora
söykəndiyini bildirib. “Papa Bizans imperatoru ikinci Manuildən sitat gətirərək bildirib ki, guya imperator nə vaxtsa,
Məhəmməd Peyğəmbərin (s) islam dinini insanlığa yaraşmayan
yolla, qılıncla yaydığını deyib.”
Artıq Türkiyə də daxil olmaqla bir çox islam ölkələri
onun sözlərini kəskin pisləyərək üzr istəməyə çağırıblar.
Müsəlmanların bu çağırışına ABŞ-ın öndə gələn qəzetlərindən
biri “The New York Times” da qoşulub. Qəzet redaksiya məqaləsini Papanın sözlərinə həsr edərək yazıb ki, katoliklərin dini
liderinin sözləri “təhlükəli və faciəvidir”. Qəzet XVI Benediktin
müəslmanlarla xristianlar arasında ilk dəfə deyil ki, nifaq
toxumları səpdiyini də yazıb.
Qəzet xatırladıb ki, o, 2004-cü ildə Vatikanda yüksək
vəzifə tutarkən Türkiyənin Avropa birliyində yeri olmadığını
deyib. “Dünya bütün papaların sözlərini diqqətlə dinləməkdədir. Qəsdən və ya bilmədən başqa dinə mənsub olanlara acı
verilməsi faciəvi və təhlükəlidir. Papa inandırıcı və səmimi
şəkildə üzr istəməlidir”. Avropa və İtaliya mətbuatı da Papanı
islam haqda sözlərinə görə tənqid edir. İtaliyanın “La Republica” qəzeti bu haqda məqaləni “Papa olduğunu unutdu” sözləri ilə manşetə çıxarıb. Almaniya mətbuatı isə yazır ki,
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Papanın sözləri müsəlman dünyasında qəzəbə səbəb olub və o,
işlətdiyi ifadələrə görə müsəlmanlardan dərhal üzr istəməlidir.
Ötən gün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan
da Papanın sözlərinə münasibət bildirib. Ərdoğan deyib ki, o,
din adamı kimi yox, bəzi siyasi liderlər kimi danışıb. Onun
sözlərinə görə, Papanın sözləri dünyada dinlər arasında dialoqa
zərbə vurub və qəbuledilməzdir. O, katoliklərin dini liderinin
Məhəmməd Peyğəmbər (s) haqda dediklərini “çirkin” əməl
adlandırıb və Papanı dərhal müsəlmanlardan üzr istəməyə
çağırıb. Küveyt, Misir, Əlcəzair, Mərakeş və Səudiyyə Ərəbistanı dini liderləri rəsmi Vatikandan bütün deyilənlərə aydınlıq
gətirməyi və üzrxahlıq tələb ediblər.
Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarını Müdafiə Mərkəzinin (DEVAMM) rəhbəri İlqar İbrahimoğlu Roma Papasının
islam dininə qarşı təhqiramiz ifadələr işlətməsini pisləyib: “XVI
Benediktin yol verdiyi ifadələr dərin təəssüf hissi doğurur. Belə
deyimləri, yalnız düşünülməmiş və məsuliyyətsiz hərəkət kimi
xarakterizə etmək olar. Bu cür ifadələr, milyarddan artıq
müsəlmanın dini hisslərini təhqir edir. Bu hadisəni, hətta
yalnızca siyasi mərifətsizlik kimi də qiymətləndirmək olmur.
Belə ki, bubların əsasında böhtan və bilərəkdən yanlışlıq
durur.İslam insana məhəbbət və dözümlülük dinidir və bu fakt
Roma Papasına məlum olmaya bilməz. Belə olan təqdirdə, kilsənin bu ən yüksək səviyyəli təmsilçisi tərəfindən bu cür dözümsüzlüyün təzahür edilməsinin həqiqi səbəbləri barədə yalnız
ehtimallar yürütmək olur. Bir şey şübhəsizdir: belə addımlar
yaşadığımız mürəkkəb dünyada dialoq və qarşılıqlı anlaşma
işinə xidmət etmir. Bu azmış kimi, XVI Benediktin yol verdiyi
ifadələr mədəniyyətlər arasında yaxınlaşmanı arzulamayan
insanların dəyirmanına su tökmək deməkdir”.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) də Roma Papasının islam dininə qarşı təhqiramiz ifadələr işlətməsini pisləmiş
və onu müsəlmanlardan üzr istəməyə çağırmışdır.
Vatikan isə Papanın sözləri ilə bağlı yazılı açıqlama ilə
çıxış edib. Ancaq həmin açıqlamada müsəlmanlardan üzr
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istəməkdən söhbət getmir. Açıqlamada deyilir ki, Papa XVI
Benedikt Almaniyaya səfəri zamanı işlətdiyi ifadələrə görə “Son
dərəcədə məyusluq” keçirir.
Katoliklərin dini liderinin gözlənildiyinin əksinə olaraq
ənənəvi bazar günü duasında həmin ifadələrinə görə müsəlmanlardan üzr istəməməsi etirazların daha kəskin xarakter almasına səbəb ola bilər.
Papa deyib ki, həmin ifadələr onun öz fikirləri deyil, o
çıxışında yalnız orta əsrlər Roma imperatorundan sitat gətirib.
Bu arada Almaniya universitetlərindən birində çıxışı
zamanı XVI Benediktin islam haqda işlətdiyi ifadələrin tam
mətni yayılıb. Çıxışın Vatikan tərəfindən hazırlanmış rəsmi
stenoqramına istinadən deyilir ki, XVI benedikt Vizantiya
imperatoru ilə fars alimlərindən birinin söhbətindən sitat
gətirib: “Mən bu yaxınlarda Vizantiya imperatoru Manuil II
Paleoloqla hansısa fars alimin xristianlıq və islam haqda söhbətini oxumuşam. İmperator gözlənilmədən kəskin şəkildə öz
həmsöhbətinə din və zorakılıq haqda əlaqə məsələsi haqda
deyir: “Göstərin mənə, Məhəmməd yeni nə verdi? Siz ancaq
zorakalıq və qəzəb, dini etiqadı qılıncla yaymaq kimi qeyriinsani hal tapa bilərsiniz. İmperator sözlərinə davam edir və
deyir ki, dinin zorakalıq yoluyla yayılması yolverilməzdir. Ağıl
və din həmişə əl-ələ olub, ona görə də müqəddəs müharibə
ideyası heç də həmişə ağılla uzlaşmır və Allahın təbiətinə yaddır. İstər müsəlman, istər xristian olsun, zorakılıq Allahın
təbiəti ilə bir araya sığmır”.
Papanın Vizantiya İmperatorunun hansısa fars alimi ilə
söhbətindən gətirdiyi sitat onun öz fikirləri olmasa da, XVI
Benediktin İslam dünyası ilə xristianlıq arasında təhlükəli qarşıdurma toxumları səpdiyi heç kimdə şübhə doğurmur. Məhz bu
səbəbdən Qərb dünyasında da hesab edirlər ki, o həmin
ifadələri işlətdiyinə görə üzr istəməliydi. Xəbər verildiyi kimi,
Amerika və Avropa mətbuatı Papanın sözlərini tənqid etməkdədir və onun üzr istəməsi haqda çağırışlar dəstəklənir.
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Papanın işlətdiyi ifadələr mərhum Papa II İohann Pavelin
adı ilə bağlı olan Vatikanın İslam dini ilə yaxınlaşması kursuna
ziddir.
İstər-istəməz düşünürsən ki, bu proses hansısa təsadüflə
və ya mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələ olmayıb, ilk növbədə
düşünülmüş siyasətin tərkib hissəsidir. Bəs hansı niyyətlər
durur bu siyasətin arxasında? Bəlkə hər il Qərb ölkələrində
minlərlə xristianın könüllü şəkildə islamı qəbul etməsindən
doğan narahatlıqdır bu? Məncə səbəb kifayət qədər dərindir.
İş ondadır ki, 11 sentyabr terror olayından sonra Qərbdə ağına-bozuna baxmadan, bütövlükdə İslam dünyasına qarşı
etimadsızlıq ovqatı güclənib. Bu ovqatın özünü artıq Vatikan
rəhbəri səviyyəsində və açıq təzahür etməsi isə qlobal təhlükəsizliyi düşünənləri ciddi şəkildə narahat etməlidir. Ancaq
məsələ də ondadır ki, neqativ tendensiya bir çox hallarda açıq
xristian təəssübkeşliyinə çevrilməklə, beynəlxalq sülhün və
normaların əsaslarını sarsıtmaqdadır, Nəhayət universal dəyərlərə şübhə yaratmaqdadır. Bu isə, sonucda Qərbin öz strateji
maraqlarına ziddir və sivil Avropa onun acısını gec-tez çəkəcək.
Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulu yolunda çoxsaylı
maneələrin qurulmasında, yaxud Ermənistanın işğalçı hərəkətlərinin neçə illərdir şirnikləndirilməsində xristian təəssübkeşliyi
əhəmiyyətli rol oynayır. Hətta günü bu gün İraqda demokratiya projesinin alınmaması da ən əvvəl müsəlman toplumuna olan həqarətedici münasibətlə izah olunmalıdır.
Qurani-Kərim könüllülərin kitabı olmaqla (“Bəqərə”
surəsi), yalnız kafirlərə (allahsızlara) qarşı savaşı məqbul sayıb
və müqəddəs kitabda bununla bağlı konkret ayələr var.
Demək, XVI Benedikt əslində Məhəmməd Peyğəmbərə (s) deyil,
Qurana həqarət edib və Allahın kəlamlarını şübhə altına alıb.
Əlqərəz, münafiqlik edib, şirkə yuvarlanıb. Əks halda, necə
olur ki, yeganə olan Allahın göndərdiyi bir kitaba hörmət
edirsən, digərinə yox? Bunu bir başqasının deyil, məhz Roma
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Papasının, din xadiminin etməsi isə ikiqat uzücüdür. Allah
şeytana lənət etsin.
Bu təxribatlar islam dünyasının ayılmasına və toparlanaraq qüvvəsini bir nöqtəyə yönəltməsinə səbəb olacaq,
İnşaallah!
İslam sülh dinidir. İslam qardaşlığı, mehriban və sosial
bərabərlik şəraitində yaşamanı təbliğ edir. Bu münasibət
dinimizdə müqəddəs şəxsiyyətlərə münasibətdə də özünü
göstərir. Allah yanında bütün peyğəmbərlər şərafətlidirlər.
İslamın müqəddəs kitabı olan Qurani-kərimdə İsa peyğəmbər və
onun anası Həzrəti Məryəmin adı 48 dəfə, böyük hörmətlə qeyd
olunur. Eyni münasibət digər müqəddəslərə, eləcə də iudizmin
peyğəmbəri Musaya göstərilir. Qurani-kərim müsəlmanlara
bütün peyğəmbərlərin seçilmiş, müqəddəs olduğunu öyrədir.
Amma özlərini mütərəqqi dinin nümayəndələri adlandıranların
bir çoxu hələ də islamı din, Məhəmməd peyğəmbəri (s) isə
Allahın elçisi olaraq qəbul etmək istəmirlər.
Bu hadisələr müsəlmanlara dərs olmalı, onları ayıltmalıdır. Müsəlmanlar toplum olaraq müasir dünyanın diqtə etdiyi
oyun qaydalarına riayət etməlidirlər. O cümlədən, Azərbaycan
müsəlmanları da haqqın və ədalətin bərpası naminə bir yerdə
olmalıdırlar.
İdrakıma və əqidəmə əsaslanaraq ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, Qafqaz müsəlmanları İdarəsi, başda
Şeyx Həzrətləri olmaqla, Azərbaycan yazıçılar ittifaqının 1988ci ildə yol verdiyi böyük qəbahətin, nəticələrinin aradan
qaldırılmasında öz səylərini əsirgəməyəcək və bu çətin, lakin
şərəfli işin öhdəsindən layiqincə gələcəkdir. Tanrı köməyiniz
olsun!
Allah öz nurunu (İslam dinini) tamamlayacaqdır!
Fevral, sentyabr 2006-cı il
Bakı şəhəri, Buzovna qəsəbəsi.
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2.«Отец Иакинф» tarixi romanı haqqında qeydlər.
Bu romanı məşhur peşəkar rus şərqşünası Vladimir
Nikolaeviç Krivtsov yazmışdır. «Отец Иакинф» (İakinf ata):
Son söz N.Fedorenko. –Leninqrad: Bədii ədəbiyyat nəşriyyatı,
1988-ci il – 632 səhifə, 1-ci səhifədə portret. İSBN5-280-00201-1.
Rus dilindən etdiyim tərcüməni diqqətinizə çatdırıram.
Roman 2 (iki) kitabdan ibarətdir (1-ci «Путь к Великой
стене» və 2-ci «Время собирать камни»), son sözü N.Fedorenko
yazmışdır: “Azad fikirli monaxın taleyi”.
Roman XIX əsrin rus alimi-şərqşünası, ədəbiyyatşünas
və səyahətçisi Nikita Yakovleviç Biçurinin (monax adı: İakinf
ata) həyatı haqqındadır.
Kitab bizi nəinki XIX əsr Rusiyasının 1-ci üç 10-illiyi
ilə, eləcə də şərq xalqlarının (çin, monqol, mançjur) həyatı və
onların qədim inancları, adət-ənənələri ilə tanış edir.
V.N.Krivtsov bu halda materialların analitik tədqiqatını aparır,
etibarlı mənbələrə müraciət edir, elmi obyektivlik və məsuliyyəti ilə tarixi və sosial hadisələri işıqlandırır. Buna görə də
romanın həqiqi və tarixi faktlara əsaslanaraq yazılmasına
şübhə yeri qalmır.
Romanın baş qəhrəmanı “İakinfata” – N.Y.Biçurin
həqiqətən tarixi şəxsdir. Arxivlərdə saxlanılmış, onun haqqında
olan bioqrafik məlumatların həqiqiliyi qətiyyən şübhə doğurmur. O, N.Y.Biçurin, (monax adı İakinf) 29 avqust (9 sentyabr)
1777-ci ildə Kazan quberniyasının Çeboksari qəzasının
Akulevo kəndində anadan olmuşdur. 1785-ci ildə o Kazan
ruhani gimnaziyasına daxil olmuş, orada Beçurin soyadını almış
və ruhani akademiyasını (gimnaziya sonradan akademiyaya
çevrilmişdir) müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra “qırxılma”
mərasimindən keçərək monax (rahib) titulunu qəbul etmişdir.
“Qırxılma”dan sonra Kazanda qalaraq, o AleksandrNevski lavrasında (böyük monastrında) rahib sıralarına
salınmışdır. İakinf 1800-ci ildə Kazan ruhani akademiyasında
ali natiqlik fənni üzrə müəllimlik fəaliyyətinə başlayır. 22 iyul
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1800-ci ildə, o Aleksandr-Nevski böyük monastırında rahiblikdən ierodiakon tituluna qaldırılır. Bir ildən sonra, 25 avqust
1801-ci ildə onu ieromonax tituluna qaldıraraq, həmin ilin
noyabrında, onun özü üçün də tamamilə gözlənilmədən İohann
monastırının idarəçiliyi ona tapşırılır.
16 may 1802-ci ildə ieromonax İakinf, kilsə xidməti üçün
nümunəvi həyat tərzi və davranışına, istedad və bacarığına,
elmi, biliyə və müəllimlik təcrübəsinə malik olduğuna görə
Sinodun əmri ilə İrkutsk Voznesensk monastırının başçısı
Arximandrit və İrkutsk ruhani gimnaziyasının Rektoru vəzifələrinə təyin edilir.
Uzun müddət ruhani təhsil almasına, pravoslav kilsə
qaydaları və ənənələri ruhunda tərbiyə olmasına və 24 yaşında
yüksək kilsə vəzifələrindən birinə təyin olunmasına baxmayaraq, İakinf-Biçurin xristian dininin əsas ehkamlarındakı və
tələblərindəki ziddiyyətləri hiss etmiş, görmüş, bunlarla barışmayaraq, onların öz ruhani fəaliyyətində tətbiq edilməsini istəməmiş və nikahsızlıq andına sadiq qalmayaraq 1802-ci ildə
təhkimçi aktrisa (onun öz şəxsi təşəbbüsü ilə azadlığa buraxılmış) Nataşa İvanova ilə gizli intim görüşlər keçirmişdir. O, bu
qaydaları insan uydurmalarının vəhşilikləri kimi qəbul etmişdir.
Allahın göndərdiyi dinin əsl ehkamlarının insan təfəkkürünün
ifrata varması nəticəsində pozularaq təhrif edilmiş şəklə
salınması üçün zəmin yaradılmışdır.
Onun, bu əlaqələri ifşa olunduqdan sonra (İrkutsk
Voznesensk monastrında onun istirahət otaqlarında həmin
qadın müşahidə edilmiş və gimnaziya dinləyiciləri tərəfindən
təqib edilmişdir), 1803-cü ildə İakinf cəzalandırılaraq Sinod
tərəfindən Tobolsk monastırına göndərilmişdir (rahiblərin cəzaçəkmə yeri). Arxivdəki bioqrafik sənədlərə və materiallara
əsasən, onun bu qədər ciddi tənbehə layiq görülməsi üçün əsas
monastr nizamnaməsini pozması və gimnazistlərlə konflikti
olmuşdur.
İakinfin Tobolsk monastırında sürgün müddəti 1807-ci
ilə qədər davam etmişdir. 1807-ci ildə Sinod, islah olduğuna
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görə onu cəzadan azad etmiş və 9-cu (doqquzuncu) rus ruhani
nümayəndə heyətinin rəisi və eyni zamanda Pekindəki Sretensk
monastırının Arximandriti təyin etmişdir. Tam bir əsr, yüz il
ərzində rus ruhani heyəti Rusiyanın Çindəki yeganə nümayəndəliyi idi, bütün diplomatik əlaqələr və digər münasibətlər onun
vasitəsilə həyata keçirilirdi. Əsas etibarilə, Biçurin (İakinf) elmi
axtarışlarla (Çinşünaslıq üzrə) məşğul olduğundan, ruhani
nümayəndəliyin və monastırın işləri ilə tamamilə maraqlanmırdı, xristianlığın yayılmasına və təbliğatına fikir vermirdi. O,
Çin mədəniyyəti, adət və ənənələri ilə yaxından tanış olduqca,
Şərq dillərini öyrəndikcə və Şərq xalqlarının qədim fəlsəfi
fikirlərini mənimsədikcə dərk edirdi ki, onun təfəkkür tərzi ilə
xristian dininin əmrləri və hökmlərinin tələbləri arasında böyük
uçurum vardır. O, eyni zamanda xristian dininin kamil bir din
olmasını da qəbul etmirdi, bu səbəbdən, o dini ehkamlara əməl
etmirdi. İ.Korostovets özünün “Çinlilər və onların sivilizasiyası”
kitabında qeyd edirdi ki, müxtəlif elmi işlərə aludə olduğundan,
İakinf ona etibar edilmiş pravoslav dindarların və özünün
tabeçiliyində olan əməkdaşların, ruhanilərin həyatına və vaxt
keçirmələrinə demək olar ki, fikir vermirdi. Bunun da nəticəsində onlar hərəkətsizliyə-ətalətə qapılmışdılar və öz vaxtlarını
heç də rahibliyə uyğun şəkildə keçirmirdilər – azart oyunları,
sərxoşluqla və əxlaqsızlıqla məşğul olurdular” (İ.Korostovets,
Çinlilər və onların sivilizasiyası. SPb., 1898, Səh 396).
İakinf geri çağırıldıqdan sonra kilsə məhkəməsinə verildi
və Pekində rəhbərlik etdiyi ruhani nümayəndə heyətinin fəaliyyətində intizamsızlığa və özbaşınalığa yol verdiyinə görə ruhani
titulundan (Arximandrit) məhrum edilərək, ömürlük Valaamsk
monastırına sürgün edilmişdir. Sürgündə 5 (beş) il qaldıqdan
sonra, bir alim, şərqşünas kimi Rusiya imperiyasının xarici işlər
nazirliyinə həddindən artıq lazım olduğundan 1826-cı ildə çar
1-ci Nikolay onun barəsində fərman verdi: “Rahib İakinf Asiya
departamentinə təhkim edilsin və yaşayış yeri Peterburqda,
Aleksandr – Nevsk lavrasında müəyyənləşdirilsin”.
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Şərqşünaslıq sahəsində görkəmli nailiyyətlərinə görə
İakinf 1828-ci ildə Rusiya elmlər akademiyasının 1-ci müxbir
üzvü, 1831-ci ildə isə Parisdə Asiya Cəmiyyətinin həqiqi üzvü
seçilmişdir.
Xristian dini ilə razılaşmayan, azad fikirli ideyalarla
yaşayan İakinf 1831-ci ildə onun üzərindəki rahiblik titulunun
götürülməsi xahişi ilə Sinoda müraciət etmişdir, lakin bu xahişi
qəbul olunmamışdır. Bu barədə, 1832-ci il mayın 20-də Rus
çarı 1-ci Nikolay aşağıdakı məzmunda əmr vermişdir: “yaşayış
yerini əvvəlki kimi Aleksandr – Nevsk lavrasında saxlamalı və
rahiblikdən əl çəkməsinə imkan verməməli”. Buna baxmayaraq, Biçurin elmi fəaliyyətini davam etdirmişdir və 1853-cü
ildə vəfat etmişdir. O Peterburqda, Aleksandr – Nevsk lavrasının nekropolunda (qəbirstanlığnda) dəfn edilmişdir. Onun
məzarında qara sinə daşı – xatirə abidəsi vardır ki, rus məzarını
bildirən adi pravoslav xaçı yoxdur.
Dünya şöhrətli şərqşünasın ali ruhani (pravoslav) təhsil
almasına və 1807-ci ildən 14(on dörd) il ərzində çar Rusiyasının
Çin imperatorluğunda, Pekində fəaliyyət göstərən ruhani
missiyasının rəisi olmasına baxmayaraq, sonrakı həyatında və
yaradıcılıq illərində də xristian dininin ehkamları ilə barışmaması, ruhani titulundan imtina etməsi, onun elmi-fəlsəfi düşüncə tərzinin – idrakının məhsulu idi və bu başqa cür ola da bilməzdi. Çünki xristian dininin müqəddəs kitabının “İncilin”
müasir dövrümüzə qədər, xristian – kilsə xadimləri tərəfindən
təhrif olunmuş müxtəlif variantları, nüsxələri gəlib çatmışdır.
419-cu ildə Karfagendə “Əhdi-cədid”ə daxil olan kitabların
siyahısı qəti olaraq təsdiq edilmişdi (367-ci ildə episkop
Afanasinin məktubunda artıq “Əhdi-cədid”in bütün iyirmi yeddi
əsərinin adı çəkilmişdi). (Sventsitskaya İrina Serqeevna, Rannee
xristianstvo: stranitsı istorii (İlkin xristianlıq: tarixin səhifələri)
– Moskva, Siyasi ədəbiyyat nəşriyyatı, 1987 – 336 səhifə).
Gətirdiyim sitat 205-ci səhifədədir.
Çox şübhəsiz ki,təhrif edilmiş Allah kəlamları alim
Biçurinin və ruhani oxucuların ürəyinə yol tapa bilməzdi. Bu
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tarix, alim şərqşünas Biçurinin həyatı bütün xristian aləminə
bir ibrət dərsi olmalıdır.
İslam dininin və onun müqəddəs kitabı Quranın milyonlarla insanların qəlbinə işıq yolu saçması və onların beyinlərinə,
düşüncələrinə hakim kəsilməsi, Allahın haqq dininin – İslamın
yer üzərində surətlə yayılması bədxahların – kafirlərin xoşuna
gəlməsə də - Allah öz nurunu (İslam dinini) tamamlayacaqdır.
İlahi, Amin!
06.02.2002- ci il
Bakı şəhəri ,Buzovna qəsəbəsi
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II HİSSƏ
“Ermənilər, qondarma erməni məsələsi və genosidi barədə tarixi
faktlar və həqiqətlər”
Bu işin yazılmasında istifadə olunan tarixi ədəbiyyatların, sənədlərin və materialların rus dilindən Azərbaycan
dilinə tərcümələrin əsas hissəsi özümə məxsusdur. Təqdim
edilən tədqiqat işi toxunulan məsələnin tarixi köklərinin və onu
doğuran səbəblərin xronoloji ardıcıllıqla araşdırılmasına həsr
olunmuş, Azərbaycan və bütün türk dünyasının geniş oxucu
kütlələrinin məlumatlandırılması məqsədi ilə yazılmışdır.
Fikrimi bir atalar sözü ilə başlamaq istəyirəm:
“Ürək yanmasa, gözdən yaş gəlməz”. Məni, azərbaycanlıları və bütün türk aləmini narahat edən, düşündürən,
ürəyini ağrıdan dərd beynimdə müəyyən fikrin yaranmasına və
bu yazının ərsəyə gəlməsinə səbəb oldu. Vətəni sevən, onun
bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda canından keçməyə hazır
olan bir vətəndaş, azərbaycanlı türk kimi xalqımı və türk
dünyasını düşündürən bu problemə fəal həyat mövqeyindən öz
münasibətimi bildirməyə bilməzdim.
İnsan zəkasının və ruhunun uğurları bu gün heç kəsdə
şübhə doğurmur. İnsanın əldə etdiyi nailiyyətlər nə qədər mühüm olsa da, bəşər övladını müasir dünyanı didib-parçalayan
kəskin siyasi, ictimai və iqtisadi ziddiyyətlərin məngənəsindən
qoparıb ayıra bilməmişdir. Bəşəriyyətin geniş tərəqqisinə, elmitexniki inkişafına baxmayaraq, dünyada işsizlik artır, bir çox
xalqların güzəranı, dolanışıq səviyyəsi yaxşılaşmır, əksinə,
çətinləşir, hüquq və azadlıqları pozulur və ətraf mühitin çirklənməsi həddini aşmışdır. Dünyada milli münasibətlər zəminində baş verən münaqişə ocaqları azalmamış, işğalçı siyasəti
həyata keçirən dövlətlərin apardıqları müharibələrə son qoyulmamış və bəşəriyyətdə sülhün bərqərar olması təmin edilməmişdir.
116

Beynəlxalq münasibətlərdə yeni siyasi təfəkkür
gərginliyin müəyyən qədər zəifləməsi üçün şərait yaratsa da,
dünyanın hərbiləşdirilməsi davam edir. Hərbi məqsədlərə sərf
olunan 100 milyardlarla dollar məbləğində vəsait dünyada bir
sıra mühüm məsələlərin həll edilməsinə-ətraf mühitin mühafizəsinə, kabus kimi bəşəriyyətin başı üstünü almış yeni-yeni
xəstəliklərin əlacının tapılmasına, zəlzələdən, quraqlıqdan zərər
çəkmiş adamlara yardım göstərilməsinə yönəldilə bilərdi. Bu
münaqişələr, müharibələr nəticəsində milyonlarla insanlar
həlak olur, talelər dağılır, insanların dinc-yanaşı birgə yaşayışının mühüm amili olan insanpərvərlik ruhunun əsasları sarsılır.
İnsanın güzəranından sanki çoxdan silinib getmiş vəhşilik yenə
də haradasa, özünü göstərir. Yaradanın bəşəriyyətə bəxş etdiyi
ən əziz nemət – həyatın özü belə təhlükə qarşısında qalmışdır.
Dünya elə bir mürəkkəb, ziddiyyətli tarixi dövr keçirir
ki, hamı bəşər cəmiyyətinin gəlib çatdığı vəziyyəti anlamaq,
başa düşmək, tarixin yönümünü düzgün qiymətləndirmək
ehtiyacı hiss edir və ümid bəsləyir ki, bəlkə də taleyinin necə
olacağını dərk edə bilsin.
İnanmaq çətindir ki, çox ağrı-əzablar görmüş tarix xalqlara, dövlətlərə heç bir şey öyrətməmişdir, yaxud onlar tarixin
kədərli dərslərindən bir nəticə çıxarmaq istəməmişlər. Axı,
tarixin bu dərsləri o qədər faciəlidir ki, əgər onların ötkəm
tənqidinin mahiyyətinə varmasaq, onları bütünlüklə dərk etməsək, onların dəhşətli mənasını anlamasaq yer kürəsi özünün
ən gözəl bəzəyindən – bütün təzahürləri ilə birlikdə həyatdan
məhrum olar.
Öz gücünə güvənən insan çox vaxt unudur ki, ağıl-zəka
ona fitnə-fəsad törətmək üçün deyil, yüksək amallara və xoş
niyyətlərə xidmət üçün verilmişdir. Real dünyamızda bu belədirmi? Əfsuslar olsun ki, xeyr! Dünyamızda bir sıra dövlətlər
arasında beynəlxalq münasibətlərin pozulmasından və insanın
özlüyündə insanlığı müəyyənləşdirən dəyərlərdən uzaqlaşmasından nəinki bəzi dəyərlər, eləcə də bəşəriyyətin özünü məhvə
aparması prosesi daha da sürətlənir.
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Bəzi dövlətlərarası beynəlxalq münasibətlərdə tərəflərin
qarşılıqlı inamsızlığı, siyasətdə ikili standartların tətbiq olunması mütəmadi xüsusiyyət kəsb edir, onların münasibətlərini
kəskinləşdirir və təhlükəli şəkildə fəlakətli həddə doğru sürükləyir.
Ancaq insan hədsiz təkəbbürü üzündən daha böyük
qüdrət kəsb etməyə çalışır. Bu gün, o belə bir nəhəng qüvvəyə
malikdir. Eyni zamanda, insanın öz ağlasığmaz qüvvəsini tətbiq edərkən rəhbər tutduğu mənəvi göstəricilər çox zaman o
qədər davamsız, dayanıqsız olur ki, hətta onun özünü belə uçurumun qırağına gətirib çıxarır.
Bu səbəbdən bəzi xalqlar və dövlətlərin münasibətlərində qarşılıqlı anlaşmanın olmaması, şübhə, inamsızlıq, qabaqcadan yanlış fikrə düşmək üçün zəmin yaradır və düşmən
münasibətə keçməkdən ötrü körpü rolunu oynayır. Digər
tərəfdən, onlar arasında anlaşmanın, inamın yaradılmasında
heç də marağı olmayan, əksinə, gərginlik və qorxulu şəraitdən
öz dar, mənhus, tamahkar və bədniyyət məqsədləri üçün bir
vasitə kimi istifadə etməyə çalışan nüfuzlu qüvvələrin xudbin
siyasəti də aydın seçilir.
Kimdir bu fitnə-fəsadları törədən?
Çar Rusiyasının əsrlərlə apardığı müstəmləkə və onun
sonrakı xələfi SSRİ-nin 70 ildə yeritdiyi imperiya siyasəti
nəticəsində qondarma “erməni məsələsi”ni yaradaraq ermənilərin vasitəsilə müsəlmanlar, türklər, azərbaycanlılar bəşər
tarixində misli görünməmiş vəhşiliklərlə, qəddarlıqla məhv
edilmiş, genosidə və deportasiyalara (1905-1907-ci, 1918-1921ci il, 1948-1953-cü və 1988-1992-ci illərdə) məruz qoyulmuşlar.
Rusiyanın imperiya siyasəti nəticəsində qonşu
dövlətlərin: Türkiyənin, Gürcüstanın və Azərbaycanın əraziləri
hesabına Ermənistan dövləti – respublikası yaradıldı. İmperiyanın – SSRİ-nin süquta uğramasından-dağılmasından sonra
digər respublikalar kimi Ermənistan da öz müstəqilliyini əldə
etdi. Buna baxmayaraq, ermənilər öz xislətlərinə sadiq qalaraq,
qul xidməti göstərərək, ağalarının qüvvəsinə arxalanaraq,
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bütün bəşəri dəyərlərə arxa çevirib qonşularının torpaqlarına
göz dikib, nə yolla olursa-olsun, indi də onlardan bir şey
qoparmağa cəhd göstərirlər, haray-həşir salırlar. Nəyin xatirinə
boş yerə bu qədər haray-həşir salınır? Dünyaya sübut etmək
xatirinə ki, Zaqafqaziyada ta qədimlərdən yalnız erməni milləti
yaşayır və gələcək, əlbəttə, ona məxsusdur, çünki erməni milləti
guya öz mənəvi və fiziki qüdrətini, sarsılmazlığını, əqlini,
əzəmətini tarixən sübut etmişdir. Öz uydurmaları, faktları təhrif etmək bacarıqları ilə erməni tarixçiləri dünyaya çoxdan səsküy salmışlar. Alimlərimiz tərəfindən onlara tutarlı cavablar
verilməsinə baxmayaraq, erməni tarixçiləri yapışdıqlarından
qopmur və heç bir vaxt yaşamadıqları yerlərdə sakin olurlar.
Mətləb aydındır: özlərinin dayaz alimliyi ilə dünyanı inandırmaq istəyirlər ki, bu yerləri tutmaq onların guya tarixi hüququdur. Erməni əllamələri öz fikirlərini yeritmək üçün necə
kələklərə, hiyləgərliklərə əl atırlar, belə hallarda onlar heç bir
alçaqlıqdan çəkinmir, hər şeyi özlərinə çıxır, başqalarınınkını
isə danırlar.
Düzdür, atalar demişkən “yalan ayaq tutar, amma
yeriməz”, özgəsini inkar etmək və alçaltmaqla öz ləyaqətini
artıra bilməzsən.
Ən qədim dövrlər tarixinin bilicisi, mixi kitabələrin,
ələlxüsus Assuriya-Babilistan kitabələrinin nüfuzlu tədqiqatçısı
sayılan Fransua Yenorman sübuta yetirmişdir ki, Ermənistan
heç də etnoqrafik termin deyildir, coğrafi termindir, bu ad ilk
dəfə Əhəmənilər dövründə, daha dəqiqi desək, eramızdan əvvəl VII yüilliyin axırında çəkilir. Assuriya mixi kitabələrində,
eləcə də yerli mixi kitabələrində ümumi şəkildə “Nairi” ölkəsi
adlandırılan ərazilərdə o zaman ermənilərin, yəni haykantsların
hələ izi-tozu belə yox idi, sonralar bu ərazilər “Urartu”, orada
yaşayan tayfa isə urartulular adlandırılırdı; haykantslar, hayoslar (ermənilər) Urartuya e.ə. 6 yüzillikdə gəlmişlər, Urartululardan bəhs edən müxi kitabələr isə daha erkən dövrə aiddir,
çünki ən axırıncı kitabə e.ə. 9 əsrə aiddir (Yenorman, “Assurioloji məktublar”, 1-ci silsilə, 2-ci məktub, səh.124-129).
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Aydındır ki, miladdan əvvəl 9 əsrədək həkk olunmuş
mixi kitabələr təxminən üç əsr sonra meydana gəlmiş bir xalqdan bəhs edə bilməzdi.
Yenorman deyir: “Mixi kitabələrin dilinin haykants
dilinə azacıq da olsa oxşarlığı yoxdur. Bu kitabələri həkk etmiş
və eramızdan altı əsr əvvəl Ermənistanda hökmran olmuş
xalqın nə mənşəyinə, nə də dilinə görə ermənilərlə, hayoslarla
heç bir qohumluğu yoxdur”.
Bəs ermənilərin əcdadlarının tarixi vətənləri harada yerləşir?
Tarix təsdiq edir ki, ermənilərin ulu əcdadları e.ə. 6-cı
əsrdə Fərat və Dəclə çaylarının yuxarı axarlarında, əvvəlcə
Hindistan, sonra isə Əhəməni dövlətlərinin hakimiyyəti altında
olmuş Mesopotamiya ərazilərində yaşamışlar.
Daha sonralar Ermənistanın adına “Bihinstun” yazılarında (e.ə. 522-485-ci illər), Sələvkid imperiyasının tərkibinə
daxil olan vilayət kimi rast gəlinir.
E.ə.189-cu ildə Şələvkidli Artaşes adlandırılan şəxs özünü Ermənistanın şahı elan edir. Beləliklə, müstəqil “Erməni”
şahlığı meydana gəlir, lakin onun ölümündən sonra (e.ə.150-ci
ilə yaxın) şahlıq müstəqilliyini itirir və güclənməkdə olan
parfyan dövlətinin hakimiyyəti altına düşür.
E.ə.95-ci ildə quldur Tiqran Ermənistanın şahı olur, o
dövrün böyük dövlətlərinin gücdən düşməsindən-zəifləməsindən istifadə edib bəzi qonşu dövlətlərin ərazilərini işğal edir,
lakin hələ sağlığında zəbt etdiyi torpaqları itirir (“Qədim dünya
tarixi”, cild 2, s. 407) və e.ə 65-ci ildə Ermənistan Roma
imperiyasının hakimiyyəti altına düşür. Ermənilərin Roma
imperiyasına qarşı apardıqları mübarizə eramızın 52-ci ilində
Parfyan şahının qardaşının Ermənistana şah qoyulması ilə
nəticələndi ki, bu sülalə də Ermənistanı nə az, nə çox, düz 252ci ilə qədər idarə etdi. Həmin ildə də Ermənistan İranın
Sasanilər dövləti tərəfindən işğal olundu (erməni xalqının tarixi,
Yerevan, 1980, s. 60). 387-ci ildə isə, o İran və Roma arasında
bölüşdürüldü (həmin kitabda, s.96) və beləliklə, “Böyük
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Ermənistan”ın mövcudluğuna son qoyuldu.“Böyük Ermənistan” deyilən dövlətin tarixdə keçdiyi əsas yolu və ermənilər
tərəfindən həyasızcasına uydurulmuş “beş min illik qədim
Ermənistan” tarixi bundan ibarətdir.
Saxtakar, fırıldaqçı erməni tarixçilərinin əsas məsləki
tarixi öyrənmək deyil, özlərinə “lazım, sərfəli” olan tarixi
yaratmaqdan ibarətdir. 1929-cu ildə akademik İ.İ.Meşaninov,
bu saxtakarlığa işarə edərək doğru qeyd edirdi ki, Ermənistan
tarixinin qədimiləşdirilməsində Ermənistandan iqtidarından
çox, “erməni tarixçiləri”nin xidmətləri olmuşdur.
Hələ 1916-cı ildə tarixçi B.İşxanyan yazırdı: “Həqiqətən
ermənilərin qədim tarixi mənasında vətəni “Böyük Ermənistan” Rusiyanın hüdudlarından kənarda, kiçik Asiyada olmuşdur...” (B.İşxanyan, Qafqaz xalqları, Petroqrad, 1916.s.18).
Tarixi həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın
bütövlükdə, Zaqafqaziya kimi etniki və ərazi cəhətdən heç vaxt
Ermənistanla heç bir əlaqəsi olmamışdır və yoxdur. Qeyd
etmək lazımdır ki, II Rus-İran müharibəsi dövründə (18261828) rus ordusunun qələbəsinin heç bir şübhə doğurmadığı bir
vaxtda X.B.Lazarev çar hökümətinə bir layihə təqdim etmişdi
ki, onun da əsas leytmotivi və məqsədi Rusiya imperiyası
tərkibində erməni çarlığının yaradılması ideyasından ibarət idi.
Rusiya dövlətinin hakim dairələri üçün bu ideya imperiyanın
ucqarında erməni bufer dövləti yaradılması üçün əsas
olmuşdur. Rus-İran müharibəsi qurtardıqda I Nikolayın 21 mart
1828-ci il Fərmanına əsasən Naxçıvan və İrəvan xanlıqları ləğv
edildi və onlar “Erməni vilayətləri” adı altında bir inzibati
vahiddə birləşdilər. (İqrar Əliyev, “Dağlıq Qarabağ: tarix,
faktlar, hadisələr, Bakı ,1989-cu il, səh.47).
10 fevral 1828-ci ilin məşhur Türkmənçay müqaviləsindən sonra Şimali Azərbaycan (indiki) Rusiya imperiyasının
tərkibinə daxil oldu, Cənubi Azərbaycan isə İranın hakimiyyəti
altında qaldı, beləliklə də Azərbaycan xalqı və dövləti iki
hissəyə parçalandı.
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Çar Rusiyası burada öz müstəmləkə siyasətinə başladı,
necə deyərlər: “parçala və hökmranlıq et!” Gecikdirilmədən
ermənilərdən ibarət praktiki olaraq “dayaq məntəqə”ləri
yaradıldı.
Çar Rusiyasının müstəmləkə siyasətini I Pyotrun 1725-ci
ildə yazdığı “Vəsiyyətnamə”si aydın əks etdirir.(1728-ci ildə elan
edilmişdir): “Bütün övladlarım bir-birindən sonra Avropa
ölkələrində hökmran olacaqdır. Çünki Avropanın bütün dövlət
quruluşu köhnəlmiş və qocalmışdır. Lakin rus səltənəti inkişaf
edir. Biz bu inkişafı ağılla tapmışıq. Mən aşağıdakı “Vəsiyyətnamə”ni vəsiyyət şəklində yazıram ki, gələcək nəsillərin əlində
təlimat olsun.
1. Rus dövləti həmişə müharibə müvazinəti hazırlamalı
və çalşmalıdır ki, bu hazırlıq Rusiyanın tərəqqisinə səbəb olsun.
2. Mümkün qədər Avropa dövlətlərindən müharibə
vaxtında hərbi sərkərdələri, sülh zamanı isə elm adamlarını
Rusiyaya cəlb etməli.
3. Avropa dövlətləri arasında fitnə-fəsad törətmək,
ziddiyyət salmaq və bu işdə onların biri ilə əlbir olmaq vaxtıdır.
Xüsusilə, alman xalqı arasındakı iğtişaşlarda fəal mövqe tutmağa çalışın, çünki onlar bizimlə həmsərhəd bir ərazidə yaşayırlar.
4. Polşada iğtişaş və qarışıqlıq salmalı, onların əyanlarına xəsislik etmədən rüşvət verib dəyanətini pozmalı, dövlət
işlərinə zərbə vurmalı, Moskvadan əsgər gətirib orada yerləşdirməli. Əgər başqa dövlətlər bizim bu tədbirlərimizə etiraz
edəcəklərsə, Polşadan bir parça kəsib onlara sükut payı verməli. İş tamam olandan sonra isə, o bir parçanı geri almalı, rus
səltənətini möhkəmləndirməli.
5. Mümkün qədər İsveç, Norveç ölkələrindən bir istinad
məntəqəsi əldə etməli, çünki onların valisi əlimizdə olarsa,
çalışın ki, Danimarka, İsveç, Norveç düşmənçilik toxumunu
səpsin.
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6. Rusiya şahzadələri həmişə Almaniya ərazilərindən,
nüfuzlu adamlardan, valilərdən, rütbə sahibələrindən qız almağı unutmamalıdır, belə qohumluq bizə həmişə fayda verər.
7. İngilis hökuməti ilə ittifaqda olub, əlaqəni möhkəmləndirməli. Çünki ticarət işində və dövlətin idarə edilməsində
bu, fayda verər. Gəmiqayırmağa görə lazım olan bütün ləvazimat onlardan alınacaqdır. Bu əlaqə həm silah, həm də gəmiçilik üçün faydalıdır.
8. Rusiya dövlətinin hüdudu Avropadan Şimali Baltik
dənizinə, cənubdan isə Qara dənizə qədər olmalıdır. Bunu
mühafizə etmək və rus sərhəddini genişləndirmək övladlarımın
vəzifəsidir.
9. Rusiya dövlətini o zaman dünya dövləti adlandırmaq
olar ki, onun paytaxtı Asiya və Avropa xəzinələrinin açarı olan
İstanbul olsun. Tez və yerli-yerindən çalışıb İstanbulun qərb
torpaqlarına sahib olmaq lazımdır. Əlbəttə, İstanbula sahib
olan şah, dünyada ilahi şah olacaqdır. Bu məqsədi həyata
keçirmək üçün həmişə Türkiyə ilə İran arasında fitnə-fəsad
törətmək, dava-dalaş yaratmaq lazımdır. Bu işdə sünni və şiə
məzhəbləri arasındakı ixtilaflar böyük, kəskin silah və basılmaz
ordudur. Rusiyanın nüfuzunu Asiyada qaldırmaq üçün SünniŞiə ixtilafları yaxşı bir vasitədir. Türkiyə ilə İran dövlətləri
arasındakı müvazinəti fitnə-fəsadla elə pozmaq lazımdır ki,
onlar bir-birilə dil tapa bilməsinlər. Həm İran, həm də Türkiyəni
Avropa xalqları ilə təmas yaratmağa imkan verməmək. Əgər bu
ölkələrin müsəlmanları göz açıb hüquqlarını qansalar, o bizə
böyük zərbə olar. Həm Türkiyə, həm də İranın din xadimlərini
ələ almaq və onlar vasitəsilə Sünni-Şiə ixtilaflarını qızışdırmaq
lazımdır. İslam əqidəsini Rusiyadan uzaqlaşdırmaq, Xristian dini
əqidəsini və mədəniyyətini orada ciddi təbliğ etmək, yaymaq
zəruridir.
Məxfi qalsın:
Bizim üləmalarımızın bu günə qədər dövlət işlərinə
müdaxilə etməsi Rusiya dövlətinin tərəqqisinə mane olmuşdur.
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Mən öz səlahiyyət iqtiqlalımı izhar edərək onları dövlət işindən
ayırdım. Ruhanilərin dövlət işinə müdaxilə etməsini rədd
etdim. İndi onlar adi bir dərəcədə qalmışlar və əl-qol aça
bilmirlər, mən bunu çox böyük zəhmət bahasına etdim. Ruhanilərin dövlət və millət işlərindən əllərini qısaldıb, onları kilsələrdə məhdudlaşdırdım.
Bundan əlavə, cürbəcür tədbirlər görmək lazımdır ki,
İran ölkəsi gündən-günə pulsuz, ticarətsiz qalsın. Xülasə, İranı
tənəzzülə sövq etməli, tabe halda saxlamaq lazımdır ki, Rusiya
dövləti istədiyi vaxt onu zəhmət çəkmədən öldürməyə qadir
olsun, amma Türkiyə dövləti ölmədən İranın canını almağımız
məsləhət deyildir.
Gürcüstan ölkəsi Qafqaz xəttinin, yəni İranın şah
damarıdır. Rusiyanın təşəllüt neştəri həmin damara yetişərsə,
filvövr ürəyindən zəif qanı açılacaq və onu elə bihal edəcəkdir
ki, min Əflatun dirilib gəlsə də, onu islah edib sağalda bilməz.
O vaxt İran ölkəsi Rusiya şahlarına dəvə kimi müti olacaqdır
və Türkiyənin axırıncı şöləsi sönəcəkdir.
Maddi ehtiyaclar zonası olan Türkiyənin işini qurtardıqdan sonra İranı çətinlik çəkmədən məhv etmək və başını kəsmək mümkün olar. Ona görə də siz gərək vaxtı fövtə vermədən
Gürcüstanı və Qafqazı zəbt-işğal edib İranın daxili hakimiyyətlərini özünüzə xadim və müti edəsiniz. Ondan sonra Hindistana qəsd etməli. O məmləkət çox böyük və geniş bir ticarət
yeridir. Oranı ələ keçirmiş olsanız İngiltərə vasitəsilə hasil
olunan pul və gəlir əvvəlkindən çox Hindistandan ixrac olunar.
Hindistanın açarı Türkiyənin paytaxtıdır. Nə qədər bacarırsınız Qırğız, Xivə, Buxara səhraları tərəfindən irəliləyin ki,
məqsədiniz sizə yaxınlaşsın. Vaxt itirməyin. Eyni zamanda
tələsmək və eləcə də əcələ etməkdən imtina edin.
Avstriya dövləti ilə zahirdə dost olmalı, elə bir tədbir
görmək lazımdır ki, Almaniya və Avstriya get-gedə əldən düşsünlər.
Türkiyəni Avropadan ayırmalı, bu şərtlə ki, Avstriya bu
yoldaşlıqdan (bizimlə olan) fayda hasil edə bilməsin. Bu işdə
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iki yol var: Biri Avstriyanı başqa bir tərəfdə məşğul etmək, biri
də Avstriyaya Türkiyə torpaqlarından elə bir parça verməli ki,
onun geri alınması asan olsun.
10. Yunanlarla sülh və dostluqla rəftar etmək. Müharibə
zamanı onlar sizə imdad edərlər (çünki Yunanlar həmişə
Türkiyədən zərər görmüşlər).
11. İsveç, Norveç, Türkiyə, İran, Polşanı istila etdikdən
sonra İtaliya və Fransa ilə müttəfiq olub, əlaqəyə girin. Əgər
onlardan heç biri dostluğunuzu qəbul etməzlərsə, onda bir
vasitə ilə o yer və əyalətləri məhv ediniz. Bu yerləri ələ keçirdikdən sonra dünya hökmranı olarsınız.
12. Əgər yuxarıdakı qeyd olunan ölkələrdən biri
müharibəni qəbul etməzsə, elə bir tədbir görmək lazımdır ki, bu
iki hökumətin (Fransa və İtaliya) arasında fitnə-fəsad vaqe
olsun. Bu vəchlə get-gedə onlardan biri aradan götürülüb
bərbad olar. Qalan hökumətləri tarac edib zəhmət çəkmədən
bütün Avropa üzərində hökmranlıq edərsiniz. İşin axırında sair
ölkələrin hamısını öz məmləkətinizə ilhaq edib, bütün dünyaya
sahib olarsınız”.
(“Dirilik” jurnalı, səh. 42, 1916-cı il, rus dilində nəşr olunmuşdur. Tərcümə bizimdir. ).
Bu vəsiyyətnaməyə əməl edərək, çar Rusiyası yaratdığı
dayaq məntəqələrində erməniləri yerləşdirməyə başlamışdı.
1911-ci ildə məşhur rus tarixçisi N.N.Şavrov “Zaqafqaziyada Rusiyanın işləri üçün yeni təhlükə: Muğanı yadlara
satmağa hazırlaşırlar” adlı kitabında yazırdı:
“...1826-28-ci illər müharibəsi qurtardıqdan sonra 1828ci ildən 1830-cu ilədək iki il ərzində biz Zaqafqaziyaya 40 (qırx)
min İran ermənisi və 84 (səksən dörd) min Türkiyə ermənisi
köçürdük və onları Yelizavetpol (indiki “Gəncə”) quberniyasının və erməni əhalisi az olan İrəvan quberniyasının ən yaxşı
dövlət torpaqlarında, Tiflis, Borçalı, Axaltsix və Axalakalaki
qəzalarında yerləşdirdik. Məskən salmaq üçün onlara 20 min
desyatindən çox dövlət torpağı ayrıldı və müsəlmanlardan 2
milyon manatlıqdan çox xüsusi sahibkar torpağı satın alındı.
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Yelizavetpol (indiki Gəncə) quberniyasının dağlıq hissəsi və
Göyçə (indiki Sevan) gölünün sahilləri bu ermənilərlə
məskunlaşdırıldı. Nəzərə almaq lazımdır ki, rəsmən köçürülmüş
124 (yüz iyirmi dörd) min ermənidən başqa, buraya qeyri-rəsmi
olaraq çoxlu erməni köçmüşdür, belə ki, köçənlərin ümumi sayı
200 (iki yüz) mindən xeyli çoxdur.
Krım kampaniyasından sonra yenə də müəyyən qədər
erməni köçür, onların dəqiq qeydiyyatı aparılmamışdır. 1864cü ildən 1876-cı ilə qədərki dövrdə Qara dəniz sahillərinin Kiçik
Asiyadan dövlət hesabına gətirilən ermənilər və yunanlarla,
həmçinin estlər, latışlar və çexlərlə məskunlaşdırılması bizim
güclü fəaliyyətimizlə əlamətdardır. Köçüb gələnlər üçün ən
yaxşı dövlət torpaqları ayrılırdı.
Uğurla qurtaran Türkiyə müharibəsi (1877-79 –cu illr)
bizə Kiçik Asiyadan köçkünlərin güclü bir axınını bəxş etdi:
Qars vilayətinə təqribən 50 min erməni və təqribən 40 min yunan
köçdü və əvvəldən boş olan vilayətdə birdən-birə başqa millətlərə mənsub çoxsaylı əhali yerləşdi. Bundan əlavə, general TerQukasov (erməni) bizim Sürməli qəzasına 35 min üstüörtülü
araba ilə Türkiyədən ermənilər gətirir və onlar da bizdə qalırlar.
Bundan sonra Kiçik Asiyadan ermənilərin fasiləsiz axını
başlanır, tək-tək və ailəlikcə köçüb gəlirlər. Ermənilərin köçməsi
1893-1894-cü illərdə daha geniş miqyas aldı. Yeni təyin olunan
baş rəis knyaz Q.S.Qolitsinin 1897-ci ildə diyara varid olması
ərəfəsində gəlmə ermənilərin sayı 1894-cü ildəki kimi 10 min
deyil, təqribən 90 min nəfər idi.
Knyaz Qolitsinin onları çıxarmaq təşəbbüsü baş tutmadı – türklər onları qəbul etmirdilər. Xarici İşlər Nazirliyi isə o
qədər də təkid göstərmirdi, nəticədə həmin ermənilərə elan
edildi ki, kim rus təbəəliyinə keçməsə, zorla çıxarılacaqdır.
Əlbəttə, onlar hamılıqla rus təbəəliyini qəbul etdilər və erməni
camaatına qaynayıb-qarışdılar. O zamankı ermənilərin nümunəsi nümunə olaraq qalmadı, sonralar Kiçik Asiyadan axın
davam etdi. Hazırda təkcə Qars vilayətində 35 minə qədər
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erməni ailəsi vardır ki, məskən salmaq üçün dövlət torpağı
almağa çalışır. Bundan əlavə bizim hüdudlarımıza müəyyən
miqdar aysorlar, habelə müsəlmanlar (Bakı quberniyasına)
köçmüşdür, lakin köçkünlərin ən çoxu ermənilərdir: indi Zaqafqaziyada yaşayan 1 300 000 erməninin 1 milyondan çoxu diyarın
yerli camaatı deyildir və onları biz yerləşdirmişik. Son 13 ildə
bizim əraziyə köçən ermənilərin sayının nə qədər çox olduğunu
rəqəmlərin müqayisəsindən görə bilərik: 1896-cı ildə generaladyutant Şeremetyev İxlaskaranə məktubunda köçüb gələnlərin sayını təqribən 900 min nəfər göstərmişdi, 1908-ci ildə isə
kişili-qadınlı 1 milyon 300 min erməni vardı, yəni bu müddət
ərzində ermənilərin sayı azı 400 min nəfər çoxalmışdı. Təbii
artımı nəzərə alsaq, məlum olar ki, 13 il ərzində 300 mindən
çox erməni yerləşdirmişik.
“Torpaqsız gəlmə ermənilər saxta sənədlərdən geniş
istifadə edərək çox “böyük bir sahədə dövlət torpaqlarını tutmuşlar” (həmin kitab, səh. 59-61).
Daha sonra A.S.Qriboyedov hələ 1828-ci ildə “Ermənilərin İrandan bizim vilayətlərə köçürülməsi haqqında məktubu”nda yazırdı: “Ermənilər əksərən” müsəlman (yəni, azərbaycanlı) mülkədar torpaqlarında məskunlaşdırılmışdır. Yayda
buna hələ yol vermək olardı. Sahiblərin, müsəlmanların xeyli
hissəsi köçəbələrdə idi və yad gəlmələrlə əlaqələri az olardı.
Köçkünlər özləri darısqal yaşayırlar və müsəlmanların
yerini dar eləyirlər, müsəlmanlar isə hey deyinirlər, əməlli-başlı
narazıdırlar. Buradakı vilayət rəisi bildirir ki, təzə gələn
ermənilərin böyük bir qismini Arazın o tayına köçürmək
istəmişdir, lakin onlar Zati-alinizdən rica etmişlər ki, ilk dəfə
müvəqqəti harada yerləşdirilmişdilərsə, orada qalmalarına
icazə verəsiniz. Özü də buna Sizdən razılıq almışlar.
Erməni plutokratiyasının xarakterinə, torpaqları mənimsəmək və qədimiləşdirmək şakərinə yaxşı bələd olan azərbaycanlılar təşvişlə bildirirdilər: “vaxt gələcək, bizim torpaqlarımız erməni tapdaqları olacaqdır”.
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Bu münasibətlə A.S.Qriboyedov yazır: “bir məsələ
barəsində də onunla (knyaz Arqutinski ilə; bu həmən general
Arqutyandır ki, generallardan Mədətov, Behbudov, LorisMelikov, Lazarev, Alxazov ilə birlikdə o, erməniləri Azərbaycanda və Gürcüstanda məskunlaşdırmaq təşəbbüsçülərindən
biri olmuşdu) çox düşünüb daşındıq: müsəlmanları (azərbaycanlıları) uzun sürməyəcək indiki ağır vəziyyətlərinə dözməyə
necə razı salaq və onları təşvişdən necə qurtarıb inandıraq ki,
ermənilər birinci dəfə yerləşdirildikləri torpaqlara həmişəlik
yiyələnəcəklər” (A.S.Qriboyedov, “Pravda” nəşriyyatı, Moskva,
1971, səh. 339-341).
Ermənilərin köçürülməsi barədə çar Rusiyasının
imperatorunun razılıq verməsi, 1836-cı ildə Sankt-Peterburq
şəhərində “Eduard Pras və K” mətbəəsində nəşr olunmuş
“1828-29-cu illərdə Asiya Türkiyəsində hərbi hərəkətlərin tarixi”
adlı kitabın 2-ci hissəsinin 290-291 saylı səhifələrində aşağıdakı
kimi qeyd olunmuş və çox maraqlı şəkildə “kürd” faktoruna
toxunulmuşdur: “...Mahalın tutulması və müdafiə olunması
üçün Ərzurum, Bayazit və Qars paşalıqlarında general-leytenant Pankratyevin və general-mayorlar: Berxmanla Reutun
rəhbərlikləri altında, Sevastopol piyada (polkunu) – alayını çıxmaqla bütün 20-ci piyada diviziyası saxlanmışdır... Zəbt olunmuş mahaldan 4.000 (dörd) min ailənin Zaqafqaziya əyalətinə
köçürülməsi barədə Padşah-İmperatorun qarşısında vəsadət
qaldıraraq, Zati Alilərin razılığını almaqdan ötrü Baş komandan xahişlə Sankt-Peterburqa müraciət etdi. İmperator həzrətlərinin razılığı gecikdirilmədi və bu məqsəd üçün 96.000 min
çervon qızıl ayrıldı ki, 1829-cu il kompaniyasının açılması və
kürdlərin bizim tərəfə cəlb edilməsindən ötrü nəzərdə tutulmuşdu (Bu vəsaitin hesabına (Erevan) – İrəvan qrafı Kürd
Ağsaqqallarını – başçıların və Muş paşasını öz niyyətlərindən
hali edib ələ ala bildi).
Təsdiq etməyə əlavə ehtiyac yoxdur ki, Rusiya
Monarxının,padşahının Ərzurum, Muş, Bayazit, Qars və
Axaltsıx paşalıqlarının xristianlarına olan atalıq qayğısının –
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diqqətinin elan olunması, nəinki 4.000 min ovçu ailəsinin
tezliklə bizim sərhədlərə köçürülməsi üçün yazılmalarına, eləcə
də sonradan onlara əlavə olaraq digər 10.000 (on min) ailənin,
cəmi 90.000 (doxsan min) nəfərin qoşulmasına səbəb oldu”.
Başqa millətlərin Zaqafqaziyada məskunlaşması və
yerləşdirilməsi aşağıdakı rəqəmlərlə ifadə olunur:
Təqribən hər iki cinsdən:
1. Moldavanlar
2.724 nəfər
2. Yunanlar
82.043------«------3. Yəhudilər
30.890------«------4. Polyaklar
17.264------«------5. Çexlər
20.041------«------6. Latışlar
4.561------«------7. Estlər
5.241------«------8. Asyorlar
5.028-«------Cəmi:

167.792

nəfər

(N.N.Şavrov, “Zaqafqaziyada Rusiyanın işləri üçün yeni
təhlükə: Muğanı yadlara satmağa hazırlaşırlar”, Sankt-Peterburq, 1911, s. 60-61).
İndi isə, rus inqilabına qədərki dövrün məşhur rus
tədqiqatçısı, Qafqazın böyük bilicisi, “Qafqaz” kitabının müəllifi V.L.Veliçkonun tarixi faktlara əsaslanan bəzi müşahidələrini
yada salaq: “...Təbiətdə müəyyən səciyyəvi və qabarıq
xüsusiyyətləri ilə fərqlənən əşyalar və varlıqlar silsiləsi olduğu
kimi, insan tayfa qruplarında da belələri vardır və onlara tarix
də müvafiq qiymət verir, müasir qonşuları da.
Lap qədimlərdən ermənilər haqda pis rəy yaranmışdır əlbəttə, bu belədir, əsassız deyildir, əsassız olsaydı, bütöv xalqlarda, özü də başqa-başqa zamanlarda yarana bilməzdi.
Lakin aydındır ki, aşağıda nümunələrini verəcəyim
rəyləri fərq qoymadan qəti şəkildə hamıya şamil etmək insafdan olmazdı. Əvvəla, erməni xalq kütləsini, yırtıcı plutokratiyadan, siyasətbaz nadan ruhanilərdən və yalançı ziyalılardan,
129

yəni yalnız qonşulara deyil, öz tayfasının zavallı rəiyyətinə də
qənim kəsilmiş hakim erməni ictimai təbəqələrindən fərqləndirmək lazımdır. İkincisi, hakim siniflərdə, şəksiz, çox böyük
faiz təşkil edən elə adamlar var ki, əsasən pis deyillər və onların
başlıca günahı bundadır ki, qorxaqlıq göstərib öz başçılarının
terroruna və xəstəlik kimi yayılan xüsusi bir ideyaya, tayfa
ideyasına, yaxud, özlərinin (bunun üçün heç bir hüquqa malik
olmadan) dedikləri kimi, milli ideyaya uymuşlar.
Lakin biz erməni xalq kütləsinin halına nə qədər çox
acısaq, onun vəziyyətinə nə qədər yaxından baxsaq, onun
insafsız-mürvətsiz tayfa başçılarına, zülmkar və araqarışdıran
siyasətbazlarına nifrətimiz bir o qədər artacaqdır.
Bəs ermənilər kimdir? Onların əsas mənşəyi tam
aydınlaşdırılmamışdır. Tarix şəhadət verir ki, əvvəlcə babil
əsarəti zamanı, sonra isə Qüds dağıdıldıqda yəhudilərin çox
böyük bir kütləsi ermənilərə qaynayıb qarışmışdır. Antropoloji
baxımdan onlar əksərən ifrat braxikefallar, yəni başıgödəklərdir
və Şantrın, Erkertin, Pantyuxovun və başqalarının tədqiqatlarından göründüyü kimi, bu cəhətdən dağ yəhudilərinə və siroxaldeylərə (aysorlara) daha çox bənzəyirlər. İngilis alimi Bertin
onları Fələstindən əvvəlki dövrün yəhudiləri ilə eyni tipdən hesab
edir.
Professor R.N.Apiçkin deyir ki, ermənilər ari tayfası
deyildir, yəqin ki, ariləşmiş (dil cəhətdən) tayfadır. Onu da əlavə
edək ki, özlərini erməni sayanların heç də hamısı köklü erməni
tayfasına mənsub deyildir. Erməni jurnalı “Murç” başqa xalqları assimilyasiya etməkdə ermənilərin çox mahir olduqlarını
söyləyərək, 90-cı illərin axırlarında ermənilər arasında assimilyasiyaya uğramış qaraçıların faizinin çox yüksək olduğunu
göstərir (“Murç”, 1897, “Qaraçılardan olan ermənilər” sərlövhəli məqalə).
Zaqafqaziya antropoloqu doktor Pantyuxov böyük
erməni qrupları barəsində daha maraqlı bir nəticəyə gəlmişdir.
Türkiyədən yarımvəhşi qaçqınları Tiflisə axışanda möhtərəm
alim fürsətdən istifadə edib bir çox türk erməniləri üzərində
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antropoloji ölçmə əməliyyatı aparmışdır. Məlum olmuşdur ki,
həmin çağırılmamış qonaqların böyü bir qismi öz fiziki
biçiminə görə, xalis kürddür. Bu isə belə güman etməyə geniş
imkan verir ki, Türkiyədə erməni qırğınının bəzi epizodları
müxtəlif məzhəbli kürd tayfalarının çoxdan başlanmış ailə
çəkişmələrinin nəticəsidir.
Ermənilərin başqa xalqlara zorakı, məcburi çarpazlaşdırılması halları da olmuşdur. Görünür, nə İran qoşunları, nə
Azərbaycan tatarları (yəni türkləri), nə türklər, nə gürcülər, nə
də dağlılar dövlət quruluşunu və onunla bağlı məğrur, mərd
özünümüdafiə üsullarını çoxdan itirmiş xalqın qadınlarının nazı
ilə bir o qədər oynamamışlar.
Belə bir şəraitdə aydındır ki, ermənilərin damarlarında
qarışıq qan axır. Buna görədir ki, erməni qorxaqlığı Ön Asiyada zərbi-məsələ çevrilmişdir. Xalis erməni isə, neçə yerli dildə
təsadüf edilən Ümumqafqaz zərbi-məsəlinə görə, “dovşanlardan
qorxur”. Ümumiyyətlə, erməni xalqında müxtəlif səciyyəvi
xüsusiyyətlər vardır: a) azacıq sabit dövlət qurumu yaratmağa
tarixən qalib olmamaq; b) az-çox nüfuzlu qəbilə aristokratiyasının tədricən yox olub getməsi; v) teokratik quruluşa xas olan
gizli siyasətə çoxdan keçilməsi; q) suvarılan torpaqlardan
kollektiv istifadənin kəndlilər arasında indiyədək müşahidə
edilən kəskin əlamətləri (ampaçareklik); d) ticarətə, sələmçiliyə,
ümumiyyətlə hədsiz var-dövlət yığmağa güclü irqi meyl; e)
Zəiflərə qarşı təkəbbür və qəddarlıq, güclülər qarşısında qul
mütiliyi, nəhayət, heyrətamiz, nadir özünütərif qabiliyyəti, hədsiz şöhrətpərəstlik. Bu xüsusiyyətlər onlarda daha kobud və
daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verir.
Ermənilər öz müdafiəçilərinə tapşırırlar ki, haykan xalqının mənşə etibarilə ari olmasını fürsət düşdükcə gur səslə car
çəksinlər. Burada məşhur bir gürcü məsəli necə də yerinə düşür:
“Kölə ona görə, kölədir ki, ağasının əmrinə boyun əyib palıd
qozasına alma desin”.
Ermənilərin əsrlər boyu pis ad çıxarması və bu addan
xilas olmağa can atması onların xudpəsəndliyinin və şöhrət131

pərəstliyinin, öz keçmişini və indisini şişirdib gözə soxmaq
cəhdlərinin səbəbini aydınlaşdırır və bunlara müəyyən dərəcədə
bəraət qazandırır.
Romaya düşmən olan germanları tərifləməyə cəsarəti
çatmış qərəzsiz, humanist, saf, əxlaqlı Tatsit öz məşhur
əsərində ermənilər haqda belə deyir: “Bu xalq həm xasiyyətinə,
həm də coğrafi mövqeyinə görə əzəldən ikiüzlü xalqdır. 12-ci
kitabın 46-cı paraqrafında o göstərir ki, ermənilərin xainliyi
çoxlarına məlumdur”.
Puşkin qoca dağlının dili ilə: “Sən köləsən, sən qorxaqsan, sən ermənisən” – deyir. (“Tatsit”, 1828-ci il, S.-Peterburq).
Gürcü xalqı deyir: “erməni gəldi, dərd üstündən dərd
gəldi”. Erməni tacirləri və sonra erməni pencəkliləri tərəfindən
gürcü zadəganlarının sıxışdırılması bir sıra zərbi-məsəllərə qida
vermişdir: “cins atlar qırıldı, meydan eşşəklərə qaldı”, “özgə
toyuğu ev toyuğunu evdən qovdu” və s.
Zaqafqaziya tatarları deyirlər: “on barmağın onunu da
şam eləyib erməninin yoluna işıq salsan, sənə sağ ol deməz”.
Fransada və Almaniyada həm erməni inqilabçı dərnəkləri işləyir, həm də Bakı neft sənayeçilərinin pulu ilə ermənilərin
xeyrinə güclü təbliğat aparılır, məsələyə az-çox bələd olan
qərəzsiz adamlar bu axırıncılara qarşı səslərini ucaldırlar.
Ermənistanı, Gürcüstanı və Mesopotamiyanı gəzən,
Türkiyənin və əyalətlərinin həyatını böyük bir səriştə ilə təsvir
edən fransız səyyahı qraf de-Şole ermənilər haqqında deyir:
“Erməninin yoxsulluğunu və iztirablarını görəndə qəlbimdə
çox böyük mərhəmət hissi yaransa da, onlara heç vaxt qanım
qaynamırdı, çünki onlarda mənfur bir biçlik, biabırçı bir əclaflıq
və rüsvayçı bir alçaqlıq vardır.
Alman səyyahı Alfred Körte Türkiyədə olan məşhur
alman xadimi Kolmar fon-der-Holtsa həsr etdiyi, deməli,
göydəndüşmə söz söyləməyi özünə rəva bilmədiyi “Anadolu
eskizləri” əsərində yazır: “Demək olar ki, bu əyalətlərdə xalqın
özəyi ilə təmasda olan hər bir adam türklərə hörmət və məhəbbət bəsləməyə, yunanlara alçaq nəzərlə baxmağa, ermənilərə
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nifrət və ikrah etməyə alışır... Yunan iki yəhudini, erməni isə iki
yunanı aldadar zərbi-məsəli hər yerdə özünü doğruldur. Əgər
Anadolunun harasındasa sizi aldadıblarsa, qəti demək olar ki,
ermənilərlə rastlaşıbsınız”. Həmin müəllif Əskişəhərdə yaşayan
iri bir podratçının sözlərini misal gətirir: “Mən türk ilə iş
barədə şərtləşəndə, yazılı müqavilə bağlamadan keçinirəm,
çünki onun bir kəlmə sözü kifayətdir. Yunan və ya başqa
levantlı ilə yazılı şərt bağlayıram, çünki onlarla iş görəndə bu
lazımlı və faydalıdır, ermənilərlə isə heç vaxt yazılı müqavilə ilə
də iş görmürəm, çünki hətta yazılı şərtin özü də səni onların
yalanlarından və intriqalarından qorumur”.
Düzünə qalsa, ziyalı ermənilər çoxdan, lap çoxdan dərk
edirlər ki, erməni tayfasının adı yaxşılığa çıxmamışdır.
Təsadüfi deyil ki, lap yaxın vaxtlardan onlar Qafqaza bələd
olmayan adamlara özlərini gürcü kimi qələmə verirdilər. İndiyə
qədər də həm ermənilər, həm də onlara rəğbət bəsləyən
publisistlər harada mümkünsə “erməni” sözünü, “yerli”,
“qafqazlı” və xüsusən “xristian” sözləri ilə əvəz etməyə meyl
göstərirlər. “Xristian” sözünün bu cür təkidlə dönə-dönə işlədilməsi olduqca səciyyəvidir, həm də ona görə ki, ermənilər öz
müsəlman qonşularının hesabına varlanmağa hazırdırlar, eləcə
də “xristian” adı onlara imtiyazlı vəziyyət yaradır, onların
dadına çatır.
Əgər, zahirən həqiqətə bənzəyən faktları erməni tarixinin səhifələrində dəqiq əks etdirmək üçün “uydurma” sözündən
başqa ikinci bir söz də lazım gəlsəydi, “xəyanət” sözündən yan
keçmək olmazdı. Sərhədləri daim dəyişilən Ermənistan ölkəsinin hakimləri güclü qonşu monarxiyalardan həmişə asılıdırlar
və onlara mütəmadi xəyanət edirlər. Əsilzadələr (nahararlar)
çarlara xəyanət edirlər, xalq isə hər ikisinə.
Adətlərin sərtliyi və qarşılıqlı münasibətlərin etibarsızlığı sözlə deyiləsi deyil. Elə ki, farslar, romalılar, ərəblər
Ermənistana kimi isə hakim təyin edirdilər, bu hakim dərhal
iğtişaşlara hazırlıq görməyə başlayırdı.
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Ermənistanın müstəqil çarlığı lap çoxdan ləğv edildikdən sonra, o açıq şəkildə İranın əyalətinə çevrilmişdi və katolikos başda olmaqla teokratiya felən erməni xalqının başı üstündə ən yaxın və mütəşəkkil hakimiyyəti kimi bərqərar olmuşdu.
O vaxtdan erməni başçıları göz görə-görə iki dükanda alış-veriş
edirlər: vətəni və xalqı gah farslara və ümumiyyətlə, müsəlmanlara, gah da Bizansa satırlar, altdan-altdan isə tayfa özünəməxsusluğu uğrunda özlərinin mübarizə xəttini yeridirlər”.
(V.L.Veliçko “Tam seçilmiş publisistik əsərləri”, 1 cild,
“Qafqaz”, S.-Peterburq, çap işləri arteli mətbəəsi, Nevskiy prospekti, 61, 1904, səh. 63-75.Tərcümə V.Quliyevindir. Bakı, 1995,
Azərbaycan nəşriyyatı).
Rusiya imperator Akademiyasının həqiqi üzvü Kerop
Patyakyan öz xalqı barədə deyirdi: “... Ermənilər bəşər tarixində heç vaxt xüsusi rol oynamamışlar. Onların müxtəlif
yerlərdəki məskənləri siyasi terminləri deyil, coğrafi vilayətlərin
adlarını bildirir. Ermənilər həmişə öz torpaqlarının yarıtmaz
sahibləri olmuşlar, bununla bərabər onlar öz yaxınlarını sataraq, ciddi-cəhdlə güclü qonşularına xidmət etmişlər, (romalılar,
bizanslar, səlçuqlar, ərəblər, türklər, səfəvilər və Rusiya)”,
(K.Patyakyan, “Ön Asiyanın tarixinə aid hərb yazıları və onların
izahı”, S.Peterburq, 1875).
Fundamental “Bəşər tarixi” əsərinin müəllifləri, qədim
dünya tarixi üzrə görkəmli mütəxəssislər, doktorlar: “Vinkler,
Karl Nibur və Henrix Şure yazırdılar ki, erməni xalqı “yalançılığı, cinayətkarlığı, süniliyi, bicliyi-hiyləgərliyi” ilə fərqlənir,
“parçalanma fermenti” olmaqla “təhlükəli parazit” kimi orqanizmdə öz dağıdıcı işini görür. (“Bəşər tarixi”, cild 3, S.
Peterburq, 1903-cü il, səh. 366-370).
İstər azəri, istərsə də, Osmanlı türklərinə hər cür maddi,
mənəvi və fiziki zərbələr endirilməsinin, müsəlmanlara-türklərə
qarşı törədilən qanlı cinayətlərin, qırğınların əsas təşkilatçıları
yerlərdə fəaliyyət göstərən kilsələr və kilsə rəhbərliyi-Eçmiədzin
(“Üç müəzzin”) olmuşdur.
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Eçmiədzin sinodunun prokuroru A.Frenkelin 1907-ci ildə
Müqəddəs Sinoda təqdim etdiyi arayışın mətnində deyilir:
“...1826-cı ildə Eçmiədzin patriarxlığının ləğvindən və 1836-cı
ildə Alban patriarxı taxtının bağlanmasından sonra Müqəddəs
Sinod Qafqazda bir neçə konsistoriya (xristianlarda: inzibati və
məhkəmə hüququna malik ruhani idarə, - müəllif) yaratdı.
Müqəddəs Sinod tərəfindən Eçmiədzin Sinodunun
prokuroru təyin edilmiş A.Frenkel 1907-ci ildə imperatora
məruzə edilməsindən ötrü Müqəddəs Sinoda, 20-ci əsrin başlanğıcında qriqoryan kilsəsinin vəziyyətini xarakterizə edən çox
maraqlı sənəd təqdim etmişdir.
IV əsrdə xristianlığı qəbul etmiş tarixi böyük
Ermənistan, artıq V yüzillikdə hər cür siyasi müstəqilliyini itirmiş və vaxtaşırı olaraq farsların, Bizansların, ərəblərin, səlcuq
türklərinin və digər fatehlərin hakimiyyəti altında olmuşdur.
Qaliblərin hakimiyyəti arasında bölüşdürülmüş keçmiş Ermənistanın vilayətləri özlərinin hakimlərinin dövlət quruluşuna
və şəraitlərinə uyğun olaraq yaşamış, inkişaf etmiş və özünün
xüsusi, kilsə münasibətlərini yaratmışlar və yavaş-yavaş öz
aralarında əlaqəni itirmişlər. Bu vəziyyətin təsiri altında hər
vilayət erməni qriqoryanlığının ehkamlarının təmizliyini və
toxunulmazlığını saxlamağa çalışmaqda davam etsələr də, güclü şəkildə dilinin, hüquqlarının və adətlərinin milli xüsusiyyətlərini itirmişlər. Hələ türk, misir, fars və hindistan ermənilərini demirəm. Ancaq bizim Qafqaz ermənilərini götürsək,
onda çox maraqlı faktla qarşılaşarıq: Tiflis erməniləri (gürcü
təsirli), Akulis, Yelizavetpol və Qarabağ erməniləri (fars təsirli), Axalkalak və Axaltsıx erməniləri (türk təsirli) demək olar
ki, bir-birilərini başa düşmürlər və onlar arasında nikahlar da
çox nadirdir.
Erməni xalqının tarixi taleləri təkzibolunmaz dəqiqliklə
həmin xalqın dövlət orqanizmi, müstəqil dövlət yaradılmasında
tam bacarıqsızlığını və bu xalqın ali sivilizasiyanın həqiqi başlanğıcının qavranılması işində tam müflisliyini sübuta yetirmişdir. Belə ki, bir neçə minillik ərzində tarix, elm və incəsənət
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dahiləri sırasına bir nəfər də olsun erməninin adını yazmamışdır. Əgər alim monax Mxitar Qoşanın bizans, bəzi erməni
xalq adət-ənənələrindən və Musa peyğəmbərin qanunlarından
acınacaqlı şəkildə kompilyasiya müəllif qeydi: müstəqil
tədqiqat aparılmadan, başqalarının əsərlərindən istifadə yolu
ilə düzəldilən əsər) etdiyi Qanunlar Toplusunu saymasaq, köhnə böyük Ermənistan özündən sonra bir dənə də olsa milli qanunlar kodeksi qoymamışdır.
Bu vəziyyəti qətiyyən məişət və siyasət şəraitlərinin
pisliyi ilə əlaqələndirmək olmaz. Bunun əksinə olaraq, nümunə
üçün, dünyaya məşhur mütəfəkkirlər, rəssamlar vermiş yəhudiləri misal göstərmək olar.
Əgər köhnə və yeni erməni tarixçilərini diqqətlə oxusaq,
onda bu xalqın mütəfəkkirlərinin mövcud erməni həqiqətlərinə
olan qaranlıq baxışlarına təəccüblənirsən, mat qalırsan. Acgözlük, tamahkarlıq və mənfəət güdmək, fitnə-fəsadlar, vədə əməl
etməmək və andı pozmaq, satqınlıq, yaltaqlıq, ikiüzlülük və köləcəsinə səcdə etmək-alçalmaq bu qəbilənin əsas milli xüsusiyyətləridir. Məhz, bu keyfiyyətlərin sayəsində erməni xalqı həmişə hakim xalqa assimilyasiya (başqa xalqın dilini, adətlərini,
mədəniyyətini və sairəni qəbul etmək nəticəsində bir xalqın öz
milli mədəniyyətini itirərək, başqa xalqa qarışması-müəllif)
olunmağa çox yaxın olmuşdur.
Bir neçə il bundan əvvəl çox dəbdə olan “milli dini
məsələ” isə, bu yaxınlarda özünün indiki mənasında əhəmiyyətini almışdır. Bu vaxta qədər isə ermənilər xainlik, dönüklük
üçün həmişə faydalı, münbit zəmin hazırlayanlar kimi təmsil
olunurdular ki, bu da onların mənsəbə , şan-şöhrətə və şəxsi
maddi mənfəətə can atması ilə birbaşa bağlı idi.
Təəssüflər olsun ki, İmperator 1-ci Nikolay tərəfindən
söylənmiş “xəstə adamın” bölünməsi fikri yarananda, ermənilərə
diqqət artırıldı və etibarı doğrultmasalar da, onlara ümidlər
bəslənilməyə başlandı. Bizim Portdakı diplomatik nümayəndələrimiz xarici işlər nazirliyi ilə birlikdə, türkiyə ermənilərinin
köməyinə bel bağlamağın Şərqdə Rusiya siyasətinin maraqları
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üçün mühüm əhəmiyyətə malik olması barədə fikri dövlətə
təlqin edirdilər. Bununla belə, bu köməklik, yerigəlmişkən
aşağıdakı şərtlərin həyata keçirilməsi ilə mümkün ola bilərdi: 1)
əgər bütün ermənilərin katalikosu rütbəsinə rusların maraqlarına sadiq namizəd qaldırılarsa; 2) əgər bu namizəd türkiyə
ermənilərini ruhi-mənəvi cəhətdən özünə tabe etmək iqtidarında olarsa. Kökündən səhv olan bu fikir dövlətimiz tərəfindən
bir sıra güzəştlərə gedilməsinə səbəb oldu ki, bunlar da erməni
katolikoslarının öz kilsələrinə mənsub olan dindarlar üçün
1836-cı il qanunu ilə tənzimlənən müstəsna vəziyyətin yaradılmasından ötrü gələcək əlləşmələrə və hadisələrə bais oldu.
Katolikosluğa qeyri-həqiqi dövlət namizədinin seçilməsində gələcək xeyirlər nəzərə alınsa da, qul psixologiyası,
korlanmış və bəşər sivilizasiyasının ancaq səthi toxunduğu
hiyləgər asiyalılarla iş görüldüyü yaddan çıxarıldı. Hətta, bütün
xristian və müsəlman Şərqi tərəfindən nifrətlə qarşılanan və
nifrət edilən ermənilərdən heç bir real fayda gözləməyin mümkün olmadığını demirəm. Bu, bizim tərəfimizdən hazırlanan
zəmin, uzun illərlə cəzalandırılmayan dövlətə qarşıdurma təcrübəsi erməni xalqı arasında, bütün cavabları ilə gəlmə və xarici
mənsubiyyətli olan birliklərin dövlət əleyhinə hərəkətləri üçün
ən əlverişli sahə yaratdı.
XVIII yüzilliyə qədər Rusiyanın Yaxın müsəlman
Sərqinə irəli hərəkəti başlanan vaxt, Türkiyə və İran arasında
bölünən ermənilərin əksəri kütləvi müsəlman hökmranlığına
qarşı heç bir reaksiya vermirdilər, belə ki, sultanın və şahın digər təbəqələri ilə müqayisədə ermənilər, qətiyyən pis yaşamırdılar. Ermənilər özlərinin hakimlərinin əsas idarəedici və maliyyə sferalarına girərək, demək olar ki, bütün ticarət və krediti öz
əllərinə keçirirdilər.
Müsəlman hakimləri kilsənin idarə olunması işində
erməni katolikoslarının suverenliyini tanımışdılar və erməni
tarixi öz kilsəsinə mənsub olan dindarlardan sanballı məbləğdə
pulların qoparılmasında çoxlu patriarxlar tanıyır. Qəbul etmək
lazımdır ki, bu cür özünəməxsus qaydanın olması, hətta er137

mənini milli qürur, iftixar hissindən məhrum etmişdir, belə ki,
hakim katolikosun qismində xalqın başçısı xülaysı – İllyuziyası
yaradıldı.
Nə türklər, nə də ki, farslar ermənilərin adət-qanunlarına və xırda zemski vahidinin (inqilabdan əvvəl Rusiyada,
kənd yerlərində inzibati ərazi idarəetmə vahidi olmuşdur –
müəllif) özünüidarə işlərinə qarışmamışlar. XIX-yüzilliyin
birinci 1/3 hissəsinin, bir çox kiçik xalqların milli şüurunun
oyanması və özünüdərki prosesi ilə müşayiət olunması ermənilər üçün də izsiz ötüşə bilməzdi. Ələlxüsus, Rusiyanın Türkiyəyə
və İrana qarşı apardığı bir sıra uğurlu müharibələrin, həmin
ərazilərdən ermənilərin yaşadığı bir-neçə əyalətlərin qopardılması – alınması ilə qurtarması, ermənilərdə müsəlman hökmranlığından tamamilə azad olunması hisslərini və ümidlərini
yaratmaya bilməzdi.
Ermənilər arasında milli özünüdərkin inkişafı, kölə halına salınmış bütün xalqlarda olduğu kimi oxşar istiqamət almışdır. Vətənpərvərlər və ictimai xadimlər hər şeydən əvvəl ədəbiyyatın bərpa olunmasına, onun milli teatrın və incəsənətin
yaradılmasına, gənclərin tərbiyəsinə, onların və xalqın qürur,
iftixarının gücləndirilməsinə diqqət verirdilər. Sonra, əlbəttə ki,
proqrama türk dövləti ilə fəal mübarizə daxil edilməli idi, belə
ki, o vaxtın erməniləri Rusiyanın simasında özlərinin xilaskarlarını görürdülər.
Bununla bahəm, keçən yüzilliyin bütün gizli və aşkar
erməni milli-dini cəmiyyətlərini iki qrupa bölmək olar:
1) Rusiyadakı erməni birlikləri rus təbəəliyindəki
ermənilərlə münasibətdə sırf dini maarifçilik xarakteri güdürdü.
Onların bütün səyləri-çalışmaları əvvəllər mövcud olmayan
ədəbi danışıq, bütün ermənilər üçün ümumi olan dilin və xalq
üçün milli məktəblərin yaradılmasına və xalqın başçısı kimi
bütün millət tərəfindən seçilən katolikosun hörmətinin-nüfuzunun artırılmasına yönəldilmişdi. Rusiyada təhlükəsizlik şəraitində fəaliyyət göstərən bu birliklər Türkiyə dövlətinə qarşı
komitəçilərin işinin həyata keçirilməsində köməklik məqsədi ilə
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Türkiyədəki ermənilərin müvafiq təşkilatlar ilə sıx əlaqədə
olmuşlar.
2) Türkiyədəki erməni birliklərinin fəaliyyəti birbaşa
inqilabi xarakter daşıyırdı. Onları maarifçilik fəaliyyətinin
ayrı-ayrı nəticələrindən daha çox, türk dövləti ilə fəal mübarizə
qayğılandırırdı və narahat edirdi. Xüsusilə, ermənilər Londonda, Lozannada, Cenevrədə yerləşən Avropa inqilabı təşkilatının faktiki köməkliklərinə arxalanırdılar. Fikir yürütməyə əsas
vardır ki, bizim dövlət keçən yüzilliyin 30-cu illərindən 80-ci
illərinə qədər olan dövrdə ən aşağısı etibarı ilə Rusiyanın və
Türkiyənin erməni təşkilatlarının sıx əlaqəsinə əhəmiyyət verməmişdir (ola da bilsin ki, bu əlaqəni faydalı sayırlar). Rusiyanın hüdudlarından maneəsiz olaraq Türkiyəyə silah, sursat ,
pul və könüllü ermənilərdən ibarət geniş kömək göndərilirdi.
Siyasi erməni qaçqınları bizim sərhəd vilayətlərində
özlərinə layiqli sığınacaq tapırdılar və hal-hazırda Qafqazda
qaçqınların sayı əlli mini ötmüşdür. Çağırılmamış bu qonaqların yarısından çoxu qanuniləşdirilməmişdir. Şərqi Qafqazda
cinayətkarların əksəriyyəti türkiyə erməniləridir. Rusiya və
türkiyə erməni təşkilatlarının həmrəyliyinə olan biğanəlik,
həmçinin digər təhlükəli nəticələrə də səbəb olmuşdur. 70 il
ərzində 3-4 nəsil erməni gəncləri türk dövlətinə qarşı müqavimət ideyaları ruhunda tərbiyə edilmiş, onlar hakimiyyət ilə
mübarizənin mümkünlüyü və qanuni olması barədə fikrə öyrədilmişlər. Qafqazda erməni məktəbləri bağlanandan sonra
erməni gənclərinin böyük kütləsi təhsil almaqdan ötrü İsveçrəyə
və Almaniyaya yollanmışdır ki, onların da əksəriyyəti hazır
sosialistlər kimi geri qayıtmışdılar. Sosializmin təbliğatı şəhərli
erməni əhalisinin arasında səmərəli idi, belə ki, şəhərli erməninin öyünməkdən ötrü vətəni yox idi, lakin onun yaddaşında acı
xatirələr qalmışdı ki, onun xalqı artıq 1300 ildir ki, qul və hamı
tərəfindən nifrət edilən parazitdir.
Erməni xadimlərinin bütün siyasi qrupları hazırki vaxtda
2 qrupa bölünüblər:
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1) Millətçilər (köhnə Daşnaksakanlar). Onların idealı
erməni qəbiləsini, dilini, dinini qoruyub saxlamaq; güclü dövlət
himayəsi altında mədəni-qəbilə məsələlərinin həllinin həyata
keçirilməsi imkanını qazanmaq;
2) Daşnaksakanlar – bütün sol erməni sosial-demokratlardan tutmuş anarxistlərə qədər. Onlar Eçmiədzin patriarxlığının istiqamətləndirilməsində işlərin əsl sahibləridir.
Bu qısa yazıdan çıxarılan nəticə:
1. Erməni xalqı kütlə etibarı ilə tamamilə inqilabçı xalq
deyildir və minimal iqtisadi tələblərlə kifayətlənir;
2. Erməni xalqı və erməni ictimai fikri, mətbuatı,
eçmiədzini və dumadakı nümayəndəliyi ələ keçirən bir qisim
ədəbsiz, kobud diliuzun və lovğa inqilabçılar tərəfindən terrora
məruz qalmışdır.
3. Patriarxa olan münasibətdə erməni xalqının yarınmaqlığı və yaltaqlığı hakimiyyəti nüfuzdan salaraq ziyan gətirir”.
Erməni kilsə xadimlərinin, erməni millətçiləri və onların
havadarlarının niyyətlərini, əməllərini ifşa etmək baxımından
Mir Möhsün Nəvvabın (1833-1918_ “Qafqaz erməni tayfası ilə
müsəlmanların vuruş və iğtişaş tarixləri” əsəri son dərəcə
əhəmiyyətlidir.O yaşadığı dövrdə baş verən hadisələrdən kənarda qalmamış, tariximizin ən faciəli, qanlı səhifələrindən birini
təşkil edən 1905-1906-cı illərdə rus imperiyasının fitnə-fəsadı və
onun qəsbkar ordusunun köməyi ilə erməni millətçilərinin
xalqımızın üzərinə qaldırılması nəticəsində baş vermiş qırğınları qələmə almışdır.
Əsərdə 1905-1906-cı illərdə Şuşada, Qarabağın başqa
kəndlərində, Naxçıvanda, Bakıda, İrəvanda, Tiflisdə və Təbrizdə erməni millətçilərinin Azərbaycan türklərinə qarşı törətdikləri cinayətlər haqqında ayrı-ayrı epizodlarda geniş məlumatlar
verilir. Müəllifin yazdıqlarından aydın olur ki, o vaxt da mərkəzdən bu iki millətə münasibət fərqli olmuşdur.
M.M.Nəvvab qeyd edir ki, çarın əmrilə silah gəzdirmək
Azərbaycan türklərinə qəti qadağan edilmişdi. Bundan istifadə
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edən silahlı erməni dəstələri silahsız azəri türklərini asanlıqla
tutmağa və min cür əzabla öldürməyə müyəssər olurdular.
Əsərdə deyildiyi kimi, hətta 1877-ci il Rusiya-Türkiyə
müharibəsi zamanı rus ordusunun tərkibində Qars şəhərinə
daxil olan ermənilər orda əllərinə keçən türkləri amansızcasına
qətlə yetirmişlər, əlyazma kitablarını və Quranı yandırmışlar.
Göründüyü kimi erməni millətçiləri əvvəl Osmanlı
dövlətində, sonra isə Rusiya şəhərlərində xüsusi qımdatxanalar
(müasir saqqallı erməni quldurlarının əcdadlarını türklərə qarşı
birləşdirən mərkəzlər) yaratmışdılar. Ona ziyalılar, cavanlar,
sənətkarlar və erməni icmasının başqa nümayəndələri cəlb
olunurmuş. Osmanlı və Azəri türklərinə qarşı təbliğatda, təxribatda, sui-qəsddə, eləcə də silahlı toqquşmalarda istifadə etmək
üçün lazımi hərbi sursatın əldə olunması, çar məmur və zabitlərinin rüşvətlə ələ keçirilməsi məqsədilə varlı erməni təbəqələrindən pul toplamaq qımdatların əsas vəzifələrindən biri idi.
İstər qımdatlara, istərsə də başqa erməni millətçi dəstələrinə xeyir-dua verən, onların müsəlmanlara qarşı cinayətkar
fəaliyyətinin təşkilatçısı və əsas ilhamverici mənbəyi kilsələr və
kilsə xadimləri olmuşlar.
Kilsənin toxunulmaz Tanrı məbədi olduğunu nəzərə alaraq, keşişlər onu 1905-1906-cı illərdə xalqımıza qarşı erməni quldur dəstələrini silahlandıran hərbi sursat cəbbəxanasına çevirmişdilər.
Yoxlanışlar zamanı iki kilsənin yeraltı qatından çoxlu
miqdarda tüfəng, güllə, top, bomba, dinamit, evlərin yandırılmasında istifadə etmək üçün müxtəlif maddələrlə doldurulmuş
silah anbarları aşkar edilmişdi. Kilsənin əsas fəaliyyəti ilə daban-dabana zidd olan bu əməllərinə görə Ter-Ovanesyan, TerArsen Vartapetov, Ter-Karapet Vartapetov, Xaçatur Vartapetov kimi keşişlər sadəcə olaraq Şuşadan uzaqlaşdırılmışdılar.
Bəzilərində təəccüb yarana bilər ki, insanlığı mənəvi
paklığa çağıran, onlara pislikdən, ədavətdən, zalımlıqdan əl
çəkməyi tövsiyyə edən, adamları ədalətə, xeyirxahlığa, haqq
yoluna dəvət edən Tanrı məbədinə ölüm, qan qoxusu verən və
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kilsə qanunlarına tamamilə daban-dabana zidd olan silahların
orda toplanması, saxlanması və quldur dəstələrini silahlandırıb
başqa bir xalqa və onun torpağına qarşı təcavüzə yönəltmək
mümkün olan şeydirmi?
Əgər biz XIX əsrin axırlarından və XX yüzilliyin lap
əvvəllərindən başlayaraq bu günümüzədək erməni millətçiləri
tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən aşkar və gizli qırğınlara,
torpağımıza şərik və sahib olmaq məqsədilə aparılan təbliğatlara və silahlı vuruşmalara dair Çar Rusiyasında və keçmiş
SSRİ-də, eləcə də xarici ölkələrdə yazılmış onlarla məxəzi izləmiş olsaq, görərik ki, elə bu iki millət arasında ədavəti qızışdıran
və təşkil edən başlıca qüvvə kilsə və onun ətrafına toplanmış
erməni “ziyalıları” olmuşlar.
Bəlli olduğu kimi, 1887-ci ildə “Qnçak” erməni xırda
burjua partiyası – Qnçak sosial-demokrat partiyası” yaradılmışdı. Onun əsasını Cenevrədə Avetis Nazarbekyan
(Nazarbek, Lerents), Maro Vardanyan, Gevorq Qaraçanyan,
Qabriel Kafyan və Ruben Xanazatyan (Xanazat) qoymuşdular. Partiyanın başlıca proqramı və məqsədi Ərzurumda,
Vanda, Zeytunda, Sasunda və ermənilərin elliklə yaşadıqları
başqa rayonlarda türkləri və kürdləri ucdantutma qırmaqdan,
Türkiyənin tərkibində və Türkiyə ərazisində “Böyük Ermənistan”ın özülünü qoymaqdan, sonralar İrəvan quberniyasını,
Qarabağı, Zəngəzuru, Qazaxı, Axalkalakini və Axalkatsini,
Azərbaycanın və Gürcüstanın digər torpaqlarını ona qatmaqdan
ibarət idi.
Qeyd etmək lazımdır ki, partiya 3(üç) il ərzində böyük
“uğurlar” qazanmışdı. Zeytun və Sasunda ermənilərin güclü
üsyanını (1890-1892-ci illər) təşkil etmişdi. Erməni silahlı
dəstələrinin əməliyyatları nəticəsində burada 65 (altmış beş)
mindən artıq əliyalın müsəlman-türk və kürd qırılmışdı. Kənd və
obalarda qocalar, cavanlar və uşaqlar çar ordusu zabitlərinin
və Türkiyə ermənilərinin başçılıq etdikləri yaxşı təlim görmüş,
təpədən-dırnağa qədər silahlanmış erməni quldurlarının qabağında zağ-zağ əsir, ağıllarını itirmək dərəcəsinə çatırdılar.
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Türkiyə höküməti çar mütləqiyyətinə, İngiltərə, Fransa
və ABŞ hökumətlərinə qəti etirazını bildirərək həmin bölgələrdə hərbi vəziyyət elan etdi. “Qnçaq” partiyasının bir çox
görkəmli rəhbərləri ifşa olunmaq qorxusundan Cenevrəyə və
Avropanın digər şəhərlərinə mühacirət etmək məcburiyyətində
qaldılar, sonralar isə RŞDFP-yə daxil oldular.
Ekstremist erməni millətçiləri bütün dövlətlərin başçılarını öz tərəfinə çəkmək üçün hər cür yollar axtarır və alçaq
vasitələrə əl atırdılar.
Belə ki, hələ 1894-cü ildə Konstantinopol patriarxı
erməni Movses Xrimyan 2 Nikolayın tacqoyma mərasimindən
sonra dərhal Peterburqa onun hüzuruna mübarəkbadlığa
gəlmişdi. Çara yaltaqlanıb riyakarcasına demişdi ki, Rusiyada
yaşayan ermənilər özlərini xoşbəxt sanırlar, çünki Rusiya
onları himayəsinə almışdır, qərb erməniləri isə Türkiyənin
ayağı altındadırlar. Keşiş ümid etdiyini bildirmişdi ki, qərb
ermənilərini “əzab-əziyyətdən” qurtarmaq, köhnə məsələ olan
erməni məsələsini rus çarının və Allahın xeyir-duası ilə biryolluq bitirmək vaxtı çatmışdır. Movses Xrimyan əslində Rusiyanı
Türkiyə ilə müharibəyə başlamağa çağırırdı.
Çar Rusiyasının xarici işlər naziri Sazonov isə məlumat
verirdi: “Məlum xalqı (yəni erməniləri) köçürməkdə məqsəd
gələcəkdə öz dövlətinin salamatlığını təmin etməkdir, çünki
ermənilər harada yaşayırlar yaşasınlar, qiyam etmək fikrindən
heç vaxt vaz keçmirlər. Buna görə yerli hökumət onların çoxunu köçürməyə və nə qədər mümkünsə etibarlı hissəsini saxlamağa çalışır”.
Sazonov rus diplomatiyasının nə etməli olduğu haqqında çardan göstəriş istəyirdi. II Nikolay onun yazılı məlumatının
üzərində belə bir dərkənar qoymuşdu: “Özgə monastırına gedən
öz nizamnaməsi ilə getməz”.
1895-ci ilin yanvarında II Nikolay İstanbuldakı səfirinin
fəaliyyətini bəyəndi, eyni zamanda məsləhət gördü ki, türklərin
ermənilər tərəfindən kütləvi surətdə qətlə yetirilməsini təsdiq
edən komissiyada rus nümayəndəsi ingilis nümayəndəsi ilə yox,
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fransız nümayəndəsi ilə yaxınlıq etsin, ingilis “başqa məqsədlər
güdə bilər”.
Avropanın bəzi xadimlərinin süni surətdə şişirdilən
erməni vay-şivəninə münasibətinin dəyişilməsi diqqəti cəlb edir.
Misal üçün, kayzer Alamniyasının xarici işlər naziri baron fon
Byulov Türkiyənin bütün vilayətlərini gəzəndən sonra bildirmişdi: “Mən öz gözlərimə daha çox inandığıma görə, erməni
məsələsi ilə məşğul olmağı üstün tuturam”.
Məşhur alman jurnalisti Vilhelm Libknext 1895-ci ildə
“Forverts” qəzetində erməni hərəkatını Fazqaz erməni komitələrinin, ən əvvəl “Qınçaq”ın fəaliyyətinin nəticəsi kimi səciyyələndirmişdi.
1894-cü il fevralın 15-də “Boston herald” qəzeti yazırdı:
“Ermənilərin böyük əksəriyyəti oxumağı və yazmağı bacarmır
və Ermənistan hətta ermənilər yaşayan ayrıca bir ölkəyə
çevrilsə belə, bu əksəriyyət özünüidarəyə hazır deyildir. Hiss
olunur ki, onları yaxşı maskalanmış savadlı rəhbərlər idarə
edirlər”.
Məsələnin belə bir şəkil alması ABŞ-da erməniləri
hirsləndirdi. ABŞ-da məşhur olan erməni xadimi, “Nayk”
qəzetinin redaktoru Muşeq Qabrielyan yazırdı: “Belə məqalələri oxuyanda hiddətlənməmək olmur”.
1895-ci ilin iyununda Nyu-Yorkda “Böyük Ermənistan”
yaratmaq məqsədini güdən “Erməni vətənpərvərlər ittifaqı”
təşkilatı meydana gəldi. Erməni partiyalarının, komitələrinin
bic-bic əməlləri onların gözlədikləri nəticəni vermirdi. Lakin
1895-ci ilin avqustunda məşhur daşnak Salah Qulyan Parisdən
xəbər göndərdi ki, “bu gün erməni məsələsini diplomatik mənafe
baxımından yəqin ki, həll edilmiş saymaq olar”. Erməni “azadlıq
hərəkatına” geniş xarakter vermək üçün Bakıda, Qarabağda,
Axalkalakidə, bütövlükdə Azərbaycanın və Gürcüstanın digər
rayonlarında fəal iş gedirdi. Erməni komitəçiləri abxazların,
acarların, osetinlərin və ləzgilərin müəyyən hissəsini təsir altına
almaq üçün bərk canfəşanlıq göstərirdilər.
144

1894-cü ildə erməni təşkilatçıları fəal təxribatçılıq
əməliyyatlarına başlayanda Qərb bildirdi ki, Türkiyədə yalnız
ermənilər deyil, osmanlılar özləri də məhrumiyyətlərə məruz
qalırlar. Türkiyənin hər yerində türklərin döyülməsi təşkil
olunurdu, erməni məktəblərində və monastırlarında külli miqdarda döyüş sursatı və silahı aşkara çıxarılırdı.
Erməni komitəçiləri böyük həyasızlıqla digər ölkələrin
rəhbərlərini inandırmağa çalışırdılar ki, erməniləri Türkiyədə
sıxırlar, əzirlər. Lakin, o dövrdə 1905-1907-ci illərdə belə cəhdlər göstərilsə də, 1907-ci ildə bütün dövlətlərin nümayəndələri
katolikosun elçiləri ilə heç görüşmək də istəməmişdilər. Əleyhinə bu cür aşkar və örtülü pozuculuq işləri görülən Türkiyə
hakimiyyət orqanlarının səbrinə lap məəttəl qalırsan. Başqa
dövlət buna dözərdimi? Bütün dövlətlərin öz daxili problemləri
vardı və onlar elə-belə, “xristianlığa məhəbbət naminə” qınçakistlərin açıq-aşkar avantürasına qoşulmağı özlərinə rəva
görmürdülər.
Vaxtilə Eçmiədzinə səfər etdikdən sonra fransız alimi
Baron de-bay yazmışdı: “Bu kilsə bir müddət saxta pul düzəldənlərin yuvası olmuşdur...mənim bütün minnətdarlığıma baxmayaraq, mən səmimi olmalıyam. Bu monastır məndə dini
mərkəzdən çox siyasi mərkəz təəssüratı yaratdı”.
İki millət arasında davam edən iğtişaş və qırğınlar
zamanı kilsənin fəaliyyətini dərindən öyrənmiş rus diplomatı,
Çar Rusiyasının – İmperiyasının Ərzurumdakı Baş konsulugeneral Mayevski öz qeydlərində yazırdı: “Erməni din xadimləri
haqqında bir neçə söz demək istəyirəm. Onların dini fəaliyyəti
olduqca cüzidir. Erməni din xadimlərinin fəaliyyəti “Allah
kəlamını” çatdırmaqdan daha çox, müsəlmanlarla (yəni türklərlə) xristianlar arasında nifaqı qızışdırmaqdan ibarətdir. O,
eləcə də imperiyanı təlimatlandırırdı: “Burada hər cürə vəhşiliklərdə türkləri nə qədər, necə müqəssirləndirməyə çalışsalar
da, bircə onu deyə bilərəm ki, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində
ermənilər və müsəlmanlar arasında baş verən toqquşmalarla
bağlı şəxsən mənə məlum olan bütün məlumatlar, məni belə bir
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fikrə gəlməyə əsas verir və əmin edir ki, bütün qanlı hadisələr
hər yerdə məhz ermənilərin özlərinin təşəbbüsü ilə başlanılmışdır”. (Rusiya İmperiyasının Ərzurum və Vandakı Baş Konsulu, rus generalı Mayevskinin qeydlərinə əsasən, 1902-ci ildə
S.Peterburqda, hərbi mətbəədə məhdud sayda nəşr olunmuşdur,
səh.28).
O deyirdi: “Ermənilərin sakit, sülhsevər, günahsız,
silahsız-əliyalın müsəlmanları necə vəhşiliklə, soyuqqanlılıqla
öldürdüklərinin təsdiqi kimi mənim şəxsi süburlarım vardır”
(səh. 110/46). “Həqiqət ona görə yoxdur ki, erməni müəllifləri
mükəmməl şəkildə ondan qaçırlar. Onlarda hər şey faktların
şişirdilməsi əsasında qurulmuşdur. Mayevski qeyd edirdi ki,
ermənilərin bütün fəaliyyəti, digər xalqlarda özlərinə rəğbət,
rəhimlilik hissinin və türklərə qarşı isə nifrətin oyadılmasından
ötrü yalan, uydurma faktlara əsaslanmışdır” (səh. 147/60).
Daha sonra Mayevski deyirdi: “Ermənilərin xalq
qəhrəmanları barədə heç bir şey eşidilmişdirdmi? Azadlıq uğrunda onların mübarizlərinin adları haradadır? Onlar yoxdurlar. Nə üçün, Nəyə görə? Ona görə ki, bu mübarizlər hər şeydən
öncə öz xalqının azadlığı uğrunda xilaskarlıq rolunu deyil,
məhz öz xalqının cəlladları rolunu oynamışlar. Erməni banditləri-dəstələri adətləri üzrə aranı qarışdırıb qızışdırdıqdan sonra
aradan çıxırdılar...”.
Erməni millətçilərinin və komitələrinin dövlətə zidd
fəaliyyətinə baxmayaraq onlarla qanun çərçivəsində mübarizə
aparılırdı və bütün Türkiyədə heç bir millət sıxışdırılmırdı.
Məncə, buna əmin olmaqdan ötrü, 1908-ci ildə “vəhşi”
Türkiyənin Milli Məclisinə (parlamentinə) seçilmiş millət
vəkillərinin milli tərkibinə nəzər salmaq kifayət edər:
1. Türklər
2. Ərəblər
3. Albanlar
4. Yunanlar
5. Ermənilər

-107 yer;
-45 yer;
-22 yer;
-21 yer;
-13 yer;

6. Kürdlər
7.Bolqarlar
8. Serblər
9.Yəhudilər
10. Oruxlar
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- 2 yer;
- 5 yer;
- 4 yer;
- 4 yer;
- 1 yer

Təhlildən göründüyü kimi, türklər millət vəkillərinin
ümumi sayının yarıdan az hissəsini təşkil edirdilər.
Rostov Zoryan (Stefan Zoryan, 1867-1919-cu illər) –
“Daşnaksütyun” pattiyasının banilərindən və rəhbərlərindən
biri deyirdi: “Sizi inandırıram ki, Türkiyə Ermənistanının
erməni əhalisi 1909-cu ildən sonra heç vaxt yeni üsul-idarə
şəraitində yaşadığı kimi xatircəm və qorxusuz yaşamamışdır.
Mən ölkədə yaşamış və buna əmin olmuşam.” (Londonda
mətbuat konfransında Rostov Zoryanın bəyanatından).
Bu, o R.Zoryan idi ki, 1918-1920-ci illərdə Bakıda,
Şamaxıda, Qubada, Şuşada və Azərbaycanın digər şəhərlərində
kütləvi qətillərin, vəhşiliklərin və işgəncələrin təşkilatçısı
olmuşdu; həmin qanlı hadisələr zamanı 200 (iki yüz) minə yaxın
müsəlman, başlıca olaraq qocalar və uşaqlar öldürülmüşdü; o
Bakı komunasının süqutundan sonra xaricə qaçmışdı.
1912-13-cü illərin Balkan müharibəsi başlananda, əqidəsi yaxşı məlum olan görkəmli erməni ictimai xadimi olan
Poqos-Paşa Nübaryan böyük bir yığıncaqda bildirmişdi ki,
“ittihada müqavimət göstərən, ona qarşı mübarizə aparan, ona
səs verməyən “erməni partiyası” (“Qınçak” nəzərdə tutulur)
ermənilərin düşmənidir, o, erməni millətinin mənafeyinə qarşı
mübarizə aparır”.
1912-ci ilin oktyabrında Qafqaz canişini İllarion İvanoviç
Vorontsov – Daşkov II Nikolaya – çara göndərdiyi məktubunda
məsləhət görmüşdür ki, o, “əsl rus siyasətinə - Türkiyə ermənilərinə havadarlıq etməyə qayıtsın”.
75 yaşlı İllarion İvanoviç (1837-1916) gənc arvadının
yepiskop Mesropla aşiqanə əlaqələrinə mane olmurdu, xain
Mesrop isə ailənin fəal bir üzvü hüququ ilə dəyyus qocaya öz
şərtlərini diktə edirdi.
20 –ci əsrin əvvəllərində Zaqafqaziya xalqları arasında
milli ədavətin qızışmasına güclü təkan verən qüvvə erməni
sosial demokrat partiyası olmuşdur. Bu partiyanın baniləri
Tiflis, Qarabağ və Bakı ermənilərindən idi. Onlar Berlində,
Cenevrədə və Avropanın digər şəhərlərində təhsil alıb əyləşərək
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millətçilik ruhunda qəzetlər buraxırdılar. Erməni sosial demokratları əslində “Daşnaksütyun” və “Qınçak” partiyalarının
əlində oyuncaq olan bir rupor idi. Vaxtilə S.G.Şaumyan,
A.O.Mikoyan, Melikyan, Vardanyan, Andronik paşa və
“Böyük Ermənistan”ın digər “vətənpərvərləri” bu qəzetlərin
redaktorları olmuş və onlarla əməkdaşlıq etmişlər. Sonradan,
onlar məlum mülahizələrə görə bolşeviklərə qoşulmuşlar.
Onların proqramının mahiyyəti aşağıdakılarla səciyyələnirdi:
“Dənizdən (Aralıq dənizindən) dənizə (Qara dənizə və
Xəzər dənizinə) qədər “Böyük Ermənistan” yaradılması:
beləliklə, rus, gürcü, Azərbaycan və türk xalqlarına, Krımın,
Kiçik Asiyanın və Zaqafqaziyanın digər xalqlarına qədimdən
məxsus olan torpaqların zəbt edilməsi, yəni:
a) Türkiyə imperiyasının hüdudları daxilində Muxtariyyat əsasında idarə olunan Ermənistan yaradılması;
b) Türkiyənin suverenliyinin qorunub saxlanması; bu
suverenlik öz ifadəsini yalnız dövlətlərin seçdiyi generalqubernatorun Sultan tərəfindən təsdiq edilməsində və bayrağın
qorunub saxlanmasında tapa bilərdi. Ermənistanın daxili işlərinə hər-hansı müdaxiləyə və ya orada Türkiyə qoşununun
saxlanılmasına yol verilə bilməzdi;
v) Üç Antanta dövlətinin Ermənistan üzərində protektoratı;
q) Altı erməni vilayətini əhatə edə bilən Ermənistan
ərazisi (Qərbdə və Şərqdə demək olar yalnız müsəlmanlar
yaşayan ucqar hissələr istisna olmaqla) İskəndərun boğazını
istisna etməklə Aralıq dənizində Mərsin limanı ilə birlikdə
Kilikiya...” (“İmperializm dözvründə beynəlxalq münasibətlər”,
7-ci cild, 2 hissə, səh. 456).
Bu məqsədlərə təkcə qəzet yazıları ilə çatmağın mümkün olmadığını yaxşı başa düşən “Daşnaksütyun” müharibədə
Antanta ilə birgə fəal iştirak etmək üçün 1912-ci ildə “Erməni
milli bürosunu” yaratdı. Bu büro erməni millətçilərinin – ekstremistlərinin döyüşən təşkilati idi.
148

Məşhur erməni tarixçisi A.Lalayan “Əksinqilabçı
Daşnaksütyun” və 1914-1918 –ci illərin imperialist müharibəsi”
əsərində yazır:
“... Mahiyyətcə “Daşnaksütyn”un güclü aləti olan
“Milli Büro”nun tərkibinə aşağıdakılar daxil idi:
- Yepiskop Merop – Tiflis erməni burjuaziyasının başçısı və rəhbəri, Qafqazdakı çar canişini Vorontsov – Daşkovun
arvadının oynaşı;
- Aleksandr Xatisov – daşnaklar partiyasının ən fəal
xadimlərindən biri, sonralar daşnak hökumətinin başçısı (19181920 –ci illər), Zaqafqaziya xalqlarının cəlladı;
- Doktor Zavriyev (Akop Zavaryan) – “Daşnaksütyun”
partiyasının xarici işlərinə baxan, (onun liderlərindən biri və
fəal xadimi, S.Şaumyanın yaxın silahdaşı – onunla birlikdə
1905-ci il “Bakı hadisələrini” hazırlamış, Yelizavetpolda, Tiflisdə, İrəvanda və Qarabağda azəri türklərinin – müsəlmanların
qırğınını törətmişdir. Ərzurumda (1918-ci il) Rusiya generalqubernatorunun köməkçisi olmuşdur (müəllifin qeydi).
- Samson Arutyunov, daşnak silahlı quldur dəstəsinin
rəhbərləri başkəsən Dro və avantürist Andronik”.
(SSRİ Elmlər Akademiyasının “Tarix əsərləri”, 1936-cı
il). Eləcə də “İnqilabçı Şərq” jurnalı, Moskva şəhəri, 1936-cı ildə
№ 2-3 saylarında çap olunmuşdur, səh. 76-99).
“Daşnaksütyun” partiyasının 1913-cü ildə sentyabrın
axırıncı günlərindən 15 oktyabra qədər Cenevrədə keçirdiyi 7-ci
qurultayının 17 bənddən ibarət qərarı ilə tanış olaq:
1. “İttihad” partiyası ilə ittifaqda olmaq;
2. Ottoman parlamentinə 6 (altı) daşnak deputat
seçdirmək;
3. Türkiyə ermənistanında partiyanın üzvlərini polis
xidmətinə və məhkəmə orqanlarına keçirmək, yerləşdirmək;
4. Kiçik Asiyada reformaların keçirilməsi və 6 (altı)
vilayətə bölünməsi ilə bağlı həmin vilayətlərdə siyasi proseslərə
nəzarət etməli;
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5. Büronun razılığı olmadan, partiyanın Türkiyə və
İran üzrə mərkəzi komitələrinin illik seçkilərinin keçirilməsinə
icazə verilməsi;
6. Bütün mərkəzi komitələrin partiya pullarının gəliri
və çıxarı barədə hesabatlarını hər il Cenevrəyə təqdim etmələrini bir o vəzifə laraq tapşırmaq;
7. Büronun razılığı olmadan mərkəzi komitələrin terroru tətbiq etmək hüququndan məhrum edilməsi;
8. Ara-sıra tətillərin yerlərdə komitələr tərəfindən elan
olunması müəyyən edilsin (ümumi tətillər ancaq büronun
sərəncamı ilə);
9. Mərkəzi komitələrin sərəncamında olan silah və
sursatların siyahısını ümumiləşdirmə aparmaqdan ötrü buraya
təqdim etməyi tapşırmaq (neçəsinin əllərdə və neçəsinin
saxlanclarda olması göstərilməklə);
10. Mərkəzi və vilayət komitələrinin üzvlərini, eləcə də
terror rəhbərlərini yenidən seçmək;
11. “Qınçak” partiyası ilə razılaşdırıb, lazım gəldikdə
Türkiyə ermənistanında özünümüdafiə qüvvələrinin yaradılması üzrə işin aparılması və orada islahatların həyata keçirilməsinə yardım göstərmək;
12. Reformaların həyata keçirilməsinə kömək edən Rus
dövlətinin ermənilərə qarşı qıcıqlandırmamaqdan ötrü Rusiyanın əleyhinə nə müstəqil, nə də ki, sosialist inqilabçılar partiyası ilə birlikdə heç bir çıxışlar etməmək;
13. Bütün məşhur cinayətkarları Qafqazdan Türkiyə
ermənilərinin yaşadıqları ərazilərə keçirmək;
14. Axırıncı reformaların həyata keçirilməsinə qədər
Rusiyada siyasi həyatı ciddi qaydada izləməli, belə ki, partiya
orqanları öz fəaliyyətlərini tam konspirativ surətdə həyata
keçirməlidirlər;
15. 12-ci bənddə nəzərdə tutulanları yerinə yetirmək
məqsədilə Rusiya sosialist-inqilabçılar, sosial - demokratlar və
anarxistlər partiyalarına təsir göstərmək və onları Hökmdar
İmperatora qarşı terror əməllərindən çəkindirməli;
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16. Panislamizm emissarları adı altında Qafqaza öz
adamlarımızı göndərməli, təbliğat vasitəsilə müsəlman əhalini
Rusiyaya qarşı yönəltməli və üsyana qaldırmalı. Bunun da
nəticəsində Rusiya dövləti tərəfindən müsəlmanlara – türklərə
qarşı repressiyalar başlayacaq ki, ən nəhayət müsəlman kütlələrinin zəifləməsi ilə qurtaracaq. Məhz, buna görə də, “Daşnaksütyun” partiyası, erməni komitəçiləri öz gələcək işində Qafqazda türklərin müqaviməti ilə rastlaşmayacaq, bundan əlavə
Qafqaz müsəlmanları və Anadolu türklərinin ermənilərə qarşı
yönələ biləcək birləşmiş hərəkətlərinin təhlükəsindən sivişəcəklər;
17. Rusiyada, Türkiyədə, İranda və Amerikada uşaqların oxuması üçün erməni məktəbləri açmalı (onların çoxu öz
ana dillərini bilmirlər).
(Keçmiş SSRİ DTK-nin arxiv sənədləri, Dağıstan
vilayətinin Bakı quberniyası Jandarm idarəsinin rəis köməkçisinin “Daşnaksütyun” partiyası üzrə 09 yanvar 1914-cü il
tarixli 10 saylı işi).
“Daşnaksütyun”un 7-ci qurultayında qəbul etdiyi
qərarından göründüyü kimi terror əməllərinin tətbiq edilməsi
(bənd 7), ümumi tətillərin keçirilməsi (bənd 8), terror
rəhbərlərinin yenidən seçilməsi (bənd 10), Türkiyə ermənistanında “Qınçak” partiyası ilə birgə silahlı “könüllü” dəstələrin
yaradılması və onların fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsi (bənd
11), Qafqazdakı məşhur cinayətkarların Türkiyə Ermənistanına keçirilməsi (bənd 13), müsəlmanların və türklərin
Rusiyaya qarşı təbliğatlandırılması və üsyana qaldırılması
(bənd 16) məsələləri ilə birbaşa Erməni Bürosu məşğul olurdu
və onların razılığı, sərəncamı olmadan yerli komitəçilər
tərəfindən heç bir addım atılmırdı və qərar qəbul olunmurdu.
“Daşnaksütyun” partiyasının 7-ci qurultayı 1 iyul 1914cü ildə Ermənistanda (Rusiya) keçirildi. Türkiyə üzrə məsələlər
müzakirə edildi və hərbi mükəlləfiyyətlə bağlı işə baxıldı,
nəticədə yerli komitələrə 5 (beş) təklifdən ibarət tövsiyə verildi.
Onlara öz fəaliyyətlərində düzəlişlər aparılması məsləhət
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görüldü. 4-cüdə müharibə başlanacağı təqdirdə, ermənilər
yaşayan ərazilərdə dövlət tərəfindən silahlandırılmış müvafiq
sayda erməni döyüşçülərinin saxlanılmasına nail olmağın və 5sində təcili olaraq erməni ərazilərində kənd mühafizəçilərinin,
“könüllü” dəstələrin üzvlərinin sayının artırılmasının və onların
bir qisminin jandarmeriyalara yeridilməsinin, eləcə də dövlət
hesabına silahlandırılmasına nail olmağın zəruriliyi bildirilmişdir.
Milli Büronun yenidən təşkili üzrə, ümumi qurultay
mövcud olan bürolar barədə məsələni müzakirə edib partiyanın
fəaliyyətinin mərkəzinin yavaş-yavaş vətənə (Ermənistana)
keçirilməsini qeyd edərək, Qərara aldı:
1. Ermənistan bürosu saxlanılsın və Qərb bürosunun
bütün səlahiyyətləri ona verilsin;
2. Qərb bürosu ləğv edilsin və Konstantinopolda
Ermənistan bürosunun bölməsi yaradılsın;
3. Şərq bürosu öz hüquqları çərçivəsində saxlanılsın;
4. Ermənistan bürosunun tərkibi 10 nəfərdən ibarət
təşkil edilsin (Ermənistan – 6, Konstantinopol -3, Cenevrə - 1)
Şərq bürosu isə 7 nəfərdən təşkil edilsin.
(Keçmiş SSRİ DTK-nin arxiv sənədləri, Dağıstan
vilayətinin Bakı quberniyası jandarm idarəsinin rəis köməkçisinin “Daşnaksütyun” partiyası üzrə 09 may 1915-ci il tarixli 31
saylı işi).
Göründüyü kimi, erməni millətçilərinin döyüşən təşkilatı
olan “Erməni milli bürosu Türkiyəyə qarşı müharibədə iştirak
etmək üçün bütün təbliğat, pozuçuluq və terror vasitələrindən
istifadə edirdi və Türkiyə Ermənistanındakı erməniləri silahlandıraraq “könüllülər” dəstələri yaradırdı. “Daşnaksütyun” partiyasının liderlərinin o günlərdə dediklərini dinləyək: “Millətlərin gələcək böyük silahlı toqquşmasında istisnasız olaraq
hamı bilavasitə, ya da dolayısı ilə iştirak etməli olacaqdır. Biz
millətlərin birinci qrupuna mənsubuq. Şübhə yoxdur ki, tufan
qopanda bizim ölkəmizdə də (yəni Ermənistanda) əks-səda
verəcək, bizim taleyimizə də bilavasitə təsir göstərəcəkdir.
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Tarixi hadisələr bizim taleyimizi gələcəkdə böyük toqquşmaların mehvəri olacaq bir ölkə ilə birləşdirmişdir. Onun
ətrafında siyasi tufanlar qopur və mübarizə aparan millətlərin
Rusiyanı rahat qoya biləcəklərini güman etmək ağılsızlıqdır...
Əksinə, mübarizə dünyanın 1/6 hissəsinin ətrafında gedəcəkdir”. (“Daşnaksütyun” partiyasının Misirdəki orqanı “Uysaber”
qəzeti, 26 iyun, 1935-ci il).
Hələ 1914-18-ci illərin müharibəsinə qədər, uzun
müddət “Daşnaksütyun” partiyası Zaqafqaziyada və eləcə də
xaricdə yaşayan iri ticarət – iqtisadi erməni burjuaziyası üçün
bazarlar yaratmaq məqsədi ilə Türkiyənin bir hissəsini zəbt
etməyi və “dənizdən-dənizə Böyük Ermənistan” şüarının həyata keçirilməsini arzulayırdı.
Elə buna görə də, 1914-cü ilin avqustunda bütün
ermənilərin katalikosu V.Gevorq erməni “vətənpərvərləri”,
“milli büro” və “Daşnaksütyun” adından Rusiyanın qanlı cəlladı çar II Nikolaya müraciət edib xahiş edirdi: “Bizim ürəyimiz,
əziz vətənimizin payına düşən sınaqların rus silahının qələbəsi –
şöhrəti ilə bitməsi və Rusiyanın Şərqdəki tarixi məqsədlərinə
nail olması arzuları ilə dolmuşdur. Qoy rus bayrağı azad
şəkildə Bosforda və Dardaneldə dalğalansın. Böyük hökmdar,
qoy sizin radənizlə Türkiyədə yaşayan ermənilər tam müstəqillik alsınlar və müharibə qurtaranda Ermənistana ərazi və muxtar özünüidarə hüququ verilməsi təmin edilsin”.
“... Çar Rusiyasının xarici işlər naziri Sazonov 1914-cü
ilin avqustunda Nazirlər Sovetinin sədri Qorennukinə yazdığı
məktubda deyirdi: hər bir halda, ümumi-siyasi nöqteyi-nəzərdən çox vacibdir ki, Türkiyə ilə müharibə bizim tərəfin hərhansı bir hərəkətinin təsiri ilə deyil, onlar tərəfindən başlanmış
olsun. Ona görə də, siyasi vəziyyət tam aydınlaşdırılmadan
ermənilər arasında hər-hansı üsyanın qaldırılmasını son dərəcə
arzuolunmaz və hətta təhlükəli sayıram...
Bununla bərabər ermənilər ilə sıx əlaqə saxlanıldığı kimi
kürdlərlə də bu əlaqələrin gücləndirilməsi arzu olunan və məqsədə müvafiqdir ki, əgər Türkiyə ilə münasibətlərin pozulması
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baş verərsə, elə həmin dəqiqə onlardan istifadə olunsun. Bu
baxımdan türklərlə əlaqənin qırılması baş verərsə və yaxud
qaçılmaz olarsa, onda tezliklə sərhəddən silah və sursatların
keçirilməsi və xarici əhaliyə paylanması üçün hər növ hazırlıq
işlərinin görülməsi arzuolunandır, məsləhətdir...”
(“İmperializm dövründə beynəlxalq münasibətlər seriyası, 6 cild, I hissə, səh. 184”.)
Beləliklə, xarici işlər naziri öz məktubunda üç məsələyə
toxunur:
1) Çar hökumətinin maraqları baxımından Türkiyə
ermənilərinin üsyanı barədə məsələnin həll edilməsinin zəruriliyi;
2) Aldatmaq yolu ilə ermənilərin çara sədaqətli olmalarına nail olmalı;
3) Türkiyəyə qarşı mübarizədə istifadə etmək məqsədi
ilə erməniləri, eləcə də kürdləri silah-sursatla təmin edib hazır
vəziyyətdə saxlamalı;
Türkiyə ilə müharibə Zaqafqaziyanın və onun yaxınlığında aparılmalı idi. Ona görə də, döyüşən tərəflər Zaqafqaziyanın vəziyyəti ilə qayğılanmışdılar. “Erməni problemi”
adlandırılan problem üzərində imperialist diplomatiyasının
qoca canavarları böyük çalışqanlıqla baş sındırdılar...”
(İ.V.Stalin, “Pravda” qəzeti, Moskva, 04 dekabr 1920-cı il). Bu
problem yenidən üzə çıxarıldı. Ümumdünya müharibəsinin
başlanğıcında Antanta, eləcə də Üçlər İttifaqı ermənilərin
“taleyi” ilə məşğul olmağa başladılar. Onlar çox yaxşı başa
düşürdülər ki, Zaqafqaziyada yaşayan, eləcə də Türkiyənin
özündəki ermənilər müəyyən şərtlər əsasında onların işinə
yararlı ola bilərdilər. Bax, elə buna görə, imperialistlər
tərəfindən bu vaxta qədər unudulmuş “erməni problemi” yenidən yaranır. İmperialistlər iri erməni burjuaziyasına və onun
partiyası olan “Daşnaksütyun”a söz verirlər ki, “Böyük Ermənistan”ın yaradılmasında onlara yardım göstərəcəklər, bir
şərtlə ki, onun əvəzində erməniləri onların maraqlarına xidmət
etməyə məcbur etsinlər.
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Beləliklə, Antanta (əsas etibarilə Rusiya) və Üçlər
İttifaqı (əsas etibarilə Almaniya) arasında erməniləri öz tərəflərinə çəkmək uğrunda özünəməxsus mübarizə gedirdi. Hər bir
tərəf onları öz maraqlarına xidmət üçün məcbur etməyə çalışırdı.
“Daşnaksütyun” partiyası təmsil etdiyi təbəqənin
maraqlarına uyğun olaraq Antanta blokuna qoşulmaq barədə
qərar qəbul edir. Onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki, bunun
əvəzində çar Rusiyası ona Şərqi Anadolunun (Van, Baqos,
Diyarbəkir, Xarbəd, Sivas, Karin və Trapezund) və Kilikiyanın
4 (dörd) səncliyinin (Maraşsiz, Cəlal, Bərəkət, Adana
Aleksandretta-İsgəndərun ilə) “avtonom özünüidarə” etməsini,
eləcə də rus ermənistanı ilə əlaqədar “islahat”lar keçirilməsini
“hədiyyə” kimi vəd edir.
Məlumdur ki, çar Rusiyasının mülkədar burjuyları
Türkiyənin boğazlarını, Şərqi Anadolunu və Kilikiyanı zəbt
etməyə çalışırdılar.
Dardanel və Bosfor boğazlarını ələ keçirməklə, çar
hökuməti Şərqi Anadoludakı vilayətlərdə özünə dayaq yaratmış olurdu (Çar naziri Zobanov-Rostovski çarın erməni məsələsi
üzrə planı barədə danışanda, tamamilə birmənalı qaydada qeyd
etmişdi ki, çar Rusiyasına ermənilərsiz Ermənistan gərək idi.
Burada o, Türkiyədə yaşayan erməni ərazilərin zəbt olunmasını
nəzərdə tutmuşdur) və orada kazakların yerləşdirilməsi yolu ilə
özünə Aralıq dənizinə və s. yerlərə çıxışı təmin etmiş olurdu.
Türkiyə ermənilərinin “azad edilməsi” məsələsi isə pərdə
rolunu oynayırdı ki, onun vasitəsilə pərdənin arxasında çar
Rusiyası “Daşnaksütyun” və digər əksinqilabçı erməni təşkilatlarının köməyi ilə öz imperialist planlarını qururdu və həyata
keçirirdi.
Bax, elə buna görə də, çar Rusiyası və çar diplomatiyası
“erməni məsələsi”nin Rusiyanın təkbaşına inhisar işi olduğunu
sayırdılar və Türkiyə ermənistanının “avtonomiyası” ideyasını
var gücü ilə müdafiə edirdilər.
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Çar Rusiyası öz agenturası – “Daşnaksütyun” və başqa
milli erməni təşkilatları (“Qınçak” və s.) vasitəsilə erməni
zəhmətkeşlərinin milli-azadlıq hərəkatını qızışdırmağa-gücləndirməyə və onu Türkiyəyə qarşı mübarizədə hərtərəfli şəkildə
öz maraqlarına tabe etməyə çalışırdı.
Çar hökuməti “avtonom” Türkiyə ermənistanı üzərində
öz protektoratlığını (imperialistlərin müstəmləkə xalqlarını
əsarətdə saxlama üsullarından biri) müəyyən etməyə hazırlaşırdı ki, bu da İttifaqda olduğu dövlətlərin siyasətləri ilə, 1-ci
növbədə Fransa ilə ziddiyyət təşkil edirdi. Fransanın Kilikiyadakı “maraqları” üstünlük təşkil etdiyinə görə çar diplomatiyası manevr edirdi.
Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, elə bu səbəbdən
Kilikiyanın gələcək erməni vilayətinin hüdudlarına salınması –
birləşdirilməsi ideyası puça çıxdı.
(A.Lalayan, “Əksinqilabçı “Daşnaksütyun” və 1914-18ci illərin imperialist müharibəsi, “İnqilabçı Şərq” jurnalı,
Moskva, 1936, № 2-3, səh. 77-86).
“Daşnaksütyun” partiyasının xarici işlər üzrə səlahiyyətlisi Zavriyev 1915-ci ildə Çar Rusiyasının Londondakı və
Rariydəki səfirlərinə ünvanladığı yazılarında deyirdi: “Hazırki
müharibənin elə 1-ci günlərindən Rusiya erməniləri Türkiyənin
ona cəlb olunmasını” səbirsizliklə gözləyirdilər. Bu, ümidin
yaranmasına imkan verirdi ki, müharibənin qurtarması ilə
bərabər erməni məsələsi yenə də gündəliyə çıxarılacaq və tam
formada öz həllini tapacaqdır. Buna görə də ermənilər yetişməkdə olan hadisələrə müşahidəçi kimi münasibət göstərə
bilməzdilər, məhz bu səbəbdən onlar bu hadisələrdə qızğın iştirak etdilər” (“İmperializm dövründə beynəlxalq münasibətlər”
(Çar və müvəqqəti hökumət arxivi) seriyası, 3-cü cild, 7-ci hissə,
səh. 45).
Sonra “Daşnaksütyun” və onun orqanı – “Milli büro”
ermənilərin müharibədə iştirak formaları barədə çar Rusiyasının Qafqazdakı canişini Vorontsov-Daşkovla danışıqlara
giriblər. Danışıqlarda ermənilər çar hökumətinə - Vorontsov156

Daşkova, Türkiyə ilə müharibə başlanacağı halda erməni
daşnak xmvaretlərinin komandanlığı altında hər biri 400 nəfər
ermənidən ibarət olan dörd könüllü dəstə təşkil olunmasını təklif
edirlər.
“Bu dəstələrin birbaşa vəzifəsi onların kəşfiyatçılar,
rəhbər şəxslər rolunda” olmasından və lazım gəldikdə isə baş
mühafizə dəstələri rolunu icra etməkdən ibarət idi” (Sitat
Q.Abovyanın “Daşnaksütyun” əvvəl və indi” kitabından götürülmüşdür. Ermənistan dövlət nəşriyyatı, səh. 72).
“Daşnaksütyun” Milli Büronun köməyi ilə birbaşa
könüllü dəstələrin yaradılmasına keçir. Qeyd etmək lazımdır ki,
danışıqlarda erməni dəstələrinin sayı 1600 nəfər müəyyən
edildiyi halda, Milli Büro Şərqi Türkiyə vilayətlərinin təcili zəbt
olunması məqsədilə on min nəfərdən ibarət olan dəstələr formalaşdırır. O öz qaniçən dəstə başçılarını – xmvaretləri toplayaraq
bu dəstələrin komandanlığını onlara verir və tapşırır ki, rəhm
etmədən türk əhalisini məhv etsinlər və bununla da Qafqaz
ordusunda özlərinə “şöhrət” qazansınlar.
1915-ci ilin başlanğıcında Zeytun ermənilərinin səlahiyyətli nümayəndələri Navi Naxudyan, Mikayel Levordyan və
Qaspariyan “Qınçak” partiyası tərəfindən Qafqaz ordusunun
komandanlığına, Türkiyənin əleyhinə Kilikiya ermənilərindən
ibarət on beş min döyüşçüsünün vuruşa çıxarılmasını söz verirlər. Toxaçyan, Yenidyan, Surenyan, Yaqubyan və başqalarını
misal çəkərək, onların müttəfiqlərin xeyrinə Kilikiyada ermənilərin hərəkatına rəhbərlik edə biləcəklərini göstərirdilər.
(“İmperializm dövründə beynəlxalq münasibətlər seriyası, 7-ci
cild, 2 hissə, səh. 121).
Vorontsov-Daşkov Zeytun ermənilərinin Türkiyəyə qarşı
təşkil olunması haqqında 20.02.1915-ci ildə teleqrafla çar
hökumətinin xarici işlər nazirinə aşağıdakıları xəbər verirdi:
“Hal-hazırda Qafqaz ordusunun qərargahına Zeytun ermənilərinin nümayəndəsi gəlib elan etmişdir ki, 15 min erməni türk
istehkamçılarına hücum etməyə hazırdırlar, lakin silah və
sursatları yoxdur. Türkiyənin Ərzurumdakı ordu istehkam157

çılarının mövqeyinə görə Zeytunun əlverişli şəraitdə yerləşməsi
ilə əlaqədar olaraq, zəruri miqdarda silah və sursatların Aleksandrettaya çatdırılması son dərəcə arzu olunandır ki, orada
onlar ermənilər tərəfindən götürələcəkdir...” (“İmperializm dövründə beynəlxalq münasibətlər seriyası, 7-ci cild, I hissə, səh.
304-305).
Məlumdur ki, 1915-ci ildə Qafqaz canişini VorontsovDaşkov dəyişdirildi. Onun yerinə böyük knyaz Nikolay
Nikolayeviç təyin edildi. Onun vaxtında “Daşnaksütyun” daha
böyük həvəs və əzmlə könüllüləri səfərbər etməyə başladı və
daha fəal surətdə müharibə gedən rayonlarda rəhimsizcəsinə
türk qadınları və uşaqlarının, qocaları və xəstə əlillərinin qırılmasına şərait yaradırdılar.
SSRİ Elmlər Akademiyasının 1936-cı ildə nəşr edilmiş
“Tarix əsərləri”ndə “Əksinqilabçı Daşnaksütyun” və 1914-1918cu illərin imperialist müharibəsi” məqaləsində daha sonra
oxuyuruq: (Məqalənin müəllifi erməni tarixçi A.Lalayandır).
“Daşnaksütyun” siyasi quldurlarının ibarəsinə görə daşnak dəstələri “Türkiyədə yaşayan öz qardaşlarını xilas etməli
idilər”. Əgər doğrudan da belə olsaydı, aydındır ki, Türkiyə
erməniləri “Daşnaksütyun” partiyasının bu tədbirlərini alqışlamalı idilər. Lakin məlumdur ki, belə olmadı. Həm Rusiya
ermənilərinin zəhmətkeş təbəqələri, həm də Türkiyənin zəhmətkeş erməniləri “könüllü” hərəkat deyilən hərəkata qarşı qətiyyətlə çıxış etdilər. Vanda, Ərzurumda və Türkiyənin digər
şəhərlərində ermənilər öz yığıncaqlarında “Daşnaksütyun”un
könüllülər kampaniyası əleyhinə qərarlar çıxarırdılar. “Könüllü” dəstələrin onları ağ günə çıxarmayacağını başa düşən
zəhmətkeş Türkiyə erməniləri Tiflisə xüsusi nümayəndə heyəti
göndərərək “Daşnaksütyun” partiyasından və onun orqanı
olan “Milli Büro”dan Türkiyəyə qarşı müharibədə ermənilərin
iştirakına yol verməməyi və “könüllü” dəstələri buraxmağı
xahiş etmişdilər. Lakin “Milli Büro” və bütövlükdə “Daşnaksütyun” Rusiya və Türkiyənin zəhmətkeş ermənilərinin rəyi ilə
hesablaşmayaraq öz siyasətini davam etdirirdi...
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Bu heç də təəccüblü deyildi, ona görə ki, çar Rusiyasının, fransız-ingilis imperializminin, eləcə də Rusiyada və digər
xarici ölkələrdə yaşayan erməni kapitalistlərinin maraqları
ermənilərin Türkiyəyə qarşı müharibədə iştirak etməsini tələb
edirdi...
Daha sonra A.Lalayan qaniçən, başkəsən hmvaretlərin
komandanı Andronikin iç üzünü açaraq yazır: “Könüllü”
hərəkat onunla səciyyələnir ki, qana susamış hmvaretlər
(Andronik paşa, Hamazasp və başqaları) başda olmaqla daşnak dəstələri türk qadınlarını və uşaqlarını, qocaları və xəstələri qırmaqla maksimum “rəşadət” göstərdilər. Daşnak dəstələri tərəfindən tutulan Türkiyə kəndləri “dirilərdən azad olunur
və eybəcər şəklə salınmış meyitlərlə dolu xarabalıqlara çevrilirdi... Daşnak “könüllüləri” hərəkatının cinayətkar fəaliyyəti
nəticəsində 1-ci növbədə 10 (on) minlərlə türk və erməni
zəhmətkeşləri məhv edildi.
Budur Andronikin “məğlubedilməz” daşnak dəstəsinin
“qəhrəmanlarından” birinin etirafı: “Mən ağına-bozuna baxmadan Başarkeçərdə (Azərbaycanın keçmiş rayonlarından biri –
müəllif ) müsəlman əhalini – türkü qırıb məhv etmişəm. Bəzən
gülləyə hayıfım gəlirdi. Bu itləri qırmaq üçün ən münasib üsul
döyüşdən sağ çıxanların hamısını yığıb quyuya doldurmaq və
yuxarıdan ağır daşlar salıb nəfəslərini biryolluq kəsməkdir.
Mən belə də etdim: bütün kişiləri, qadınları, uşaqları yığıb
quyuya atdım, quyunu daşla doldurub axırlarına çıxdım”.
(A.Lalayan, həmin məqalə, 91-93.)
2ci səciyyəvi xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, “Daşnaksütyun”, “Qınçak” partiyalarının rəhbərlərinin və digər erməni
komitəçilərinin çar Rusiyasına və ingilis-fransız imperializminə
göstərdikləri qul xidmətləri nəticəsində, onlar öz çirkin məqsədlərinə çatmaqdan ötrü Türkiyə ermənistanında qırğınlar törətdilər və 10 (on) minlərlə insanın, türklərin, ermənilərin, kürdlərin
və başqalarının qaçqın vəziyyətinə düşmələrinə səbəb oldular,
eləcə də uydurma, qondarma “genosid” məsələsi üçün zəmin
hazırladılar.
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Hamıya məlumdur ki, indiyə qədər xaricdə çoxlu
erməni qaçqınları vardır. “Daşnaksütyun” erməni zəhmətkeşlərinin cəlladıdır, özlərinin mövcud olmalarını təmin etmək
üçün erməni kütlələrini “qaçqın” vəziyyətində saxlamağa çalışır, “yazıq-məzlum xalq” obrazı yaratmaqla dünya ölkələrini
aldadır, böyük hiyləgərliklə bundan öz niyyətləri üçün istifadə
edir və ermənilərin “Erməni ocağı” yaradılması məqəsədilə
Suriyada yerləşdirilməsinə yardım göstərir, beləliklə də onları
türklərə və ərəblərə qarşı mübarizədə fransız kapitalından ötrü
canlı top mərmisinə çevirir (A.Lalayan – həmin məqalə, səh. 94).
“Rusiya, İngiltərə, Fransa və Amerika səfirliklərinin bu
yaxınlarda Konstantinopolda və bəzi başqa yerlərdə işə
qarışmalarından aydın olur ki, göstərilən səfirliklərin konsulluqları gizli yollarla saxta məlumat əldə edirlər. Biz cavab
verdik ki, ermənilərin deportasiyası, onların özlərinin də yəqin
etdikləri kimi, tam əmin-amanlıq və sakitlik şəraitində gedir,
buna baxmayaraq bizim cavabımız onları inandırmaq üçün
kifayət deyildir. Hər cür təhlükəsizlik tədbirləri görün və nə
mümkünsə edin ki, şəhərlərdən, rayonlardan və mərkəzlərdən
çıxan ermənilər yolda olanda, xaricilərin və ermənilərin boşboğazlıq edib dedikləri hadisələr baş verməsin. Ermənilərin
deportasiyasının həqiqətən yerdəyişdirmə məqsədi güddüyünü,
bu yerlərdən ötən xaricilərin yəqin etməsi müasir siyasətimiz
baxımından çox vacibdir. O ki, qaldı bu məsələ barəsində
məlumat verənlərə, sizə təkidlə məsləhət görürəm ki, onları
həbsə alıb hərbi şuraya təslim edəsiniz. 18 noyabr 1915-ci il,
Daxiliyyə nazirliyi. Tələt”.
İldən-ilə üfürülüb şişirdilən qondarma erməni “genosidinin” müəllifləri, “Qınçak” və “Daşnaksütyun” partiyalarının
rəhbərləri, xadimləri, onların Türkiyə ermənistanında törətdikləri dəhşətli və qanlı hadisələrinin canlı şahidləri olan çar
ordusu generallarından Odşelidzenin, Prjevalskinin və Lebedinskinin məlum hadisələrlə zəngin kitablarının1920-1925-ci illərdə
Parijdə nəşr edilmiş xeyli hissəsini yığıb yandırmışlar.
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Göstərilən əsərlərdə 1915- ci il erməni “genosidinin” əsl
mənzərəsi aydın təsvir edilmişdir. 1915- 1916-cı illərdə bütün
dünyanın, Avropa və Amerika dövlətlərinin nümayəndələri
hay-küylə Türkiyəyə tökülüşüb gəlmiş və bədnam “genosidin”
izlərini axtarmışdılar. Məqsədləri “genosidi” öz gözləri ilə görüb yəqin etmək və Türkiyəni nüfuzdan salıb parçalamaq idi,
çünki XX əsrin əvvəlində Osmanlı İmperiyası dünyanın ən qüdrətli, ən nəhəng dövlətlərindən biri idi və onun üç qitədə torpaqları vardı: Asiya qitəsində Kiçik Asiya yarımadası və İran
sərhədinədək qitənin bütün Cənub-Qərb hissəsi Türkiyəyə
məxsus idi. Afrikada Əlcəzair, Tunis, indiki Liviya, Misir və
Sudan daxil olmaqla bütün Şimal sahilləri Türkiyənin idi.
Avropada Balkan yarımadasının bütün ərazisi Türkiyənin
hakimiyyəti altında idi. Tamamilə təbiidir ki, İngiltərənin,
Fransanın, İtaliyanın və Almaniyanın mənafeləri məhz burada
çuğlamışdı, buna görə də onlar mütəmadi olaraq Türkiyəyə
qarşı səlib yürüşlərinə çıxırdılar.
“Türkiyənin bölünməsinə dair 100-dən artıq layihənin
mövcud olması faktının özü göstərir ki, bütün Avropa ölkələrinin Türkiyəni işğal etmək haqqında müəyyən planları vardı”. “Osmanlı imperiyası dünya müharibəsinə birdən-birə
qoşulmamışdı, xeyli tərəddüd etdikdən və düşünüb daşındıqdan
sonra qoşulmuşdu. O, Qafqaz cəbhəsində rus qoşunlarına,
Mesopotamiyada və Ramistin cəbhəsində fransız qoşunlarına
və Dardanel (Çanaqqala) boğazında İngiltərə və Fransanın
birləşmiş donanmasına və bu dövlətlərin hər ikisinin quru
qoşunlarına qarşı mübarizəyə başlamalı idi” (“N.Sokolski.
“Müasir Türkiyə haqqında oçerklər”, RKP Zaqafqaziya diyar
komitəsinin nəşri, Tiflis, 1923, səh. 7-11).
1914-cü il noyabrın 4-də 1-ci Qafqaz ordusunun rus
qoşunları Türkiyənin sərhəddindən keçdikdən sonra “Qınçak”
partiyasının çoxsaylı erməni komitələri Türkiyə qoşunlarının
arxasında kütləvi ixtişaşlar, qarətlər, qırğınlar, dövlət idarələrinə, məscidlərə və s. basqınlar təşkil etməyə başladılar.
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Yaranmış böhranlı vəziyyətdə erməni başçılarına müraciətlər müsbət nəticə vermədi, əksinə, zorakılığın yeni tüğyanına səbəb oldu. Buna görə də Türkiyə hökuməti qərar çıxarıb
haqlı olaraq öz qoşunlarının bir hissəsini erməni çətəçilərinin
silahlı quldur dəstələrinin üzərinə göndərdi, eyni zamanda
erməni və kürd camaatını ölkənin iç rayonlarına, Mesopotamiyaya tərəf köçürdü, çünki çətəçilər türklərə və kürdlərə
divan tutduqları kimi, quldur dəstələrinə daxil olmaq istəməyən ermənilərə də divan tuturdular. Bu, 1914-cü ilin dekabrında və 1915-ci ilin əvvəlində olmuşdu.
Avropa ölkələrinin nümayəndələri “genosiddən” əsərəlamət tapmadılar, hətta əksəriyyəti öz qəzet və jurnallarında
“Erməni iğtişaşalrı”, “Ermənilərin dinc əhaliyə qarşı cinayətləri”, “Ərzurumda ermənilərin qanlı əməlləri”, “Andronik
insan cildli vəhşidir”, “Ərzurum qan ocağıdır” və s. başlıqları
altında materiallar dərc edildi.
Çar hökumətinin mürtəce hökumət olmasına və Rusiyanın müəyyən dairələrinin ermənilərə rəğbət bəsləməsinə baxmayaraq, o dövrün heç bir qəzetində, heç bir sənədində “genosid” məsələsinə eyham belə yox idi.
N.Sokolskinin 1923-cü ildə Tiflisdə nəşr edilən “Müasir
Türkiyə haqqında oçerklər” kitabında bildirir ki, 1915-ci ilə
yaxın Türkiyədə ermənilərin sayı 1 milyon 285 min nəfər
olmuşdur. “Qınçak” və “Daşnaksütyun” partiyalarının liderləri
tərəfindən törədilən erməni-türk, erməni-gürcü və erməniazərbaycanlı vuruşmalarından sonra Türkiyə ərazisində
təqribən 380 min erməni qalmışdı. Ermənilərin öz qaynaqlarına
görə, 600 (altı yüz) min adam Misirə və Suriyaya, Hindistana və
Pakistana, İngiltərəyə və Fransaya, Avstraliyaya və İndoneziyaya, ABŞ-a və Kanadaya, Efiopiyaya və Meksikaya, Kiprə,
İtaliyaya, Rumıniyaya və bir çox başqa ölkələrə mühacirət
etmişdir. Ermənilərin təqribən 100 min nəfəri cəbhəyanı zolaqdan Mesopotomiyanın iç bölgələrinə köçürülmüşdü. Qalanları
isə yuxarıda göstərilən toqquşmalarda və digər müharibələr
zamanı həlak olmuşdu. Görəsən, “genosid” 2 (iki) milyon
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ermənini haradan tapmış, yığıb-yığışdırmış və məhv etmişdi? Qoy
“erməni məsələsi”ni yaradıb inkişaf etdirənlər, zaman-zaman
ondan çox öz məqsədləri üçün istifadə edənlər və ermənilərin
vəkilləri bu barədə dərindən düşünsünlər!
1917-ci ilin noyabrında çar Rusiyası devrildi və Sovet
hökuməti yaradıldı. Elə həmin ilin dekabrın 29-da Sovet
hökuməti “Türkiyə ermənistanı haqqında” dekret verdi. Bu
sənədlə Sovet hökuməti rəsmi surətdə təsdiq etdi ki, “Qərbi
Ermənistanın öz müqəddəratını azad təyin etmək, hətta tam
istiqlaliyyət qazanmaq hüququnu” müdafiə edir.
V.Lenin “Türkiyə ermənistanı haqqında” dekretin həyata keçirilməsi və Ermənistanda sovet dövlət quruluşu yaradılmasını “Daşnaksütyun”la əlbir olan Stepan Şaumyana həvalə
etmişdi və ona müvafiq mandat vermişdi. O da Bakıda sovet
hakimiyyəti qurmaq uğrunda mübarizə bayrağı altında daşnak
qoşunlarının və Andronik cəlladlarının əli ilə Azərbaycan
türklərinin amansızcasına qətliam olunmasına kömək edirdi.
Azərbaycan ərazisində 1918-ci il mart-aprel qırğınları törədildi
(Bakıda, Şamxıda, Qubada, Yelizavetpol quberniyasında –
indiki Gəncə və s.), bunların nəticəsində 10 (on) minlərlə azəri
türkü məhv edildi, dünyada misli görünməmiş vəhşiliklər tarixə
yazıldı.
Türkiyə hökuməti tərəfindən qanundankənar elan edilmiş cəllad Andronik 1917-ci ilin dekabrında Ermənistan Milli
Şurasının iclasında demişdi: “Əgər məni Ermənistanın oğlu
bilirsinizsə, günü sabah Ərzuruma yollanıram... Türkləri, kürdləri və yəhudiləri qırmaq üçün “cəsarətli” dəstəmlə (başkəsən,
quldur dəstəsi ilə-M.İ.) gedəcəyəm və heç kim məni saxlaya
bilməyəcəkdir”.
Onun yürüşü nəticəsində on minlərlə adam məhv oldu.
Lakin 1917-18-ci illərdə çar qoşunlarının getməsi erməni millətçi partiyalarını təşvişə saldı və onların hərəkətlərində separatçılıq meylləri nəzərə çarpmağa başladı. 1918-ci ilin yanvaraprel aylarında Türkiyə qoşunları Ərzincana, Bayruta,
Mamaxatuna, Ərzuruma, Qarsa və başqa şəhərlərə girəndə
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onların gözləri qarşısında ermənilərin vəhşiliklərinin dəhşətli
mənzərəsi canlandı. Ermənilərin “öz müqəddəratını azad
şəkildə təyin etmək” iddialarının nəticələri ilə tanış olmaq üçün
İngiltərə, Fransa, ABŞ, Belçika, İspaniya, Almaniya, AvstriyaMacarıstan və digər dövlətlərin jurnalistləri və fotomüxbirləri
dəvət edilmişdilər.
Təəssüf ki, azəri türklərinin kütləvi işgəncələrə, vəhşiliklərə və qətllərə məruz qoyulduqları dövrdə, sivilizasiyalı və
mədəni Avropada, qardaş Türkiyəni çıxmaqla bircə dövlət,
bircə ictimai xadim tapılmadı ki, başı müsibətlər çəkmiş Azərbaycan xalqına qahmar çıxaydı.
O ağır, qanlı-qadalı dövrdə daşnak, qatı millətçi bolşevik Stepan Şaumyan deyirdi ki, türkləri yerində oturtmaq və
siyasəti davam etdirmək üçün daşnakların kifayət qədər qüvvəsi vardır.
Türk qoşunlarının komandanı Xəlil Paşa 1918-ci il mayın
27-də Kaçaznunini və Xatisovu onların ricası ilə qəbul etdi və
bildirdi ki, Ermənistan Milli Şurasına çatdırsınlar ki, türklər
Qafqazda “Ermənistan yaradılmasının” əleyhinə deyillər, amma vacib bir şərtlə - dinc əhalinin kütləvi qətliamı dayandırılmalıdır. Sonralar A.Xatisov yazırdı:
“Bakı məsələsi müşavirəçilərinin uzun-uzadı müzakirə
mövzusu olmuşdu, türklər adamların qətliamına son qoymaq
üçün işə fəal qarışılmasını tələb edirdilər”.
1918-ci il iyunun 4-də A.Xatisov və Kaçaznuni türklərlə
sülh müqaviləsi imzaladılar.
1918-ci il oktyabrın axırlarında Berlində A.İoffe (səfir)
erməni nümayəndələrinə bildirdi ki, Xalq Komissarları Soveti
Ermənistan hökumətini tanıya bilməz, çünki Ermənistan hökuməti Moskvanın sovet hökumətini tanımaq istəməmişdir.
Eyni zamanda, erməni klerikal dairələri Azərbaycanda
baş vermiş dəhşətli hadisələri boyunlarından atmağa, cinayətlərini ört-basdır etməyə çalışırdılar.
Belə ki, 1918-ci il iyulun 23-də İstanbulda erməni nümayəndə heyəti Türkiyə və Almaniya hökumətlərindən cavab
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gözləyəndə, Poqos Nubar paşa Parisdə Fransanın baş naziri
Klemansoya məktub dərc etdirmişdi. Beləliklə, bir tərəfdən
Avetis Aqaranyan və başqaları Türkiyənin Ermənistanı tanımasını İstanbulda erməni xalqı adından xahiş edirdilər və digər
tərəfdən isə Poqos Nubar “Böyük Ermənistanın” mövcud olması məsələsini İngiltərə, Fransa və ABŞ hökumətlərinin
mövqeyi ilə bağlayırdı. (Poqos Nubar Poqos-Paşa Nubaryan,
(1851-1930-cu illər) – bütün ermənilərin katolikosu 5-ci Gevorq
onu erməni islahatları (1912-1913-cü illər) və gələcək “Böyük
Ermənistan” məsələsinə dair Qərb dövlətlərinin hökumətləri ilə
danışıqlarda erməni milli nümayəndə heyətinin rəhbəri təyin
etmişdi. O, 1926-cı ilin iyununda İzmirdə Türkiyə Respublikasının prezidenti Böyük öndər – Atatürkə sui-qəsdin fəal iştirakçısı olmuşdur. Cinayət yoldaşlarını ələ vermiş, onlardan 15
nəfəri haqlı cəzalarına, ölümə məhkum edilmişdi. Ömrünün
sonunadək villasında ev dustağı olmuşdu).
Ermənilərin riyakar siyasəti üzə çıxdı. Peterburq, İstanbul və İngiltərənin qəzetləri və dövlət idarələri narazılıq və
qəzəblə bildirdilər ki, ermənilər onların dövlətlərini ələ salırlar.
Belə bir məqamda Aleksandr Xatisov məcbur olub
bəyanat verdi ki, erməni xalqı adından bəyanatlar verməyə
Ermənistan respublikasının ancaq rəsmi nümayəndələrinin
vəkaləti vardır.
Bundan sonra hətta “erməni məsələsi”nin qatı tərəfdarı
olan ingilislər və fransızlar da başa düşdülər ki, çirkin oyuna
nahaq qoşulmuşlar.
Avropada ictimai rəy tədricən qütbləşirdi və ermənilərin
xeyrinə deyildi. Bakıda ermənilərin xalqa zidd fəal mövqeyi,
qaniçən Andronikin cinayətləri, Parisdə Poqos Nubarın
fəaliyyəti, Berlində erməni nümayəndələrinin (Ohacanyan,
Zurabyan) diplomatik fəallığı, antirus əhvalı-ruhiyyəsinin təzahürləri Avropa dövlətlərini inandırırdı ki, azı yüz il “erməni
məsələsi” əbədi məsələ olaraq qalacaqdır.
Azərbaycan xalqının ağır, faciəli günlərində hadisələrin
təbii gedişi ilə “Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti” yaran165

dı və ikicə il yaşamış bu Cümhuriyyət öz xalqını məhv olmaqdan xilas etdi.
Andronik S.Şaumyanın Bakını mühasirəyə almaq
tapşırığını yerinə yetirə bilməmiş, Naxçıvanda, Tiflis quberniyasının Axaltsıx, Axalkalaki, Borçalı qəzalarında azərbaycanlı və gürcü qırğınını daha da şiddətləndirmişdi.
Avantüranın tezliklə boşa çıxacağını duyan daşnaklar
və qınçakistlər 1918-ci il iyunun 1-də Bakı Soveti adından
Zaqafqaziya fəhlələrinə və kəndlilərinə müraciət etdilər və
Türkiyə qoşunlarının Bakıya tərəf irəliləməsinə yol verməməyə
çağırdılar.
Lakin bu dəfə xalqı aldatmaq mümkün olmadı. 400
(dörd yüz) mindən çox azəri türkünün, 120 min gürcünün, 15
min kürdün, 22 min ləzginin və başqalarının daşnaklar və
qınçakistlər tərəfindən su yerinə axıdılan qanları hələ heç
laxtalanmamışdı da. Zorakılıq, vəhşilik və genosid faktları o
dərəcədə aşkar idi ki, 1918-ci il avqustun 31-də Ermənistan
hökuməti Türkiyə qoşunlarının komandanı Xəlil Paşanın şərəfinə İrəvanda təntənəli qəbul mərasimi düzəltdikdə daşnak
hökumətinin başçısı üzr istəmiş, kütləvi qətllərin başçılarını və
fəal iştirakçılarını xalqlar məhkəməsinə cəlb etməyə söz vermişdi.
Üstəlik Ermənistan hökumətinin ən nüfuzlu xadimləri
Manukyan, Kaçaznuni və Saakyan Andronikdən biryolluq
imtina etmək üçün 1918-ci ilin noyabrında Moskvaya, İstanbula, Berlinə vəd etmişdilər ki, əgər Andronik “Ermənistan
torpağına qədəm basarsa, tərksilah olunub hərbi məhkəməyə
veriləcəkdir”.
Bundan sonra ingilislərin, fransızların və amerikalıların
agenti Andronik qarət, soyğunçuluqla ələ keçirdiyi karlı qəniməti götürüb Amerikaya qaçdı və 680 nəfərlik başkəsənlər
dəstəsinin mühafizəsi altında yaşayaraq 1927-ci ildə orada
ömrünü başa vurdu.
Daşnak yurdu Ermənistan hər vasitə ilə özünü vuruşan
ölkə, Antantanın kiçik müttəfiqi kimi qələmə verməyə çalışırdı.
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Bu hiylələr yeganə bir məqsəd güdürdü – “piroqdan tikə”
qoparmaq.
1919-cu ilin yanvar-iyun aylarında Parisdə Antanta
dövlətləri tərəfindən Osmanlı imperiyası sərhədlərinin dəyişdirilməsi məsələsinə dair konfrans çağırılanda oraya ermənilərin iki nümayəndə heyəti göndərilmişdi. Birinə Paqos Nubar
Paşa, digərinə Ermənistan Respublikasının səlahiyyətli nümayəndəsi sifətilə Avetis Aqranyan başçılıq edirdi. Ermənistan
vuruşan tərəf olmadığından iki nümayəndə heyətinin heç biri
konfransda iştirak etmək hüququ almadı. Ölkələr özlərini
kürdlərə, türklərə, azərbaycanlılara, gürcülərə və başqa xalqlara qarşı ermənilər tərəfindən törədilən vəhşiliklərin tərəfdarları kimi ləkələmək istəmədilər.
Konfransda isə parçalanma tam gücü ilə gedirdi:
“İngiltərə, Bağdad və Mosul vilayətlərini (indiki İraq), Fələstini, indiki İordaniyanı ələ keçirdi; İstanbulu və boğazları
nəzarəti altına almaq uğrunda qızğın mübarizə aparırdı.
Fransa Livanı və Suriyanın bir hissəsini, Kilikiyanı
götürdü.
Şərq vilayətləri Rusiyaya keçməli idi. Anadolu Almaniya
üçün nəzərdə tutulurdu.
ABŞ İstanbula, boğazlara və indiki Ermənistanın ərazisinə yiyələnmək iddiasında idi”.
Sultan Türkiyəsinin taleyini 10 avqust 1920-ci ildə
İstanbul hökumətinin imzaladığı Sevr müqaviləsi hüquqi cəhətdən həll etdi. Müqavilə ilə Türkiyə əslində müstəqil dövlət kimi
öz fəaliyyətini dayandırırdı.
“Ya istiqlal, ya ölüm!”şüarını irəli atmış gənc general
Mustafa Kamal paşa Atatürk ilk baxışda mümkün olmayan bir
şəraitdə xalqı antiimperialist müharibəyə çağırdı və tarixdə öz
layiqli yerini tutmuş olan Milli Azadlıq hərəkatına başçılıq
etdi. 1918-1922-ci illərdə qələbə çalmış bu hərəkat ölkənin
istiqlaliyyətinin təmin edilməsi və müstəqil Türkiyə Respublikasının yaradılması ilə nəticələndi. 1923-cü ildə bağlanmış
olan Lozan müahidəsi ölkənin yalnız siyasi sahədə deyil, digər
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sahələrdə də (iqtisadiyyat, xüsusən maliyyə) istiqlaliyyət qazanması üçün geniş yollar açdı, əcnəbilərin ölkədə hökmranlığının
əsaslarını məhv etdi.
Sovet hökuməti, bolşeviklər Qafqazda öz siyasətlərini
davam etdirirdilər. 1920-ci ilin aprelin 28-də, Qanuni yolla
qurulmuş Azərbaycan Demokratik Respublikasını devirib sovet hakimiyyətini qurdular. Eləcə də 1920-ci ilin noyabrın 29da daşnak hökumətini devirib Ermənistanda sovet hakimiyyətini qurdular.
Erməni daşnaklarının “Böyük Ermənistan” yaratmaq
planları iflasa uğradıqdan sonra erməni “üsyanının” fəal
rəhbərlərindən və “Qınçak” partiyasının banilərindən biri
Şmavon Qabriel Kafan (Kafyans, 1860-1930-cu illər) öz məşhur
kəlamını söyləmişdi: “Tarixə nəzər salanda aydın görürsən ki,
lap əvvəldən biz erməniləri təhrik edən çar mütləqiyyəti və rus
patriarxlığı olmuşdur”.
“Daşnaksütyun” partiyasının görkəmli üzvü, Ermənistan daşnak hökumətinin ilk baş naziri Kaçaznuni Ovanes
(1868-1937-ci illər) qırmızı ordu gəldikdən və Ermənistanda
sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 52 yaşında öz baxışlarını
dəyişdirmiş və daşnakların siyasətini ifşa etməyə başlamışdır.
“Daşnaksütyun” millətlərarası qardaş qırğınlarının və
dövlətlərin, xalqların imperialist əsarətinə alınmasının,
soyğunçuluğun və qətllərin, zəhmətkeşlər üzərində zorakılığın
və orta əsrlər inkvizisiyasının, ardı-arası kəsilməyən müharibələrin və aclıqların, xəstəlik və epidemiyaların, eləcə də təsərrüfatların tam dağıdılmasının əksinqilabi fəaliyyətindəki təcəssümüdür.
Heç kimə sirr deyildir ki, daşnaklar özləri tərəfindən
“itirilmiş mövqelərinin”, Ermənistanda xarici iri erməni burjuaziyasının və mülkədarların siyasi ağalığının bərqərar edilməsində, bütünlüklə SSRİ-yə qarşı gələcək imperialist müharibələrinə arxayın idilər. Buna görə də “daşnak mətbuat orqanları
və onların redaktorları nəinki sülhün düşmənləri kimi çıxış
edirdilər, eləcə də böyük çılğınlıqla müharibə olmasını arzu168

layırdılar”, - deyə, Amerikan kommunistlərinin orqanı
“Banvar” qeyd edirdi”.(“Daşnaksütyun”un Misir orqanı olan
“Uysaver” qəzetindən götürülmüşdür, 11/09/1935).
Katolikos 5 Gevorqun yaxın qohumu qatı antisovetçi
Pirumov “Daşnaksütyun xaricdə” kitabında yazırdı:
“Millətin yeganə siyasi rəhbəri və mütəşəkkil qüvvəsi
olan Daşnaksütyun öz ali orqanını – 9-cu partiya qurultayının
ümumi ruhuna uyğun birgə qüvvələrlə qarşıdakı hadisələrə
hazırlayır. Daşnaksütyun gözləmir, Daşnaksütyun hazırlaşır.
Bu baxımdan biz onu deməyi artıq bilirik ki, müstəsna hallarda
“Daşnaksütyun” öz qüvvələrinə və imkanlarına uyğun olaraq
hadisələri özü hazırlayır”. (həmin kitabda, səh.93).
Bəs “Daşnaksütyun” nəyə hazırlaşır? O deyir: “Mübarizənizin yolu üstündə qarşınıza çıxan başlıca qüvvə sovet
Rusiyasıdır. Rusiyada sovet quruluşunun devrilməsi erməni
xalqının siyasi, iqtisadi və mənəvi quruluşu üçün zəruri şərtdir”. (həmin kitabda, səh. 95).
Erməni millətçiləri imperialist dairələrinin, ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin və geniş qol-budaq atmış erməni diasporunun hərtərəfli köməyinə bel bağlayaraq, 19-cu əsrin ortalarında başlanmış məqsədyönlü siyasəti canfəşanlıqla davam
etdirirlər.
Erməni şovinistlərinin və ekstremistlərinin xalqlara
zidd antisovet kampaniyasını körtəbii, yaxud öz-özünə yetişən
proses hesab etmək sadəlövhlük olardı. Onlar adətən tarixi
nümunələrə söykənərək əvvəlcə ötkəm və güclü “lobbi” yaradır,
bunun ardınca fitnəkar mahiyyətli cızmaqaraları ilə təlimatsız
oxucu kütləsinin gözünə kül üfürür və ictimai rəyi hazırladıqdan sonra hakimiyyət əleyhinə quldurcasına çıxışlar təşkil
edir, öz doğma, əzəli torpaqlarında yaşayan xalqların nəslini
yer üzündən silməyə cəhd edirlər.
Məşhur erməni publisisti P.Makiyantsın hələ 1926-cı ildə
yazdığı sözlərin mahiyyətinə diqqət yetirək:
“Dünya yırtıcıları (aparıcı dünya dövlətləri nəzərdə
tutulur) erməni məsələsindən nə sormaq mümkün idisə,
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hamısını sormuşlar. Onu həmişəlik dəfn etməkdən başqa çarə
qalamışdır. Lakin Avropanın və Amerikanın uzaqgörən
diplomatları bunu etmək istətməmiş, erməni məsələsi deyilən
ölünü mumiyalayıb millətlər cəmiyyətinə mühafizəyə vermişlər.
Allaha təvəkkül, bəlkə, bir gün sür-sümüyü də kara gələ”
(Erməni məsələsi Lozanna konfransında. Tiflis, 1926-cl il, səh.
6). İmperialistlər nə edəcəklərini yaxşı bilirdilər: Bəli, kara
gəldi! Özü də necə! Nəhayət, 1988-89 –cu illərdə istəklərinə
çatdılar.
Qəribə burası idi ki, Alma-Ata, Sumqayıt və Tbilisi
hadisələrinə son qoyulduğu halda, Yerevan və Stepanakert
(Xankəndi) hadisələrinə nəinki son qoyulmadı, hətta o vaxtkı
sovetlər birliyinin başçısı M.S.Qorbaçovun bədniyyətli fitvası ilə
bu hadisələrə gündən-günə, föhş və böhtan, yalan və
saxtakarlıq dumanının daha da sıxlaşmasına rəvac verilirdi.
Tarixi faktlarla tanış olduqda o qənaətə gəlirsən ki,
1988-89-cu illərdə Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda
(Xankəndində) baş vermiş hadisələrin üzü elə bil nöqtəbənöqtə
1890-1920-ci illərin hadisələrindən köçürülmüşdür. Erməni
millətçi-ekstremistləri 1880-cı ildən başlayaraq, 30 ildən artıq
sürünərək, nəhayət, 1918-ci ildə ilkin məqsədlərinə çatdılar,
daşnak Ermənistanı yaradıldı. Sovet hakimiyyəti dövründə 70
ilə yaxın bir müddət ərzində “Böyük Ermənistan” ideyası ilə
əlləşdilər və yalnız ölkə rəhbəri M.Qorbaçovun və qol-budaqlı
Moskva “lobbisinin” ittifaqı sayəsində məlum hadisələrin geniş
vüsət almasına nail olaraq, 1988-90 –cı illərdə öz məqsədlərini
reallaşdırdılar.
Hadisələrin ümumi gedişi nəticəsində sovetlər ölkəsi
dağıldı və respublikalar müstəqillik qazanmaq hüququ əldə
etdilər. Beləliklə, 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik əldə etdi.
Əsrlərlə öz milli ləyaqətini qoruyan Azərbaycan xalqı
Sovetlər birliyi dövründə , Stalinin və onun erməni əlaltılarının
hökmranlıq etdiyi onilliklər ərzində öz ərazi bütövlüyündən,
dilindən, tarixindən və mədəniyyətindən məhrum olmuşdur.
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Birincisi: millətin qaymağı sayılan ziyalılar məhv
edilmişdir (1937-38-ci illərin faciəli hadisələri Azərbaycan üçün
1935-ci ildə başlanmışdı); ikincisi: Vahid Azərbaycan iki yerə Cənubi və Şimali Azərbaycana parçalanmışdır. Şimali Azərbaycanın daxilində də gələcək toqquşma ocaqları (DQMV,
Naxçıvan) yaradılmışdır; üçüncüsü: “Xalqlar atasının” göstərişi
ilə xalqın tarixi qızmaqaraçılar tərəfindən başdan-ayağa
saxtalaşdırılmışdır. Xalqı qüvvəsindən, dilindən və tarixindən
məhrum etmək üçün əlifbası və milli mənsubiyyəti zorakılıqla
üç dəfə dəyişdirilmiş, bir sözlə, “parçala və hökm sür” prinsipi
elə bir zirvəyə qaldırılmışdır ki, bütün zəmanələrin ən qəddar
müstəbidi belə bunun arzusunda ola bilməzdi.
Azərbaycanın sovet imperiyasının əsarətindən qurtulması və müstəqillik əldə etməsi, ona imperiyanın vurduğu yaraların sağalması istiqamətində qətiyyətli addımlar atmağa və
köklü islahatlar keçirilməsinə imkan yaradaraq təkan verdi.
Lakin, Ermənistan respublikası öz havadarlarının
köməyi ilə DQ-da işğalçılıq siyasətini davam etdirərək müharibəni daha da şiddətləndirdi. Bunun nəticəsində Ermənistan
DQ-ı (Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Əsgəran, Ağdərə, Martuni və
Hadrut şəhər və rayonları) və DQMV-ilə, eləcə də Ermənistanla
sərhəd olan Azərbaycanın əlavə 7 (yeddi) rayonunu – Laçını,
Kəlbəcəri, Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı, Zəngilanı və Qubadlını
da işğal etdi (1988-1992-ci illər) və bir milyona yaxın
azərbaycanlı doğma yurd-yuvalarından qovuldu.
“Arxalı köpək qurd basar”, deyib atalarımız. Özlərinin
arxalı olduğunu görən ermənilər dünya tarixində misli görünməmiş dəhşətli bir cinayət, qətliam hazırladılar. 1992-ci ilin
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalının adı Ermənistanın
Azərbaycana qarşı apardığı ədalətsiz müharibəsinin qanlı
salnaməsinə daxil oldu. Erməni cəlladları Xankəndində yerləşən
366-cı rus alayının zirehli döyüş texnikasının köməyi ilə
Xocalıya soxularaq onu tamamilə yandırdılar, yerlə-yeksan
etdilər. Azğın ermənilər bununla kifayətlənməyərək dinc əhalini, yüzlərlə qocanı, qadını, xəstəni, uşağı və ümumi hesabla
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600 (altı yüz) –dən çox adamı vəhşicəsinə öldürdülər, 2000 nəfər
əsir götürüldü, 1800 nəfərə qədər isə ağır və yüngül yara aldı.
Əsir götürülənlərin başına müsibətlər açdılar, onları ölən
ermənilərin qəbirləri üstündə qurban kəsdilər. Körpə uşaqları
öldürdüklərinə baxmayaraq, nizə ilə bədənlərini deşik-deşik
etdilər, meyitlərin dərisini soydular. Minlərlə günahsız, silahsız
adamı vəhşicəsinə qıran ermənilər, faşistlərin törətmədikləri ən
alçaq hərəkətlərə belə əl atdılar. Qırmızı ordunun erməni
faşistləri ilə hərbi ittifaqı nəticəsində misli görünməmiş faciə,
vəhşiliklər törədildi.
Bütün bunlar nə bəşəri həqiqətə, nə də İlahi həqiqətə
uyğun gəlir. Xocalı faciəsinə, misli görünməmiş soyqırımına
dünya biğanə qaldı...
İstər-istəməz, obyektivlik naminə sual olunur – tarixən
ardıcıl olaraq, dəfələrlə bu cür vəhşiliklərlə qırğınlar törətmiş
bir xalqın özü haqqında yazıqlıq surəti-obrazı yaratmaqla,
işğalçılıq siyasəti yürütməklə qonşu dövlətlərin torpaqlarını
zəbt etmək hesabına öz dövlət sərhədlərini genişləndirmək və
dünya ictimaiyyətini – birliyini həyasızcasına aldatmaq hüququ
vardırmı?
Cavabı hörmətli oxucuların öz ixtiyarına buraxıram və
eyni zamanda əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, onlar heç
bir kənar təsir olmadan göstərilən bu və ya digər tarixi həqiqətlərə uyğun olaraq düzgün nəticə çıxaracaqlar, eləcə də dünya siyasətində aparıcı dövlətlərin ikili standartlardan istifadə
etmələrinin şahidi olacaqlar.
Yuxarıda göstərilən kütləvi qətliamları Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı, sözün həqiqi mənasında genosid adlandırmaq olarmı? Qəti, şübhəsiz, bəli! Qaniçən, vəhşiləşmiş
erməni cəlladları, millətçiləri tərəfindən 20 əsrin əvvəllərində,
1905-1907-ci, 1918-1921-ci və 1988-1992-ci illərdə Azərbaycanın bir çox şəhər və rayonlarında 100 (yüz) minlərlə dinc əhaliazəri türkü, 10 (on) minlərlə kürd, gürcü və ləzgi xalqlarının
əhalisi məhv edilmişdir, milyonlarla insan deportasiyalara
məruz qalmışlar. Hal-hazırda Azərbaycanda bir milyona yaxın
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qaçqın və məcburi köçkün vardır və onların əksəriyyəti ağır
şəraitdə çadırlarda yaşayırlar.
Məşəqqətli həyatının və öz varlığı uğrunda mübarizəsinin sərt tarixi Azərbaycan xalqını dinc, dostluqda möhkəm,
dar gündə köməyə çatan, özünün yaşamaq hüququnu, azadlıq
və müstəqilliyini qoruyan bir xalqa çevirmişdir. “Məzlumun
qisasını zalımda qoymaq olmaz” Şərq zərbi-məsəli onun ürəyindən xəbər verir.
Qoy bütün dünya görsün və bütün insanlıq şahid olsun
ki, 20 əsrin sonlarında onları dəhşətli bir xəstəlik, taun-erməni
faşizmi hədələyirdisə, indi XXI əsrin, III minilliyin başlanğıcında həmin xəstəliyin virusu-paraziti sağlam və bütöv bir
bədəni parçalamaqda davam edir. Odur ki, dünyanın aparıcı
dövlətləri bu xəstəliyin əlacının tapılmasında fəallıq göstərməli
və “parçalanma fermenti” olan bu parazitin kökünün kəsilməsinə çalışmalıdırlar. Ədalətin bərqərar edilməsində Avropa
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatı öz fəaliyyətini gücləndirməli və sülhün əldə olunmasına nail olmalıdır.
Azərbaycanın türkdilli və dünyanın sülhsevər dövlətləri
ilə beynəlxalq əlaqələri daha da möhkəmlənməkdədir. Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin Azərbaycanın haqq işini müdafiə
etmələrinə, Ermənistanın təcavüzünü və işğalçılıq siyasətini
pisləmələrinə baxmayaraq, onlar hələ də Dağlıq Qarabağ probleminin çözülməsində və sülhün əldə olunmasında konstruktiv
mövqe tutmurlar və ikili standartlar baxımından çıxış edirlər.
Bu istiqamətdə yaxın qonşu dövlətlər: Rusiyanın və İranın
siyasi imkanlarından daha səmərəli istifadə edilməsinə zəruri
ehtiyac vardır və ikitərəfli diplomatik əlaqələrin yaxşılaşdırılaraq arzu olunan səviyyəyə çatdırılması məqsədəmüvafiqdir və xalqlarımızın milli maraqlarına tamamilə uyğundur.
Türkiyə dövləti və qardaş türk xalqı Azərbaycanın haqq
işini həmişə dəstəkləmiş və münaqişənin nizama salınmasından
ötrü öz köməyini əsirgəməmişdir.
Ermənilərin 1915-ci ildə guya soyqırıma məruz qalmaları barədə Ermənistanın son aylarda Türkiyə dövlətinə qarşı
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olan iddiaları və bəzi dövlətlərin parlamentlərinin haqsız
olaraq bununla bağlı qəbul etdikləri qərəzli qərarlar əsassızdır.
Bu uydurmalar ermənilərin yalan, qondarma və şişirdilmə
cızmaqaraları əsasında “Lobbi”ləri tərəfindən formalaşdırılmışdır.
Yuxarıda göstərilmiş tarixi həqiqətlərdən göründüyü
kimi, ermənilərin bu cür həyasızlığı, cinayətkarlığı və böhtançılığı onların silqətinin mahiyyətindən irəli gəlir.
Azərbaycanlılar da bu haqsızlığa və ədalətsizliyə qarşı
öz etirazlarını bildirmişlər, ədalətin bərpa olunmasında, erməni
millətçilərinin və onların dəyirmanına su tökən milli satqınların
ifşa edilməsində mübarizənin sona qədər aparılacağını bəyan
etmişlər. Torpaqlarımızın erməni işğalından azad edilməsi
işində dövlətimizin yürütdüyü xarici siyasətə və problemin sülh
yolu ilə həll olunmasından ötrü mümkün olan imkanlardan
istifadə edilməsinə baxmayaraq, konkret pozitiv nəticələr əldə
edilməmişdir. Azərbaycan xalqı özünü dünyada sülhsevər bir
xalq kimi tanıtmasına baxmayaraq sülh yolu ilə işğal olunmuş
torpaqlarımız azad edilməsə, onda onların hərb yolu ilə qaytarılması məsələsi qeyrətli insanların ölüm, ya qalım məsələsinə
çevriləcəkdir. Sülhə nail olmaqdan ötrü hər şeydən öncə,
ölkəmizi və xalqımızı qoruya biləcək qüvvəyə malik olmalıyıq.
Ancaq bu mühüm ünsür yerinə yetirildikdən sonra sülhü
qoruyacaq beynəlxalq səylərə ehtiyac vardır. Atalarımızın
“Əgər istəyirsənsə sülh və salah, hazır ol cəngə” sözü bu mənadadır.
Bütün dünya ölkələri Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu təsdiqləsələr də, problemin
həlli indiyə qədər tapılmamışdır.
Ermənistan dövləti məsələnin sülhlə nizama salınmasında konstruktiv mövqe tutmur, onun rəhbəri R.Koçaryan
müharibəni davam etdirməklə əlavə 7 (yeddi) rayonun da işğal
ediləcəyini həyasızcasına bəyan edərək, sonrakı fəsadlar barədə
heç düşünmür və yaxud düşünmək iqtidarında deyildir. O
ermənilərin fəlakətə sürüklənməsini qızışdıraraq “Daşnaksüt174

yun”dan olan ağalarının siyasətini davam etdirir və öz xalqının
növbəti cəlladı rolunu oynamağa tələsir.
İndiki dövrdə müharibə ictimai-siyasi quruluşundan,
hərbi gücündən, müdafiə imkanlarından asılı olmayaraq bütün
dövlətlər üçün faciə ilə nəticələnə bilər, hətta yer üzündə həyat
tamamilə məhv ola bilər. Görəsən Ermənistanın baş bilənləri və
onların havadarları heç bu barədə düşünüblərmi, onun
məsuliyyətini dərk edirlərmi?
Bu dünya aparıcı dövlətlər tərəfindən süni şəkildə, hərə öz
maraqları çərçivəsində o qədər münaqişə ocaqları və millətlərarası problemlərlə zənginləşdirilib mürəkkəbləşdirilmişdir ki,
onun həqiqətən də sadələşməyə doğru yuvarlanmasına bir ehtiyac
və zərurət vardır. Görəsən bu mürəkkəbliyin sadələşdirilməsində, adi və bəsit hala salınmasında Ermənistanın və onun
kimilərinin “parçalanma fermenti” rolunu oynaması ilə bərabər
şərəfsiz bir missiyanın yerinə yetirilməsi onların taleyinə
yazılmışdır? Görünür ki, bu ta qədim zamanlardan belə olmuşdur və bu dəfə də belə olacaqdır.
Deyirlər uzaq keçmişimizdə bizim tarixə məlum olmayan 4-cü təkamül dövrünün ən yaxşı vaxtlarında “Atlantida”
adlı, güclü, yüksək inkişaf səviyyəsinə və böyük hərbi qüdrətə
malik bir dövlət var imiş. Onun əldə etdiyi bilgilərə və zəngin
enerji mənbəyinə düzgün münasibət bəsləməməsi nəticəsində
həmin mənbə Atlantidanı və onun sakinlərini birdəfəlik məhv
etdi və sulara qərq etdi. Baxın, elə o gündən indiki zamana
qədər “Atlantida” haqqında bəşəriyyətə çox cüzi məlumatlar
gəlib çatmışdır. Onun qalıqları indi də haradasa Atlantik
okeanının dibində müşahidə olunmaqdadır. Düşünməyə dəyər,
elə deyilmi?
Odur ki, bütün dövlətlər öz aralarında mübahisəli
məsələləri qaydaya salmaqdan ötrü yeni yollar axtarmalıdırlar.
Məgər katolik kilsəsinin başçısı papa II İoann Pavelin
1981-ci ilin fevralında Xirosimadakı çıxışında dediyi sözlər
inandırıcı deyildirmi: “Keçmişdə bir kəndi, şəhəri, vilayəti,
hətta ölkəni belə dağıtmaq mümkün idi. İndi isə artıq bütün yer
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kürəsi təhlükə qarşısındadır. Bu vaqiə hər bir kəsdən inadla
tələb edir ki, əsas əxlaqi qayəni nəzərə alsın: bundan belə
vəziyyəti ancaq ağıllı seçki və düşünülmüş siyasət xilas edə bilər.
Bizim qarşımızda açılan əxlaqi və siyasi seçki imkanları
zəkanın, elmin və mədəniyyətin bütün qüvvələrini sülhə xidmət
işinə və yeni cəmiyyətin qurulmasına səfərbər edir”. (Paxe in
terrum, ot 1986, p.28).
Sülh yolu ilə qondarma Dağlıq Qarabağ Probleminin
həlli mümkün olmasa, onda Azərbaycanın qəhrəmanlıq ənənələri ruhunda tərbiyə edilmiş qeyrətli övladları Ana Vətənimizin
erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunmuş 20% torpaqlarını
düşməndən azad etmək uğrunda hamılıqla müqəddəs mübarizəyə qalxaraq, əzəli ərazilərimizin bütövlüyünü təmin
edəcəklər. Bizim azəri türkləri buna qadirdirlər!
Ustad Şəhriyar belə söyləmişdi:
“Ey mənim türk budunum,
Özünə dön, Özünə dön.
Və sən böyük olursan...”
“Haqq nazilər, amma üzülməz” zərbi-məsəli və
“Zülmlə haqsızlıq həddini aşar,
Xeyirlə ədalət qələbə çalar”. aforizmi əbəs yerə deyilməmişdir.
1) Milli mənliyi və ləyaqəti olan azərbaycanlılar bu yolu
özləri sevib-seçiblər və bu yol uğrunda can verməyə hər an
hazırdırlar.
2) Biz, erməni xalqını, Ermənistan dövlətini sülhə və
problemin həlli istiqamətində konstruktiv mövqe tutmağa,
ağlın və tarixin səsinə qulaq asmağa çağırırıq.
3) Heç bir qüvvə heç bir zaman Azərbaycan xalqının azadlığını,
suverenliyini, müstəqilliyini, demokratik ruhunu, milli
mənliyini, əzmini və iradəsini əlindən ala və onu dünyəvi,
hüquqi, demokratik və azad iqtisadi inkişaf yolundan
döndərə bilməz!
Malik İslam
07-17 mart 2001-ci il
Bakışəhəri, Buzovna qəsəbəsi.
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SON SÖZ
Qarabağ ətrafında baş verən hadisələrə hüquqi-siyasi
qiymət verilmədən problemin həllinin düzgün yolunu tapmaq
mümkün olmayacaqdır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan
mütəşəkkil terrorçuluq və etnik separatizmə əl atmış Dağlıq
Qarabağ ermənilərinin vəhşiliklərinə məruz qalmış, Çar
Rusiyasının Qafqazdakı intriqaları nəticəsində XIX əsrin 1-ci
yarısında Azərbaycan xanlıqlarının ərazisində süni dövlət kimi
yaradılmış Ermənistan isə onların terror və separatçı əməllərindən faydalanaraq müharibə yolu ilə əlavə torpaqlar qazanmaq məqsədilə Azərbaycan ərazilərini işğal etmişdir.
Azərbaycan dövləti Ermənistanı və Dağlıq Qarabağ
ermənilərini işğalçı və terrorçu (etnik separatçı) kimi qabartmasına baxmayaraq, ATƏT sənədlərində, o cümlədən, Lissabon
sammitinin sənədlərində Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hərəkətləri nəinki etnik separatizm kimi tanınmamış, əksinə, onlara
ən yüksək statusun məhz millətlərin öz müqəddaratını təyinetmə hüququna görə verilməsi əks olunmuşdur. Bu, o deməkdir
ki, ATƏT haqsız olaraq Dağlıq Qarabağ ermənilərinin
mütəşəkkil terror və etnik separatçı əməllərini milli-azadlıq
hərəkatı kimi tanıyır. Əslində, millətlərin öz müqəddaratını
təyinetmə hüququ yalnız öz tarixi ərazisində itirilmiş dövlət
müstəqilliyini bərpa edən millətlərə şamil olunur. Tarixi ərazi
etnosun tarix səhnəsində doğulduğu ərazi hesab edildiyindən,
Qarabağda və ümumiyyətlə, Qafqazda süqut etdirilmiş heç bir
erməni dövləti olmadığına görə, beynəlxalq hüquq baxımından
ermənilərin Qafqazda nəinki iki dövlətlə, hətta bir dövlətlə belə
öz müqəddaratını təyinetmə hüququ yoxdur. Eləcə də beynəlxalq hüquq heç bir milli azadlıq hərəkatının insanlıq əleyhinə
çevrilmiş cinayətlər törətməklə etnik təmizləmə və öz təhlükəsizliyinin təminatı məqsədilə bufer zona kimi torpaqlar işğal
edib, yüz minlərlə əhalini qaçqınlığa vadar etmək hüququnu
tanımır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının ermənilərin işğal etdikləri
Azərbaycan rayonlarını (yeddi) tərk etməsini nəzərdə tutan
822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri də buna sübutdur və
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Ermənistana qarşı məhəlli çərçivədə siyasi məsuliyyət tədbirinin tətbiq olunmasına əsas verən hüquqi bazadır. (BMT-nin
Nizamnaməsinin 41, 52, 53-cü maddələrinə uyğun olaraq).
Ona görə də hüquqi-siyasi baxımdan Dağlıq Qarabağda
ermənilərin törətdikləri yalnız mütəşəkkil terrorçuluq və etnik
separatçılıq, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına təcavüzü
isə işğal aktı kimi qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan torpaqlarının işğal aktı isə artıq qonşu Türkiyə və İran dövlətləri,
eləcə də, İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən tanınmaqla
mötəbər şəkildə təsdiq edilmişdir.
Ermənistan ağır beynəlxalq cinayətə - bəşəriyyətə qarşı
cinayətlərlə müşayiət olunan təcavüzkarlıq müharibəsinə və
terrorçuluğa yardımlarına görə beynəlxalq məsuliyyət daşıyır.
Buna baxmayaraq, ATƏT sülh danışıqları üçün Dağlıq
Qarabağ ermənilərinin etnik separatçı və mütəşəkkil terrorçuluq əməllərini milli-azadlıq hərəkatı kimi əsas götürdüyünə
görə, bu təşkilatın Qarabağ məsələsi ilə bağlı fəaliyyətini qeyrikonstruktiv və perspektivsiz sayıram. BMT-nin fəaliyyəti də
qənaətbəxş deyildir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874
və 884 saylı qətnamələrinin icra mexanizmini işə salmalı və ikili
standartlardan imtina etməlidir. BMT bəşəriyyətin özünü
məhvə sürükləməsinin qarşısını almaqdan ötrü dünyada millətlər və dövlətlər arasında mütləq qarşılıqlı anlaşmaya və sülhə
nail olmalıdır. Bunun üçün dünyada insan və vətəndaş haqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi, demokratik və ümumbəşəri
dəyərlərə eyni qayda, standartlarla və hörmətlə yanaşılması,
insanlar arasındakı münasibətlərdə qarşılıqlı inamın və ümumi
məhəbbətin əldə edilməsi, ifrat dərəcədə aşınmalara məruz
qalan mənəvi dəyərlərin bərpa olunması və qorunub saxlanması, hərbi və ekoloji tarazlığın pozulmasının qarşısının alınması zəruridir.
Odur ki, məhz indi milliyətindən və dinindən asılı olmayaraq dünyanın bütün sülhsevər təşkilatlarının, cəmiyyətlərinin,
ölkələrinin, xüsusilə yüksək insanlıq amalları əsasında dözüm178

lülük, səbrlilik təfəkkürü tərbiyə etməyə qadir olan qüvvələrin
birləşməsi vacibdir.
Bu gün tamamilə aydındır ki, dünyada sülhü ancaq bir
şərtlə qoruyub saxlamaq və möhkəmlətmək mümkündür: gərək
bəşəriyyətin bütün sülhsevər qüvvələri – vətəndaş cəmiyyətləri
beynəlxalq inkişafın gedişatı üzərində nəzarəti gücləndirsinlər,
məlum dinc yanaşı yaşama, xalqlar arasında dostluq və əməkdaşlıq prinsiplərini, ölkələr arasında bərabər hüquqlu və ədalətli siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələri bərqərar etsinlər. Bu mühüm vəzifəni ancaq bəşəriyyətin taleyi üçün məsuliyyət hiss
edən bütün tərəqqipərvər qüvvələrin birgə səyləri nəticəsində
müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək olar. Bu zamanın diqtə etdiyi
labüd prosesdir.
Azərbaycan da öz növbəsində dünyanın aparıcı dövlətləri ilə yanaşı, islam ölkələri və türkdilli dövlətlərlə də siyasi,
iqtisadi, hərbi və mədəni əlaqələrini zamanın tələbləri səviyyəsində qurmalıdır.
Cənabi Haqq, Yaradan yeganədir. Bütün bəşəriyyət,
kainatda bizə məlum olan və olmayan sivilizasiyalar Onun
hökmləri və hikmətləri əsasında ilahi bir nizamla fəaliyyət
göstərməkdədirlər. Bu həqiqətlər çərçivəsində Azərbaycan,
inşaallah, ərazi bütövlüyünü təmin edəcək, dövlət müstəqilliyini
qoruyub saxlayacaq, elmi-texniki tərəqqiyə, əxlaqi və mənəvi
dəyərlərin yüksəlişinə nail olaraq dövlətimizin iqtisadi və hərbi
qüdrətini artıracaq, sülhsevər dövlət olmaqla bərabər ümumdünya birliyində öz layiqli yerini tutacaqdır.
Müxtəlif yollarla Vahid Məqsədə doğru hərəkət etmək
üçün Tanrı bəşəriyyətə Elm və Din vermişdir (Səmavi kitablar
göndərmişdir).
“Onlar Allahın nurunu [islam dinini] öz ağızları [öz
iftiraları və şər sözləri] ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də öz nurunu (dinini) tamamlayacaqdır.
[Quran, tərcümə, 61-ci “Əs-Səff (“Səf”) surəsi, ayə 8.]
Малик Ислам
21 март 2001-ъи ил Бакы шящ., Бузовна гяс.
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