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Müəllifin qeydləri  
 

Bu kitabı sizə həyatı dərk etmək və düzgün davranış seçməkdə kömək məqsədilə 
yazdım. O sizə  problemlərinizin öz günahınızdan və ya  mühitin qeyri – kamilliyindən 
asılı olmayaraq,  anlamağa və həll etməyə,  sizi yeni yaradıcılığa , yeni məqsədlər irəli 
sürməyə və daha yaxşı həyat qurmağa məsləhətçi və bələdçi  olacaqdır . 

Bu kitabın məqsədi Həqiqətə və Xeyirə xidmət etməkdir.  Bunun üçün burada  bu 
gün yaşayan əsas ideyalar və dünyagörüşlərin həm  xeyirli, həm zərərli cəhətləri aşkar 
edilir. Baxmayaraq ki, onlar özünü ancaq Xeyir kimi qələmə verirlər. Onların Şər 
tərəflərini açmadan insanlar xeyirin nədə olduğunu görə bilməzlər, elə o şər təlimləri də, 
çağırışları da xeyir kimi qəbul edərlər, nəticədə o şeyin xeyir deyil, şər cəhəti daha üstün 
tətbiq tapar.  

Bu kitabı yazmaq mənə həyat tərəfindən verilən  tapşırıqdır. Mən nə qədər bundan 
kənara çəkilməyə cəhd etsəm də, bu kitabı yazmağa mühit tərəfindən məcbur edildim. 

Həyatın gündəlik məcburiyyəti , cəmiyyət  quruluşunun  dərk etdiyim eyibləri, bir 
qrupa məxsus  idarə sisteminin insanlara düzgün qiymət verməməsi, qeyri - idraki və 
qeyri – etik , qeyri - rasional idarə və qanunları,  bir qrupun xeyrini güdüb digər əhalini 
ehtiyac içində yaşamağa, azadlıqına,  həyat və xoşbəxtliyinə mane olması,  məni öz 
anladığımı, bildiklərimi yazmağa və sizə və bütün dünya xalqlarına və  gələcək insanlara 
bir yol göstərməyə vadar etdi. 

Bu kitab iki böyük əks qüvvənin mübarizəsi nəticəsidir.  Daha doğrusu, mənim  
xeyiri qəbul edib şərlə bütün həyatım boyu  gərgin mübarizəm nəticəsidir.  Şərin güclü 
olduğu mühit bu kitabın yazılması üçün məhz güclü stimul olmuşdur. 

Kitabda siz müxtəlif suallara cavab tapacaqsınız. Məsələn, nə üçün bəzi adamlar 
varlanır, digərləri kasıblaşır ? nə üçün müharibələr olur? İnsanlar bir - birini niyə aldadır, 
xəyanət edir?  Nə üçün  bu və ya digər hadisə baş verir? Gələcəyi bilmək olarmı?  Nə 
üçün  doğru həqiqi və insanlara lazım olan ideyaları həm xeyiri seçmiş  insanlar bayraq 
edir və çalışır, həm də bəşəriyyətə, insanlığa və cəmiyyətə əks olan şər yolu seçmiş 
adamlar bayraq kimi seçir və bu ideyalarla öz xəyanətini qoruyur, maskalayır? Cəmiyyət 
belə olduqda çaşır, bilmir, kim düz deyir? Elə bir üsul varmı bunlardan hansının  doğru, 
hansının yalançı olduğunu seçə bilsin? Bu sual dünyanın  birinci məsələsidir. Dünyanın 
ikinci məsələsi keçmiş adətlərdən, düşüncədən, etalonlardan necə qurtarıb rasional, 
yenilikçi  düşüncəsi əldə etmək və həyatı yaxşılaşdırmaqdır. 

Oyanın insanlar!  Sizi yuxuya verib  cibinizə girənləri, sizi istismar edənləri, sizə 
ədalətsiz qanunlar yazanları,  pis həyat təyin edənləri, özlərinə isə daha yaxşı həyat 
yazanları görün. 

Zamanədə  bu  tendensiya şəklini almışdır ki, insanlar sərbəst düşünmək istəmirlər, 
onlara radio, televiziyadan siyasi, dini  çıxışlarda edilən ideyaları araşdırmadan, çox 
zaman onların əsirinə çevrilirlər. Onların qurduğu, çaldığı  oyunu oynayırlar. Bu 
oyunların qalibi  ssenari üzrə yenə onlardır. Bu ideyaların ümumi mənası yaşamaq 
uğrunda mübarizədə hegemonların qurduğu ideyaları sadə, 90% insanlara qəbul etdirmək  
və hegemonlara xeyirli xidmət etdirməkdir. Yəni  onların pulunu, gücünü, hakimiyyətini 
artırmaq, həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq, dominant olmasına  yardım etməkdir. 
Hegemonlar  isə pul, kapital toplamış və ya toplamağa çalışan qruplar, bosslar, siniflərdir.  
Bu niyə belədir?  Cavab. Çünki dünyada “kim kimi (özü üçün)  istifadə etdi “ prinsipi 
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var. Bu başqa ifadə ilə çoxlar təklər üçün yaşayır prinsipidir. Və yaxud hər tək - çoxluğun 
fəaliyyəti və onunla əlaqələr vasitəsilə yaşayır. Bu prinsip  insan cəmiyyətində, 
heyvanlarda, canlılarda, cisimlərdə mövcuddur. Dünya bu prinsiplə yaşayır. 

Real həyatda, bəzi fərdlər bu qanunu özünün üstün hüquqlar, üstün xeyir almaq 
qanunu kimi qavrayır,  çoxluğun məhz onun üçün birtərəfli çalışmağa borclu olması kimi 
anlayır. Tək- çox münasibətlərində   Çoxun da insan   şüuruna malik olması, anlaması  
əks reaksiyalar yaradır, konflikt, müharibələr, təbiətin dağılması, kasıblıq və harınlıq 
meydana gəlir. İnsanlar təbii – “ nə qədər xeyir alırsansa, o qədər də tərəfdaşa xeyir 
verməlisən “, və yaxud “bərabər əmək, bərabər nəticələr bölgüsü “- qanununu düz başa 
düşmürlər.  Yəni bərabər xeyirli əməkdaşlıqı qəbul edə bilmirlər. İnsan zəkası bu prinsipə 
əməl etməyə–lakin effektiv, hamının xoş həyatına gətirəcək formada istifadə etməyə 
imkan verir.  

Məhz bu kitabda daha ağıllı(rasional) cəmiyyətə daha çox uyğun gələn “həm özün, 
həm mühitin üçün bərabər xeyir” prinsipi,  başqa sözlə  “hər kəsin həm özünün, həm   
başqalarının  - həm indiki nəslin , həm gələcək nəslin, həm təbiətin bərabər xeyrinə uyğun 
fəaliyyət” prinsipi müdafiə olunur.  

Kapitalın hakimiyyətinə yox deyin və onun boğazına buxovu keçirin və ucunu 
cəmiyyətin əlinə verin. Ona azadlıq verməyin,  nə istəyir eləsin, cəmiyyəti özünə nökər 
edib  varını artırsın, özünə yaxşı həyat, cəmiyyətə isə pis həyat versin. Onu insanlığa 
xidmət eləməyə məcbur edin. Bu sizin haqqınızdır. Liberal bazar bəşəriyyəti fəlakətə 
sürükləyir. Məhz bazarın cəmiyyəti idarə etməsindən ibarət olan müasir kapitalizm 
bəşəriyyətə daha  çox bəlalar gətirəcəkdir. Kapital məhz sizin sayənizdə öz ölkənizdə 
hakimiyyətə sahib olmuşdur və dünya ağalığı  və hamıdan, hər işdən, bütün Yer kürəsi 
təbiətindən pul çıxartmaq məqsədini güdür. Kapital sahibinə imkan verməyin, sizin 
əməyinizlə və təbii sərvətlərinizlə  və sizi istismar edərək layiq olmadığı gəlirin böyük 
hissəsini özünə götürüb sonra onu harın yaşamağına, silahlanmağa, müharibələrə yeni 
döyüş silahları yaratmağa, təbiəti korlamağa, dünyada aclıq və kasıblıq yaratmağa sərf 
etsin. Kapitalistin əldə etdiyi xalis gəlirə elə normalar qoyun ki, o ancaq optimal və zəruri 
ehtiyaclarını ödəyəndən sonra bu gəlir yenə cəmiyyətin inkişafına, problemlərinin həllinə 
xidmət etsin. Cəmiyyətin zərərinə, bu var - dövlətin – milli gəlirin boş , mənasız, 
səmərəsiz sərf edilməsinə qarşı  qanuni normalar yaradın .  Bu tədbirin  əxlaqi cəhətdən  
düzgün olması bu kitabda verilib.   

Pul-kapital insanlığa bəla olmuşdur - insanları əxlaqsızlığa sürükləyən, qudurdan, 
müharibələrin, konfliktlərin səbəbkarı, insanı - insana qul edən, insanın səsini alan, ağa 
qara dedirdən, bir cüzi miqdarda insanı ağa edən, var içində üzdürən, digər böyük sayda 
insanları kasıb edən kapitaldır – kapitalı idarə edən sahibləridir. Kapitalın xüsusiyyəti 
belədir. Siz də kapitalist olsanız belə olacaqsınız. 

Mən hər bir insanı idrakın imkanlarından istifadə etməyi  çağırıram. 
Bu kitabın indiyədək olmuş bütün baxışlardan, nəzəriyyələrdən və  kitablardan   

aşağıdakı üstünlükləri vardır: 
1. İnsanın təkcə özünə əxlaq və davranış haqda məsləhətlər verməkdən əlavə insanın 

yaşadığı mühitin - ictimai sistemin və təbii mühütin səmərələşdirilməsi, insanın xoş 
həyat ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması məsələsini qoyur. 

2. Bu məsələni qoymaqdan əlavə o yeni rasional cəmiyyət quruluşunun layihəsini verir. 
Belə bir quruluşun  zəruriliyi mövcud fəlsəfi və siyasi biliklərin müdafiəçilərinin, 
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azad olmayan alimlərin, filosofların  və  din xadimlərinin  heç yadına da düşmür. 
Onlar mövcud quruluşların yaratdığı problemlərin həllinə  çalışırlar. Bu   boş işdir və 
mümkün deyildir. 

3. Burada yeni və təkmilləşdirilmiş rasional əxlaq və davranış normaları; yeni rasional 
ictimai quruluş, yaşamaq və fəaliyyət üçün məsləhətlər verilmişdir. Mövcud dinlər, 
quruluşlar və dövlətlər bundan dəfələrlə geri qalır. Və təşkilat, idarə, mədəniyyət, 
davranış, əxlaq nümunəsi – etalonu ola bilməzlər. Onlar məhz qeyri - etik həyatın , 
amorallığın və ədalətsizliklərin yaradıcıları və qoruyucularıdırlar. 

4. Kitabda rasional inkişaf üçün, rasional həyat üçün ən effektif iqtisadi və təşkil 
prinsipləri verilmişdir. Belə ki, mövcud prinsiplər və həyat , iqtisadiyyat və idarə 
modelləri cəmiyyətin effektiv inkişafına və bərabərliyinə və hər insanın 
xoşbəxtliyinə gətirmir. 

5. Dünyanın quruluşunun tam aydın təsvir edir və insana dünyanı və özünü dərk etmək 
üçün aydın yol göstərir. 

6. İnsanlara  problemlərdən xilas olmaq və rasional tədbirlər görmək yollarını, 
metodlarını öyrədir.  

7. Azad düşünmək yolunu öyrədir, insanları  onları məhdudlaşdıran köhnə anlayış və 
dini doqmalardan xilas edir. 

8. Cəmiyyət üzvlərinin hər birinin taleyi və haqqı haqda yeni prinsip verir. Bu ,     « 
cəmiyyət böyük ailədir, onun  hər bir üzvünün ləyaqətli, insani həyatına cəmiyyət 
məsuldur, cəmiyyət üzvlərinin iştirakı ilə və onların tutduğu ərazidə ümumi təbii 
ehtiyatlardan qazanılan bütün məhsul və gəlir  bir neçə adamın , və ya  qrupun 
xeyrinə və onların xoşu ilə sərf oluna bilməz, bu bütün üzvlərin - iştirakçıların 
ümumi xeyridir» prinsipidir. 
Bu kitab yeni eranın - yeni rasional düşüncə ilə dərk ediləcək  və yaradılacaq  

rasional, yəni kamil bəşəri dünyanın başlanğıcını qoyacaq orijinal yazılmış  əsərdir. Bu 
kitab digər kitabların xülasəsi və ya konspekti deyil. Mən bu kitabda öz düşüncələrimi 
təsvir etmişəm və bəzi  tarixi mənbələrə istinad edərək oxucuların asan başa düşməsi 
üçün  onların fikrini  sübutlar kimi qeyd etmişəm. Kitabda hər bir mülahizənin arxasında 
hökmən hədsiz sübutlar var, bu bəzən göstərilməsə də, var və tapıla bilər. 

Mən  bu kitabla digər kitabların fərqini öyrənməyi və araşdırmağı, fəlsəfi və ictimai  
qiymətləndirməni gələcək nəslin öhdəsinə buraxıram. 

Bu kitabda mən yalnız öz fikrimi ifadə edirəm. Mənim məqsədim absolyut bilik 
sintez etmək və təqdim etmək deyil, sizi düşündürmək, həqiqəti özünüzün tapmağınıza 
kömək etməkdir.  
Rasional cəmiyyət ideyasında : 
1) Tək adamların fikirlərinin başqalarına qəbul etdirilməsi  qəbul edilmir, bu azad 
düşüncənin əksinə olardı, bu  diktaturanın yaranmasına yol açardı, bu çox zərərli 
istismarçı, dələduz, hiyləgər, və yaxud həyatdan uzaqlaşmış asketik, ruhlara və 
uydurulmuş qeyri - adi  fövqəltəbii qüvvələrə sitayiş  edən  qrup və bandaların 
yaranmasına səbəb olardı. 
2) Elm və sağlam düşüncə ilə əsaslandırılmayan,  həqiqəti əks etdirməyən, təcrübədə 
sübut edilə bilməyən  irrasional  ideya və fikirlər qəbul edilə bilməz. Bu tələb insanların 
bir - birinə baxaraq  və ya qorxu altında, təbliğat nəticəsində səhv ideya və fikirləri qəbul 
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etməsinin qarşısını alır və bununla onların cəmiyyətə zidd, avanturist ideyalar ətrafında 
birləşməsinin və zərərli hərəkətlər etməsinin qarşısını alır. 

Rasional cəmiyyət konsepsiyasında  ümumi məsələlər məhz cəmiyyətin özünün 
bilavasitə iştirakı ilə həll edilir. Burada qərar qəbulunda Çoxluğ və Azlıq anlayışı 
işlədilmir. Yəni  hər hansı bir üsul ilə formalaşdırılmış çoxluğun  iradəsinin azlığa qəbul 
etdirilməsi yol verilməzdir.  Burada hakim rolu fikir və qərarın rasionallığa,  əxlaqa, 
universal qanunlara və digər kriteriyalara uyğunluqu təşkil edir. Ona görə burada 
ideyaların, idrakın, elmin  rolu var. Kriteriyaların elə bir kompleksini əks etdirən və elə 
bir prosedura tətbiq edilir ki, alınan qərar ən rasional və hamının mənafeyinə uyğun olur. 
Rasional Cəmiyyətin əsas prinsipi  kollektiv ağılla təşkil və idarə olunmaq,  fərdi ağılla 
yaşamaqdır. Fərdi ağılı isə kamillədirməkdir. Ancaq  kollektiv və elmi rasional düşüncə 
cəmiyyət içərisində ən rasional və məqsədəuyğun, effektiv  ideya  və fəaliyyət yarada 
bilər. 

Rasional Cəmiyyət məhz  cəmiyyətin qeyri - rasionallığından əziyyət çəkən  ədalət, 
qanunçuluq, hamı üçün eyni insan hüquqları,  hamının  əli çatan  səhiyyə və  təhsil, ədalət 
məhkəməsi tələb edən  insanlara  - məhz cəmiyyətin özünə lazımdır. Bu insanların 
miqdarı hər ölkə üzrə  əhalinin  əsas hissəsini - 80-90%-ni təşkil edir. 

Bu kitab sizi dərindən düşündürəcək, kitabda edilmış bir sıra kəşvləri siz aşkar 
edəcəksiniz, habelə kitab sizi yeni kəşvlər etməyə həvəsləndirəcək, siz dünyanı dərk 
etməyin yeni metodunu,  yeni yanaşmanı bu kitabda tapacaqsınız. Bu metodun əsas 
prinsipi reallığı olduğu kimi – dinamik sistem kimi dərk etməyə çalışmaqdır. Bütün 
stereotip düşüncəni, qərəzi, ehkamları, reallığın dərkindən biznes güdən qrupların 
mülahizələrini rədd etməkdir. Reallıqla təmiz beyinlə qarşılaşmaq lazımdır. 

Bu kitabda tapacaqsınız ki, kapitalın - güclü qrupların hakimiyyətinə əsaslanmış və 
onlar tərəfindən yazılmış qanun - qaydalar və əxlaq məhz mövcud dövlət sistemlərinin 
əsasını təşkil edir. Belə dövlət sistemləri  dünyada məhz ədalətsizliyin - istismarın, 
müharibə və konfliktlərin  səbəbidir. Bu işdə  onlara məhz dinlər əsas kömək edirlər. Hələ 
elə bir aqressiya olmamışdır ki, aqressor dövlətin  dini idarələri, kilsə və məçidləri, 
sinaqoqları ona etiraz etsinlər. Ölkələr daxilində bir din tərəfdarlarının digər din tərəfdarı 
ilə toqquşması varsa, hökmən onların dini başçıları buna sanksiya verirlər və 
həvəsləndirirlər. Onlar bəşəriyyətin həmrəyliyinə deyil , onları ayırmağa xidmət edir. 
Istənilən konfliktə və istismara, ədalətsizliyə dinlər tərəfindən gizli, ya açıq xeyir - dua 
verilir və həvəsləndirilir. Baxın ABŞ -a, İrana, Rusiyaya,  Ermənistana , İraka, 
Əfqanıstana, İsrailə və başqalarına onlar hamısı öz xalqlarına və başqa xalqlara qarşı öz 
hegemonik və ədalətsiz hərəkətləri üçün dindən xeyir - dua alırdılar və alırlar.  Bu 
problem kitabda  həll olunur - dinlərə ümumi platforma və  yeni dünyaya lazım olan yeni 
rolun icrası üçün reforma təklif olunur. 

Kitabda müasir  dövlət və ictimai təşkilat sistemlərinə  alternativ və daha ədalətli  
Rasional  cəmiyyət sistemi təklif olunur. Bu sistemdə  əsas sistem təşkili elmi rasionalist  
prinsiplər əsasında qurulub, burada sistem kapitala və onun sahiblərinə deyil, cəmiyyətə, 
onun hər bir üzvünə, yaxşı təhlükəsiz, etibarlı, gələcəyə əsaslanan həyat və fəaliyyətin 
təmin edilməsinə  xidmət edir. 

Ömrümün 54 –cü ilində 30 illik bir arzumu həyata keçirməyə imkan tapdım. Böyük 
bir zəhmət bahasına və nadan mühit içərisində,  çoxlu tərəddüdlər keçirərək  
düşündüklərimi bu kitaba yazaraq mən,  nəhayət, müəyyən rahatlıq əldə etdim. Anladım 
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ki, əldə etdiyim dünyanın qanunları, hadisələrə izahlar dünyada qalacaq canlı insanlara, 
gənclərə gərəkli olar. Onlar bu ideyalardan ruhlanaraq yeni kəşvlər edərlər, bəşəriyyətin 
əbədi  görsənən problemini, əbədi məsələsini - sülh şəraitində ədalətli mühitdə 
rasional, azad  və xöşbəxt yaşamaq məsələsinin həllini təkmilləşdirib  həyata keçirərlər. 
Mən  öz gələcək taleyimi yazdım və bu taleyi yaşamağa hazıram.  Mən də əlbəttə 
başqaları kimi başımı aşağı salıb ömrümü bir təhər başa vura bilərdim. Lakin  öz 
daxilində olduğum cəmiyyətin , bütün insanlıqın xeyiri  üçün  dərindən düşündüm və əldə 
etdiyim bilikləri, izahları bəşəriyyət üçün yazıb və qoyub getmək məqsədi  hər bir 
tərəddüddən güclü oldu və məni başa düşdüklərimi, anladığımı yazmağa vadar etdi. Bu 
düşüncələr  unikaldır. Həqiqətin aşkar edilməsində  düşünürəm ki, mənim  fikirlərim, 
hadisələrə yanaşma üsulum insanlara xeyir verəcəkdir. Həqiqət aid olduqu obyektin 
olduğu zamanla, yaşadığı dövrlə əlaqədardır, ondan kənarda o həqiqət deyil. Həqiqətin 
özünə məxsus mühit sərhədləri var, ondan kənarda  o yoxdur. Onu görmək məhz çoxlu və 
müxtəlif baxışlar tələb edir. Mənim gəldiyim nəticələr məhz bir rasional baxışdan 
görünən  nəticələrdir, başqa sözlə  həqiqətin bir təsviridir. 

Bu kitab Həqiqətə açılan pəncərədir. Lakin ehkam deyildir, daha düzgün sübutlar 
qarşısında dəyişdirilə biləndir. Kitabın hamısını oxumağı məsləhət görürəm, çünki 
məsələlərin qoyuluşu və izahlar yalnız bir yerdə deyil, yeri gəldikcə məsələnin izahı daha 
da dərinləşdirilir. 

Əgər bütün insanlığın tarixi boyu  daha çox düşünüb ideyalar yaradan, nəzəriyyələr 
quran  adamlar – müdriklər,  filosoflar öz bildiklərini yazmasaydılar  və gələcək nəsillərə  
saxlamasaydılar nə olacaqdı?  Əlbəttə, məlumatsızlıq və biliksizlikdən sui - istifadə edən 
şər qüvvələr- şarlatanlar, despotlar, dələduzlar, politikanlar, dini: - inkivizatoplar, 
biznesmen və diktatorlar insanlıq üzərində, onun düşüncəsi, azadlığı üzərində absolyut 
hakim olardılar. Bu günki daha inkişaf etmiş maddi nemətlər, səhiyyə, təhsil,   texniki 
vasitələr, daha səmərəli idarə sistemləri olmazdı . Bəli, bu səbəbə görə bəşəriyyətə  onun 
özünü və ətraf mühiti dərk etməsi üçün  və  onu sıxan problemlərini həll etmək üçün hər 
bir yeni  ideya, nəzəriyyə faydalıdır.   

Azərbaycanın qeyri - rasional  idarə sistemi mənə böyük problemlər yaratdı. Mən 
özümü  minlərlə digər vətəndaş kimi hakimiyyətin qurbanı hiss etdim. Bu mənə real 
həyatın, problemlərin səbəblərini başa düşməyə kömək etdi. Həm Azərbaycan xalqını, 
eləcədə dünyanın bütün digər xalqlarını və dünyanı xilas etmək üçün böyük Rasional 
Cəmiyyət nəzəriyyəsini yaratdım. Bu nəzəriyyə yeni Rasional Sivilizasiya  erasının yol 
göstərəni, əsası və prinsipləri olacaqdır. Mən özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, mənə çəkilən 
ağrıların əvəzində mən vaxtımı boş yerə keçirmədim, bəşəriyyətin universal xilası yolunu 
tapdım və onu bütün xalqlara öyrənmək və  həyata keçirmək - xilas olmaq üçün təklif 
edirəm. Kitab insanları fəaliyyətə, rasional həyat tərzi yaşamağa - öz ictimai sistemini 
səmərələşdirməyə çağırmaqla həyatlarını yaxşılaşdırmağa səsləyir. 
Başqa xilas yolu yoxdur. 

Səkkiz din haqda kifayət məlumat verməyimin səbəbi odur ki,  Rasional cəmiyyət 
sistemi  cəmiyyəti xilas etmək məqsədi daşıyır və dünyaya, insana , cəmiyyətə rasional 
baxış və fundamental dini baxışlar əsasən ziddir və dinlər də bəşəriyyəti xilas etmək 
missiyasını üzərinə götürmüşlər. Bəşəriyyət bilməlidir ki, onlar bu missiyanı yerinə 
yetirmişlərmi,  bu işi doğrudanmı görürlər  və nə qədər xilas etmişlər?  Cəmiyyətin 
həyatında mühüm rol oynayan dinlər nə qədər ona faydalı iş görür? Nə qədər onlar 
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yaxşıdır, nə qədər pisdir?  Dini fanatizmin, dini düşüncənin cəmiyyət həyatında, elə  
mənim öz həyatımda  bəzi  dindarların  şəxsində oynadığı mənfi rol dinlər haqda tənqidi 
baxışın  yaranmasına səbəb oldu. Yalnız tənqidi, sərbəst, keçmiş məhdud düşüncədən, 
adət və dəyərlərdən təmizlənmiş rasionalist baxış reallığı olduğu kimi dərk etməyə və 
həqiqəti görməyə imkan verən vasitədir. Tənqidi baxış həqiqətin açarıdır. 

Hər bir dini təlim digərini istisna edir və mənfi baxır, bu insanları ayırmağa, başa 
düşməməyə xidmət edir. Mən isə müxtəlif   dini bilikləri, eynilə rasional bilikləri təsvir 
etməklə, onların  yayılmasına, düz başa düşülməsinə və insanların müxtəlif  bilik və 
imkanlar içərisindən inandığı sərfəli  yolu seçməsinə kömək edirəm. Dinlər haqda 
məlumatları toplayaraq və onları analiz edərək onların yaxşı və pis cəhətlərini də təsvir 
edərək həqiqətin aşkar edilməsinə çalışdım və oxucuları da düşündürməyə, onların da 
həqiqəti özləri tapmasına stimul verdim. Dünyada elə bir şey yoxdur ki, digər şeylə 
əlaqədə və müqayisədə ancaq pis və ya ancaq yaxşı xüsusiyyətlər göstərsin. Hər şey məhz 
müxtəlif əks mənalı keyfiyyətlərin - cütlərin kombinasiyasıdır. Dinlər özlərini tam müsbət 
görə bilərlər, hər bir insan kimi.  Obyektiv məlumat kiməsə xoş gəlməyə bilər. Lakin 
dinlərin  və ruhanilərin də tarix ərzində etdikləri səhvləri,  mənfi cəhətləri kəsib ata 
bilməzdim. Onda mən yalançı olardım.. Buna teologiya icazə vermir. Bunu həyat 
göstərir. Bu səbəblərə görə mən məlumat mənbələrindən topladığım həm müsbət, həm 
mənfi məlumatları  verdim, həqiqət naminə, düzlük naminə. Lakin tarix edilən səhvləri, 
mənfi antihumanist hərəkətləri və davranışları bağışlamağa –unutmağa qadirdir. Tarixdə 
yazılmış o səhvlər bu gün aydın göstərir ki, məhz nəyi etmək olmaz və nəyi etmək 
lazımdır? Bəşəriyyət qarşısında hansı rolu oynamaq, hansı məsələlərin həllinə çalışmaq  
lazımdır? Bu zərurəti, bu tələbləri dinin hərəkətverici qüvvələri – ruhanilər və dindarlar 
dərk etməlidirlər. Yalnız bu məsələni dərk etməklə və cəmiyyətin digər qüvvələrilə elm 
və texnologiya ilə, iqtisadi idrarələrlə, dövlət idrarələrilə birlikdə, əməkdaşlıqda insanlığı 
xilas etmək olar; insanları xoşbəxtliyə çatdırmaq olar; sülh əldə etmək olar. 

1400 ildən çox dərin tarixə gedib çıxan dinlərin bu gün yenidən keçmişi bayraq 
etməsi, hər kəsin həyatına fanatizm və fundamentalizm, tradisionalizm, gələcəyi 
düşünməkdən imtina, qapalılıq, izolyasionizm və qeyri - rasioanllıq gətirməsi cəmiyyətin 
və hər bir insanın əsil bəlasıdır. Dinləri qəfildən cəmiyyətdən kənarlaşdırmaq olmaz, 
onları yalnız reforma edərək, düşüncə üzərində dini diktaturanı ləğv edərək  insana və 
cəmiyyətə faydalı xidmətə yönəltmək olar. Ona görə mən qərara aldım ki, dinlərin 
rasional reforma yollarını da göstərim ki, onlar insanlara və cəmiyyətə faydalı xidmət 
etsinlər və səhv hərəkətlərdən imtina etsinlər. Xüsusilə, islamı  reforma etməklə, bu günə 
uyğunlaşdırmaqla islam xalqlarını xilas etmək olar. Ona görə islamın reforma 
strategiyasını hazırlayıb kitaba əlavə etdim. Məqsədim isə bəşəriyyət içərisində daha 
məzlum olan islam xalqlarını və onların  qeyri - rasional dövlət sistemlərini xilas etmək, 
onları xoşbəxtliyə çatdırmaqdır. 

Qədim Yəhudi  peyğəmbərləri və onların təlimləri  əsasında həmin regionda 
meydana gəlmiş digər peyğəmbər və ruhanilər dünyanı və yaşadıqları ictimai sistemləri 
dəyişməz, ağa – qul, istismarı əbədi, Allahın yaratdığı kimi qalmasını qəbul etmişlər. Bu 
sistemdə sadə insanların ağır vəziyyətdən xilasını  1) söz , fikir və  özünü - inandırmanın 
istifadə edildiyi  sitayiş-dualar vasitəsilə və 2) icma və quldarlıq quruluşunda  stabilliyi 
təmin etmək üçün  ağa  qarşısında davranış  tələblərinə əməl etməklə təklif edirdilər. 
Lakin bu insanları heç nədən xilas etmədi, onların üsyanlarının qarşısını ala bilmədi, 
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dözməyə  və hər şeyin  yaxşı olduğuna özünü inandırma isə özünü aldatma - yalandan 
özünə toxtaqlıq verməklə  insanları ictimai quruluşu  dəyişməkdən,  ağıldanistifadə 
etməkdən yayındırdı.  Nəticə olaraq insanlara xilas deyil, bədbəxtlik, gerilik, müharibələr 
və düşmənçilik gətirdi; insanlar arasına ayrılıq,  qruplara bölünmə saldı. 

Mən isə yeni rasional sivilizasiyanın xəbərdarı, dünyanı dəyişən, ictimai quruluşları 
insanların öz birgə ağlı və fəaliyyəti ilə dəyişdirilə bilən qəbul edərək, bu dəyişikliyi 
həyata keçirmək vasitəsilə  insanların xilas yolunu göstərmişəm.         

Mən insanlara – bəşəriyyətə rasional təşkil, idarə, qanun - vericilik, sosial - iqtisadi 
prinsiplər və cəmiyyətin hər bir üzvünün iştirak edə biləcəyi qanun və qərar qəbulu 
mexanizmi və prinsipləri, rasional həyat tərzini gətirmişəm; yeni rasional əxlaq və 
davranışı,  icmalar  arası münasibətlərin  rasional prinsiplərini,  elmi rasional 
sivilizasiyanın əsas prinsiplərini, dəyərlərini və qurmaq metodunu gətirmişəm. 

İnsanların şüuru və mühiti dərk etməsi, bu mühiti, xüsusilə, ictimai sistemin onun 
bilik və şüur səviyyəsinə uyğun olmasını tələb edir. Zəruri olaraq ictimai sistemin 
dəyişdirilməsi- səmərələşdirilməsi problemi yaranır. Bu kitab məhz ictimai sistemin 
təşkilinin rasional yenidən qurulması yolunu təklif edir. Elə bir təşkili quruluşu təklif edir 
ki, azlar, seçilmişlər deyil, hamı yaxşı yaşaya bilsin, bir hissə digəri üzərində dominant 
imkanlara malik olmasın. Azlar hakim rolu əlinə keçirərək çoxları istismar edib onları pis 
həyat şəraitində yaşamağa məcbur etməsinlər, bütün xalqa məxsus sərvətləri səmərəsiz və 
öz şəxsi hobbilərinə sərf etməsinlər - bütün xalqa bərabər xeyirlə çatmasını təmin etsinlər. 

Bu kitab Yer kürəsi vətəndaşlarına ümumi məqsədlər üçün, birgə  fəaliyyət üçün bir 
çağırışdır. 21-ci əsrə qədəm qoymuş  bəşəriyyət onun ümumi  böyük bilik və dərk 
etməsindən, şüur və ağıl səviyyəsindən geri qalan   ictimai quruluşlarını, qanunlarını, 
konstitusiyalarını, idarə sistemlərini və metodlarını,  həyat tərzlərini  necə bu səviyəyə 
uyğunlaşdıra bilər?  Kitabda  bu suala cavab olaraq  Rasional cəmiyyət ictimai quruluşu  
və onun yeni iqtisadi sosial  və əxlaq prinsipləri; rasional həyat tərzi, rasional dünyabaxış 
və digər tədbirlər təklif olunur. Kitab sizi diskussiyaya çağırır. Əgər bu təkliflər 
bəşəriyyətin əsas problemlərini  həll etməzsə, onda siz öz təklifinizi deyin, elə sistem 
təklif edin ki, yetişmiş ağıla, biliyə təcrübəyə uyğun olsun. 

Mövcud  dini mənbələr   çoxdan köhnəlmişdir: onların ziddiyyətli göstərişləri, bu 
günə uyğun gəlməyən məsləhət və təlimatları, elmi biliklə və real həyatla təsdiq 
olunmayan səhv inancları aşkar olmuşdur. Onlar eyni olmadığı üçün eyni faydalılığa 
malik deyillər. Onların belə formada istifadə olunması, davranışları onların nümunələrinə 
görə  seçmək bəşəriyyətin normal həyatı, birliyi, inkişafı üçün çox təhlükəlidir. Onların 
düzgün, zamana uyğun başa düşülməsi lazımdır. Lakin fundamentalizm çoxlarına bunu 
başa düşməyə mane olur. Dinlərdə insanlar üçün faydalı yalnız  xalqların  özlərinin tarix 
boyu formalaşdırdığı əxlaq və davranış normalarının təbliği və meditasiya qalmışdır. 
Qalan bütün digər miflər, ictimai həyatdan uzaqda durmağa çağırış, insanları bölmək, 
birliyə mane olmaq, həqiqəti danışmamaq, insan hüquqları, ədalət  uğrunda mübarizə 
etməmək keyfiyyətləri onların qeyd edilən yaxşı  cəhətlərini gölgədə qoyur və nəticədə 
onları lazımsız edir.  Bu kitab  dini kitabları,  ideologiyaları  əvəz edəcək və yeni rasional 
insan cəmiyyətinin əsasını qoyacaq  Başlanğıcdır, yeni pöhrədir, yeni toxumdur, Rasional 
cəmiyyət insanının nəzəri bilik mənbəsidir. 

Bu kitabı, nəhayət, qurtararkən mən onun qurtardığını hiss etmədim. Mən  bütün 
fikirləri sistemik formada təkrar olmadan , dəqiq, faktlarla yazmaq istədim, lakin  mən 
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buna tam nail ola bilmədim.  Hesab edirəm ki, gələcək zamanda bu ideyalar yeni 
biliklərin, yeni yanaşmaların nəticəsində daha da təkmilləşdiriləcəkdir. Güman etmirəm 
ki, mən öz tələblərimə və sizin tələblərinizə  tam cavab verən  kitab yaza bilmişəm. 
Müəyyən eyiblər  şübhəsiz, aradan qaldırılacaqdır. Nəyin eybi yoxdur ki? 

Bu kitab sizə bağışlanır. Nə qədər siz ondan istifadə edib faydalansanız mənə 
xoşdur. Bu mənim məqsədimdir. Lakin siz nə qədər buradakı ideyalardan qaçmaq 
istəsəniz, axırda yenə bu ideyalara gələcəksiniz. Bu, o ideyalar, o həllərdir ki, bu dövrdə 
ən rasionaldır, rasionallığı təmin edəcək yoldur, digər zaman və mühitlərdə də bu kitab 
yol göstərən işıqdır. Lakin bu halda onun düzgün başa düşülməsi, yəni daha universal 
prinsiplərini saxlamaq lazımdır. 

Mən Yel universitetinin (ABŞ)professoru hörmətli Vendel Bellə öz minnətdarlığımı 
bildirirəm.  Rasional cəmiyyət konsepsiyasının  hazılayandan sonra mən bu haqda 
məlumatı İnternet səhifəsində yerləşdirdim. Professor bu məlumatı aldıqda bu işi alqışladı 
və mənəvi cəhətdən həvəsləndirdi, habelə öz “Gələcəyin əsasları” kitabını mənə hədiyyə 
etdi. Mən habelə Dünya Futuroloji Tədqiqatlar Federasiyasına minnətdaram. Onlar məni 
bu cəmiyyətə üzv edərək mənim düşüncələrimin yetişməsində  kömək etmişlər. 
Federasiyanın keçmiş prezidenti professor Slaughterə, Doktor  Jerome Glennə - 
Millenium Projectin direktoruna, Doktor Söheyl İnayatullaha - bir nömrəli müsəlman 
futuroloquna  təşəkkürümü bildirirəm.  

Rəy və təkliflərinizi   rationalsociety@ mail.ru ünvanına və ya 
www.rationalsociety.org   səhifəsinə göndərin. 
 
Kitabın qısa məzmunu 

Kitabda əvvəl dünya rasional elmi dünyabaxışdan araşdırılır. Dünyanın və şeylərin 
quruluşunun Rasional nəzəriyyəsi təsvir olunur və reallığın  əsas qanunları, prinsipləri 
müəyyən edilir. İnsan və cəmiyyət konsepsiyası irəli sürülür  2-ci hissədə Rasional 
cəmiyyət konsepsiyası yaradılır, təklif və təhlil edilir, onun əsas prinsipləri və rasional  
dövlətin tipik konstitusiyasının əsasları müəyyən edilir. Burada qanun və qərar qəbulu 
sistemi, prosedurlar təsvir olunur, rasional kriteriyalar, insanlar üçün rasional həyat tərzi, 
rasional əxlaq kodeksi, ünsiyyət qaydaları və əxlaq, davranış prinsipləri müəyyən edilir. 
Rasional insanın hazırlanması, rasional təhsil prinsipləri verilir. 3 – cü hissədə fərdi 
rasional həyat məsləhətləri, uğurlu həyat, ailə,  fərdi inkişaf  haqda məsləhətlər verilir. 4-
cü hissədə ruhi aləm,  8 dini təlimin qısa təsviri və onlara rasional  baxışdan təhlil verilir. 
Burada, habelə Tanrı anlayışı təhlil edilir, onun elmi rasional mənası və xüsusiyyətləri 
aşkar edilir. Burada görünməz varlıqlar, dini anlayışlar – cin, şeytan, ruh və s. rasional 
mövqedən araşdırılır. Dünyanın müasir  enerj informasiya quruluş nəzəriyyəsi təsvir və 
təhlil olunur. 5-ci “Gələcəyi gözləməyin, gələcəyi qurun” hissəsində rasional gələcək 
nəzəriyyəsi, yaradıcılıq metodları, gələcəyi görmə, ixtira metodları, gələcək haqda 
proqnozlar, indiki və gələcək nəsillərə məktub verilir. 6-cı hissədə kitabın ümumi 
nəticələri verilir. 

Tofhid Mehdi  
Bakı, Azərbaycan 

30 İyun 2007 
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                                                                                   Müəyyən zamanda  və yerdə  
                                                                                    hər şeyin daha  yaxşısı var. 
 

HISSƏ 1. RASIONAL ELMI DÜNYABAXIŞ. 
 

1.  Rasional, rasionallıq  və  rasionallizm anlayişlari. 
    Gündəlik həyatımızda ketdikcə bu anlayışlar geniş istifadə olunmağa başlayır.. 
Görünür, bu, həyatda elmin və ağılın daha çox istifadə olunması ilə  bəşəriyyətin cahil və 
dini cəmiyyətdən ağıl – rasional cəmiyyətə doğru hərəkəti ilə əlaqədardır.  Avropa 
düşüncəsi rasionalist düşüncə hesab olunur. Rasional, ağıllı, səmərəli, kamil olmaq 
insanların əsas dəyərinə çevrilmişdir.  Krill və Mefodiyin böyük 2002 elektron 
ensiklopediyasına görə  ratio latınca  ağıl – idrak (разум) deməkdir(BEKM-2002). 
Rasional, rasionallıq isə - İdrakı, ağıllı, məqsədəuyğun , effektiv,  daha məntiqi , daha  
xeyirli  və ən optimal variant deməkdir. Rasionallaşdırma (latınca - rationalis ağıllı 
deməkdir) - səmərələşdirmə, nəyisə daha məqsədə uyğun etmək, ucuz, keyfiyyətli, sadə, 
rahat, daha qüvvətli, etibarlı, daha çox qabiliyyətli, uzun ömürlü  etmək, daha çox təbiət 
qanunlarına uyğun, daha üstün, ağıla uyğun etmək deməkdir. İdrak –ağıl, başa düşmə və 
mənalandırma qabiliyyəti deməkdir. İdrak - düşünə bilmək,  ağıl, intellekt, loqos 
(Heraklitın verdiyi anlayış), Nus ( Yunanca -ağıl)) anlayışları ilə eyni və ya yaxın qəbul 
olunaraq  müxtəlif  filosoflar tərəfindən verilmiş  izahatlara malikdir. İdrak - ağıl şüurla 
da qarışdırıla bilər. Belə ki,  mənbəyə əsasən şüur -  hadisə və şeyləri ilkin fərqləndirmə 
və istiqamətləndirmədir. Fikirləşə bilmək, rəy demək qabiliyyəti – ağılın aktiv fəaliyyətdə 
olması – Rassudok (Rus dilində) adlanır və bir çox dillərdə, məsələn, Fransız dilində bu 
idrak və ya şüur  kimi eyni qəbul olunur. Daha geniş mənada idrak üçün əvvəl düşünə 
bilmək - Рассудок lazımdır. İdrak isə  düşünmədən sonra fikir- mülahizə söyləyə bilmək 
- son mənanı anlamaq qabiliyyətidir.  Ümumi mənasına görə bütün elmi analiz, futuroloji 
metodlar,  qərar qəbul etmə, əsər yazmaq,  riyaziyyat və digər fənlər, elmi biliklər,  
texniki yaradıcılıq , məntig   idrakın  qabiliyyətləridir (özünü göstərmə formalarıdır). 
Rasionalizm bir mənasına görə 20 -ci əsrdə arxitekturada yayılmış yeni   tələblərə cavab 
verən tikinti metodu, tikinti formaları, yeni materiallardan istifadə hərəkatıdır. 
Rasionalism digər və əsas mənasına görə isə, Avropada orta əsrlərdə yaranan fəlsəfi 
cərəyan olmuşdur. Rasionalizm maarifçilik ideologiyasının fəlsəfi əsası idi və onun 
əsasını Fransız filosofu və riyaziyyatçısı  Rene Dekart (1596- 1650) qoymuşdur. Klassik 
rasionalizm təlimi 16-18-ci əsrlərdə Dekartın davamçıları  Spinoza B. , Leybniç Q., 
Malbranş N. tərəfindən yaradılmışdır. Leybniç  hesab edirdi ki, elmi bilik idrak vasitəsilə 
əldə edilə bilər. Klasik rasionalizmin əsas prinsipi odur ki, hər bir bilik və dünyanı dərk 
etmə yalnız ağıl vasitəsilə ola bilər. Digər tərəfdən, bəzi filosoflar tərəfindən rasionalizm  
protestantizmdə dini  təlimi elmi   yolla əsaslandırmağa və təlimi rasionallaşdırmaqa 
çalışan cərəyan olmuşdur. 
     Rasionalizm fəlsəfəsi  hadısə və şeyləri idrak əsasında izah etməyi məqsəd seçərək 
insanların praktik həyatında konservatizmlə və tarixi baxışla; elmdə Empirisizmlə ; dində 
Tradisionalizsmlə (ənənəçilik), fövqəltəbiiliklə və mistika ilə toqquşmuşdur. Tarixdə 
təcrübəni, hissləri, insan hiss üzvlərinin rolunu idrakın fəaliyyətində ayıranlar və mənasız 
mübahisələr çox olmuşdur(БЭКМ, 2002). Fəlsəfədə klassik Rasionalizm nəzəriyyəsinə 
görə idrak insanların dərk etməsi və davranışının əsasıdır.  
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Yeni rasionalizm və ya neorasionalizm. Bu kitab rasionalizmin yeni inkişaf fazası - 
yeni rasionalizm və ya neorasionalizm baxışlarını təsvir edir. Klassik Rasionalizm 
anlayışı ənənəvi fəlsəfədə empirizm və irrasionalizm, sensualizm  anlayışlarının 
əksinədir.  Elə Leybniç doğru  deyirdi ki,  əvvəl hisslərdə olmayan şey idrakda ola bilməz 
(BEKM 2002). Hisslər isə təbiəti (empriyanı)  - bütün ətraf mühiti  müşahidə nəticəsində 
yaranır, demək Yeni  Rasionalizm emprisizmin əksinə deyil, onun əsaslandığı təbiətin, 
daha ümumi  mənada mühitin  dərki  haqda nəzəriyyədir. Bu anlayış keçmişdə hesab 
edildiyi kimi hisslərə, intuisiyaya, təcrübəyə, tarixə zidd deyil, əksinə onlardan qidalanır. 
Yeni rasionalizm fəlsəfi baxışları idraka - ağıla əsaslanır və onun vasitəsilə nəticələr 
çıxarır. Ağıl isə ilkin hisslər, duyğular və təsəvvürlər,təbiətin müşahidəsi və ölçülməsi, 
intuisiya, habelə tarixi məlumatlar nəticəsində formalaşır. Və insanın gerçəkliyi duyğu 
üzvləri, intuisiya ilə dərkinin və analizinin son yüksək məhsuludur. Yeni rasionalizm heç 
bir biliyə və hissə, intuisiyaya abstrakt, doqma kimi baxmır və onları əbədi qalan düzgün 
hesab etmir. Hesab edir ki, gerçəkliyin hər bir dəyişilən anına ona uyğun biliklər, 
qiymətlər, təsvirlər vardır. 
    Bu kitabda qəbul edirik ki, idrak, hiss üzvləri vasitəsilə və şüurun işləməsi ilə əldə 
edilən, fikrən araşdırılan məlumatlar əsasında hər hansı bir nəticə çıxartmaq, qiymət 
vermək, müqayisə etmək, başa düşmək  qabiliyyətidir. İdrak  məlumatlar əsasında  
işləyir, fikir,  anlayış, düşüncədən istifadə edir;  anlayışlar, ifadələr müəyyən edir. İdrakın  
nəticəsi:  zəruri planlar, rəylər, layihələr,  davranış və real həyat fəaliyyəti, elm və 
texnikadır. Fransız maarifçiləri insan idrakının və  maariflənmənin  artmasını bəşəriyyətin 
hərəkətverici qüvvəsi hesab edirdilər. İdrak hisslər yolu ilə və ölçmə ilə  əldə edilən 
məlumata, təcrübə, eksperiment və müşahidəyə əsaslanır. Vendel Bell (1997; 2005) 
rasionallıq  anlayışını sociologiyanın rasional seçim nəzəriyyəsinin elementi hesab edir. 
Lakin bəzi alimlər iqtisadiyyatın rasionallıq haqda elm olmasını, sosiologiyanın isə qeyri 
- rasionallıq haqda elm olmasını bildirirlər. Digər tərəfdən, bəzi alimlər sosiologiya və 
iqtisadiyyat elmlərinin  individualizm, rasionallıq və voluntarizm anlayışlarını dəqiq 
təsvir edə bilməməsini qeyd edirlər(Juh-Horng Lin et al. 2000). Filosofların 
mübahisələrinə qoşulmayaraq bu kitabda rasional və rasionallıq anlayışlarını aşağıdakı 
mənalarda qəbul edirik. 
Bu kitabda son olaraq rasional, rasionallıq anlayışını  üç : 1)  idraka uyğun, ağıllı; 2) 
baxılan yerdə, zamanda  məqsədəuyğun; 3) daha effektiv – daha yaxşı, yəni rasioanllığa 
malik  ümumi xarakteristikanı əks etdirdiyini qəbul edirik.   

1) İdraka uyğunluq baxılan zaman və yerdə son dövrün  idrakı biliklərinə və dərk 
etmə metodlarına uyğunluq kimi müəyyən edilir. Əgər məsələ ümumbəşəri 
məsələ kimi baxılırsa, onda bütün bəşəriyyətin son dövrə qədər əldə etdiyi 
bilikləri istifadə olunur. İdraka, ağıla uyğunluq məntiqə də uyğunluq, ağılla 
əsaslandırıla bilmək kimi də başa düşülməlidir, səfeh olmaması, aydın, ardıcıl, 
əlaqəli olması, aid olduğu amillərlə razılaşdırılmış olması mənasında qəbul edilir. 

2) Məqsədəuyğunluq baxılan ərazi və zamanda aid olduğu şəxsin, qrupun, icma və 
dövlətin məqsədinə və ya obyektin – qurğunun, baxılan canlının, cismin 
təyinatına, məqsədinə, yaşama üsuluna uyğun olması və toqquşmamasını nəzərdə 
tutur. Burada şəxsi məqsədəuyğunluq bəzən və şübhəsiz, tezi - geci ictimai 
məqsədəuyğunluqla toqquşacaqdır. Bu məsələ rasional cəmiyyət quruluşunda - 
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əxlaq, iqtisadi prinsip və idarə etmə və digər razılaşdırma üsulları ilə  həll 
edilmişdir.  

3) Rasionallıq  prinsipi  - daha sərfəli, daha effektiv daha asan, daha kamil və digər 
oxşar anlayışları əhatə edir. Bu, hissə 2-də  geniş təsvir olunmuşdur. 

Xüsusilə rasional və rasionallıq anlayışının bu üçüncü,  bilavasitə rasionallıq  prinsipi 
üzərində  daha geniş izahat verilməsi lazımdır. 
 “Hər şeyin daha yaxşısı var” ifadəsini rasionallığı müəyyən edən ümumi əsas ideya 
kimi irəli sürürəm. Bu “yaxşı” konkret zaman və məkandakı məsələlərə həmin ana qədər 
olan biliklə müqayisədə müəyyən edilir. Qeyd edilmiş “ Hər şey”bu ifadələri nəzərdə 
tutur: - yəni,  hər üsulun, biliyin, qurğunun, insanın, canlının, maşının, baxışın, 
nəzəriyyənin , formanın, hərəkətin, inkişafın, idarənin, ictimai quruluşun,  davranışın, 
qanunun, normanın və s. - hər şeyin daha yaxşısı - daha rasionalı, daha sərfəlisi, daha 
kamili var. Şeyləri fərqləndirən bu keyfiyyətlər də  baxılan zaman və məkana və ağıla 
aiddir. Bir zamanda və ya bir məkanda rasional olan şey, digər zamanda və məkanda 
rasional hesab olunmaya bilər. Rasionallıq prinsipi - yəni daha yaxşı ola bilmək 
formasında olmaq prinsipi bütün kainatda və yer təbiətində - canlı və cansız varlıqlarda 
var. Yerin, Günəşin ətrafına fırlanması  və olduğu formada və uzaqlıqda olması onun 
üçün ən rasionaldır, yəni ən yaxşıdır. Hər konkret mühitdə maddənin bir formada, digər 
mühitdə isə başqa formada olması onun üçün rasionaldır, yəni ən yaxşısıdır. Heyvanlar da 
rasionallıq prinsipilə yaşayır. Özləri doğulan andan yaşaya bilmək formaları seçirlər, 
qidalanma, ovlama, müdafiə üsullarını öyrənirlər. Mühitə uyğun yaşama, qorunma 
üsullarını seçirlər, yəni iki tələbə - onlara və şəraitə (özü və mühitə) uyğun daha yaxşı 
metod və formalar seçirlər. Cansız kainat rasional formasını və olma üsulunu tez 
müəyyən edə bilsə də, canlılar bunu öyrənərək, başa düşərək, uyğunlaşaraq uzun müddətə  
edirlər. Bu kitabda məhz insanlar üçün rasionallıq - dərk etmək və rasional davranmaq 
üçün lazımı biliklər təsvir edilmişdir. Burada dünyaya rasional baxış, universal 
qanunların müəyyən edilməsi, cəmiyyətin, insanın dərki və cəmiyyətin rasional quruluşu  
və idarə edilməsi; rasional əxlaq , ünsiyyət, nəzakət və ədəb qaydaları, müxtəlif dini elmi 
baxışların analizi,  naməlum, sirli hesab edilən və insanla bağlı hadisələrin   araşdırılması 
verilmişdir. Bu biliklərin hamısı insanın həyatını, onun ictimai idarəsini  
rasionallaşdırmaq , onun rasional həyat və davranış seçməsinə kömək etmək üçündür.  
    Rasionallığın digər daha ümumi prinsipi “ hər şeyin - canlının , cisimin, insanın  hər 
davranışın, formanın aid olduğu mühitə - üst sistemə (onun prinsip və yaşama 
üsuluna, tələbinə, funksiyasına, bütövlüyünə)  uyğun olması - əks olmaması” 
prinsipidir .   
     Cəmiyyətə aid etdikdə rasionallıq, insan  və dövlətin davranışının əxlaqa və 
mənəviyyata uyğun olması, habelə humanist prinsiplərə uyğunluq, bütün cəmiyyətin 
mənafeyinin güdülməsi,  daha ağıllı, daha faydalı, başqalarına zərər verməyən davranışın 
seçlməsi, rasional qanun və qərarların verilməsi, idarə olunması,  habelə dünya 
bəşəriyyətinin ümumi mənafelərinə zidd olmayan davranışın seçilməsi deməkdir. 
     Rasional, rasionallıq anlayışlarının hər bir fəaliyyət sahəsində - fəlsəfədə, 
iqtisadiyyatda, ictimai qanun və idarə etmədə, sosiologiyada, siyasi elmdə, tikintidə, 
texnikada, insan davranışında və sairdə müxtəlif spesifik, həm də  ümumi mənaları var. 
Rasionallıq haqda Maks Veberin və Fon Neymanın,Yurgen Habermasın, mümkündür ki, 
başqalarının  da nəzəriyyələri vardır. Lakin bu mövzu yenə də açıqdır. Lazımdır ki, hər 
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bir sahədə dəqiq olaraq rasional və rasionallıq pinsipləri geniş təsvir edilsin, təlim edilsin 
və insanlar ondan qərar və qanun qəbulunda, davranışda, seçim etdikdə istifadə etsinlər. 
Bu, həyatın yaxşılaşdırılması – dünyanın düzəldilməsi üçün  ən zəruri  məsələdir. Başqa 
cürə bütün insanlar xoşbəxtlik, sülh və inkişaf əldə edə bilməzlər, yalnız kiçik zirək 
qruplar üstün maddi , texnoloji, hakim səviyyədə olar, əksəriyyət isə əzab çəkməli, onlara 
işləməli olar.  
     Bu kitabın da məqsədi məhz dünyanın, şeylərin rasional nəzəriyyəsini yaratmaqla və 
rasional ictimai quruluşu əsaslandırmaq və konstruksiya etməklə, rasionallıq elmini 
həyata keçirməklə insanları və onların cəmiyyətlərini xoşbəxtliyə çatdırmaqdır. 
 
2.  Kainat və  yer kürəsinin yaranması 
 
Müxtəlif baxışlar     
      Dünyanın (kainatın) quruluşu haqda hər bir insanda spesifik  mülahizə yaranır. 
Müşahidə və empirik məlumatların analizi dünyanın həqiqi quruluşunu tapmağa imkan 
verir. 
Təbiətin müşahidəsi və insan tarixinin öyrənilməsi,  astronomiyanın müşahidələri onun 
tarixə malik olduğunu hansısa başlanğıca malik olduğu ideyasına gətirir. Yerdə  hər şeyin 
yaranması, böyüməsi, sonra məhvi,  dünyanın da, Yerin də yarana biləcəyi  və nəhayət, 
ölə biləcəyi fərziyyəsinə səbəb olur. Dünyanın yaranması haqda müxtəlif  dini idealist 
baxışlar və elmi baxışlar mövcuddur. Dünyanın    yaranışı haqda ilk fərziyyələr  ibtidai 
icma və quldarlıq dövrlərində yaranmışdır.         
     Dünyanın yaranması haqda 4000 -dən çox  rəvayət var (http://ml.volny.edu ). Bu 
fərziyyələr dini kitabların, folklorun, miflərin vasitəsilə bu günə qədər gəlib çatmışdır.  
Dünyanın yaranması və izahı haqda ideyalar əsasən iki qrupa bölünür:  idealizm və 
materializm. Hər nəzəriyyənin konkret müəllifləri var. 
     İdealism.  İdealizmin kökləri dinlərdən başlayır. Çox Allaha inam dinlərində hesab 
edilirdi ki, Allahlar əvvəl yaranmış, sonra isə kainatı, yeri və insanları yaratmışdır. 
Idealizm hesab edir ki,  dünya ruhu, dünya idrakı və iradəsinin birləşdirdiyi ruhi mahiyyət  
və s. ruhi elementlər dünyanın əsasıdır və dünyanı yaratmışdır. Hesab edilir ki, ruh, şüur,  
düşüncə, psixi hissə əsasdır;  materiya isə ondan törəmədir.  İdealizmin çoxlu növləri var. 
(BEKM-2002).  İdealist  fəlsəfi nəzəriyyələrə görə, dünya olmamışdan əvvəl ideya, ruh, 
dünya zəkası olmuşdur və o dünyanı yaratmışdır. Bu nəzəriyyələrin əsasında  qədim 
yunan filosofu Platonun (b.e.ə. 428—348 illər) yaratdığı və bu günə qədər müxtəlif 
filosoflar tərəfindən müdafiə olunan və inkişaf etdirilən  təlim durur. 
    Materilalizm isə fəlsəfı nəzəriyyə olaraq qəbul edir ki, dünya maddidir, şüurdan asılı 
deyil, heç kim yaratmayıb, əbədi mövcuddur və şüur, düşüncə materiyadan törəyən 
xassəsidir, dünya və onun qanunauyğunluğu başa düşüləndir. İdealizmin əksinədir. 
Materializmin: antik, intibah dövrü, mexaniki , Fransız, antropoloji, dialektik növləri 
vardır. Materializm düşüncəsinin ideyaları yazılı tarixdə Heraklitin ( 530-470 il b.e.ə.) 
fikirləri ilə başlayır və atomist materializmi yaratmış Demokritin (b.e.ə.470 ildə 
doğulmuşdur), Epikurun  və Lukresinin  təlimi ilə və sonralar Marks və digər filosoflar 
tərəfindən genişləndirilmişdir. Materializm və idealizm ideyaları tərəfdarlarının  bir - 
birini qəbul etməməsi onların eyni dildə danışa bilməməsi səbəbilədir. Məsələn, idealizm 
və onu qəbul edən dinlər deyir ki, dünya sonludur;  materialistlər isə deyirlər ki, dünya 
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sonsuz, əbədidir.    Rasional dünyagörüş nəzəriyyəsində bu ziddiyyət asan aradan qalxır, 
əgər bu fikri belə ifadə etsək: - Dünya materiyadan (daha dəqiqi hissəciklərdən) 
formalaşmış şeylərin başlanğıc və son vəziyyətlərinin  qanunauyğun ardıcıllıqla 
dəyişməsilə baş verən prosesidir. 
    Materialistlər gördüklərinə, sübut olunan faktlara inanırlar. Idealistlər isə hisslərinə, 
fikirdə qurulan müxtəlif fantaziyalara inanırlar. Lakin heç biri digərini eşitmək və başa 
düşmək istəmir. Gerçək həyatda, inkişafda yalnız materialist baxış bütün problemlərin 
həllinə imkan verir, idealist nəzəriyyələr isə heç bir faydası olmayan fikirlər toplusudur. 
Hər iki nəzəriyyəyə baxdıqda onların hər biri gördüklərinin və ya hisslərinin bir tərəfinə 
diqqət verib, digər tərəfini fikirdən atırlar. Nəticədə ziddiyətli nəticələr alırlar. Bu isə, 
şübhəsiz, insanın  zəruri olaraq malik olduğu subyektivliyi ilə əlaqədardır. 
     7000 il əvvəl Şumer  xalqının yaratdığı və miflərə çevrilmiş təbiət haqda fərziyyələr 
və  ictimai qaydalar , sitayişlər əsasında yaranmış İudaizm, Xristianlıq və İslam dinlərinin 
ümumi mövqeyi vardır. Bu mövqeyə görə əvvəl Allah  göyü və Yeri yaratmış, sonra işığı 
yaratmışdır ; bunu  1 gün ərzində, sonra  bütün yerdəki  canlı sistemini isə qalan 5 gün 
ərzində  yaratmışdır. Bu mövqeyə görə dünyanın həm başlanğıcı, həm də sonu 
(apokalipsis) vardır. Bu haqda Bibliya yazır:  “Əvvəl Allah göyü və Yeri yaratdı.. Allah 
dedi, qoy işıq olsun ... işıq oldu”(Bibliya 1-3). Kitabda Allahın göyü və Yeri nədən 
yaratması yazılmasa da, bu dinlərə inananlar hesab edirlər ki, heç nədən yaratmışdır. 
Bibliyada dünyanın nədən yaranması deyil, onun məhz sözlə, ideya ilə fikirlə qəfildən 
yaranması  məlumatı verilir.  
     İlk dəfə  qədim şamanlıqda və sonra qədim  və bizim era dinlərində  irəli sürülən  
dünyanın  necə yaranması sualı elmin də maraq dairəsindədir.  
Kainat birdən - birə Allah tərəfindən yaradılmışdırmı və dünyanın sonu varmı? 
Elmi araşdımaların - astronomiyanın, fizikanın müəyyən etdiyi faktlar əsasında kainatın 
və Yerin nəzəriyyəsi və  müxtəlif fiziki modelləri yaradılmışdır və fasiləsiz 
təkmilləşdirilir. Ymumi nisbilik nəzəriyyəsi  kifayət qədər fərziyyələr irəli sürməyə 
imkan verir. Dünyanın  fiziki parametrləri, dəyişməz sabitləri məlumdur. Dünyanın açıq 
ya qapalı olması, siklik dəyişən olması,  qeyri - stasionar olması,  genişləmməsi və 
sıxılması  və bunların növbə ilə siklik əvəzlənməsi, isti kainat, soyuq kainat nəzəriyyələri 
var. Elmi mənbələrə görə planetlər, onların peykləri fırlanan qaz-toz dumanlıqlarından, 
kiçik bərk cisimlərdən əmələ gəlmişdir (BEKM2002) . Bu bölmə   profesor İ.D. 
Novikovun yaratdığı və topladığı elmi faktlar əsasında  yazılmışdır (Novikov 1983).  
Günəşin yaşı 4,6 mlrd ilə qədərdir. Müasir kosmoqoniya nəzəriyyəsinin əsasında İ. 
Kantın və P. Laplasın Günəşin və planetlərin soyuq  eyni qaz-toz buludlarından 
yaranması fərziyyəsi durur. Kainatda  habelə görünməyən maddə  qalo - qalaktikaların 
mərkəzini və qalaktikalar arası fəzanı doldurur. Fəzada habelə şüalanmayan cisimlər də 
vardır ki, onları qravitasiya təsirinə görə aşkar etmək olur.             
    Yer kürəsinin aid olduğu Günəş sistemi Süd yolu qalaktikasının bir üzvüdür və bu 
qalaktika spiralvarı qalaktika tipinə məxsusdur. Burada 200 milyard  qoca, cavan, orta 
yaşlı ulduz, ulduzlar arası qaz(proton və neytron), toz, ağ karlik ulduzları( elektron 
ulduzları), neytron ulduzları (diametri 10-20 km, kütləsi 2-3 Günəş kütləsi boyda) və qara 
deşiklər (qravitasiya radiusuna qədər  sıxılan,  diametri 10- 30 km, kütləsi 3 Günəş 
kütləsindən çox olduqda) vardır. 1054 –cü ildə cavan neytron ulduzunun partlayışı 
zamanı ( işığı səmada böyük bir ərazini tutur) yaranmış qara deşik, hansı ki işıq şüası 
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çıxmır, 1960 ildə kəşv edilmişdir. Elmi fərziyyələrə görə kainat görünməyən 
neytron hissəciklərindən olan karkasa malikdir, bu karkas arı şanına oxşayır. Bu şanın 
qəfəslərində divarları boyu qalaktikalar yerləşmişdir. 2007 –ci ilin Fevral ayında 200 
milyon işıq ili uzaqlıqda olan yeni ulduzun yaranması müşahidə edilmişdir (TV xəbərləri) 
    Kainatın bir hissəsini meta - qalaktikalar təşkil edir . Bu milyardlarla qalaktikalardan – 
ulduz sistemlərindən ibarətdir, hansı ki qravitasiya qüvvələri ilə bir- birilə   
bağlıdır.  Trilion ulduzları olan qalaktikalar vardır.  Qalaktikalar ulduzlar, ulduzlar - arası 
qaz , toz, ağ cırtdan, neytron ulduz və qara deşiklərdən ibarətdir.  Qalaktikalar elliptik, 
spiral və qeyri - düzgün qruplara bölünür .                         
     Qalaktikaların mərkəzində  kütləsi milyon Günəş kütləsinə çata  bilən  qara deşiklərin 
olması güman edilir .  Müşahidələr göstərir ki, 10 Günəş kütləsindən artıq ulduzlar 
yarandıqda (şübhəsiz, bu birləşmə ilə olur)müəyyən parametlərdə onlar xarici qatını 
ataraq sürətlə daxilə, qravitasiya radiysunadək sıxılır, kiçik şara çevrilir, lakin stabil ola 
bilmədiyinə görə partlayır. Nüvə enerjisi ehtiyatı qurtaqdıqdan sonra belə ulduz sıxılaraq 
ağ cırtdan ulduza, neytron ulduza və ya kiçik ölçülü qara deşiyə  çevrilir. Bu, ulduz 
təkamülünün son mərhələsidir. Qalaktikada zaman keçdikcə sıxlığı böyük olan belə 
obyektlərin sayı artır. Digər tərəfdən Günəş və ulduzlar, hansı ki əsas hissəsi hidrogendən  
ibarətdir, hidrogenin nüvə reaksiyası ilə yanıb heliuma və digər kimyəvi elementlərə 
çevrilməsi prosesi gedir. Spiral  qalaktikalar öz oxu ətrafında təqribən 250 milyon ilə bir 
dəfə  fırlanır. (http://zaoch.pomorsu.ru). Bizim Günəş sistemi  30 milyon ildə bir dəfə 
qalaktikanın ulduzlarla sıx olan yerinə yaxınlaşır və burada toqquşmalar ola və sistem 
məhv ola bilər. 
20-ci əsrin 20 - ci illlərində Fridman Eynşteyn tənliklərini qeyri - stasionar kainat üçün 
həll etdi və sübut etdi ki, kainat ya genişlənməlidir, ya sıxılmalıdır. 1929 –cu ildə Habbl 
müşahidə etdi ki, uzaq qalaktikalar bizdən sürətlə uzaqlaşır. Sonradan  bu məlumat 
əsasında kainatın genişlənməsi nəzəriyyəsi yaradıldı.  
    Bu nəzəriyyəyə görə kainat vahid bir  sonsuz sıxılmış  sinqulyar kütlədən  partlayışla 
yaranmış və genişlənməkdə davam edir. Genişlənməyin səbəbi məhz həmin partlayış 
zamanı radial mərkəzdən qaçma qüvvəsidir. Ulduz sistemləri - qalaktikalar və digər ulduz 
birləşmələri kainatda  müşahidələrə görə  öz ölçülərini dəyişmir – genişlənmir,  
genişlənən yalnız qalaktikaların və  ulduz birləşmələrin bir - birindən uzaqlaşmasıdır.  
     İsti kainat nəzəriyyəsi kainatın  qapalı ya açıq olmasını deyə bilmir. Açıq olduqda 
kainat mənfi əyriliyə malik olur; onda kainat sonsuz genişlənməlidir. Kainat qapalı olsa, 
onda əyrilik radiusu müsbət olur, bu halda genişlənmə sıxılma ilə əvəz olunur. Hər iki 
halda kainat sonsuzdur və sərhədsizdir.  
    Elmi dəlillər sübut edir ki, neytron ulduzun, hansı ki, sinqulyar vəziyyətdədir, radiusu 
10-20 km ola bilər, əgər kütləsi 3 Günəş kütləsindən artıq olsa, qravitasiya qüvvələrinin 
təsirilə ulduz dayanıqlığını itirir və partlayır və qara deşik yaranır. Bu fakt dünyanın 
vahid bir kütlə olan şardan yaranmasını şübhə altında qoyur. Yəni  kainat sıxılaraq bir 
böyük  sıxlığı tələb edilən 10 93 Q/sm 3  olan sinqulyar vəziyyətə düşə bilmədiyi üçün  
belə yaranma başlanğıcı necə ola bilər? Genişlənmə nəzəriyyəsi ilk partlayışa qədər nə 
olmuşdur sualına cavab verə bilmir.  
     İlk partlayışdan bu günə qədər Kainatın yaşının isti kainat nəzəriyyəsinə görə  13 
milyard ildir  Sinqulyar vəziyyətdə hədsiz temperaturda və sıxlıqda heç bir maddə, atom, 
molekul yox idi, yalnız müxtəlif elementar hissəciklərin qatışığı var idi. Temperaturu 



 19

milyardlarla dərəcəyə çatan  Sinqulyar kütlənin Partlayışı nəticəsində  elementar 
hissəciklər birləşərək protonu - ilk hidrogen atomunu, sonra heliyumu  və sonra soyuma   
prosesləri nəticəsində  karbon qazını  və digər kimyəvi elementlər və göy cisimləri 
yaranmışdır. Partlayışın 0,3 saniyəsində temperaturun 10 mlrd. dərəcədən çox olduğu 
mühitdə fotonun təsirilə işıq kvantları elektron, pozitron, neytrino və antineytrino və cüzi 
miqdarda adi maddə yaranır. Adi maddə bu zaman atomlar formasında deyil, yüksək 
temperaturlu ionlaşmış plazma formasında olur. Bu dövr inflyasiya adlanır. Sonrakı  3 
dəqiqə müddətində nukleosintez mərhələsi - hidrogen, helium, deyterium və digər 
elementlərin atomları yaranır. Bundan sonra  1 milyon il ərzində  rekombinasiya dövrü - 
proton və neytronların toplaşması, buludların yaranması baş vermişdir. Rekombinasiya 
dövründən sonra maddə bütün kainata səpələnmişdir. Sıxlığın çox olduğu yerlərdə 
qravitasiya xassəsi işə düşmüş və  maddə müxtəlif nöqtələrdə toplanmağa,  ayrıca bulud 
topalarına çevrilmişdir, bunlar isə böyük qravitasiyaya malik olmuşdur. Bundan sonra  
100 milyonlarla illər keçəndən sonra həmin buludlardan qalaktikalar formalaşmışdır. 
Hadisə spesifik ardıcıllıqla davam etmişdir, sonra qalaktikalar, ulduzlar, Günəş və 
planetlər yaranmışdır. Prosesdə yaranan yüksək enerjili işığ-fotonlar digər hissəcik və 
antihissəcik, maddə və antimaddənin yaranmasında iştirak etmişdir. Hər yeni ulduz məhz 
mövcud maddələrdən, hissəciklərdən yaranır. Kainatda işıq kvantlarının kütləsi adi 
maddədən dəfələrlə çoxdur. (Novikov 1983).   
 
Kainatın yaranması haqda müəllifin irəli sürdüyü yeni rasional baxışlar. 
   Dünyada davamlılıqın - fasiləsiz mövcudiyyətin  və müvazinətin saxlanmasına doğru 
hərəkətin səbəbi  yaranma və parçalanma, dəyişmə proseslərinin müxtəlif zamanlı və 
müxtəlif sürətli olmasıdır. Məhz bu amil kainatda müvazinətin fasiləsiz pozulmasına 
səbəb olur və müxtəlif növ hərəkətlərin yaranmasına, proseslərin getməsinə, çevrilmələrə 
səbəb olur. 
     Böyük Partlayış nəzəriyyəsinin səhvi ondadır ki, o deyir ki, dünya təkcə bir vahid 
kütlədən partlayaraq yaranmışdır. Mənim fikrimcə: 
  1) əgər belə olsaydı, müvazinət tez formalaşardı və dəyişiliklər dayanardı. Dəyişiliklərin 
fasiləsiz olması üçün (yəni materiyanın, elementar hissəciklərin , varlığın olması üçün) 
sistemlərin müvazintinin fasiləsiz pozulması,  başqa sözlə, təsirə məruz qalması, yəni  
mühitin olması tələb olunur. 
2) Əgər bütün kainat materialı (hər nə var) eyni zamanda bir sinqulyar kütləyə toplaşa 
bilməzsə, yəni bunun üçün onu toplayan bir şərait , qüvvə yoxsa,  o necə toplanar və 
partlaya bilər? 
Bu arqumentlərə görə fərz etmək  olar ki: 
1. İlk adlandırılan  böyük partlayış ilk  deyildi və son partlayış deyil  və yeganə deyildi və  
bu zaman kainatın başqa hissəsində digər hissəciklər - müxtəlif radio, işıq dalğaları , 
maddə və maddədən yaranan  göy cisimləri var idi.  
2. Kainatda fasiləsiz  maddənin çevrilmə mərkəzlərində - qalaktikaların mərkəzlərində və 
ulduzlarda sıxılaraq, toplaşaraq hədsiz qızaraq elementar hissəciklərə parçalanması və 
müxtəlif kimyəvi elementlərin yaranması və yenidən fəzaya burulğanlar şəklində atılması 
baş verir. Soyuma və sürətli hərəkət nəticəsində  yeni maddə və müxtəlif yeni ulduzlar və 
qalaktikalar, cisimlər əmələ gəlir. Habelə qaz toz dumanlıqlarından yeni ulduzların və  
qonşu böyük ulduzların birləşməsi və yeni ulduzun yaranması da kainata yeni partlayış 
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məhsulları atır və onların da evolyusiyası başlayır. Bu proses fasiləsiz, lakin müxtəlif 
zamanlarda,  kosmosun müxtəlif yerlərində gedir. Belə bir fikrə relikt şüalanmasının 
eynicinsli olmaması  faktı (2006-cı il kəşvi) da  əsas verir. 
3. Kainatda daha çox kütləyə malik olan ulduzlararası qazın (67%hidrogen və 27% 
heliumun) toz hissəciklərinin, görsənməyən materialın, işıq kvantlarının bir yerə toplana 
bilinməsi qeyri - mümkündür. Habelə kainatdakı maddənin – qalaktika sistemlərinin, 
ulduzların eyni zamanda bir yerə toplanması da, eynilə, qeyri - mümkün hadisədir. Çünki 
,  əgər onları bir yerə toplaya bilən bir marşrut, təsir qüvvələri  yoxdursa, onda onlar 
toplaşa bilməz.  
4. Kainatın genişlənməsi təsəvvürü obyektiv deyil. Spektrin qırmızıya sürüşməsi kainatın 
Yer kürəsindən uzaqlaşması illuziyasını yaradır. Bu görüntünün səbəbi Yerin öz oxu 
ətrafında və Günəş ətrafında fırlanması, habelə Yerin Günəşlə birlikdə qalaktikanın 
ətrafına fırlanmasıdır. Karuselə minin və ətrafa , daha uzaqlara baxın, onların  sürətlə 
uzaqlaşmasını görəcəksiniz. Qırmızıya sürüşmə də bu effektin nəticəsi ola bilərdi, yəni 
Yerdə olan müşahidəçi üçün qalaktikalar işıq sürətindən böyük sürətlə uzaqlaşması 
illuziyası yaranacaqdır.  
 Nəticə: kainat, yəni qlaktikalar arası məsafə bir istiqamətli və fasiləsiz genişlənmir. Buna 
səbəb yoxdur. Burada yalnız dalğavari titrəyişlər ola bilər, nəticədə hər şey öz yerində - 
hərəkətdə və ya bir - birinə nəzərən sükunətdə ola bilər. Nəzəriyyənin dediyi kimi ya 
sıxılma, ya genişlənmə və ya dalğa üzrə yerində rəqs etmə hərəkətində ola bilərdi. Yalnız 
spiral qalaktikalar fırlanmaqdadır. Fırlanmayan qala-qalaktikalarda da ulduz və planetlər 
ümumi cəzb etmə qüvvəsilə sistem formasında durmuşlar - genişlənməyinə səbəb yoxdur. 
Kiçik yerli genişlənmələr yeni partlayışların olduğu zonalarda mümkündür. 
5. Spiral qalaktikalar və ulduzlar kainatın  maddəni onun hissələrinə atomlara və 
hissəciklərə, elektromaqnit dalğalara, işığa çeviriciləridir- “turbinlərdir”. Bundan sonra 
onun mərkəzindəki oxu istiqamətinədə hər iki tərəfə hissəciklər qarşılıqlı əlaqədə olaraq 
atılır və yenidən maddənın və yeni cisimlərin - ulduz və Günəşlərin, planetlərin  
yaranması prosesi, güman ki,  gedir.(bax Fiq. 1 və 2) Kainatda daim kiçik cisimlər 
böyüklərin olduğu yerə cəzb olunaraq toplaşırlar və fırlanma hərəkətində olur və ya bir - 
birilə birləşərək yeni çevrilmələr yaradırlar. Ox istiqamətində fırlanaraq atılan hissəciklər 
soyuyaraq yenidən materianın kombinasiyalarını – sonda cisimləri əmələ gətirir, vertikal 
və mərkəzdən qacan əyri xətt üzrə atılan bu materiallar cisimlərə çevrilərək hissələrlə 
spiral trayektoriası ilə və qeyri - səlis atılır və nəhayət,  ana spriralın qanadlarına uzun 
müddətdən sonra yenidən cəlb olunaraq spiral qalaktikanın fasiləsiz qollarını yaradırlar. 
Belə olmasaydı, spiral qalaktikalar fırlanıb qurtarardı, lakin onlar qurtara bilməz, yeni 
cisimlər fırlanma ilə qoşulur, qolları davam etdirirlər - bərpa edirlər. Mövcud  
Genişlənmə nəzəriyyəsi deyir ki, guya, bir nöqtədən partlayışla yarandığı üçün kainat 
genişlənir. Yuxarıda əsaslar verildi ki, tək  bir nöqtə ola bilmədiyi üçün bu mümkün 
deyil. Spiral qalaktikaların oxları istiqamətində hissəciklərin əyri, kənara istiqamətli 
atılması ilə yaranan ulduzlar və sairə hamısı atıldığı istiqamətdə öz yolları,  inersiya ilə 
hərəkət edir. Köhnə cisimlərə rast gəldikdə onlarla birləşir - toqquşur, nəhayət, sürətlərini 
itirir və cazıbə qanunna görə stabilləşirlər, geci - tezi spiral qalaktikaların bir qoluna cəlb 
olunaraq yenidən onun mərkəzi ətrafında fırlanmağa başlayırlar, sikl təkrar olur. Vertikal 
oxla atılmış, lakin əyri xətlə hərəkət edərək formalaşan yeni cisimlər qalaktikanın 
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fırlanma  müstəvisinə doğru, nəhayət, əyilməyə - qayıtmağa başlayırlar (Fiq .1 və 2 a, b)    
Fig. 1- də spiral qalaktikanın yan qollarına cisimlər həm altdan, həm üstdən daxil olur və  
mərkəzə doğru fırlanaraq yaxınlaşırlar, mərkəzdə qara deşik və ya başqa çevrilmə gedir. 
Burada qalaktikalar toqquşur, hissəciklərə çevrilir, qalaktikanın  B və C oxunun  
uclarından kənara atılır. Bundan sonra soyuma nəticəsində məlum çevrilmələr baş verir -  
buludlar və yeni cisimlərin əmələ gəlməsi. 
Fiq. 2a spiral qalaktikanın daha çox kiçildilmiş iş prinsipini göstərir, o kəsdikdə xaça, 
kəsilməsə isə fırfıraya oxşayır. Fiq 2b göstərir ki, əgər hər hansı spiral qalaktika varsa, 
onun kimi onunla bir sistem yaradan digər 3 belə qalaktikada var – onlar bir - birinin əks 
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tərəflərində perpendikulyar oxlar üzərində yerləşiblər. 
Dünya tək bir nöqtədən partlama – BİG BANG ilə yarana bilərdimi ? Təbiətdə hər şey 
yalnız başqa bir böyük sistemin daxilindədir və başqa sistemlərlə bağlı və qarşılıqlı 
əlaqədə ola bilər. Bu məntiq bizi dünyanın yaranmasında fərz edilən böyük partlayışın ola 
bilməsi ehtimalına yenidən baxmağa gətirir. Fərz etsək ki, bütün kainat materialı 
müəyyən spiral boyu hərəkətlə bir nöqtəyə toplaşmağa doğru hərəkətə başlayır və nöqtə 
yaranmaqla (bütün materialın gəlib toplanması!) partlaması, yalnız eyni zamanlı ola 
bilərdi. İki ziddiyyətli vəziyyət - olmaq və olmamaq üst - üstə düşdükdə bu hadisə ola 
bilərdi. Digər tərəfdən,  bu böyük nöqtə  ani zamanda  yarana bilməz və sıxılaraq – 
sıxılmış maddənin çoxalması ilə  ölçüdə müəyyən hədlərə çatdıqda (hələ bütün kainat 
materialı gəlib toplaşmadan ) partlayardı. Bütün materialın toplanması baş tutmazdı..   
Nəticə:  “Big Bang”- ilk tək partlayış olmamışdır, “Petty Bangs”, yəni çoxlu kiçik 
partlayışlar olmuşdur və olur. Yalnız bütün kainatın bir kürəyə toplanması ssenarisi 
yazılandan sonra böyük partlayışın olması qəbul edilə bilər. 
      Əgər istənilən aktiv ulduza baxsaq, o öz enerjisini sərf edib ( özü - özünü yeyib) 
qurtaracaqdır. Kainatda materiya, ulduzlar miqdarı, maddənin  hər hansı işıq, yüklü 
hissəcik formasında miqdarı və daşıdığı enerji azalmadığı üçün, demək, kainatda yeni 
enerji mənbələri (yeni “günəşlər”, ulduzlar) yaranmalıdır. Yeni kiçik  kainatlar 
doğulmalıdır və böyüməlidir -əlavə  maddə və ya enerji miqdarı qəbul etməklə. Dünyanın 
modeli bu prisiplərlə qurula bilər. (bax fig 1 və 2) 
    Belə bir nəticə  iudaizm kahinlərinin irəli sürdüyü və bu dindən yaranan digər dinlərə  
inananların beyninə uşaqlıqdan yeridilmiş dünyanın heç nədən və yalnız bir yaradılış aktı 
ilə yaradılması ideyasının səhv  və uydurma olduğunu sübut edir. Kahin bunu heç cürə 
bilə bilməzdi. Onun bu məsələni bilməsi üçün Allahın ifadə etdiyi təbiətin qanunlarını 
öyrənməsi lazım idi. Lakin ona bu lazım deyildi, ona yəhudiləri birləşdirəcək, torpaq vəd 
edəcək, yalnız onların qayğısını çəkəcək və qorxu yaradacaq vahid və qüvvətli Allah 
obrazı yaratmaq lazım  idi. 
    Şumer köklü dinlər Big Bang fərziyyəsini Bibliyada yazılanın  sübutu kimi qəbul 
edirlər. Onlar deyir, “əgər kainat  genişlənirsə, deməli, əvvəl o bir nöqtədən yaranmışdır; 
nöqtə heç nə deməkdir. Deməli, Allah kainatı heç nədən yaratmışdır”. 
       Bu fikrə elm etiraz edərək  cavab verir ki, bu nöqtə karandaşın ucu boyda nöqtə 
deyil, bu, çəkisi  10 Günəş çəkisindən dəfələrlə ağır və qravitasiya radiusu yüzlərlə 
kilometr olan hədsiz sıxılmış (10 93 Q/sm 3  ) , temperaturu isə 1028 К  olan bir  kürə  
olmalı idi. Başqa sözlə, bu  heç nə olmayan nöqtə deyil, kütləsi, sıxlığı, ölçüsü olan bir 
böyük kürə ola bilərdi, amma bunun Bibliya ilə heç bir əlaqəsi və asılılığı yoxdur. Belə 
bir nöqtə hesablama ilə müəyyən olunsa da, reallıqda onun yaranması, dayanıqlığı 
mümkün deyil. Göy cisimlərinin evolyusiyası bunu sübut edir. Bütün sinqulyar vəziyyət 
almış cırtdan, neytron və qara deşiklərin sıxlığı 109 kq/sm3  - dən artıq deyildir diametri 
isə bir neçə kilometrə çatır. Bu sıxlıqdan, yəni qravitasiya radiusu həddindən artıq sıxlığa 
malik göy cismi müşahidə edilməmişdir Yəni bundan  10 dəfə sıx -10 93 Q/sm 3  olan 
materiyanın yaranması mövcudluğu mümkün deyil. Belə sıxlıqlı cırtdanlar, yaxud 
neytron ulduzları birləşsə, sıxlığı artmır, yalnız diametri arta bilər və dayanıqlı olmayıb, 
yenidən partlayar və dayanıqlı ölçüyə qədər kiçilər. 
     Elm və biliklər nə qədər çox inkişaf etsə də, təbiətdə həmişə naməlumluq qalır. Hər 
şeyi birdən bilmək mümkün deyildir və lazım da deyildir. Hər şeyi bilmək üçün zəruri 
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bilik,  ağıl sərbəst – heç bir adətlə, ideya ilə, keçmişlə məhdudlaşdırılmayan düşüncə və 
texniki səviyyə lazımdır. Demək, insan öz bilik və təcübəsini artıraraq dünyanı dərk 
edəcəkdir.  
     Kainatın ümumi nəzəriyyəsi  aşağıdakı məntiqi şərtlərə cavab verməlidir: 
1. Kainat özünü nizamlayan  sistem olmalıdır. 
2. Son olmadan başlanğıc ola bilməz; başlanğıc hər hansı bir sondan başlaya bilər. 
3. Kaninatın başlanğıcı varsa, sonu da , olmalıdır; başlanğıc yoxsa, sonu da yoxdur. Lakin 
kainatın ayrı ayrı tərkib hissələrinin formalarının başlanğıcı və sonu olması dəqiq sübut 
olunmuş faktdır 
4. Kainatın   nəzəriyyəsi onda olan maddələrin və hissəciklərin çevrilməsini əks 

etdirməlidir. Bu kainatdakı elementlərin,  Yerin , hər şeyin inkişaf modelidir. 
5. Kainat bütövlükdə onun hissələrindən birinə oxşamalıdır. 
6. Bir bütöv kainat deyil, müxtəlif kainatlar çoxluğunu qəbul etsək, daha doğru olar . 
6. Heç nəyin itməməsi prinsipi , saxlanma qanunları təmin olmalıdır. 
7. Əgər dünya heç nədən yarana bilərdisə,  deməli, heç nəyə çevrilə bilməlidir. Bunun 
necə baş verəcəyi prosesi müəyyən edilməlidir. Bu məsələ həll edilə bilməzsə, kainatın 
heç nədən yaradılması ideyası qəbul oluna bilməz. Kainatın bütövlükdə və ya onun 
hissələrinin bir kiçik maddi kütlədən və ya zərrəciklər toplusundan yaranması ssenarisi  
yerdə müşahidə edilən kiçik toxumdan böyük sistemin və ya  kiçik hadisədən böyük 
hadisənin yaranmasına oxşar olaraq yazıla bilər. Lakin dəqiq qəbul etməliyik ki, burada 
heç nə öz -özünə ətraf mühitlə əlaqədə olmadan və ondan istifadə etmədən böyüyə, arta 
bilməz. 
8. Kainat və istənilən maddi varlıq müxtəlif vahid tərkib elementlərin müxtəlif 
kombinasiasından ibarət olaraq tam yaşama sikli - sistemin formalaşması - böyüməsi -  
pik vəziyyəti – azalması, zəyifləməsi və digər vəziyyətə keçməsi - siklini yaşayır.   
9. Maddənin elementar hissəciklərə, radiodalğalara və digər naməlum və məlum 
dalğalara, işığa və  sonradan yenə maddəyə çevrilməsi  fasiləsiz prosesdir.  
10. Kainatın genişlənməsi əbədi proses deyildir. Çünki təbiətdə heç bir proses bir 
istiqamətli və bir formalı deyil. Genişlənmə tarixin və məkanın  bir hissəsi ola bilər. 
    Kainat  heç nəyə çevrilə bilərsə, yenidən  yaranmaq üçün hansı səbəb – təsir onu 
yarada bilər? Bu suallara cavab verilməlidir. Bu sualın cavabını dünyadan kənarda deyil, 
kainatın öz içində axtarmaq lazımdır, çünki biz hər bir təbiət hadisəsinin, gördüyümüz hər 
bir canlının, etdiyimiz hər bir əməlin, yaratdığımız hər şeyin səbəbini onun öz daxilində 
və mühitlə əlaqələrində olduğunu görürük.  Maddənin itməməsi qanunu mövcuddur. 
Hələki, bir şeyin heç nəyə çevrilməsi müşahidə olmamaışdır. Nəyə “Heç nə” deyirik və 
ya dindarlar nəyə deyir? Dərin araşdırdıqda  heç nəyin də heç nə olması yox, yenə də bir 
şey olmasını, lakin görünməməsini fərz edə bilərik. Adətən  və keçmiş primitiv ağıl axı 
görünməyən şeyləri heç nə hesab etmişdir. Belə ki, səs dalğaları , rentgen şüaları, bioloji 
şüalar, elektromaqnit sahəsi, radio – dalğalar görünmür. 
     Istənilən halda,  rasional sistem nəzəriyyəsinə görə demək olar ki, dünyanın ümumi 
modeli mövcud  real  göy cisimlərinin və  ya yerdəki modellərdən birinə oxşayacaq.. 
Kainatı Nyuton və Eynşteynin  kəşv etdiyi ümumi nisbilik və cazibə qanunu idarə edir. 
Ümumi qanuna görə hər şey bir vəziyətindən digər vəziyyətə keçir, şeyləri təşkil edən 
fundamental materiya itmir. Hər bir şeyin konkret vəziyyətinin başlanğıcı və sonundan 
danışmaq olar . Fasiləsiz qoca ulduzlar yanıb sönür və parçalanır, yeni ulduzlar heç nədən 
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deyil, olan maddələrdən, materiallardan yaranır. Ulduzlar kütlələrindən asılı olaraq 
dəyişərək,  ya ağ cırtdana, ya  neytron ulduza, ya qara deşiklərə çevrilir. 
    1994 –cü ildə Avstraliya astronomları Günəşdən 10 dəfə ağır olan böyük bir ulduzun 
partlamasını və qara deşiyə çevrilməsini müşahidə etmiş və videosunu çəkmişdir. Bu 
zaman ulduz partlayaraq  xarici qatını atmış və bütün qalan kütləsi daxilə sıxılaraq  
sürətlə fırlanan qara deşiyə çevrilmişdir bu qara deşik hərəkət edərək qarşısına çıxan hər 
bir ulduzu özünə çəkir və bütün materiyanı hissəciklərə çevirir.  Bu mənada bizim 
Günəşin 3 milyard ildən sonra ağ cırtdana  çevriləcəyi fərz olunur. Fasiləsiz partlayışlar 
və yeni cisimlərin əmələ gəlməsi kainata müxtəlif ölçüdə asteroidlərin atılması ilə 
nəticələnir. Asteroidlərin  və kometaların yerlə toqquşma ehtimalları var, keçmişdə də 
belə toqquşmalar olmuş və yerdə böyük dəyişilyə səbəb olmuşdur, dinozavrlar məhv 
olmuşdur. Asteroidlər Yeri öz orbitindən çıxara bilməz, çünki balacadırlar.Yerin məhvi 
günəşin yanıb qurtarması ilə əlaqədardır,  canlılar isə buzluq və günəşin şişməsi və 
istiliyin artması ilə quraqlıq, xəstəliklər müharibələr nəticəsində məhv ola bilər. Yerin 
yaranması ilə  həyatın əmələ gəlməsi isə lazımi mühitin formalaşması və lazımı hədlərə 
çatmasından sonra başladı. Lazımı torpaq, hava, su, küləklər, lazımı amin turşuları 
yaranandan sonra həyatın yaranmması mümkün oldu. Elm katalizator rolunda ildırımın, 
radiasiyanın, küləklərin, temperaturun dəyişməsinin iştirakını xüsusi qeyd edir 
Bu bölmədə vacib nəticə budur: 
Kainat zəruri mühitdə eyni zərrəciklərdən , işıq kvantlarından və eyni hissəciklərdən 
əmələ  gəlmiş atom və molekullardan, maddələrdən və maddə birləşmələrindən, onların 
sahəsindən  ibarətdir 
 
3. Dünyanin quruluşu və dəyişməsinin rasional nəzəriyyəsi 
 
Bu bölmədə kainatin , yerin ,  canliların , bütün əşyalarin və hadisələrin ümumi quruluşu, 
olmasi və dəyişməsinin  qanunları, prinsipləri,  şeylərin mənasi  araşdırılacaqdır. 
 
İlkin müşahidələr 
    Kainatı və onun tərkib elementlərinin - Göy cisimlərini  habelə Yeri, onun üstündəki 
bitkiləri, heyvanları, qaya, torpağı, insanları - hər şeyi müşahidə və analiz etdikdə onların  
vahid  hissəciklərdən vahid element atomlarından və onların  müxtəlif  
kombinasiyalarından  ibarət olduğunu aşkar edirik.  Onların eynilə, ümumi: olmaq və 
dəyişmək prinsiplərini müşahidə edirik. 
Bu bölmədə biz bu prinsipləri - daha doğrusu, universal dünya qanunlarını  konkret 
olaraq təsvir edəcəyik. Bu qanunlara, şübhəsiz, fizikanın qanunları da aiddir və bu 
qanunlar savadlı adamlara məlumdur. 
     Görünən hər bir əşyanın, cismin, bitki və heyvanların nədən ibarət olması   qədim 
dövrlərdən insanı maraqlandırmışdır. Bu haqda Demokritin və Lukresinin fikirləri 
həqiqətə yaxındır. Onlar  deyirdi ki, şeylər bölünməz hissəciklərdən - atomlardan 
ibarətdir (İovçuk 1981). Sonrakı elm də bu atom terminini qəbul etdi və məlum oldu  ki, 
atom bölünür və bölünməz olan atom deyil, ondan da kiçik elementar hssəciklərdir. 
Əslində, Demokrit məhz bu sonuncu müəyyən edilən bölünməz hissəcikləri nəzərdə 
tutmuşdu.  Bu haqda b.e.ə.  600 ildə yaşamış Pifaqorun  təlimi də  qiymətlidir. Pifaqor 
deyirdi:  “dünya – hər şey rəqəmlərlə ifadə olunan saydan (Число) ibarətdir”. Bu hər iki 
filosofun  fikri mahiyyətcə elə eyni mənalıdır. Pifaqor əlavə olaraq yazırdı ki, səslər, işıq 
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da rəqəmlərdən ibarətdir ; harmoniya – rəqəmlərin kombinasiyasıdır; Planetlər ( o zaman 
5 planet məlum idi), Günəş və Ay fırlanaraq xüsusi səs çıxarılar və  kürələrin səs 
harmoniyası yaranır; (Maraqlıdır ki,  20 –ci əsrdə bu fikirlər təsdiq olundu və Günəşin  və 
digər kosmik cisimlərin səsi  maqnitofona yazıldı). Miqdar təklərin  birliyidir. Tək, 
vahidlik,  bir, bütün varlığın əsasında durub. Səs, işıq  və maddələrin əsası təklərin 
çoxluğudur. ( BEKM 2002)  Elə həmin zaman  Pifaqorun xəbəri olmadan sıfır rəqəmi (1- 
9 a qədər rəqəmləri artıq yaradılmışdı ) Hindistanda  kəşv edildi və bu daş üzərində həkk 
olunan yazıda qalmışdır.  
      Pifaqorun fikirlərini Mendeleyevin kimyəvi elementlər cədvəli sübut etdi. İşıq, kvant, 
dalğa nəzəriyyəsi də işığın, səsin  dalğa olması və fotonlardan – kvantlardan, onların isə 
bölünməz elementar zərrəciklərdən olduğu müəyyən edildi. Atomun bölünməsi və nüvə 
tədqiqatları da sübut etdi ki, materiyanın əsasında bölünməz elementar neytrino, foton, 
nuklon, pozitron, mezon, qraviton  və s.  hissəciklər durur. Lakin bəzi zərrəciklər digərinə 
çevrilə bilir və bəziləri yeni zərrəciklərə bölünə bilir ( Novikov 1983).   
     Fizikanın  qanunları, habelə müəyyən etdi ki,  hər şey nisbi müvazinətdədir. Yəni  
sükunətdə və ya bərabərsürətli hərəkətdə olan cismə təsir edən qüvvələrin cəmi sıfra 
bərabərdir. ( Sıfır rəqəmi kəşv olunmasaydı, yəqin ki, belə fikir söyləmək çətin olardı).  
Eynşteynin Nisbilik qanunu  bildirdi ki, sükunət və bərabərsürətli hərəkət də nisbidir, 
universal zaman və məkanda bunu müəyyən etmək üçün bir üsul  və qayda yoxdur. Təsir 
əks təsirə bərabərdir (Nyutonun qanunu)  Hər şey stabil  və sərfəli vəziyyətdə olmaqa - ən 
az enerji itirməyə çalışır - bunu hər şeyin universal və çox faydalı qanunu - rasionallıq 
qanunu  və həyatın əsas qanunu hesab etmək olar. 
     Lakin biz fizikanın qanunlarından əlavə hər şey üçün daha ümumi qanunları,  başqa 
sözlə,  fəlsəfi məna daşıyan qanunları,  prinsipləri, əlaqə və asılılıqları qeyd edəcəyik.  
Məqsəd şeylərin və hadisələrin  ümumi tərkibini və dəyişməsini tapmaqdır. Başqa sözlə, 
təbiətin  bir sahəsində olan qanun digər sahədə  necə özünü göstərir və ya analoqu 
necədir?. Belə bir məqsədi və ümumi izahı hələ elm qarşısına qoymayıb. Məsələn, işığın 
difraksiyasıvə ya maye və qazların dar və geniş yerdən keçərkən sürət temperaturunun 
dəyişməsi  qanunun cəmiyyətdə analoqu nədir? Və ya  naqildən elektrik cərəyanı 
keçərkən onda elektromaqnit hadisəsinin  yaranmasının biologiyada zoologiyada, 
insanda, cəmiyyətdə analoqu nədir? Çox yaxşı olardı ki, bütün  elm sahələrində 
qanunların siyahısını tutub eyniliklər, analoqiyalar tapılsın. Bu insan fəaliyyəti, cəmiyyət 
və idarəetmə üçün,  habelə yeni kəşvlər üçün çox faydalı olaraq bilik xəzinəsini 
genişləndirərdi  və insanın  özünü, mühiti dərk etməsini artırardı. Sözsüz,  texniki – 
pnevmatik, elektrik, hidravlik, rabitə, komputer  sistemlərində anoloji funksiyaları yerinə 
yetirən oxşar qurğular vardır və nəticədə sistem yüksək etibarlığa və fuksional  iş 
qabiliyyətinə malik olur. Lakin ictimai idarə sistemi humanitar elmlərin geri qalmasına və 
siyasi qrupların eqoist təsiriniə  görə   belə qabiliyyətə malik olmur, çünki ictimai sistem 
hakim eqoist qrupa xidmət etmək üçün konstruksiya edilir. Şübhəsiz, digər əhali qrupları 
bu sistemdə özləri üçün də yaxşı həyat imkanı,  ədalət və düzlük axtardıqda onu 
görmürlər – bu, sözsüz, yoxdur - hamı üçün nəzərdə tutulmamışdır. 
 
Dünyanın və şeylərin tərkibi və strukturu  
     Kainatın, görsənən və görsənməyən şeylərin, əşya və cisimlərin müxtəlif  baxışlardan  
ümümi  strukturu təsvir edilmişdir. Bəzi baxışlara görə varlıq  7  növ ierarxik bölümə 
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bölünür. Belə bölüm də skeptiklərin tələblərinə cavab vermir. Materializm dünyanı qaz , 
maye , bərk və plazma halda olan maddəyə və sahəyə bölür və yalnız bunlarla işləyir. 
Halbuki bunlar bütün reallığı əks etdirmir. Varlıq ibarətdir:  obyektiv reallığı əks etdirən 
materiya , canlı materiyanın bioloji sahəsi və onun ən mürəkkəb formasından yaranan, 
lakin insana məlum material  xassələrini itirən  və müəyyən zamanlarda formasına 
qayıdan, başqa sözlə, forma kimi görünən forma - xəyaldan. 
    Beləliklə, reallığın aşağıdakı  daha aydın  ieararxik pillələr üzrə bölümünü  təklif 
edirəm: 

1. İlk başlanğıc pillə- zərrəciklər( yüngül və ağır neytrino, antineytrino, qraviton, 
antiqraviton, pozitron, antipozitron və digərləri: məlum və naməlum) 

2. Zərrəciklərdən yaranan dalğalar(şüalar): radio, işıq, rengten və s. 
3. Zərrəciklərdən yaranan atomun hissələri: proton neytron elektron . atom və 

maddə:  qaz, bərk, maye və plazma  halında 
4. Maddənin  və zərrəciyin yaratdığı sahə: maqnit, elektromaqnit, qravitasiya , 
5. Canlı materiya (bitki və heyvanlar, insanlar; böyümə xassələrinə malik vahid 

hüceyrələrdən xüsusi qaydada təşkil olunur). 
6. Bioloji sahə - canlı materiya, canlı hüceyrə tərəfindən yaranır.  
7. İnsandan , habelə heyvandan və ya kollektiv fəaliyyətdən (yığıncaq, məclis, oyun 

və s.)  ayrılan onun olduğu formada xəyalının  və prosesin forma -  xəyali  
(energetik kodu). 

Zərrəcik və ondan formalaşan bütün kombunasiyalar materiya adlanır. Zərrəciyin 
materiya olub olmaması mübahisələri hələ qalır. 
 
 Energetik  forma –xəyal 
    Varlığın 7-ci növü  və ya pilləsi daha az öyrənildiyindən və çox mübahisəli olduğundan 
bu kitabda onun faktlara əsaslanmış  bəzi natamam təsvirini verirəm.  Energetik forma –
xəyal analayışı şərtidir. Bu anlayışın tarixi sinonimləri hələ  2500 il əvvəl Hindistan, Çin 
fəlsəfəsində məlum olan İncə materiya və yaxud incə dünya anlayışıdır. Digər oxşar 
anlayışlar Orta Şərq dinlərinin təsvir etdiyi ruhlar, mələklər şeytanlar, cinlər, Allahlar, 
ilahi qüvvələr, gözə görünməzlərdir. Elmin   öyrənmədiyi  və buna görə qəbul etmədiyi,  
lakin  obyektiv reallıqdır. Elmin kənarda durmasına görə  müxtəlif dini idealist 
cərəyanlar, dini təlimlər , şarlatanlar, falçılar bu mövzunu aktiv istismar edir, şəxsi qazanc 
və siyasət vasitəsi, insanların şüuru üzərində hökmranlıq vasitəsi kimi  istifadə edirlər. 
Məsələnin müəmmalığı və  hər adam üçün deyil, ancaq müəyyən parametrli adamlar üçün  
aşkar olması  və  qorxu ilə əlaqədar olması, elmi, onu öyrənməkdən saxlayır. Bu isə 
bəşəriyyətin effektiv quruluşu və idarə olunmasına, insanların müxtəlif inanc qruplarına 
bölünməsinə, nəticədə dünyada sülhün yaranmasına xeyli mane olur.  Bu belə olur ki, 
məsələni mistikləşdirən və bütün insanların düzgün anlamasından onu yayındıran 
qüvvələr məhz bu məsələni vasitə edərək, şüurlara səhv izahatlar yeridərək, insanları bir - 
birinə düşmən ideoloji hissələrə ayırır. Hər  siyasi – dini qrup bu görünməz varlıqlardan 
birinə öz dilində Allah adı verərək özünün guya  ondan aldığı müstəsna səlahiyyətlərini 
elan edir; insanları onların  Allah tərəfindən vəhylə(yəni intuisiya) verilən   sözünə, 
şüuruna, ağlına  tabe olması  və idarə hakimiyyətinə və maddi rifah halının daha üstün 
təmin etməyə məcbur edirlər. Dünyanın rasional nəzəriyyəsi dini xadimlər tərəfindən irəli 
sürülən bu uydurma iddiaları darmadağın edir.  
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     Energetik  forma –xəyal varlıq növünün  aşağıdakı əlamətləri müşahidə edilmişdir: 
1. İnsan və qismən  heyvan öləndən sonra ayrılması güman edilir və sərbəst  

insanlar olan məkanlarda, yerdə, fəzada olması, insanın xasiyətlərini  daşıdığı 
müşahidə  edilir. 

2. Habelə ölmədən də insan və ya bir qrup insanların  səslə və emosiyalarla 
müşahidə edilən birgə fəaliyyətindən sonra  (sevinc, kədər, qırğın) hadisənin baş 
verdiyi ərazidə məkanda yerə, divara həkk olaraq  bəzən görünməsi  müşahidə 
edilir və belə tək və kompleks hadisənin  xəyalının uçaraq uzaqda onunla əlaqəsi 
olmayan insanlara görsənməsi baş verir. 

3. Heyvanlardan yaranan forma - xəyallar spesifik ağaclar (məsələn, zoğal, 
ağcaqovaq) ətrafında reallaşır və itir; heyvanın tipik davranışını və formasını əks 
etdirirlər.(Qədim Misirdə pişiyə sitayış təsadüfi deyildi) 

4.  Çox zaman insan formasında, bədənsiz, lakın forma kimi aşkar olaraq aqressiv 
və ya xoş davranış görsədirlər. 

5.  Fiziki qüvvə təsiri edirlər,  insanı boğmaq və ağırlıqla - qüvvə ilə fiziki təsir 
etməsi   qabiliyyəti var. 

6.  Sözlə, fikir və emosiyalarla əlaqəsi var.  
7.  İnsanı səslə,  adı ilə çağırmaları mümkündür;  
8. Bu bəzən, çox incə yaşıl – göy rəngə oxşayan  material işıqlı maddə formasında 

görsənir. (yenə də yalnız bəzi adamlara) 
9. Habelə yeni tikilən mənzildə  müxtəlif belə forma xəyalların reallşması baş 

vermişdir; güman etmək olar ki, onlar əsasən konkret gözünə görsənən insanın 
keyfiyyət və xassələrilə əlaqədardır. 

Energetik forma xəyal  dini spekulyasiya mənbəyidir.  21-ci əsr bu haqda  rasionalist və 
düzgün nəzəriyyənin yaradılması və bu hadisədən sui - istifadə edən dinlərin və 
dələduzların əsil sifətini açacaqdır. Habelə özünü  qəsdən və ya yanılaraq Allahın 
vəkilləri, nümayəndəsi, oğlu, qızı adlandıran   və  bəşəriyyəti hissələrə bölüb insanları 
özlərinə tabe olmağa çalışan  insanların  mahiyyətini açacaqdır. Bu kitabda mən bu 
sahədə bir addım etmişəm, digər addımları siz oxucular edəcəksiniz. 
 
Dünyanın fəlsəfi mənası.  
Dünya  çoxluqdan ibarət olaraq ierarxik qaydada çoxluqlara (ən azı bir parametrinə görə 
avtonom qala bilən) bölünə bilən, hər çoxluq  üst və alt çoxluqlarla əlaqədə və asılılıqda 
olaraq, hər çoxluq özü  qarşılıqlı asılı əlaqəli olan hissələrdən ibarət olaraq, hər hissə və 
çoxluq  doğulması, böyümə və sonra zəyifləməsi, ölməsi - tam forma və mahiyyətini 
dəyişməsi mərhələlərindən ibarət həyat sikli, əbədi olmaq prosesidir, davamiyyətdir. 
 
Kainatın və şeylərin ümumi quruluşu 
Sonuncu  böyük partlayışdan sonra elementar hissəciklərin soyuması və qarşılıqlı təsirilə 
materiyanın yaranması və inkişafı dövrü başladı. Materiyanın  müxtəlif mərhələ və 
çevrilmələrindən, qarşılıqlı təsirlərindən sonra qalaktikalar, Günəş sistemi  Yer planeti 
yarandı. Yerdə materiyanın yeni inkişaf mərhələsi başladı və davam edir.  Bütün analiz 
göstərir ki, şeylər məhz birləşmə yolu ilə vahid tərkib elementlərindən əmələ gəlir.  Hər 
şey  ilkin bölünməz və bölünən hissəciklərin sonrakı müxtəlif kombinasiyalarının 
kombinasiyalarından ibarətdir. Hər şey məhz birləşmədir. Hər şey çoxlüqdur. Digər 
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tərəfdən, məsələ orasındadır ki, hər bir şey tək deyil, hər bir şey çoxluğun içindədəir. Hər 
bir şey bütöv müəyyən zaman ərzində dayanıqlı olan  bir bütöv quruluşdur. Başqa sözlə, 
hər şey sistemdir. Sistem sözü bütövlüyü, onun qarşılıqlı asılı və bir - birinə bağlanan 
hissələrdən ibarət olması mənasını verir. 
Sistemlərin - yaranan yeni kombinasiyalarının  qrupları: 
1) Zamana görə əvvəl və sonra əmələ gələn növlər, 
2) Ayrıca avtonom coğrafi ərazi-fəza-məkanlarda əmələ gələn növlər, 
3) Müxtəlif zamanlarda yaranan sistemlərin yeni kombinasiyası-yeni növlər, 
4) Müxtəlif zamanlarda və müxtəlif məkanlarda yaranan sistemlərin kombinasiyası-yeni 

növlər, 
5) Bir ərazidə yaranan müəyyən sistemlərin və ya onların elementlərinin  yeni 

kombinasiyaları, 
6) Müxtəlif fiziki - kimyəvi - bioloji xassələrin, hərəkət növlərinin və mateialların, 

formaların kombinasiyası ilə insanın məqsədli fəaliyyətilə yaranan obyektlər, 
ixtiralar, səmərələşdirmələr, 

7) Katalizatorlar, vasitəçilər  köməyilə yaranan yeni obyektlər. 
    Hər şey zamana görə, müxtəlif zamanlarda (əvvəl ya sonra)  və müxtəlif məkanlarda 
(mühitlərdə) yarandığına görə, həm müəyyən, lakin fərqli potensiala –gücə, həcmə,  
enerjiyə, ölçüyə və s. malikdir və eyni zamanda hər bir şey arasında bu potensialın 
kəmiyyət və keyfiyyətinə uyğun olaraq əlaqələri var. 
     Bu hələ ki,  aşkar edilmiş dörd növ fiziki qarşılıqlı təsir qüvvələridir : - Güclü nüvə 
qüvvələri, Elektromaqnit qüvvələri, Zəyif – radioaktiv parçalanma qüvvələri və 
Qravitasiya - cəzbetmə və itələmə qüvvələridir.(Novikov 1983) Canlılarda isə bioloji 
sahənin olması ilə əlavə  əlaqələr yaranır. 
     Bitkilərdə əlavə olaraq məkana və bir - birinə qarşı xoş və xoş olmamaq əlaqələri və 
heyvanlarda isə cəlb etmə (öz növündən sosial dəstə yaratma)  və itələmə (başqaları ilə 
yaxınlıq etməmək, rəqabət); insanlara gəldikdə əlavə olaraq cəlb etmə ( öz növünü, 
qohumunu, millətini, dinini, özü kimi düşünəni, öz xasiyyətində olanı və s. mənafelərinə 
uyğun obyektləri);  digər insanlara  münasibətdə isə itələmə ( rəqabət, üstün olmaq) 
əlaqələri mövcuddur. Başqa sözlə, hər bir şeyin özünü saxlama və ya olma  prosesində 
vacib təbii əlaqələri - xüsusiyyətləri var. İnsanın yüksək idrakı isə daha geniş əlaqələr 
üçün imkan verir.  
      Demək, qeyd edildiyi kimi hər bir şey tək deyil, müəyyən çoxluğun içindədir. Bu 
çoxluğun içində olmaq anından başlayaraq  dərhal qarşılıqlı təsir əlaqələri işə düşür və 
hər şey öz yerini alır – BÖYÜK QAYDA yaranır.  Əvvəlki bölmədə  gördüyümüz kimi 
dünya, habelə onun istənilən hissəsi  yaranan andan sonra  materiya bütün istiqamətlərdə 
öz  inkişafını davam etdirir ki, bununla paralel və eyni zamanda bu BÖYÜK QAYDA da 
yaranır. Hər şeyi idarə edən və status verən ÇOXLUĞUN YARATDIĞI BÖYÜK 
QAYDA  qanunları yaranır.  
     Qarşılıqlı qravtasiya təsirləri cisimlərin forma və davranışını  müəyyənləşdirir. Bu 
təsirə əsasən Nyutonun üniversal cazibə qanunu , sürətlərin işıq sürətindən artıq  fəza 
sistemi üçünsə Eynşteynin Ümumi nisbilik və cazibə qanunu bütün kainatın olma və 
dəyişiliklər qanunu rolunu daşıyır. 
     Maraqlıdır ki, dünya da, qaydası da eyni zamanda yaranır. Dünya böyüdükcə 
müxtəlifləşdikcə, qayda da genişlənir, ilkin təsir qüvvələrinin fəaliyyəti nəticəsində 
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yaranmış kainat sisteminin hər bir üzvünün  qravitasiya qanununa tabe olaraq müstəqil 
evolyusiyası davam edir. Eynilə, Yer planetində  qravitasiya qanunu nəticəsində Yerin  
Günəş ətrafında konkret   vəziyyəti (məsafəsi), fırlanma sürəti və öz oxu ətrafında 
fırlanma sürəti, oxunun vəziyyəti müəyyən olunur. Paralel olaraq Yerin evolyusiyası 
onun  daxilində və səthində fasiləsiz yeniliklər gətirdi, canlı sistem yaranması ilə  və 
inkişafı ilə  onların yaşama qanunları yarandı. Hər bir mühit - temperatur, təzyiq, kütlə, 
ərazi - çoxluğu - üçün QAYDA- nın formalaşmasına uyğun və konkret dövr lazım gəlir.  
    Cansız cisimlər üçün qayda eyni, ani  zamanda yaranırdısa, canlı təbiət üçün qayda 
gecikməklə illərlə, yüz illərlə yaranırdı. Onun bütün konkret qanunları - fiziki, kimyəvi 
bioloji  və s.  formalaşırdı. Nəticədə  çoxluq daxilində, yəni dünyada hər şeyin öz yeri , öz 
durduğu pillə, ierarxiya - onun tabe olduğu , başqa sözlə, asılı  olduğu obyektlər və ona 
tabe olan, ondan asılı obyektlər var. Heç bir şey özbaşına deyil, çoxluğun müəyyən etdiyi 
şəraitdə qaydada yaşamalıdır. Başqa sözlə, heç vaxt, heç nə öz potensialını dəyişmədən 
bu qanunu poza bilməz, başqa mövqeyə keçə bilməz. Həm kosmosun sakinləri, həm yer 
cisimləri, həm canlılar, habelə insan. Formalaşan BÖYÜK QAYDA  meridianlarla 
bölünmüş hər bir ierarxiya pilləsində və horizontal  paralellərlə ayrılmış xətlərin  kəsişmə 
nöqtələri olan qəfəslər   üçün hüquq və vəzifələr təyin edir ki, həmin qəfəsləri tutan 
obyektlər bunu icra etməklə orada yaşaya bilərlər. Əgər biri icra etməsə, şübhəsiz,  o,  
həmin çoxluqdan çıxmağa məcbur olacaq. Cisimlər dünyasında bu öz - özünə ola 
bilmədiyi üçün qaydanı icra etməmək mümkün deyil. Beləliklə, hər şey yerinə görə 
sistemin ona verdiyi hüquq və vəzifələri icra etməli; imkanlar və qadağanlar, hərəkətlər 
çərçivəsində  yaşamağa məhkumdur.  
     Bu  BÖYÜK QAYDA, başqa sözlə, hər bir təkin çoxluq icində yaşaması, mövcud 
olması qanunlarıdır. Böyük qayda təbiətdə, eynilə cəmiyyətdə hər bir cismin və insanın 
yerini, statusunu, vəziyyətini və gələcəyini müəyyən edir. Bu böyük qaydanı dərk etmək  
insana yaratmaq, inkişaf etmək, öncədən görmə imkanları verir.   
      Elmin vəzifəsi məhz çoxluqların mənasını, onun əmələ gəlməsi, təkin onun daxilində 
yaşaya bilməsi şərtlərini –qanunları və əlaqələrini öyrənib sözlə ifadə etmək və insana bu 
çoxluq daxilində effektiv yaşamağı başa salmaqdır. Habelə insanın  yeni çoxluqlar: bütöv 
yaşaya bilən yeni qurğular, metodlar, bitkilər, canlılar, təşkilat quruluşları və s. 
yaratmasına kömək etməkdir. 
 
Bütün varlıq və şeylər, çoxluq -  sistemdir 
     Ətraf aləmdən 5 duyğu üzvlərimizlə nələri görür, hiss edirik? - maddi əşyalar, küçə, 
ağac, evlər, insanlar; proseslər-hadisələr, işıq, dadlar, iylər, səslər, hisslər, fikir, bilik, 
emosiyalar.  Bunlar materiyanı, həm də qeyri - materiyanı əks etdirir. Ümumi nəzəriyyə 
qurmaq üçün bunların hər birini  - çoxluğu sistem kimi işarə edərək aşağıda biz  sistemin 
ümumi qanunlarını, xüsusiyyətlərini təsvir edək. Bu təsadüf deyil,  çünki bunların 
hamısını analız etdikdə bütövlük, tamlıq, yəni sistem (sistem – bütövlük deməkdir) 
xüsusiyyətləri müşahidə olunur. Biz hesab edirik ki, hər şey bir ümumi qanunla yaşayır  
və hər şeyin mövcudluğunun digər aspektləri  ümumi qanundan alınan daha aşağı 
ierarxiya  qanunları ilə  müəyyən edilir. Bu ümumi qanun şeyləri habelə hadisələri bütöv 
halda saxlayan  dayanıqlı, stabil edən səbəbdir, əlaqədir. 
     Hansı sistem növləri məlumdur? - Statik və dinamik sistemlər , açıq və qapalı 
sistemlər,  Günəş sistemi, texniki qurğu, müəsisə, enerji sistemi,  riyazi sistemlər, 
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avtomatik sistemler .  Otaqda yaşayan insan, stol, stul, çarpayı, döşəmə, pəncərə, divar, 
rənglər , mebel və gözə görünən hər şey və onların yerləşmə qaydası və olduğu vəziyyət 
müəyyən, habelə bütövlüyə və birliyə malik olaraq sistemdir.  
      Burada biz, ancaq sistemlərin bəzi ümumi xarakteristikalarını, dəyişilmə növlərini 
təsvir edəcəyik, yəni hər şeyi  sistem kimi qəbul edirik. Daha asan başa düşmək və fikir 
söyləyə bilmək üçün şeylərin bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçməsi arasındakı dövrü 
fikrimizdə ataq və ya buna ayrıca baxmaq lazımdır. Bu halda, demək, şeylərə bir 
vəziyyəti digər vəziyyətini  əvəz edən, avtonom yaşaya bilən, obyektlər-sistemlər kimi 
baxıla bilər. Əslində hər vəziyyətin ayrıca sistem kimi baxılması daha düzgündür. 
    Sistemlər - şeylər özlərinin tamlığı ilə, bütövlüyü əlamətləri ilə seçilir, yəni onların 
elementləri bir - birilə əlaqəlidir və ancaq bu halda yaşaya bilər. Şeylər yaşama dövründə 
fasiləsiz forma və məzmunlarını dəyişirlər.  
    Bütün kainata və Yerə, cisimlərə, ətraf mühitə baxarkən aşağıdakı ümumi cəhətləri 
aşkar edirik:  
Dünyada hər bir müəyyən zamanda stabil mövcud olan şey  - uyğun üzvi, qeyri - üzvi 
materiyal, əşya, cisim, sosial birlik  sistem quruluşuna malikdir. Habelə elmlər, 
nəzəriyyələr,  hadisələr, otaqdakı olan hər şey və adam birlikdə  sistem kimi baxıla bilər. 
1)  Sistem  qarşılıqlı təsirlər, əlaqələr vasitəsilə bağlanaraq elementlərdən ibarətdir.  
2) Sistemlər birləşərək kompleks sistemlər əmələ gətirir  
3) Şeyin, cismin, canlının – sistemin bütün elementləri bütövlük və bir - birilə bağlılıq, 

asılılıq uyğunluq qanununa tabedir. Elementi dəyişdikdə tam da dəyişir. İnsana 
baxdıqda onun bütün hissələri və canı bütövlüyə, uyğunluğa malikdir, hər bir hissəsi 
tamın malik olduğu hansısa xassəyə malikdir. Məsələn, insanın bir hissəsini, ürəyini, 
mədəsini, ciyərini, böyrəyini digər adama köçürdükdə həmin adamda  donorun 
xasiyyətləri, orqanın isə adət etdiyi xüsusiyyəti yaranır (2006 –cı il  Fransız aliminin 
tədqiqatları). 

4) Sistemlərin bir vəziyyətdən digər vəziyyətə dəyişilmə anları  arasındakı zamanların 
cəmi onun yaşama zamanıdır. Zaman, kütlə və sürətdən asılı olaraq yavaş və sürətli 
keçə bilər. Ideal sinqulyarlıq olduqda zaman və məkan sinqulyar kütlənin ölçülərilə 
məhdudlaşır. Zaman dayanır və ya bilinmir. 

5) Sistemin elementləri hər biri istənilən mümkün olan hissələrinə  qədər bölünə bilər ki, 
bu hissə tək vəziyyətdə müəyyən zamanda (mühit daxilində) qala bilsin. 

6)  Yer mühiti  daxilində - üzvi və qeyri - üzvi sistemlərin müxtəlif kombinasiyaları 
sonsuz miqdarda yeni sistemlər yaradır. Müxtəlif canlı və bitkilərin  bioloji  sahəsi, 
sosial sistemlər,  bilik sistemləri və Yerdə olan sistemlərin müxtəlif kombinasiyada 
iştirak etdiyi müxtəlif sistem yaratma hadisələri baş verir. 

7)  Mikro sistemdən makro sistemə və əksinə keçid fasiləsizdir. Sistemin maksimum 
vəziyyət formasından minimum  formasına və əksinə çevrilmə hərəkət istiqaməti  var. 
Bu yaranma, böyümə, stabil dayanma, pik , zəyifləmə,  ölmə siklinin bitməsi və – 
digər spesifik formaya keçmə və yaxud yeni siklin başlanması kimi başa düşülə bilər. 
Sistemlərin daxili dəyişilmələri, formasını başqa formalara dəyişmə prosesi fasiləsiz 
gedir. 
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Rasional nəzəriyyənin mühit anlayışı 
 
     Çoxluq, sistem,  mühit sinonim anlayışlardır. Hər bir zaman və məkanla 
məhdudlaşmış dünya parçasını,  başqa hissələrlə əlaqədə olan mühiti və ya sistemi çoxluq 
hesab etmək olar. Bu, mühitin daxilində olan hər şey, hər hadisə onun tərkib hissəsi, 
zəruri elementidir. Ümumi halda, hər şeyi mühit hesab edə bilərik. Xüsusi halda, əgər, 
onun daxilində hər hansı bir hissəni, elementi işarələsək, seçib onu müşahidə etsək, onda 
onu əhatə edən hər şeyi mühit rolunda qəbul edirik. Burada baxılan hissə bütün qalan 
mühitlə əlaqələr formasında təsir, əks təsirlər altında müvazinətləşmiş qüvvələr altında 
yaşaya bilər. Başqa sözlə,  şeylər yalnız mühit daxilində ola bilər. Mühitin özü hissələrin- 
eyni və ya müxtəlif parametrli təklərin miqdarı, yerləşməsi, habelə tutduğu məkandan 
(sıxlığı) asılı olaraq onların yaratdığı ümumi keyfiyyətə, xassəyə, mövqeyə, təsir 
qüvvəsinə, temperatur, sahə və s. malikdir.  Mühit, eynilə konkret sistemdir. Mühitin 
hissələri qarşılıqlı təsirdə olaraq fasiləsiz yeni elementlər, növlər yaradır və hər yeni 
yaradılış mühitin hissəsi olaraq ona yeni keyfiyyətlər, xassələr verir. Hər mühit buna görə 
həmişə yenidir. 
 
Mühitin evolyusiyası.  Mühit çoxluqdan ibarət olaraq, evolyusiya edir, yəni hər 
yaranışdan sonra mühit yeniləşir, məzmun və formaca daha mürəkkəb olur. Əvvəl 
yaranmış elementlər üçün mühit artıq fərqli olur- o yenidir. Bu zaman əvvəl yaranan 
bütün elementlər yeni mühitdə yaşamaq üçün əlavə olaraq uyğunlaşmağa məcburdurlar. 
Yeni mühitdə yalnız uyğunlaşa bilənlər  və onunla razılıqda olanlar yaşaya bilər. Təbii 
olaraq mühitin evolyusiyası ilkin mühitdən o qədər fərqli ola bilər ki, əvvəlki yarananlar 
daha yaşaya bilməz, məhv olarlar. Təbii olaraq hər mühitdə daha yaxşı yaşaya bilən 
varlıqlar var. Keçmiş müxtəliflik və növlərin məhv olması və yeni müxtəliflik  və 
növlərin yaranması təbii ptosesdir. 
Dünya və mühit sinonim anlayışlar olaraq bütövlük xassələrinə malik olan 
çoxluqdan – təklərin müxtəlif kombinasiyalarından ibarətdir. 
 
Cisimlərin və canli  obyektlərin yaranma qaydası 
    Hər bir şey bir ərazidən , ideyadan, sahədən,  xüsusiyyətdən,  xassədən , asılılıqdan,  
fəza sahəsindən – bir sözlə, bir nöqtədən başlayaraq yaranır, genişlənir, böyüyür, çoxalır. 
Mühit anlyışını başqa sözlərlə ifadə etsək, bu  üst sistemlərin və horizontal sistemlərdən 
ibarətdir.   
     Yaranma ən azı iki  elementin qarşılıqlı əlaqəsi ilə baş verir, lakin 3-cü element 
adlandırıla biləcək mühitin iştirakı və daxilində baş verir. Mühit fərqləndikcə, yəni digər 
mühitlərdə digər yaranılışlar  baş verir. Mühit nəzəri olaraq 3-cü ortaq qüvvədir. Məhz, 
bu 3-cü element - mühit olmadan heç nə yarana bilməz və çoxala bilməz.. Şeylərin 
yaranmasında tutduğu rola görə onu ayırıb ayrıca ad veririk ki, şeylərin yaranmasını asan 
təsvir etmək mümkün olsun. Mühit çoxluqdur,  təklər isə bu çoxluğun üzvü – elementidir. 
    Şeylərin yaranma  başlanğıcı və dəyişmə  qaydası şeylərin öz xassələri və mühitlə 
əlaqələr nəticəsidir. Başlanğıc üçün demək, 3 element  lazımdır:  ən azı 2 şey və 1 mühit.  
Şeylər onların özlərinin – çoxluğun yaratdığı mühitin daxilində və onun imkanları, icazəsi 
razılığı ilə yaranıb dəyişə bilər.  
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Hər yaranışın anası mühitdir. Mühit imkan, icazə vermədikdə şey yarana və dəyişə 
bilməz. Mühit yaradıcı, idarəedici, yönəldici, müəyyən edici, nizamlayıcı qüvvədir–
amildir. İnsana tətbiq etdikdə, bu qanundan belə nəticə çıxır ki, insan yaxşı ,  mədəni,   
təzyiq görmədən yaşaya bilməsi və xoşbəxtliyə çatması üçün   ilkin zəruri şərt olaraq bu 
nəticəni əldə etməyə imkan verən Mühitini düzəltməli, yaratmalıdır.  
Nəticələr:   

1. Həyatın anası mühitdir. 
2. Yaradan yalnız mühitdir, kənar qüvvə deyil. 
3.  Mühit daxilində olmayan şey , varlıq yoxdur. 
4.  İdeal boşluqda iki eyni və ya fərqli hissənin arasında hər hissənin xassəsinə 

uyğun əlaqə yaranır, bu əlaqə ilkin mühitdir. 
5. Əvvəlki zamanda və mühitdə yaranmış  hər hansı nəticələr- element, cisim, şüa, 

varlıq .. sonrakı mühitin tərkib hissəsi olaraq mühitin fərqli xassəllər əldə 
etməsinə səbəbdir 

6.  Hər sonrakı mühit əvvəlki mühitlərdə yaranan elementlərə malik olaraq mühitin 
genişlənməsi və mürəkkəbləşməsi tendensiyasında iştirak edir. Hər yeni mühit 
özünə yeni kompleks elementlər yaradır. 

7. Mühit sözünü sistem sözü ilə analoq qəbul etmək olar, mühitin dəyişməsi və 
mürəkkəbləşməsi trendi  təbiətdə müxtəlifliyin artması, hədsiz fərqli yeni 
obyektlərin yaranması formasında baş verir.  

8. Hər şeyin ola biləcəyi uyğun  (yaxşı) mühiti var. Heç bir şey təkbaşına ola 
bilməz. 

9. Hər şey yalnız çoxluq içində - mühitdə ola bilər. 
10. Hər mühitin daxilində ona uyğun ən yaxşı elementlər, şeylər ola bilər;  hər 

mühitin yaratdığı ən zəif – pis elementdən ən güclü - ən yaxşı elementədək bütöv 
elementlər toplusu var. 

11. Mühit və tərkib elementlərinin uyğunluğu qanunu mövcudur. 
Yeni  hər hansı şey ( keçmiş, indi və gələcəkdə)  onu  yaradan tərkib elementləri və 
mühitdən tam asılıdır.  Demək cismi , maddəni, canlını, insanı – hər hansı şeyi anlamaq 
üçün onu təşkil edən iearxiya üzrə ( pillələrlə) tərkib hissələrini və mühit rolunu oynayan 
elementləri seçmək (müəyyən etmək) lazımdır. Bunu tetraedr şəklində təsəvvür etmək 
olar: iki təpə- iki element , üçüncü təpə mühit, dördüncü təpə nəticə - yeni varlıq  
deməkdir. Buna Tetraedr qanunu demək olar.(Fiq.3.) 
    Göründüyü kimi,  yaranışın bu ilk asılılıq və olma qanununda böyük məna vardır. Bu 
şəkillə şeylərin yaranması və elementləri, mühit, nəticə ilə əlaqəni düzgün təsəvvür etmək 
olar. Nəzəri nəticə olaraq şeylərə baxanda onu başa düşmək üçün onu  hər bir amili 
nəzərə alan 4 hissəyə ayırsaq, biz düzgün hərəkət eləmiş olarıq. Əgər 4 –cü element son  
nəticədirsə , qalan  3 elementdən ikisi yaradılan şey üçün xammal – element,  biri isə 
mühitdir (mühit parametləridir). 
Sxemə görə hər yeni yaranışda əvvəl yarananlar mühit, onlar içində isə ikisi qarşılıqlı 
əlaqədə yeni yaranışa səbəb olurlar. Beləliklə, sonsuz müxtəlif obyektlər, müxtəlif 
xassələr, formalar, məzmunlar alınacaqdır. Həm mühitin evolyusiyası, həm onun 
daxilindəki varlıqlar evolyusiya edəcəkdir. Nəticədə, tetraedrlərin kip toplaşmasına 
oxşayan  bütün dünya,  yəni zəncirvari birləşmiş bütöv birlik alınır. Hansı ki, həm 
yaradıcı mühit, həm yaranış  materialı, həm yaranışlar öz içindədir. 
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Kənar ələ, kənardan qarışmağa ehtiyac yoxdur. 
     Mühitin necəliyindən asılı laraq 3-cü element – yeni şey yaranır. Və göründüyü kimi 
ilkin elementlər (1) və (2) , Mühit (3) və nəticə( 4) bir - birindən fərqlidir, lakin   
qanunauyğunluq asılılığına malikdir.  Göstərilən tetraedr fiquru yaradılışın simvolu , 
modeli , ilk “hüceyrəsi”  hesab edilə bilər. 
Varlıqlar üçün  dünyanın quruluşundan doğan qanunauyğunluqlar 
    Dünya , istənilən canlı və cansız  sistem - çoxluq, cəmiyyət  məhz olandan sonra onun 
quruluşundan spesifik qanunlar yaranır – formalaşır.   

1. Nisbilik prinsipi.  Kosmos üçün  Eynşteynin müəyyən etdiyi  nisbilik prinsipi var. 
Lakin biz Yer kürəsində insan, təbiət cəmiyyət münasibətlərində; anlama, təsvir 
etmə, qiymətləndirmə sahələrində nisbilik müşahidə edirik. Nisbilik anlayışı 
şeylərin ümumi- adətən olan   və real – müyyən konkret zaman və məkandakı 
vəziyyəti arasında əlaqəni göstərir. Nisbilik sözünü dəyişgənlik sözü ilə sinonim 
hesab etsək, hər şey tez aydın olar. Sadəcə Hər şey nisbidir, yəni dəyişgəndir 
ifadəsi nisbilik prinsipini əks etdirir. Başqa sözlə, hər şey elə gördüyün kimi 
deyil, əslində başqadır, çünki hər şey dəyişmədədir. Yəni əvvəl gördüyn sonra 
gördüyünlə fəqlidir. 

2. Bütün şeylər, habelə kosmos  ilkin materiyadan, atom, molekul və ya onun 
hissəciklərindən ibarət olduğundan bütün dünya və şeylərə fiziki, kimyəvi 
qanunlar aiddir. Habelə mexanikanın  qanunları, cəzb etmə, itələmə, nisbilik 
prinsipi . 

3.  Materiyanın  növlərinin hər bir kombinasiyasına və ya hər bir material 
kombinasiyaya onun  tərkib elementləri  çoxluğundan doğan spesifik qanunlar 
yaranır. 

4. Bütün şeylərin, stabil hərəkətdə olmaqa, sakitliyə, dayanıqlığa, müvazinətdə 
olmağa çalışmaq  xassəsi vardır. Başqa sözlə, şeylərin məqsədi olduğu mühitdə 
rahatlanmaq, müvazinət əldə etmək, ola bildiyi  formada  olmaqdır.  Hər şey 
özünə uyğun, olma üsuluna malikdir. 

                               
                          Element 2 
 
                                        
                                           Nəticə - 
                                            yeni obyekt 
                                
 
 
    
 
Mühit                              Element  1    
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5. Şeylərin xassəsi isə onu təşkil edən hissələrin-elementlərin fəaliyyəti, qarşılıqlı 
asılı təsirləri nəticəsidir. 

6. Dünya və onun müxtəlif tərkib hissələrinin  dəyişilikləri bir - birinə uyğun və 
zəruridir, yəni A sahəsindəki dəyişiliklər B sahəsindəki dəyişiliklərə uyğundur. 
Bu hadisə, proses formasında olur,  yəni B sahəsi A – nın təsirilə uyğunlaşma 
forması seçir.  

 
Şeylərin, varlığın  məqsədi varmı?  
 Dünyanın – kainatın, Yer kürəsi sisteminin, canlı və cansızların, hər şeyin məqsədi 
rahatlıq, müvazinət, təsir və əks təsirlərin bərabərləşməsi, başqalarının içində stabil ola 
bilməkdir , orta vəziyyətə (dayanıqlı – sakit) çatmaq, cəmiyyətdə rahat, sülh şəraitində 
xoşbəxt – rahat  yaşamaqdır. 17-ci əsrdə İngiltərədə yaradılmış Deism təlimi deyirdi ki, 
Allah - dünya zəkası,  dünya maşınını qurub sonra ona bir  təkan verib; o işə düşüb və öz 
- özünə hərəkəti davam etdirir, Allah isə kənara çəkilib daha heç bir işə qarışmır.  
     Əslində,  daha çox ağlabatan, dünya sisteminə bir təkan vermək deyl, onun 
müvazinətini pozmaqdır. Məhz bütün araşdırma və faktlar göstərir ki, dünya – makro 
aləm  məhz müvazinətlərin fasiləsiz pozulması  və bərpa olunmağa çalışması prinsipinə 
görə hərəkət edir. Bütün canlı və cansız aləm qarşılıqlı əlaqələri nəticəsində müvazinətləri 
pozulur və onların  həyaıt  məhz müvazinəti əldə etmək posesidir. Bu həm də mikroaləmə 
- atomlar, nüvə və elektron sisteminə də aiddir- orada da fasiləsiz müvazinət pozulur və 
elektron fasiləsiz onu bərpa etməyə çalışır- fırlanır (sınıq xətlər üzrə hərəkət edir). 
 
Alt və üst sistemlər 
     Bütün varlıq növlərinə baxdıqda onların bir - birindən asılı olmasını, birinin 
davranışına digərinin uyğun davranışda olmasını və hər şeyin hansısa birləşmələrin üzvü 
olmasına və bu birləşmənin tələb etdiyi rolu icra etməsini müşahidə edirik. Başqa sözlə, 
baxılan a obyekti digər b, s, d obyektləinin tələblərinə uyğun yaşayır; digər obyektlər e, i, 
l isə a obyektinin tələblərinə uyğun yaşayır. Beləliklə, biz zəncir kimi bir - birilə  bağlı 
hərəkətləri, bir - birilə uyğun və asılı yaşayan kompleks sistemlər(çoxluq) görürük. Bütün 
varlığı, hər bir şeyi, cismi, insanı, cəmiyyəti, bitkini və s. anlamaq üçün onları alt və üst 
sistem kateqoriyaları vasitəsilə anlaya bilərik. 
 Anlayışlar :  
Alt sistem - hər hansı sistemin əhatə etdiyi və təsir etdiyi və həmin  sistemə nisbətən daha 
kiçik sistem deməkdir . Alt sistemə üst sistem təsir edir. Alt sistem vacib forma almağa və 
hərəkət etməyə məcburdur. 
Üst sistem isə alt sistemi əhatə edən və ona təsir edən qiymət və keyfiyyətcə daha böyük 
sistemə  deyilir. Bunun təsir ərazisində olan bütün digər eyni məsafədə durmuş sistemlər  
eyni təsirə məruz qalırlar. Üst sistemlər alt sistemlərə təsir edir və  onları idarə edir. 
Hər bir  baxılan şey, obyekt  alt sistem rolu oynayır, ona müxtəlif üst sistemlər təsir edir 
və o tələb edilən formanı, məzmunu qəbul edir, tələb olunan qaydada yaşayır. Baxılan 
sistem habelə başqa obyektlərə nəzərən üst sistem rolu oynayır. Yəni onlara idarəedici, 
formalaşdırıcı təsir edir.  
Qısa desək, hər şey, həm alt sistemdir, həm də üst sistemdir. 
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Kainat və bütün varlıqların - cisim və canlıların, mühitin ümumi yaşama prinsipləri 
 
1.   Hər hansı bir şey, ancaq bütün tərkib elementləri olduqda konkret keyfiyyətdə 

mövcud ola bilər, yarana bilər, yaşaya bilər. Bu prinsip bizə yeni şeylər, sistemlər 
yaratmaq üçün düzgün yol göstərir. 

2.  Dünyada – kosmosda və yerdə bütün cisimlər və əşyalar qravital nisbilik  qanunua 
tabedir. Eynştyeyn – Nyuton nisbi qravitasiya(cazibə və itələmə) qanunu. 

3.  Kainat bütövlükdə və ya hissələri siklik dəyişmə modeli ilə(ossilyasiya) yaşayır; 
(yaranma, genişlənmə, pik,, zəyifləmə, azalma, son sinqulyarlıq və kollaps-yeni 
yaranma (Fiq. 4) 

4.   Yaxın qonşu olan iki sistemdən güclü  obyekt zəyif obyektə hakimdir.   
5.   Entropiya artır;  keçmişdə necə olması və gələcəkdə necə olacağı naməlumdur. 
6. Ümumi nisbilik qanunu, hərəkətin, impulsun, enerjinin, kütlənin saxlanması qanunu 

mövcuddur. 
7.  Maddə heç nədən yaranmır və itmir ancaq formasını  dəyişir, maddənin son forması 

zərrəciklərdir. Zərrəciklər enerji yükü və kütləyə malikdır.                
8.   Hər bir sistemin  tam həyat sikli olur.  Bu yaranma,  böyümə, pik vəziyyəti, zəyifləmə  

və başqa formaya keçmə fazalarından ibarətdir. Bu, a) elementlərə parçalanma, b) 
digər sistemə daxil olma və ya   c) əlavə elementlər qəbul etmə ilə olur. 

9.   Hərəkət və ya dəyişiliklərin  (inkişaf-zəyifləmə)  mahiyyəti zamana görə   düxxətli, 
dalğa, spiral və sikl formasında habelə qeyri - düzgün -  xətt, dalğa, spiral, sikl 
formasında, bərabər sürətli,  təcilli və ya qarışıq sürətli ola bilər. 

10.  Dəyişiliklər xətti bir neçə istiqamətlərə parçalana(bifurkasiya) və  tələb olunan şərait 
olduqda davam edə bilər. Şərait imkan vermədikdə hər hansı dəyişilik qolu sönə 
bilər(bax Fiq. 5. inkişaf prinsipi). 

11. Dinamik dəyişilən hər sistemdə – kainat insan, heyvan, şəhər, texniki qurğu və s. 
onun yaranma anından onu “ölməyə” aparan proses başlayır, yəni şeyin məhv 
olması səbəbkarı elə özü  olur,  buna ətalət qüvvəsi demək olar. Cəmiyyətdə bu, 
inkişafa əks qüvvələrdir, səhv müəyyən edilmiş adət - ənənələrdir, insanda 
qocalmadır. Daxili fəaliyyətin və xarici qüvvələrin tək və birgə təsiri nəticəsi ilə 
şey öz müvazinətini saxlaya və ya itirə bilər. 

12. İnsan həyatı inkişaf və geriyə çəkən qüvvələrin balansını saxlamaqla davam edir. 
Doğulanda irəli aparan qüvvə maksimum; geri çəkən qüvvə minimum, sonda tərsinə 
olur, yəni ölüm anında geri çəkən qüvvə maksimuma çatmayıbsa, ölüm baş vermir, 
çatdıqda baş verir. 

13. Hər şey çalışır ki, məkanda – mühitdə  ən yaxşı – dayanıqlı vəziyyət tutsun və forma 
alsın. 
14. Dayanıqlı, ən yaxşı vəziyyət hər bir şey üçün onun ən az enerji sərf etdiyi vəziyyətdir. 
15. Heç nə öz - özünə kənar təsir (vasitə) olmadan mövcud ola bilməz. Və ya hər şeyin 

olması-mövcudluğu onunla digər şeylər (canlı və cansız) arasındakı  qarşılıqlı təsirin 
nəticəsidir. 

16. Hər şey (element) müxtəlif  şeylərin (sistemlərin) elementidir. Məhz bu fakta görə 
dünyadakı şeylər bir - birilə əlaqəli və qarşılıqlı asılıdır. Bu fakt  dünyanın  bütöv  və 
hər şeyin bir - birinə bağlı olmasını təmin edir. 



 36 

17. Hər şey daxili qüvvələrlə xarici qüvvələrin təsiri altındadır. Bu səbəblə o şeyin 
konkret quruluşu, gücü formalaşır. Hər şeyə edilən təsir onun etdiyi əks təsirə 
bərabərdir (Nyuton qanunu: İnsanın etdiyi hərəkətin – fəaliyyətin miqdarı və 
xarakteri ona edilən xarici mühitin təsirinə bərabər əks təsir kimi meydana çıxır). 

18.  Hər şey daxil olduğu sistemin onun üzərinə qoyduğu rolu icra edir. Bu hökmən 
olmalıdır. Istər könüllü –təbii (bu fiziki səma cisimlərində olur) istər mübarizə ilə (bu 
canlılarda olur) olsun; şeylər və xarici mühit qarşılıqlı razılaşdırılmış rollar (vəzifələr, 
davranış, xarakter, xassə) qəbul edirlər. Cansız aləmdə bu ani, demək olar ki, eyni 
zamanda baş verirsə, canlılarda bu daha uzun qarşılıqlı təsirlər və müəyyənləşmə 
zamanı tələb edir. 

19. Sistem və ya çoxluq daxilində hər şey - cisim və canlı öz xüsusi yolunu seçir    (və ya 
qəbul etməyə məcburdur, insanda isə bu onun könüllü dərk etdiyi - qəbul etdiyi 
yoldur, zərurətdir. İnsan bunu azad etdiyini düşünür - kənar mühit təsirini görmədən. 

20. İnsanla ətraf mühit arasındakı əlaqə insanın  şüurunu fomalaşdırır (dəyərlər, davranış, 
xasiyyət, bilik, reaksiya) 

21. Hər sistemin : şeyin, quruluşun, hadisənin öz tərkib elementləri, yəni olma şərtləri , 
hər problemin, məsələnin, məqsədin   öz həlli  var. Sistem nəzəriyyəsinin  bu vacib 
postulatının fəaliyyətinə qarşı heç bir fövqəltəbii qüvvə, cin, şeytan dura bilməz. Bu 
postulat insanın yaradıcılığının və inkişafının əsas prinsipidir  və öyrənmə 
predmetidir. Başqa sözlə, ağıllı insanın yaşama prinsipidir,  vasitə, alətdir. 

22. Sistemlərdə ahəng qanunu- elementlərin tam bir - birinə uyğunlaşması - daha 
doğrusu, biri -birinə zəruri – uyğun olması, harmoniyası – bütövlük  mövcuddur. Bu 
o deməkdir ki, bir ərazidə bir hadisə baş vermişsə, digər yerdə ona uyğun hadisə baş 
verməlidir, dəyişilən dünyada sanki hadisələr başlanğıcından müəyyən olunmuşdur, 
bu müəyyənlik onu yaradan amilərdən və “materiallardan” asılıdır. Sonrakı mühit isə 
ona konkret forma və reallaşma verir. 

23. Sistemlərdə  simmetriya qanunu mövcuddur. Bu əks qiymətli və ya əks mənalı,  
xassəli şeylərin  və hərəkətlərin – proseslərin olmasıdır. 

 24.  Nisbilik qanunu iki  formada özünü göstərir:  
1) Bu mənaca konkret ölçünün və ya insanın qiymətləndirmə meyar və üsulunun digər 
sistemdə (mühitdə)  hadisəyə, cisimə və şeyə tətbiq oluna bilməməsini göstərir, yəni 
demək olmaz ki,  “bu şey yaxşıdır, bu şey pisdir”- yəni bu tam düz olmaz. Bu konkret 
mövqe müəyyən qədər , müəyyən şərtlərdə, yəni konkret mühitdə- zamanda   belə ola 
bilər. Başqa mühitdə -zamanda belə deyil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Kainatın  ossilyasiya siklləri ilə yaşama sxemi.. Hər əyri başlanğıc- 
böyümə - pik- zəyifləmə - sondan ibarətdir. Kollaps, sonra genişlənmə. 

t 

R
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2) Hər verilən qiymət və ya baxılan- görünən şey nisbətən elədir (bu təqribən 25-30% 
edir).  
Başqa sözlə, biz görəndə tamın –şeyin ancaq bir tərəfini görürük. Şeyi tam görmək –dərk 
etmək üçün ona müxtəlif nöqtələrdən, müxtəlif mövqelərdən baxmalı və müxtəlif 
mühitlərə - təsirlərə reaksiyalarını yazmaq lazımdır. 
Dünyanın tamlıq qanunu 
 
     Yaşadığımız zaman və mühitdə müxtəlif hadisələrin baş verdiyini və müəyyən nəticə 
ilə qurtardığını, sonra isə yenidən başqa hadisənin baş verib, başqa vəziyyətlə sona 
çatmasını müşahidə edirik. Təbii olaraq, bizdə belə sual yaranır nə üçün bu hadisə oldu və 
ya nə üçün belə olur, başqa cürə olmur. Bu və ya digər hadisənin olması bəzi dinlərin 
uydurduğu və nə olduğunu bilmədikləri heç bir fövqəltəbii qüvvənin - istəyib 
istəməməsilə baş vermir. Bu hadisələr bir qüvvənin deyil,  müxtəlif təbii qüvvələrin təsiri 
nəticəsində olur. Məsələ burasındadır ki, hər şey zəruri olaraq baş verir. Təsadüfən heç nə 
baş vermir. Dünyada zaman ardıcıllığı ilə müşahidə etdikdə səbəblik prinsipi aşkar 
olunur. Səbəblər şeylərin, hadisələrin öz içərisində və öz mühiti içərisindədir. Məhz elm 
və texnika bu prinsipi qəbul edərək yaradır və inkişaf edir. Onun yaratdığı nemətlərdən 
bu gün istifadə edirik, həyatımız kifayət qədər təmin olunur.  
      Bütün səbəbləri, şeylərin bir - birinə etdiyi təsir - əks təsirləri; mühit - obyekt, obyekt-
mühit;  üst və alt sistem əlaqələrini əks etdirən ümumi qanun -  sistemlərin 
müvazinətləşmə qanunudur.        

Fig 5. A mərkəzindən başlayan inkişaf müxtəlif istiqamətlərdə  gedir və hər yeni 
mərhələ, nöqtə bir çox hissələrin birləşməsindən yaranır. A dan çıxan istiqamətlər 
müxtəlifdir və  çoxdur. Bu A -dan ətrafa istiqamətlər çox istiqamətlə gələcəyi 
görsədir. Hər kəsişmə - birləşmə gələcək hadislələrdir və ya varlıqlardır. Və ya yeni 
ixtiralar yeni yaradılışlardır. Istənilən nöqtəni götürüb ondan çıxan xətlərə, 
istiqamətlərə baxmaq olar.

A
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    Müvazinətləşmənin nəticələri:  mühitdə olan şeylərin və ya hadisədə iştirakçıların öz 
kütlə, yük, xarakter, qabiliyyət, bilik, güc, ağıl miqdarına – dərəcələrinə görə tutduğu 
yerlər, mövqelərdir.         
    Müvazinətləşmə isə bu vəziyyətlərin, yerlərin əldə edilməsi prosesidir. Bu proses 
nəticəsində  hər şeyin elə qalmasına səbəb olan - digər şeylərin uyğun vəziyyətdə 
olmasıdır, yəni hər şeyin əksinə, yəni onu saxlayan əks şey, xassə, amil, qüvvə, hissə rolu 
daşıyan elementlər yaranır. Başqa sözlə,  sistemdə hər şey bu proses nəticəsində özünə 
uyğun  hər zaman müxtəlif, lakin zəruri rolları qəbul edir. 
Bu qanunu dünyanın tamlıq qanunu və ya dünyanın müvazinət qanunu adlandırırıq. Bu 
qanunu belə ifadə etmək olar: 
Baxılan, zaman   və məkan  sərhədləri   ilə müəyyən edilmiş bir fəzada – məkanda, 
ərazidə bütün elementlərin -şeylərin, hadisələrin parametrlərinin (qüvvələrinin )  eyni bir 
ölçü vahidinə gətirilmiş qiymətləri  (məsələn impulsu) cəmi sıfra bərabərdir və ya  sıfıra 
yaxınlaşmağa doğru  prosesdədir.  
     Başqa sözlə , müəyyən baxılan məkan və zamanda bütün qüvvələrin, hərəkətlərin cəmi 
sıfra bərabərdir və ya yaxınlaşır. 
Bu qanunu sistemin dəyişmə prosesində olaraq ani statik vəziyyəti üçün ümumi formula 
kimi yazmaq olar : Σ  Nx =  0  Bu formulu - dünyanın ümumi müvazinət qanunu  və ya 
tamlıq  qanunu adlandımaq olar. Aşağıda hər bir sistem üçün daha ümumi bu və digər 
formulaları birlikdə təsvir edək. Bu formulalar riyazi mənadan çox fəlsəfi məna daşıyır. 
Riyazi fomulaya çevimək üçün onların üzərində müəyyən  dəqiqləşdirmə aparmaq 
lazımdır. 

1. Σ  Nx =  0  - dünyanın ümumi müvazinət formuludur; Nx - istənilən baxılan 
məkanda - mənfi ya müsbət yüklənmiş –və ya qiymət və keyfiyyətinə görə 
fərqləndirilə bilən, proyeksiyası irəli və ya geri istiqamətlənmiş inkişaf 
vəziyyətiilə təsvir oluna bilən  elementlər və ya  hadisələrin eyni ölçüyə 
(qüvvəyə, enerjiyə və ya digər ölçüyə)  gətirilmiş  toplusudur. Və yaxud 
proseslər-hərəkətlər impulsu toplusudur (mv). Bu qanun fizikada cisimlərin 
müvazinəti qanunu adlanır. Lakin eyni zamanda bütün canlı və cansız təbiətin; 
insan və cəmiyyətin;  keçmişin, indinin və gələcəyin müvazinətini əks etdirir. 

2. Mnəticə = mvt;   Mnəticə - Baxılan tarixi an üçün obyektin  t  zamanı ərzində 
olduğu proses nəticəsində əldə etdiyi  potensialı (forma və gücü qabiliyyəti və 
s. parametrləri) , m - baxılan andan t zamanından  əvvəlki potensial. ; v- bu 
dövrdəki proses - fəaliyyət, məruz qaldığı təsir. Formula başlanğıc  m 
potensialın  mvt impulsu (fəaliyyətilə) əldə etdiyi maddiləşmiş nəticə 
potensialının alınmasını göstərir. Bu formulaya görə eyni nəticəni az potensiallı 
adam və ya dövlət(və ya cisim) uzun zaman gərgin çalışmaqla əldə edə bilər və 
ya böyük potensiallı az zaman və kiçik fəaliyyətlə  çalışıb əldə edə bilər 

3. ΣM ± ∆ Me ± ∆ P  = P  sistemin ümumi gücü həmin baxılan anda olan 
potensialların cəmi və onların müxtəlif kombinasiyasından yaranan əlavə 
potensialdan  - gücdən (effektdən ) və potensialın təbii evolyusiya etmiş  - 
artmış ya azalmış miqdarından  ibarətdir . Burada  ∆ Me- potensialların 
kombinasiya effektlərinin – artması və ya azalmasını əks etdirir. ∆ P - dəyişən 
sistem üçün  onun potensialının artması azalması miqdarıdır.” +”  işarə olduqda 
sistem inkişafa  “ -  “ işarə olduqda yenişə  (reqres) doğru dəyişir. Potensial 
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olaraq, burada sistemdən asılı olaraq misal üçün kütlə, enerji,  axıcılıq, qatılıq, 
ağıl , bilik, yeni təşkil quruluşu, təcrübə, qabiliyyət,  var –dövlət, dəyər , 
qiymət, sosial status başa düşülə bilər.  

4. Keçmiş ΣMk + indi ΣMi  = gələcək ΣMg ; Mk  ,Mi , Mg –uyğun olaraq  sistemin 
keçmiş , indi və  gələcək zamandakı potensialları  çoxluğudur. 

 
Σ  Nx =  0.  Bu   statik və dəyişən sistem üçün ümumi müvazinət formulundan belə nəticə 
çıxır ki,  şeylər, hadisələr, təsirlər ya 1. Müvazinətdədir, ya 2. Müvazinətin pozulduğu və  
xaos - durğunluq anında  və ya 3. Müvazinət əldə etmək prosesindədir.  Müvazinətdə 
olmaq nisbi sözdür. Bu ani, müəyyən dərəcədə, şeyin bir hissəsinin, və ya bir 
parametrinin müəyyən zamanda müvazinətdə olması deməkdir. Tam müvazinət qeyri - 
mümkündür. Tam müvazinət eyni zamanda müvazinətin pozulduğu ən yüksək həddir. Bu 
rəqqasda daha aydın görünür, ortada kinetik enerji maksimum, potensial enerji sıfır; 
kənarda potensial enerji maksimum olur, kinetik enerji ən az – sıfır olur. Başqa sözlə, 
şeylər (sosial sistemlər, insan,  cisimlər)həmişə müvazinətləşməyə istiqamənlənmiş 
hərəkətdədir,  belə ki şeylər müvazinəti əvvəlcə bir parametr üzrə əldə etdiyi dövrdə, 
digər parametr üzrə müvazinət pozulmuş olur, buna görə də həmin parametr (xüsusiyyət) 
üzrə başqa bir müvazinətləşmə (balanslaşma ) prosesi başlayır. Həqiqətən,, şeylərdə biz 
həmişə bəzi parametrlər üzrə balanslaşma və digər parametrlər üzrə isə balansın 
pozulması proseslərini görə bilərik. Nəticədə fasiləsiz həyat prosesi - olma prosesi baş 
verir, lakin bu qeyri - müəyyən deyildir. Qeyd etdiyim kimi, müvazinətləşmə prosesi, 
gobud ifadə edilsə, mühitin yəni mühit çoxluğunun – baxılan məkanda, zamanda şeylər 
çoxluğunun  daxilində hər bir şeyin – elementin  yer seçmə, forma seçmə - yaşama  
prosesi deməkdir. Nəticədə ümumi ifadə etsək, bütün hər şey biri - birinə nəzərən rollar – 
mövqelər (yaşama üsulu) seçir. Üstün, aşağı, orta yerlər müxtəlif kütləyə malik dəyərlər; 
ideyalar, istiqamətlər, fəaliyyətlər üstün dərəcədən aşağı dərəcəyədək müəyyən edilir; 
forma, məna alır.  Hər hansı bir şeyə nəzər saldıqda, orada hər hansı bir konkret 
keyfiyyətin üstünlüyü ilə müvazinətləşmə prosesinin getdiyini müşahidə etmək olar. Bu 
prosesdə baxılan zamanda  üstün parametr üzrə balanslaşma insanın şüurunda məhz 
hadisənin - dəyişiliklərin mahiyyəti - mənası kimi dərk edilir . Onda deyirlər ki, burada nə 
baş verir?. Əslində,  obyektiv olaraq, burada çox istiqamətlər üzrə dəyişilik baş verir, 
lakin birini (ona maraqlı olanı, yəni görmək istədiyini) insan görür. Reallıqda da bu 
belədir, hər bir şüurlu varlıq orada müxtəlif üstün güclü şeylər, əlamətlər görə bilər.  
Məsələn, belə bir müvazinətləşmə prosesində  kütlə potensialına görə Günəş deyil, Yer 
Günəşin ətrafına fırlanır. Bunu hamı belə görür və dərk edir. Lakin başqa parametrə görə 
- məsələn , bioloji qabiliyyətinə görə Yer Günəşdən üstündür. 
     Bu ümumi qanunun təzahürü  sonsuz miqdarda ola bilər.  
     Bu qanuna görə belə nəticə almaq olar ki, şeylər, hadisələr həm horizontal ox 
(müstəvi)  üzərində,  həm keçmiş – indi - kələcək oxu istiqamətində müvazinətləşmə 
prosesindədirlər. Amma, bu ox düz xətli deyil, əyrixətlidir.  Bu prinsip bizə gələcəyi 
öncədən görməyə – proqnoz verməyə imkan verir.  Əgər  dünya formulunu bütün tarix 
üçün yazmağa çalışaq, onda tarixi hökmən mərhələlərə bölməliyik, çünki tarix bərabər 
sürətlə dəyişən elementlərin eyni sürətlə artması tarixi deyildir. Tarix üçün  bütün 
mərhələlər dövründə olan elementləri impuls formasında yazmaq lazımdır, çünki hər şey 
dəyişdiyinə görə onun impulsu onu daha yaxşı ifadə edir.  
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Ümumi impulsun saxlanması qanununun izahı. 
 Fizikada qapalı sistemdə cisimlər üçün bu qanun belədir:  m1 v1 + m2  v2 = m 1v1′ +m 2 v′2.  
Yəni iki əlaqəyə girmiş cismin əvvəlki və sonrakı impulsları cəmi bir - birinə bərabərdir. 
Ümumi halda, hər bir şey- cəmiyyət, insan, təbii mühit üçün bu qanun uyğun gəlmir. 
Ümumi hal üçün, yəni açıq sistem üçün belə yazmalıyıq (m 1v1′ + m 2 v′2 ) -  (m1 v1 + m2  
v2 )  =  ± ∆ Pi . Daha ümumi formada : sonrakı ΣMV -  əvvəlki  Σmv = ± ∆Pi  burada M- 
yeni əldə edilmiş potensial ;  
V - yeni əldə edilmiş fəaliyyətdir (prosesdir); ∆ Pi  - artmış / azalmış potensialların 
miqdarı . Potensial olaraq yuxarıda qeyd etdiyimiz parametrləri nəzərdə tuturam. 
Potensial  konkret olaraq prosesə girən, məsələn, elementin – cismin, canlının, insanın 
“m” – lə işarələnən  giriş parametrinin (kütləsi, bədən sistemi , biliyi...)  “ v”  fəaliyyətilə 
, yəni  mv impulsu nəticəsində əldə etdiyi yeni vəziyyətidir, misal üçün ,  əldə etdiyi yeni 
forması, kütləsi , biliyi, əmlakı, təcrübəsidir. 
Fiziki cisimlərdə impuls mv hasili ilə işarə olunaraq, m –cismin kütləsi,  v –onun 
sürətidirsə, insan üçün m- onun biliyi, qabiliyyəti, bədəni ,sağlamlığı , v- insanın  ağıllı 
fəaliyyəti  olaraq impulsu P =  mmaddi x D fəaliyyət x Tzaman   ifadə oluna bilər. Elmi impuls Pe 
= M bilik x Ffəaliyyət x T zaman . 
 Beləliklə, müxtəlif məsələlər, obyektlər üçün impuls formulasını yazmaq olar. Digər 
tərəfdən, impuls proses vasitəsilə əldə edilən potensial (qüvvə, bilik və s . ) deməkdir. 
Yəni real həyat nəticəsidir. 
Açıq sistemlər üçün, tarix üçün, ümumi formada impulsun saxlanması qanunu belə yaza 
bilərik: 
Keçmiş{ Σ(Nb ± ∆ N i ) ±  ∆ Pi ) + indi { Σ(Nindi ± ∆ N i ) ±  ∆ Pi )  =  0 ,   
Nb - ilk başlanğıc zaman varlığın elementləri - impulsu mv; istənilən məlum anı seçə 
bilərik, çünki ilk başlanğıcı dəqiq bilmirik.  
∆ N i   sonrakı mərhələdə  artmış elementlərin impulsları  miqdarı, (m x v x) 
Bu ifadəyə görə demək olar ki,  indiki vəziyyətin müəyyən edilməsində ilk keçmişin rolu 
var, başqa sözlə, indi keçmişin üzərində durub və ya keçmişi özünə daxil edib. 
Gələcək isə indinin üzərində olacaq. İmpulsun saxlanması qanunu ilə dünyada kasıblaşma 
və varlanmanın; var – dövlətin az miqdarda adamın əlinə toplanması, əksəriyyətin isə 
belə varının olmaması  izah olunur. 
     Tarixə nəzər saldıqda, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin potensialının(bilik və bacaıqlarının) 
artdığını, təbii ehtiyatların isə azaldığını görərik. Hər yeni mərhələ əvvəlki mərhələnin 
son  potensialının mvt impulsu - fəaliyyəti nəticəsidir. İctimai sistemdə ümumi artmış  ∆ 
Pi   potensialını gözdən itirsək, məsələn, impulsunu elementlərə proporsional paylasaq, 
hər bir hissənin impulsunun artması və azalması cəmi Σ mvt = 0 olduğunu görərik, yəni 
bir yerdə,  hissədə nəzəri artım varsa, digər yerdə azalma var.  İqtisadi ədəbiyyatda belə 
nəticələr tez - tez məruzə edilir. Demək, idarə etmə  addım nəticəsində nəyin 
artacağını, nəyin azalacağının optimal faydalı proporsiyasının taparaq optimal 
addımının seçilməsi deməkdir. 
      İmpuls evolyusiya edən sistemdə şeyləri xarakterizə edən ən yaxşı parametrdir.  
Yuxarıdakı tamlıq və impuls qanunlarına görə , gələcək nədir? Nə üçün gələcək 
olmalıdır? -suallarını verib və cavab tapmaq olar.  Tamlıq qanununa görə gələcək, 
keçmişdə və ya indi baş verən hadisə və şeylərin vəziyyətlərinin ümumi balansında(Σ 
N=0) zəruri olacaq və tələb olunan dəyişmə –olma vəziyyətidir. Başqa sözlə, əgər bir 
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konkret şeyin və ya toplunun  a, b, s, d, e  vəziyyətləri keçmişdə və indi olmuşdursa , 
onun növbəti   i vəziyyəti gələcəkdə, elə konkret zamanda və yerdə baş verməlidir ki, 
həmin prosesin, şeyin müvazinəti – tamlığı, bütövlüyü ( 0)əldə edilsin. Başqa sözlə, elə i 
vəziyyəti almalıdır ki, hadisənin , prosesin , dəyişiliyin cızdığı həyat yolunun (spesifik 
sinusoidin, dalğanın) zəruri nöqtəsi, mərhələsi (vəziyyəti) olsun. Demək, gələcəyi 
görmək, sistemin müvazinətləşməsini təmin edəcək və sinusoidə uyğun nöqtəni - 
gələcəkdə baş verməli olan şeyi , hadisəni tapmaqdır. Çünki gələcəkdəki şey -  istənilən 
şey ola bilməz, ancaq keçmiş-indi - gələcək xətti üzrə və gələcəkdə horizontal xətt üzrə 
tələb olunan tamlığı təmin edən müəyyən (definit) şey ola bilər. Məsələn, əgər bir məlum 
X hadisəsinin  yaranışı üçün 8 amil – tərkib hissə, şərait  lazımdırsa, onun 6-sı artıq 
keçmişdə yaranmışsa ,qalan 2-si gələcəkdə meydana çıxan kimi tamlıq baş verəcək və X 
hadisəsi ( maddənin, canlının, insanın , növün, prosesin) – yaranışı baş verəcəkdir. 
Dünyanın tamlıq - bütövlük qanunu , eyni zamanda varlıq(var olmaq) və dəyişiliklər 
qanunudur.  
    Tamlıq qanunu insanın şəxsi subyektiv və obyektiv baxışları ilə aşağıdakı mənanı 
verir.  
    Tam, sistem quruluşuna malikdir, yəni bütöv formada yaşaya bilən və elementləri 
arasında qarşılıqlı əlaqəsi olan, buna görə də bütöv qala bilən şeyə –obyektə deyilir. 
    Tam hər birinin ölçüləri olan müxtəlif keyfiyyətlərə,yerləşmə yerinə malik 
elementlərdən ibarətdir. Məsələn, Günəş və sistemi , atom , molekula , rəqqas , stol, 
insan, bitki- hər dayanıqlı şey tamdır. Tamda bütün daxili qüvvələr öz arasında və ətraf 
mühitlə həmişə müvazinətləşmə prosesindədir. Bu hərəkət deməkdir. 
     İstənilən tam iki böyük hissəyə(sonra hər biri yenidən hissələrə ) ayrılır (reallıqda və 
ya mənaca). 
     Tamda subyektiv fikirlə deyilsə, həm yaxşı, həm pis cəhətlər var. Əgər tamdan  pis 
cəhətləri götürsək, o yenidən yaxşı və pis cəhətlərə bölünəcək, çünki pis , pis davranış, 
pisliklər - tamın zəruri hissəsidir, yəni pis olmasa, tam olmaz və ya yaxşı olmaz , 
məsələn, yazılmış əsərlərə kitablara baxaq. Bunun hər bir hissəsi yaxşı yazılmış ola 
bilməz. Yaxşı, orta, pis –zəyif, aydın , mücərrəd və s. keyfiyyətlər hökmən var. Buradakı 
pis və yaxşı nisbi işlədilir, əslində bu ifadələr tamda olan bir - birinə əks keyfiyyətli 
hissələri əks etdirir. Digər mənada, bu pis və yaxşı keyfiyyətləri şeylərə əbədi xas olan 
keyfiyyətlər deyil. Sistem daxilində, yəni hər bir şeyin, icmanın, qurğunun,  kainat 
birliyinin daxilində element hökmən sistemin ümumi mənasına görə “ya pis, ya yaxşı” 
keyfiyyət; bu və ya digər - rol daşımağa məcburdur. Bu o deməkdir ki, adamların pis, 
yaxşı olması və ya görünməsi heç də onların elə olması demək deyil, bu dəyişən görünüş, 
sistemin ona təyin etdiyi rolun icrası nəticəsidir. Keçmiş bir filosofun dediyi kimi hər şey 
həm elədir, həm elə deyil. Hər şey bir şeylə müqayisədə yaxşıdırsa , üstündürsə, ağırdırsa, 
gözəldirsə, vicdanlıdırsa, digər şeylə müqayisədə pisdir, aşağıdır, çirkindir,  diktatordur.  
Bəzən insan doğrudan da, bilə bilmır ki, bu şey yaxşıdır, yoxsa pisdir və ya başa düşə 
bilmir ki, bu gün yaxşı olan insan sabah pis olmuşdur, və ya əksinə pis adam yaxşı 
olmuşdur. Bu məsələ rasional sistem nəzərriyyəsilə yaxşı izah olunur: Hər şey sistemin 
ona verdiyi rolu icra edir. Sistem fasiləsiz dəyişir və elementlərə müxtəlif rollar təyin 
edir.  Sistemdə - icmada, dövlətdə, elementlər, insanlar sadəcə sistemin “tikinti 
materialıdır”, və ya “detalıdır”; burada insanların bir - birinə yaxşı, pis, oğru, düz, 
rüşvətxor, yalançı və s. deməsi və ittiham etməsi mənasızdır və heç nəyi dəyişə bilməz. 
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Əgər bu hallar varsa, demək, sistem yaradılışı bunu tələb edir və ya həvəsləndirir. Demək 
ittihamlar söyləmək, günahkarlar axtarmaq əvəzinə icma, dövlət sistemi tam dəyişməlidir. 
Orada xoşa gələn digər əksliklər konstruksiya edilməlidir, hansı ki, sonra insanların 
həyatına pis təsir etməyəcəkdir. 
     Əgər şeylərdə mənfi xarakterli keyfiyyətləri toplayıb “– “ işarəsilə işarə etsək və 
müsbət keyfiyyətləri toplayıb “+”  işarəsilə işarə etsək, onda  istənilən zamanda şeylərdə 
bu iki mahiyyətin  müvazinətləşmə prosesində olduğunu aşkar edərik.  Sadəcə hər bir A 
keyfiyyətinə bərabər, lakin əks B keyfiyyəti taparıq , yəni bir şeydə nə qədər yaxşı 
keyfiyyət varsa , o qədər pis keyfiyyət var. 
    Şeylərdə belə əks işarəli və ya məzmunlu, istiqamətli, mənafeli və s. parametrinə görə 
əksliyi olan ən azı bir və cox,  lakin hər bir konkret obyekt ücün məlum sayda tarazlanmış 
cütlər (əks mənafeli iki dəyişən) var. Şeylərin bütün həyatı məhz öz əksi ilə əlaqədir; 
şeyi müəyyən etmək üçün onun əksini tapmaq və müəyyən etmək -  baxılan şeyi 
öyrənmək üçün məntiqi yoldur. Şeyin əksi nə qədər güclüdürsə, şey də o qədər 
güclüdür. Bu  o deməkdir ki, hər hansı insanın məhsulu miqdarı və ya keyfiyyəti ona əks 
təsir edən (mane olan) qüvvənin nəticəsidir. Bu Nyutonun 3-cü qanununun - təsir, əks 
təsirlərin bərabər olması - bütün şeylər üçün doğru olmasını göstərir. 
    Şeylərdə, hadisələrdə iki əks mənafe, əks hərəkət, əks məqsəd həmişə var. Əgər insan, 
onu yaşamağa mane olan problemlərdən qurtarsaydı, o necə olardı? O çox darıxardı və 
yaşamağa stimulu itirərdi. O doğrudan da,, özünə problem axtarmağa başlardı və elə bir 
axmaqlıq edərdi ki, həm özünü, həm ətraf insanları ağır vəziyyətə salardı. Onun, 
bekarçılıqdan inkişafı dayanardı, cəmiyyətdən uzaqlaşardı və məhvə doğru gedərdi . Siz 
hər biriniz həyatda belə adamlar görə bilərsiniz, onların bütün problemləri həll 
olunmuşdur, məhz bu amil onların axmaq olmasına və həyatda məna tapmamasına görə 
özlərini öldürməyə və ya zərərli adətlərə qurşanmalarına, cəmiyyətdən uzaqlaşmağa 
aparır. Qədim Roma vətəndaşları  imperiyadan gələn ərzaqla və mallarla ehtiyacını 
ödəyirdi . “Çörək və əyləncə” prinsipi ictimai məqsəd olmuşdu. O, vaxtını əyləncə ilə 
keçirir və qladiator döyüşlərinə baxırdı, yavaş - yavaş insani əxlaqını itirdi və o,  yalnız 
özünü insan hesab edirdi, qalan insanları heyvan, onları əyləndirmək və yedizdirmək 
üçün alət hesab edirdi. O işləmirdi. Buna görə Roma tənəzzülə uğradı və imperiya dağıldı 
(Robert Theobald, 1997)  . 
   Demək, şeylər yarananda cütlük prinsipi ilə yranırlar və bu cütlər   sürətlə  və ya yavaş-
yavaş formalaşırlar (qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində, məsələn, heyvanat aləmi, atom və s. 
cütlüklər). Süni sistemlərdə də belə olur, məsələn, kollektiv, cəmiyyət, grup götürsək, 
lakin burada həm məqsədyönlü, həm də təbii əks cütlərin yaranması baş verir.. Makro 
dünyaya daxil olan Mikro dünyada hökmən cütlər var, məsələn atomda elektron və nüvə 
– mənfi və müsbət işarəli yüklər cütlüyü. Əgər süni olaraq (insanın məqsədi və fəaliyyəti 
nəticəsində) bir şey - sistem yaradılırsa,  hansı ki, burada qəsdən təklik prinsipi istifadə  
edilir, yəni yaradılan şeyin tək olması məqsədi qarşıya qoyulursa,  nəticədə bu tək olan 
şey belə qalmır, bu şeyə qanunun təsiri nəticsində əks hissə, qüvvə , mənafe və s. təzahür 
edir. Cünki Tək heç vaxt dayanıqlı  deyil, onun əks hissəsi hökmən olmalıdır.  
      Məsələn, indi (1990 - 2007)formalaşmış tək polyar siyasi bəşəriyyət  sistemi 
dayanıqlı ola bilməz və  belə cox qala bilməz.           
     Konqres  ABŞ-ı  21-ci əsrin hegemonu elan etmişdir, lakin ABŞ nahaq yerə düşünür 
ki, o hamıya ağa ola bilər və dünya onun iradəsilə, istəyilə  yaşamalıdır.  Bu istək, 
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şübhəsiz, bütün dünya bəşəriyyətinin  Amerikanın mənafeyinə uyğun davranışını nəzərdə 
tutur. Bəşəriyyət  ücün  ən yaxşı mövcud olma  bəşəriyyətin siyasi sisteminin ən azı iki və 
çox  polyar olmasıdır. Şübhəsiz, təbii tamlıq qanununa  görə dünya bəşəri sistemi iki əks  
yerə bölünəcək,  sonra hər bir hissə müxtəlif  əks ( yenə iki fərqli qruplar) elementlərdən 
ibarət olacaqdır. 
 
Şeylərin adı və mahiyəti  
     Şeylərdə iki əks mahiyyətli “+”  və “ – “ elementlərdən hansı  çoxluq digərindən üstün 
olarsa, şeyin son mahiyyətini  həmin anda, həmin xarakterli mahiyyət təşkil edir. Məhz 
bu üstün mahiyyət obyektin adını ifadə edir. Fasiləsiz dəyişmələrə ehtiyac yarandığına 
görə, digər anda isə digər işarəli keyfiyyətlər toplusu üstünlüyə malik olur. Onda deyirik 
ki, bu şey, iş, addım pisdir, geri gedir və s. Yeni anda, həmin şey artıq yeni mahiyyətə 
malikdir. Bu mahiyyət, onun yeni oynadığı rolu əks etdirir. 
     Şeylər həmişə eyni məna və mahiyyət daşımırlar. Şeylərin mənası, mahiyyəti və real 
adı, onun əlaqədə olduğu elementlə, sistemlə müəyyən olunur. Belə ki,  şeylər müxtəlif 
sistemlər daxilində olduğina görə onların məna və fəaliyyətinə uyğun funksiya daşıyır - 
rol oynayırlar. Ən azı iki şeyin qarşılıqlı təsirindən(mühitdə) üçüncü şey meydana çıxır. 
Şeylərin əlaqədə olmaq səbəbi onların  universal  nüvə, cazibə, itələmə, elektromaqnit, 
zəyif radioaktiv parçalanma  xassələridir, başqa sözlə, onlarda mənfi və müsbət 
adlandırılan yüklərin, xüsusyyətlərin olmasıdır.  
Demək, qəbul etmək lazımdır ki, eynilə, insan həmişə həmin adam deyil, zamanlar,  real 
həyat münasibətləri davam etdikcə, insan da cürbəcür keyfiyyətlərə, xarakterə malik olur. 
Əgər o bir dəfə yaxşı hərəkət edirsə, digər zamanda o pis hərəkət edir. İnsan bir dəfə dost 
olacaq, başqa zaman düşmən, digər zaman neytral  olacaq. Bunlar hamısı insanın ona 
verilmiş rolu - tələbi yerinə yetirməsi, yəni mühitə reaksiyasıdır. Təbii qanunun 
nəticəsidir. Bu söhbətdən belə nəticə çıxır ki, şeylərin mahiyyəti ancaq həmin mühitdə, 
zamanda elədir, başqa mühitdə ( coğrafi , sosial , siyasi, ictimai, idarə) zamanda isə 
başqadır. Bir çox xalqlarda insan və heyvanların yaşından asılı olaraq adlarının dəyişməsi 
tam qanunauyğun hadisədir. 
     Reallıqda hər şey  100% adına uyğun olmamasına görə cəmiyyətdə insanın normaları 
pozması müəyyən miqdarda labüddür.  
     Qeyd etmək lazımdır ki, reallıqda hər bir şey Tamlıq qanununa görə müxtəlif 
keyfiyyətlərin birliyidir və şeylərin adı (xrakteristikası) əsasən onda olan  hansısa 
keyfiyyətin həmin mühitdə  işıqlanmasına - əks olunmasına (yəni aktivləşməsinə)görə 
verilir.  Hər hansı bir əşya, canlı, insan  sözü işlətsək onda biz onda 25-30% həmin 
keyfiyyətin olduğunu nəzərdə tuturuq, sadə anlamaq üçün. Qalan hissələr isə digər 
keyfiyyətləri əks etdirir. Məsələn, insan dedikdə onda 25 və ya 30% insanlıq var, qalanı 
başqa keyfiyyətlərdir, hansı ki başqa mühitlərdə (situasiyada) aşkar oluna bilər. İnsan 
subyektiv olduğu üçün gördüyünü 100% elə olduğunu qəbul edir- reallıqda isə gördüyü 
keyfiyyət cəmi 25-30% - dir. Dərk etmək üçün şeylərin ilkin olaraq fikirdə  neçə hissəyə 
3, 4 ,7 və ya 8 elementə bölünməsi, yəni neçə keyfiyyətin cəmindən ibarət olmağını 
bilmək, habelə sonrakı bölümdə hər birini neçə hissəyə bölməyi bilmək çox 
əhəmiyyətlidir və ayrıca öyrənilməlidir. Orta rəqəmi 4 qəbul etsək- bu bir çox səbəbə 
görə daha optimaldır – onda hər bir şeyi birinci bölümdə 4 müxtəlif keyfiyyətdən, 
amildən olmasını qəbul etmiş olarıq. Belə ki, baxılan obyekti,  digər obyektlə (etalonla)  
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müqayisə etsək, onunla 25 %  oxşarlıq olmasını görərik. Bu elə, baxılan obyektin 
obyektiv mahiyyəti  və adıdır. 
     İnsanın  həyatında onun adı əhəmiyyətli rol oynayır. İnsan məhz öz adının verdiyi 
mənada olmağa çalışır. Başqa sözlə onun adı onun həyat taleyini proqramlaşdırmaqda, 
gələcəyini müəyyən etməkdə iştirak edir. Çox hallar olmuşdur ki, insan öz adını 
dəyişməklə və ya bir – iki hərfini dəyişməklə ona uğur qapıları açılmışdır. Bu təsadüfi 
deyil. Adlar, mahiyyətlər varlıqlar tam uyğunluq təşkil etməlidir. Hər bir canlı vəcansız 
başqası ilə əlaqədə müəyyən mahiyyət xarakter(habelə ad) görsədir. Digər əlaqədə digər 
mahiyyət (və ona uyğun ad)görsədir. Yəni şeylər digər şeylərlə əlaqə zamanı müxtəlif 
“cildlər” geyirlər. Bunu kələmə və ya yumurtaya oxşatmaq olar – mərkəzdə əsas 
dəyişməz xarakter, kənarda isə dəyişilən müvəqqəti qatlar. 
     Şeylərin mənası, yəni daşıdığı funksiya olduğu mühitlə hökmən razılaşdırılıb, yəni 
onun əksinə deyil, onun razılığı çərçivəsindədir. Şeylərin  öz - özlüyündə kənar - əlaqədə 
olmadığı   obyekt  üçün heç br mənası yoxdur. Məna yalnız mənanı müəyyən etmək 
istəyən olduqda bu istəyən obyektlə əlaqədə aşkar olur. Məsələn, bir insana görə, 
digərinin mənası yalnız müəyyən əlaqə olduqda olur, olmasa məna daşımır, rüşvətxor 
üçün  adi, ona işi düşən insan  rüşvət verəcək adam mənasını daşıyır. Sürücü üçün 
sərnişin yol gedib əvəzində pul verən adam mənasın daşıyır. 

 
Qədim müdriklərin  iki əks mahiyyət haqda təlimi 
     İnsan tarixi boyu şeylərin yaranması və inkişıafında iki əsas yaradıcı  prinsip dərk 
olunmuş və müxtəlif cür təsvir olunmuşdur.  Bu təlim,  əvvəlki bölmədə təsvir edilmiş 
dünyanın təşkil edən elementlərin  müvazinətləşməsi qanununu bir daha təsdiq edir.  
      Konfuçinin “Dəyişiliklər kitabında” dünyanın iki əsas mahiyyəti İn və Yan : isti – 
soyuq; sakitlik – hərəkət təsvir olunur.  Maniheylikdə , 243 –cü ildə İran Sasani 
hökmdarının sarayında yaşayan  Mani  peyğəmbər yaratdığı Maniheylik dini təlimində 
dünyanı  qaranlıq və işığın mübarizəsi kimi təsvir edirdi (BEKM-2002).  
 
Xeyir və şər;  pis və yaxşi  
 Xeyir –insanın müsbət, yaxşı , faydalı., xoş,  pisə əks hərəkəti deməkdir. 
Pis- xoşagəlməz  səfeh , zərərli - yaxşıya əks hərəkət, bəla,  fəlakət deməkdir.                                    
Xeyir və Şər; Pis və Yaxşı insanları əbədi müşaiyət edir. İllər, min illər keçir, ədalət qalib 
gəlmir, pislik qalır. Çox yaxşı işlər görmüş adamda pislik etməyə bir ehtiyac yaranır. 
Mədəni həyat yaşayan bir insanda  vəhşi bir hərəkət etməyə ehtiyac yaranır və onu edir. 
Bunun səbəbi nədir? Dinlər bunu şeytanın insanı aldatması və yaxud pis ruhların insana 
daxil olması  səbəbilə izah edir. Pisliklə yaşamış insanda yaxşı hərəkətlər də etmək 
ehtiyacı yaranır. Sevincdən sonra kədərlənmək gəlir, çox güləndən sonra, bir ağlamaq 
ehtiyacı yaranır; yaxşı günlər pis günlərlə; pis günlər yaxşı günlərlə əvəz olunur. Bu 
hadisələrin hamısı  dünya qanunu ilə izah olunur- hər şey öz əksi ilə tarazlaşmalıdır. 
    Bizim eradan 700 il əvvəl yaşamış Zərdüşt peyğəmbərin də Avesta kitabında təsvir 
olunmuş təlimi, dünyanın yaranışında iki  hissənin  - Xeyirlə Şərin qarşı - qarşıya durması 
və dünya həyatını bu iki zidd hissələrin mübarizəsi kimi təsvir edirdi (BEKM-2002). 
Sonda isə Xeyirin qalib gəlməsinə inam ifadə edilirdi. Lakin Dünya qanununa görə 
mövcud olmaq üçün  şeylərdə hər bir tərkib elementinin (hərəkətin , qüvvənin) qarşı 
qarşıya müvazinətdə - tarazlıqda olması, və ya bunu əldə etmək  prosesində olması 
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lazımdır. Bu o deməkdir ki, Xeyirin, və ya Şərin tam və həmişəlik  qələbəsi mümkün 
deyil. Şər(pis) olmasa, Xeyir (yaxşı) olmaz. Zərdüştün çox qiymətli  kəlamlarından biri 
bu idi: “Düzgün fikirləş, düz danış, düz ol”. Zərdüşt, habelə deyirdi ki, xeyir və şər ruhlar 
təbiətdədir, doğularkən bəzi insanlara xeyirli ruhlar daxil olur, bəzilərinə şər ruhlar,  sonra 
bu amil  insanların bir - birinə yaxşılıq və pislik etmələrinə səbəb olur; həyat boyu 
Xeyirlə Şər mübarizə aparır. Zərdüşt inanırdı ki, Xeyir sonda  Şərə qalib gələcəkdir. 
Habelə digər dinlər də deyirlər ki, ədalət, xeyir qalib gələcəkdir. Bunu necə başa düşmək 
lazımdır? Belə olsa tamlıq qanunu pozulur. Belə bir vəziyyət yalnız dünyanın sonunda ola 
bilər ki, bu son  ya xeyirin hakimliyi, ya şərin hakimliyi ilə qurtarar.  Qeyd etməliyəm ki,  
Dünyanın rasional nəzəriyyəsində  Xeyirin sonda qalib gəlməsi qəbul olunmur, çünki 
dünyanın quruluşu və cəmiyyətin quruluşu müxtəlif əks mənalı qüvvələrin - 
mahiyyətlərin olmasını və fasiləsiz balanslaşması (əvəzlənməsi) prinsipinə əsaslanır. 
Əgər Xeyir   həmişəlik qalib gəlsəydi,  onda Şər – şeylərin ikinci mahiyyəti (və inkişafın 
stimulu) necə olmalı idi? Onda, şübhəsiz, Xeyir yenidən özünə əks qüvvə , hərəkət, şey, 
cisim və s. yaratmalıdır (və ya özü iki hissəyə - yaxşı və pisə bölünməlidir). Çünki Xeyir 
təklikdə (şərsiz) dura – mövcud  ola bilməz; onu ölçən, müqayisə etmək üçün  bir mənbə 
olmaz . Xeyiri xeyir edən, şərin olmasıdır.  Əgər maqniti bir qütbündə iki yerə bölsək, o 
yenidən iki qütbə ayrılacaq. Əgər ən yaxşı adamları toplayıb bir icma düzəltsək, o 
yenidən iki qütbə - yaxşılar və pislərə bölünəcək. Habelə pisləri toplayıb bir icma 
düzəltsək, o da  iki yerə - yaxşıya və pisə bölünəcək. 
     Kosmo - Humanizm akademiyasının filosofu Albert İqnatenko (16  May 06, AZ TV 
verilişi) deyir ki, xüsusi  qarmonizator maddəsi  ilə insanı fövqaladə ağıllı etmək, onda 
həmişə müsbət emosiyalar yaratmaqla onu uzun ömürlü  və xoşbəxt etmək olar. Bu, 
idealist  və icra olunmaz bir fikirdir. Bu dünyanın əsas qanununa ziddir və baş tuta 
bilməz. Bu mümkün olsaydı, şübhəsiz, İqnatenko  belə sübutlar göstərə bilərdi,  lakin 
sübutlar yoxdur. Həmin filosof bildirir ki, guya bu maddə 4 dinin əxlaq və davranış ilahi 
kodu ilə nurlandırılmışdır. Bu adamın  məqsədi insanların başını aldatmaqla, bu 
qarmonizator maddəsini satmağa müştəri tapmaqdır.  Bu ideya Buddizm və ya Hinduizm 
– yoqa nəzəryyəsinin müasir, lakin uğursuz tətbiqlərindən biridir. 
İnsan həyatının dəyişikliklərinin qrafiki təsviri pis – yaxşı; uğur- uğursuzluq;  mükafat və 
cəza  Fiq. 8. sxemində verilmişdir. 
 
Dünyada  sonraki inkişafin əvvəldən müəyyən edilməsi 
 
     Kainatın axırıncı yaranışı  zamanı və yaxud bizim qalaktikanın yaranışı zamanı elmin 
müəyyən etdiyinə görə, hər bir kiçicik dəyişilkilərin, kiçik miqdarda müxtəlifliyin, 
eynicinsliliyin olmaması və ya cüzi, fərqli hissəciklərin yaranması sonrakı, yəni indiki 
material dünyanın yaranmasına səbəb oldu. Konkret olaraq saniyənin bir neçə onda bir 
anında yaranan anhilyasiya etməmiş artıq proton atomları  sonradan qalaktikaların 
yaranmasına səbəb oldu (Novikov1983).  Bu hadisə baş verməsəydi, dünya yalnız 
işıqdan, müxtəlif  dalğalardan  və hissəciklərdən ibarət qalmışdı. Bütün elmi analizlər və 
insanların tarix boyu müşahidələri eyni səslə təsdiq edir ki, məhz təbiətdə, cəmiyyətdə 
əvvəlki hadisələr sonrakı hadisələri müəyyən edir. Hər insan öz tarixinə baxdıqda görəcək 
ki, məhz əvvəlki addımları indiki vəziyyətə düşməsinə səbəb olmuşdur. Eynilə, dünyada 
hər əvvəlki mərhələ sonrakı dəyişilik mərhələsini müəyyən edir. Nəinki, axırıncı mərhələ, 
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habelə bütün əvvəlki hadisələr, sonrakı hadisələrin  səbəbidir. Çox yaxın tarixə baxaq, 
Yer təbii proses nəticəsində  yaranandan sonra  öz kütləsinə görə Günəş ətrafında cazibə  
asılılığına uyğun  orbit (əvvəl Günəşə daha yaxın idi), fırlanma sürəti seçdi.  Gecə, 
gündüz bunun nəticəsində yarandı; nəhayət, təbii proseslər, canlılar , nəhayət, insan 
yarandı və s. Bu hadisələr göstərir ki, məhz əvvəlki hadisələr sonrakı hadisələri müəyyən 
etdi. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, dünya tamlıq  formulu universal olaraq həm keçmişi, 
həm indini, həm də gələcəyi özündə əks etdirir, yəni bu dövrlərin reallıqlarını – 
elementlərini, hadisə və iştirakçılarını nəzərə alır. 
    Tamlıq qanununa görə hər bir zamanda baş verən hadisə - vəziyyət həm keçmiş 
hadisələrin – yəni mühitin, həm indiki mühitin  şərtlərini ödəyən vəziyəytdir. Başqa sözlə, 
hər şey həm keçmiş, həm indiki mühitin tələbidir. Belə yanaşma  insanda hər şeyin 
əvvəldən müəyyən edilməsi (предопределение-predetermination, determinizm) ideyasını 
yaradır. Bu ideyanın tərəfdarları çoxdur: demək olar, bütün  dindarlar (buddistlərdən 
başqa ) və az miqdarda elm nümayəndələri. Belə ki, kilsələr, məçidlər, dini alimlər və adi 
dindarlar  hesab edir ki, təkcə insanların taleyi əvvəldən müəyyən edilmişdir və bunu 
naməlum Allah etmişdir. Fərqli olaraq,  rasional nəzəriyyə deyir ki, nəinki insanlar, 
habelə hər bir material sistem, hər bir varlığın həyatı əvvəldən müəyyən edilib. Kim 
tərəfindən ?  
- Əvvəlki inkişaf  tarixi , yəni tarixi mühit tərəfindən. Din isə deyir - Tanrı tərəfindən. 
 Aşağıda baxaq görək, tarixi mühit bunu  necə edir? 
 
 Rasional əvvəldən müəyyən edilmə prinsipi  
 
     Şeylər öz yerlərini və şübhəsiz, öz formalarını çox həvəslə tapıb burada olmağı 
xoşlayırlar, çünki ancaq burada özlərini müvazinətdə, sakit və azad hiss edə bilər, öz 
qiymətlərini tapa bilərlər, yalnız öz yerlərində xoşbəxt, rahat  ola bilər, hörmət edilə 
bilərlər. Sanki öz yerlərini tutmasalar, onlar məhv olarlar, yaşaya bilməzlər. Öz yerini 
tapıb orada oturmayanın başına çox bəlalar gələ bilər  və sistemdən kənara qoyula bilər. 
Məsələn, insan başqa yerdə heç cür yer tuta bilməz və çox böyük zərbələr alaraq öz yerini 
tutmağa məcbur ediləcəkdir. Deyilən bu qayda içərisində şeylərin öz yerlərini tutma 
prosesinə hadisə və ya həyat  deyilir. Başqa sözlə, dünyada görülən və ya texniki  cihazlar 
vasitəsilə müşahidə edilən hadisələrin  mənası və istiqaməti  onların olduğu mühit 
daxilində həmin mühitin-çoxluğun konkret subyektlərə –şeylərə zəruri olaraq təyin etdiyi, 
məcbur etdiyi hərəkətlərdir. Və yaxud, başqa sözlə ifadə etsək, hadisələr şeylərin 
çoxluqda onlara buraxılmış yerlərin tutulması və orada mövcud olmaq üçün zəruru 
fəaliyyət - hərəkətlərdir.  Şübhəsiz, potensiallar məlum; yaşama –olma şərtləri, üsulları 
məlum; vəziyyət – yəni prosesin inkişaf situasiyası –istiqaməti  məlum olduğu kimi, 
şeylərin hadisələrin - fəaliyyət addımları da məlum – konkretdir; yəni, təsadüflər yoxdur. 
Alternativlər şübşəsiz, vardır, və yaxud tələb olunan kimi yaranacaqdır. (Hər şey 
qarşılıqlı əlaqəlidir).  Bu yanaşma tamamilə imkan verir ki, sistemi dərindən öyrənərək 
öncədən görmək mümkün olsun.. Bu ifadənin özündə elə bil ki kim tərəfindənsə müəyyən 
edilmişdir fikrinə işarə vardır.  Belə işarəni ancaq qeyri - elm nümayəndələri  edə bilərlər.  
      Dünyanın və şeylərin Rasional nəzəriyyəsində,  nəinki insanların, hətta hər şeyin 
aldığı vəziyyətin və hərəkətlərinin «əvvəldən müəyyən edilməsi» qəbul edilir. Ona görə ki, 
şeylərin sonrakı hər vəziyyəti əvvəldə baş vermiş mühitin dəyişikləri nəticəsi və şeyin 
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əvvəlki vəziyyətinin zəruri olaraq alacağı / tələb etdiyi növbəti  vəziyyəti kimi  baş verir. 
Bəzi dinlər qədim Yunan fəlsəfəsinin ideyalarını qəbul edərək  əvvəldən müəyyən 
edilməni ancaq insan taleyinə aid edirlər, yəni “təkcə insanın taleyi əvvəldən müəyyən 
edilmişdir”- deyirlər. 
   Xristian təlimi  çox müzakirələrdən sonra deyir ki, Allah insanların bir hissəsini yaxşı 
iş görmək üçün, digər hissəsini pis işlər görmək üçün əvvəldən seçmişdir və uyğun olaraq 
onları cənnətə və cəhənnəmə göndərəcəkdir (BEKM-2002). İslam isə bundan fərqli 
olaraq insanları pis və yaxşı qrupa bölmədən deyir ki, insanların hamısının taleyini, Allah 
əvvəldən müəyyən etmişdir. Belə ki, O, istəsə istənilən şəxs pis iş və ya istəsə  yaxşı iş 
görə bilər. İslam təliminə görə təkcə İmamlar(Xəlifələr), xristian təliminə görə isə təkcə 
Papa pis iş görmür, onlar ancaq yaxşı iş görürlər, yəni günah işlətmirlər. Burada çox 
ziddiyyətlər var. Göründüyü kimi islamın xristianlıqdan fərqli fikri (insanların əvvəldən 
pis və yaxşı qruplara bölünməməsi )  həqiqətə yaxındır. Həqiqət isə odur ki,  insan bütöv 
bir varlıqdır, o yaxşı da, pis iş də görə bilər, lakin bu təsadüf deyil, insan mühitin tələb 
etdiyini edir. Bunu öz ağıl dərəcəsinə, dəyərlərinə, əxlaqına uyğun  edir.  İnsan icraçıdır  
və habelə hər bir şey, varlıq,  Yer , Günəş, ulduzlar icraçıdır. İnsanlar içində  pis iş,  eləcə 
də yaxşı iş görməyən ola bilməz, çünki belə adam mövcud ola bilməz və  deməli,   səhv 
və ya dini dillə desək günah etməyənlər  yoxdur.  Bütün tarix də bunu sübut edir. Allah da 
səhv edir – “O insanları yaratdığına görə səhv etdiyini düşündü və peşman oldu” (Bibliya, 
Bıtıe 6) 
     İnsanın hər sonrakı ağlı daha təkmildir, demək, hər sonrakı davranışı da  təkmildir. 
Buradan o nəticə çıxır ki, sonrakı ağlı ilə insan əvvəlki hərəkətini qiymətləndirsə, daha az 
rasional davranışda olduğunu(səhvləri) görəcəkdir. Bununla sübut olunur ki, insanın 
günah etməsi və ya səhv etməsi, onun xassəsidir. Heyvanlar da səhv edir, lakin bəziləri 
səhvlərini daha tez anlayır və o səhvi daha etmir. Digər tərəfdən, heyvan öz davranışına 
insan qədər qiymət vermə qabiliyyətinə, təəssüf hissinə güman ki, malik deyil. Buna görə 
də səhvini tez görmək və utanmaq qabiliyətinə malik deyil. Düzdür, heyvan müşahidələrə 
görə yeməli şeyləri, yeyilməyənləri təcrübə ilə müəyyən edir və yaddaşında saxlayır. 
Qorunmaq, ovlamaq qaydalarına əməl edir, lakin səhv də edir, lakin sonra bəziləri 
(quşlar) yadından çıxarır. Əxlaqi insan isə əbədi yadında saxlayır və əzab çəkir. 
    İnsanın səhvləri- günahları növlərə bölünüb baxılsa, müəyyən etmək olar ki, hansı 
səhvləri etməyənlər var, hansıları edənlər var.  Bu mövqedən insanları müqəddəs və qeyri 
- müqədəs qruplara bölmək olar, belə ki, müqəddəs saydıqlarımız da hökmən müəyyən 
növ səhvlər edirlər, çünki insandırlar və onların da şüuru inkişaf edir, sonrakı ağıl  
əvvəlki davranışda səhvi asan tapır. 
    Gəlin əvvəldən müəyyən edilmə ideyasının necə olduğunu təsvir edək və görək  kim 
əvvəldən müəyyən etmişdir sualını verməyə bizim haqqımız varmı? 
    Yuxarıdakı dünyanın quruluşuna ( ierarxik pillələr və horizontal yaruslardan əmələ 
gələn qəfəslərdə yerləşmiş böyük sistemlər və alt sistemlərə )  dünyanın fəza - müstəvi 
səth modelinə; dünya qanunun formuluna; hadisələrin səbəblərinə –mənasına; və mühit 
və təkin əlaqələrinə əsaslanaraq  bunları  deməliyik:   
Baş verməli  A hadisəsinin baş verməsi «əmrini» keçmişdə müəyyən  illər əvvəl onun aid 
olduğu - və ya asılı olduğu müəyyən böyük sistemlər vermişdir.  Hadisəyə yaxınlaşdıqca 
mühit hadisəni daha çox təsvir edir, çatışmayan xüsusiyyətlərini  təyin edir, kiçik cizgilər 
qalınlaşır, əlavələr edilir, şəkil aydınlaşır. Şübhəsiz, təbiətdə uzun , insan cəmiyyətində 
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isə qısa zamanlar  şkalasında müəyyən etmə prosesi gedir. Heç bir fövqəltəbii qüvvə A 
hadisəsinin  qarşısını ala bilməz. Nəticədə böyük sistemdən başlayaraq kiçik 
sistemlərədək  hər biri A hadisəsinin baş verməsilə onların ehtiyac duyduğu müvazinəti - 
çatışmayan vəziyyəti alırlar. Nəyə görə?.- ümumdünya qanunlarına, dünya formulasına 
görə. Burada təbiətdən - kainatdan kənar qüvvələrin iştirakı yoxdur.  
    Bu gün baş verən hadisələr kimi, gələcəkdə baş verəcək hadisələr  də eyni qaydada , 
eyni qanunla baş verir və işıqlandırıla bilər. Qısaca demək lazımdır ki, gələcəyin hər bir 
günü, illəri, on illəri, əsrləri üçün uyğun müxtəlif  zamanlarda əvvəldən artıq müəyyən  
«göstərişlər» - sifarişlər  verilmişdir.  Hər bir sistem ranqına uyğun olaraq baş verəcək 
hadisənin - yaranış, parçalanma və s -bir hissəsini - məsələsini müəyyən edir- təyin edir. 
Zaman yaxınlaşdıqca hər bir hadisənin naməlum keyfiyyət və formaları müəyyənləşir -
təyin edilir.  
     Çoxlu faktlar vardır ki, hadisələrin və talenin əvvəldən müəyyən olduğunu sübut edir. 
Misallar: 
1.  Professor Şapovalnikov (16.04.07,теория невероятностей,  TV-1 Rossiya) belə bir 

tədqiqat aparmışdır, o dərin gipnoz etdiyi adamlardan keçmişini və gələcəyini 
soruşmuşdur. Məlum olmuşdur ki, onlar 50-60 % düz deyirlər. Bu o deməkdir ki, 
hadisələrin əsas karkası - skeleti əvvəldən müəyyən edilir, zaman yaxınlaşdıqca 
qalan cizgiləri yazılır. Ağac necə bir toxumdan böyüdükcə konkret və məlum forma, 
quruluş alırsa, insan da doğulduqda onun gələcək taleyi əsasən müəyyəndir. Bu 
ümumi uyğunluq və harmoniya qanunundan çıxır. 

2. Everest (Himalay ) dağları necə yarandı ? Milyon illər əvvəl indiki Hindistan 
yarımadası  Afrikadan qoparaq aralandı və yavavş - yavaş gəlib Asiyaya yapışdı və 
onu sıxmağa başladı yer qabığının Həmin Hindistandakı hissəsi Asiyadakı plitənın 
altına girdi və onu qaldırdı. Sonra indiki vəziyyətə bitki və heyvanat aləminə, təbii 
mühitə  gətirən hadisələr başladı. 

3.  Pakistan, Hindistan  arasındakı düşmənçilik münasibətlərinin əvvəldən yazılması.  
Təbii olaraq  1339 ildə  Tamerlan Hindistanı tutdu və müsəlmanlığı orda  zorla 
yaydı, sonrakı tarixdə Böyük Britaniya Hindistanı müstəmləkə etdi, təbii sərvətləri 
qəsb etməyə və insanlara zülm və istismar etməyə başladı. Milli azadlıq hərəkatının 
qarşısını almaq üçün  İngilis hökuməti  təxribatlar törədərək və təbliğatla müsəlman 
- hindu  düşmənçilyi yaratdı və nəticədə böyük qırğınlarla ölkə iki yerə Pakistana, 
Hindistana və mübahisəli Kəşmir əyalətinə parçalandı . Sonra bu yazılış nəticəsində 
xalqlar düşmən münasibəti saxlayaraq atom bombaları yaratdılar və s. Deməli, bütün 
baş verənləri əvvəl Tamerlan sonra isə Böyük Britaniya kralı yazdı, sonra isə digər 
iştirakçılar başqa taleləri yazdılar. 

4. Misal.  Yer planeti 365 günə Günəşin başına fırlanır. Bu ümumdünya balans 
qanununa, konkret olaraq Nyutonun cazibə qanuna görə edir. Və burada neçə günə 
fırlanmağı və hansı məsafədə durmağı müəyyən edərkən yer öz potensialı ilə – 
kütləsilə iştirak edir. Günəşin forma və vəziyyəti qalaktikaya və qonşu cisimlərə 
görə müəyyən edilir, Yerin vəziyyəti öz kütləsinə və günəşə və qonşu cisimlərə görə  
müəyyən edilir. Yerin kütləsi, və forması, fırlanma oxunun bucağı və  orbiti və 
fırlanma sürəti  Yer üzərindəki digər  canlıların konkret anda vəziyyətini və s. 
müəyyən edir.  

İstənilən bu günkü vəziyyəti araşdırın, hər şeyin baş verməsi əvvəldən müəyyən edilib. 
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Ətrafınızda indi baş verən hadisələr də sizin addımlarınızı atmazdan əvvəl baş verir və 
sizin addımınızı müəyyən edir. Artıq gələcəkdə də müəyyən hadisələrin olacağını siz 
bilirsiniz. 

      Son söz olaraq deməliyik ki, əvvəldən müəyyən edilmə şeyin, obyektin daxil olduğu 
mühitin,  həm əvvəldə baş vermiş hadisələrin növbəti vəziyyətlərinin,  həm həmin 
hadisənin gələcəkdəki  tələbi nəticəsidir.  Başqa sözlə, indi baş verən hadisə həm zamana 
görə sistemlərin (1) keçmiş zamandakı siklinin və ya inkişafının indiki zəruri vəziyyəti , 
(2) həm də indiki zamanda ətraf sistemlər  içində zəruri müvazinətləşmə halıdır (onların 
tələb etdiyi vəziyyətdir). Hadisə iki şərti ödəməlidir. Müəyyən edən- « yazan» məhz 
mühitin özüdür - bütöv olaraq  həm keçmiş, həm də indiki . İnsan və cəmiyyət üçünsə  
əlavə olaraq həm  də gələcəyin qorxu və ümidlərinin yaratdığı təsir  müəyyən edən rol 
daşıyır.  
     Hadisələri də materialların, molekulların quruluşu kimi  elementlərdən, yerləşmə 
qaydasından və ardıcılıllığından ibarət hesab etmək lazımdır. Əgər materialın strukturu 
statik durmuş quruluşdursa, hadisə strukturu fəaliyyətdə olan elementlərin qarşılıqlı 
əlaqəsidir, yəni hərəkətli strukturdur.  Təsəvvür edin ki, belə bir molekulun sxeminə oxşar 
hadisə sxemi çəkmişik. Molekulda lazımı yerdə konkret bir element- karbon, oksigen, 
azot və s. olduğu kimi hadisədə də belə bir konkret nöqtələr  vardır. Və bu nöqtənin 
olmasını hadisə strukturu tələb edir, bu, deməli, hökmən olmalıdır. Bu olmasa, tamlıq, 
bütövlük bitməz, baş verməz. Demək, hadisənin tamamlanmağı üçün göstərilən nöqtə 
hökmən olmalıdır. Bu prinsip nə üçün bu və ya digər hadisənin baş verdiyini izah edir. 
Burada heç bir təccüblü şey yoxdur. Olacaq olmalıdır. Burada seçilmişlər, sevimlilər 
yoxdur, hamı bərabər iştirakçı və icraçıdır. 
    Dünyanı idarə edən qanunlar, Tamlıq qanunu, hər şeyin zəruri olaraq baş verməsi, hər 
şeyin əvvəldən müəyyən olunması bütün dinlərin həll etmək istədiyi suallara və fəlsəfənin 
axtardığı suallara cavab verir. Qeyd etməliyəm ki,  dinlərin həll etmə mexanizmi, bazası 
olmadığı üçün onlar heç nəyi həll etmirlər. 
     Tamlıq qanunu çox maraqlı nəzəri və praktiki belə bir fərziyyə söyləməyə imkan verir. 
Bu fərziyyə bundan ibarətdir: - Görünür, nəinki fiziki sistemlər müvazinətləşmə 
prosesində və müvazinət vəziyyətindədirlər - həm daxili həm bir- birinə nisbətən, habelə  
emosiyaların,  hisslərin də  müvazinəti var. Gələcəyi bilmək üçün bu xassədən istifadə 
etmək olar. 
Bu hadisəni dəfələrlə müşahidə  və analiz  etmişəm. Məsələn, şair hisslərinin 
məcburiyyəti ilə şeir yazır, rahatlanır; ixtiraçı ondakı hissi  icra - ixtira etməklə xilas olur; 
yazıcı onda yazmaq hissini icra etməklə yazır, rahatlaşır; çox gülməkdən sonra ağlamaq 
hissi insanı əhatə edir və onu ağladan hadisə baş verir o , ağlayır. Mədəni bir mühitdə 
normalar üzrə yaşayan insanda “vəhşilik etmək” hissləri meydana çıxır və o bunu icra 
etməklə rahatlıq tapır. Sanki insan müxtəlif hisslərin icraçısına oxşayır, hisslərin 
məcburiyyətilə o bu və ya digər işi edir, halbuki real tələb görsənmir. Nifrət, paxıllıq, 
qəzəb, dostluq, mehribanlıq, xeyirxahlıq hissləri insanı idarə edən amil kimi meydana 
çıxır.  Bu hadisələri öyrənmək və nəticələr çıxarmaq lazımdır. Şübhəsiz, bunlar reallığa 
reaksiyadır. Nə üçün  və nə zaman bu  hisslər meydana çıxır? Onları idarə etmək olarmı?  
Bu sualların cavabını psixologiya və sosiologiyada tapa bilərsiniz. 
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Dünyanin idarə olunmasi.  
 
     Dünya yeganə yerdir  ki, onun idarə olunma məqsədləri yoxdur və onu bir idarə edən 
yoxdur. Burada çox idarə edənlər var. Onun hər məsələsini bir avtonom sistem(qanun) 
idarə edir. Lakin bu idarə qərarını asılı sistemlərin kollektiv iştirakı ilə bir üstün sistem 
verir.   
    Mifoloji təsəvvürlərə və irrasional fəlsəfi təlimlərə görə dünyanı və  insanların həyatını 
Tale (судба) idarə edir. Talenin  qeyri - məntiqi və dərk edilə bilinməyən əvvəldən 
müəyyən olunma olması fərz edilir. Qədim yunan inanclarına görə  baş Tanrı olan Zevsin 
və Femidanın üç qızı tale ilahiləridir: Kloto həyat – tale kəndirini toxuyur, Laxesis taleni 
– bu kəndiri adamlar arasında bölür, Atropos təyin edilmiş zaman həyat kəndirini kəsir. 
(BEKM-2002).      
     Astrologiya isə insanin xarakterini, temperamentini , davranışını, gələcəyini - talesini 
göydə, ulduzların vəziyyətlərinin müəyyən etdiyini qəbul edir. 
     Xristanlıq tale ideyasını Allahın əvvəldən görməsinə inancla əvəz etdi. Sonralar,  
eynilə, İslam ruhaniləri də əvvəldən təyin edilməni Allahın adına yazdılar(BEKM-2002).     
     Stoisizm baxışlarına görə Dünya Tale tərəfindən idarə olunur. Bu nəzəriyyənin əsasını 
qoyanlardan Zenonun (336-264 b.e.ə.) fikrincə TALE idarəedici və hakimlik edici 
başlanğıc, eyni zamanda dünyanın idrakı, dünyada bütün varlığın qanunudur. Bu dünya 
idrakına uyğun olaraq «olan olmuşdur, olan olur, olacaq isə olacaqdır». Zenonun 
fikrincə, tale bütün dünya səbəblərinin biri - birilə bağlanması deməkdir, bunu bağlayan 
isə  alın yazısı - fələkdir. (BEKM-2002) 
     Göründüyü kimi, lap qədimdən insanlar hadisələr arasında bir əlaqə, bir qayda 
müşahidə etmişlər, lakin bu qaydanı müxtəlif cür təsəvvür  və təsvir etmişlər. Biz görürük 
ki, qədim dövrdən bəri bir çox filosoflar və  dini ruhanilər reallığı gördüklərini, lakin  
məhz dərin bilikləri çatmadığından  onu sehrli, əfsanəvi, dərk olunmaz ilahi qüvvələr 
tərəfindən edildiyini qəbul etmişlər. Real həyat   müxtəlif cür  dərk edilmişdir. 
     Zenonun yazdığına görə  TALE  - dünyanın təbii və ümumi qanunudur və bununla 
bərabər ilahi xarakter və məna daşıyır.  Zenonun  taleyə verdiyi bu xüsusiyyət rasional 
nəzəriyyənin dünyanın quruluşu və dəyişiliklərinin  vahid qanunu ilə müəyyən dərəcədə 
səsləşir. Lakin rasional nəzəriyyəyə görə, tale, ilahi - yəni naməlum və sirli, dünyadan 
kənardakı qüvvə  deyil, dünyanın öz içindədir, öz daxili qanunauyğunluğudur.  
     Dünyanın  rasional anlayışına görə talenin tərifi:   
Tale  - dünyadakı varlıqların, şeylərin dünya asılılıq və qarşılıqlı təsirləri əks etdirən 
dünya  formuluna uyğun olaraq və yaşamaq üçün fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq şeylərin 
yaranma və dəyişilikləri ardıcıllığını əks etdirən - dəyişiliklər xəttidir. 
     Vahid dünya tamlıq qanunua görə,  hansı ki deyir: ”heç nə heç nədən yaranmır; hər 
şey momentin həm horizontal zaman xəttində, həm verikal zaman xəttində (keçmiş, indi, 
gələcək) tam – bütöv olmaqa çalışır və hər şey digər sistemlərin elementi olaraq zəruri 
dəyişiliklər xəttinə - taleyə malik olur. Bu xətt – tale məhz, özbaşına yox, şeyin daxil 
olduğu sistemlərin elementi rolunu oynamaq məcburiyyəti - vahid qanun üzrə formalaşır.  
     Tale nəticələr xəttidir, gələcəkdə olan hələ reallaşmamış xətt isə nəticələrin 
olacağı xətdir, hər nöqtəsi konkret sistemlərin, hadisələrin insanın iştirakı ilə qarşılıqlı 
təsirləri nəticəsidir. Lakin bu xətt enli xətdir, xəttin yan sərhədləri arasında qalan sahə 
alternativlər zonasıdır ki, konkret nəticə (vəziyyət) bu aradakı konkret və məlum  
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nöqtələrdən biri olacaqdır. Bu sərhədlər məhz spesifik şeyin ola biləcəyi vəziyyətlərini 
olmayacaq vəziyyətlərdən dəqiq  ayırır. Hər şeyin -. Insanın, cismin, qurğunun taleyi – 
məhz belə konkret enli xətt formasında yaranışdan var və hələ gələcək gəlmədən gələcəyə 
uzanmış xətdir. Lakin zaman yaxınlaşdıqca bu xətt nazilməyə başlayır və İndi baş 
verdikdə artıq bu, xəttin eni içərisində bir nöqtə olur. Beləliklə keçmiş artıq enli xəttdən 
qalmış nazik, lakin yaxından baxdıqda ziq-zaqa oxşar, uzaqdan baxdıqda isə nazik xəttə 
oxşayır. Bu  hadisə cəhrədə yunun əyrilməsinə çox oxşayır- yun topası qeyri - müəyyən 
hədsiz varianları olan (lakin sayıla bilən) gələcəkdir. lakin zamanla bu yun nazilir və 
nazik xəttə - ipə çevrilir – konkret tale xətti yaradır. Zaman nə   qədər uzaq 
gələcəkdədirsə, xətt o qədər qalındır. Nəzəri olaraq  dəyişiliklər, şeyin öz iştirakı ilə 
qanunauyğun şəkildə müəyyən istiqamətə ( hər dövrdə istiqamətlər dəyişilir) gedirsə, 
demək, həmin şeyin şüurlu fəaliyətilə  lazımı gələcək -  tale qurmaq olar. Taleni həm elmi 
analiz yolu ilə, həm intuisiya yolu ilə demək mümkündür. Tale anlayışından  və taleni 
demək imkanlarından bir çox adamlar biznes qurmuşlar. Onların əksəriyyəti məhz yalan 
tale söyləməklə, onu düzəltmək üçün aldadıb pul alırlar. 
    Lakin taleni dəyişmək mümkün deyil. Mənim şəxsi təcrübələrimdə  taleni və yaxud baş 
verməli olan hadisəni dəyişmək  mümkün  olmamışdır. Hadisələrin və insanın 
gələcəyinin arzu edilən istiqamətdə olması üçün taleni dəyişmək deyil - bu heç vaxt 
mümkün ola bilməz- taleni  hələ xeyli əvvəldən yazmaq  lazımdır ki, zaman yaxınlaşdıqca, 
o dəyişməz zərurətə çevrilsin. 
     Tale - potensiallar, keçmiş tarix, mühit , tamlıq-müvazinət qanunu ilə və təsirlər  
əsasında müəyyənləşir. Rasional Cəmiyyət Uğrunda İctimai Birlikdə mənim tərəfimdən 
tale qurmaq proqramı yaradılmışdır. Burada hər insana diaqnostika və analiz vasitəsilə 
spesifik arzu olunan məqsəd üçün tale yolu  konstruksiya edilir.  
 
Azadlıq anlayışı 
 
     Dünya hadisələrinin tam bir - birilə əlaqədə və asılılıqda olması, hər şeyin müəyyən 
səbəblə baş verməsi, əvvəldən müəyyən edilmə,  bəşəriyyətiin və fəlsəfənin əbədi 
məsələsini - azadlıqın olub- olmaması sualını yaradır. 
     İnsan və hər bir digər şey -  canlı və ya cansız varlıqlar - hamısı eyni qanuna çoxluğun 
təklər üçün müəyyən etdiyi forma və həyat qanununa  tabedir və çoxluq içində yaşamağa 
məhkumdur. Təklər çoxluğun –yəni dünyanın bir hissəsidir, habelə ierarxik pillələrdən 
ibarət olan müxtəlif çoxluqların (üst və alt sistemlərin) hissəsidir. Başqa sözlə, insan çox 
məchullu tənliklər sistemini ödəyən - hansı ki hər birinin və hamısının təsir qüvvələrinin 
ümumi nəticəsi sıfıra bərabərdir - məchullarından biridir. Məhz  bu məchul, konkret 
potensial, parametrlər və davranışdır. Eynilə, hər şey belədir. Bu məchullardan hər birinin 
qiyməti digərlərindən asılı olaraq müəyyən edilir. Digər tərəfdən, məchulların fasiləsiz 
dəyişilən qiymətlərində hər biri digərindən asılı dəyişir, lakin balans, yəni cəmlərin sıfıra 
bərabər olması qalır. Üst sistemlərin dəyişməsi zəruri olaraq alt sistemləri üst sistemin 
dəyişməsinə  uyğun dəyişdirir. Bu fikirlər təbii müşahidələrdir, reallıqdır. 
    İnsanın özünü azad və ya qeyri- azad (maneələr qarşısında durduğu) hissləri var.  
Buddist və ya Sufi dərvişi bütün dünyəvi çalışmaq, işləmək, yaxşı yaşamaq 
məqsədləindən özünü uzaqlaşdıraraq həyatın imkan  verdiyi ən az nemətlərlə kifayətlənir, 
meditasiya ilə,  dualar, ibadət ilə gününü keçirir, özünü azad hiss edir. Onun üçün fərqi 
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yoxdur, hansı siyasi rejimdə yaşayır və cəmiyyət necə idarə olunur. Həyat nemətləri 
uğrunda çalışan, zəhmət çəkən insan müxtəlif maneələrə rast gəlir, özünü azad hiss etmir. 
     Bilik sahibi olmayan və yaşama vasitələrinə malik olan və daha çox zəngin həyat 
məqsədləri qoymayan insan özünü azad hiss edir. Eyni şəraitdə yaşayan, lakin daha artıq 
yaxşı həyat məqsədləri qoyan, maneələrə rast gəlir və özünü azad hiss etmir.  Böyük bilik 
sahibi olan insan  öz qabiliyyətini tətbiq etməyə imkanlar görmədikdə ictimai sistemi 
analiz etməyə başlayır və onun diktatura olduğunu, effektsiz idarə və qanunlar olduğunu 
aşkar edir, özünü azad hiss etmir.            
     Deməli, 1. Azadlıq yalnız insan hissidir. Azadlıq hissi subyektivdir. Imkanlardan artıq 
məqsədlər qoyulduqda  azadlığın olmaması hissi yaranır. 3. Mühit haqda  biliklərə malik 
olmaq azadlığın olmaması hissini yaradır. Məhz bu səbəbə görə dövlətlər insanların 
biliklərinin az olmasına, məlumatsız qalmasına çalışırlar. Çünki bilik, insanın özünün 
azad olmamasını, yəni davranışının hədləri olduğunu dərk etməyə kömək edir və ictimai 
sistemin səmərələşdirilməsi üçün ideyalar yaranmasına, siyasətdə iştirak etməyə səbəb 
olur. Azadlıq hissi və mühitin məcburiyyəti eyni hadisənin müxtəlif adıdır. Mühitin 
sərhədlərini anlayana qədər insan özünü azad hiss edir. 
    Tərif. Azadlıq, insanın  onun daxili aləmi, dünyagörüşü, yaşama üsulu ilə  uyğun 
olmayan buna görə də onu daim sıxan  / məhdudlaşdıran hissi yaradan mühitdən çıxıb 
xilas olmasıdır. Başqa sözlə Azadlıq, insanın daxili aləmi, dünyagörüşü, yaşama üsulu ilə 
uyğun olan, onun arzu və istəkləri  ilə tam uyğun sərhədlərə malik olan mühitin dərk 
edilməsi (qəbul edilməsi) - azadlıq hissidir. 
     Rüşvət alan adam rüşvət alına bilməyən yerə düşsə, bu onun üçün sıxıcı yerdir, o, 
azadlığını bu mühitdən çıxmaqda görür. Yaşadığı dövlət insanın rahat, normal həyatına 
mane olursa, bu da sıxıcıdır, insan özünü azad hiss etmir, burdan xilas olmaq insanın 
azadlığıdır; oğru bandası  üzvü üçün onun olduğu banda azadlıqdır, onu düzgün bir 
cəmiyyətə qoysaq , bu  onun üçün azadlığın məhdudlaşması /qeyri - azad yer olacaq. 
Buradan çıxmaq onun üçün azadlıq olacaq. 
     Dünya qanununa görə hər bir tək , məsələn, insan  özünün potensialına görə müəyyən 
yer tutur və həmin yerin imkanları çərçivəsində başqa elementlər –ətraf sosial, ictimai, 
siyasi, təbii mühitlərlə qarşılıqlı əlaqə şərtində həmin yerində qala, yaşaya bilər. Bu onun 
fəaliyyətsizliyini imkansız edir, əgər o dayansa, sistemdən çıxardılacaqdır, onun yerini 
digər potensiallı adam gəlib tutacaqdır. Eyni zamanda, onun hərəkətləri sistemin verdiyi 
imkanlar, istiqamət, seçim daxilindədir. Konkret seçim isə konkret imkanlarla – rəqiblər, 
güclər və zəyifliklər, reallıq insanın öz potensialının necəliyi ilə müəyyənləşir. 
    Demək, insan hər istədiyini, mühit imkan verməsə edə bilməz. Konkret zaman ərzində 
onun hərəkətləri - seçimi sonludur - alternativlər var, sayıla bilər, konkret momentdə isə 
seçimi birdir. Buradan  belə nəticə çıxır ki, insanın potensialı – gücü, imkanları, biliyi və 
s. ətraf mühitin imkanlarına bərabər və artıq olduqda insan həmin işi azad olaraq edə 
bilər. Demək, insanın piramidada, yəni ictimai sistemdə tutduğu yer onun potensialına 
bərabər olur. (İnsanın potensialı dedikdə həm material, həm mənəvi – şüur gücünü 
birlikdə nəzərdə tutmaq lazımdır). Bu yer insanın azadlıq yeridir. 
     Filosofların sözü ilə desək, “azadlıq insanın dərk edilmiş zəruri hərəkətidir-imkandır”, 
və yaxud   azadlıq insan üçün özünü və ətrafı dərk edərək həmin çərçivədə könüllü 
hərəkətindən doğan razılıq hissidir. 
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    Demək, azadlığın sərhədləri  və dərəcəsi var. İnsan buna görə də heç vaxt azad deyil, o 
yaşadığı ictimai və təbiət mühitinin ona qoyduğu tələblərlə hesablaşmağa  məcburdur. 
Azadlıq digər ətraf mühit elementləri –qonşular ilə məhdudlaşır. O şey azadddır ki, o 
mühitin ona verdiyi yerdə – qaydada konfliktsiz dura –yaşaya bilir. İnsanın biliyinin 
artması onun azadlıq dərəcəsini artırır. İnsan üçün azadlıq  ancaq şəxsi hissdir- yəni edə 
biləcəyi hərəkətləri sərbəst etmə qabiliyyətini dərk etməkdir. Bir adam o birisinin qeyri - 
azad olmasını deməsi  düz ola bilməz. O insan, hələ özünün azad olmamasını dərk 
etməmişsə, o özünü azad sayacaqdır.  
    Bir şeyin azadlığı, digər şeyin azadlığı ilə məhdudlaşır, yəni azadlıq və məhdudluq asılı 
cüt anlayışlardır. Bir hadisə bir şey üşün azadlıqdır, digər şey üıün məhdudluqdur. 
Cəmiyyət daxilində insanın bilik və məlumatları çoxalaraq sistemin onun fəaliyyətinə 
maneələrini dərk edənə  qədər insan azaddır. Mane görəndən sonra o öz qeyri - azadlığını 
aşkar edir,  yəni dərk edir.  
Nəticə: azadlıq subyektiv və şəxsi hissdir. Şeylər  Azadlıq  və məcburiyyətin birliyidir. 
Şeylərin olması Azadlıqın  və ətraf mühitin məcburiyyəti nəticəsidir.  Əgər birini görmək 
istəməsək, digərini görəcəyik. İnsanın bilmədikləri sahəni səviyyələr – qatlar şəklində 
ayırsaq, bu qatları insanı məhdudlaşdıran qatlar və ya azadlıq qatları  adlandırmaq olar. 
Təbii maraq nəticəsində insanın bilikləri artdıqca naməlumluq məlumluğa çevrilir. 
    Dünyanı - ətrafı dərk etmək,  idrak- ağıl  azadlığın dərəcəsini artırır. İnsan təkamül 
edərək, qeyri - müəyyənlikləri bir - bir açır, müəyyən edir. Lakin növbəti qeyri - 
müəyyənlik qatı hələ qalır, bu hələ ki, insanın azadlığını müvəqqəti məhdudlaşdırır. Hər 
bir qeyri - müəyyənlik açılandan sonra insanın azadlığı o qədər genişlənir. 
 
Əvvəldən müəyyən edilmə, yoxsa azadlıq.  Suallara cavablar     
   Dünyanı idarə edən qanunlar, hər şeyin zərurətlər, təsadüflərin olmaması, əvvəldən 
müəyyən olunma prinsipi hər bir hadisənin, şeyin gələcəyinin  necə olacağı  suallarina 
səbəb olur.  
Biz  bilə bilərikmi nə baş verəcək? 
- Bizə keçmiş tam məlum olsa  və indini tam müşahidə edə bilsək və eyni zamanda hər 
bir böyük və alt sistemləri ağıl ilə seçib ayıra bilsək və onların dəyişilmə qaydalarını 
bilsək, dünya tamlıq qanununa görə biz gələcəyi bilə bilərik. 
Əgər hər şeyin baş verməsi  əvvəldən müəyyən edilibsə, insan necə azad hərəkət edə 
bilər? Biz qəsdən müxtəlif cür hərəkət etsək, əvvəldən yazılanı pozmuş oluruqmu? 
 - Əşya, insan, varlıq hökmən müəyyən sistemlərin elementi - iştirakçısı olduğu üçün 
qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində onun davranışı müəyyən olunur. İnsan sonrakı - gələcək 
talesinin  müəyyən olunmasında özü də  iştirak edir, yəni insan sonra etdiklərini əvvəl 
elədiklərinin  davamı kimi  edir. Eyni zamanda, dərk edərək, könüllü və azad edir. Əgər 
biz adi bir neçə alternativ hərəkət etsək və soruşsaq ki ,bu əvvəldən yazılıbmı? Onda 
cavab verə bilərik ki, bu alternativ hərəkətlər bizim həmin bu anımızda , bu məkanda-
otaqda, bu şəraitdə  edə biləcəyimiz hərəkətlər qrupuna aiddir  və biz bunu əvvəl qərar 
qəbul edəndən sonra  edirik, yəni əvvəldən müəyyəndir. Və əgər biz qəsdən bunları 
ediriksə, bu halda da biz hər hərəkətdən əvvəl qərar qəbul edirik, yəni hərəkətimizi 
əvvəldən müəyyən edirik. Bununla, qanunu pozmuruq. Yuxarıda qeyd etdik ki, hər bir 
şeyin sonrakı vəziyyəti – hərəkəti, addımı məhz, həmin şeyin iştirakı ilə  – potensialı - 
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dəyərindən asılı olaraq onun iştirak etdiyi sistemlər çoxluğu tərəfindən əvvəldən müəyyən 
edilir. 
Demək, bizim yaxşı və ya pis hərəkətimiz əvvəldən müəyyən olunub və biz belə 
davranmağa məhkumuq? 
-  Bəli. Əgər belə  ediriksə, demək, bu zərurət olub və əvvəldən müəyyən olub, lakin bu 
bizə məlum ola da bilərdi, olmaya da bilərdi.. Hər kəs öz uğur və səhvlərini araşdırsa, 
görər ki, məhz keçmişdə özü belə iştitrak edib - seçib.  
Belədirsə,  niyə çalışırıq? Bəlkə «anlımıza yazılanın» baş verməsini gözləyək ? 
- Biz ancaq sistemin verdiyi öz funksiyamızı yerinə yetirəndə və  özümüzün varlığını 
saxlamağa  çalışanda yaşaya bilərik. Yaşamaq üçün məhz yazılanı etməyə məcburuq.  Bu 
yazılanlar isə bizim hərəkətlərimizin səbəbləridir. Bizim fəaliyyətimiz məhz «anlımıza 
yazılanı» icra etməyimizdir, bu yazılma prosesində biz öz potensialımızla iştirak edirik. 
Habelə ata – babalarımız da iştirak etmişdir, lakin  biz atdığımız addımın «yazıldığı» vaxt 
məqsədyönlü iştirak edə bilsəydik, indi bizim xoşumuza gəlməyən  işi tutmazdıq. Bu 
mənada bu düz atalar sözüdür ki, nə edirsə, insan özü - özünə edir. 
Hər şey idarə olunursa, bizim rolumuz nədir? Biz nə edə bilərik?  
- Bizim rolumuz sistemin verdiyi rolu icra etməkdir. Mənə bu rolu yazmışsa, sizə sizin 
potensialınıza - xarakter və digər parametrlərinizə görə digər rolu yazmışdır. İmtina edə 
bilmərik,. imtina etsək sistemdən çıxmalıyıq. Biz (1) potensialımızı artırıb və (2) 
əməkdaşlıq edərək  yaranmasında iştirak etdiyimiz sistemi dəyişə bilərik və o bizə başqa 
xoş rol yazar. 
İsa peyğəmbərin dediyi kimi bir üzümüzə şillə dəydikdə, o biri üzümüzü də şillə altına 
tutaq? Və ya birimiz gəlmişik cənnətə getmək üçün, birimiz gəlmişik cəhənnəmə getmək 
üçün? 
- Həmişə sillənin vurula bilməməsinə, və dəyməməsinə çalışmalıyıq. Ən yaxşısı, belə 
fikrin yaranmamasına çalışmalıyıq.  Sillə vurulubsa, demək, öz yerimizdə və lazımı 
davranışda deyilik və ya gücümüz azdır. Xeyr, heç birimiz nə cənnətə nə cəhənnəmə 
gedəcək. Bu anlayışlar uydumadır.Hamının gedəcəyi bir yer var. 
Bəlkə səbr edək və əldə etdiklərimizlə kifayətlənək?  
 - Gözlədikdə  hadisələri müşahidə edib, daha aydın anlaya bilərik və düzgün qərar verə 
bilərik, lakin səbr etdikdə ya biz qazana bilərik, ya itirə bilərik. Şükr etmək, 
kifayətlənmək, ancaq  müəyyən zamanlarda xeyirli olardı. Əldə etdiklrimizlə 
kifayətlənsək, biz durğunluq vəziyyətiə düşmərikmi? Özümüzü daha yaxşı yaşamaq və 
daha yaxşı idarə sistemi qurmaq imkanlarından məhrum etmərikmi? -  Burada bir faydalı 
məna vardır. Qeyri - müəyyənlik olduqda səbr etmək məsləhətdir, çünki zaman keçdikcə 
vəziyyət aydınlaşacaq –müəyyən olacaq və biz düzgün yol seçə biləcəyik.  Zəruri 
ehtiyaclarımız ödənirsə,  müəyyən zaman   ərzində  daha artıqa çalışmamaq,  yəni şükr 
etmək  məsləhətli olardı, çünki hər bir fəaliyyət risklə əlaqədardır. Adi halda axı insan hər 
şeyi bilmir və ya yadında olmur. Demək, o kifayətlənsə, əlindəkini itirmək təhlükəsindən 
və ya səhv addımdan xilas olar. Lakin insanın gücünə və ağlına  görə hərəkət etməsi - 
çalışması və ağıllı hədlərə malik nəticələrə nail olması daha məsləhətdir. Yəni daha düz 
olardı: gücündən, imkanlarından artıq çalışma, yeyə bilməyəcəyin  və ya həzm edə 
bilməyəcəyin yeməyi yemə. Öz ağlınla, gücünə - imkanlara  görə yaşa.  
Orta Şərq dini  təlimlərinin dediyi kimi  insanın günahkar olaraq dünyaya gəlib və pis 
işlər görməsi əvvəldən müəyyən olunub? -   İnsan günahkar kimi gəlmir, tamam günahsız 
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gəlir. İnsan  yaşayır, çalışır, bu kiməsə pis görünür, kiməsə yaxşı. İnsan etdiyini yaxşı –
düzgün  hesab edərək edir. İctimai əxlaqa qarşı pis hərəkət edilməməsi üçün mühitin 
insanı onu pozmağa yönəltməməsi və əxlaqın icrasına güclü qanuni və ictimai nəzarət 
olduqda insan onu aşkar pozmayacaq. Pis və yaxşı subyektiv fikirdir, bu mövqədən insan  
xalis yaxşı və ya xalis pis hərəkət etmir. Elə bir metod yoxdur ki, insanın hərəkətini 
obyektiv, bütün tarix üçün olçsün. Onun hərəkəti nə qədər yaxşıdırsa, o qədər pisdir və ya 
əksinə. Az yaxşı olan, az da pisdir. Məhdudlaşdırıcı əks təsir zəyif olduqda, onun üçün 
fərqi yoxdur- bu hərəkət pis,  yaxud yaxşı adlandırılacaq, o zərurət hiss etdiyi işi edəcək. 
Reallıqda nə pis, nə yaxşı hərəkət var. Pis və yaxşı hərəkətlər, insan fikrincə, əbədidir və 
müəyyəndir, lakin hədlərini azaltmaq olar. 
İnsan günahlarını yumaq üçün  sitayiş etməlidirmi? 
- Xeyr, günah sitayişlə yuyula bilməz. Günah əgər insana və onun əmlakına qarşı 
edilibsə, həmin insanı razı sala bilən ödəmələr edilməli, xahişlər, üzrxahlıq edilməlidir, 
ancaq həmin insan bağışlasa “günah yuyula” bilər. Əks halda günah hissi  və nifrət hissi 
insanı  ağır cəzalandıracaqdır. Günah başqa insana qarşı edilən ümumi bəşəri əxlaq 
mövqeyindən qeyri -düzgün hərəkətdir, başqa bütün qeyri - düzgün hərəkətlər (maddi 
zərərə, zədələnməyə, nüfuzun aşağı düşməsinə, zəyifləməyə gətirən) səhv adlanır.  
Sitayışlər insanın psixi sakitliyi üçün  tapılmış bir üsuldur. .. Bunun üçün daha səmərəli, 
qeyri - sitayiş metodları – meditasiya, özünü təlqin  var. Lakin sitayış insanın günahını 
hec cürə yuya bilməz, yeni günahları stimullaşdıra bilər. Dinlərin belə səhv məsləhəti 
arsız insanlar yetişdirir. İnsanların məhz əxlaqa etinasız yanaşmalarının səbəbi məhz belə 
məsləhətdir. Teist dinlər nə üçün belə səlahyyətsiz məsləhət verirlər? Bunun səbəbi odur 
ki, onlar Allah anlayışını və bu məsələnin həllini bilmirlər, sitayiş vasitəsilə dindarlığı 
qoruyub saxlayırlar. Daha qədim dinlərdə belə məsləhətlər yox idi. Günahlardan xilas 
olmağın yeganə yolu onu etməmək, başqasının haqlarına hörmət etməkdir,  səhvən 
etdikdə isə   həmin insana əvəzini ödəmək, boynuna almaq və  bağışlanmasını xahiş 
etməkdir. Bu  yalnız vicdanlı insanın davranışıdır və ona sitayiş tələb olunmur. Vicdansız 
isə dəfələrlə günah edəcək və yalandan sitayişlə özünü günahını yumuş hesab edəcəkdir. 
Günahını reallıqda yumaq haqda düşünməyəcəkdir. Göründüyü kimi dinlərin sitayişlə 
günahı yumaq üsulu məntiqsizdir və insan icması üçün zərərlidir və  insanların daha çox 
günah işlətməsini stimullaşdırır. 
 
3.1 Dünyanin və hadisələrin sistem xassəsindən doğan qanunlar 
Piramida modeli 
 
Müxtəlif sistemlərin: kainatın, cisimlərin,  ulduz sistemlərinin ,Yerin,  hadisələrin sistem 
quruluşu - pilləvari hissələrə bölünə bilməsi, hər hissənin avtonom bütövlüyə malik 
olması və biri - birinə bağlı olması, onları müxtəlif cür  təsəvvür və dərk etmə modelləri 
kimi qəbul etməyə imkan verir. Məhz belə təsəvvür etmə, reallığı anlamağa çox kömək 
edir. Belə bir paradiqma üçün piramida çox yaxşı yarayır. Piramida olaraq həm düzgün 
piramida həm də kəsik piramida nəzərdə tutulur. Piramidanın bir xüsusiyyəti,  tildən 
oturacağa ketdikcə genişlənməsi və oturaçağa paralellər çəkildikdə ierarxik pillələrə 
oxşaması bir çox qanunauyğunluqları əks etdirir.  
Məsələn, bir  neçə misalı qısa təsvir edək:  
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1. Sistem strukturu piramida ilə yaxşı təsəvvür oluna bilər. Təpə sistemdirsə, aşağı 
ketdikcə onun elementləri yerləşir, hər pillədə hər element yenidən bölünür və alt 
pillələrdə tərkib elementləri yerləşir.  

2. Sosial statuslar-stratifikasiya : lap altda adi adamlar, yuxarı ketdikcə pillələrdə daha 
qabiliyyətli, vəzifəli adamlar yer tutur, lap başda ən yüksək sosial statuslu kral - 
rəhbər durur. 

3. Temperamentlər də piramida şəklində quruluşa malikdir. 
4. Ehtiyaclar   ierarxiya piramidası. 
5. Sosial inqilablar piramidası. Sosioloq Sorokinin nəzəriyyəsinə görə piramidada 

insanlar yuxarıya doğru və horizontal hərəkətdədirlər.(BEKM 2002) Hər pilləyə 
çıxan adamlar arasında bərəbərləşmə tendensiyası baş verir, heç kəs durduğu 
səviyyədə qonşudan geri qalmaq istəmir. Pramida yolu çox uzandıqda, yəni yuxarıda 
qabiliyyətsiz adamlar toplaşdıqda, hansı ki aşağıda duran daha qabiliyyətli adamlara 
öz yuxarı layiq olduqları yerə keçməyə imkan vermirlər,  onda sosial inqilablar baş 
verir və yerlər dəyişir. 

6. Atom nüvəsinin parçalanması piramida formasında artan zəncirlərin birləşməsi kimi  
təsəvvür oluna bilər. 

7. İstənilən materialın stukturunda piramida quruluşu görmək olar; əgər bir atomdan 
(molekuldan) ətrafa baxsaq, digər atomların piramida qaydasında yerləşdiyini 
müşahidə etmək olar. 

8. Piramidanı şeylərin, hadisələrin quruluşu kimi qəbul etmək daha məqsədəuyğundur. 
Xüsusilə, tetraedr formalı piramida ən sadə mümkün olan piramidadır və şeyləri 
analiz etdikdə onların elementlərini və əlaqələrini təsvir etmək üçün  səmərəlidir. 
Bunun 4 təpəsi 4 üzü var, ən az tərəfi və təpəsi olan fəza (həcmi olan) fiqurdur. 
Dünyanı kip yığılmış piramidalar kimi təsəvvür edin. Orada piramidalardan əmələ 
gəlmiş müxtəlif fiqurlar- sistemlər görəcəksiniz.  

 
Səbəbiyyət  prinsipi.  
 
    Dünyada bütün varlıqların və hadisələrin bir - biri ilə bağlanması, insanlarda bir 
qaydanın mövcud olduğu  fikrini  yaradır. Reallıqda da bunu görürlər. 
Səbəbiyyət prinsipi  belə ifadə olunur : hər şey  səbəblə əmələ gəlir, səbəbsiz heç nə baş 
vermir. Səbəb məhz  konkret  varlığın, obyektin baxılan   vəziyyətindən əvvəl onun 
mühitlə və digər sistemlə baş verən əlaqələridir. Belə əlaqələr obyektin 
yenidənqurulmasına və keyfiyyətinin dəyişməsilə, yəni yaşaması ilə nəticələnir.  
Yəni hər bir yeni vəziyyət səbəblərin  nəticəsidir .   
      Orta vəziyyət qanunu səbəbiyyət prisipini  əsaslandıran  izahlardan biridir.  İnsan 
tarixində qədimdən məqsədəuyğunluq prinsipi də müəyyən edilmişdir.                  
     Dünyada  məqsədəuyğunluq prinsipini Aristotel aşkar etmişdir, bunu sonralar teist din 
nəzəriyyələri qəbul etdi və bunu əsas götürərək dini təlimə  dünyanı ağıllı    müdrik 
Ruhun yaratdığını və idarə etdiyi fikrini əlavə etdilər. Bu haqda Deism dini nəzəriyyəsi 
xəbər verir. Burada deyilir: “Allah hər şeyi istədiyi – yəni özünün hesab etdiyi  
məqsədəuyğun formada yaratmış və belə - məqsədəuyğun  idarə edir”. Lakin bu mövqe 
kökündən səhvdir. Aşağıdakı izahlar buna əsas verir.  
1) Məqsədəuyğunluq kimi görsənən  nümunələr, şeylər, təbiət  qanunlarının nəticəsidir.  



 57

2)  Kim deyə bilər  ki, Hitlerin     20 milyon insanı qırması, Azərbaycanın Ermənistan; 
Fələstinin İsrail tərəfindən işqalı, meşədə ceyranın şir tərəfindən yeyilməsi və ya 
damcının havada şar şəklində olması kimin məqsədinə uyğundur. Bu necə Allahın 
məqsədinə uyğun ola bilər? Hətta  Musa dini əsasında yaradılmış dinlərin özünün dediyi 
kimi “Allah müsbətdir, ancaq xeyiri müdafıə edir” fikrini qəbul etsək,  bütün  bu 
məsələləri Allahın məqsədinə aid edə bilmərik.  İdrak və məntiq buna icazə vermir. 
Burada dinlərin öz dili ilə məntiq, idrak və gerçəklikdən imtina edərək, özünün qurduğu 
tələyə yenidən düşdüyünü aşkar edirik. 
     Demokrit (b.e.ə. 500 il), Volter və digər mütəfəkkirlər təbiətdə Səbəblik prinsipinin 
üstün olduğunu qeyd edir (İovçuk , et al 1981). Yəni səbəb olmasa heç nə ola bilməz.  
     Ərəb alimi Əl Qazali səbəbliliyi,  habelə dünyanın əbədiliyi və qanunauyğun 
xarakterini inkar edir və  deyirdi:  “səbəb adlandırdığımız şey hadisələrin  zamana görə 
adi ardığıllığıdır”(BEKM 2002). Hadisələrin ardıcıllığı haqda olan bu fikrə həyatda təsdiq 
olunan bir düzəliş etmək lazımdır.  Daha düzü, demək lazımdır ki, hadisələr adi – təsadüf 
deyil,  qanunauyğun ardıcıllıqla baş verir.  Əlbəttə, bu arqumentlərə görə məqsədəuyğun 
hərəkət  və ya formanı şeylərin və canlıların  özü ilə mühit arasındakı əlaqəsinin nəticəsi  
olmasını qəbul etməliyik ( səbəb və nəticə). Reallıqda biz bunu hər bir şeyin tarixinə 
baxmaqla və ya müşahidə etməklə görə bilərik . 
      Canlı təbiətdə bizə məqsədəuyğun görsənən  prinsip Çarlz Darvinin aşkar etdiyi təbii 
seçmə və adaptasiya prinsipinin təzahürüdür. Həqiqətən,, müxtəlif və fasiləsiz yeniləşən 
mühitlərdə yalnız uyğunlaşan, güclülər  və yaşamağa qabil olan növlər yaşayır və məhz 
mühitin imkan verdiyi forma və yaşayış üsulları seçənlər yaşayır. Yaşaya bilməyənlər və 
uyğunlaşa bilməyənlər məhv olur, nəsilləri kəsilir.   Nəticədə biz  hər canlı heyvan və ya 
bitki növünün spesifik mühitdə yaşamasını və həmin mühitə uyğun forma və həyatla 
yaşamasını müşahidə edirik.Uyğun olmayanların yaşamadığını müşahidə edirik. Konkret 
olaraq insandan və insan sistemindən danışdıqda, onun bütün hərəkət və fəaliyyəti 
özünün  konkret mühit təsiri ilə seçdiyi özünə  və  öz fikrincə məqsədəuyqun hərəkət və 
fəaliyyətdir. Gördüyümüz bütün ev heyvanlarını (məsələn inək, qoyun, at, keçi, xoruz , 
toyuq) və qida bitkilərini (məsələn, buğda, çovdar, düyü, qreçka) bəzi xürufatçı dinlərin 
dediyi kimi Allah belə formada yaradıb, insanlara verməmişdir. Bu heyvan və bitki 
növlərini  insan öz məqsədinə uyğun seçmiş çarpazlaşdırmış , çoxaltmış,  qorumuş və  bu 
gün də onların hesabına yaşayır. Təbii və süni seçmə, mühitə uyğunlaşma, universal 
fiziki qanunlar- universal cazibə qanunu və başqaları hər şeyə elə forma verir və  hər 
şey elə yaşama üsulu seçir ki, bu onun üçün adekvat və rasional olsun. Bu, kənardan 
baxana hər şeyin ağılla, məqsədə uyğun olması və yaşaması görüntüsü yaradır. Şeylərdə 
belə bir xüsusiyyəti  və bu mülahizəni və ya təsüratı yaradan məhz bu prinsiplərdir. 
Nəticə: dünyada və təbiətdə və canlılarda  ümumi məqsədəuyğunluq prinsipi kimi 
görsənən  şeylərin və canlıların mühitə uyğunluq prinsipi var. Başqa sözlə, hər şey tabe 
olduğu və ya tərkibində olduğu mühitlərin, sistemlərin tələbinə, şəraitinə uyğun forma və 
yaşama üsulu seçir.  Məqsədəuyğunluq  prinsipi səhv anlama nəticəsində formulə edilmiş 
ifadədir və yalnız görüntüdür. Və hökmən kimin məqsədinə uyğundur sualını yaradır. 
Dinlər təbii uyğunluq qanununu belə ifadə etməklə məhz hər şeyin Allahın məqsədinə 
uyğun olması fikrini  insanların beyninə yeridirlər. Yuxarıda gördük ki, məhz xəstəliklər, 
müharibələr, zəlzələ,  genosid, qasırğalar Allahın məqsədinə uyğun ola bilməz. Deməli, 
burada Allahın  heç bir  məqsədi yoxdur. Hər şey öz yaşama məqsədinə nail olmaq 
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üçün forma və davranış seçir və ya ancaq uyğun olanlar qala bilir. Məsələn, Yerin 
Günəş ətrafında fırlanması ilə gecə - gündüz yaranır, insana isə  Günəşin Yerin ətrafında 
fırlanması görsənir. Gecə və gündüzü yaratmaq Günəşin və Yerin məqsədi deyil; fırlanma 
nəticəsidir, Yerin olmağına xidmət edir, Yerin yaşama üsuludur.  
Kainatda və təbiətdə,  canlılarda və bitkilərdə ümumi qanuna uyğunluq və 
harmoniya prinsipi var.  Ümumi qanunauyğunluq prinsipini, şeyin olduğu mühitin 
ümumi qanunlarına (tələblərinə) uyğunluqu kimi başa düşmək lazımdır. Yəni hər bir şey- 
cisim, canlı, heyvan, bitki,  insan olduğu mühitin ümumi qanunlarına – tələblərinə uyğun 
forma almalı, uyğun formada yaşamağa məcburdur. Qanunauyğunluqlar isə səbəblilik 
prinsipinin əsasıdır. 
    Bütün dəyişiliklər səbəb kimi qəbul olunan  aşağıdakı qanunlar altında baş verir: 1. 
Dünyanın və hər şeyin tamlıq qanunu 2. Orta vəziyyət qanunu 3. Univesal fiziki qanunlar: 
Nyutonun cazibə qanunu; təsir, əks təsir qanunu; saxlanma qanunları, 4. Son hədlər - 
keçid qanunu. 5. Təkin çoxluq içində yaşamaq və üstün vəziyyətə çalışmaq qanunu, 6. 
Özünü saxlama - yaşamağa çalışma qanunu 7. Təkin çoxluq (mühit ) içində yaşama, 
forma və həyat üsulu seçmə qanunu . Bu iki formada reallaşır: a) təbii seçmə və 
adaptasiya qanunu canlılar üçün, b) cansız təbiət üçünsə bütövlüyünü saxlaya bilmək 
prinsipi - yəni konkret mühitlərdə öz fiziki xassələrinə uyğun olaraq zəruri forma, 
struktur, yerləşmə yeri əldə etmə. 8. Hər şeyin öz əksinin olması. Məhz əksi ilə mübarizə 
(tarazlığa çalışmaq) yaşamağa səbəb verir. Məhz konkret varlığın həyatı yaşamağa mane 
olan əks qüvvələri dəf etmək – onlara üstün gəlmək üçün mübarizə və çoxluqdan 
(mühitdən) maksimium istifadə eməkdir. 
Səbəbiyyət prinsipindən istifadə etmək insan üçün xüsusi əhəmiyyətlidir. 
 
Orta vəziyyət qanunu . 
 
    Bu o deməkdir ki, hər hadisə, varlığın mövcud olma forması , vəziyyəti  orta vəziyyət 
ərazisində  olmağa ( və ya orta vəziyyətdə durmağa ) yönəlmişdir; yəni şeylər kənar 
hədlərə çıxarkən  bu çıxma prosesində yaranan ona əks qüvvə (digər keyfiyyət)onu  geri 
qaytarır. Orta vəziyyət stabillik, ağırlıq mərkəzi, ətalət mərkəzi, daha yaxşı olması  kimi 
rol daşıyır.  
     Fərziyəyə görə həyatın çox hissəsi orta vəziyyətdə keçir. Lakin şeylər, hadisələr 
həmişə orta, stabil vəziyyətdə qala bilməzlər, mütləq kənar vəziyyətlər: - sol -sağ, yaxşı - 
pis, irəli- geri, yuxarı- aşağı, artma- azalma , olmaq -olmamaq vəziyyətləri olmalıdır. 
Səbəb odur ki, kənar vəziyyətlər  orta vəziyyətlərə nisbətən uzun müddətli  və  dayanıqlı 
deyil. Şeylərin , hadisələrin nə qədər orta vəziyyətdə, nə qədər kənar vəziyyətlərdə 
olmasını araşdırmaqla daha əhəmiyyətli qanunlar görmək olar. Orta vəziyyətə yönəlmə  
xassəsi sistemdə(yəni hər şeydə) təbii özünü nizamlayıcı- idarəedici vəzifə daşıyır.           
     Şeylərin, hadisələrin məhz kənar vəziyyətləri, yəni  kritik hədləri, həm yaxşı, həm pis  
dəyişiliklərin hərəkətverici stimuludur və zəruridir. Məhz bu zaman sistemdə bir 
istiqamətdə  və ya keyfiyyət üzrə  artmış vəziyyətin  ölçülən miqdarı,  ona əks olan eyni 
güclü  başqa qüvvənin yaranmasına səbəb olur və bu əks qüvvənin fəaliyyət saatı gəlir, 
sistem digər istiqamət və keyfiyyətdə yeni dəyişiliklər dövrünə ( siklinə) qədəm qoyur.  
Rəqqasda orta vəziyyətdə kinetik enerji max., statik enerji min. olur. Bəzi dini - məhdud 
düşüncəli insanlara isə elə gəlir ki, göydə kimsə  şeylərin, insanların, sosial sistemlərin -  
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həyat məsələsini həll edir. Orta vəziyyət qanunu daha ümumi baxdıqda, dünyanın əsas 
qanunları içərisində   çox əhəmiyyətli yer tutur. Birinci   qanun isə  real şeylərin, hissəcik  
və s.  varlığın çoxluğ formasında olmasıdır.  Müharibələr, partlayışlar, konfliktlər ən 
yaxşı və ən pis hərəkətlər, ən sol və sağ vəziyyətlər və sair hadisələr  kənar vəziyyətlərə 
nümünədir.  
 
Son hədlər qanunu. Kritik hədlər anlayişi.  
 
    Proses və hadisələr və şeylərin olması kritik hədlər arasında baş verir, hər bir şey yeni 
vəziyyətə keçmək üçün kritik həddə olmalıdır. 
Sivilizasiyalarda bunun necə baş verdiyinə baxaq. Burada  dəyişiliklər iki kənar vəziyyət 
arasında  gedir, son kəskin pis vəziyyətin  dözülməz kimi qavranması dəyişikliklərin 
yaxşıya doğru dəyişməsinə səbəb, hərəkətverici stimuldur. Lakin prosesin  idarəedici 
rolu, sivilizasiyanı idarə edən spesifik qrupa mənsub olduğu üçün,  proses məhz həmin 
qrupun ehtiyacları və mənafesinin yaxşı təmin etdikdən sonra qrupda daha da 
yaxşılaşmaya stimul olmur. Əgər onların hər işi həll olunubsa, artıq yaxşılıq onların 
nəyinə lazımdır? Ona görə yaxşılıqa dəyişiliklər gəlib onların müəyyən etdiyi  həddinə 
çatır. Hakim qrupun daha da yaxşı istiqamətə imkanı sona çatır və tormoza çevrilir, daha 
heç bir dəyişilik etmək istəmir, çünki etsə öz mənafeyi zərbə altında qalacaq. Reforma 
apardıqda isə bunu elə edir ki, heç nə dəyişmir, yalnız cəmiyyəti aldatmaq üçün formal 
dəyişiklər edir. Yaxşı vəziyyətin pik dövrü, pisləşmə üçün stimul - səbəb yaradır, proses 
staqnasiyaya uğrayır, sosial gərginlik artır, pis meyllər əvvəl müstəsna kimi, xəlvətcə, 
sonra açıqca olaraq, geniş yayılır, proses ən pis vəziyyətə yaxınlaşır və yaxşılığa doğru 
yeni stimul yaranır, sikl təkrar olur.  Konkret cəmiyyət sistemində iqtisadiyyat, texniki 
yeniləşmələr və ondan asılı olaraq  qiymətlər, həyat şəraiti , infrastruktura, mədəni həyat, 
əxlaq və s. siklik olaraq  inkişafdan staqnasiyaya ; tərəqqidən reqressə; yaxşıdan pisə; 
pisdən yaxşıya; gerilikdən inkişafa  dəyişilir. Beləlıklə, sivilizasiyanın dəyişmə stadiyaları 
belə olur:  1. Pis vəziyyətin son – dözülməz həddi; 2. Yaxşıya doğru hərəkət, 
normallaşma;  3. İdarənin düz fəaliyyəti və güclü yaxşılaşma prosesi 4. Ən yaxşı (pik 
)vəziyyət- sistem öz sistem imkanlarından tam istifadə edir, daha artığa qabiliyyəti və 
marağı yoxdur. (Lakin bu, etalon vəziyyətdən - mümkün həddən aşağıdır)  Bu andan 
başlayaraq  sistemin özünün özünə tormoz olması və geriyə pis vəziyyət istiqamətində 
dəyişilikləri başlayır. Sikl tamam olur,  eyni qayda ilə sistem yenidən pis vəziyyətə düşür 
; dağılır, yenidən dirçəlmək üçün yeni ideyalar, mərkəzlər yaranır. Cəmiyyətin bu 
dəyişiliklər  prosesi Taleyin təkəri anlayışında yaxşı təsvir olunur. (bax Fiq.6). 
Qeyd etməliyəm ki, taleyin təkəri  ifadəsi hələ qədim Roma dinlərində Fortunanın təkəri 
(колесо фортуны)  – Çərxi fələk ifadəsi kimi işlədilmişdir.(BEKM 2002) 
Son hədlər qanunu sosial sistemlərdə, yəni kollektivdə, icmalarda, cəmiyyətdə, dövlətdə 
və dünya birliyində, təşkilatlarda,  hər bir insanın şəxsi həyatında çox aydın aşkar olunur. 
     Hər bir  insan və ya icma, dövlət, firma inkişaf edərək öz son həddinə çatır. Sonra isə, 
o, artıq böyük inersiyal potensiala malik olduğu üçün dəyişilikləri istəmir, özü - özünə 
məhdudiyyət yaratmış olur . Öz dünyagörüşü, öz əldə etdiyi nailiyyətlər, əxlaq , davranış, 
mədəni həyat və s. özünə tormoz olur; obyekt bunları dəyişə bilmir. O yeniləşmədən 
imtina edir. Güman edir ki, onun malik olduğu texnologiya, bilik və metodlar dünyabaxış 
və mədəniyyət , əxlaq onu bu yüksək vəziyyətə gətirmişsə, nə üçün onları dəyişsin. Belə  
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düşünməklə obyekt səhvə yol verir, belə düşüncə, şübhəsiz, ətraf dünyanı dəyişməz qəbul 
etməyin,  strategik məqsədlərin olmaması və ya onların dəyişməz qəbul edilməsi 
nəticəsidir. Yalnız yeni nəsil gələrək, dərk edib sistemi dəyişdirə bilər. Hər bir sistem, 
icma, mədəniyyət,  metod və s. bir çox  inkişaf və faydalılıq imkanlarına malikdir, lakin 
hədlərə də malikdir ki, ondan artıq o artıq nəticə göstərə bilməz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Sosial sistemlər üçün onun təşkili quruluşu, konkret hədlərə malikdir. Bu hədlərdən 
artıq o, yaxşı nəticələr, inkişaf və faydalılıq göstərə bimir. Bunu tarix sübut edir. Məsələn, 
Sosializm sistemi ağır vəziyyətdən yüksək inkişafa çatdı. Bu inkişaf səviyyəsini belə 
saxlamağa quruluşu imkan vermədi. Konkret olaraq 80 –cı illərin sonu artıq sosializmin 
depressiyaya doğru hərəkəti başladı, çünki dəyişiliklərdən  hakim kommunist rəislər sinfi 
imtina etdi.  Sosializmin nəzəriyyəsinə görə onlar tam demokratiyaya keçərək, yeni 
yeniləşmə ideyalarına və talanltlı adamların onların yerinə gəlməsinə imkan verməli 
idilər. Bundan onlar imtina etdilər və sistemi belə saxlamağı üstün tutdular. Dövlətin 
başçısı  kapitalist dünyası tərəfindən rüşvətlə ələ alındı və ona  böyük imkanlar vəd edildi, 
nəticədə yuxarıdan sistemin dağılması baş verdi. Elə bundan da kommunist rəhbərlər 
özləri üçün daha xeyirli yol seçdilər; sosializmin sonuna imza ataraq  rüşvətlə, oğurluqla , 
ictimai əmlakı şəxsi istismar etməklə yığdıqları kapitalla kapitalizmə keçməyi və ilk 
kapitalistlər olmağı üstün tutdular. Cəmiyyət sonradan başa düşdü ki, onlara hörmətli 
şəxslər kimi təqdim edilən kommunist rəhbərlər elə deyilmişlər - onlar qızıl və pul 
yığırmışlar.. Beləliklə, bu  misal  göstərir  ki, ictimai sistemin öz quruluşu inkişaf 
hədlərinə malikdir. O bütün imkanlarını işlədib qurtarandan sonra  daha inkişafa kömək 
etmədiyi üçün hökmən dəyişilməlidir, hərçənd sistemin qoruyucuları (onun hesabına 
yaşayanlar) onu dəyişməyə qoymur və bu toqquşmalara gətirir. Digər misal. İslam 
yaranandan 800-cü ilədək formalaşma, qəsblərlə İslam imperiyasının  qurulması, dünya 
xalqları ilə tanışlıq, müəyyənləşmə dövrünü yaşadı. 800-cü ildən sonra inkişafa başladı, 
çünki bir çox məsələlərin cavabı yox idi (Hideq, 1993). Dövlətin, idarə etmək üçün zəruri 
elmi biliklərə ehtiyacı var idi. Elmə maneələr edilməməsi  nəticəsində riyaziyyat, kimya, 
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coğrafiya, idarəetmə,  astronomiya, tibb və dərmanlar elmi böyük inkişaf etdi.  Zəruri 
biliklər əldə edildikdən (1050 –ci ildə Orta Şərqdə, 1150- ci ildə İspaniyada) sonra  
ruhanilər daha elmə ehtiyac  hiss etmədilər, elmin İslamın təlimini ifşa etməkdən 
qorxdular, onu saxlamağı qərara aldılar, elmi təqib etməyə başladılar. Bu, İslamın son 
inkişaf həddi idi  və tənəzzülünün əsasını qoydu. 
 
 Oxşarlıq qanunu .  
      Dünya hadisələrinin, obyektlərinin dəyişilikləri içərisində zəruri oxşarlıqlar vardır.  20 
–ci əsrdə müəyyən edilmiş Xaos nəzəriyyəsi eyni  dinamik sistemilərin  dəyişilikləri 
arasında oxşar naxışların  olduğunu  təsdiq edir. Belə ki,  Oxşarlıq bütün sistemlərin 
dəyişilikləri  daxilində baş verir. Nəinki, göy cisimlərinin yaranması və inkişafinda, 
habelə Yerdəki hər bir növün, canlının və cismin öz həyatında və  növlər arasında baş 
verir. Bir  obyektin dəyişilikləri, başqa obyektin dəyişilikləri naxışlarında müşahidə 
olunur. Müxtəlif hadisə və şeylərin dəyişməsi şəkli – qaydası  arasında oxşarlıq vardır. 
Oxşarlıq, habelə müxtəlif, çox uzaq sahələrdə belə, hadisə və şeylərin olması və 
dəyişməsi qaydalarında müşahidə edilir. Oxşarlığın səbəbi mühit elementlərinin qarşılıqlı 
əlaqəsindən yaranan elementin, şeyin, canlının, cismin məhz həmin mühitlə əlaqəyə 
girməyə məcbur olmasıdır və forma, həyat üsulu seçməsidir. Mühit hansı üsullar təklif 
edirsə, şeylər də özünə uyğun olanlardan seçir. Makrodünyada isə mühit çox az sürətlə 
dəyişir. Demək, eyni mühitdə yaranan yeni varlıqlar – şeylər oxşar formalar, üsullar 
seçməli olacaqlar. Uzun zaman keçəndən sonra isə yeni mühitdə yeni mühitə uyğun 
şeylər yaranacaq, onlar da yeni növ oxşarlığa malik olacaqlar.  
     Bu yanaşma bizə, bir hadisəyə görə digər hadisələrin dəyişməsi qaydasını  tapmağa 
kömək edir. Habelə dünyanın quruluşunu və onu  necə yaranmasını  tapmaq üçün düzgün 
fərziyyələr qurmağa kömək edir.  Oxşarlıq qanununu  hər insan öz təcrübəsində aşkar edə 
bilər və bir çox insanlar aşkar etmişlər. Gorfild Leybniç(1646 -1716), alman alimi də 
oxşarlıq qanunu aşkar etmişdi və həndəsi fiqurların oxşarlıq teoremlərini 
yaratmışdı.(BEKM-2002) 
    Dünya – kosmos və onun tərkib hissələri - ulduzlar, Günəş sistemi, Yer  - hamısı 
dəyişilmə qanununa tabedir. Bu, yaranma - böyümə , uşaqlaıq – cavanlıq, inkişaf, pik 
vəziyyəti, yenmə- qocalma,  ahıllıq -zəyifləmə, ölmə və ya digər vəziyyətə keçməkdən 
ibarət olan dəyişiliklər ardıcılığıdır. Hər bir şey, element, bu ardıcıllığın müxtəlif  
mərhələsindədir. Yer kürəsində olan insan cəmiyyəti də, onu  inkişaf mərəhələsinə 
bölsək, uşaqlıq -cavanlıq mərhələsini artıq keçmişdir.  Növbədə orta yaşlılıq, yəni 
müdriklik, ağıl və zəkanın  idarə edici rol oynaması, daha effektiv rasional cəmiyyət 
yaratması və şıltaqlığa, axmaqlığa, acğözlüyə,  qap- qapa  son qoymaq vaxtıdır. Gələcəyi 
görərək, məhz indiyədək olmuş səhvləri anlayaraq, yaradılan problemlərdən xilas olmaq 
üçün, məhz yüksək şüurlu səviyyə (biliklər) və maddi vəziyyət yaranmışdır. İnsanlıq 
bunları artıq öz imkanları çərçivəsində olduğunu anlayır. 
     Qeyd etməliyik ki, milyonlarla müxtəlif material obyektlər, şeylər  müxtəlif canlılar, 
təbiət sistemi, insan cəmiyyəti , maşın, ev , nemətlər, məhz eyni maddədən və eyni 
qanunlar altında olduqlarına görə,  mühitləri eyni (yaxın) olan məkanlarda zəruri,  
məntiqi olaraq, oxşar proseslər,  hadisələr baş verir. Bəzən, bu  kiçik masştabda olduğu 
kimi, böyük masştabda da eyni şəkilli hadisələr olur.  Kiçik  göldə yaradılan dalğanın 
yaratdığı  suyun forması, eynilə, okeanda təbii qasırğanın yaratdığı böyuk dalğanın 
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formasına oxşayır. Digər tərəfdən, eyni üst sistemlərin alt sistemlərə  eyni təsiri   də, alt 
sistemlərdə oxşar nəticələr yaradır. Bu təsir tamamilə üst sitemin təsir ritminə uyğun olur. 
Məsələn, Günəşin Yerdəki bütün şeylərə təsiri  onlarda eyni ritmik hərəkətə - fəaliyyətə 
səbəb olur.  Siyasi sistemdə  əgər bir nazir və ya kiçik məmur rüşvət alırsa, demək hamısı 
elədir, bu üst sistemin -dövlət başçısının, parlamentin, qanunların idarə sisteminin belə 
hadisəyə gətirəcək  davranışı,  dünyagörüşü,  idarə metodunun  təsiri nəticəsidir. 
Bir hadisənin dəyişiliklər şəkli digərinə (hətta digər yerdə, başqa sahədə) oxşaması  
gələcəyi görmək  və yaratmaq üsulu verir. Bir hadisənin digərinə oxşaması təbii model 
rolunu oynaya bilər. Model hadisənin – prosesin sadələşdirilmiş əsas prinsipləri əks 
etdirən oxşarıdır və modelin müəyyən edilməsi və öyrənilməsi, eynilə öncəgörmə, 
yaradıcılıq və ixtira metodudur.  (modellərdən həm   alimlər, həm də  xiromantlar, həm 
kartla, kofe ilə, daşla baxan falçılar istifadə edir) 
Nəticə. Oxşalığın səbəbi : 1.Mühitin eyni və ya yaxın olması, 2. Eyni qanunların olması. 
3. Müxtəlfliyin çoxluğu, 4. Eyni üst sistemlərin təsiri. 
 
Xaos nəzəriyyəsi 
     Xaos nəzəriyyəsi adı ilə, mənası  uyğun olmayan nəzəriyyədir və 1961 –ci ildə 
yaradılmışdır. Xaos nəzəriyyəsi  oxşarlıq qanununun specifik və konkret variantıdır. Xaos 
Yunan sözü olub  mifologiyada mənası qaydasızlığı ifadə edir. Mifologiyada deyilir ki, 
dünyanın yaranmasından əvvəl dünya qaranlıq, təşkil olunmamış materiyanın qaydasız 
yığınından ibarət idi. Sonra bu qaydasız  materiyadan indiki dünya və onun tərkib 
hissələri : Yer, Günəş, uldular, bitki, canlı və s.yarandı.(BEKM 2002). Xaos nəzəriyyəsi, 
bir izahata görə, xaotik - qaydasız sistemlərin mənasında gizlənən bir qaydannın olması 
haqqındadır.  Yaddan çıxarılmış Xaosun xüsusiyyətini  1961 –ci ildə Edvard Lorens 
havanın proqnozunu hesablayarkən aşkar etmişdir. 12 tənlikdən ibarət hava modelini 
əvvəl  üç onluq dəqiqliyə qədər hesablamış, sonra  təsadüfən yenidən  6 onluq dəqiqliyə 
qədər komputerdə  avtomatik hesablamış və aşkar etmişdir ki,  komputerin verdiyi 
dəyişiliklər qrafiki müxtəlifdir (wikipedia.org). Buradan Xaos nəzəriyyəsinin birinci 
keyfiyyəti elan edilmişdir:  
1. Məhz başlanğıc vəziyyətin ən kiçik dəyişilikləri sonra böyük dəyişiliklərə səbəb olur.  
Başqa sözlə, hər sonrakı vəziyyət başlanğıc vəziyyətdən həssas asılıdır. Buna kəpənək 
effekti də deyilir “yəni kəpənəyin qanad çalması, havanı yelləndirə və nəticədə tufan ola 
bilər”. Bu nəticə əslində heç də yeni deyil, bu nəticə dünya və hər bir şeyin  quruluşu və 
və ardıcıl vəziyyətlərinin  asılılıq qaydasınıdan çıxır. Məhz hər sonrakı vəziyyət əvvəlki 
habelə “başlanğıc” vəziyyətin bütün parametr və keyfiyyətlərindən asılı və uyğundur. 
Başlanğıc şəraitin (mühitin və obyektin öz daxili vəziyyətinin-potensialının) sonrakı 
vəziyyətləri müəyyən etməsi ümumi qanundur  (təbiət başlanğıclar və sonlardan ibarətdir). 
Xaos nəzəriyyəsi təkcə sonun əvvəldən asılı olduğunu deməkdən ibarət deyil, habelə: 
2. Hər bir dəyişməkdə olan sistemdə  həyatı boyu dəyişiliklər oxşar naxışlı olaraq  
təkrarlanır. Bu naxışlar tam ölçücə  eyni  deyil, formaca eynidir, böyük dəyişiliklərin 
naxışları  kiçik zamanda baş verən və kiçik dəyişiliklərin şəklinə - naxışına uyğundur. 
Buradan belə nəticə çıxır ki,  sadəcə biz hadisə, prosesləri araşdıraraq orada müəyyən 
naxışları tapmalı və sonra onun təkrar olmasını öyrənərək,  proqnoz verə bilərik. Xaos 
nəzəriyyəsini əks etdirən ən yaxşı model iki uclu rəqqasdır. Rəqqasın kiçik qolunun 
cızdığı orbit – yol, böyük qolunun cızdığı yola oxşardır. Nəzəriyyənin anlayışları: -  
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başlanğıc  şərait  və attraktordur. Attraktorun rolu məhz naxışları cızmaqdır, yəni sistemi 
bir qayda ilə getməyə cəlb etməkdir. Mürəkkəb sistemlərdə,  habelə o qədər miqdarda 
attraktorlar olur .  
      Nəzəriyyə təsdiq edir ki, sistemin müəyyən qayda ilə dəyişməsi, məhz onun öz 
quruluşundadır, məsələn, rəqqasın eyni oxşar ellips yolu cızması onun öz daxili 
quruluşundadır. Xaos nəzəriyyəsi böyük elm sahəsinə çevrilmiş,   insan beyninin 
quruluşu, bədəni, bitkilər  və s. canlıların DNT –sində  onların böyüməsi  qaydası 
müəyyən edilmişdir. Xaos nəzəriyyəsi riyaziyyatda, fizikada, texnikada, komputerdə, 
iqtisadiyyatda, fəlsəfədə, əhali dinamikasında və digər sahələrdə istifadə olunur . Sadə bir 
komputer formulası ilə yeni ağac, rəsm əsərləri, yeni  daha incə, gözəl musiqi yaratmaq 
mümkündür. Alimlər Ayıdöşəyi bitkisini sadə 3 tənliyini tapmışlar və bu yarpaqların necə  
bölünməsi və  bitməsini idarə edir. Xaos, Nisbilik və Kvant mexanikası nəzəriyyələri 20 –
ci əsrin əsas kəşvləridir. (Bax, www.imho.com/grae/index/html) 
 
Kifayət qədər əsasların olması qanunu 
   Dünya və şeylərin quruyluş və dəyişməsinin əsas  qanunundan çıxan digər  
qanunauyğunluqlardan biri də Kifayət qədər əsasların olması qanunudur.  
Bu qanunu Leybniç aşkar etmişdir. Leybniç yazırdı : “Günəşin sabah çıxması, bu qanunla 
əsaslandırılır. Nə üçün flan şey məhz belə formadadır? O, bu sualı da, bu qanunla izah 
edib deyirdi: “çünki şeyin  bu forması – belə olması ən yaxşıdır”. O yazırdı: “ dünyada 
elə bir şey yoxdur ki, onun kifayət qədər olmaq əsası (səbəbi) olmasın” (BEKM 2002).  
       Qeyd etməliyəm ki,  ən yaxşı sözü bu qanuna yaramır. Burada yaxşı demək olmaz, 
bu subyektiv mövqeni əks etdirir. Yaxşı ifadəsini qəbul etsək, əgər insanın başına pis iş 
gəlmişsə deməliyik ki, bu insan üçün ən yaxşıdır?  Axı həmin pis işin baş verməsi  yaxşı 
olmağına görə deyil, zəruriyyətin,  konkret səbəblərin nəticəsi  olmuşdur. Burada demək 
olar ki, hər şey onun olması üçün təşkil edici  elementlərin olması  və şəraitin imkan 
verdiyi, əldə edə biləcəyi və mühitin tələb etdiyi ən mümkün optimal formadır. Bu qanun 
şeylərin öz sistemik quruluşundan və çevrilməsi qanunundan çox aydın alınır. Burada 
deyilir ki, şeylər sistemdir, başqa sözlə, kombinasiyadır. Hər şey hissələrdən, onlar isə 
digər hissələrdən ibarət olaraq bir - birilə funksiya  - məna ilə bağlıdırlar. Hər şeyin 
sonrakı vəziyyəti və ya bir neçə şeyin birləşməsi ilə yaranan yeni şey zəruri olaraq, yenə 
sistem keifyyətlərinə malik olmalıdır. Konkret olaraq, hər şey zəruri elementlərdən, 
zəruri şərait, təsir olduqda ola bilər. Başqa sözlə, hər şey kifayət qədər əsas- tələb olunan 
zəruru şərtlər olduqda ola bilər. Hər şeyin sonrakı vəziyyəti konkretdir, yəni sonrakı 
vəziyyətin olması üçün kifayət qədər əsas, yəni əvvəlki vəziyyət (ilk materiallar, təsirlər 
və s.) və şərait olmalıdır. Tələb olunan hissələrdən, amillərdən biri çatmasa, o şey həmin 
formada, həmin keyfiyyətdə yarana bilməz, o hadisə baş verməz. Hər gördüyümüz şey elə 
onun axırıncı vəziyyətidir (yəni nəticədir), sonra isə digər axırıncı vəziyyəti  baş 
verəcəkdir.  
 
3.2  Ümumiləşdirilmiş   mülahizələr . Rasional fəlsəfənin qanunları    və 
kateqoriyaları   
 
Dünyanın universal qanunları. Dünya və varlıq haqda. 
1. Dünyanın birinci qanunu. Bu qanun şeylərin  nə, nədən və niyə ola bilməsi haqdadır: 
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Bütün şeylər, kainat elementləri bütöv – tam olaraq sistemik quruluşa malik olaraq və 
zəruriyyətlə konkret - spesifik mühit daxilində  olaraq bölünməz və bölünən elementar 
hissəciklərin müəyyən qayda ilə ierarxik asılı olan pilləvarı kombinasiyalarından - 
çoxluqdan ibarətdir.  
Hər pillə hissəsi alt pillələrə bölünür; hər pillə hissəsi avtonom bütövlüyə malik olaraq və 
bütövlüyünü müəyyən zaman ərzində saxlaya bilən zəruri sayda hissələrdən ibarətdir. 
2. Tamlıq və ya tarazlıq qanunu. Hər şey və ya hər bir bütün tam hərəkətdə, mühitdə, 
mühitlə əlaqədə olmaqla yaşaya bilər. Tamlıq və müvazinətləşmə forrmulu:  ∑N ± ∆P = 0  
Hissələrin fəaliyyətinin təsirlərinin ümumi cəmi sıfra  bərabər olması hissələrin qarşılıqlı 
asılı əlaqədə olmasını əks etdirir. Hissələrin fəaliyyətlərinin qarşılıqlı tarazlaşması 
nəticəsində əlavə effekt - potensialın artması , durğunluq və ya azalması, başqa sözlə, 
inkişaf – artım, durğunluq və ya geriləmə - azalma hadisəsi baş verir. 
Şeylərdə tarazlaşma prosesinə klassik fəlsəfədə əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu 
deyilir. Lakin bu klassik və primitiv ifadədə  mühit nəzərə alınmır  və belə ifadə praktiki 
tətbiq imkanları vermir. 
3. Yaranma qanunu . Mühit elemenetlərinin qarşılqlı əlaqəsi nəticəsində yeni elementlər( 
növlər) yaranır. Hər yeni yaranan şey mühitə daxil olaraq, onu yeniləşdirir və mühitdə 
yeni keyfiyyət yaradır. O şeylər yaranır ki, orada – mühitdə zəruri elementlər, amillər, 
hərəkətlər fiziki - kimyəvi şəraitin bir zamanda, bir yerdə  toplaşması baş verir. Yaranan 
şey yalnız orada olan və iştirak edən elementlərdən formalaşır və  avtonom bütövlüyünü 
saxlayaraq yaşaya bilmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. Ona görə təsadüfi deyil, 
konkretdir, müəyyəndir, yəni həmin anda yalnız həmin yaranan şey yarana bilər, digəri 
yarana bilməz. Başqasının yaranması üçün digər kompleks şərait və elementlər lazımdır. 
Növlər, hissələr çoxaldıqca bir - biri ilə zəruri əlaqədə, asılılıqda çoxalır; yəni hər yaranan 
olduğu mühitdən istifadə edərək yaşamağa məcburdur, birinin yaşama forması fəaliyyəti 
digərinin zəruri həyat tələbi olur. Biri digərinə xidmət etmiş olur. Özü - özünü idarə edən, 
qayğı göstərən, nizamlayan sistem yaranır.(arılar gülləri tozlayır, otları ot yeyənlər yeyir, 
onları da ət yeyənlər yeyir, zirəklər başqasınıdan istifadə edir, ağılılıar idarə edir, zəyiflər 
idarə olunur.) Yaranma təkrarlar və yenilləşmələr üsulu ilə artır. Bu, hamısı  üst sistemin 
xeyirli təsiri nəticəsində olur. Əks zərərli təsir başlayarkən sistem məhvə doğru – növlərin 
azalması yalnız dözümlülərin müəyyən qədər çox yaşaması, nəhayət, dözüm hədləri 
keçildikdə həyatın sönməsi- cansız təbiətə çevrilmə və sonrakı dəyişiliklər başlayacaqdır. 
4.  Hissələr arasında əlaqələrin səbəbi: 
 Bütövlüyün səbəbi  şeylərin tərkib hissələrinin konkret mühitdə bir - birilə 
bağlanmasıdır. Bağlanmanın, əlaqələrin səbəbi şeylərin uyğun xassələrinin olmasıdır. Bu,  
cisimlər üçün cazibə və itələmə qüvvələri, nüvə qüvvələri,  molekulyar qüvvələrdir; 
bitkilər, heyvanlar və insanlar üçün  isə bioloji canlılıqdan doğan eyni növlük, qohumluq, 
mənafe və maraqlar, bioloji sahə, bioloji uzaqdan hiss etmə, psixoloji əlaqələrdir . Hər 
şey digəri ilə  oxşar, eyni və digərinə yarayan xassəsi olduqda  əlaqədə olur. Xassələrin 
müxtəlifliyinə və gücünə görə əlaqələr müxtəlif növdə və gücdə olur.(bu bəndi geniş 
redaktə et) 
5. Hərəkətin, dəyişiliklərin səbəbi: 
Kombinasiyaların olma şərti onların konkret mühit daxilində  dayanıqlı vəziyyətdə, daxili 
təsir edən  “ +” və “ – “ qüvvələrin bir- birilə və ətraf mühitlə münasibətdə müvazinətdə 
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olması -  tarazlaşmasıdır yəni cəminin sıfır olmasıdır..  Müvazinətin səbəbi dayanıqlı 
vəziyyəti əldə etmək – ola bilmək məqsədidir. 
Hərəkətin mənbəyi –səbəbi kombinasiyaların  digər kombinasiyalar daxilində müvazinət 
əldə etmək, yəni, ola bilmək məqsədidir, digər tərəfdən, hərəkətə səbəb hər 
kombiansiyanın (yəni şeyin) müxtəlif zamanlarda müxtəlif sürətlərdə yaranması və 
müvazinətin bir parametrdə əldə edilməsi prosesində, digər parametrdə fasiləsiz 
pozulmasıdır. İnsan cəmiyyətində isə hərəkətin səbəbi həm dayınıqlı vəziyyət – ola 
bilmək, həm də indi və gələcəkdə də üstünlüyə malik olmaq  məqsədidir. 
6.  Hərəkətin istiqaməti 
Konkret obyektin hərəkətinin istiqaməti öz ola bilmək məqsədini ödəmək və ətraf mühitin 
tələblərini ödəməkdir, yəni o,  eyni bir hərəkət  vasitəsilə həm özünün varlığını saxlayır, 
həm xarici mühitin (tələblərini yerinə yetirərək)  tərkib hissəsi rolunu oynayır. Bu 
hərəkəti etmədikdə obyekt daxil olduğu sistemlə əlaqəsini ititir; staqnasiya, zəyifləmə 
dövrünə keçir; başqa güclü sistemin elementi olmağa məcbur olur. 
7.  Varlıqların həyat forması.  
Hər konkret mühitdə yalnız onun imkan verdiyi varlıq, şey yarana bilər. Hər yaranmış şey 
yalnız həmin mühitdə olduğu formada ola bilər. Hər şey konkret mühitdə olaraq orada ala 
biləcəyi, qabil ola biləcəyi ən mümkün səmərəli həyat formasını alır.  Uzun müddətli və 
uzun yol keçə bilən həyat yalnız siklik dəyişən həyat , hərəkət, vəziyyət ola bilər. Bu 
dairəvi, fırlanma, dalğa, sinusoid, spiral (arximed və adi növlər), rəqsi, ziqzaq tipli 
hərəkət , yol ola bilər.  
Hər şey doğulma, böyümə,  yüksək pik həddi, qocalma-zəyifləmə, başqa formaya 
çevrilmə prosesindədir. Hər yeni şey təkrarlar və ya yeni  kombinasiyalar formasında 
yaranır.   
Bəzi məkanlarda mühitin eyni qalması – yəni çox zəyif dəyişməsi dəyişikləriin sürətinin 
yavaşıması və dayanmasına səbəb olur. Cansız təbiət cismləri və buz mühitində donmuş 
şeylər belədir. Sosial sistemlərdə mühit  dini  və ya diktatura rejimi tərəfindən dəyişməz 
saxlandıqda, orada inkişaf zəyifləyir və dayanır, sistem məhvə doğru gedir.  
8. Üst üstün sistem alt sistemi müəyyən edir və onu idarə edir 
Mühit içində bir sistem,  yəni  şeyləri əhatə edən sistemlərdən  (hansı ki şey onların 
elementidir)   hər konkret zamanda biri ( digər zamanda başqası) üstün təsir edir və 
baxılan şeyin xarakterini və fəaliyyət istiqamətini təyin edir - yönəldir. Bu, dünyada 
həmişə istiqamətlənmiş hadisələr, dəyişiliklər yaradır. 
9. Hər vəziyyətdə şeylərdə üstün həlledici keyfiyyət olur.  
Şeyin yeni vəziyyəti qarşılıqlı təsirlərin nəticəsi olaraq onda olan bir keyfiyyətin, 
mahiyyətin xassənin üstünlüyü, həllediciliyi  ilə xarakterizə olunur.   Bu üstün istiqamət 
məhz şeyə təsir edən sistemlər içərisində olan üstün sistemin – üstün təsiri nəticəsidir . Bu 
üstün element şeyin bütün mahiyyətini müəyyən edici və yeni sistem bağlarının yaradıcısı 
və qoruyucusudur, lakin üstün həlledici keyfiyyət yalnız konkret bir elementlə əlaqədə 
meydana çıxır. Digər elementlə əlaqədə digər keyfiyyət üstün rolu daşıyır. 
10. Şeylər ancaq cüt əlaqələr formasında yaşaya bilər. Bunun ən vacibi şey - mühit 
əlaqələridir. Əlaqələr olmadıqda şey məhv olar. Mühit elementin – hissənin ola biləcəyi  
yaşaya biləcəyi evdir. 
11. Hər yeni yaranan varlığın tərkibi və ona uyğun yaşama qanunu eyni zamanda 
meydana çıxır. Bu mühitin imkanları çərçivəsində baş verir. 
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12. Hər şeyin malik olduğu quruluşun, keyfiyyətin, xassələrin səbəbi onun bu və ya digər 
elementlər çoxluğu olmasıdır. Bu çoxluq müxtəlif hissələr, formalar, ölçülər, hissələrin 
yerləşməsi, əlaqə bağları, hərəkətlərdən ibarətdir. Şeyləri təşkil edən elementlər miqdarı 
forma və yerləşmə qaydası,  şeyin keyfiyyətini, xassələrini müəyyən edir. Şeyin  eyni 
ümumi keyfiyyəti onun tərkibinin və formasının yeni fərqli dəyişilmiş kombinasiyası ilə 
də əldə edilə bilər. Yəni alternativ kombinasiyalarla eyni keyfiyyəti, xassəni əldə etmək 
olar. Müxtəlif elementlərdən toplanmış kombinasiya, elementin xassəsindən fərqli 
xassəyə malik olur; eyni elementlərdən toplanmış kombinasiyanın bir xassəsi  onun 
elementində  də olur. 
13. Sadədən mürəkkəbə doğru növlərin yaranması prosesində hər yeni əlavə olunan 
element, forma, kombinasiya qaydası, fəaliyyət ardıcıllığı, şeydə yeni xassə yaradır. 
Başqa sözlə, bu yeni hissədir, yeni varlıqdır. 
14. Hər bir şeyin və ya çoxluğun  hissələrinin miqdarı, forması, öıçülərilə  ümumi 
keyfiyyəti arasında tam  uyğunluq var. Klassik fəlsəfədə buna kəmiyyət dəyişmələrinin 
keyfiyyət dəyişiliklərinə keçmə qanunu deyilir 
  
 Ümumi Tamlıq  qanunundan çıxan digər  prinsiplər - asılılıqlar:  
15. Makrodünyada düzxətli hərəkət formasında dəyişiklik yoxdur. Real dəyişiliklər ancaq 
əyri xətt üzrə ola bilər. Əyri xətlər düz xətlərdən ibarətdir. Düz xətlər iki yaxın nöqtələr 
arasındakı keçiddir. 
16. Mühit elementi mühitlə əlaqədə forma və yaşama üsulu seçir. Formalaşmış şey 
mühitin ( alt və üst sistemlərin) tələblərinə, şərtinə uyğun   stabil həyat tərzi, istiqamət, 
yaşama üsulu seçir. Hər şeyin,  hadisənin,  prosesin  vəziyyətin dayanıqlı  olma dövrü – 
şərtləri var. 
17. Cansız sistemlərdə mühitin eyni olduğu şəraitdə şeylərdə dəyişiliklər tezliklə 
stabilləşir. Canlı sistemlərdə  mühit qismən eyni qaldıqda  şeylərdə stabillik tez əldə 
edilir və kritik hədlər tez yaxınlaşır.  İnsan sosial sistemlərində elementlərin (fərdlərin 
şüurunun) inkişafı, mühiti idarə edənlərin isə onu eyni saxlamağa çalışması nəticəsində 
mühitə “nifrət” yaranır və mühitin dəyişilməsinə ehtiyac yaranır. Bu inqilab və 
toqquşmalarla ictimai sistemin - mühitin dəyişilməsini təmin edir.  
18. Hər şey bütöv və ya çoxluq kimi qəbul edilərək hansısa böyük sistemin (sistemlərin) 
elementi kimi baxıla bilər 
19. Canlı və cansız dünyada hadisələr və dəyişiliklər sinusoid  xətti üzrə dəyişir. Bu, 
düzgün (dalğalarda), qeyri -düzgün sinusoidə oxşar ola bilər.   
20 . Şeylər və hadisələr kənar vəziyyətləri arasında dəyişirlər.  Bu bir növ rəqqasın sol və 
sağ kənar vəziyyətlərinə oxşayır. Başqa sözlə, şeylərin vəziyyəti orta vəziyyət ətrafında 
artma və azalma istiqamətlərində dəyişir.  
21. Şeylər fasiləsiz dəyişməkdədir ;  dəyişiliklərin səbəbi xarici(xarici mühit) və daxili  
(daxili sistem elementlərinin qarşılıqlı əlaqələri) təsirlərdir. Nəticədə, əldə edilmiş 
müvazinət fasiləsiz pozulur. Bu təsirlər nəticəsində şeylər dəyişərək fasiləsiz yeni 
müvazinətli vəziyyətlər, parametr və xarakteristika alır. 
22. Əkslik cütləri, şeylərin bütövlük və möhkəmlik şərtidir, zəruri xassəsidir. Hər bir eyni 
işarəli, xarakterli bir çoxluğu sistemdən ayırıb təkbaşına qoysaq bu eyni cinsli şey iki əks 
qiymətli hissələrə bölünəcək. Məsələn, sistemdə 10 ədəd yaxşı adamları toplayıb müstəqil 
başqa yerdə fəaliyyətə buraxsaq bu  10 adam  zidd olan iki qrupa ayrılacaq. 
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23. Şeylərin,  hadisələrin hissələrinin-tərkib elementlərinin  dəyişməsi, ölçüləri, 
xarakterini bilməklə  ona uyğun yeni ümumi mahiyyətini, yəni yeni vəziyyətini 
hesablamaq-müəyyən etmək olar. 
24. Hər yeni yaranan varlıq, mühit fasiləsiz yeniləşdiyinə görə əlavə olaraq dəyişən 
mühitə uyğunlaşma və onun tələbinə, şəraitinə uyğun yaşamağa məhkumdur. 
25. Şeylər əsasən daha çox orta vəziyyətdə olaraq, lakin  kənar hədlər arasında olurlar 
(adi vəziyyətdə). Gah bir , gah digər istiqamətdə dəyişilirlər. 
 
26. Kiçik potensiallar böyük potensiallıların  idarəedici təsiri altındadır. 
27. Hər şey şeylərin içində  tutduğu mövqeyə görə  üst sitemlər tərəfindən idarə olunur, 
özü isə alt sistemlərə  idarəedici təsir edir 
28. Azadlıq anlayışı yalnız hissdir, nisbidir, heç nə, heç vaxt azad deyil. İnsan üçün 
azadlıq  hissi , onun istəyib könüllü edə bildiyi,  şübhəsiz, mühitin imkan verdiyi 
fəaliyyətlərdir. Onun istəməsini də mühit yaradır.  Hər bir belə fəaliyyət azadlıq 
hisslərinin növləridir. İstəməyib , mühitin məcburiyyəti ilə etdyini dərk edən adam isə 
məcburiyyət hissi keçirir, o azad olmadığını hiss edir. Şeylərin azad olmaması şərti 
şeylərin olma şərtidir. 
29. Hər şeyin dəyişikliyi təsadüfi deyil, müəyyən – zəruri yerə istiqamətlənmiş və  ona 
təsir edən təsirlərin məqsədinə uyğun hərəkətdir (əks təsirdir). Həmişə zamanın hər bir 
dövründə  obyektdə fərqli üstün istiqamət, konkret məna, istiqamətlənmiş dəyişiliklər 
olur. Bu mühitlə qarşılıqlı təsirlərin nəticəsidir. 
30. Şeylərin bütövlük və dayanıqlılıq (olmaq) xassəsi nəticəsində  insanda keyfiyyətlərin 
bir- birini kompensasiya etməsilə ən böyük keyfiyyət ən alçaq keyfiyyətlə tarazlaşır. İnsan 
keyfiyyətlərinin cəmi sıfırdır, yəni  müvazinətdədir . Əgər bir keyfiyyət nə qədər azdırsa, 
digər əks  keyfiyyət o qədər çoxdur. İnsanda  böyüklük, insanilık, var- dövlətlilik 
hakimlik, ağalıq, alicənablıq, sevgi  alçaqlıq keyfiyyətləri ona əks olan keyfiyyətlər ilə 
kompensasiya təşkil edir. Ən böyük filosof ən çətin günlər keçirən insan ola bilər. Siyasi 
sistemdə  ən böyük vəzifə tutan ən qəddardır, əxlaqa əməl etməyəndir. Çətinlik,  kəskin 
duyulan ehtiyaclar  beinin yaxşı işləməsinə, daha dərin dərk etmə üçün  səbəbdir. 
31. Dünyada simmetriya prinsipi var. Bu tarazlaşma – tamlığın əldə olunması prosesində 
cisim və əşyaların aldığı simmetrik forma və uğradığı hadisələrdir.  
 
Kateqoriyalar  
Çoxluq. Hər bir baxılan obyekt çoxluqdur,  müxtəlif elementlərin əlaqəli 
kombinasiyasıdır. Çoxluğun sinonimi sistem , tam, bütövlük, ümumi, mühit, obyektdir.  
Tək. Çoxluğu təşkil edən hissələrdir. Tək, ən kiçik masştabda  müxtəlif keyfiyyətlərin 
ölçü vahidləri ola bilər, cismin vahid təşkiledici hissələri mikron,  nanometrilə ölçülə 
bilər, bütün maddi və görünməyən varlığın əsasında zərrəciklər durmuşdur.  
Hissələrin xassələri:   
Hər şey dünya strukturunda ikili xassə daşıyır: 
-    hər şey həm təsir edəndir, həm təsir ediləndir 
- hər şey həm başlanğıcdır, həm sondur 
- hər şey həm idarə edəndir, həm idarə ediləndir 
- həm elədir, bir görünüşə rola görə, həm elə deyil, digər görünüşə, rola görə 
- hər şey həm səbəb, həm nəticədir. 
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- hər şey həm yaradılan (mühit tərəfindən ) həm yaradandır (mühit elementi olaraq) 
- hər şey ən azı iki şeyi birləşdirən əlaqə vasitəsidir.  
- hər şey ümumi mühitin bir hissəsi olaraq , özü də kiçik  mühitdir 
Mahiyyət. Mahiyyət çoxluğun digər çoxluğa münasibətdə  daşıdığı roldur –mənadır. 
Baxılan çoxluğu –obyekti nə qədər çox mühit (sistemi) əhatə edirsə yəni nə qədər çox 
sistemlə əlaqədədirsə, o qədər də çox mahiyyətə malikdir.  Hər bir şeyin mahiyyəti daxil 
olduğu mühitlərin tələblərinə uyğun olaraq müxtəlifdir. Mahiyyət əbədi deyil. Başqa 
mühitə nəzərən obyekt digər mahiyyətə malikdir  
Mühit. Mühit hər şeyi yaradan anadır. Mühit çoxluqdur və ya sistemdir. Mühitdə konkret 
seçilib baxılan şeyə nəzərən qalan hər şey mühit adlana bilər. Hər bir hadisə və şeyin özü 
də mühit hesab oluna bilər və  yalnız mühit (ondan başqa qalan hər bir mühit kompleksi) 
daxilində ola bilər. Mühit rolu oynayan elementin  ümumi təsirilə iki şeyin qarşılıqlı 
əlaqəsi nəticəsində üçüncü elementın yaranması üsulu ilə yaranış prosesi baş verir. Hər 
yeni yaranana elementin mühitə əlavə olunması, yəni mühitin tərkib hissəsinə 
çevrilməsilə mühitin forma , miqdarı və xassələri, getdikcə müərəkkəbləşir - yaradıcı 
xassələri və qabiliyyəti genişlənir. Mühitin iki daha yaxın  hissəsinin qarşılıqlı əlaqələrilə 
(yəni ən azı iki elementinin) yeni varlıq növü yaranır. Bu mühitin özünün özünü doğması 
və ya özünü özündən yaratması kimi anlana bilər. Növlərin çoxalması prosesi  nəticəsində  
ilk maddə atomunun yaranması və sonrakı maddələrin atom və molekullarının yaranması, 
maddələrin konkret cisim formaları əldə etməsi baş verir. Cansız aləmdən canlı aləmin  
yaranması  və təbii evolyusiyası baş verir. Həm cansız, həm canlı aləmdə  yeni yaranan 
forma , struktur və çoxluqlar mühitdə yalnız  dayanıqlı avtonom bütövlük əldə etdikdə 
yaşaya bilirlər, etmədikdə qala bilmirlər. Mühit isə müxtəlif avtonom mühitlər – sistemlər  
çoxluğundan ibarət olur. Hər mühitdə isə yalnız spesifik, yəni həmin mühitdə 
bütövlüyünü saxlaya bilənlər yaşayır. Canlı aləm üçün  bu prinsipə Darvinin aşkar etdiyi 
təbii seçmə və adaptasiya qanunu deyilir, yəni bunun mənası odur ki, yalnız uyğunlaşa 
bilənlər və güclülüər yaşayaır, qalan növlər məhv olur.  
Mühit konkret real sistemlər və ya, başqa sözlə, çoxluqlardan ibarətdir. Hər şey eyni 
zamanda və həyatı boyu içində olduğu mühit sistemlərinin dəyişilən qaydada təyin etdiyi 
müxtəlif rolları oynayır. Mühit özünü özündən (öz-hissələrindən) yaradan, çoxalan, 
müxtəlifləşən xassələrinə, habelə hər bir mühit hissəsi və hər yeni yaranan mühit hissəsi 
belə xassələrə malikdir   
 Kainat bütün varlıqların əmələ gətirdiyi ümumi böyük  mühitidir, kainat həm 
varlıqdır(nəticədir), həm mühitdir(yaradandır), kainat çoxluq olaraq ümumi məkan və 
zaman xassəsinə; hissələrinin sistem quruluşuna və zəruri, hələlik məlum olan 4 növ  
qüvvədən ibarət qarşılıqlı təsir əlaqələrinə malikdir. 
Səbəb və nəticə. Şey və hadisələrin hər vəziyyətini səbəb, sonrakı vəziyyətini isə nəticə 
hesab etmək olar. Hər şey həm səbəbdir, həm nəticədir. Nəticə: varlıq (nəticə) yalnız ən 
azı iki şeyin və mühitin iştirakı ilə qarşılıqlı əlaqəsi məhsulu ola bilər. Nəticənin başqa 
üsulla əldə edilməsi məlum deyil. Hər nəticə yeni sistemdir. 
Zərurət. Hər əvvəlki vəziyyətdən sonra yalnız bir nəticə - vəziyyət olur. Buna zərurət 
deyilir. Qanunauyğunluqların təsiri altında  şeylərin- çoxluqların qarşılıqlı əlaqəsi 
nəticəsində meydana gələn  hər bir hadisə və yeni çoxluq zərurətdir. Zərurət obyektivdir.  
Təsadüf isə subyektiv rəy olaraq insanın xəbəri olmadığı  və ya anlaya bilmədiyi 
vəziyyətlərdir - səbəblərdir, nəticələrdir. 
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Materiya  çoxluğun maddə və hissəciklər formasında  ölçüləri, parametrləri olan obyektiv 
real növüdür. 
Enerjetik Forma Xəyal – canlı materiyadan (insan və heyvanlardan) yaranan müxtəlif 
formalarda reallaşan yaşıl işıq və ya konkret canlı xəyalı formasında aşkar olan,  
müəyyən müddət ömrü olan, həmin canlıların xasiyyət, xarakterini daşıyan, qısa zamanda  
və bəzən müşahidə edilən  və itən real varlıq. Hələki, bir neçə əlamətləri məlumdur.Yaşıl 
incə işığa bənzər növü idarə edilməzdir. İnsan ilə kontakta girərək söz işlətmədən 
ideyalar, məlumatlar, tapşııqlar verə bilər. İnsana və heyvana oxşar növləri isə oxşadığı 
canlının xarakterinə malikdir. İdarə edilə bilir. Elm tərəfindəm öyrənilməmişdir 
Zaman və məkan – özbaşına mövcud deyil, onun parametrləri materiyanın xassələrilə 
tam əlaqədar və asılıdır. Kainatdan kənar və ya materiyadan kənar mövcud deyil, 
materiyal şeylər olduqda özlərinə zaman və məkan yaradırlar  
Qeyd: Bu siyahı  kateqoriyaların və onların təsvirinin  hamısı deyil. 
 
Dünyanın ən ümumi prinsipləri 
1. Rasionallıq prinsipi. Hər şeyin, cismin, canlının  olma forması ən rasionl olma 
formasıdır. Hər bir varlıq olduğu mühitdə daha  rasional formada olmağa, rasional 
üsulla yaşamağa çalışır. Müxtəlif mühitlərdə həmin varlığın müxtəlif rasional forma və 
davranışlarını görə bilərik. Rasionaılıq ən sərfəli yaşama - olma üsuludur, formasıdır. 
Rasional formanı və yaşama üsulunu hər şey öz potensialına və mühitin verdiyi imkanlara 
görə seçir və mühit dəyişdikcə, bu olma formasını və yaşama üsulunu uyğun dəyişdirir - 
səmərələşdirir(bacardığı qədər). Cansız təbiətdə bu, sürətlə - qismən, ani olursa, canlı 
sistemlərdə bu, zaman ərzində proses kimi baş verir. Xüsusilə, insanda şüur və ağılın 
olması rasional forma və davranışa həm kömək edir, həm zərər verir. Adətlər ənənələr 
keçmiş inanclar, stereotip düşüncə, ictimai quruluş,  şübhəsiz, formalaşır və rasional 
seçimə, səmərələşməyə mane olur. Nəticədə insan tarix ərzində həmişə bu və digər  səhvi 
edir. Bunun qarşısını almaq üçün - həmişə rasional davranış seçmək üçün insanlar 
futuroloji araşdırmalar, xüsusi şəxsi məsləhət vasitələri istifadə etməlidir.  Əgər 
soruşsalar ki, ən qısa formada dünyanı şeyləri idarə edən, dəyişiliklərin  səbəbi nədir. 
Buna cavab olaraq demək olar ki , Hər şeyi, dünyan, dəyişilikləri   rasiuonallıq prinsipi 
idarə edir. Şeylər, varlıqlar: cisim, insan və heyvanlar - hər şey həmişə dasha yaxşı 
formada olmağa, yəni  daha yaxşı yaşamağa çalışırlar -  imkanlar axtarırlar. Onların 
belə çalışmağı mühiti dəyişdirir və nəticədə mühitdə yeni imkan açılan kimi onlar bu 
imkandan istifadə edirlər – yeni rasional formanı qəbul edirlər 
2.  Səbəbiyyət prinsipi.  Hər bir yaranış, hadisə yalnız zəruri amillər, şərait olduqda baş 
verə bilər. Bu prinsip səbəbiyyəti əks etdirir, yəni hər şeyin yaranma, olma səbəbi var. 
3. Hər bir varlıqın məqsədi yaşamaqdır; həyat, yəni fəaliyyət və hərəkət yaşamaq üçün 
çalışmaqdır.  Yaşamaq üçün fəaliyyətin səbəbi yaşamağa mane olan qüvvələrə qarşı 
durmaqdır. Mane olan qüvvələr olmasa həyat olmaz. Cəmiyyətdə mane olan amillər, 
problemlər dərk edilməsə, aşkar olunmasa inkişaf (potensialın artımı) olmaz. Hər bir şeyə 
mühitdən təsir qüvvələri təsir edir,  bu həmin şeyin elə formada olması üçün zəruri 
şərtdir. Sizə ona görə, öz əks qüvvələrinizi, mane olanları sevmək lazımdır. Mane təsirləri 
olmasa heç şey yaşaya, qala bilməz.  
4.  Səlis, fasiləsiz dəyişiliklərin zəruriliyi. Hər bir varlıq, insan, cəmiyyət, quruluş, 
fəaliyyət, maddi istehsal , cisim eyni biri - birindən geri qalmadan dəyişməli,  paralel 
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inkişaf etməlidir. Süni olaraq dəyişiliyə mane olmaq, gecikdirmək, bir hissənin 
dəyişiliyini sürətləndirmək digərini nəzərdən atmaq səhvdir və pis nəticələrə səbəb 
olacaqdır. 
Qeyd:  bu son deyil, davam etdiriləcək 
 
Rasional dünyabaxış fəlsəfəsinin qəbul etmədiyi  ideyalar. 

1) atomun yarandığı zərrəciklərin şüurlu olması,  
2) fövqaladə - təbiətdən və kainatdan kənar qüvvələrin olması, 
3) Tanrının ruh olması və adamlarla söhbət etməsi, 
4) yaradanın qeyri - müəyyən Tanrı olması, 
5) əxlaqın qeyri - müəyyən Tanrı tərəfindən yaradılması 
6) dünya quruluşunun və qanunlarının, bütün varlığın, insanların qeyri - müəyyən 

Tanrı tərəfindən qəfildən yaradılması, 
7) bəzi insanların qeyri - müəyyən Tanrı tərəfindən seçilərək və onlara öldürmək, 

genosid, dağıtmaq yolu ilə ictimai sistem qurmaq və onun özünə tabeçiliyini  
yaratmaq əmrinin verilməsi, 

8) energetik forma - xəyallara mələk, cin, şeytan , Allah adının verilməsi, 
9) insanın günahkar doğulması və cənnətə və ya cəhənnəmə gedəcəyi, 
10) Tanrının dünyadan kənarda olması 

Qeyd : rasional fəlsəfə Tanrı və görünməz varlıqlar haqda  yeni nəzəriyyə irəli sürür (bax 
hissə 4, rasional ruhi aləm nəzəriyyəsi) 
Dünyanın növləri. Dünya bütöv olub şərti olaraq iki hissədən ibarət baxıla bilər:  
1. Madədən yaranan dünya və  
2. Görsənməyən hissəciklərdən və onların yaratdığı müxtəlif sahələrdən, dalğa və kürəvi 
formalı çoxluqlardan əmələ gələn dünya., material dünyadan daha çox həcmə və kütləyə 
malikdir. Bu dünya axirət və ya ölümdən sonrakı dünya deyil. Burada habelə energetik 
forma xəyallar yerləşir. Bu dünyanın məlumat daşıyıcı xassəsi olması fərz edilir. Hər bir 
hissənin çoxluqları avtonom mövcuddur, bu iki dünya arasında asılılıq və ya tabelik 
əlaqəsi müəyyən deyil. 
Dünya haqda rasional  nəzəriyyənin tətbiqi . 
    Bu nəzəriyyə insan həyatı və fəaliyyəti üçün  aşağıdakı çox   faydalı praktik imkanlar 
yaradır: 

1. Şeylərin, bitki və cisimləin, insanların,  hadisələrin formulalar vasitəsilə yazıla 
bilməsi.  

2. Mühitin , şeylərin, cəmiyyətin dərk edilməsi və gələcəyinin proqnozlarının  
verilməsi 

3. Hər insanın və icmanın,  dövlətin, biznesin öz gələcəyini dərk edərək özünü 
düzgün - rasional  idarə etməsi, rasional davranış seçməsi 

4. Sağlam həyat seçməsinə stimul alması 
5. Rasional həyat və fəaliyyət seçməsinə stimul alması 
6. Əxlaqı və  mədəni davranış üçün stimul alması 
7. Əməkdaşlığın zəruri olmasını anlaya bilməsi 
8. Hər bir insanın, cəmiyyətin digər insanın və cəmiyyətin özü kimi yaşama 

hüququnun olmasını dərk etməsi 
9. Sülh və razılaşmalar, qarşılıqlı anlama yolu ilə yaşaması 
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    Dünya və hər şeyin sistem quruluşu və ya kombinasiyalar çoxluğundan  ibarət olması 
ideyasına qayıdaq. Demişdik ki, Demokrit, Pifaqor və Leybniç, əgər ümumi formada 
ifadə etsək, hər şeyin vahid hissəciklərdən ibarət və ya kombinasiyalardan ibarət olduğu 
fikrini qəbul edirdilər.  Pifaqor, Leybniç,  habelə Dekart da dünyanın geometrik formula 
ilə yazıla bilməsinin mümkünlüyünə inanırdı. Mənim fikrimcə, bu təsadfi deyil. Mən 
həndəsi düsturla yazılışı sizlərin öhdəsinə buraxıram. Eynilə, mən də hər şeyin statik və 
dəyişilən vəziyyəti işarələr və istiqamətlər, formula vasitəsilə yazıla bilməsi imkanının 
real olduğunu qəbul edirəm. Bu imkanı bizə şeylərin quruluşu və dəyişməsi qanunu verir. 
     Mendeleyevin element cədvəli kimi digər şeyləri (cisimləri, əşyaları, maşın və 
qurğular, daş , tikinti,  kitab, roman, hesabat, hadisə təsviri və s. ) də kombinasiya 
nömrələrinə görə cədvəlini tutmaq olar. Bunu varlıq cədvəli adlandırmaq olar. Eynilə, 
şeylərin, ictimai hadisələrin, müxtəlif proseslərin dəyişilməsini əks etdirən formula 
yazmaq olar, lakin bu hələ riyazi formula olmayacaq. Sonrakı mərhələdə formulanı riyazi 
formulaya çevirmək  olar ki, onun üzərində əməliyyat aparmaq və şeyin, hadisənin 
sonrakı vəziyyətinin necə olacağını bilə bilək. Burada mən təkcə  genetik formulanı və ya 
ayıdöşəyinin yarpaqlama formulasından danışmıram. Mən hər şeyi nəzərdə tuturam. 
Məsələn, ayrıca durmuş bir ağacın, dövlətin, cəmiyyətin, bir adanın, daşın, heykəlin, hər 
istənilən canlı və cansızın struktur və dəyişilik formulasından. Belə ki,  bu formula və ya 
əlaqələndirilimiş işarələr, rəqəmlər kompleksi həmin obyektin varlıq formulası olaraq 
onun tərkibi, mühiti, gələcəyi, haqda tam təsəvvür verə bilər və hətta komputerlə onu 
hesablamaq da olar. Belə yazılış həmin şeyi dərk etmək üçün çox yaxşı vasitə olardı.  
Belə formulalar gələcəyi çox asan deməyə kömək edərdi və şübhəsiz, yaxın gələcəkdə bu 
ideya böyük inkişaf edib həyata keçəcəkdir.  
     Təsəvvür edin ki, hər adam öz formulasını yazıb ( və ya yazdırıb ) cibində saxlayır. 
Burada habelə mühitin də formulası əks edilir ki, insanın həyatı məhz bu mühitlə 
qarşılıqlı əlaqə forması kimi təsvir olunur. Və onu fasiləsiz öyrənir, öz fiziki və psixi,  
ağıl, nəsil, xarakter keyfiyyətlərini, eyiblərini və səbəblərini görür; gələcək şanslarını və 
s. bu formulada görür. Nəticədə o kamilləşməyə, səmərələşməyə doğru fəaliyyət 
seçəcəkdir. Təsəvvür edin ki, komputer dilində yazılmış öz formulasına  malik insan 
zaman - zaman fomulanın yazıldığı diski komputerə salaraq  yeni vəziyyət parametrlərini 
daxil edir və öz növbəti davranışının həlli düyməsini basır. Ekranda bütöv məsləhət açılır, 
bütün davranış ssenarisi  avtomatik hesablanır və yazılaraq görsənir. Beləliklə, o bütün 
həyatı dövrü özü - özünə  məsləhət alaraq, düzgün rasional davranış seçir.                        
     Eynilə, icmalar, dövlətlər öz formulalarına baxıb düz yol seçəcəklər. Daha doğrusu,   
məcbur olacaqlar, çünki bunu adi adamlar da biləcək və dövlətin səhv addımlarını ondan 
qabaq görəcəklər və mətbuatda,  nümayişlərdə, görüşlərdə tez- tez deyəcəklər. 
     Belə üsul imkan verəcək ki, dünya  tarix kitabını bir neçə səhivədə yazaq. Məsələ 
burasındadır ki, istənilən kitabda əksər sözlər təkrarlanır, mövzunun mənası kitabın ən 
çoxu 10-30 faizini tutur, qalan hissə isə əlaqələndirmə rolunu daşıyır. Bəzi hallarda isə 
kitabda heç 10 % faydalı və ya seçilə bilən məlumat olmur. Kəşvlər və ixtiralar haqda 
beynəlxalq klassifikasiya işarələr vasitəsilə şeylərin təsvirinə  bir zəyif nümunə ola bilər. 
Əlavə olaraq, təklif edilən üsul daha universal və nəinki, obyektlərin, hətta hadisələrin 
işarələrlə təsvirini nəzərdə tutur. Daha, böyük məqalələrin, əsərlərin yazılmasına ehtiyac 
olmayacaq; bütün mövzu bir neçə formulada sxem, bərabərlik, istiqamət, ox, cəm, artma, 
azalma, rəqəmlər, və s. işarələrlə göstərilə bilər. Bunun üçün simvolların,  rənglərin 



 72 

sözlərlə əlaqə standartları qəbul edilməlidir. Düşünürəm ki, məlumatın mövcud yazılışı 
rasional deyildir. İşarə və simvollar ilk anda çətinlik yaratsa da, bu problem başqa yolla 
aradan qaldırılmalıdır. Elə üsul tapılmalıdır ki, böyük bir kitab 10-20 vərəqdə aydın təsvir 
edilə bilsin.. Texniki çertyojlar bunun bir variantıdır.  
    Yeni yazılış üsulunu kodlar ilə və ya struktur təsvir və dəyişilik sxemləri üsulu 
adlandırmaq olar. Sizlərdən hər biriniz çalışıb şeylərin belə təsvir və hadisələrdə 
dəyişilmə prosesini  yeni rasionalist üsulla yaza bilərsiniz. Kitabın yazılma vaxtı imkan 
versə, mən belə nümunələr hazırlayıb sizə təqdim edəcəyəm.  
Aşağıda yeni rasional yazı üsülünun  əsas əlamətlərindən bəhs edirəm: 
1) Hər şey  varlıq kimi vahid sistemin hansı pilləsində və koordinatlarda (meridian və 
paralellərdə)durmasının tərkib formulu yazılır. Hər kombinasiyanın sayı və tərkib 
elementləri miqdarı.  
2) Üst və alt  sistemlərin  habelə horizontal  qonşu sistemlərin müəyyən edilməsi və  
formulaya daxil edilməsi, baxılan obyektin onlarla olan zəruri əlaqələrinin istiqamət və 
gücünün, təsirin rəqəmlə ölçülən işarələrlə(vektorla) göstərilməsi. 
3) Hər məsələ, hərəkət, effekt , tipik dəyışilik növlərinin simvollarının qəbul edilməsi 
     İnsanın konkret formula ilə təsviri  çox vacib nəticələrə səbəb olardı. Bu onun özü 
özünü dərk etməsinə, hansı mühitin məhsulu olmasını, hansı xarakter və qabiliyyətlərə 
malik olması, güclü və zəyif cəhətlərini, gələcəyinin hansı istiqamətdə gedəcəyini , başqa 
sözlə hansı üstün üst sistemin təsiri altında (vasitəsilə) yaşadığını görməyə imkan verərdi. 
Nəticədə bu formula onun sonrakı həyatında düzgün yol seçməsinə yardım edərdi. 
 
Canli aləmin yaranmasi  ilə  yeni  effektlərin yaranmasi. İnsan şüurunun  fenomenləri. 
 
     İlk hissəciklərin birləşib maddəni yaratması ilə və sonradan pilləvari yaranış 
prosesinin davamı nəticəsində müxtəlif yeni maddi cisimlər, kainat,  planetlər  yarandı. 
Xüsusilə, Yerin yaranması və onun nəticəsi olaraq materiyanın evolyusiyası davam etdi, 
yeni pillə, canlılar - bitkilər, heyvanlar və insanın yaranması baş verdi. 
     Varlığın rasional  quruluşu və dəyişilikləri nəzəriyyəsinə görə    hər bir varlığın – 
cismin, əşyanın, canlı cə cansız təbiət obyektlərinin  strukturunda hər bir yeni 
kombinasiya  yeni xassələri yaradır. Canlı aləmin yaranması nəticəsində   onun yeni 
xassələr alması təbii, qanunauyğundur. Bu qanun : Hər konkret kombinasiyanın konkret 
fərqli xassələrə malik olması asılılığıdır. 
     Canlı hüceyrə və ya canlı bədənin  xüsusi xassələrinin yaranması, spesifik effektlər və 
qüvvələr yaratması  aşkar edilir. 
     Nəticə olaraq, aşağıdakı mülahizələri bildirmək istərdim (bax, habelə hissə 4 -enerji 
informasiya nəzəriyyəsinə ). 
Canlı aləmin yaranmasından sonra beyinə malik olan bütün canlılar arasında xüsusi 
informasiya verilməsi üsulu yaranmışdır,  xüsusilə, bu, eyni növdən olan heyvanlar 
arasında müşahidə edilir. Bu, eyni növlərin bir - birinin harada , necə olmasını,  nə baş 
verdiyini hiss etməsi  formasında baş verir.  Bu, inəklərdə, fillərdə, quşlarda aydın 
müşahidə olunur. 
    Canlılarda - bitki və heyvanlarda məhz canlı olmasına görə  xüsusi keyfiyyət və 
xassələr  yaranır ki, hələ tam öyrənilməmişdir. Daha şüurlu canlılar içərisində insanın 
xassələri – fenomenləri xüsusilə çoxdur. Bu fenomenlər  fikir və cözdən istifadə edərək 
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təsir, düşünmə gücünün artıq olması ilə xüsusi effektlərin olması, telepatiya, telekinez, 
hesablama qabiliyyəti, ekstrasenslik və digər qabiliyyətləri əhatə edir. (Bax hissə 2) 
     İnsanın üstün  ağlı- idrakı  və şüuru  heyvandan fərqli olaraq onu  daha dərin şüurla, 
ağılla idarə edən əlavə vasitə rolunu daşıyır. Bu baxış bəzi düşüncə sahiblərinin, idealist 
adlandırılan nəzəriyyələr yaratmasına səbəb olmuşdur. Orada deyilir ki, dünyanı bədəni 
olmayan ideyalar - ruhlar idarə edir (BEKM-2002).            
    Məsələ burasındadır ki, insan danışmağa və söhbət etməyə başlayandan, bəzi 
məlumatlara görə 100 min il bundan əvvəl, bu məsələ aşkar oldu. Mühit müxtəlif 
qabiliyyətli insanlar yetişdirdi. İnsanlar  sözün təsirini, əlin fenomenlərini, əvvəldən 
hadisələri hiss etmək, təbiətdən qorxu zamanı yalvarış  sözlərinin  təsirini görüb  
anlamağa başladılar. Onlara elə gəldi ki, onlar yalvaranda, diz çökəndə kimsə böyük 
qüvvə onları eşidir və onları nayrahat edən məsələlər  həll olunur – yağış yağır və ya 
kəsilir, daşqın qurtarır, yanğın sönür , yaxşı emosiyalar yaranır, itmiş heyvan tapılır, xəstə 
sağalır, ağlı qaçmışın ağlı qayıdır, dəli olmuş ev heyvanı dəlilikdən qurtarır. 
     Onlar baş verənlərin səbəbini kənar fövqaladə qüvvələrdə  görürdülər, çünki həqiqəti 
bilmək üçün ağılları (bilikləri ) az idi.  Tezliklə belə anlayışlar: Allahlar,  cinlər, 
şeytanlar, mələklər və s. yaratdılar. Savadsız başa ancaq belə ilk ideyalar gələ bilər. 
Beləliklə, qurban kəsilməsi, dua oxumaq mərasimləri  yaratdılar, çünki dualar və 
qurbanlar təsir mexanizminin zəruri tərkib hissəsi idi.  
      Onlar böyük kəşv etmişdilər - bu da o idi ki, onlar yalvarıb xahiş edəndə, güclü 
düşünəndə nəticələr (şübhəsiz bəzən və çox zaman) alınırdı.  Onsuz da bu və ya digər 
nəticələr alınmalıydı, hadisələrin nəticəsi hökmən var. Arzu edilən nəticənin alınmasının 
müxtəlif səbəbləri var idi. Təbii yanğınlar, sel, yağış, tufan başladığı kimi nə vaxtsa 
kəsilməli idi,  bunu insanlar yalvarışın nəticəsi hesab edirdilər. Çox nadir hallarda dua və 
yalvarışların - başqa sözlə, psixi emosional qüvvənin təbii proseslərə təsir etmək ehtimalı 
var. Kiçik hədlərdə, məsələn,  göz və fikirlə 2 kiloqramlıq  sacın yarım metr   yuxarı 
qaldırılması faktı müşahidə edilmişdir. Şüurlu  və ya şüuru olmayan canlılara, bitkilərə 
isə insanın  psixo - emosional qüvvəsinin təsiri daha asan  mümkündür.  İnsan  və ev 
heyvanlarına münasibətdə dua və yalvarışlar müəyyən hallarda  təsir edirdi,  arzu edilən 
nəticələr alınırdı. Lakin  bunun  böyük  kəşv olduğunu  və səbəbini  min illərlə bilmədilər.  
    Bu kəşvin mənbəyi  dünyadan kənarda deyildi , məhz onların öz şüurlarında, habelə 
hadisə və şeylərin qanunauyğun dəyişməsi prosesində idi. Belə ki, hadisə və şeylərin təbii 
sikilik dəyişməsinə görə hədlar daxilində iki əks qiymətli vəziyyətlərin - məsələn, yaxşı 
və pis-  olması zəruridir. Demək, hökmən pis vəziyyət nə vaxtsa arzu olunan yaxşı 
vəziyyətlə əvəz olacaqdır. 
 Səbəbi özlərində deyil, kənarda axtarmalarından ibarət kiçik bir səhv bəşəriyyəti  
tamamilə səhv yola saldı - onların bölünməsinə və düşmən etməsinə gətirəcək, şüurlara 
qapaq olmağa çalışan  və öz həyatını və öz cəmiyyətini rasional qurmaqdan yayındıran, 
insanların  uzun dövr üçün əzabla yaşamasının əsası olan və belə həyatı “əsaslandıran “ 
dinlərin yaranmasına səbəb oldu.  
     Vendel Bellin yazdığına görə dinlərin ilk rüşeymləri 35 min il əvvəl yarandı (Bell 
1997, 2005). 
     Dinlər yaranaraq, xüsusilə sonuncular,  səlahiyyətli ictimai  status almaqları ilə  
dünyanın inkişafını, istiqamət və mahiyyətini ciddi dəyişdilər. Əslində,  bu mənfi oldu . 
Dinlər bəşəriyyətin şüurunu onların əlindən almışdılar, insanların sərbəst düşünməsinə 
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və hadisələrin səbəblərini öyrənməyə, qurmağa, yaratmağa  mane olurdular. İlk şamanlar 
tez də dini inam diktaturası yaradaraq hamını onların verdiyi izahatı qəbul etməyə məcbur 
edirdilər. Din ruhaniləri sonralar həqiqəti anlayandan sonra həqiqəti insanlara başa 
salmaq əvəzinə, onları özlərinə qul etmək,  şəxsi istifadə etmək yolunu seçmişdilər. Onlar 
malik olduğu üstün bilikləri dövlətin şahı kimi insanları istismar etmək, özünə tabe 
etmək, gəlir götürmək üçün, şüurlarını idarə etmək üçün istifadə etdilər. Şübhəsiz, əvəllər 
kahinlər başçı oldular, dünyəvi hakimiyyət sonralar yarandı. 
     Kəşvin mənasını başa düşən Misir kahinləri və sonra  dini təcrübələrində digər dinlərin 
xadimləri heç zaman kəşvin sirrini  başqa insanlara açmadılar və bu kəşvdən onlar biznes 
vasitəsi kimi istifadə etdilər. Orta əsrlər Katolik keşişləri artıq  əməlli biznes 
qurmuşdular, onlar, nəinki  günahların əvvəldən bağışlanmasını təsdiq edən  
indulgensiyalar satır, hətta bu kəşvdən gipnozla, dua yazmaqla , özünü təlqin, 
inandırmaqla insanların problemlərini həll edir - pul qırırdılar.   Şübhəsiz, bunları bilən 
digər təbii ekstrasensləri  öldürtdürür, elmin  onların sirrini açmasından qorxaraq alimlərə 
inkvizasiya məhkəmələri qurur, odda yandırırdılar - kilsə qan tökmürdü. (İovçuk1981).           
      Katolisizmə rəqib olan digər dinlər də eyni yolu tutdular.  Lakin İsa  özü bu təlimdən 
siyasi məqsədlər, varlanmaq, istismar etmək üçün istifadəni, öldürməyi, allatmağı  
qadağan etmişdi,   Lakin onun sözünə sonrakı ruhanilərin əksəriyyəti baxmadı və 
bəşəriyyətə zülm etdilər. 
    Dünyanı tamlıq –müvazinət qanunu idarə edir. Bu qanuna uyğun olaraq insanlar  ailə , 
kollektiv, icma, cəmiyyət, dövlət yaradırlar, real mühitlərini dərk edərək qərar qəbul etmə 
vasitəsilə öz daxil olduqları icmalarını, dövlətlərini  idarə edirlər.  
    İnsanın təkamülü nəticəsi olan düşünmə, şüur, ağıl , söz, fikir, hisslər, - həqiqətən, 
insana  davranışlarını və fəaliyyətini  idarə etmək, cəmiyyət qaydaları müəyyən etmək, 
habelə insanın psixi vəziyyətini idarə etmək , lazımı emosiyalar, inam yaratmaq, 
xəstəliyini müalicə etmək qabiliyyətlərinə malikdir. Mümkündür ki, canlı təbiətin xüsusi 
xassələri hələ tam öyrənilməmişdir. İnsana aid olan qeyd etdiyimiz keyfiyyətləri bütün 
cansız dünyaya proyeksialandırmaq, yəni bədənsiz ruhun dünyanı idarə etməsi 
mülahizəsini söyləmək çox absurddur. Böyük məntiqi səhvin nəticəsidir. Belə fikir 
məqsədli olaraq deyilir və onun arxasında başqalaını idarə etmək və varlanmaq durur.  
Hələ heç bir bədənsiz ruh heç kimə icmanı idarə etmək haqda bir göstəriş və məsləhət 
verməmişdir. Heç bir alim,  mühəndis, fəhlə, həkim , bankir, dövlət adamı onların sözü 
ilə işləmir. Həqiqət budur ki, tək- tək adamlarla kontaktda olan forma – xəyallar və ya 
energetik reallıqlar mövcuddur. Onlar milyonlarla adamdan, yalnız təklərlə - dərin  
düşüncələr aləmində olan evdar qadınlar, bəzi kişilər, müəyyən yaşlı uşaqlarla  kontaktda 
ola və bəzən nadir halda onlarda reallaşa (воплощение) bilirlər. Bəzi həqiqi bilicilər, 
falçılar, ekstrasenslər, cindarlar bu qayda ilə yaranırlar. Bu adamlar isə insan 
cəmiyyətlərini idarə edən adamlar deyil. Demək, ruh adalandırılan belə varlıqların 
bəşəriyyətin  idarəsilə heç bir əlaqəsi yoxdur.  
     Hadisə baş verməmişdən insanın şüurunda xəbərdarlıq işarəsi yanır. 
Canlı hüceyrənin  titrəməsi xarakterikdir və bu elektron mikroskopda müşahidə 
edilmişdir  və hər bir canlı hüceyrə və canlı varlıq ətrafinda bioloji elektromaqnit sahənin 
mövcud olması; qanın dövr etməsilə onun hərəkət xətlərində elektromaqnit sahəsi, insan 
beyninin düşünərkən müxtəlif növ şüaların olması və dəyişməsi, beyində elektrik 
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cərəyanlarının yaranması, fikirləşdikcə neyronlar arası material əlaqələrin yaranması real 
olaraq mövcuddur.  
    Görünür, canlılarda beyinin yaranması və böyüməsi insanın yaşamağa çalışması ilə 
lazım olan funksiyaların və həll edilməli məsələlərin  çoxalması, yəni mühitin 
mürəkkəbləşməsi və çətinləşməsi ilə əlaqədardır. Başqa sözlə, növlərin yaranması və 
adaptasiya prosesi – mühitin çətinlk dərəcəsi, onların beynini də böyütmüşdür. Habelə 
başqa orqanlarını konstruksiya etmişdir. 
    İnsan danışmağa başlayandan sonra söz və fikir qüvvəsi, düşünmə, hissləri və idrak 
insanın həyatında mühüm inqilabi rol oynamağa başlamışdır. Onların gücü ilə insan  həm 
özünü idarəedici və bədənini sağlamlılğını təmin edici, lazımı hisslər- özünü 
inandırmaqla həyatını yüngülləşdirmiş  və ətraf mühitə davamlılığını artırmış, həyatını 
yaxşılaşdırmaq imkanı əldə etmişdir.  
     İnsan sözü, fikri və hissləri  reallıqla o qədər iki tərəfli  bağlı və güclü əlaqəlidir ki, 
fenomenal effektlər verir. Ağılda, fikirdə olmayan (insanın özünə aid) şey hadisə, baş 
vermir. Hər şey əvvəlcə fikirdə, ağılda olandan sonra reallaşır. Bəzi adamlar isə olacaq 
hadisənin əlamətlərini əvvəl yuxuda görür və ya qəfildən hiss edir. İnsanın ağlında 
xəstəlik, pis hadisələrin ssenarisi, pis nümunələr, pis davranışlar haqda məlumat olmasa 
insan onu etmir. Sadəcə bunu necə etməyi və nə üçün etməli olduğunu bilmir. Səhərdən 
axşamadək  bütün dünyanın televiziyasi, qəzetləri, pis davranış metodlarını, 
nümumələrini yayır, ölüm səhnələrini göstərir, cinayətlərin necə baş verdiyini təsvir edir. 
Bunlar insanların şüurunda qalır və o imkan yaranada bu nümunədən istifadə edir.  
    Hisslərin, təsəvvür, söz ifadələri və fikir gücünün hədsiz imkanları və nəticələri insan 
həyatında  vacib,  həyatı saxlayan və idarə edən qüvvələrdən (ağıl və idrak, şüur, təbii 
instinktlərlə bərabər) biridir. Bu qüvvənin adı qısa deyilsə inam, əminlik, özünə - inamdır. 
Onların nəticəsi insanda möcüzə,  fövqaladə qüvvənin iştirakı hissini yaradır. Və insan 
həyatında,  problemlərin həllində  ağıl, idrakla yanaşı iştirak edir, lakin maddi deyil, ideya 
gücü ilə. 
      Fikir gücünün elektromaqnit təbiəti müəyyən edilmiş və ölçülə bilir. Bu hələ 20- ci 
əsrdə müəyyən edilmişdir. Kvant nəzəriyyısi, Nikola Teslanın maqnit sahəsi, ildırım 
yaratmaqla apardığı təcrübələri fikir gücünün mahiyyətini açmışdır.  Qeyd edim ki, 1911- 
ci ildə Sibirdə Tunqus meteoriti hadisəsini də Teslanın təcrübəsi yaratmışdır. O ABŞ – da 
xüsusi qurğudan həmin paralel üzrə kürəvi ildırımlar buraxaraq, nəhayət, bunlardan ən 
böyüyünün  partlamasını təcrübə etmişdir (TV RTR Rossiya 3 may 2007). Fikir gücü ilə 
100 kilometrlərlə uzaqda olan hadisələrə, insana,  bəzi fiziki proseslərə təsir edilməsi  
aşkar edilmişdir. Mən özüm də bu təcrübələri aparmışam. Insan şüurunun bu xassəsi  nə 
qədər xeyirlidirsə, o qədər də zərərlidir: İnsan özünü öz fikri, hisslərilə məhv edə, 
xəstələndirə bilər; başqalarına çox mənfi nəticələr verən təsirlər edə bilər. Şüurun bu 
xassəsi eyni zamanda bu  xassədən insanın nəinki başqalarından,  hətta daha çox özünü 
özündən qorunması və onun təhlükəsiz üsullarını öyrənmək ehtiyacını yaradır. 
     İnsan beyininin qabiliyyətləri və insan ağlının, fikrinin  və cözünün, hisslərinin 
müxtəlif effektləri, fenomenləri insanlar arasında idealist nəzəriyyə - dünyanın məhz 
ideyalar, ruh , Allah idarə etdiyini, materiyanın ruhdan yaranması mülahizələrinə səbəb 
olmuşdur. Əslində bunu deyənlər hələ fikirlə bir dənə də material hissə yaratmaqlarını 
göstərə bilməmişlər. Digər insanlar isə əksinə,  materiyanın ilkin, müəyyən edici 
olmasını; ideya və ya ruhun ondan yaranması fikrini irəli sürürlər. 
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      Belə baxış mübahisələri, toyuq, yoxsa yumurta əvvəl yaranıb mübahisələri  kimi 
mənasız səslənir. Şüurun təkamülü nəticəsində insan heyvandan xeyli fərqli varlığa 
çevrilmişdir. İnsan sistemi  daha bir yeni element əldə etmişdir. Ənənəvi elmi nəzəriyyə  
hesab edir ki, insan da, heyvanlarla eyni olaraq iki elementdən ibarətdir: 1.Fiziki bədən;  
2. Psixika – şüur. İnsan psixikasının və ya şüurunun heyvanlardan artıq inkişafı ilə  ağıl, 
idrakla , danışmaq, sözlə, fikirlə, təsir qabiliyyətilə fərqlənir. İnsan heyvandan fərqli 
olaraq ondan daha çətin  və  yaradıcı məqsədlər qoya və həll edə bilər. Insan məqsədli - 
sözlə və fikirlə özünə təsir edə bilər. Lakin rasionalist baxış hesab edir ki, insan  əlavə 
olaraq 3-cü elementə malikdir. Bu da, ancaq yüksək düşünmə qabiliyyətinə və yaddaşa 
malik insanda olan  obyektiv nəzarət və məsləhət, qiymətləndirmə və xəbərdarlıq 
mərkəzidir, bu mərkəz insanın bütün orqanlarının və  beyninin son ümumi fəaliyyət 
nəticəsi kimi özünü göstərir. Bu mərkəz insan ağlının və məntiqi düşüncəsinin, ehtiras və 
həvəsindən, təbii fiziki ehtiyaclarından asılı olmayan və asılı işləməyən bir mərkəzdir. 
Onun verdiyi məlumatı insan ancaq iki qısa bir - birinə əks göstərişlərdən biri formasında 
hiss etməklə alır, bu: düzdür, səhdir, yaxşıdır, pisdir, xoşdur, iyrəncdir, olacaq, 
olmayacaq, sevir, sevmir göstərişləridir. Bu hadisə özünü məsələn, belə göstərir : insanın  
ağlı və təcrübəsi real mühiti nəzərə almaqla bir qərar verir, məsələn, qidalanma, iş , hər 
hansı bir fəaliyyətin icrası və s.  lakin bu mərkəz ona səhv etdiyini bildirir və həyəcan 
siqnalı göndərir, nəticədə çox uzun müddət keçsə də bu məlumat düz çıxır. 
 
4. İnsan və cəmiyyət  haqda rasional baxiş 
    
     İnsanın yaranması Çarlz Darvininin, Karl Linneyin, İohan Mendel və Fridrix Engelsin  
nəzəriyyələrində, habelə bu nəzəriyyələrin əsasında yaranmış ən son nəzəriyyə olan 
Təkamülün sintetik nəzəriyyəsi ilə izah edilir (BEKM 2002).  İnsanın ümumi dünyanın  
təkamülü  nəticəsi olaraq  insanabənzər meymunlardan – 2- 5 milyon il ərzində yaranması 
elmi dəlillərlə sübut edilir. Müasir insan Homo sapiens- ağıllı insan növüdür, hansı ki 100 
min il əvvəl Kromanyon insanından başlanğıcını almışdır. İnsanın digər növləri isə məhv 
olmuşdur. 
      İnsan haqda  teist dinlərinin formalaşdırdığı Kreasionizm nəzəriyyəsi  bütün 
dünyanın, habelə insanın Allah tərəfindən qəfildən və heç nədən yaratmasını iddia edir. 
Həqiqətdə, bu nəzəriyyə sübut və faktlara əsaslanmadığı üçün ciddi sayıla bilməz və 
səhvdir. Dünyanın rasional sistemik nəzəriyyəsinə görə insan və cəmiyyət dünya 
strukturunun  konkret, müəyyən bir pilləsində evolyusiyanın zəruri yaranış nəticəsidir . 
Yer planetində indi insan və cəmiyyətlərin zəruri yeri var və onlar Yer planeti sisteminin 
elementi rolunu oynayır. Onun fəaliyyəti Yer planetinə təsir edir və Yer planeti ilə 
əlaqələr vasitəsilə yaşayır. 
      İndiyədək elmdə və praktikada insanın və cəmiyyətin ona layiq düzgün anlayışı 
verilməmişdir. İnsan idealist mövqedən əlahiddə götürülərək, o, ağılsız, biliksiz, biliyi 
artmayan, avam, aldadıla bilən,  vasitə kimi istifadə oluna bilən , cəmiyyət isə belə  kütlə 
hesab edilmişdir. Yalnız tək- nadir insanların ən ağıllı lider ola biləcəyi və cəmiyyəti 
idarə edəcəyi düşüncəsi yaradılmışdır.  Müharibələr və diktatorluq dövrlərində diktatorlar 
tərəfindən təbii olaraq belə  düşüncə  yaradılmışdır ki, cəmiyyəti yalnız  ayrı - ayrı tarixi 
şəxsiyyətlər,  böyük siyasətçilər, böyük sərkərdələr idarə edə bilər və tarixin yaradıcıları 
da məhz onlardır. Belə bir nəzəriyyə diktatorluğu əsaslandırmaq üçün düşünülmüşdü. 
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Rasional nəzəriyyə isə deyir: - Tək liderlər və şəxsiyyətlərin əksəriyyəti öz şəxsi 
mənafeləri və hobbiləri xeyrinə tarixi yalnız əymişlər, onu optimal inkişaf yolundan, 
kollektiv qərar qəbulu yolundan çıxarmış, xalqlara müharibələr, zülm, istismar, 
ədalətsizliyi gətirmişlər.Yalnız  onların yüzdən biri öz xalqlarının mənafelərini düz 
anlayıb xalqla bir olmuşsa,  öz xalqlarına  xeyir vermişlər. 
     Nitşe və digərləri cəmiyyəti ağıllılar və səfehlərə, tülkülərə və şirlərə, qara kütləyə və 
elitaya, müxtəlif milli cəmiyyətləri isə  ali irq və aşağı irqlərə(BEKM-2002), ruhanilər isə 
öz dininə inananlara və kafirlərə bölmüşdür. Nəticədə   səhv – qeyri - rasional ictimai 
quruluş, idarəetmə sistemləri və  qanunlar yaradılmışdır. Bu quruluşlar tək hakimiyyətə 
və onu müdafiə edən, xüsusilə, hakimiyyət tərəfindən seçilən, qüvvətləndirilən, qayğı 
göstərilən qrupun müdafiəsinə əsaslanmışdır. Bu isə dünyada ümumi ədalətsizlik və 
konfliktlərə, müharibələrə gətirmiş, insanların  varlı və kasıblar qrupuna bölünməsinə 
səbəb olmuşdur.  Şübhəsiz,  idarə və qanunlar bütün əhali üçün razılaşdırılmırdısa, yalnız 
xüsusi qrupun üstünlüyünə əsaslanırdısa, bu təbii konfliktlərə,  üsyanlara gətirirdi. 
    Rasional nəzəriyyə insana və cəmiyyətə başqa – rasional, obyektiv baxışdan baxır.  
Rasional nəzəriyyə insanı şüurlu, ağlı artan, öyrənən  və ağlın imkan verdiyi hər bir 
qabiliyyəti, yaratmağı, idarə etməyi, yaxşı ilə pisi seçməyi bacaran,  təkmilləşə bilən, 
öyrənməyi bacaran,  yaradıcı, aktiv hesab edir. İnsanda yüksək intellektual potensial və 
ustalıq qabiliyyətləri vardır. İnsan hər bir qabiliyyəti, peşəni, idarəni öyrənə bilər, lakin 
hər insana spesifik qabiliyyət və peşə daha çox uyğundur. Hər bir növ qabiliyyətə sahib 
insan minlərcədir. Tək adamların idarə etməsinə, seçilmiş  adamların qanun yazmasına 
ehtiyac yoxdur və zərərlidir, belə qabiliyyəti olan bütün adamlara imkan verilməlidir ki, 
öz qabiliyyətini göstərsin və rasional qanun yaradılsın və rasional idarə həyata keçirilsin. 
    Cəmiyyəti antropologiya, sosiologiya, psixolgiya, fəlsəfə , siyasət və digər elmlər 
öyrənir. Bu bölmədə cəmiyyətə  şəxsi mövqedən baxış izah edilməklə cəmiyyətin az 
işıqlandırılan və ya diqqət verilməyən  aspektlərindən söhbət gedəcəkdir. 
Cəmiyyət hər hansı bir əlaqə ilə bağlanmış insanların çoxluqudur.  
     İnsan isə bu çoxluğun bir hissəsidir - vahididir. İnsan və cəmiyyət dünyanın istənilən  
digər çoxluğunun (canlı və ya cansız sisteminin) tabe olduğu, idarə olunduğu ümumi 
olma  və yaşama  prinsiplərinə tabedir. Dünyada heç bir varlıq müstəsna deyil. Cəmiyyət,  
qısa müddətli, uzun müddətli, ərazi üzrə, peşə, eyni iş yeri, maraqlar üzrə növlərə bölünə 
bilər. İnsanın mahiyyəti və mənası haqda  konsepsiya    dünyanın system quruluşundan 
alınır.  İnsan təbiət məhsuludur, İnsan ictimai varlıqdır, insan bioenergetik sistemdir, 
insan infomasiya toplsudur. Bu təriflər, şübhəsiz, düzdür və insanın məhz müxtəlif 
sistemik mövqedən qiymətləndirilməsi nəticəsidir. Bundan başqa da çox təriflər vermək 
olar. İnsana müxtəlif tərif vermək ona görə mümkündür ki, o hər bir digər şey kimi 
müxtəlif sistemlərin iştirakçısıdır, özü də mürəkkəb və çox sayda sistemlərdən ibarət 
kompleks sistemdir. 
    Cəmiyyəti işarə etmək üçün onun bir çox sinonim adları vardır.  Cəmiyyəti onda olan 
bir seçilmiş xüsusiyyətinə, idarə prinsipinə, əxlaq prinsipinə görə,  habelə dini 
mənsubiyyətinə görə, texniki, yaxud elmi  bilik fə fəaliyyətin üstünlüyünə görə, 
humanizmə münasibətinə görə klassifikasiya  etmək olar. Məsələn: sosio-ekonomik 
demokratiya, ictimai system, quruluş, mədəni sistem və ya mədəniyyət, sivilizasiya, 
feodal, quldarlıq, ibtidai-icma, kapitalist, sosializm, sənaye, informasiya, bilik, islam , 
xristian  cəmiyyəti adları vardır. Ənənəvi olaraq daha böyük miqdarda olan insan 
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birliklərini cəmiyyət adlandırır, balacaları isə qrup, kollektiv, birlik, icma, klub, dərnək, 
məktəb adlandırırlar.  Cəmiyyəti, onun mədəniyyəti (culture), insani xarakteri, idarə 
sistemi xarakterizə edir. Mədəniyyət cəmiyyətin yaratdığı bütün maddi və qeyri - maddi 
məhsulları: üsul və bilikləri, adət, ənənə, məişəti, qidası, alətləri, həyat tərzi, əxlaq və 
davranış etalonları, dünyabaxışları, dili, ədəbiyyatı, incəsənəti əks etdidir.  Ən son 
cəmiyyət konstruksiyası Rasional Cəmiyyət adlanır. Bu konstruksiyanın müəllifi Tofhid 
Mehdidir.  Əlbəttə, gələcək səmərələşdimələr olacaqdır və bütün cəmiyyət növləri bu 
formada reforma edilə, konstruksiya edilə və fəaliyyət göstərə bilər (bax hissə 2- Rasional 
cəmiyyət) 
 Cəmiyyətin göstəriciləri  
 Cəmiyyəti aşağıdakı parametrlərlə  xarakterizə etmək olar. Bu siyahı daha geniş də ola 
bilər. 

1. Cəmiyyətin ictimai idarə edilməsi - təşkili quruluşu- konstitusiyası. Əsas idarə, 
sosial, iqtisadi mədəni, əxlaqi prinsiplər. Qanunlar bazası. 

2. İctimai rasionallığı təmin edən ictimai struktur; qərar qəbulu metodu və 
prinsipləri 

3. İdarəetmə keyfiyyəti. 
4. İdarəetmənin və qanunların cəmiyyətin mənafe və ehtiyaclarına və ağlına -  

biliklərinə uyğunluğu . 
5. Ümumi əxlaq və etik prinsiplər. 
6. Mədəniyyətin necəliyi- həyat tərzi. 
7. İctimai dünyagörüş: elmi - fəlsəfi , dini. 
8. Demokratiya səviyyəsi.  
9.  Savadlılıq. 
10.  Baxılan anda cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi. Demoqrafiya və güc parametrləri   
11.  Yaxın, orta və uzun dövr üçün aparıcı  strateji məqsədləri, üstün ideyalar, 

baxışlar, problem həlli layihələri. 
12.  Elm və texnikanın səviyyəsi . 
13.  Keçmiş tarixin necəliyi. 
14.  Hər bir sahədə yeniləşmənin zəruri qaydaları və mexanizmi. 

  Sistemik baxışlar mövqeyindən  insan cəmiyyət icərisində yaşayır. İnsan digər 
həmcinslərindən izolə edilmiş bir adada yaşasaydı, onun cəmiyyət tərəfdən heç bir 
problemi olmazdı və ondan da heç kəsə zərər gəlməzdi. Cəmiyyət içərisində yaşadığına 
görə cəmiyyətdə çoxluğun çoxluq kimi yaşaması və təkin – fərdin onun içində - element 
rolunda yaşaması qanunları hökm sürür. Bu qanunlar obyektiv olaraq kənar fövqaladə 
qüvvələrin, ruhun məcburiyyəti olmadan Vahid Dünya Qanununa ( ∑N=0 müvazinəti) 
uyğun olaraq yaranır. Bu hadisəni, habelə klassik fəlsəfə də müəyyən abstrakt formada 
izah edir.  
 
Cəmiyyətin mühüm əlamətləri və qanunauyğunluqları 
 
1. Cəmiyyətin, qrupların, icmaların formalaşma prinsipləri.  
     İnsan cəmiyyətində  bütün digər sistemlərdə olduğu kimi  təkin çoxluğa münasiətində 
eyni xarakterli xassələri özünü göstərir: 
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1). (1-ci prinsip) : a) cəlb etmə  - xasiyyət və mənafelərinin  və s. oxşar/uyğun olması , 
simpatiya;və  
     b) itələmə    - digərindən xoşu gəlməmək - antipatiya,   məqsədlərin, fəaliyyətin başqa 
olması, rəqabət, arada məsafənin saxlanması.  
2). Hər bir tək özü üçün yaşamaq məqsədilə fəaliyyət göstərir.(2-ci pinsip)   
    Birinci prinsipə görə - xoşu gəlmək və ya gəlməmək;.eyni mənafelər prinsipinə  görə, 
adamlar qruplara bölünürlər; Əsas dünya qanunna görə hər qrup daha irəli çıxmaq, yəni 
digərindən üstün olmaq istəyir.  Bu təbii yarış /rəqabət doğurur. 
     İkinci prinsipə  görə, həm qruplar arası, həm qrup daxilindəki təklərin sosial fərqləri – 
varlı, kasıb, peşəkar mütəxəssis, adi fəhlə, bilikli , savadsız, vəzifəli , adi intellektual, 
sosial status, qabiliyyətlər - yaranır. 
2. Sosial, intellekt, qabiliyyət, potensiallar, ehtiyaclar piramidası. Təbii olaraq müxtəlif 
fərqli insanlardan konkret yeri olan  sosial piramida formalaşır və ierarxiya qurulur. 
    Bu, məhz təklərin potensiyaları, qabiliyyətləri, hiyləgərliyi, əxlaq normalarını pozmaq 
və ya pozmamaq vasitəsilə yaşama uğrunda fəaliyyəti nəticəsi (ikinci prinsip)olaraq baş 
verir. Burada bir qrup digər qrupa münasibətdə bütöv-tək kimi çıxış edir. 
      Piramidanın aşağısında adi, kasıb adamlar, yuxarı getdikcə daha çox varı, vəzifələri 
olan adamlar yerləşirlər. Piramidanın pillələri və hər pillədə horizontal yerlər konkret 
yerdir. Və adamlar konkret yerləri potensiallarına görə tutub, bu yerin əmr etdiyi qaydada 
– icraçı kimi yaşamağa məcburdurlar.  Hər qrupun – pillənin specifik əxlaq normaları 
formalaşır. Hər bir insanın yalnız azad seçim və müqayisə , obyektiv qiymətləndirmə,  və 
ya yüksək potensiallılar içərisindən  püşk atma yolu ilə seçilməsi yeganə düzgün, etik 
yoldur.  Məhz seçkilərdə  zəyiflər, qabiliyyəti aşağı olanlar  qabiliyyətlilərə, biliklilərə yol 
verməmək üçün saxtakarlıqdan, zorakılıqdan, pulla seçki komissiyalarını almaqdan 
istifadə edirlər. Onlar  başqa metod tapmırlar.  
3. Hər bir insanın məqsədi kimi cəmiyyətin habelə istənilən varlığın, cismin  fəaliyyəti 
özünü yaşatma məqsədinə xidmət edir. 
4. İstənilən zaman cəmiyyətin yaxın və uzaq dövr üçün ümumi məqsədləri və fəaliyyətinin 
ümumi normaları, metodları,  prosedurları və qiymətləndirilməsi var. 
5. Hər bir üzv ümumi məqsədlər irəli sürmədən əvvəl, cəmiyyət içində düzgün ünsiyyətdə, 
razılıqda tələb olunan davranışda yaşaya bilməlidir. Belə normalar yaradılıvb əməl 
edilməlidir. 
6. Cəmiyyət daxili və ətraf mühitlə əlaqələr nəticəsində insanların ümumi və fərqli həyat 
tərzi , dünyagörüşü, ideyaları, dəyərləri,  mədəniyyəti yaranır. 
7. Hər bir kiçik cəmiyyətlər –qruplar, icmalar birləşərək ölkə cəmiyyətini yaradır. Ölkə 
cəmiyyəti isə dövlət təşkilatını yaradır. Ölkə cəmiyyətləri birləşərək dünya cəmiyyətini 
(Dünya dövlət idarəsini ) yaradır.. hələki, bunun BMT və digər təşkilatlar simasında 
rüşeymi vardır. 
8. Hər bir konkret insan eyni zamanda müxtəlif cəmiyyətlərin üzvüdür və öhdəsinə düşən 
rolu qəbul edilmiş norma və prosedurlara  uyğun icra edir. Etmədikdə sanksiyalara 
məruz qalır. Hər insanın daxil olduğu cəmiyyət, onun sosial mühitidir. 
9. Hər cəmiyyətdə həmin dövr üçün qəbul edilmiş məqsədlər əldə edildikdən sonra bu 
cəmiyyətin istifadə etdiyi həyat tərzinə çevrilir  və bunun saxlanması - nəzarət və icra 
cəmiyyətin funksiyasına daxil olur. Cəmiyyət yeni məqsədlər qəbul edir, bunların əldə 
edilməsi üçün metodlar, qaydalar, prosedurlar və icraçılar, vəzifələr təyin edilir. 
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10. Cəmiyyətin fasiləsiz yeni məqsədlər, məsələlər qəbul etməsi və həll etməsinin səbəbi,  
ehtiyaclar piramidasınin təmin edilməsi; ağıl, biliyin, təcrübənin artması, mühitin 
fasiləsiz dəyişməsidir. 
11. Özünü yaşatmaq üçün cəmiyyət öz potensialından asılı olaraq həyatı boyu müxtəlif 
məsələlər qoyur və həll edir. Bu məsələlər hamısı bir- birilə əlaqəli və asılıdır: 
1) təhlükəsizliyinin təmini , 
2) ümumi məqsəd və mənafelərin təmini üçün təşkil olunma  və idarə sisteminin 
yaradılması; icraçıların təyini, qiymətləndirmə, nizamlama, yeniləşmə struktur və 
qaydaları, 
3) ümumi məqsədləri müəyyən etmək üçün təşkilatı strukturun yaradılması, 
4) yaşadığı mühitlə- sosial siyasi iqtisadi və digər cəmiyyətlərlə (dövlətlərlə) ətraf təbii 
mühitlə əlaqələr və onların idarə edilməsi, 
5) ümumi məqsədi icra etmək üçün insanların əməyini, istirahət və turizm, biznes –
iqtisadiyyat səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, xidmətlərin, qanunların və icra metodlarının 
təşkili və yaradılması, 
12. Cəmiyyətin təhlükəsizliyi , həyat səviyyəsi  və ehtiyacların ödənməsi tamamilə onun 
ümumi məqsədlərini həyata keçirən təşkilatı və idarə struktutunun nə qədər rasional və iş 
qabiliyyətli olmasındam asılıdır. Habelə bu, məhsul və xidmətlər yaradılması 
miqdarından asılı olaraq  hər şəxsin şəxsən əldə edə bildiyi məhsulun miqdarı ilə ölçülür. 
Cəmiyyətin inkişafı adam başına düşən orta  məhsul və xidmətlərlə ölçülə bilməz. 
13. Cəmiyyətin inkişafını nemətlərin istehsalı və insanlara çatdırılması təmin edir;  bu   
özünü və ətraf mühiti elm  vasitəsilə dərk edəndən  sonra yaratdığı  texnologiya, 
metodlar, materiallar, proseslər əsasında və onların fəaliyyəti ilə əldə edilir. 
14.Cəmiyyət özünü tənzimləyən, özünü yaşadan sistemdir. Bioloji sistemlər kimi 
cəmiyyətlərin,  habelə insanların yaşama uğrunda fəaliyyəti (mübarizəsi) gedir. Bu 
əməkdaşlıq, rəqabət, münaqişələr, yarış formasında olur. 
16. İnkişafın və ya həyat uğrunda mübarizənin əsas üsulu əməkdaşlıqdır, yəni birgə iş , 
ünsiyyət - məlumat alıb verilməsi , mübadilədir.   
17. Cəmiyyətin və insanın yaşamaq uğrunda mübarizədə nemətləri üstün əldə etməyə  və 
buna görə də  başqalarından üstün – sürətli, tez, ağıllı, məlumatlı, imkanlı,  potensiallı –
olmaqa çalışır. 
Cəmiyyət sistemində digər  cansız və canlı sistemlərdən fərqli olaraq başqalarından üstün 
olmaq- dominantlıq prinsipi  daha təkmil formada olur. Şüuru olmayan cansız təbiətdə 
dominantlıq prinsipi -  məqsəd qoyulmadan böyük potensiallı, kütləli, sahəli,  sıxlıqlı 
cisimlərin böyük təsirlərinə əsaslanır. Cəmiyyətdə isə əlavə olaraq şüurun olması ilə 
üstünlük uğrunda çalışma prosesi gedir. Hər hansı bir sahədə imkanların az olması (yəni 
çətinlik) üstün olmaq prosesini sürətləndirir və rəqabət daha kəskin formada, böyük 
qüvvənin iştirakı ilə gedir. Üstün olmaq üçün qruplar arası və qrup daxili yarış/rəqabət 
gedir. Varlı –güclü -idarə edən, həmişə hər bir məsələdə qalibdir. Zəyiflər, qara işçilər və 
ya işsizlər - adi camahatdır. Dominatlığın əldə edilməsinin hədsiz üsulları mövcuddur, 
lakin dominantlıq məqsədi qoymadan da cəmiyyətdə kimlərsə, hansı fəaliyyət növüsə 
üstün olacaqdır; hansısa fəaliyyətlər, ideyalar, kimlərsə aşağı mövqedə qalacaqdır. 
Adətən, qeyri - rasional ictimai sistemlərdə hakim idarəedici, qanunverici qrup  özünün 
hər bir sahədə - biznesdə, elmdə, texnologiyada - dominantlığını  cəmiyyətin hamısı üçün 
imkanlar yaratmamaq vasitəsilə edirlər. Özləri isə məmur statusundan istifadə edərək, hər 
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sahədə üstün olurlar və cəmiyyətin böyük əksəriyyətini rəqabət və inkişaf etmək 
imkanından məhrum edərək həmişə hakimiyyətdə qalmaq arzularını həyata keçirirlər. 
18. Özünə düz, özgəyə başqa gözlə baxmaq. 20 –ci əsrədək qeyri - rasional  cəmiyyətlərin 
(dövlətlərin) üzvləri yalnız öz həmcəmiyyət üzvlərinə münasibətdə daxili qaydalarını 
(qanun, əxlaq) saxlamışlar. Digər cəmiyyətlərə (başqa xalqlara- dövlətlərə)  isə özgə kimi 
baxaraq onların təbii ehtiyatlarını, insanlarını  istismar etməyi əxlaqi norma saymışlar, 
dövlətərin belə hərəkətlərini cəmiyyətləri müdafiə etmiş və onun həyata keçməsində 
iştirak etmişlər, müasir dövrdə də belə cəmiyyətlər var. Belə cəmiyyətlər arası vəhşi 
davranış: dövlətlərin fasiləsiz silahlanmasına, texnologiya sahəsində üstün olmağa 
həvəsləndirən səbəblərdən biridir. Hər hansı bir dövlətin belə hərəkət etməsi hamısının 
tarazlığını pozur; hamı silahlanmağa, tədbir tökməyə məcbur olur. Əgər insanları bir- 
birinə qarşı zorakııqdan dövlət saxlayırsa , dünyada bir dövləti başqasına qarşı 
zorakılıqdan saxlayan ümumi qüvvə yoxdur və ya təsadüfidir. Burada yalnız hər dövlətin 
özünə güvənməsi və döyüşə hazır olması lazım gəlir. 
19. Cəmiyyətlərin birləşərək təbii ehtiyatlarını birləşdirmək , birgə istifadə etmək və 
vahid idarə yaratması ilə sülh təmin ediləcəkdir. Bunun üçün zəruri yeni: şüurun və 
mədəniyyətin, dünyagörüşün, biliklərin, dərk etmənin yaranması lazım olacaqdır. 
20. Cəmiyyət konkret həyat sikli yaşayır:  yaranma, böyümə, yüksək pik vəziyyəti, 
müdriklik, zəyifləmə, qocalma,  məhv olma, dağılıb başqa cəmiyyətin yaranması.  
 
21.Cəmiyyət üzvü olan insanlarda belə  xassələr vardır: 
1) Hər insan birinci özünün, sonra  yaxın ailəsinin, sonra icmasının mənafelərin güdür. 
Cəmiyyət də fərdi insanın qismən oxşarıdır, 
2) Hər insan zəruri olaraq subyektivliyə malikdir, 
3) Hər insan özünü düz, başqalarını səhv sayır, 
4) İnsan öz səhvini daha az , başqalarının səhvini daha çox və asan görməyə qabildir, 
5) İnsan başqalarından üstünlüyə: a) əxlaqi yolla çalışmaqla və b)başqalarına mane 
olmaqla və c) rəqibləri  ləğv etmə üsullarından birini seçməklə çalışır, 
6) Başqalarının uğuru, əgər bu özgədirsə paxıllıq, yaxındırsa sevinc  yaradır, 
7) İnsan başqaları ilə ünsiyyətə girəndə öz simasını qoruyub saxlamağa çalışır; başqasıın 
fikrini, ideyasını gözdən salmağa , özünün fikrini isə üstün qələmə verməyə çalışır, 
8) İnsan ondan gözlənilən davranışı etməyə çalışır - bu davranış uzun zaman adət və 
etalon davranış kimi formalaşır. Hər kəs ona əməl etməyə çalışır, 
9) Həqiqəti hər kəs qəbul etməyə hazır deyil . Hər kəs özünə və sonra  qrupun mənafeyinə 
sərf edən uyğun müəyyən ideyaları, baxışları düzgün, həqiqət kimi qəbul edir, hansı ki 
yalan və səhv ola bilər. Bu ideya və inanclara çox aydın və real əks faktlar olsa da,   
inamını dəyişmək istəmir. Mənafe və şəxsi xeyir yalan və səhv ideyaları düzgün hesab 
etmək üçün əsas amil olur. 
10) Cəmiyyət daxilində hər hansı bir insanın fəaliyyəti: işi, sözü mütləq reaksiya 
yaratmalıdır- yaxşı, pis, neytral, dost, düşmən, paxıllıq, pislik, xainlik; habelə sözlə, 
əməllə -maneçiliklə və ya köməklə. Ona görə hər insanın dostları, düşmənləri, paxılları, 
rəqibləri - açıq və gizli formada həmişə var. Bu, insanların həmişə maska geyməsinə, 
qarşılıqlı münasibətlərdə maska dalından danışmasına, həqiqəti gizlətməyə, susmağa 
vadar edir. Bəzilər maska geyə bilmir. Düzlər hiyləgərlərin qurbanı olur. 
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11) İnsanlar adətən göründükləri kimi olmurlar. Onlar düşdükləri mühitin tələbinə, 
mahiyyətinə uyğun görsənməyə çalışırlar. Bu müxtəlif dərəcələr(maska) formasında olur. 
Dərinlikdə isə onlar dəyişməyən xarakterə, xasiyyətə və digər əlamətlərə malik olurlar. 
12) İnsanlar, onları bir - birindən fərqləndirən  mənəviyyata ( ağıl, iradə, dünyabaxış, 
şüur, əxlaq və davranış haqda ideyalara), xarakterə, şəxsiyyətə, mədəniyyətə malikdir. 
Mənəviyyat (Moral, morality, духовность)insanın ruhi aləmi mənasını verir və mühit 
tərəfindən formalaşır, ona ən böyük təsir edən və istiqamətləndirən ictimai quruluş və 
idarə etmənin konkret keyfiyyətidir. 
13)  İnsanlar özünü dərk edən və uzaq və yaxın məqsədləri olan, gələcəyin obrazını  
təsəvvür edərək dəyərləri çərçivəsində  qərar qəbulu vasitəsilə idarə olunan gerçəkliyi 
öyrənən və biliklərdən, məqsədlər, metodlar və davranışlar, fəaliyyətlər seçmək üçün  
istifadə edən varlıqdır; Bütün biliklər  dəyərlərin müəyyən edilməsilə nəticələnir; ondan 
çıxış edərək, onlara uyğun hərəkət edirlər- nəticədə müxtəlif davranışlar baş verir. 
Dəyərlərin yaradılmasının və seçilməsinin səmərələşdirilməsi rasional insan yetişdirməyə 
və insana yaxşı həyat yarada bilər. 
Cəmiyyətdə idarənin formalaşması 
22. Qeyri - rasional cəmiyyətlərdə  yalnız varlılar - böyük sahibkarlar hakimiyyətə sahib 
ola bilərlər. Bunun üçün onlar bütün qanunları elə yazır və idarəni elə edirlər ki,  bu 
imkanı əldə etsinlər. 
     Varlılar hakimiyyət formalaşdırıb, onu ortabab və kasıblara sırıyır, onların yaşaması 
üçün qaydalar, qanunlar yazırlar, özləri üçünsə xüsusi, üstün həyatı və fəaliyyəti təmin 
edən qanunlar yazırlar.. Cəmiyyətin inkişafı istiqaməti və dərəcəsi ,  insanların maddi 
vəziyyəti  məhz varlı qrupun arzusunu, mənafeyini,  iradəsini əks etdirir. Digər qruplar 
isə  bundan zərər çəkir. 
      Obyektiv tədqiqatlar cəmiyyətdə varlıların miqdarının 20 % , qalan  əhalinin sayının 
isə 80% olmasını müəyyən etmişdir. Bütün iqtisadiyyat 20% varlı qrupa məxsus olduğu 
üçün qalan 80 % əhali varlıların mənafeyi üçün işləyir. Sahibkar varlılar işçilərə 
minimum əmək haqqı, yəni mövcud olmaq üçün əmək haqqı verirlər. Təbii olaraq varlı 
sinfin qəbul etdiyi iqtisadi prinsipin nəticəsi olaraq  işsizlik istənilən cəmiyyətdə 5- 60% 
arasında olur. Əxlaqa xüsusi əhəmiyyət verməyən əksər cəmiyyətlərdə varlıların 
hökuməti işsizlərə, kasıblara - hansı ki onların /varlıların fəaliyyəti nəticəsidir- cüzi, qısa 
müddətli yardım edirlər. Nəticə olaraq, cəmiyyətdə kasıblar və varlılardan ibarət ədalətsiz 
quruluş bərqərar olur. 80 % əhalinin yaratdığı gəlirin əsas hissəsi   varlıların cibinə gedir. 
23. Cəmiyyətdə eynilə bioloji sistemlər üçün Darvin nəzəriyyəsi – Güclülərin –uyğunlaşa 
bilənlərin yaşaması; zəyiflərin - uyğunlaşmayanların məhv olması, əziyyət çəkməsi, geri 
qalması-qüvvədədir. Zəyiflər - bütün kasıb və orta təbəqə güclülərin təsiri altına düşür, 
onlara tabe olur, onların tərəfindən təyin edilən qanun və qaydalarla, normalarla, əmək 
haqqı ilə yaşamağa məhkum olur; onlara nökər olurlar. Güclülərin tələb etdiyi əxlaq və 
davranışla, həyat tərzi ilə yaşamağa məcbur olurlar. 
24. Aclıq , səfalət cəmiyyət üzvlərində qeyri - əxlaqi  hərəkətləri qızışdırır; orta maddi 
vəziyyət (bərabər vəziyyət)isə optimal əxlaqi hərəkətəri stimullaşdırır; maddi vəziyyətin 
optimal həddindən artıq vara sahib olmaq isə yenidən mənfi meylləri - xəyanəti, istismarı, 
aldatmağı, dələduzluğu, düşmənçiliyi, hegemonluğu, başqasına aşağı baxmağı 
həvəsləndirir. 



 83

25. Cəmiyyətin həyatı onun üzvlərinin,  birliklərinin, təşkilatlarının , fəaliyyətlərinin, 
təsirlərinin tarazlaşması  prosesidir. Burada hər hansı bir elementin üstün inkişafı digər 
sahədə tarazlığın pozulması ilə nəticələnir. 
26. Cəmiyyətin ümumi mənafelərinin təşkili və idarə strukturunda çalışan insanlaırın 
şəxsi mənafe güdməsi səbəbilə onların sui - istifadəsi, korrupsiya və rüşvərxorluqa 
imkanlar açılır, bu çox pis  təsir edir.  Cəmiyyətin inkişafı tormozlanır, səhv və dağıdıcı 
idarə baş verir- idarə dələduza çevrilir. Buna görə cəmiyyət həmişə iki əks hissəyə ayrılır 
- hakimiyyət və onun hesabına yaşayanlar və qalan əhali; toqquşmalar,  inqilablar baş 
verir. Cəmiyyət istənilən zaman bu iki qüvvənin tarazlaşmasını əks etdirən hadisələr (təsir 
və əks reaksiyalar) prosesindədir. 
27. Cəmiyyətdə ideyalar, davranış modelləri,  həyat tərzi, danışıq, ifadələr, komplekt 
etalonları  olur ki, bunların da konkret müəllifləri olur və fasiləsiz cəmiyyətin 
fəaliyyətinə, nitqinə daxil olur. Hər konkret zamanda istifadə edilən üstün ideyalar, 
etalonlar, davranış tərzləri olur. Bir cəmiyyətdə yaradılmış mədəni məhsul, digər 
cəmiyyətlərə də yayılır. Cəmiyyətlər arasında oxşamaq, yaxşı şeyləri qəbul etmək, tətbiq 
etmək,  yamsılamaq xassələri vardır. Bu  ağlı azlar üçün yaxşı yoldur. 
28. Cəmiyyətin inkişafı sürəti onun biliyinə uyğun  və onun nəticəsi olduqda ən böyük 
razılıq və tarazlıq yaranır. Bu uyğunluq olmadıqda qeyri - stabillik, nayrazılıq yaranır. 
29. Cəmiyyətdə problemlərin əsas səbəbi davranış və fəaliyyətlərin biliklərə və təcrübəyə 
və əxlaqa - rasionallığa uyğun olmamasıdır. Bu isə o zaman olur ki, cəmiyyətin 
idarəsində onun bütün üzvlərinin biliyi və təcrübəsi istifadə olunmur. Bütün üzvlərin 
mənafeyi qorunmur. 
30. Bütün bəşəriyyət  AVTONOM qruplar: ailə, qəbilə, icma, millət, etnik qrup(digər 
millətin içində), dövlət, dövlətlər birliyi - dünya bəşəri birliyi formasında  yaşayır, bu 
onun ən rasional formasıdır. Avtonom birliklər qaydasını heç bir insan və siyasi qurum 
pozmamalıdır. Hər avtonom qrup üst avtonom birliklərə birləşməli, onlar da, nəhayət, 
dünya birliyində birləşməlidir. Bu bütün dünyanın, canlı, cansız aləmin qanunudur. 
Reallıqda bir çox dövlətlər bu  qaydanı pozur, bu nəticədə düzgün, harmonik inkişafa 
mane olur və qruplar arası gərginlik yaradır. 
31. Siyasi quruluşlarda  ən hiyləgər, ən çox yalan danışan, əxlaqı saymayan başçı olur. 
32. Ayrılıqda insanlar əxlaqa, humanizmə müəyyən qədər əməl etsələr də, onların dövlət 
idarələri əməl etmir, həm daxili, həm xarici siyasətdə. 
 
Tendensiyalar .  Bəşəriyyət sistemində hər zaman müəyyən tendensiyalar müşahidə 
edilir, hansı ki həmişə eyni qalmır və zamana, mühitə, ərazilərə görə 
fərqlidir.Tendensiyalar hər sahədə olmaqla çoxdur. Bəzi mövcud tendensiyalar  : 
- sekulyarlığın artması, yəni dini inanclara inananların azalması. Bu elmin daha düzgün 

sübut olunan  faktlara və izahlara malik olması və yaradıcı imkanlar verməsilə və 
həyatı yaxşılaşdırması səbəbilədir;    

- rasionallığın artması. Bu ümumi biliklərin artması və təcrübənin artması ilə 
əlaqədardır;  

- demokratiyanın ərazicə genişlənməsi və müxtəlif fəaliyyət sahələrinə yayılması ;    
-  elm və texnikanın inkişafı nəticəsində insan əməyinə ehtiyac azalır, işsizlik yaranır. 

Gəlirlər isə yalnız işləyənlərə ( habelə pensioner və invalidlərə) verilir. İşsizlər, 
gənclər, təzə məzunlar cəmiyyətdən uzaqlaşdırılmış olur. Bu vəziyyət bütün 
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insanların yaşamasını təmin edən modelin tapılmasını tələb edir. Bu vəzifəni dövlət 
ancaq  ictimai gəlirdən təmin edə bilər; 

- elm – texnikanın sürətli inkişafı ilə bütün insan həyatı, ictimai sistem, bioloji aləm - 
bütün mühit hədsiz dəyişiliklərə məruz qalır; səmərələşmə, komputer bütün sahələrə 
daxil olur və inqilabi dəyişiliklər yaradır. 

 
İnsanın davranışının əsasları  
     İnsan cəmiyyət içərisində yaşadığı üçün  ətrafında tərkibi, sayı dəyişilən müəyyən 
adamlarla  həmişə qarşılıqlı əlaqədədir. Onun edəcəyi hərəkət - onun potensialının (bilik, 
sağlamlıq, pul, mənəviyyatın, əxlaqın)  və maraq, mənafe,  məqsədinin ətraf adamların 
ictimai sistemin  qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsidir. Başqa sözlə, insanın hərəkəti ətraf mühitə 
olan reaksiyadır. Eyni zamanda, bu mühitlə əlaqədə yaranan təbii ehtiyaclarının ödənməsi 
üçün hərəkətdir. Onun potensialı - gücü artıq olsa, o,  tutduğu  məqsədi edir;  ətrafdan 
zəyif olsa,  tabe olur, ətraf mühitin onu yönəltdiyi – diqtə etdiyi hərəkəti edir. Üst  
sistemlərin alt sistemlərə təsiri qanununa uyğun olaraq ictimai  idarəetmə və qanunlar 
insan davranışına həlledici təsir edir. İstənilən halda o,  ətraf mühitin onun qarşında 
acdığı cığırla gedir. Lakin bu cığır onun potensialına mütənasibdir. İnsan bu cığırı öz 
ağlı ilə aşkar edir. Harda müqavimət azdır, hansı yol sadədir, hansı daha xeyirlidir- insan 
onu seçir(rasionallıq prinsipi), lakin öz ağlınca. Halbuki bu seçim daha ağıllı əxlaqlı insan 
tərəfindən qeyri - rasional , qeyri - etik hesab edilə bilər. Yəni insanın davanışının 
əsasında rasional seçim prinsipi durur. Ancaq imkanlar-lazımı azadlıq miqdarı, lazımı 
bilik, ağıl , tez anlamaq, maddi  amillər  bir yerdə olduqda insan irəli gedir, hamı üçün bu 
komplekt həmişə baş vermir. 
    İnsanın 3 milyard geninin olması da insana qədər olmuş canlılar tarixinin 3 milyard il 
əvvəl başladığını  fərz etməyə əsas verir. İnsanın  istənilən yaşdakı bədəni məhz xüsusi 
qayğı,  ona verilən həyat qabliyyətli, sağlam genlər , müalicə, qidalanma sayəsində 
formalaşmışdır və s. Belə  nəticə çıxır ki: 
 1. İnsanın həm fiziki bədəni, həm şüuru, biliyi  tamamilə ətraf mühitin məhsuludur və 
ətraf mühit onu idarə edir, o özbaşına deyil, istənilən momentdə onun vəziyyəti – hərəkəti 
ətraf mühitin diqtə etdiyi, sırıdığı vəziyyətdir - hərəkətdir. Daha doğrusu, onun indiki və 
keçmişdə əsasını qoyduğu diqtə – yönəltmədir/istiqamətdir. İnsanın hər andakı addımı 
indi və keçmişin   birgə işinin nəticəsidir. Cəmiyyətdə həmişə qanunçuluq və real 
idarəçilik , social mühit, həyat tərzi və  şəxsiyyətin xarakteri,   əxlaq və dəyərlər tam 
uyğunluq – harmoniya təşkil edir. Bu uzun və qısa, lakin qurtarmayan müvazinətləşmə 
prosesi ilə əldə edilir - hamıda eyni zamanlı olmur. Ümumi halda, insan üçün bu 
uyğunluq gecikmə ilə olur. Burada birinci element - idarə və qanunlar sistemi digər 
amillər üçün məyyənedicidir və hamısı bir yerdə bir - birindən asılıdır.  Hər hansı konkret 
insanın bir davranışına  və ya bir dəyərinə baxmaqla demək olar ki, bu,  hansı dövlətdə 
baş verə bilər. 
2. Əgər, insan daha yaxşı yaşamaq istəyirsə, demək, o, 1) ətraf mühiti(sosial , ictimai 
quruluşu, ictimai idarəetməni, tərbiyə, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, elm və texnologiya, 
əxlaq sistemini , təbii ətraf mühiti-yaşadığı və planet mühitini) səmərələşdirməlidir və 2)  
eyni zamanda özünü dəyişməli-bilik və qabiliyyətlərini artırmalı,  mədəniyyətini, 
düşüncəsini, dəyərlərini kamilləşdirməli, sağlam və yaradıcı həyat yaşamalıdır və s. 
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3. İnsanın özünə baxsaq (mühiti kənara qoysaq) o, davranışını özünün fikrincə, azad, öz 
iradəsilə edir. Mühitə baxsaq (insanın şəxsi rolunu görməməzliyə vursaq) insanın 
davranışı mühitlə idarə olunur və bu davranış mühitin təyin etdiyi rolu icra etməkdir. Bu 
iki fikrin hər ikisi düzdür. Mühitə və insana birlikdə baxsaq hər biri iki təsir  altındadır. 
İnsan eyni zamanda  həm özünün ehtiyaclarını ödəyən, həm mühitin – tələbini, 
şərtlərini icra edən   davranışdadır. Ətraf mühit isə ierarxik strukturlu, pilləli mühitdür 
(mühitlər kompleksidir). İnsanın daxil olduğu mühitlər də eyni zamanda daha üst mühitin 
və  alt mühitin təsiri altındadır. Bu o deməkdir ki, həır şey iki şeyin, iki vəziyyətin ondan 
əvvəlki və sonrakı vəziyyətin ortasında olaraq ən azı iki qüvvənin təsiri altındadır. 
Baxılan şey, bu iki şeyi bağlayan bir orta obyektdir. “Hər şeyin davranışı(forma və 
həyatı) ən azı iki qüvvənin təsiri nəticəsidir” - fikri insan üçün də doğrudur. Maddi 
dünyanı dərk etməklə  insanda şüur formalaşır. 
 
Dünya formulunun ( Σ  N =   0 ) insan həyatında  təsviri   
1. Hadisələrin dəyişilmə sxemlərinə uyğun olaraq, hadisənin qalxma, düşmə anları – 
dalğavari dəyişmələr formasında baş verir. Məsələn, insan  üçün baxsaq, demək, insanın 
xarakteri , gücü , emosiyaları, hərəkətinin mənası (yaxşı-ya pis) dalğavarı dəyişir.(Fiq 6,  
7 və 8) vəziyyətin , emosiyanınn, uğurun və s. qalxmasından -Yaxşıdan sonra düşməsi - 
Pis  gəlir, sonra yenə Yaxşı  gəlir və bu proses davam edir. 
Belə ki, yaxşı da, pis də gələcəyə doğru zəruri addımdır; pis - geriləmə deyil, o da 
inkişafın zəruri  tərkib hissəsidir. Demək olar ki, nə qədər sən özünü yaxşı hiss edirsənsə, 
sonra o qədər də pis hiss edəcəksən. Xarakterdə  də balans əmələ gəlir, burada əks 
keyfiyyətlər bir - birini tarazlayır; məsələn, sən nə qədər yaxşısansa o qədər də pissən, 
kasıbların potensialını toplasaq varlıların potensialına bərabər olar. 
     Hər şey daxilində cüt –cüt əksliklər yaranır.  Əgər insanda bir keyfiyyətin dərəcəsi 
məlumdursa, onu tarazlayan əks keyfiyyət var və bunu tapmaq olar. Belə nəticə çıxır ki, 
insanlar içərisində ən kənar hədlərdə mövqe tutanlar və yaxud ən son şöhrətə, vara nail 
olanlar  ən  mənfi xarakterə malikdirlər. Eynilə, ən aşağı kasıb vəziyyətə malik olmaq ən 
qeyri - insanı xarakter və davranış yaradır.  Ona görə ən kənar vəziyyətlərə sahib olmaq   
böyük səhv hərəkətdir, hər bir halda, mühitin imkanları nəticəsidir, insanlara burada 
günah tapmaq mümkün deyil.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G
əl
əc
ək

Yaxşı Pis 

Fig.7. İnsanın həyatı yaxşı və pis hadisələr və emosiyalar bir birini əvəz edir 
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Bu məntiq dünyada Xeyir və Şərin, Pisin və Yaxşının (зло-добро), insanların pis və yaxşı 
olmasının köklərini və onların nisbi olduğunu görməyə imkan verir. Bu sübut edir ki, 
dinlərin dediyi kimi heç də dünyada göylərdə yaşayan pis ruhların təsirilə  və ya  insan 
doğulandan günahkar doğulduğuna görə  cəmiyyətdə pislik, paxıllıq , oğurluq, kasıblıq, 
dilənçilik, müharibə olmur. Bu hadisələrin əsas səbəbi məhz bu (1) dünya balans 
formulunun təsiri və qüvvəsi və bunun nəticəsində (2) hər bir şeyin öz varlığını saxlaması 
uğrunda mühitin şərtləri daxilində   fəaliyyətidir, çünki insan yaşamaq üçün o mühitdə 
tələb olunan (onunçün spesifik) addımı atmağa məcburdur. Bu addımı  isə o, sizin 
ağlınızla deyil, məhz öz ağlı ilə  müəyyən edir. Buradan belə nəticə çıxır ki, dünyada səhv 
etməyən, daim bir keyfiyyətli, bir parametrli insan yoxdur. Belə insan başqaları içərisində 
yaşaya bilməzdi. Ən yüksək mövqe tutan, ən alçaq hərəkət etməyə qabildir. 
2. Cəmiyyətə Dünya formulunu tətbiq etsək, görərik ki, hansı cəmiyyətdə ən son varlı- 
dövlətlilər varsa, orada ən son kasıblıq var. Harada böyük demokratiya varsa, orada 
böyük diktatura var. Buna görə də ən optimal cəmiyyət Rasional Cəmiyyət sistemidir ki, 
burada kənar – son hədlərə yol verilmir. Kəskin hədlər, ictimai idarəetmə ilə və şəxsi 
şüurla  yox edilir və buna zəruri mühit - imkanlar yaradılır. İnsanlar könüllü və öz ağılları 
ilə dərk edərək normadan artıq varlılıqdan, ifrat istehlakçılıqdan imtina edirlər. Bu 
cəmiyyət orta vəziyyət cəmiyyətidir ki, bundan yaxşısı ola bilməz. Burada bir 
fəaliyyətdən gələn gəlirlər maksimum və minimum, layiqli insan həyatını təmin edəcək 
hədlərdə məhdudlaşdırılır. Hər kəs könüllü idrak, ağıl mexanizmləri vasitəslə anlayır ki, o 
tələbatından çox artıq nemətlərə malik olsa, bu nə qədər pis nəticələr verəcəkdir. Bu 
cəmiyyətdə inkişafın əsasını istismarsız əmək –istehsal təşkil edir. 
3.  Hər bir şey, hərəkət, davranış bütöv – tam olduğu - ən azı iki qüvvənin təsiri altında 
olduğu; həm yaxşı, həm pis keyfiyyətə malik olduğu üçün insanın atdığı hər bir addım, 
yaratdığı hər bir qurğu,  maddi obyekt, dediyi hər bir fikir də xeyirli və zərərli cəhətlərə  
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Fiq. 8.Hər bir əyri bir hadisəni- trendi göstərir baxılan hər anda bəzilərinin 
parametrləri artır – yaxşılaşır bəziləri azalır –pisləşir. Hər əyri habelə  bir insan 
taleyini göstərir, yaxşı və pis bir birini əvəz edir. A – daha böyük ümumi 
hadisədir, B- kiçik hadisələr-trendlərdir 
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malikdir. Bunu nəzərə alaraq, insan hər bir hərəkətinin, sözünün nəticələrinə diqqət 
verməli və o  optimal hərəkət, ifadə seçməlidir. Mənfi cəhətləri də həll edən üsul 
tapmalıdır. Bu üsuldan biri əlbəttə orta vəziyyətin seçilməsi ola bilər. Digər üsul mənfi 
cəhətin təsirinin kompensasiya edilməsi, zamana görə başqa zamana keçirilməsi, mənfi 
cəhəti  başqa söz  ifadəsilə təsirini neytrallaşdırmaq, örtmək,  böyük hissələrə paylanması 
- itirilməsi ola bilər, belə ki konsentrasiyalanmış halda  mənfi təsir özünü aşkar görsədə 
bilər, paylandıqda az təsirlidir. 
İnsanların bərabərlik şərti və onun əldə edilməsi 
İnsanların cəmiyyətdə, birgə işdə, işin nəticələrindən istifadədə, təbiətdən istifadədə və 
cəmiyyətin yaratdığı nemətlərdən istifadədə, təbii olaraq hamı bərabərlik arzu edir. Heç 
kim istəmir ki, başqasına çox düşsün, ona az düşsün. Bir tərəfdən hamı belə istəyir , digər 
tərəfdən hər adamın qabiliyyəti, bacarığı başlanğıc start vəziyyəti müxtəlif olduğuna görə  
bərabərliyin əldə edilməsi çətinləşir, nayrazılıq yaranır.  
     Bəzi cəmiyyətlərdə isə insanlar bərabərliyi qabağa gedənlərə mane olmaqla  əldə 
etməyə çalışırlar. 
    Ancaq maddi vəziyyəti, qabiliyyəti , biliyi, sosial statusu bərabər olan insanlar  bərabər 
ola bilər. Lakin bir halda ki, insanların hamısının bu və ya digər qabiliyyəti olsun. 
Hamının savadı, peşəsi olsun. Ədalətli qanunlar və münasibətlər,  müqavilələr ancaq 
bərabərlər, yəni bərabər potensiallı adamlar arasında və özləri yazsalar ola bilər. 
Şübhəsiz, qeyri - bərabər insanlar arasında ədalətli : müqavilə və qanun ola bilməz. 
Güman etmək olar ki, ədalət, düzgünlük yalnız ibtidai icma dövründə olmuşdur (qəbul 
etsək ki, adamlar bərabər fiziki gücə malik olmuşlarsa) 
    Əgər cəmiyyətdə siyasi hakimiyyət (yəni bir adamın ya qrupun başqaları üzərində zora 
əsaslanmış diktəsi) rolu yaradılaraq, kimsə o vəzifəni tutursa, hakimiyyət insanları xarab 
edir. Əxlaq və humanizmi yaddan çıxardır.. 
     Bərabərlik, ədalət, insan hüquqlarının təmini insanların öz mənafelərini – haqlarını 
qoruya bilmək qabiliyyəti və hərəkəti ilə təmin oluna bilər. Hər kəsin ədalətli mənafesini 
(payını, çəkdiyi əməyini, bərabər haqqını)  güzəştə getmədən qoruması bərabərliyin, 
ədalətin, bərabər təhsil, səhiyyə xidməti, bərabər ədalət mühakiməsi əldə etmək üçün 
yeganə vasitədir. Əgər kimsə mənafesini eyni dərəcədə qorumursa, onda güclü öz 
mənafesini daha artıq qoruyur - zəyifin payını alır, bu  ədalətsizliyə, qeyri - bərabərliyə 
səbəb olur. Demək, ədalətin əldə edilməsi üçün hər kəs haqqını bərabər güclə 
qorumalıdır. Ona görə cəmiyyətin rəsmi qanunları və onların real icrası  hər bir insana 
bərabər hüquqlar verməlidir, üstün privilegiyalar, insanlara fərq qoyma, ədalətə nəzarət 
orqanının rüşvət müqabilində tərəfkeşliyi, ədalətsizliyi saxlayan amildir. Bərabər müdafiə 
zamanı iki mübahisəli fikirdən hansının qəbul edilməsi sonsuz mübarizəyə səbəb olur. 
Adətən  güzəştlər vasitəsilə bir tərəfə üstünlüklə bu məsələ həll olunur. Istənilən halda 
adətən zorakılıqla iki fikirdən biri qəbul edilir. Bu müxtəlif dəyərlər və dünya baxışlar 
şəraitində əbədi həll olmayan məsələdir. Məhz buna görə rasional cəmiyyət fasiləsiz 
cəmiyyətdə və insanda  eyni dəyərlərin baxışların  yetişməsinə, savadlılığa, əxlaqı eyni 
cür anlamağa çalışır. 
     Cəmiyyətdə ədaləti bərqərar etmək üçün mühakimə edilməkdə, sosial vəziyyətdə, 
təhsildə, səhiyyədə bərabər imkanlara nail olmaq, qanun və idarə qərarları  qəbulunda, 
məhsulun bölünməsində insanların bərabər statusla iştirakına imkan vermək, ciblərdə 
pulun bərabərliyinə çalışmaq, yəni əməyə eyni prinsiplə bərabər qiymətə yaxın haqq 
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vermək lazımdır. Maddi vəziyyətin belə yaxınlaşdırılması insanların bir - birinə hörmət 
etməsinə, ədalətli, humanist olmağa, əxlaqı qorumağa, stabilliyə xidmət edir.        
     Karl Marksın  Dialektik və Tarixi Materialist nəzəriyyəsi bərabərliyi əldə etmək üçün 
insanların mülkiyyətini bərabərləşdirmək üsulunu, bunun üçün bütün istehsal vasitələrini 
ictimailəşdirməyi  təklif edirdi.  Bu yarımçıq həll oldu. Belə ki, ictimai vasitələr, onların 
idarəsində ictimai iştirak tələb edirdi. Bunu isə kommunist elita öz mənafeyini güdərək 
razı olmadı.  
      İnsanlar arzu etdikləri peşələrdə və fəaliyyətlərdə işləyərək tam həyatlarını və 
ailələrini təmin etsələr, onlara heç bir şəxsi mülkiyyətə və artıq varlanmağa həvəs 
olmazdı.  Çünki şəxsi  istehsal və xidmət , bank və s  mülkiyyət ondan idarəetmə, nəzarət, 
çox bilmək, aldada bilmək, istismar etmək tələb edir. Və risklərlə doludur. Onlar belə 
şəxsi mülkiyyətə ona görə can atırlar ki, onlar bazar sistemində başqalarına işləyərək 
özlərinin istismar olunmasına, onlardan asılı olmasına yol verməsinlər,  istismar 
olunmaqdansa istismar etsinlər. Habelə pis idarə olunan və gəliri  səhv bölünən ictimai 
mülkiyyət şəraitində də onlar şəxsi mülkiyyətə sahib olmaq, öz bacarıqlarını və əməyini 
tətbiq edərək  daha çox qazanmaq istəyirlər- yaxşı yaşamaq istəyirlər. Demək onların 
şəxsi mülkiyyətə həvəsləndiən amil məhz yaxşı effektiv ictimai idarəsinin olmaması və 
onların bilik və bacarıqlarını tətbiq etməyə imkan verməməsidir.  Bu məsələ tam həll 
edilsə, onlar heç də şəxsi firma  yaratmağa və ya böyük torpaq sahələri əldə etməyə səbəb 
tapmazlar. 
      Rasional cəmiyyət  quruluşunda insanların  şəxsi biznes fəaliyyətləri həvəsdən 
salınmır. Biznesdə onlar əmək haqqı alır, artıq xalis gəliri idarə edən statusu alır və bunu 
yenə cəmiyyətin, habelə şəxsi firmanın mənafesinə, inkişafına sərf edirlər. Hər bir 
cəmiyyət üzvü nəyə görə razı olmalıdır ki, xidmət və istehsal prosesində eyni vaxt 
çalışmış adamlar çox müxtəlif səviyyədə maaş alsınlar - əmlak sahibləri- aksionerlər və 
ya vəzifəlilər indi 5-100 dəfə icraçı işçıdən çox, işçi isə cüzi əmək haqqı alır. Bu 
istismardır və rasional cəmiyyətdə buna yol verilə bilməz! (bax hissə 2).Yeni  rasional 
cəmiyyətdə insanları və cəmiyyəti ədalətsizlikdən və əxlaqı pozmaqdan  xilas etmək üçün  
insanların zəruri ehtiyaclarını ödəməsi səviyyəsində optimal və ağıla uyğun əmək haqqı 
hədləri təyin olunur. Hər bir insanın işləməsi və əmək haqqı alması dövlətin vəzifəsidir. 
Bu cəmiyyətdə paralel olaraq ictimai istehsal, xidmət, təhsil, səhiyyə və s. bütün sahələr 
saxlanılır- onlar ən yüksək səviyyədə ictimai idarə olunurlar. Kim istəsə isə özünə şəxsi 
firma aça bilər. 
Nəticə: insanların bərabər potensiallı, bərabər imkanlı, bərabər  hüquqlu  olması  -ədalətli, 
əxlaqi, humanist cəmiyyəti yarada bilər. Bərabər, burada yaxın, fərqləri çox olmayan 
deməkdir. 
 
Pulun rolu. 
   Pulun əsas rolu mübadilə vasitəsidir, lakin insanda pulun az və ya çoxluğu  böyük 
nəticələrə səbəb olur. Pul ehtiyaclardan hədsiz az  olduqda insan dilənməyə, oğurluq 
etməyə, yalan danışmağa başlayır, insan başqasına tabe olmağa, ən ağır işdə işləməyə razı 
olur. Pul minimum yaşama ehtiyaclarını ödəyəndə insan özünü insan kimi , azad, hiss 
edir o əxlaqa əməl edir, yalan danışmır, oğurluq etmir. Bunu  ən rasional hesab edir. Hər 
bir insanın zəruri , idraki rasional miqdarda pulu olması normal inkişafı,  istehsalı təmin 
edir. 
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Pul, yaşamaq ehtiyaclarından çox ( və daha çox) olduqda,  insanda böyük dəyişiliklər baş 
verir: 
• insan qudurur, başqalarına üstən aşağı baxır, onları adam saymır 
• insan ümumi bəşəri  əxlaq normalarını saymır, ancaq öz cibi, öz xeyri üçün düşünür 
• pulu həddən çox insan özünə məxsus əxlaq və davranış normaları yaradır 
• insan bərabərlik, insaniyyət, düzgünlük, başqasına rəhm etmək , kömək etmək 

anlayışlarını saymır 
• insan hər şeyin pul ilə alınıb satılmasını, hər şey edə biləcəyini qəbul edir 
• insan digər adamları qul kimi işlədir, özünə nökər tutur. 
• başqalarını istimar etməyi varlanmaq üçün ən yaxşı yol  sayır. 
• insan hakimiyyətə can atır, pulun vasitəsilə hamıdan üstün olmağa daha çox çalışır; 

bunun üçün o insani sifətlərini itirir, hiyləgər, yalançı, yaltaq,  rüşvətxor olur 
    Pul insanların əlində toplandıqca təbii olaraq onlar eqoist olduqları üçün dominatlıq,  
başqalarını özünə qul etmək, hakimiyyət arzuları yaranır və şiddətlənir. Bu, son nəticədə 
bəşəriyyətin iki qütbə: -  varlı və kasıb  hissəyə ayırır. Varlılar hökmən başqa insanları və 
təbii ehtiyatları- hansı ki ərazidə hamıya aiddir- təkbaşına  istifadə etməklə varlanırlar. 
Hökmən varı və artıq pulu 1) istifadə etdikləri insanların əməyini az ödəməklə; 2) 
təhlükəsizlik tədbirlərini görməməklə və 3)istehsal və ya xidmətin nəticəsini düzgün 
bölməməklə, 3) təbiəti bərpa etmək üçün zəruri xərcləri çəkməməklə 4) vergi və gömrüyü 
verməməklə əldə edirlər. Tarixi olaraq nəticədə müharibə və konfliktlər, hər kəsdə öz 
həyatı üçün həmişə  təhlükə hissi ,  bir - birini günahlandırmaq, əxlaqı saymamaq 
hərəkətləri baş verir.  
     Beləliklə, pulun çox olması, eynilə, həddən az olması insanı insan sifətindən çıxarır.  
Nəticə:  Klassik müdriklər və bu gün biz aşkar edirik ki, iki şey - hakimiyyət və var - 
dövlət - pul  insanları xarab edir. Habelə əlavə olaraq bu günün ağlı müəyyən edir ki ,  
ictimai həyatda böyük potensiallar fərqi (son hədlər): - hərbi güc,  effektiv silahlara malik 
olmaq, texnologiya, yüksək ictimai təşkil və onların ən aşağı hədlərinə(zəyiflik, zəyif 
təşkil quruluşu) malik olmaq  nayrazılıq, konflikt və müharibələrin ümumi səbəbidir. 
Habelə ayrı - ayrı insanlar arasında böyük potensiallar- ağıl (strategiya, plan, anlama) və 
maddi imkanlar; var –dövlət, hüquqlar, imkanlar- fərqi insanlar arasında konfliktlərin, 
ayrılığın ümumi səbəbidir 
 
Pis, yaxşı nədir? 
İnsana dünya qanunun tətbiq etsək görürük ki, insanların pis və yaxşı olması anlayışı düz 
deyil. Şəksiz, insan nə yaxşıdır nə pisdir.  Onun genlərində (dəyişməz olan) bu və digər 
temperamentin üstün olaraq maddiləşməşi güman edilir. Lakin bu belə olsa da belə, 
insanı yaxşı və pis etmir. İnsan doğulanda da şərlə – günahkar doğulmur. Qeyd edildiyi 
kimi, insanın fəaliyyəti öz ehtiyaclarını ödəmək üçün ətraf mühitlə əlaqədir. Bu 
terminlərlə danışsaq, demək, insan istənilən cür  yol seçərək yaşayır. Kənar, digər adam 
isə onun fəaliyətini bəzən yaxşı, bəzən pis,  bəzən orta qiymətləndirə bilər. 
 Qeyd : nəyin düz və səhv olmağı haqda danışmaqdansa,  nəyin bizə və ya nəyəsə , 
kiməsə xeyir və zərər verməsi haqda fikir yürütmək daha məqsədə  uyğundur. Şeylərin 
düz və səhv olmasını  heç kəs  heç vaxt tam deyə bilməz, hər kəsin hər anın, hər yerin düz 
və səhv anlayışı və ölçüsü müxtəlifdir. Belə ki,  bir yerdə (ərazı , mühit, zaman)və 
zamanda düz(səhv) olanın başqa yerdə və zamanda da düz (səhv) olması qəti deyil. 
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İnsanın özünü və ətraf mühiti dərki 
İnsanın özü haqda bildiyi bütün məlumatlar- bədəninin quruluşu və fəaliyyət vəziyyəti ; 
biliyi, qabiliyyəti, dəyərləri, mədəniyyəti, həyat tərzi, güclü və zəyif cəhətləri, şəxsi 
əxlaqı prinsipləri - onun özünü dərkinin göstəriciləridir. Ətraf mühitin dərki isə siyasi 
quruluş, sosial , idarəetmə, qanunçulq,  iqtisadi , təbii,  ailə, məktəb, yaratmaq imkanları , 
əxlaq normaları, təhsil, müalicə və s həyatı üçün zəruri olan mühitlər haqda bilikləri təşkil 
edir.  Özünü dərk və ətraf mühitin dərki haqda biliklər  həmişə insanın  yaddaşında,  
təsəvvüründə olaraq fəaliyyətinin xarakterini – istiqamətini müəyyən edir. Ətraf mühiti 
dərk etməkdə insan üçün maraqlı cəhət bu mühitin hansı imkanlara malik olmasını, onun 
təhlükələrini bilmək və gələcək həyatını planlaşdırmaq, düzgün yol  seçməkdir. Bunun 
üçün insan mühitini fasiləsiz öyrənməli olur, öyrəndikcə ağlı artır və həyatını 
təkmilləşdirir. 
 
Cəmiyyətdə hər bir insan özünü necə görür?  
      Bütün insan haqda tədqiqatlar müəyyən etmişdir ki İnsan harda olursa olsun  özünü - 
ən düzgün, ən ağıllı olduğunu,  çox bildiyini, düz hərəkət etdiyini hesab edir. Habelə 
optimal insan başqasını da  özü xasiyyətdə, əxlaqda hesab edir.  Kimdən soruşsanız ki, o 
nə üçün belə edir, deyəcək ki, yaxşı edir - düz edir. İnsanın özü haqda müsbət fikirdə 
olmasının səbəbi odur ki, hər bir insan spesifik dəyərlərə, düşüncə tərzinə, mədəniyyətə, 
əxlaqa malikdir (mühitlər dəyişdikcə  onlar da dəyişir). İnsanın qərarı məhz bu dəyərlərlə, 
biliklərlə , əxlaqla əsaslandırılır, verilir(insan özünü öz ölçüləri ilə ölçür). Bu səbəblə də 
hər kəs özünü düz hesab edir və səhvini görməkdən məhrum edir. İnsanların  fərqli 
dəyərlərə, biliyə, düşüncə tərzinə, mədəniyyətə malik olması onların fikir və qərarlarının 
digərləri ilə konfliktini yaradır.  İnsana onun səhv etdiyini deyən (sübut edən) olmasa, o 
bunu bilməz, lakin səhvini çox gec- illər, on illərdən sonra başa düşə bilər. Buraxılmış 
səhvin zərərləri isə sonsuz qədər çox ola bilər. 
     Hər şeyin, sistem olaraq, hissələrinin qarşılıqlı uyğunluğu  prinsipinə görə,Yer 
kürəsində  çox maraqlı hadisə müşahidə edilir. Doktor Mokiyin tədqiqatları görsətmişdir 
ki, Yer kürəsi ərazisi rəngbərəng, ayrıca kompleks xarakterli və xassəli loskutlar şəklində 
baxıla bilər. Hər konkret ərazidə yaşayan insanlarda müəyyən məlum səbəblər nəticəsində  
həmin yerə uyğun xarakter meydana çıxır. Onların beyinlərinin fiziki - kimyəvi  
parametrlərinin ölçülməsi ilə tədqiqatlar baş beynin  ritmlərinin spesifik, fərqli olduğunu 
aşkar etmişdir. Bəşəriyyətin 10% -i qəti anlamaq, öyrənmək qabiliyyətinə malik deyil. 
Tədqiqat belə zonalarda bütöv xalqın digərini başa düşə bilməməsi, özünə xüsusi dünya - 
görüş uyduraraq öz əməlini əsaslandırmağa çalışması, həmişə sosial siyasi gərginlik 
mənbəyi olması, habelə bir zonada yaşayan millətin özünü dünyanın hakimi hesab etməsi, 
adamların özünə hesabat verə bilməməsi faktlarını aşkar etmişdir.   Atalar demişkən, 
qanmazı qandırmaq olmaz. Belə bəzi zonalarda xalqın və hakimiyyətin heç cür 
demokratiya, insan hüquqlarını qəbul etməməsi, cürbəcür hiylə ilə dünyanı aldatmağa 
cəhd etməsi müşahidə edilir.  Müəllifin nəticəsinə görə dünya iki yerə bölünəcəkdir 1) 
başa düşənlər  və 2) düşməyənlər - giclər - özünü gic yerinə qoyanlar . Giclərdə 
demokratiya və insan hüquqlarına hörməti  zorla qaydaya çevirmək lazım gələcəkdir. 
Bəşəriyyət ikili standartı qanuna çevirməyə məcbur olacaqdır. (Mokiy,  et al, 2003).   
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Cəmiyyətdə insanlar  yaşamaq uğrunda mübarizədə hansı vasitələrdən,  üsullardan 
istifadə edirlər?- Təhsil, peşə almaqla, qabiliyyət və bacarıqlarını tətbiq etməklə, 
yaradıcılıqla,  təbiətdən istifadə ilə, məhsul istehsalı, xidmət və elmlə, dinlə məşğul 
olmaqla. 
Bu zaman, onlar əxlaq mövqeyindən iki üsuldan istifadə edirlər - aldatmaqla və 
düzgünlüklə. Yaşamaq uğrunda mübarizə  qarşılıqlı əlaqələr vasitəsilə həyata keçirilir. 
Bunun ən güclü vasitəsi əməkdaşlıq (birgə iş, ünsiyyət, mübadilə prosesi) və  birgə 
fəaliyyətin təşkil olunma formasıdır. Qabaqda  o adamlardır ki,  onlar məhz başqalarının 
əməyindən istifadə edərək, onların birgə işini təşkil edir və nəticəni də böləndə özlərinə 
çox -  nə qədər mümkündür- götürürlər.  
Konfliktlərin  səbəbləri 
• fərqli:  düşüncə, mədəniyyət və əxlaqi dəyərlərin olması, 
• özünün mənafeyini daha üstün təmin etmə məqsədi, 
• başqasının mənafeyini saya salmamaq, 
• ozünə xoş olmayan hərəkətin başqasına qarşı edilməsi, 
• yanılma . Hər bir adam özünün düz etdiyini hesab edir, lakin insan yanıldıqda bu 

səhv hərəkəti  pislik, konflikt yaradır,  
• hər kəs özünü ağllı, digərini az ağıllı sayır və buna görə də öz fikrini digərinə qəbul 

etdirməyə çalışır. İnsan bu halda da yanıla bilər, 
• bəzisi  öz rəhbərinə yaltaqlıq edir, o, nə desə “düzdür” deyir və tərifləyir. Yaltaqlıq 

və yalan qiymətvermə konfliktə səbəbdir, 
• bəzisi çox səmimidir, onu asan aldadırlar və qurulan tələyə düşür, 
• insan öz xeyrini əziyyət çəkənin xilas olmasından üstün tutur, 
• bəzi insanlar dediyini özünə aid etmir, sözlə əməlin fərqindən sui - istifadə edir, 

sadəcə aldatmaqla yaşayır, 
• bəzi insanlar fikir azadlığını qəbul etmir; dini və diktator ənənələrindən, mədəni, dini 

stereotiplərdən xilas ola bilmir 
•  fikirlərini universal əxlaqla və qanunlarla əsaslandırmır, 
• öz qohumunu , yerlisini , ölkəsini, millətini başqasından üstün hüquqlu sayır və buna 

uyğun hərəkət edir(sentrizm) 
Davranışları  idarə edən və ona təsir edən amillər  
İinsanın yaşadığı ərazi – təbii coğrafi mühit; ictimai iqtisadi quruluş, qanunlar və əxlaqi 
dəyərlər; tərbiyə , bilik, intellektin səviyyəsi; mədəniyyət, adət, ənənələr; dini mühitin 
əlamətləri; qanunlara nəzarət –məhkəmə, polis sistemi; dövlət idarəetməsi; ümumi 
savadlılıq səviyyəsi; ailə və məktəb tərbiyəsi; mətbuat; temperament və şəxsi xarakteri ; 
irsi baza; ictimai qınaq  dərəcəsi, cəmiyyətin pozuntulara dözümsüzlük dərəcəsi; dövlət 
icra vəzifəlilərinin icra mədəniyyəti; dövlət qulluqçularının mənəviliyi, rüşvətxorluq 
dərəcəsi; hüquqi biliklərin insanlara çatdırılması; yaşlı əhalinin   gənclərə davranış 
nümunəsi, eynilə bir adamın digərinə nümunə olması;  pulun, var - dövlətin az və ya artıq 
olması .     
Göründüyü kimi,  davranışı formalaşdıran amillərin hamısı mühitdən gələn amillərdir. 
Bəzən irsiyyəti mühitdən ayırıb ayrıca amil kimi göstərirlər. İrsiyyət keçmiş mühitin 
insanın bioloji materialında əks olunmuş , başqa sözlə, maddiləşmiş  formasıdır. İnsanın 
irsən aldığı bütün xarakterlər xəzinəsini  keçmiş mühit  yazmışdır, yaratmışdır. 
Nəticə: İnsan mühiti yaradanlardan biridir və onu mühit   idarə edir. 
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Insanin davranışı mühitin tələbinə cavabdır. 
Eyni zamanda, onun hərəkəti öz daxili inamına, mədəniyyətinə, əxlaq və biliyinə 
uyğundur, lakin onun şəxsi parametrləri dəyişkəndir.  İnsanı əhatə edən mühitin bilavasitə 
təsiri  nəticəsi olaraq insanda müxtəlif reaksiya - qorxu, kədər, qəzəb, nifrət, təkəbbür, 
birinci olmaq, şöhrətli olmaq, başqasını qabağa buraxmamaq, qətiyyətlilik, qisas , sevgi 
və s. hisslər formalaşır . Ümumiyyətlə, bu və ya digər hisslər kompleksi insanı həmişə az 
və ya çox dərəcədə əhatə edir. Lakin müəyyən dövrlərdə, bəzi adamlarda isə çox uzun 
dövrdə, hətta həyatı boyu insan bir hissin üstünlüyü altında olur. Mühitin nəticəsi olan bu 
hiss onu idarə edir. O qismən dəyişməz xarakter və xasiyyətindən asılı olaraq bu hissə 
uyğun davranış seçir. 
   Cəmiyyətdə pis  və ya yaxşı adlandırılan davranışlar insanların , sistemin bir üzvü kimi 
onun system qanununa tabe olmasından irəli gəlir. Bu qanun – çoxluğun içində təkin 
özünü yaşatma  fəaliyyətidir. İnsanın davranışı 1) material reallığın –mühitin və 2) şəxsi 
ideyalar dünyasının forma və məzmununa  uyğundur və onun nəticəsidir.   
    İnsan, yaşamaq üçün  istədiyini bütün vasitələrdən istifadə etməklə azad əldə etməyə 
çalışır. Hərgah o məhdudiyyətlərin – mənəvi əxlaqi normaların və dövlət qanunlarınının 
olmasını az və ya çox dərəcədə bilir.  İnsan öz  hərəkətinin gizli qalacağına, qanundan 
yan keçəcəyinə ümid edir, əks halda ictimai tənbeh və qanun tətbiqi onu saxlaya bilərdi. 
Dövlət qanun və idarə sisteminin rasionallığı, ictimai və şəxsi mədəniyyətin  qalxması, 
şübhəsiz, insana normaları pozmaq fikrinə salmazdı.  
 
İnsan mühitin verdiyi rolu oynayır. Humanizmin səbəbləri. İnsanın insana hörmətinin 
əsasları  
       Normal adi halda insanlar çox yaxşı, mehriban öz işləri ilə məşğul, tərbiyəli 
görsənirlər. Hərçənd insanlar ən alicənab  davranış olan centlemendən tutmuş,  ən son 
kasıblıq-pulsuzluq vəziyyətinə  uyğun olan ən aşağı, bazar oğrusuna qədər davranışda ola 
bilərlər. Bunlar istənilən adam ola bilər. Bu gün centlemen  və ya hörmətli görsənən, 
sabah vəziyyət dəyişdikdə uyğun olaraq yalançı, öldürən, böhtançı,  oğru ola bilər və ya 
əksinə. Bu reallıq insanları düşündürməlidir. Qoy hər bir insan düşünməsin ki, o, nə yaxşı 
adamdır, onun işi, pulu var, o biliklidir, o irəlidədir; başqası kasıbdır, işsizdir və ya 
zəyifdir, oğrudur və ələ salınmalı, gülünməlidir. Həqiqət budur ki, birincilər ikincilərin 
mühitində böyüyüb, yaşasa idilər, onlar da, ikincilər kimi olardılar. Onsuzda belə mühit 
və onun tələb etdiyi  əxlaqa zidd hərəkət nə vaxtsa hamı üçün olacaqdır. 
     Prinsip: müxtəlif mühitlər müxtəlif davranışlı, xarakterli insanları  yaradır. Bu, 
insanların bərabər-eyni kökdən  olmasını, lakin mühitlərin onları müxtəlif etməsi fikrini  
təsdiq edir. Buna  görə də insanın insana hörmət etməsinin məntiqi əsası vardır. Bu amil 
məhz insanların əxlaqi (daha əmin –aman, dinc, effektiv) həyat yaşamasını əldə etmək 
üçün məhz mühitin dəyişdirilməsini zəruri edir. Bir - birini günahlandırmağa əsas yoxdur. 
İnsanların yaşadığı mühit (sosial, təşkil, elm, təhsil, səhiyyə, bacarıqları öyrənmək imkanı 
və s.)  elə olmalıdır ki, kəskin hədlərə imkan verməsin . Başqa sözlə, aşağı insan  
keyfiyyəti və aşağı həyat səviyyəsi  göstəricilərinə  səbəb olmasın. Kəskin hədlər qeyri - 
stabillik, konflikt, üsyan, inqilab yaradan amillərdir. 
    Başqa çoxluqlarda olduğu kimi insan da icma çoxluğunun elementi   olaraq,  onun 
ümumi məqsədinin və fəaliyyət istiqamətinin ona qoyduğu rolu icra edir. Bu rollar hər bir 
insan üçün fərqlidir. Rolu icra etmək məcburidir, icra etməsə həmin icmanın  hissəsi ola 
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bilməzdi. Cisim kimi insanlar da müxtəlif növ tikinti materialı və ya maşın detalları kimi 
eyni zamanda müxtəlif sistemlərin tərkib hissəsidir.  Eyni, və ya A-B zaman parçasında 
insan müxtəlif sistemlərin elementi kimi, rəhmdil, zərər verən, yaxşı insan, məsləhətçi , 
pis işə sövq edən, qəddar, başqasının hüququnu pozan , oğru , haqq tərəfdarı, haqqı 
pozan, neytral, nəzakətli , kobud davranışlı, xahiş edən , əmr edən, sədaqətli , xain, dost, 
yaradan , dağıdan, yalançı, doğruçu, müəllim, usta, fəhlə və s. saysız rollar icra edir. 
Məsələ burasındadır ki, heç kəs olduğu mühitin tələbini pozub başqa cürə ola bilmir; 
yaxşı insan yaxşı olmaya bilmir; pislik edən pislik etməyə bilmir, oğru oğurluq etməyə 
bilmir; hiyləğər kimi ixtisaslaşan hiyləgər olmaya bilmir.  Sovet dövründə 20-ci əsrin 80-
cı illərində partiya üçün gizli  tədqiqatlardan birində insanlardan yalnız 1% -i əxlaq 
normaların əməl etməyi - dəyərlərini qorumağı, qalanları pozmağa, reallığa 
uyğunlaşmağa hazır olduqlarını bildirmişdi. Kimyəvi elementlər kimi müxtəlif sistemlərdə 
insan müxtəlif rollar icra edir. Nəticə olaraq, müxtəlif xasiyyətlərə, davranışa, 
parametrlərə malik olur. Ona görə bəzən ixtiyari  insan başqasına baxanda təcüblənir: 
oğru doğru olmuş, dost düşmən və ya düşmən dost olmuş və ya “tülkü həccə gedir”, 
vicdanlı adam vicdansız olmuş, xəyanətkar düzgün olmuş və s. Bunlar hamısı nəzəriyyə 
ilə izah olunur, burada qanunauyğun olmayan bir şey yoxdur. 
     Bütün dünyada cisim – cisim, insan – insan, insan - təbiət, insan -sosial mühit, insan - 
siyasi mühit, insan- icma, icma –icma münasibətlərində eyni qanun –təsir və əks təsirlərin 
bərabərliyi qanunu - işləyir. Hərgah burada potensialı çox olan idarə edici, dəyişdirici 
üstün rola , az olan isə dəyişilən , uyğunlaşan, idarə olunan  rolu  oynamağa məcburdur. 
Bunun yalnız könüllü dərk edilib təbii qəbul edilməsi –azad davranış hesab olunur. 
Mühitin insanı idarə etməsi məhz bu məntiqdən çıxır, çünki ümumi  mühit həmişə 
insandan üstündür. Insan kiçik mühitlərdən bəzi məsələrlərdə üstün ola və onu idarə edə 
bilər. Lakin bütün mühitə insanın gücü çatmaz və onun tələbinə tabe olmağa məcburdur. 
İnsanı hətta abstrakt ruh və ya özü - özünə mövcud ola biləcək şüur hesab eləsək, onun öz 
bədənini  də mühit  saymalıyıq – bu halda da , o, hətta qocalığa və sonra ölümə qarşı 
fiziki bədənini həmişə yaşayan saxlaya bilməz, çünki bütün mühit ondan güclüdür. Ona 
görə, insanlar Tanrını ən güclü hesab edirlər. 
     Şeylərdə hər əlamət, hissə, qarşılıqlı asılı və əlaqədə olma  qanununa görə, məhz 
özünə əks element ilə tarazlaşır. Sadə xalq dili ilə desək: Uzun adamın ağlı dabanında 
olar- yəni uzun,  dərin ağıla, hiyləgərliyə, qəddarlığa malik deyil - özünə arxayın olduğu 
üçün o müdafiə üçün də tədbirli deyil. Gödək çoxbilmiş olar, yəni özünü müdafiə tələbatı 
ğüclü olduğu üçün o daha “ağıllıdır”, İmkanı olanın ideyası, ağlı olmaz,  imkansızın 
ideyası çox olar. Çolaq sağlamdan daha təhlükəlidir. Ağlı olanın pulu olmaz; pulu olanın 
ağlı. Azad yaşayan ehtiyatsızdır, təqib altında yaşayan ehtiyatlıdır. Hər adam çoxlu 
misallar tapa bilər ki, xasiyyətlər, qabiliyyətlər, imkanlar, gözəllik və ağıl, şöhrətpərəslik 
və vəzifələr, düzlük və s. nə qədər “düz” paylanmayıb. Bir keyfiyyətin çoxluğu digər əksin 
azlığı ilə kompensasiya edilib. Bu elə məhz düzdür. İnsanın obrazı kələm kimi onun dərin 
qatlarında qismən dəyişməz olan az bir xarakterə malikdir, sonrakı qatlar isə onun 
cildləridir ki, həyat tarixi boyu formalaşmış və yaddaşında saxlamışdır, istənilən ona bir 
a, b, s, d, e, i, k, l, m, n  münaisbətinə - üzünə o, adekvat bir A,B,C,D,E,İ,K,L,M,N....üzü - 
xarakteri (reaksiyasi ) göstərir.  
     Nəticə olaraq,  insanda  yaşamaq qabiliyyətini təmin etmək üçün müxtəlif keyfiyyətlər  
bir - birini kompensasiya edirlər (tarazlaşırlar) - nəticədə hamı yaşaya bilir.  İnsanın 
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keyfiyyətlərinin və imkanlarının bu xassəsi bir daha əməkdaşlıq yolu ilə sürətli inkişafa , 
dəyişiliklərə nail olmaqın mümkünlüyünü əsaslandırır.  Həqiqətən, də, böyük ağılın, 
böyük qətiyyətin, böyük inamın, böyük maddi imkanın, böyük prinsipiallığın əməkdaşlığı 
- yeni terminlərlə desək, sinergiyası- böyük inkişaf  nəticələri verir. Habelə elmin, elmi - 
texniki layihələndirmənin,  təhsilin, istehsalın (və ya praktikanın) sinergiyası inkişafın 
rasional qarantıdır. Effektiv inkişaf üçün yalnız hər keyfiyyətin yüksək dərəcəsi tələb 
olunur. Əks halda, belə əməkdaşlıq başlanğıcdan şikəst olacaqdır. Bütün tələb olunan 
keyfiyyətlər bir adamda (habelə bir icmada, bir dövlətdə, firmada) olmadığı üçün belə 
keyfiyyətlərin komplektləşdirilməsi- əməkdaşlığın təşkil edilməsi ilə axtarılan inkişafa 
nail olmaq olar.  Bu məsələ şeylərin quruluşu - tamlıq qanunu və insanın olmaq məqsədi 
–mühitlə əlaqələri ilə  tam izah olunur. 
     Əlahiddə abstrakt yerdə yaşamadığı üçün insana  abstract - mühitdən kənar baxmaq 
olmaz. Eynilə heç bir şeyə abstract- mühitdən kənarda  baxmaq olmaz, çünki hər şey bir 
şeyin elementi və onun təyin etdiyi rolu, funksiyanı icra edir. Hər şey ancaq mühitdə 
olaraq yaşaya bilər. Konkret insandan danışdıqda onun bütün potensialı, dünyagörüşü, 
mövqesi, dəyərləri yaşadığı – olduğu mühitin nəticəsidir. Belə ki, insan öz olduğu 
mühitinin güzgüsüdür. Ona görə də insanların həmişə qiymətləri, davranışları, fikirləri  
müxtəlifdir. Məsələn, mühitin verdiyi imkan nəticəsində maddi vəziyyəti yaxşı  olan 
adam, bu mühiti - ictimai sistemi, siyasəti tərifləyir, belə imkanları olmayan və nəticədə 
pis vəziyyətdə qalan isə onu pisləyir. Texnologiyanın və təcrübənin artması ilə insan 
şüuru artır və özünü və mühiti öz həyatı boyu 10 - 20 dəfə yenidən geniş dərk etməyə 
başlayır. Sonra o yeni məqsədlər qoyur, davranışını dəyişdirir. O bundan sonra ədalət və 
özünə layiq münasibət tələb etməyə başlayır və maddi rifahı inkişaf edir. Cəmiyyətdə də 
belədir. Marksın düzgün qeyd etməsinə görə texnologiya (texnika -istehsal vasitələri 
istehsalı)cəmiyyət inkişafının hərəkətverici qüvvəsidir  Şüurun olması insanın mələk 
olacağı demək deyil. İnsan, bir gün də, özünü saxlama - yaşama məqsədini yaddan 
çıxarmır. Heyvanlarda instiktlərə çevrilmiş ehtiyacların ödənməsi fəaliyyəti (yem 
axtarmaq, su içmək, qorunmaq, sabah üçün ehtiyat görmək) insanda şüurun-ağılın 
vasitəsilə daha hiyləgər, bacarıqla edilir.  
     Dünyanın rasional sistem quruluşu nəzəriyyəsi insanı tam izah edir. Bu mövqeyə görə 
insan mühitin məhsuludur. İnsanda, həm keçmiş maddiləşmiş, həm indi formalaşır, həm 
gələcəyin cücərtiləri – toxumları var. Nə qədər, mühitlər varsa və yaranırsa, sonsuz 
miqdarda müxtəlif insanlar olacaqdır, o qədər də, insan  növü – xarakteri, potensialı  və s. 
olacaqdır. Habelə mühitə uyğun heyvan və bitkilər meydana gələcəkdir. İnsanın 
davranışı,  konkret mühitin tələbini icra etməkdir - rolu oynamaqdır. İnsan öz şəxsi tarixi 
boyu nə qədər mühitlər görürsə, o qədər də o başqadır, yəni əvvəlkindən fərqlidir. 
Nəzəriyyə təsdiq edir ki, məhz ictimai quruluş, iqtisadi, sosial idarə prinsipləri spesifik 
xarakterli insan yetişdirir. Məsələn, Sosializm kollektivçilik yaradırdısa, kapitalizm 
individualistiklik, pula aludəçilik , varlanmaq hərisliyi yaradır. 
    İstənilən cəmiyyəti araşdırsaq, orada bütöv bir qamma insan xarakterləri, davranışları 
(əxlaqi və qeyri - əxlaqi) taparıq. Eynilə bir insanı araşdırsaq, onda da bütün həyatı boyu 
həmin qamma davranışlar  toplusunu aşkar edərik. Bu müxtəlifliklər   hər bir  anda 
konkret və sayılandır. Hər növ davranış yarandısa, o tarixə - imkana çevrilir, gendə, 
yaddaşda maddiləşir və yenidən o imkan (mühit) yaranan kimi həmin davranış yenidən 
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yaranacaq. Həyat isə kompleks mühitlərdən ibarətdir – demək, hər fərqli mühitdə(təsirdə) 
ona uyğun davranışlar(əks təsirlər) baş verəcəkdir. 
Arzu olunan davranışlar əldə etmək  üçün cəmiyyət mühiti dəyişməli, 
səmərələşdirməlidir, onu  idarə etməlidir. İnsan hansı addımı atırsa,  hökmən mühitlə 
rastlaşır. Demək, o mühitin güçü çatan hissəsini səmərələşdiməli, gücü çatmayan 
hissəsilə uyğunlaşmalıdır. 
    Hərgah insan mayalanma halından başlayaraq ölənə qədər düşdüyü – olduğu 
müxtəliflik təsadüf deyil; burada bir spesifik, ona məxsus dəyişiliklər və ya vəziyyətlər 
ardıcıllığı adlandırıla biləcək xətt – qayda müşaiyyət olunur. Buna Həyat Xətti deyə 
bilərik. Dəyişiliklər prosesi xəttinin forması isə tamlıq və hərəkət qanunlarına uyğundur, 
yəni düz və ya qeyri - düzgün sinusoid, spiral, dalğa formasındadır. Həm həyat tarixi 
(keçmışdən indiyə və gələcəyə yönəlmiş), həm istənilən andakı horizontal zaman  
amilləri (potensialın təşkilediciləri) cəmi tarazlıqdadır, yəni sıfra bərabərdir. 
    İnsanın şəxsi tarixi xəttinin bütün hissələrini toplasaq, burada da müvazinət alarıq - 
yəni onun “yaxşı günləri”  “pis günlərinə” bərabərdir. Tarixi boyu insan müxtəlif rollar 
oynayır; sifətlərə düşür. Həbsxana və məhkəmələrə baxsaq, oradakı insanların hamısı 
normal insan olmuşdur, lakin konkret mühitin rolunu icra edərək onlar cinayətkar, hüquq 
pozan olmuşlar. Halbuki  heç kəs buna qabil deyildi və bilmirdi ki, belə rolu icra edəcək, 
ancaq rasional quruluş nəzəriyyəsi bunu qanunauyğun sayır. Tələbat (uyğun 
mühit)olduqda qabillik yaranır, bilik, üsul, vasitə də tapılır Rasional Cəmiyyət 
nəzəriyyəsi mühitin və insanın dəyişdirilməsi - kamilləşdirilməsi və insana insan kimi 
baxmaq yolu ilə bu problemin həllini təklif edir. 
    Insanların müxtəlif qabiliyyətlərə, imkanlara (pul, ağıl, cəsarət, düzgünlük,  xüsusi 
bacarıq ,  yaratmaq , intizam , rasional düşüncə , avadanlıq, bina, torpaq, bilik, məlumat ) 
malik olması onlara əməkdaşlıq yolu ilə öz kəsir cəhətlərini kompensasiya etməyə imkan 
verir.  Təklikdə bir iş görə bilmədiyi üçün  iş birliyi qurmaq, effektiv yaşamaq imkanları 
verir. Bunu hər kəs dərk etməli və bu yoldan istifadə etməlidir. 
     Bir daha belə nəticə alınır ki, insan nə yaxşıdır, nə pisdir, nə dostdur, nə düşmən, nə 
oğrudur, nə doğru (əgər insanı daxil olduğu sistemlərdən ayırsaq, onu bütün əlaqələrindən 
aralasaq). Bu keyfiyyətlər ötüb keçicidir. Biz hər insanı görəndə, ona mühitin verdiyi 
formanı görürük. Hərgah hamı eynidir, onlar arasındakı fərq yalnız ilk dünyaya gəldikdə 
keçmiş mühitdə yaranan və genlərlə yeni insana keçən keyfiyyətlər və  xarakterlərin 
meylidir. Qalan bütün gördüyümüz - onun həyat dövründəki  mühitin yaratdığı insan 
formasıdır. Bu, insanın insanı sevməsinə əsas verir. Baxmayaraq ki, hər insan xoşa gələn 
və ya gəlməz, bu və ya digər formada  ola bilərdi. Başqa sözlə, heç kəs olduğu forma 
üçün, hərəkəti üçün günahkar deyildir. Əsas günahkar mühitdir. Bu izahat dünyanın 
rasional nəzəriyyəsinin belə bir müddəasını əks etdirir ki, element ancaq olduğu mühitdə 
elədir, başqa mühitdə başqadır. Daha dəqiq, həmin elementi digər mühitə - sistemə daxil 
etsək, orada həmin element dəyişəcək,  həmin mühitə uyğun olacaq, yəni onun tələblərini 
yerinə yetirəcək, forma və yaşama üsulu seçəcəkdir. Digər tərəfdən, insan  hər bir 
əvvəliki mühitin yaratdığı konkret davranışlar, xarakterlər, ideyalar ətalətinə malikdir. 
Yeni mühitdə, keçmiş mühitdə yaranmış bu komplekt ətalət, həmin an yox olmur və 
dəyişiliyə müqavimət göstərir və insana çox zərər verir. Tədricən yaşdan asılı olaraq 
dəyişməyə məcbur olur və ya dəyişiliyi qəbul etmir. Bu zaman, yaşlı və ya dəyişmək 
istəməyən (yəni daha çox ətalətə malik) insan yeni mühitlə əlaqələrini kəsərək mühitin 
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eyni qalan hissəsi ilə - köhnə mühitlə yaşama yolunu seçir. Buradan belə nəticə çıxır ki, 
köhnə mühitdə çox yaxşı  fəaliyyətə malik yaşlı insan yeni mühitdə idarə postlarında 
işləməsi məsləhət deyil.. Başqa sözlə, iki müxtəlif sistemdə eyni insan lider ola bilməz., 
ona yeni mühitdə rəhbərlik tapşırmaq olmaz . O dəhşətli səhvlər edər. 
     Keçmişin yaratdığı ətalət, insanın və mühitin kəskin dəyişməsinin qarşısını alır və 
insan və mühitin dəyişiliyinin  səlis  getməsinə səbəb  olur. Bu kimlərə xeyirli, kimlərə 
isə zərərli olur. Beləliklə, keçmişin və gələcəyin mübarizəsi həmişə fəaliyyətdədir. Bu 
postulat və izahat insanı dərk etməyə və rasional ictimai sistem layihə etməyə; hər bir 
insana xoş həyat verə biləcək, ədalətsizlik və zorakılığın kökünü kəsəcək  rasional  
prinsiplər, qanunlar tapmağa imkan verir.  
     İnsanın doğulan anı – ili, günü, saatı təbiətin qaydalı dəyişiliklər həyatına uyğun 
olaraq onun gələcək həyatı üçün bir başlanğıc əlamət - xarakter müəyyən edir. Bunu 
ulduzların göydə yerləşmə vəziyyətinə görə və ya başqa material mühitin başqa 
vəziyyətinə görə müəyyən etmək olar.  Adətən, astrologiya bilik sahəsi bunu ulduzlara 
görə müəyyən edir. Eyni zamanda, səbəbi hələ məlum olmayan genetik davranış olan 4 
temperament növü də insanın gələcək davranışını müəyyən edən amillər sırasındadır. 
Doğulma anındakı həmin yerə təsir edən Yerin maqnit sahəsi və göy cisimlərinin maqnit 
sahəsinin təsiri ilə yeni doğulanın beynində atomlar, neyronlar və hüceyrələrdə xüsusi 
dəyişməz bir xüsusiyyət maddiləşir. Sonra həyat boyu bu xüsusiyyət reallaşmağa 
başlayır. Bu ilk iki xassə - 1) zaman –coğrafi amilin xassəsi və 2) genetik xassə  onun 
bütün həyatında mühitin təsirinə əks reaksiyada (yəni özünün davranışında) spesifiklik 
verir.  Bu bilik insanın gələcək taleyini söyləmək üçün yüksək ehtimallı elmi əsas verir. 
Beləliklə, konkret adam üçün onun malik olduğu xüsusiyyət – xarakterini və dəyərlərini 
bilməklə demək olar ki, hansı situasiyalarda onun başına nə gələcəkdir, o necə hərəkət 
edəcəkdir; taleyi ona nə “yazmışdır”. (bax hissə 5) 
    Qeyd: Hər şey ancaq mühit daxilində ola bilər. Hər şey ancaq başqa şeyin elementi - 
hissəsi olduqda ola bilər. Tək şey öz - özünə, heç bir şeylə əlaqəsi olmadan ola bilməz. 
Tək şeyi elə vəziyyətdə (məkana görə) və formada (öz daxili quruluşu-tərkibi) saxlamaq 
üçün mühit (qüvvəsi) lazımdır. Təsir - əks təsir qanunu universaldır, hər yerdə, hər şeydə 
var. 
Sual: Nəyə görə əxlaqi  pozanlar,  yalançılar daha yüksək mövqeyə, var –dövlətə, 
vəzifəyə malik olurlar; qəddarlar - döyüşdə qalib gəlirlər? Nəyə görə pis daha çox uğur 
qazanır və çox yaşayır, yaxşı isə həmişə əziyyət çəkməli olur? 
Cavab: burada hər bir emosiyanı insan özü - özünə yaradır -  qanunu işləyir. 
Burada PİS- əxlaqı pozan mənasında, etdiyinin pis olması haqda düşünmür  və əks 
arqumentləri eşitmir və özünü eşitməzliyə qoyur. O, pis iş görmək hissini keçirib 
nayrahat olmur. Ona görə də  pis hisslər keçirmirsə, deməli, yaxşı hisslər keçirir, bu da 
onun çox yaşamasına, və uğur qazanmasına səbəb olur, qeyri əxlaqi yolla məqsəd 
asanlıqla əldə edilir. YAXŞI isə əxlaqa adət etdiyinə, düz yaşadığına görə həm özü  səhv 
edəndə, həm Pisin pis hərəkətinin təsirindən pis emosiyalar - həyəcan, nifrət hissi keçirir. 
Buna görə, həyatı əzyyətli olur, çünki hər bir işi düz yolla əldə etmək daha 
əziyyətlidir, nəinki onu əyri, xain yolla əldə etmək.. Bu əsasən qeyri - etik dövlət 
quruluşu və idarəetmə sistemində olur. Belə cəmiyyətdə ümumiyyətlə etik yol ilə yaşayan 
alim və intellektuala yer yoxdur. Habelə  düz sözə və düz qiymətə tələb yoxdur. Həqiqəti 
heç kim eşitmək istəmir. 
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    Xristianlığın  çoxsaylı orta və kasıb  əhali kütlələrinə könüllü  yayılmasının, varlılara – 
qeyri - əxlaqi yolla varlananlara və istismarçı rejimlərə qarşı reaksiya kimi meydana 
çıxmasının bir səbəbi də budur. Belə ki, insanlara onların vəziyyətini əsaslandıran, onları 
ağır, dözülməz istismar, aldadılmaq şəraitində yaşamaq zərurətində necə yaşamağı 
göstərən bir nəzəriyyə, onlara toxtaqlıq (утешение) verən söz lazım idi. Məhz buna görə 
insanlar tez bu dini icmalara qoşulurdular. Din onlara onların çəkdikləri əziyyəti 
unutdururdu. 
    İnsan etdiyinin, gördüyünün,  ədalətsizliyin, dözməyin  səbəbini, izahını bilmək istəyir. 
İnsan üçün reallığın onun  fikirləri, dəyərləri, izahatı  ilə  uyğun  olması və ya əksinə 
onun inanclarının reallığa uyğun olması onun üçün zəruridir, onun psixi normal həyatı 
üçün şərtdir. Bu insan həyatının vacib qanunlarından biridir. Bunu biləndən sonra, 
fikirlərinin və reallığın uyğun olmasını dərk edəndən sonra insan mənəvi rahatlıq,  
müvazinətləşmə tapar; sakit ola bilər. Əks halda sakitləşə bilməz və kəskin fiziki 
reaksiyalar verə bilər və s. Dini təlimlər məhz bu ehtiyacı ödəyirdi.       
    Dinlər insanlara dözməyi, çoxlu sitayiş etməyi məsləhət bilir. Bu zaman insanın öz 
problemləri yadından çıxır, əhəmiyyət vermir, hər şeyi Allah etdiyini, yəni “sizin belə 
ağır taleyinizi o yazmışdır dözməlisiniz” deyə əsaslandırır. Bu insanlara ruhi dərman 
rolunu icra edirdi. Ona görə dinlər savadsızlıq mühitində  insan həyatının zəruri hissəsi 
idi. Sitayiş etməyəndə və moizələri eşitməyəndə insan özünü rahat hiss etmirdi, öz 
problemləri yadına düşürdü. Din isə deyirdi “döz, şükr et, hər şey Allahdandır” - bu 
insana bir az toxtaqlığ verirdi.  İnsanlara təsir etmək üçün dinlər  qaydaları pozanları 
cəhənnəmə gedəcəkləri ilə qorxudurdu. Əvvəllər məlumdur ki, dinlər varlıların, 
bəzilərində isə, habelə dövlət məmurlarının əleyhinə idi. Deyilirdi ki, “varlılar cəhənnəmə 
gedəcəklər”. Belə ki,  tezliklə, dinlər əlinə hakimiyyəti keçirəndən sonra, eynilə başqa 
yerlərdə hakimiyyətlərin dinləri özünə tabe etməsindən  sonra, bu haqda olan müddəalar 
dəyişdirildi , əvəzində deyildi : “Allah kimi varlı edər, kimi kasıb; hakimiyyət 
Allahdandır”.  Pravoslav kilsəsi isə “Allah Çarı saxla”  adlı şer yazaraq kilsədə 
oxunmasını təşkil etdi . 
     Zaman keçdi, insanların fikri azad oldu;  o, yaratdı, qurdu, öz hüquqlarını, vəziyyətini, 
özünü, zəyif və güclü cəhətlərini , ətraf mühiti dərk  etdi. Müasir insan üçün dinin vacib 
rolu yoxdur. İnsan dinin moizələrini eşitmədən və sitayiş etmədən də çox yaxşı keçinə 
bilir. Baxmayaraq ki, dini sitayişləri etmək bəzi yerlərdə adət kimi qalmışdır . İnsan artıq 
nəyin necə olduğunu molladan, keşişdən daha çox bilir. Onu qorxutmaqla, əfsanə 
danışmaqla idarə etmək olmaz. O özü - özünü idarə edir. 
Nəticə:  1. Əxlaqi və bilikli  müdrik insanlar azdır, 2. Qeyri - rasional ictimai sistemdə pis 
və vicdansız,  aldatmaqla yaşayan  insanları cəmiyyətin yuxarı təbəqəsində -  varlılar və 
dövlət vəzifəsi  tutanlar arasında, bir də ən son kasıblar içində  axtarın. 
 
Mühit insanları psixi emosiyalar vasitəsilə  idarə edir 
     İnsanın psixi emosiyaları bütün mühitin  fərqli şüurlar vasitəsilə  əks olunmuş fərqli 
hissləridir. Bunu belə anlamaq olar ki, sizi sizin həmin mühitin yaratdığı emosiyalar edarə 
edir.  İnsanın gördüyü, eşitdiyi, iylə aldığı, toxunma ilə, dəri ilə dili ilə  aldığı təsirlər 
onda bu və ya digər emosiya yaradır. Bu emosiyalara müxtəlif adlar vermək olar: ləzzət, 
rahatlıq, acılıq, xoş əhval, mənfi reaksiya, qəzəb, sevinc,  paxıllıq, düşmənçilik, dostluq  
və s.  Bu emosiyalar,  insanın  bu və ya digər  davranışını stimullaşdırır. Sizin emosiyonal  
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meyllik (предрасположенность), yanaşma  xarakteri,  habelə sizin qərarınızı , 
qiymətləndirmənizin istiqamətini, müəyyən edir. Hələ ki, siz müsbət yanaşırsınız, bu 
sizin düzgün qiymət vermənizə qarantiya deyildir. Sizin qiymətiniz reallıqda düz də səhv 
də ola bilər. İnsanlarla düz münasibət qurmaq üçün: - dost olmaq, sevmək, evlənmək, 
əməkdaşlıq etmək üçün  sizə obyektiv emosiya lazımdır. Əgər sizdə münasibətdən əvvəl 
hər hansı bir emosiya yaranmırsa bu da pisdir. Bu o zaman olur ki, siz həmin adam haqda 
görmədən bir emosiya yaratmısınız, hansı ki, sonrakı emosiyanızla üst - üstə düşmür. Siz 
çaşırsınız. Ona nə müsbət, nə mənfi emosiyada ola bilmirsiniz. Yadda saxlayın ki, hələ ki 
sizdə hər hansı bir emosiya yaranmayıb siz qərara gələ bilmirsiniz. Ancaq bu baş 
verəndən sonra siz qərara gəlirsiniz. Qərarınız sizin emosiyanın  sözlə, yazı ilə 
maddiləşmiş formasıdır. Emosiya ifadəsi intuisiya, bilik, fikir, hiss ifadələri ilə qarışdırıla 
bilər, çünki bunlar yaxın mahiyyətli ifadələrdir. Düzgün emosiyanın yaranmasına və düz 
qərar qəbul etməyə mane olan hallar: qohumluq, sevgi, əvvəldən aldığınız məlumat 
əsasında hər hansı ilkin müsbət ya mənfi emosiyanın rüşeyminin olması, предрассудки 
və ya heç bir emosiyanın olmaması. Gerçək həyatla kontakt, fasiləsiz məlumat alınması, 
müşahidə, ilk təsürat (ощущение), sizdə fasiləsiz müxtəlif emosiyalar yaradır və sonra 
onlar sizi idarə edir. 
 
Tənqidi göz və ondan  istifadə 
Cəmiyyətdə və heyvanlarda obyektiv olaraq tənqidi  düşüncə - tənqidi göz qanunu 
müəyyən edilmişdir. Bu qanunu belə təsvir edirəm. İnsanlar arasında əgər hər hansı bir 
əlaqə  kiminsə  mənafeyinə aid bir hərəkət, və ya mənafeyinə təsir edən bir davranış 
yoxdursa , digər insanın hərəkəti  baxılan insanda heç bir reaksiya doğurmur. Hər hansı 
bir səhv, düz, əxlaqi, yaxud əxlaqi olmayan hərəkətə heç bir reaksiya  vermir. Yalnız 
qətllər, qırğın, insana əzab verilməsi müəyyən qədər məhz  təbii psixoloji insani hisslərə 
malik olduğuna görə insanda müəyyən təssüf, rəhmdillik yaradır. Hərçənd hər bir digər 
insanın, icmanın, dövlətin davranışı bilavasitə bizim mənafeyimizə təsir etsə, bizdə, 
tənqidi düşüncə, qiymətləndirmə sonra isə müəyyən fəaliyyət yaranır. Sevdiyiniz, hörmət 
etdiyiniz və ya sitayiş etdiyiniz adam haqda mənfi fikirlər desələr, hətta sübutlar versələr, 
siz inanmayacaqsınız, sizə bunlar təsir etməyəcək, elə bil eşitmirsiniz. Onların bütün 
hərəkətlərini reallıqda səhv olsa da, siz düzgün hesab edəcəksiniz. Yalnız onların 
mənafeyini müdafiə edəcəksiniz, baxmayaraq ki, onlar  səhv edənlər,  qaniçənlər, 
müharibə yaradanlar, cinayətkarlar  ola bilər.  Bəs siz həqiqət tərəfdarı idiniz axı? Bu 
problem necə həll oluna bilər ki, insan  sözdə yox, işdə və hər bir halda həqiqəti müdafiə 
etsin?Axı həqiqəti nə üçün müdafiə etsin? Reallıqda biz görürük ki, həqiqətlər deyil, 
mənafelər müdafiə olunur. 
      Sizdə əvvəldən emosional meyl varsa, bu sizə düzgün qiymət  verməyə qarantiya 
vermiyəcək. Ona görə deyirlər ki, sevginin gözü kordur. Bu problemi həll etmək üçün  siz 
sizdə ilkin yaranmış emosiyanın əksinə təsəvvür etməklə və bu təsəvvürü ödəyən 
arqumentlər axtarmaqla, təcrübə - sınaq aparmaqla həmin adam, siyasət, fəaliyyət, forma, 
gözəllik, pislik, yaxşılıq haqda düzgün  mövqe tapa bilərsiniz. 
Əgər, əksinə fərz edərək yenidən aldığınız qiymət əvvəlki ilə üst-üstə düşərsə, demək, 
fikriniz - mövqeniz düzdür ( ancaq həmin zaman və yer üçün). 
      Məsələn, sevmək və ya evlənmək istədiyiniz adamla, onun siz arzu etdiyiniz, görmək 
istədiyiniz adam olmasını müəyyən etmək üçün eksperiment aparın. Məsələn, dalaşın, 
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onda sizin əvvəlki emosional meylinizi sındırıb ona mənfi münasibət bəsləməklə  həqiqəti 
– onun bütün mənfi və müsbət xarakterini görəcəksiniz. O da bunu aşkar edəcək, yəni 
açmağa məcbur olacaq. Təsadüfi deyildir ki, atalar deyiblər: “heyvan helləşə - helləşə; 
insan dilləşə - dilləşə (yəni dalaşa - dalaşa”. Dalaşma üsulu və ya elmdə əks mövqelərdən 
analiz üsulu  həqiqəti aşkar etməyin bir vasitəsidir. Bu üsulla insanlar istəməsələr də,  bir 
- birini düzgün başa düşür, dərk edir. Bu zaman bir - birinin müsbət və mənfi 
keyfiyyətlərini, xarakterini, yaxşı və pis davranışının  hədlərini , sərhədlərini ( bu daha 
çox vacibdir) müəyyən edirlər. 
Ona görə də, ilk münasibət qurduğunuz adamla dalaşana qədər siz onu tanıya 
bilməyəcəksiniz və səhv həyat keçirməli olacaqsınız. Buradan belə nəticə alırıq ki, ailə 
qurduqda deməyin - “qoy dava - dalaş bizdən uzaq olsun”. Deyin - “qoy dava - dalaş  gec 
yox, tez , elə indi olsun”, çünki sizə  onu tez tanımaq lazımdır ki, sonra peşman 
olmayasınız. Demək, toqquşma insanların bir- birini dərk etməsi və düz qiymətləndirməsi 
üçün səbəbdir. Dalaşma maskaların açılmasına səbəbdir 
    Qeyd edildiyi kimi, insan hələki başqası ilə dalaşmayıb , ondan zərər, nayrahatçılıq 
görməyib , onda başqasına qarşı normal münasibət – fikir var. Elə ki, belə təsir olur, 
insanda tənqidi göz açılır, düşüncəyə mane olan sədd - pərdə götürülür və həqiqət dərk 
edilməyə başlayır. Sevənlər bir - biriləri haqda yalnız yaxşı fikirdə olurlar, çünki 
emosional hisslər həqiqəti görməyə mane  olur. Tənqidi göz bağlı olur. Məsələn, böyük 
şair ictimai sistemdə bir məntiq və əxlaqa uyğunluq görmür, o, tənqidi məqalələr yazır,  
səhvlikləri göstərir. Belə ki, hakimiyyət onun oğluna vəzifə verəndən sonra və ya ona 
xüsusi pensiya təyin edəndən sonra, o da, səsini kəsir, hər şey düzgün görsənməyə 
başlayır. O artıq hakimiyətin səhvliyini deyil, onun düz hərəkətini göstərəcək faktlar 
axtarmaqla onu əsaslandırmağa çalışır.  Həqiqəti görən göz artıq “kor” olur. 
    Tənqidi gözdən və onun bağlanması imkanından insanlararası , icmalar – dövlətlərarası 
münasibətlərdə çox aktiv istifadə edilir. Təsəvvür edin ki,  mühüm adamların, siniflərin, 
sosial qrupların və ya hamının tənqidi gözü bağlıdır. Nə baş verərdi?  Bəli o baş verərdi 
ki, bütün tarix boyu insanları nayrahat edir – konfliktlərin,  müharibələrin sonu, 
tənqidlərin sonu, ümumi rahatlıq və dözüm, çünki hər şeyin təbii belə olmalı olduğunu 
hamı qəbul edəcəkdi, əzablar, həyəcanlar yox olacaqdı, toqquşmalar və digər pis  
reaksiyalar olmayacaqdı. Əlbəttə, nəticədə  zirəklər bu imkandan istifadə edib yüksək 
vəzifələr, maddi imkanlar, qalanlar isə qul formasında onlara qulluq edəcəkdilər, zəyif və 
kasıb vəziyyətlərini, əzablarını təbii hesab edəcəkdilər. Bu , yəqin ki anarxiya və  məhvə 
aparardı. Bu, yalnız  fərziyyədir. İnsanları, doğrudan da, məhz tənqidi düşüncə - tənqidi 
baxış xilas edir.  Tənqidi göz insan tarixinin hərəkətverici qüvvəsidir. 
 
Tənqidi gözün bağlanması prinsipindən  istifadələr 
 1. Ehsanlar. Güman etmək olar ki, İslam aləmində ölü üçün ehsan verilməsinin bir 
səbəbi  tənqidi gözləri bağlamaqdır. Belə ki, hər kəs gəlib ehsan yeməyindən yeməsi: 
ölüyə qarşı borclarını unutması;  arasında olan pis münasibətlərin bağışlanması; ölü evi 
ilə xoş olmayan münasibətlərə son qoymaq;  müsbət psixoloji mühitin formalaşması 
vəzifələri  həll  edilir. Baxmayaraq ki, ehsan verilməsi   qeyri - dəqiq mənbələrə görə  o 
zaman, tamam başqa məqsədlər üçün – ruhun doydurulması, kasıbları razı salmaq üçün 
nəzərdə tutulmuşdu. 
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2. Qonaqlıqlar - bu tədbirlər iştirakçılar arasında tənqidi gözü bağlayır və müəyyən  fikir, 
əməl birliyi yaradır, münaqişələri söndürür, pis fikirlərin qarşısını alır, lakin burada  
hədsiz içki bu gözü daha da aça bilər, əks mövqeləri kəskinləşdirə bilər  
3. İşçi-  kollektiv münasibətlərində . İşə girərkən  işçinin kollektivə bir qonaqlıq verməsi 
və ya təzə maaş alanın kollektivə hədiyyə alması. Bu zaman da tənqidi gözlər bağlanır. 
İşçiyə rahat psixoloji xoş münasibət təmin olunur. Çox zaman insanlar, habelə vəzifəlilər, 
başa düşə bilmirlər ki, nə üçün kimsə onu qonaq edir, həddən artıq yaxşılıq edir. Bunun 
səbəbi tənqidi gözü örtmək istəyidir. 
4. Tənqidi gözün bağlanması üsulundan kapitalizmin ölməkdən xilasında istifadəsi. 
Marks öz sosial nəzəriyyəisində  kapitalizmin ölməkdə olan imperializm olmasını öncə 
xəbər vermişdi. Bəli, onu ölümə aparan ciddi amillər vardı:  fəhlə kəndlilərin – 
proletarların yetişdirilməsi, onlara insan kimi baxmaqdan imtina, onların istismarı və 
dilənçi kökündə saxlanması; qəsbkarlıq, dünyanın  xammal mənbələrinə, satış bazarına 
bölüşdürülməsi;  konfliktlərin, müharibələrin səbəbkarı və qızışdırıcı olması;  təbiəti 
dağıdan , bəşəriyyətə ümumi təhlükə olması. Hərgah kapitalizm ölmədi. Kapitalist 
dövlətlər Marksın nəzəriyyəsindən , tənqidi gözün bağlanması effektindən, sovetlərin  
bütün idarə etmə , planlaşdırma təcrübəsindən, seçki üsulundan, istifadə - məhz yaradıcı 
istifadə - edərək düzgün nəticə çıxartdılar və ölmədilər, xilas oldular.  
    Nəticələr bu idi : 1) seçkilər olsa da, son halda seçilənlər  həmişə bir qrup kommunist 
elita və onların göstərdikləri adamlar olur, idarə həmişə kommunist elitanın əlində qalır, 
2)  idarəetmə üçün planlaşdırma zəruridir, 3)  tənqidi göz bağlanılır:  bütün fəhlə və 
kəndlilərə minimal yaşayış imkanları verərək - pulsuz mənzil, səhiyyə, təhsil, sosial 
təminat– pensiya, təqaüd ;  yol, poçt, telefon, işıq -  qarşıdurmalara,  konfliktərə son 
qoylulur, dövlətdə stabillik yaranır ;  insanları daha başqa necə idarə edilmələri və s. 
məsələlər əsasən maraqlandırmır, 4) əlavə olaraq, əvvəl ictimai nəzarət yaradaraq dövlət 
üzərində onun səmərələşməsi və korrupsiyaya düşməməsi - əvvəl güclü, lakin sonralar az 
- əldə edilir.  
    Sovet hökumətində  də insanların tənqidi gözünü bağlamaqla, hakim kommunist elita 
öz məqsədlərinə çatırdı. Bu məsələdə, habelə şübhə yaranır ki, kommunistlərin, 
ümumiyyətlə, əsas məqsədləri fəhlələrə iş və yaşamaq, kəndlilərə torpaq və yaxşı həyat 
vermək deyildi. Belə fərz etmək olar ki, onların məqsədi bu qüvvələrin nayrazılığından 
istifadə edərək onları döyüşən, işləyən qara qüvvə kimi istifadə edərək hakimiyyəti ələ 
almaq, şəxsi hakimiyyətə sahib olmaq idi. Heç sonra da kommunistlər fəhlə və kəndliləri, 
habelə intillegensiyanı hakimiyyətə  və idarəyə , qanun vericiliyinə buraxmadılar. Azad 
seçkilərə imkan vermədilər. Bunları etsəydilər, sosializmi xilas etmişdilər.  Hakimiyyət 
həmişə bir qrup kommunist elitanın əlində qaldı. Bu fakt yenə də sübut edir ki, onların 
məqsədi yaxşı ictimai qanun və idarə sistemi yaratmaq deyildi . Hakimiyyətin 
burjuaziyanın əlindən alıb yeni qrupun – kommunistlərin əlinə keçirilməsi üçün oyun idi. 
Onların məqsədi fəhlələri xilas etmək deyildi. Onlardan istifadə idi – onların minimal 
tələblərini ödəyib, bununla tənqidi gözünü bağlamaq, sonra isə istədiyini - varlanmaq və 
hakimiyyət məqsədini icra  etmək idi. Bu da sosializmin SSRİ – də sonuna gətirdi. İndi də 
bir çox dövlətlərdə  bu belədir  
      Parlamentə və prezidentliyə, məhkəmə və Baş nazir vəzifələrinə seçkilər mexanizmi 
də çox orijinal həll edilmişdi. Əgər sovetlərdə yalnız bir namizəd irəli sürülür və hökmən 
o seçki mexanizmi ilə həmin vəzifəyə təyin edilirdisə, kapitalist ölkələrdə seçki 
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mexanizmini azad, demokratik adlandırdılar, lakin namizəd irəli sürülməsi və cəmiyyətə 
namizədlər haqda məlumat verilməsini namizədlərin özlərinə həvalə etdilər. Bu isə, 
şübhəsiz, yalnız hədsiz varlıların hakimiyyətə gətirilməsinə səbəb oldu və məhz bu 
məqsədlə seçki mexanizmini belə qurmuşdular. Əgər bərabərlik prinsipini dövlət icra 
etsəydi, istəyən hər kəsin reklamını yalnız özü bərabər imkanla aparsaydı, şübhəsiz, bu 
vəzifələrdə orta sinifdən adamlar olacaqdı, bu isə zəhmətkeşlərin mənafeyini artıq 
müdafiə etməyə, yəni  demokratik sosializm quruluşuna gətirəcəkdi. Bir çox problemlər, 
konfliktlər, kasıblıq olmayacaqdı,  istismar  çox az olacaqdı. 
    Habelə sosializmdən kapitalizmə keçidin də məqsədi insanlara azad sahibkarlıqla 
məşğul olmaq, mülkiyyət sahibinə çevrilmək deyil, yenə də kommunist elitanın  xalqdan 
oğurlanmış var – dövləti mülkiyyətinə keçirmək və özlərinin sahibkar olması məqsədini 
güdürdü. İndi (2006) bu bütün keçmiş sosialist ölkələrində belədir. Əsasən keçmiş 
kommunist elita və onların qohumları, dostları yeni kapitalist sinfini təşkil edirlər. Kənar 
vətəndaşlara isə (80 - 90%)  kapitalist olmaq qapıları bağlıdır. 
    Sovet ittifaqında sosializmi ölməkdən xilas edə bilən dərman, yalnız bütün insanların 
iştirakı ilə ictimai qanunvermə və idarəetmənin tətbiqi ola bilərdi – yəni tam demokratiya, 
yalnız bu dərman bütün qanun və idarəni səmərələşdirərdi, səhv planlaşdırmanı aradan 
qaldırar, sosializmin üstün olmasını  praktikada sübut edərdi.  Lakin oğruya, rüşvətxora, 
əxlaqsız insanlara və öz  xalqlarına düşmənə çevrilmiş kommunist elita bu yolu seçmədi, 
o,  öz xeyri naminə kapitalizm yolunu seçdi. Başqa daha yaxşı yol da var idi. Keçmiş 
“qanuni” oğrular yeni  “qanuni” rolda yenidən öz xalqlarının başına bəla oldular. 
    İki  fərqli sistemin olması şəraitində kapitalizmin çıxardığı  nəticələrdən ən qiymətlisi 
tənqidi gözü bağlamaq effekti idi. Məhz fəhlə və kəndlilərə minimal yaşayış imkanları - 
iş, lazımı səviyyədə əmək haqqı, sosial təminat və digər xidmətlər verməklə stabillik 
yaradılır, onların birləşib hökuməti çevirmək imkanı – inqilabın qarşısı alınırdı. Bu zaman 
həm “həm canavarlar tox olurdu, həm qoyunlar salamat qalırdı”. Bundan sonra xalqları 
öz kapitalist dövlətinin artıq hansı siyasəti aparması, xaricdə nə etmələri,  hansı ölkəni, 
hansı xalqların təbii ehtiyatlarını istismar etməsi, hansı ölkədə müharibə yaratması, hara 
hücum etməsi maraqlandırmırdı;  başqa zərərli cəhətlərini görən gözlər bağlanırdı, tənqidi 
düşüncə məhv olurdu.  
     Tənqidi gözün bağlanması yenə də kapitalizmə özünün spesifik ənənəvi  funksiyalarını 
- dünyanı bölmək, qruplaşmalar yaratmaq, dünyanı, digər ölkə və xalqlarını istismar 
etmək, müharibə və konfliktlər yaratmaq, kasıb və varlıya bölmək və s. davam etdirməyə 
imkan verir. Artıq bu məsələlər  vətəndaşları düşündürmür, çünki şəxsi həyatları əsasən 
təmin olunur. Həyat  davam edir, şüur, biliklər  artır. Əvvəl görünməyən şeylər- fərqlər, 
bərabərsizlik, ədalətsizlik, səhv idarə görünməyə başlayır.   Məlum olur ki, minimal 
hədlər çox azdır və hamıya aid deyil, çoxlu miqdarda kənarda qalmış əzab çəkən insanlar 
var; belə sistem indiyə, gələcəyə təhlükə yaradır, müharibələr yaradır, hegemonizm və 
qəsbkarlığa yol açır;  sistem,  xalqların böyük toqquşması ehtimalını artırır.  İnsanlar dərk 
etməyə başlayırlar ki, təkcə özünün tox olması normal yaşaması azdır, başqalarının pis 
yaşaması bu həyatı pisləşdirir, sosial gərginlik, terrorizm, cinayətkarlıq və s . amillər artır. 
Tənqidi göz yenidən  yavaş –yavaş açılmağa başlayır. Məsələn SSRİ –də tənqidi gözün 
bağlanması, yəni hamının işə, az –çox normal həyata malik olması,  pulsuz təhsil , 
səhiyyə bəs etmirdi, insanlar, nəhayət, tənqidi baxışa nail oldular: hakim sinfin 
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ədalətsizliyini, səhv və dağıdıcı siyasətini görməyə başladılar; bu  vətəndaşlarda sistemə 
nifrət,  razı qalmamaq hissini yaratdı. 
     Eynilə kapitalizmin də, habelə əvvəlki dominant sahibkarların məqsədi  sosializm kimi 
insanlara xoşbəxtlik vermək deyildi. Beləliklə, belə bir ümumi nəticə çıxır ki,  dünyada 
heç bir səbəbsiz: ədalət,  ümumi əxlaq, heç bir yaxşılıq, digərinə qayğı yoxdur. Var:  qrup 
əxlaqı, məqsədli yaxşılıq,  birinin digərini istismarı, aldatma ilə istifadə. Cəmiyyətin digər 
cəmiyyətlər mühitində  və hər kəsin isə başqaları mühitində  məqsədi özünün yaxşı 
yaşamasına, üstünlük əldə etməsinə, başqalarını isə bu işdə istifadə etməyə yönəlib. Belə 
bir ümid verməyən nəticə həyatı belə dərk etməklə, onun verdiyi şanslardan zirəklərin 
istifadə etməsinə səbəb olur. Eyni proses - insanların özlərini və mühiti yenidən dərk 
etməsi - indi kapitalist ölkələrində başlamışdır - bu dəyişiliklərin müjdəçisidir. Yeni 
Rasional cəmiyyət sistemi qapıdadır. Yalnız bu sistemdə hamının məqsədi razılaşdırılaraq 
ədalətli formada icrası əldə edilə bilər. Bu haqda hissə 2 - də geniş təsvir edilir. Güman 
edirəm ki, bu bölmədə siz cəmiyyəti və insanları və özünüzü dərk etmək üçün lazımı 
açarları tapdınız. 
 
İnsanlıq kateqoriyaları  
     Cəmiyyət içərisində yaşayan insanlar insanlıq, davranış və biliklərinə görə aşağıdakı 
kateqoiyalara bölünürlər.  

1. Müqəddəs  müdriklər.  Hədsiz ağıllı və düz yol göstərənlər; düzgün həyat yaşayıb 
siqaret çəkmədən, şərab və araqdan sui -istifadə etməyən, yəni ağıl, şüurunu 
əxlaq və davranışını itirməyən, heç vaxt yalan danışmayan, əxlaqa qarşı hərəkət 
etməyən, heç bir insana zorakılıq və xətər yetirməyən, öldürməyən. Öz insani 
xüsusiyyətləri olan həsəd və heyranlıq, paxıllıq və qisas, acıq və  və qəzəbini 
sevgi və nifrətini optimal hədlərdə saxlaya bilən; bu hissləri zorakı və pislik 
hərəkətlərinə çevirməyən; mənfi hiss və hərəkətlərini müvəqqəti hesab edən və 
unutmağa çalışan insanlar. Başqa insana qarşı özünü saxlamyaıb səhv edəndə öz 
səhvini tez anlayıb, üzr istəyən və səhvini düzəldən, təbiət və digər canlılara “hər 
şeyin yaşamağa haqqı var; hər şey digərinin yaşaması üçün lazımdır” prinsipilə 
yanaşan və  ehtiyacları həddində istifadə edənlər.  Aşağı mənfi kateqoriyalı 
davranış bunlara aid deyil. Hədsiz ağıllı və biliklərə sahib və düz yol göstərənlər, 
düzgün həyat yaşayıb onu dərk etməyə çalışan və təmənnasız öz biliyi ilə kömək 
edənlər.  

2. Müəllimlər hər hansı bir elmi öyrənən, dərindən başa düşən, sözü ilə əməli tərs 
olmayan, əxlaq nümunəsi olan və insanlara həqiqəti   və sərbəst düşünməni 
öyrədə bilənlər. Humanist və səhvlərini anlayan və düzəldən insanlardır; hər 
peşədən hər, bilik sahəsindən ola bilərlər. 

3. Həkimlər.  Öz peşəsini dərindən bilərək İnsana bacardığı qədər kömək edən və 
heç bir pul tələb etməyən,  lakin verilən mükafatla kifayətlənən. 

4. Mühəndis və alimlər – yaradıcılar, peşə etikasına əməl edənlər, əxlaqa əməl 
edənlər. Bunlar habelə qismən və bəzən mənsəbpərəst, zərərli insan kateqoriyalı 
keyfiyyətlərə malik ola bilərlər 

5. Dinc, yaxşı,  əxlaqi insanlar. Əxlaqa əməl etməyə çalışan, zorakılıq etməyən və 
insanı öldürməyən, dinc münasibətlərdə  başqasını aldatmayan , malına xəyanət 
etməyən, oğurlamayan , həyatına mane olmayan, hər peşədən ola bilər. 
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6. Mənsəbpərəstlər  2 qrupa bölünür  a) bacarıqla, düzgün yolla vəzifə tutanlar və b) 
hiylə, yalanla, saxtakarlıqla, rüşvətlə, qohumluq və dostluqla vəzifə tutanlar, 
seçilənlər. Hər peşədən ola bilər . 

7. Zərərli insanlar  emosiyaların iradəsinə tabe olaraq paxıllıq, nifrət və gözü 
götürməməklə başqasına pislik edənlər, həyatına mane olanlar və pis adətlərindən 
əl çəkə bilməyənlər, hər peşədən ola bilər 

8. Bacarıqsız olanlar.  Heç bir peşəni öyrənə bilməyən köməkçi fəhlə, adi iş 
görənlər, iki qrupa bölünür –  dinc yaşayan və aldatmaqla yaşayanlar, saxtakarlar. 

9.  Dələduz, oğru və qeyri - əxlaqi yolla yaşayanlar.  Oğrular, narkotik satan və 
qəbul edənlər, qatillər, dələduzlar - müxtəlif qeyri - əxlaqi yolla, aldatmaqla, 
rüşvətlə, xəyanətlə yaşayan və işləyənlər, müxtəlif peşəli adamlar ola bilər.  

 
Cəmiyyətdə əxlaq və etikanin rolu.  
 
     Əxlaqın mənbəyi və yarandığı yer. Nə üçün əxlaq normaları var, nə üçün adamllar 
əxlaqa əməl edirlər və ya etmirlər? Etika elmi əxlaq haqda nə deyir?  Nə üçün əxlaq 
zaman keçdikcə dəyişir?  
    Əxlaq təkcə insan cəmiyyətinə aid deyil. Heyvan icmaları da (meymun, canavar, fil,  
qarışqa, arı  və s.) özlərinə əxlaq normaları yaradır və onunla yaşayırlar. İnsan cəmiyyət 
daxilində ancaq o cürə hərəkət edə bilər ki,  cəmiyyətin digər üzvləri buna etiraz 
etməsinlər və ya mane olmasınlar. Əxlaq anlayışı azadlıq anlayışı ilə əlaqədardır. Əxlaqın 
olması azadlığın olmaması kimi qavrana bilər. Əxlaq insanlar arasında və insanın təbiətə 
münasibətində meydana çıxır. Əxlaq cəmiyyətin quruluşu, idarə sitemindən asılı olaraq 
konkret  və ona  adekvatdır. O, dəyişdikcə, əxlaq da dəyişir. 
    Əxlaq və etik davranış nümunələrinə baxaraq dövlətin necə bir dövlət olması haqda 
tam düzgün rəy söyləmək olar. Eynilə, dövləti ümumbəşəri əxlaq və etika normaları ilə 
müqayisə edərək demək olar ki, bu dövlət əxlaqi –etik dövlətdir/ idarəetmədir, yoxsa 
qeyri - etik – dələduz dövlətdir / idarədir. Aristotelin düzgün müəyyən etdiyinə görə 
əxlaqın əsasını ağıllı davranış təşkil edir (BEKM 2002). Burada ağılılığı məqsədəuyğun, 
rasional (idrakla, ağılla, məntiqlə əsaslandırılan), səmərəli, optimal, mənəvilik meyraları 
ilə ölçmək lazımdır.  
    Əxlaq normaları ağıllı davranış normalarıdır. Şübhəsiz, müxtəlif  statuslu, maddi 
vəziyyətli müxtəlif ağıla malik insanları, müxtəlif təbii coğrafi ərazilərdə müşahidə etsək, 
əxlaqın eyni olmadığını görərik. Kasıbın əxlaqı, varlının əxlaqı, hakimin əxlaqı, 
sahibkarın əxlaqı, dövlət məmurunun əxlaqı və müxtəlif qrupların müxtəlif əxlaq 
normalarını seçdiyini  görərik. Hər adam sosial, maddi vəziyyətini, gücünü, statusunu 
dəyişdikdə yeni, ona uyğun normalarla yaşamağa məcburdur - bu onun üçün ağıllı 
davranışdır. Əxlaqın ümumi olan normaları da var. Onlar qrupların deyil, hamının qəbul 
etdiyi normalardır. 
  
  Əxlaq cəmiyyətdə necə yaranır? 
    Əxlaq konkret olaraq, insan cəmiyyətində, onun ictimai, siyasi, iqtisadi quruluşundan 
asılı olaraq və ona adekvat olaraq insanların qarşılıqlı əlaqələri nəticəsində yaranır, başqa 
sözlə, yaşamaq uğrunda mübarizəsi prosesində yaranır. Kant yazırdı: “Əxlaq ictimai 
mühitdən yaranır və dinə əsaslanmır, din əxlaqa əsaslanmalıdır”(İovçuk ,1981). 
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   Əxlaq maddı gerçəkliyin və cəmiyyətin fəaliyyəti  nəticəsidir. Hər ictimai sistemdə 
özünə məxsus əxlaq formalaşmışdır. Əxlaq normalar olub insanın yaddaşında tələbat 
olana qədər yaşayır. Əxlaqın yaranmasında keçmiş tarixin bazası, mühiti və insanda 
yaratdığı maddiləşmiş  genlər  rol oynayır və insanın əxlaqının müəyyən hissəsini təşkil 
edir. Əvvəlcə hər insanda ailə və məktəb tərbiyəsinin nəticəsi olaraq şəxsi əxlaqi 
normalar formalaşır. Bu normalar ailədə davranış və daha geniş mühitdə, məktəbdə, 
küçədə ictimai yerdə davranış normaları kimi olur. Sonra insan müstəqil fəaliyyət 
başlayanda daxil olduğu peşə sahəsi, kollektiv, qrupun spesifik əxlaqi normaları 
formalaşır. Cəmiyyətdə, beləliklə, hər bir sosal qrupun, icmanın,  sinfin, insanın öz 
spesifik əxlaq və dəyərləri olur. Bu normalardan bütün cəmiyyət üçün oxşar və eyni 
olanlar seçilir, ictimai əxlaqı təşkil edir. Tamamilə ierarxik sosial pillələrə,  insanların 
maddi varidatının çoxluğuna  görə və hakimiyyətin necəliyinə, demokratiyanın 
vəziyyətinə görə əxlaq formalaşır və müxtəlif növ normalardan ibarətdir.  Ağa – qul 
münasibətlərində,  maddi asılılıq, güclü/varlı , zəyif/kasıb cəmiyyətində;  bərabər 
insanlarda əxlaq tamamilə fərqlidir. Ağa –qul quruluşunda baş əymək, danışmağa 
ixtiyarın olmaması və s. tipikdir, bərabər insanlar cəmiyyətində isə başqa əxlaq olur: 
insanın insana bərabər baxması və hörmət etməsi və s. Əxlaqın mənbəyi insanların 
özləridir, yəni insan cəmiyyətidir. 
    Əsrlərcə ümumbəşəri əxlaq formalaşmışdır və cəmiyyət səmərələşdikcə, bu əxlaq da 
səmərələşir və cəmiyyətin tələblərinə uyğun dəyişir. Qədimdən bu günə qədər  gəlib 
çatmış əxlaq normaları dinlərdən əvvəl yaranmışdır. Necə ki, məsələn, heyvanlarda kimin 
kimdən sonra tutulmuş heyvanla nahar etməsi, kim kimə yerini güzəştə getməsi qaydaları 
kimi  və hələ insanlar danışmağı bacarmayanda , hələ dinlər yox idi,  insanlar arasında 
yaşayış qaydaları-sözlə ifadə edilməyən ilk əxlaq normaları formalaşdı. Belə ki, 
insanların hər hansı bir sakitlik və yemək tapmağa və onu bölməyə, təhlükələrdən 
qorunmağa  - yaşamağa imkan verən qaydaya ehtiyacları yarandı.  
    Güman etmək olar ki, hələ meymun dövründən insanda əxlaqın kökləri var idi, sonrakı 
şüurlu həyatın yaratdığı əxlaq  ilkin köklərin üzərində formaıaşdı.   
    Təbii, paralel olaraq  ətraf mühit haqda qeyri - realist mifik ideyalar yaranırdı, bu 
şamanlığı yaratdı. Əvvəllər bəzi yerlərdə şamanlar və kahinlər qəbilə başçıları idi . Sonra 
dünyəvi başçı meydana çıxdıqda   şamanlar da qəbilə başçısı yanında yer tutmağa başladı, 
çünki başçının ona ehtiyacı var idi.. Şamanlıq müxtəlif fövqəlqüvvələr, inanclar, ilahilər 
sisteminə gətirdi və dinlər yaranmağa başladı.  İnsanları müəyyən qaydalara əməl etməyi 
məcbur etmək üçün dinlər  öz təlimlərində qorxu vasitəsindən istifadə etdilər,  məsələn 
Allah, cənnət , cəhənnəm əzrayıl və s. Şəksiz, dinlər formalaşandan sonra dini xadimlər 
təbii bəşəri əxlaqa dini normalar daxil etmişlər. Məsələn, İudaizmdə və Xristianlıqda 10 
əxlaq normasının  4 -  nü dini ruhanilər  daxil etmişlər, 6-sı isə ümumbəşəri əxlaq 
normasıdır. İslam dini də özünə əlavə sərfəli normalar daxil etmiş və teokrtaik dövlətdə 
cəmiyyətə  zorla  qəbul etdirmişdir. Din xadimləri,  eyni zamanda, bəşəri əxlaqa qədim 
dinlərdən götürülmüş və ya yenidən yaratdıqları dini etik normalar-təmrin və dualar daxil 
edərək dini  etika yaratmışlar. Bunlar da dini ritualları icra edərkən tətbiq edilir, məsələn: 
- üzünü göyə tutub sitayiş etmək, yalvarmaq,  diz çökmək, başını yerə qədər əymək, 
Allahdan xahiş etmək, qurban kəsərkən, dəfndə və s. hallarda.   
     Hərgah əxlaq və etik davranış normalarını hamı avtomatik icra etmir və meylli deyil, 
əksər hallarda insanlar bunları bilsələr də, onlar əxlaq və etikaya əhəmiyyət vermədən 
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özlərinə xeyirli şəkildə davranırlar. Əxlaq və maddi xeyir almaq imkanı tərs 
mütənasibdir. Böyük maddi xeyir şansı böyükdürsə, pozğuntu gizli qala bilərsə və 
əhəmiyyətli deyilsə, əxlaq norması pozulur.  
     Bütün insanlararası münasibətlərdə biri, digərinin əxlaqı bildiyi fərziyyəsinə əsaslanır. 
Onu pozan da, əməl edən də qarşıdakı insanın əxlaqı davranışına ümid edir. Ümumi 
halda, əxlaqı şüur insanlararası münasibətdə onun hansı addım atacağının örtən, yəni 
gizlədən bir örtük rolu oynayır. Bu örtük altında insan inanır, ya aldadılır, ya inamı düz 
çıxır. Həyatda real davranış  həmişə ona qoyulan əxlaq qaydasından geri qalır. Əxlaq - 
cəmiyyətdə hər kəs sərbəst öz ağlı ilə onu müxtəlif cürə anlamasına və  tətbiq etməsinə 
görə - absolyut 100% icra edilmir. Digər tərəfdən, əxlaq cəmiyyətdə kəskin hədləri 
azaldan, onun əməl edilməsinə yönəldən rol daşıyır. Bu zaman həyat prosesində ən son 
hədləri azaldaraq, davranışları qızıl ortada saxlamağa cəhd edən  əxlaq norması 
ətrafında yönəldir. Elmi fikirləri və bütün insan tarixini ümumiləşdirərək təyin etmək olar 
ki:  
    Əxlaq (moral)- – Cəmiyyət, ailə və ya hər hansı bir qrup və ya tipik – münasibətlər 
daxilində hamının – iştirakçıların elə bir qaydada fəaliyyət göstərmələridir ki, bu həmin 
qrup daxilində başqalarının etirazına səbəb olmasın – bu, hamıda razılıq hissi oyatsın. 
Bunu hamı ədalətli hesab etsin, bu,  xeyirli-yaxşı olsun və pis - bəd olmasın. .  Habelə bu 
adamların kefini, əhvalını pozmasın  
    Əxlaq - icma içərisində insanlararası münasibətlərdə  şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətinin 
fundamental-təməl prinsipləridir  
     Etika isə konkret həyat və iş fəaliyyətlərində maddiləşmiş əxlaqdır və ya əxlaqın 
konkret formasıdır ki, buna etik hərəkət və ya əxlaqi hərəkət deyilə bilər, bu baxışdan  
etika və əxlaq bəzən sinonim kimi işlənir. Etika əxlaq norması-prinsipi  əsasında xüsusi 
sahə üçün yazılmış və qəbul  olunmuş daha geniş təsvir oluna bilən  rəsmi davranış 
qaydasıdır. Etika konkret olaraq - əxlaq haqda  fəlsəfi təlim, adət, dəb, xarakter –
etik(yaxşı) və ya qeyri - etik (pis) mənasını daşıyır (BEKM 2002). 
     Dəyərlər – konkret əxlaq və ya etik normalarını , adətləri, mədəniyyəti, habelə hər 
hansı bir fəaliyyət sahəsində əhəmiyyətli prinsipləri əks etdirir. Dəyər anlayışı Avropada 
yaradılmışdır. Dəyərlər  konkret insana, insan qrupuna, cəmiyyətinə, insanlararası 
münasibətə aiddir , hər bir halda müxtəlifdir. Ümumi və fərqli dəyərlər, habelə tarixən 
dəyişən dəyərlər  vardır.  Hər yeni dövrdə bilik və təcrübənin artması ilə mədəniyyətin 
bəzi əlamətləri, adət və mərasimləri haqda dəyərlərin köhnəlmiş, yəni rasional olmadığı, 
hətta zərərli olmağı aşkar olur və dəyişdirilir. 
    Qeyd: hər hansı qeyri - rasional cəmiyyətdə əxlaq prinsipləri  və etik davranış 
normaları insanların varlılığına, statusuna, siniflərə /gruplara görə müxtəlifdir. Xüsusilə 
dövlət qulluqçularının əxlaqı  adi əhalidən fərqlidir. Alverçilərin, həkimlərin, hərbçilərin, 
müəllimlərin, oğruların, vəzifəlilərin əxlaqı fərqlidir. 
    Cəmiyyətdə rəsmi əxlaq prinsipləri və etik normalar cəmiyyətin  konkret quruluşundan 
asılı olaraq və bu quruluşun hakim idarəedici strukturu tərəfindən cəmiyyətə sırınmış  
ədalətli kimi qələmə verilən qaydalardır. Bu uzun dövr ərzində formalaşdırılır, 
cəmiyyətin beyninə yeridilir. Rəsmi əxlaq  real ictimai əxlaqdan xeyli fərqlidir. Rəsmi 
əxlaq hakim siniflərin əxlaqıdır və bu əxlaq əsasında onlar qanunlar yazır və idarə edirlər. 
Rəsmi əxlaq adətən qeyri - ictimai rasionallığı, qeyri - bərabərliyi, ədalətsizliyi müdafiə 
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edir və hakim sinfə üstün imkanlar vermək məqsədi güdür. İctimai xalq əxlaqı dəyərləri 
xalqın atalar sözlərində, adətlərində, məişətində, dünya baxışlarında əks olunurlar. 
     Aşağıdakı sahələrdə etikanın spesifik növləri vardır: a)  həyat, yaşamaq, yaratmaq, 
düşüncə, davranış dəyərləri; b)  təbiətə münasibətdə; c)   cəmiyyət və fərd ; d) elmi, bədii 
yaradıcılıqda; e)   həkimlikdə, səhiyyədə;  d)  iqtisadi sahədə (biznesdə); i)  qərar 
qəbulunda; e)  turizmdə. 
Rasional  cəmiyyətin dəyərləri,  qərar qəbulunda etik prosedurlar, əxlaq kodeksi  hissə 2-
də təsvir olunur. 
     UNESKO 2005 –ci ildə beynəlxalq təşkilatlara aşağıdakı Ümumbəşəri dəyərlərin 
həyata keçməsinə kömək etməyi təklif etmişdir:  
İnsan ləyaqətinə hörmət; bərabər ədalət mühakiməsi ; dözümlülük; bərabərlik; sülh və 
əməkdaşlıq 
    Yazılı etik normaların mənbəyi cəmiyyətin qəbul etdiyi konstitusiyalarda, insanlar 
arası müqavilələrdə, korporativ əxlaq və davranış qaydalarında, beynəlxalq sahədə isə 
İSO standartları, firmalarda qəbul olunmuş davranış qaydaları, BMT sənədləri , İnsan və 
Vətəndaş Hüquqları Deklarasiyası, Olimpiya  hərəkatının kodeksi, Beynəlxalq cinayətlər 
üzrə  tribunal və s. sənədlərdir.  
 
Mədəniyyət.  Dəyərlər.  İnsanın təməl hüquqları 
 
İnsan cəmiyyətlərini və ya kollektivlərini bir - birindən fərqləndirən ümumi əlamətlərdən 
biri mədəniyyətdir. Mədəniyyət cəmiyyətin dilini, adətlərini, mərasimlərini, əxlaq və 
mənəviyyatını, dünyagörüşünü,  bütün həyat tərzi elementlərini əhatə edir. Mədəniyyət 
konkret ərazilər və avtonom icmalar daxilində formalaşır, yəni avtonom mühitlərin 
nəticəsidir, ona görə də bir - birindən fərqlidir. Müasir  baxışlar mədəniyyətlərin oxşar və 
ya eyni əlamətlərinin - dəyərlərinin ( dəyərlər mədəniyyətin elementləridir) olmasını 
müəyyən edir. Əsas dəyərləri, demək olar ki, hər bir xalq müstəqil evolyusiya nəticəsində 
özü yaratmışdır. (Vendel Bell 2005).  İnsanların ümumi dəyərlərə əməl etməsi onların öz 
həyatlarını və başqaların həyatını yaxşılaşdırmağa xidmət edir. Lakin dəyərlər də doqma 
deyil. Dəyərlər içərisində bu və ya digər subyektiv təsirlər nəticəsində elələri var ki, 
insanları əzab çəkməyə, kasıblığa, başqaları ilə vuruşmağa, başqa millətlərə düşmənçilik 
etməyə, öldürməyə, zorakılıqa səbəb olur. Buna görə də dəyərlər insan idrakı tərəfindən 
daim analiz edilməli, rasionallaşdırılmalıdır. Lakin bunu xalqların və hər insanın özləri, 
başqalarının zorakılığı olmadan dərk etməklə etməyə haqları var. 
     Hər bir qrup və kollektiv daxilində və kollektivlər, icmalar arasında tarixən 
formalaşmış və hamının arzu etdiyi, qəbul edilmiş aşağıdakı dəyərlər vardır: bilik, 
həqiqət, səmimilik, düzgünlük, insan həyatı, ədalət, sülh, əməkdaşlıq, sadiqlik, azadlıq, 
çalışqanlıq - əməksevərlik, sağlamlıq, məhəbbət, xeyirxahlıq, başqalarına qayğı, 
bağışlaya bilmək, hörmət etmək, etibar etmək, özünə nəzarət, mülayimlik, təvəzökarlıq, 
və başqaları. Digər tərəfdən dəyərləri fərdi və insanlararası (ictimai) münasibətlər 
qruplarına da bölmək olar. İnsanlar arası dəyərin ən qiymətlisi  ədalətdir.  Bu hər bir 
məsələdə bərabərlyin gözlənilməsidir. Demokratiya və insan hüquqları dəyərləri məhz 
icmada meydana çıxır və  ədalət dəyərinin konkret reallaşdırılmasını əks etdirir. Onların  
olması üçün insanın mövcud olması-yaşaması təmin edilməlidir. Bu o deməkdir ki, ən azı 
hər kəs kifayət qədər yeyə bilməli, lazımı  şəraitli mənzil, layiqli iş yeri, hər uşağın 



 107

məktəbə getmək imkanı, səhiyyədən istifadə imkanı, təmiz içməli su və mərkəzi 
sanitariya - kanalizasiya xətti olmalıdır. Bu şərtlərə tamamilə haqlı olaraq yeni dövrdə 
insanın poçt., internetdən istifadə imkanı, təcili yardım, mədəniyyətlə, elmlə , 
yaradıcılıqla məşğul olma imkanı, məlumat almaq imkanı, keyiyyətli yollar, idarədə 
iştirak imkanını, rasional idarə mexanizmini əlavə etmək olar. Bu siyahı, şübhəsiz, 
ketdikcə artacaqdır. Bunlar insanın təməl hüquqları haqda dəyərlərdir .  
     Biz müşahidə edirik ki, bütün insan cəmiyyətləri ilk “oğurlama”, “yalan danışma”, 
“aldatma”  dəyərlərindən tutmuş bu günkü daha geniş dəyərlərə qədər özləri yaratmış və 
bunlarla yaşamışdır. Bir xalqın - məsələn, Ərəb islam qoşunların , İsgəndərin, Hitlerin,  
Səlib yürüşlərinin - digərinə onun mədəniyyətini dəyişmək bəhanəsi altında hücumları 
insanlıq əleyhinə vəhşilik olmuşdur. Hər xalqın mədəniyyəti özü üçün xoşdur. Bir 
millətin digərinin mədəniyyətini özü ilə müqayisə edib ona yaxşı və ya pis deməsi səhv 
və əxlaqdan kənardır. Əgər hər bir xalq özü tarixi evolyusia nəticəsində özü öz icması 
üçün ümumi mədəniyyət, davranış normaları yaratmış və yaşamışsa, başqa millərlərin 
onu dəyişməyə haqları ola bilməz. Elə bu gün də heç bir xalqın və dini fanatik qrupun 
başqasının mədəniyyətini və düşüncəsini  zorla dəyişdirməyə haqqı yoxdur. Bu həmişə 
vandalizm və bəşəriyyətə xəyanət olmuşdur. Mədəniyyəti dəyişdirmək qəsbkarlıq üçün 
bəhanə kimi istifadə edilmişdir. Əsas məqsəd isə qəsbkarın maddi xeyir alması, istismar 
və harın yaşaması olmuşdur. 
21-ci əsr üçün  dəyərlər 
BMT 2000 – ci il Millennium deklarasiyasında 21-ci əsr üçün aşağıdakı dəyərlərin rəhbər 
tutulmasını dövlətlərarası əlaqələrdə tövsiyyə etmişdir:  
Azadlıq  Kişi və qadın, öz həyatlarını yaşamaq və uşaqlarını ləyaqətlə, aclıq çəkmədən, 
zorakılıq qorxusu olmadan, repressiya və ədalətsiz münasibətdən azaq olmaq hüquqlarına 
malikdirlər Demokratiya və kütləvi iştirakla edilən idarəetmə insanların iradəsinə 
əsaslanır ki, məhz bu hüquqları ən yaxşı təmin edir. 
Bərabərlik  Heç bir individuala və millətə inkişafdan xeyir görmək qadağan oluna bilməz. 
Qadın və kişilərin bərabər hüquqları və imkanları təmin olunmalıdır. 
Həmrəylik . Qlobal problemlər elə həll olunmalıdır ki, xərclər və işin miqdarı-ağırlığı 
düzgün və  əsas  bərabərlik  və sosial ədalət prinsiplərinə uyğun olaraq bölünsün. Kim ki 
əziyyət çəkir və ya ən az xeyir alırsa, ona daha çox xeyir almasına kömək edilməlidir. 
 Dözümlülük. İnsan digər inamı, mədənyyəti, dili başqa olan insana hörmət etməlidir. 
Cəmiyyət daxilində və cəmiyyətlər arasında fərqlərdən nə qorxmaq, nə də onları 
sıxışdırmaq lazımdır, bunlara bəşəriyyətin qiymətli varidatı kimi baxmaq lazımdır. Sülh 
və dialoq mədəniyyəti bütün sivilizasiyalar arasında aktiv həvəsləndirilməlidir 
Təbiətə hörmət    Bütün canlılarla və təbii ehtiyatlarla iş zamanı Dayanıqlı inkişafın 
tələblərinə uyğun olaraq ehtiyatlılıq göstərilməlidir. Ancaq bu yol ilə təbiət tərəfindən 
bizə verilmiş hədsiz planet xəzinəsi saxlana və sonraki nəsillərə verilə bilər. İndiki qeyri - 
dayanıqlı istehsal və istehlak  dəbi bizim gələcək nəsillərin maddi rifahı mənafeyi naminə 
dəyişdirilməliir 
Eyni məsuliyyəti daşıma . Dünyanın iqtisadi və sosial inkişafının idarəsində , habelə 
beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhlükə yaratmaqda məsuliyyət,  bütün dövlətlər 
arasında bölünməli və icra olunmalıdır. Birləşmiş Millətlər bu məsələdə əsas rolu 
oynamalıdır. 
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Anlayışların və dəyərlərin mənasının fasiləsiz dəyişilməsi və yenilərinin yaranması  
qanunu 
 
İnsan nitqindəki xüsusi dünya , Yer təbiəti, maddi varlıqlar,  cəmiyyət, insan haqda 
anlayışlar, əxlaq və davranışın  anlayışları,  qiymətləndirmə fasiləsiz  zaman pillələrinə 
uyğun  formada dəyişir. Xüsusilə, göstərmək lazımdır ki, qədim insanların, cəmiyyətlərin 
yaratdığı universal əxlaq anlayışları və normaları, öz mahiyyətini zamanla, quruluşla 
paralel dəyişir. Məsələn : 
 “Oğurlama “ tələbi. Bu tələb oğurluq anlayışı əsasında yaradılıb.   İlk primitiv və ilkin 
quldarlıq cəmiyyətində bu tələbin bir mənası var idi - başqasının malını xəlvətdə götürüb 
mənimsəmə. Sonrakı quldarlıq və kapitalizmdə daxil olmaqla bütün quruluşlarda,- hansı 
ki müharibə və zorakılıq, istismar xarakterikdir, -  oğurluqun  yeni,  açıq formada, zorla  
ələ keçirmək  və ya qanuni ad verməklə yeni  növü meydana gəldi.  Mahiyyətcə, gizli və 
ya zorla ələ keçirilən mal oğurluqdur. Hərgah yeni quruluşlar, daha doğrusu, dövlətin 
olduğu bütün sistemlərdə,  müharibədə bütün soyğunçuluq və gizli, açıq formada ələ 
keçirilən malı oğurluq saymadı, hakim sinif bunu oğurluq deyil, qənimət (düzgün iş) 
saydı.  Eynilə istehsalda əməyin istismarını oğurluq deyil, düzgün iş hesab etdi. 
“Aldatma” tələbi-  yeni quruluşlarda  bütün ticarət  aldatmaq prinsipi ilə qurulsa da, bunu 
aldatmaq saymadı. Habelə “başqa qadınla görüşmə” tələbi, eynilə, bunun əksi başqa 
adlar altında insanların xarakterik xüsuiyyəti olaraq qalmışdır. 
     Beləliklə, biz görürük ki, dünyada oğurluq, aldatamaq,  yalan danışmaq, başqa qadınla 
yaşamaq və digər  primitiv cəmiyyətdə qadağan olunan davranışlar  əbədi olaraq  
qalmışdır. Lakin adları dəyişilmişdir. Elə məna verilmişdir ki, bu məna keçmiş  
tələblərdən kənarda qalmışdır.   
 Nəticə: İlkin ibtidai icmanın əxlaq qadağanlarına aid olan hərəkətlər  yeni ictimai 
sistemdə icma -insan münasibətlərində hakim sinif  tərəfindən qanuniləşdirilərək başqa 
adla saxlanılır və yaşamaq vasitəsi , hakimiyyət vasitəsi rolu oynayır. Başqa sözə, “Mənə 
olar, sizə olmaz” formasında saxlanılır. 
 
Dostluq və  əməkdaşlıqın nəzəriyyəsi  və istifadəsi 
   Təbiətdə və kainatda  birlik, kombinasiya ən yüksək bir parametrə, bir xassəyə , bir 
əlamətə görə mövcuddur. Qalan parametrlər isə ikinci dərəcəli əlaqə rolu oynayır. 
   Eynilə, cəmiyyətdə də hamı - yalnız bir xasiyyəti, bir fəaliyyəti, bir seçilmiş məqsədi,  
həyat tərzi və s. əlaməti  üstün seçib, bir - biri ilə əlaqəyə - dostluq və əməkdaşlığa girir. 
Bu zaman digər əlamətləri, dəyərləri   kənara qoyurlar. Başqa sözlə, əməkdaşlıqda, 
əlaqədə, yalnız bir dominant dəyər (qabuliyyət, mənafe,  xarakter, ehtiyac) bu 
əməkdaşlığın  əsası olur. Baxmayaraq ki, başqa parametrlər uyğunsuz, xoşaqəlməz, 
dözülməz ola bilər. Əsas bir parametr və ya dəyər üzərində qurulan dostluq zamanı 
insanlar qəsdən digər xarakter və qabiliyyətləri “görmürlər”, görmək istəmirlər, 
danışmırlar, müzakirə etmirlər. Həqiqətdə, hədsiz müxtəlif xarakter və maddi mənəvi 
inkişaf səviyyəsində olduqları üçün insanların müxtəlif konkret ehtiyacları – mənafeləri 
var. Onlar arasında hər bir parametrin uyğunluğu və hər bir parametr üzrə dostluq 
etmələri qeyri - mümkündür. Ona görə, onlar könüllü yalnız bir parametri seçib onun 
əsasında həmin ehtiyacı ödəmək məqsədilə əməkdaşlıq və dostluq edirlər. Başqa cürə, 
yəni bütün xassə və parametrlərin, xarakterin, davranışın uyğun olması  əsasında  
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əməkdaşlıq mümkün deyil. Evləndikdə də ailənin birliyini  yalnız bir parametr, bir 
seçilmiş məqsəd saxlayır. Məsələn, cinsi ehtirası ödəmək, uşaq dünyaya gətirmək, varlı 
olmaq, həmsöhbət olmaq, birlikdə yaratmaq, birlikdə  gəzmək və s. Bu zaman qalan 
dəyərlər ikinci dərəcəlidir və yaxud dözülə biləndir. Cəmiyyətdə ən pis adamın, ən 
eybəcər qadının da dostu ola bilər, şübhəsiz, onlarda elə  digər xassə, xarakter, əlamət var 
ki, dostluq üçün üstün rol oynaya bilər.  
     Bəzən, bəzi insanın, doğrudan da, bu ümumi nəzəri qaydanı anlamayaraq  heç bir 
dostu olmur, o elə düşünür ki, hamı və ya dost olmaq istədiyi adam yüz faiz onun istədiyi 
kimi olmalıdır və nəticədə dost tapa  bilmir  Bu səbəblərə görə də belə adam haqda 
deyirlər “o heç kəslə oruc tutub, bayram etmir”. Belə bir adam müzakirələrdə öz 
fikirlərini açıq deyir, üzünü maskalamır, eyibləri görməməzliyə vurmur. Sözün, həqiqət 
olsa da, kiminsə mənafeyinə zərər vurmasını nəzərə almır. Hər bir həqiqət  axı kiminsə 
xoşuna gəlmir. 
     Bəzi adamlar, qruplar, siniflər başqaları ilə qəsdən dostluq edirlər ki, ondan öz işlərini 
düzəltmək üçün istifadə etsinlər. Düzələndən sonra isə asanlıqla ona xəyanət edir. Mühit 
dəyişdiyi üçün, digər problemlərini, digər əməkdaş tapmaqla həll edirlər. Həqiətdə,  əbədi 
dostluq olmur. İnsanlar arasında  zirəklər, qanunu daha yaxşı anlayanlar qəsdən daha 
yumşaq,  məsləhətçi, ağıllı, nüfuzlu, varlı-  tipli adamlarla dostluq axtarır və edir, öz şəxsi 
işlərini düzəldir, onların vasitəsilə daha çox xeyir almaq məsələsini həll edirlər.  Sonra 
vəziyyət dəyişir, onları atır, yenilərini tapır və dostluq edirlər. Ağıllı, bilikli, qabiliyyətli, 
aldada bilməyən, nüfuzlu   adamlar, beləliklə həmişə aldadılmağa, vasitə olmağa, istifadə 
edilməyə  məruz qalır. Onlar əbədi qurbanlardır. 
    Dostluq prinsipinə görə cəmiyyətdə  hamı öz maskasını geyir. Maska dalından danışır, 
ünsiyyətdə olur. Ona görə də burada nəyin düz, nəyin səhv olduğunu söhbətdən müəyyən 
etmək çətin məsələyə çevrilir. Hamı öz əsil məqsədini gizlədərək və başqasının xətrinə 
dəymək istəməyərək, elə bir uyğun gələn bir (yalnız bir) əlamət axtarır ki, əməkdaşlıq 
qura bilsin. Əməkdaşlıq qura bilməsə yaşaya bilməz.  Belə bir mühitdə  hamı həqiqət 
tərəfdarı olsa da, özünə aid olan həqiqəti eşitmək istəmir, özünə zərər verən həqiqətin 
başa düşülməsinə və deyilməsini istəmir.  Bəzi insanlar bunu görüb deyir “dünyada 
həqiqət yoxdur, düz danışan yoxdur”. Qeyd etməliyəm ki, həqiqət anlayışı yalnız insan 
yaranandan sonra şüurlu insanın müəyyən etdiyi anlayışdır.  Əgər vəhşi təbiətdə hər canlı 
yaşamaq üçün hər üsuldan, imkandan istifadə edirsə, bu onlar üçün əsas  həqiqət 
qanunudur. Cəmiyyətdə isə  yaşayış uyğunlaşdırılmış, razılaşdırılmış, sülh forması tələb 
edir. Bunu əldə etmək üçün hamı bütün həqiqətlərin  aşkar deyilməsi və nəzərə alınmasını 
tələb edir, lakin fərdi olaraq (hər insan, qrup, və sinif) özünə xoş olmayan həqiqətin 
nəzərə alınmamasını istəyir. Eynilə, bütöv cəmiyyətlər, kollektivlər, dövlətlər müxtəlif 
ideologiyanı;  dini qəbul edənlər,  onlara aid həqiqətləri , onların gizlətdikləri davranış və 
tarixi səhvlərini, antihumanist və ya digər cəmiyyətə, dövlətə qarşı zorakılıqlarını əks 
etdirən həqiqətlərin deyilməsini, yada salınmasını istəmirlər. Bu problemi Rasional 
cəmiyyət nəzəriyyəsi və konstruksiyası həll etmişdir. Rasional qərar qəbulu prosedurları, 
əxlaq və davranış, ünsiyyət, nəzakət, etiket qaydaları, rasional həyat tərzi, ictimai iştirak 
mexanizmi bu problemi həll edir.      
Dünyanı yaxşılığa dəyişmək olarmı? 
    Bu suala cavb vermək üçün, burada nəzərdə tutulan bəşəri sistemin hissələrinin-
ölkələrinin təşkili və fərdi insanların şüur səviyyələrinə baxmaq lazımdır. Qəbul etməliyik 
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ki, hər bir insan, ölkə və ümumu bəşər sistemi dalğa - varı inkişaf və davranışdadır. Hər 
birinin spesifik amplitudası, dalğa uzunluğu və tezliyi var. Bu dalğalar, şübhəsiz, onların 
yüksəlmə - zəyifləmə, yaxşı - pis davranışlarını zamanda müxtəlif sürətini(tezliyini) əks 
elementlərinin, keyfiyyətlərinin amplitudasını – son hədlərini əks etdirir: 1)üst sistem – 
ümumi təsir edici rolda  2) rasional ictimai təşkil bilikləri və  idarəetmə, 3) dünya və 
bəşər sisteminin dərki yenə də dalğa formasında hər bir insana və ölkəyə təsir edə bilər. 
Hər bir insan və xalqın – dövlətin davranış dalğalarının-sinusoidlərin amplitudalarını 
azaltmaq, yəni son hədlərini azaltmaq və ortaya yaxınlaşdırmaq mümkündür. Lakin bu 
heç vaxt ortaya düşməyən  və dalğa olmayan - artmayan və azalmayan ola bilməz. Bu, 
yalnız bəşər sisteminin təşkili quruluşunu, həyat prinsipini - domintantlıq prinsipini 
dəyişməklə edilə bilər. Məsələ orasındadır ki, bu prinsipi müdafiə edən - məhz onun 
vasitəsilə yüksək status və dominantlıq əldə etmiş qüvvələr bu dəyişiliyə qarşıdırlar. Bu 
sistem, bəşəriyyətin bir hissəsinin  kasıblığı, istismarı əsasında , digərinin dominantlığı - 
yaxşı yaşamasıdır. Son cavab belədir: Dünyanın yaxşıya dəyişməsi  nəzəri cəhətdən  
mümkündür. Yalnız ümumbəşəri əxlaq və dəyərlər, rasional təşkil və rasional dünya 
birliyi bunu əldə etməyə imkan verər. Bu şüurların dəyişməsilə baş verə bilər. Bunun 
üçün dünyanın  ölkələrini, idarəsini siyasətçilərin əlindən alıb cəmiyyətin öz əlinə vermək 
lazımdır. 
Nəticələr. Dünyanın quruluşu və dərk etmə nəzəriyyəsi 
Şeylər sistemik quruluşa malikdir. Bu məsələni bu hissədə araşdırdıq. Bəs insan bunun 
belə ya qeyri - belə olmasını necə bilə bilər? Bu suala cavab axtardıqda, biz insanın 
şeyləri dərk etmə üsulunu müəyyən edə bilərik. Bu üsul dərk emə nəzəzriyyəsi adlanır. 
Şeylərin xassələrini, keyfiyyətini ,  rolunu şüuru olan varlıqlar ancaq başqa şeylə 
müqayisədə idrakın vasitəsilə müəyyən edə  və ya hiss edə bilərlər. Bunlar həm heyvanlar 
- az dərəcədə, həm də insanlardır -çox dərəcədə. 
Nyutonun 3  qanunundan çıxan nəticələr:  
Nyuton İ qanununa görə əgər cismə təsir olmasa,  o öz sükunət və bərabərsürətli düzxətli 
hərəkətini saxlayacaqdır. Bu qanun ideal vəziyyət üçün çıxarılmış nəticədir, yalnız ölçmə 
üçün və reallığı anlamaq üçün formulə edilmiş bir şərti – xəyali prinsipdir. Daha doğrusu, 
bu kainatdan kənarda götürülmüş bir xəyali cismə aid edilən qanundur, Yer mühitində 
hərəkəti anlamaq üçün istifadə edilən instrumentdir. Məsələ burasındadır ki, kainatdan 
kənar bir cisimin olması mümkün deyil ki, onun özünü necə aparacağını təsəvvür edək. 
Bunu fərz etmək olmaz. Nyuton burada xalis fərziyyəyə əsaslanır: “əgər olsaydı – olardı”. 
Bu qanun xəyali dünyanın qanunudur. Bu qanunu real dünyanın qanuna çevirməklə,  
nəinki mexaniki hərəkəti anlamaq, eləcə də bütün dünyanın və elementlərinin yaranması 
və olmasınını dərk etmək olar. 
Bu qanunu çevirərək belə ifadə etsək, o  real həqiqəti daha düzgün  əks etdirər: 
Yalnız şeylərə qüvvə təsir etdikdə şeylər yaşaya bilər, hərəkət edə bilər. 
Real dünyada  şeylər tək olmadığına görə məhz ( başqalarından olan) təsir altındadırlar. 
Onlar yalnız təsir altında olduqda yaşaya bilərlər. Təbiətin müşahidəsi və məntiqi analizi 
belə ümumi qanunlar  formalaşdımağa imkan verir. 
1.  Şeylərə qüvvə təsir etdikdə yalnız o yaşaya bilər, hərəkətdə, inkişafda, dəyişmədə ola 
bilər.  
2. Şeylər təsir olmasa yarana bilməz, forma ala bilməz, xassə ala bilməz, yaşaya - ola 
bilməz. 
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3. Hərəkətin, inkişafın, dəyişiliyin  sürəti , istiqaməti,  xarakteri,  formanın əlamətləri , 
xassələri ona təsir edən qüvvə ilə və ya impuls ilə düz mütənasibdir  
Hər konkret qeyri - mexaniki hal üçün F=ma formuluna oxşar formula yazıla bilər. 
Bu prinsip səbəbiyyət qanunua gətirir: 
4. Səbəb şeylərə edilən təsirlərdir. Səbəbin təsirindən və gücündən asılı olaraq nəticələr 
əmələ gəlir. Səbəb olamasa,  nəticə olmaz. 
5. Hərəkət , inkişaf , dəyişilik bərabəsürətli ola bulməz, yəni artıb azalan , yaxşılaşan, 
pisləşən, siklik, dalğavari və s.  müxtəlif istiqamətlərin kombinasinda ola bilər. 
Bu prinsiplərin genişləndirməsi və real dünyaya tətbiqi əsasında  

a) Nyutonun ümumdünya cazibə qanunu, 
b)  elektrik yükü üçün kulon qanunu, 
c)  qazlar üçün bir qrup qanunlar,   
d)  bioloji , sosial,  iqtisadi və digər sahələrdə qanunlar formulə edilmişdir və 

olmayanlar ediləcəkdir. 
Sonrakı ümumiləşdirmələri mən siz oxuculara həvalə edirəm. 
Eynşteyn isə deyirdi ki, elə bir üsul yoxdur ki, şeyin hərəkətdə ya sükunətdə olmasını 
müəyyən edə bilsin. Bu prinsip nəinki kosmos üçün, eynilə hər şey üçün , yer üzərində  
də doğrudür. Bütün dünya və yer aləmi üçün də bu o deməkdir ki, şeyi aşkar etmək 
istəyən müşahidəçi üçün  də  digər bir şey - ölçü sistemi və ya müqayisə üçün :  cisim , 
əşya,  istənilən canlı və cansız varlıq, qurğu , sosial sistem olmasa şeyin necə, nə olması 
haqda heç nə bilmək olmaz. Bunu  bimək üçün müqayisə etməyə bir şey və ölçməyə ölçü 
sistemi lazımdır. 
 
5. İdealist dini baxışların  manipulyasiyası . 
 
1) Atomu yaradan zərrəciklərin şüurlu olması haqda uydurma 
      Bu gün spekulyasiya  və təhrif etmə predmetlərindən biri 1927 – ci ildə bir qrup 
alimin toplaşıb Kopenhagendə kvant fizikasının mənası haqdakı anlaşmasıdır (Vendell 
Bell 1995). Orada bu qrup belə qəbul etmişdir ki, zərrəciklər şüura malikdir. Digər 
alimlər: Eynşteyn, Plank, Şredinger isə belə izahın qəbul olunmaz olduğunu birdimişdilər.  
Şüurlu zərrəcik anlayışını mətbuatda, xüsusilə, Türk  mətbuatında İslam alimləri Tanrının  
dünya zəkası qəbul edərək -  hansı ki belə düşüncə İslamın fundamental Tanrı anlayışına 
ziddir - bu zərrəciklərin maddəni yarada bilməsini Tanrını sübut edən  fakt kimi irəli 
sürürlər. Mətbuatda habelə tez - tez çıxış edərək, onlar deyirlər: “Tanrı hər şeyə qadirdir, 
o bütün hissəcikləri bir yerə toplayıb dünyanı (yəni materiyanı ) yarada bilər”. Elmin 
kəşvlərini diqqətlə izləyərək, dini xadimlər çox həvəslə hər bir elmi faktı, anlamadıqları 
Tanrının sübutu kimi qələmə verməyə cəhd edirlər. Bu zaman, dini mənbələrə, müqəddəs 
kitablara zidd danışdıqlarını unudurlar. Bu manipulyasiyanın səbəbi, şübhəsiz, şəxsi 
bizneslərin güdülməsidir. Bu haqda hissə 4- də geniş məlumat verilir.  Burada biz çox 
qədim insanlarda  olduğu kimi, müasir insanın da  özünün şüura malik olduğu xassəsini 
ətraf mühitə aid etməsi cəhdi ilə üzləşirik. Bu təbii universal insan xarakteridir ki, hər 
insan başqasını da özü kimi təsəvvür edir, ondan özünün edə biləcəyi hərəkəti gözləyir. 
Zərrəciklərin şüurlu ola bilməsi ideyası, digər tərəfdən, idealistlər tərəfindən insanın 
fikirlə uzaqda duran insana təsir etməsi faktı ilə əsaslandırılır. Bu fikirlərində onlar çox 
kobud təhrifə və oxşatmaya yol verirlər. Məlumdur ki, cərrəciklərdən olan dalğalarda 
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şüurlu insanlar vasitəsilə səs, görüntü, əmr yazılmasa və göndərilməsə, o dalğalarda, heç 
bir şüurlu məna, məqsəd olmur. Belə  məlumat yazılmış dalğalar ancaq idarə edilən 
göndərici - şüalandırıcı və uyğun qəbuledici olmasa heç bir işə  yaramır. Kainatdakı belə 
dalğalar mənbəsi - ulduzlar, Günəş, qalaktika, şübhəsiz, heç bir şüurlu məlumat daşımır 
və belə bir şüurlu məlumat indiyədək alınmamışdır.  
2) Dünyada yaradıcının  ali məqsədi haqda uydurma  
    Kimya professoru Pankratov ( 2000) Aristotelin teleloji prinsipini yenidən dirildərək, 
hesab edir ki, Nyutonun Birinci qanunu ilə bərabər teleloji prinsipi – Dünyada məqsədin 
də olduğunu qəbul etmək lazımdır. Bu, təbiətin məqsədidir, bu məqsəd həyatdır, yəni 
həyatı yaratmaq məqsədidir. “Bu məqsəd təbiətdə  hansısa naməlum qüvvənin olmasını 
ifadə edir, hansı ki, məqsəd vasitəsilə reallaşır”. Və bu əsasda deyir ki,  məqsəd dünyada 
olan 4 əsas qarşılıqlı təsir növünə əlavə olan 5 –ci təsir növüdür. Məsələn, suyun 
strukturu və xassələri məqsədli , qarşılıqlı uyğun  konstruksiya edilmişdir ki, həyatın 
yaranmasına, həyata xidmət etsin. Belə nəticəyə gəlir ki, təbiət Nyutonun cızdığı şəkildə 
deyil , başqa - dünyanın quruluşunun vahid yaranma planına uyğun harmonik və ciddi, 
birləşmiş həyat yaradan əlaqələr formasında görsənir. Bu yeni dünya şəklində dünyanı 
birləşdirən və onu idarə edən, işləyən məqsəd – həyat vardır.  Deməli,  təbiətdə dünyanı 
idarə edən Ali qüvvənin olması nəticəsi yaranır. Beləliklə, alim yeni dini - elmi 
dünyagöüş yaratdığını deyərək- burada hər şeyin ALİ QÜVVƏ  tərəfindən yarandığını və 
hər şeyin dünya yaratma planına uyğun olmasını qəbul etməklə elmlə dini birləşdirdiyini 
iddia  edir. 
Qiymət. 
    Bu məntiqlə əlbəttə bu müəllif torpağın, havanın, odun, dağların, metalların, duzun, 
bitkilərin – hamısının həyat məqsədilə yaradıldığını deyərdi. Ayın da gecə yerə işıq 
saçması və sonradan islamın Ay təqvimini yaratması məqsədilə yaradıldığını deyərdi.  
Bəs görəsən, o,  bir neçə milyard il əvvəl göydən  Yerə baxsaydı, nə deyərdi ? Heç bir 
həyat izi yox idi. O, görəsən, bir neçə milyard ildən sonra Yerin spiral qalakitikanın bir 
elementi olduğundan onun mərkəzinə çatıb məhv olmasında hansı məqsədin olmasını 
deyə bilərdi? Və yaxud Hitlerin İİ Dünya müharibəsini yaratmasını 50 Milyon insanın 
məhv edilməsini, Sunami, zəlzələ, daşqınların hansı həyata xidmət etdiyini necə izah edə 
bilərdi?  İnsanların hələ professor, akademik adlanması və cibində belə bileti daşıması  
onların zəruri biliklərə və anlamağa çatması demək deyil. İnsanların  beyninə girmiş bir 
Yəhudi keşişinin  öz məqsədi üçün uydurduğu prinsip onları sərbəst və məntiqi 
düşünməkdən məhrum etmişdir (bax hissə 4). 
     Rasional dünyagörüş bu nəzəri quramanı, tamamilə, xüsusilə yuxarıdakı bölmədəki 
məntiqlə rədd edir və əvəzində təbiətin düzgün sübut olunan modelini və prinsiplərini 
irəli sürür. Bu  müəllifin yalançı məntiqi  rellıqla, həqiqətlə heç bir uyğunluğu yoxdur. 
Müəllif dolayı yol ilə dünyanın naməlum Allah tərəfindən yaradıldığını və idarə 
olunduğunu təsdiq edir. Bunun əksinə, Rasional dünya nəzəriyyəsi deyir ki,  həqiqətdə, 
dünyanı yaradan və idarə edən naməlum  deyil, məhz məlum Allahdır, bu Allah dünyanın 
universal qanunlarıdır, mühitdir, təbiətdir. Bu Allah tamlıq qanunudur, bu Allah 
çoxluğun olma qanunudur . Bu ümumi asılılıq və ümumi bağlılıq, bu mühit və onun 
tamlığı qanunudur, bu mühit (sistem)və element ( ümumi və xüsusi;  cəm və tək və s.) 
asılılığı, təsir - əks təsir qanunudur. Dünya bir yaranma hadisəsindən ibarət deyil, dünya 
fasiləsiz yaranma və dəyişmə - məhv olma - yaranma ardıcıllığıdır. Bu proses ancaq təbii 
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qanunlar altında baş verir. Siz onu necə görürsünüz görün, hansı məqsədlər 
güdürsünüzsə, bu, sizin işinizdir, sizin fikrinizdən, baxışınızdan  asılı olmadan baş verən 
prosesdir.  
    Bu ALİ QÜVVƏ nədir ? Nə üçün müəllif bunun nə olduğunu demək istəmir, çünki 
bilmir. Məhz bunu bilməyə çalışsaydı, onda bütün dünya və suallar ona aydın olardı. 
    Belənçi yalan uydurmaların bir məqsədi var. Bu məqsəd hər şeyi naməlum Allahın 
idarə etdiyini insanların beyninə yeritməklə onları öz maddi və mədəni həyatları üçün 
mübarizədən yayındırmaq və naməlum Allahın adına istədikləri göstərişi, tapşırığı 
yazmaqla özünü onun nümayəndəsi elan etmək, insanları qul kimi idarə etmək, tabeçiliyi, 
diktaturanı qüvvətləndirməkdir. Allahı naməlum etməklə onlar onun adına hər şey yaza 
bilirlər, bütün tarix boyu bunu etmişlər, özlərini Allahın oğlu, vəkili, seçilmişi elan etmiş 
və dini diktatura, dini tabeçilik yaratmışlar.  Bütün Allah əsasında qurulan dinlər belə 
etmişdir. Digər, qeyri - Allaha əsaslanan dinlər belə etməmişlər, daha rasional yol 
seçmişlər. Tabeçilik nədir? O, bir yandan qayda yaradır, digər tərəfdən qaydasızlıq 
yaradır.(bax hissə 2) 
     Belə elmlə dini birləşdirmə cəhdi dünyanın hegemonu olan kapital və kapital 
sahiblərinin, kapitalın böyük cəmləşməsindən yaranan hegemon dövlətlərin ağalığı və 
ümumi istismarı əsaslandırmaq və izah etmək cəhdidir. Azad və zəhmətkeş cəmiyyətdən  
kapitalistlər, dövlət və dinlər tərəfindən sorulan pullar hesabına güc mərkəzlərinə çevrilən 
qurumlar  cəmiyyəti elə tabe və istismar olunan vəziyyətdə saxlamaq üçün müxtəlif 
ideyalar, nəzəriyyələr uydurur, beyinləri yuyurlar. Onlar tərəfindən cəmiyyətdən 
istismarla toplanmış pul saxta nəzəriyyələr, elmi din yaratmağa, insanları kölə kimi hələ 
uzun müddətə istismar etmək məqsədi daşıyır. Bu pullarla alimlər satın alınır, yeni 
tərbiyə, dini əsaslandıran saxta ideyalar yaradılır, elmlə dini brləşdirmək üçün yollar 
axtarılır. Maraqlıdır, bu alimin nəyinə lazımdır elmlə dini  birləşdirsin? Elmə bu lazım 
deyil, o dini uydurma və primitiv fərziyyələri, ehkamları qəbul edərək öz azadlığından, 
sərbəst düşüncədən, həqiqəti axtarmaqdan imtina edə bilməz. Əgər dinlərə bu lazımsa, nə 
üçün əsrlərcə elmə mane olur, alimləri yandırırdılar, həbsdə saxlayırdılar. Məsələ 
burasındadır ki, Dövlət və Din eyni məqsədlər uğrunda : din- mənəvi hakimiyyət və 
şüurun istismarı yolu ilə nəticədə maddi xeyir; dövlət isə fiziki istismar və izah edici 
ideologiya əldə etmək, habelə digər əhali qruplarını hakim qrupun xeyrinə istismar etmək 
məqsədilə birləşmişdir. Hər ikisi cəmiyyətin hesabına yaşamaq və varlı dəllallar və  dini  
qulluqçular sinfinin mənafelərini qorumaq kimi əsas məqsədə xidmət edirlər. Dini 
qulluqçular, xüsusilə, qarşıdan gözlənilən yox olmaq təhlükəsi qarşısında özünü elmlə 
maskalamaq və elmin dostu olmağa çalışır, qədimdə  adət etdikləri kimi  müxtəlif  yalan 
nəzəriyələr uydurulmasını stimullaşdırırlar, maddi təmin edirlər. Teist dinləri  yeni erada  
yaşamaq və  səhnədə qalmaq üçün yeni cildə girərək, dini elmləşdirmək və yeni rollar 
icra etməyi planlaşdırılar. Nə qədər dinlər məhv olmuş, unudulmuş və yeni dinlər onları 
əvəz etmişdir?. İndiki dinləri də qədim dinlərin taleyi - səhnədən gedişi  gözləyir.  

 
------------------- 
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HISSƏ 2.  RASIONAL CƏMIYYƏT NƏZƏRIYYƏSI VƏ KONSTRUKSIYASI 
 
1.  2006-ci il bəşəriyyətin inkişafinin qisa təsviri .  
     Hər bir ölkə daxilində, habelə dünya miqyasında  insanlar qrupunun yaşaması  və 
inkişaf etməsi üçün  insanların işi,  ideyalar, maddi ehtiyatlar və problemlər 
əlaqələndirilməlidir. Bu məsələ həm hər bir ölkədə, həm də dünya miqyasında böyük 
problemdir. Ölkələrdə bu məsələ çox böyük fərqlərlə pis – yaxşı, bir-təhər edilir. 
Şübhəsiz, bu insanların kollektiv ağlından xeyli geri qalır.  Dünya miqyasında isə dünya 
problemlərini həll etmək  və hər bir cəmiyyət – dövlət üçün səmərəli beynəlxalq mühit 
yaratmaq üçün  ilkin qlobal xidmət ( idarə) sistemi lazımdır. Bu rolu icra etmək üçün  
hazırda İSO standartları, WTO- Dünya Ticarət Təşkilatı qaydaları, İnternet protokollar, 
BMT və onun təşkilatlarının  standartları və müqavilələri yaradılır , hansı ki hava 
səyahətləri, poçtlar, ərzaq keyfiyyəti, maliyyə köçürmələri və sağlamlıq məsələlərini 
idarə edir. Bunun üçün  lazımı ideya, maliyyə və insan ehtiyatlarını, əmək qüvvələrini 
gündəlik əlaqəndirən sistemi yaratmaq tələb olunur, bu iş ancaq başlanmışdır.  
    Millennium Projekt layihəsinin  fikrincə,  belə əlaqələndirmənin böyük miqdarda 
nemətlər yaradacağı və insan həyatının yaxşılaşdıracağı gözlənilir. Nanotexnologiya, 
biotexnologiya, informasiya texnologiyaları,  dərk etmə elminin əməkdaşlığı  insanın 
həyat şəraitini  qida, enerji, su təchizatı vasitəsi ilə və informasiyanı və insanları 
birləşdirməklə yaxşılaşdıra bilər.  Layihə aşağıdakı nəticələrə gəlmişdir. 
   Ümumdünya iqtisadi nəticə 60 trilyon dollar həcmindədir, 2006- ilin hərbi xərcləri 1 
trilyondur və təşkil olunmuş cinayətkarların illik gəliri isə 2 trilyondur. 
    Dünya enerji tələbatı 2060-cı ilə 60% artacaqdır. Elm və texnologiyanın inkişafı və 
qloballaşma bu günün və gələcəyin etik məsələlərini meydana çıxarmışdır. Daha doğrusu, 
insan münasibətlərində  əxlaq və davranış normalarının əhəmiyyəti artmışdır. Ölkələrin 
inkişafını ölçmək üçün dayanıqlı inkişaf göstəriciləri yaradılmışdır. Bu göstəricilər:  
1.İnsan hüquqları , azadlıq və bərabrlik ; 2.Demoqrafik inkişaf və həyatın uzunömürlüyü, 
ölüm dərəcəsi; 3. Sağlamlıq şəraiti və sağlamlıqı qorumaq imkanı; 4. Təhsil, 
texnologiyalar və informasiyanın əldə edilə bilməsi; 5. İqtisadi inkişaf və xarici borcun 
olmaması; 6. Təbii ehtiyatların istifadəsi və ekoloji effektivlik; 7. Ətraf mühitin 
keyfiyyəti – təbii ehtiyatlar, torpağın istifadəsi, şəhər və kənd problemləri  olmuşdur. 
Dayanıqlı inkişaf göstəricilərinə görə Finlandiya , İsveç və İsveçrə ən yüksək yer, 
Əfqanistan, Somali və Burundi isə ən aşağı yer tutmuşlar. (Jerome Qlenn et al 2005)   
     Bu kitab müəllifinin də iştirak etdiyi  Millenium projektin dünya üzrə 454 aliminin, 
dövlət xadiminin, müstəqil məsləhətçilərin, geyri - dövlət təşkilatlarının,  korporasiyaların 
və beynəlxalq təşkilat nümayəndələrinin iştirakı ilə 2005 -ci il üçün  aşağıdakı 15 Dünya 
problemləri müəyyən edilmişdir (Jerome Qlenn et al 2005)  . 
     Hər bir problemi qısa təsviri ilə tanış olaraq  siz görəcəksiniz ki, məhz bu problemlər  
hər bir dövlətin və dünyanın idarəedilməsi nəticələridir.  
 
2006 il üçün 15 dünya problemi 
1. Hamı üçün dayanıqlı inkişaf necə əldə edilə bilər? 
Dünyada karbon qazı tullantısı bitki və okeanların  həzm etməsindən 2 dəfə çox -7 
milyard tondur; buna görə parnik effekti yaranır, buzlaqlar sürətlə əriyr, əsrin sonuna 
dənizlərin  səviyyəsi 88 sm,  istilik 1,4 - 5,8 dərəcə atratacaqdır. Quşların növlərinin 12%, 
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məməlilərin 25%-i, amfibiyaların 30%-i qırılma təhlükəsindədir. Bəşəriyyət ketdikcə 
daha çox ehtiyatları istifadə edir .Torpaqlar səhralaşır, meşələr azalır . Dayanıqsız inkişaf 
bəşəriyyətin gələcəyinə təhlükədir. 
2. Hər adam münaqişə olmadan kifayət qədər təmiz suyu necə əldə edə bilər? 
1,1 mlrd adam təmiz su əldə edə bilmir;  2,6 mlrd adam sanitariyadan kənardadır. 
Bəşəriyyətin 40% -i su ilə sərhədlərdə yaşayır ki, bu da konfliktlər yaradır. 3000 təmiz 
suda yaşayan heyvan növləri qırılmaq təhlükəsindədir, xəstəliklərin 80%-i təmiz suyun 
olmaması ilə əlaqədardır. Afrikanın 38% əhalisi təmiz su və sanitariyadan istifadə etmir, 
bir çox ölkələrdə su qıtlığı var, bu, habelə effektsiz istifadə nəticəsində baş verir. 
3. Əhali artımı və ehtiyatlar necə bir- birilə uyğunlaşdırıla bilər? 
1950 –ci ildən əhali 4 mlrd artmışdır; həyat   ömrü  47 ildən 65 ilə artmışdır; 2050 –ci ildə 
2 mlrd 60 yaşdan yuxarı insan olacaqdır;  insanların qocalığı artır, bu saqlamlıq 
sistemlərinin və pensiya vaxtlarının dəyişdirilməsini tələb edəcəkdir. 2030 - cu ildə 60 % 
artıq su tələb olunacaqdır; torpaqların şoranlaşması ilə 13 % az dənli bitkilər toplanır. 
Afrikada  təbii ehtiyatların səhv idarəsi əhalinin həyatını xeyli pisləşdirmişdir, xəstəlik və 
müharıbələr burada xeyli problemlər yaradır. Kasıb ölkələrdəki əhali artımı onların 
inkişaf etmiş ölkələrə miqrasiyasını artırır və bu böyük problemlər yaradır. 
4.Avtoritar rejimlərdən əsil deokratiya necə yarana bilər? 
Freedom House—un məlumatına görə 2004 –cü ildə 17% dünya əhalisi azad mətbuat 
olan ölkələrdə yaşamışdır, 192 dövlətdən 119- da seçki demokratiyası olmuşdur 37% 
dünya əhalisi əsas siyasi hüquqlardan və vətəndaş hüquqlarından məhrumdur. Seçkilər, 
azad mətbuat, yazılı konstitusiyalar, hüquqi reformalar, müstəqil hakimlər avtomatik 
olaraq demokratiya yaratmır. Məlumatın manipulyasiyasına qarşı metodlar gərəkdir. 209 
ölkədə 1996-2004 il arasında idarəetmə staqnant qalmışdır. Dünya Bankı  tədqiqatına 
görə müəyyən edilmişdir ki, siyasi, vətəndaş və insan hüquqlarının idarəetməsində bir 
dənə  səmərələşdirmə , adambaşına düşən gəliri 3 dəfə artırır. Ancaq həqiqi demokratiya 
o zaman əldə edilir ki, insanlar öz hökumətlərinin  hesabat verməsini əldə edirlər. 
Aşağıda , qalan 5-dən -15-ədək problem daha qısa formada  göstərilir:  
5. Dünyanın uzun müddətli gələcəyi üçün  siyasi qərarlar necə diqqətlə hazırlana bilər? 
6. İnformasiya və məlumat ötümə  texnologiyalarının birləşməsi  hər bir insan üçün necə 
işləyə bilər? 
7. Kasıblar və varlılar arasındakı böyük fərqi aradan götürmək üçün  etik bazar 
iqtisadiyyatları necə həvəsləndirilə bilər? 
8. Yeni və yenidən meydana çıxan xəstəliklər və immun mikroorqanizmlərınin təhlükəsi 
necə azaldıla bilər? 
9. Təşkilatların və  işin  təbiətinin  dəyişilməsilə əlaqədar qərar-vermə qabiliyyəti necə 
yaxşılaşdırıla bilər?  
10. Ümumi dəyərlər və yeni  təhlükəsizlik qaydaları necə etnik konfliktləri, terrorizmi və  
kütləvi qırğın silahlarının istifadəsini azalda bilər? 
11. Qadınların dəyişilən statusları insanın yaşayış şəraitini necə yaxşılaşdıra bilər? 
12. Millətlər arası təşkil olunmuş cinayət şəbəkələri  daha da güclənmək və daha 
bacarıqlı dünya məşğuliyyəti olmaqdan necə dayandırıla bilər ? 
13. Artan enerji tələbatı necə təhlükəsiz və effektiv təmin oluna bilər? 
14. Elmi və texnoloji tərəqqi insan həyatını yaxşılaşdırmaq üçün necə sürətləndirilə 
bilər? 
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15. Etik tələblər dünya məsələlərinin həlləri  ilə necə yaxşı birləşdirilə bilər? 
        Dünyanın və bəşər sistemini analiz edərək və yxarıda qeyd edilmiş 15 problemi 
araşdıraraq, mən bəşəriyyətin bütün problemlərini həll edəcək və rasional həyatını və 
inkişafını təmin edəcək   4 məsələnin ilk olaraq həll edilməsini təklif edirəm. 
Bu prioritet məsələrər bunlardır: 
 1. Bəşəriyyəti , ona  sistem kimi baxaraq  və individual - icma- dövlət sisteminin təşkili 
quruluşunun dəyişdirilməsi  
2. İdarə və qanunvericiliyin strukturunun səmərələşdirilməsi və kütləşviləşdirilməsi - 
birbaşa demokratiya.  
3. İnsanların yeni rasional həyat tərzinin, mədəniyyətin,  tərbiyə və təlim edilməsi, icrası , 
yeni rasional insanın yetişdirilməsi ; 
4. Yeni sistemin dünyagörüşünün, əxlaq və davranış tələblərinin hazılanması və 
öyrənilməsi. 
Problemin ən yaxşı həlli yolu, o problemi yaratmamaqdır. 
 
2. Yeni Bəşər cəmiyyəti quruluşuna olan ehtiyaclar 
    Aşağıda biz dünyanın bir hissəsi olan yer kürəsində yaşayan insanlaın təşkili və 
inkişafından bəhs edəcəyik. Burada insan cəmiyyətləri, dövlətlər, onların idarə prinsipləri 
və formalarından , insanların inkişafı və həyatında əmələ gələn problemlərin həlli 
prinsiplərindən danışacağıq. 
   Aşağıdakı səbəblər yeni Rasional cəmiyyət quruluşuna ehtiac yaratmışdır: 
1. İistənilən cəmiyyətdə ədalətsizlik hökm sürür. Əhalini 80%-i  digər 20 % üçün işləyir. 
İnsanlar hakim qrupun mənafeyinə xidmət etməyə məcbur edilir. İnsanlar  səhv siyasətin 
nəticəsində yaşayış vasitələrindən, işdən məhrum olur;  öz yaradıcılıq qabiliyyətlərini 
tətbiq edə bilmir. Həqiqətdə, insanların yaratdığı nemətlərin əsas hissəsini varlı hakim 
sinif və dövlət mənimsəyir , səmərəsiz istifadə edir və insanlara  idarəetmədə iştirak 
etməyə imkan vermir. 
2. Heç  bir quruluşda - nə quldarlıqda, nə feodalizmdə, nə kapitalizmdə, nə sosializmdə  
və yaxud demokratik hesab olunan quruluşlarda əksəriyyət insanlar xoşbəxtliyə nail 
olmamışlar. Azlıq - hakim sinif kef çəkmiş, çoxluq isə zülm çəkmişdir. Hakim sinif öz 
mənafeyi üçün cəmiyyət üzvlərini müharibəyə göndərmiş onların qanı ilə öz 
hakimiyyətini saxlamış və öz mənafelərini müdafiə etmişdir. 20- ci əsrin ikinci yarısından 
müəyyən qədər demokratiyanın artması və insanların mübarizəsi nəticəsində müasir 
inkişaf etmiş ölkələrdə ictimai siyasət müəyyən dərəcədə dəyişmiş, əksər insanların sosial 
vəziyyəti bir az yaxşılaşmışdır. Hətta, bu tədbirlər də həmin dövlətlərdəki problemləri 
tam həll etməmişdir və yeni problemlər yaratmışdır.- işsizlik, cəmiyyətdən çıxarılma, 
narkotiklər, cinayətkarlıq, kasıblıq və s.  
Kasıblıq və ehtiyaclardan,  nadanlıqdan, ictimai problemlərdən, dövlət aparatının sui-
istifadəsindən və zülmündən, müharibə və konfliktlərdən xilas edəcək rasional-effektiv, 
ədalətli, humanist cəmiyyət quruluşu tələb olunur. 
4. Mövcud konstitusiyalar əsasən insan və dövlətin vəzifələrindən və hakimiyyətlərin 
siyahısı və onların hüquqlarından, ali vəzifələrin necə təyin edilməsi qaydalarını müəyyən 
edir. Çəmiyyət və insanların hüquqlarını ya az yazır, ya da qeyri - müəyyən edir. Belə ki, 
bu konstitusiaynı əlində tutaraq heç bir hüququnu müdafiə edə bilmirsən. Hüquqlar bəzən 
aydın yazılsa da, dövlət idarələri istəsələr onu pozurlar. Məsələn, şəxsi azadlıq 
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maddələrini pozaraq təhlükəsizlik orqanı xaricə gedən məktubları və şəxsi elektron poçta 
qarışır, əlaqələri kəsir.  Qanunlar isə elə yazılır ki, adi insan üçün ondan istifadə etmək 
böyük problemdir . 
5. Dünya – kosmos və onun tərkib hissələri: ulduzlar, Günəş sistemi, Yer,   hər bir şeylər 
-  hamısı dəyişilmə qanununa tabedir. Bu yaranma , böyümə: uşaqlaıq- cavanlıq – inkişaf, 
pik vəziyyəti, yenmə - qocalma  ahıllıq - zəyifləmə, ölmə və ya digər vəziyyətə keçmə 
olan dəyişiliklər ardıcılığıdır. Hər bir şey, element müxtəlif  inkişaf mərhələsindədir. Yer 
kürəsində olan insan cəmiyyəti də onu  inkişaf mərəhələsinə bölsək, bəziləri uşaqlıq, 
cavanlıq mərhələsini artıq keçmişdir, bəziləri uşaqlıq dövründə qalmışdır.  Növbədə orta 
yaşlılıq, yəni müdriklik, ağıl və zəkanın  idarə edici  daha effektiv rasional cəmiyyət 
yaranması və şıltaqlığa, axmaqlığa, acğözlüyə, qap - qapa  son qoymaq vaxtıdır. Gələcəyi 
görərək, məhz indiyədək olmuş səhvləri anlayaraq yaradılan problemlərdən, habelə 
gələcəyə təhlükə yaradan davranış, dünyagörüş,  həyat tərzindən xilas olmaq üçün məhz 
lazımi şüurlu səviyyə (biliklər) və maddi vəziyyət yaranmışdır.  Bəşəriyyət yeni   düzgün 
düşüncə şəraitində yaşaması üçün, özünü dərk etməli; insan, cəmiyyət, təbiət 
konsepsiyasını yenidən yaratmalı və onların qarşılıqlı düzgün əlaqələri yenidən 
qurulmalıdır. İnsanlar  bunları artıq öz imkanları çərçivəsində olduğunu anlayır.                   
    Filosofların : 12 –ci əsrdə Nizami Gəncəvi, Nəsirəddin Tusi , 18 –ci əsrdə  Kant 
tərəfindən proqnoz verilən inkişaf mərhələsi -  insanların məhz idrak, ağıl ilə əməkdaşlıq 
edərək dünya bəşəri birliyinin yaranması dövrü gəlmişdir. Habelə 1927 –ci ildə Fransız 
filosofu və teoloqu Teyyar de Şarden təbii təkamül nəticəsində bioloji aləmdən 
Noosferanın yaranması ideyasını irəli sürmüşdür (BEKM-2002). Elan edilirdi ki,  təbiətlə 
cəmiyyətin qarşılıqlı təsiri nəticəsində, insanın elmə əsaslanan və dünyanı dəyişən idrakı 
fəaliyyəti nəticəsi olaraq Noosfera (noos- latınca ağıl –idrak deməkdir) dövrü 
yaranacaqdır. Noosferanı biosferanın yeni forması - insanın ağıl və idraki fəaliyyəti 
nəticəsində ağıllı insan- cəmiyyət və təbiət sistemi kimi başa düşmək lazımdır. 
 
Bəşəriyyətin təşkili modelləri 
    Bəşər cəmiyyətinin təşkili müxtəlif quruluşlar formasında olmuşdur. Bəşəriyyətin 
təşkili quruluşu haqda müxtəlif ideyalar var. 
Qədim Yunan filosofları Platon, Aristotel (b.e.ə.400-cü ildən başlayaraq) müxtəlif  dövlət 
quruluşlarını təsvir edərək, onların siklik dəyişməsini qeyd edirdilər. Polibiy bu 
filosofların ideyaları əsasında bir - birini əvəz edən 6 dövlət quruluşunun: -  çarlıq, 
tiraniya, aristokratiya, oliqarxiya, demokratiya və oxlokratiya olmasını qeyd edir. Və 
qeyd edir ki, ən yaxşı quruluş çarlıq,  aristokratiya və demokratiyanı birləşdirən  
quruluşdur. (Qraçianskiy1983 ) .  
    Hər quruluşun özünün mənfi cəhətləri vardır və hər biri özünün əksliyinə çevrilir və 
təbii digər formaya keçir. Maraqlıdır ki, bu filosoflar, habelə Pifaqor (b.e.ə.500 il) 
Heraklit , Şərqdə isə Konfuçi demokratiyanın əleyhinə olmuşlar, onlar hesab edirdilər ki, 
müdriklər, bilənlər, yaxşılar idarə etməlidir. Aristotel deyirdi: “ortababların dövləti daha 
yaxşı dövlətdir”. (BEKM-2002). 
     Kapitalizmin ilk yarandığı dövrdə utopik sosialistlər – Henri  Sen Simon, Robert  
Ouen , Çarlz Furye, Tomas Mor, Adam Smit kapitalizmin yaratdığı bəlalara, istismar və 
əxlaqın pozulmasına, təbiətin korlanmasına reaksiya olaraq yeni utopik sosial nəzəriyyə 
yaratdılar. Onlar cəmiyyəti xilas etmək, sosial harmoniya və fərdi xoşbəxtlik gətirəcək 
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yeni quruluşun ilk prinsiplərini irəli sürdülər..Furye və Sen Simon və Ouen Avropada 
ABŞda  və bir çox ölkələrdə yeni sosial icmalar yaratmaqla bu utopik sosialist ideyasını 
sınaqdan çıxardılar. Lakin bu uğursuz olsa da, bəşər sisteminin təkmilləşməsinə və daha 
təkmil sosial nəzəriyyələrin yaranmasına kömək etdi. Marks və Engels də onların 
nəzəriyyəsini davam etdirərək sosializm və kommunizm nəzəriyyələrini yaratdılar. 
Konstruksiyadakı səhvlər və davamçıların şəxsi mənafeni daha üstün güdməsi bu 
nəzəriyyə əsasında yaradılan  Avropa və Sovet İttifaqındakı sosialist ictimai sisteminin 
dağılmasına gətirdi. Lakin digər - Çin,  Kuba kimi ölkələrdə yeni inkişaf tapdı. Və 
yenidən dünyada sosializmin üstünlüyü və belə cəmiyyətə keçmə meyli müşahidə olunur. 
Şübhəsiz, bu köhnə deyil, yeni rasional sosializm(rasional – kamil cəmiyyət) olacaqdır. 
Hansı ki, onun əsasları bu kitabda təsvir edilir. 
       Professor, filosof, Söheyl İnayatullahın (2003) cəmiyyətin quruluşu modelləri  haqda 
aşağıdakı fikirləri maraqlıdır:  “Qərb  mütəfəkkirlərinin düşüncəsi deyir ki, insanların 
hamısı pisdir, ona görə hakimiyyəti 3 qola bölərək  çarın hakimiyyətini zəyiflədir, 
tiraniyanın qabağını alır. Şərqi Asiyada işləyən Konfuçi düşüncəsi isə deyir ki,  insan 
təkcə Pis deyil o, İN və Yan ( Yaxşı və Pis) balansı altında olan varlıqdır.  Hakim rəhbər 
əvvəl müdrik  olur, zaman keçdikcə siklə uyğun olaraq, o, degenerasiya edir, yəni xarab 
olur - öz əksliyinə çevrilir. Pis, tarixin bir hissəsidir. Yenidən sikldə müdrik rəhbər gəlir 
və insanla insan; insanla təbiət; insanla Göylər arasında əlaqələr, davranış düzgün 
qurulur. Məsələ hakimiyyətin gücünü azaltmaq (bölmək)deyil, pedaqogika yaratmaqdadır 
ki, bu müdrik, fərdləri , öyrənmə və idarəetməni birləşdirsin. Hindistan fəlsəfəsi  isə 
Makiavellinin müqavilə dövlətini vacib saymır. Əsas vacib olan,  cəmiyyətin deyil, 
insanın kamilləşməsidir - insanın sosial və mənəvi məsuliyyətidir, şüurlu davranışdır,  
hansı ki fərdi mariflənmə ilə əldə edilə bilər. Demokratiya zərərlidir, o  tiraniyanın 
qarşısını alsa da, müdrikliyi ləğv edir. Bu  məntiqlə , Şərqi Asiyada  nümayəndəli 
demokratiya – parlament ideyası qəbul olunmur. Əxlaqı kamil insanlar və müdrik kral  
sistemi daha yaxşıdır. O,  dünyanın yaxşı qüvvələri arasında harmoniya yaradaraq həm 
gələcək nəsillərin mənafeyini, həm də indiki nəslin mənafeyini güdür, İN və YAN 
prinsiplərinə əməl edir” 
 
Yeni cəmiyyət sistemi axtarışının nəzəri  əsasları 
 
     Yeni cəmiyyət quruluşu  tamlıq qanununa əməl etməklə əldə edilə bilər. Burada əks 
elementlər elə layihələndirilməlidir ki, onlar zorakılıq olmadan bərabər şərtlər və şərait 
altında sərbəst qarşılıqlı əlaqədə olaraq könüllü, digərini qəbul edərək, anlayaraq öz 
varlığını yenidən digərinin tələblərilə uyğunlaşdıraraq  saxlayır – yaşayırlar. Burada – 
cəmiyyətin həyatında, qanunvericilikdə  və idarə edilməsində mövcud və indiyədək insan 
tarixində olmuş zorakılıq elementi ləğv edilmişdir. Bu onunla əldə edilir ki, hərbi 
qüvvələr, polis və məhkəmə heç bir təşkil olunmuş  qrupa  və ya şəxsə  tabe deyil. Məhz 
bu zorakılıq amilinə görə, keçmiş cəmiyyətlər səhv idarə ounur, ədalətsizlik saxlanır, 
seçilmiş qruplar artıq xeyir görürdülər, məhsullar, büdcə qeyri - bərabər bölünürdü. Belə 
ki, bütün zorakılıq qüvvələri hakim qrupa tabe idi və onun arzularını,  qanunlarını, qeyri - 
rasional qərarlarını icra edirdi və s. 
Sual:  Əgər bütün tarix boyu  cəmiyyət yaşamaq uğrunda mübarizədə bir - birinə zidd 
olan qruplara, insanlara bölünürsə   və bir -  birinə  zidd davranışlardan, əks qüvvələrin 
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mübarizəsindən  ibarət olmuşsa və gələcəkdə də belə olacaqsa, onu  niyə dəyişdirmək 
lazımdır? Müdriklərin dediyi “dünya belə gəlib, belə gedəcəkdir” fikri nə deməkdir? Bu 
boşuna iş deyilmi?   
Cavab.  
1. İnsanların zaman keçdikcə təcrübə, bilik və dərk etməsi,  yəni şüurluluğu artır. Hər 
yeni quruluşda cəmiyyət strukturu məhz şüurun artması  səbəbinə görə qismən dəyişir və 
yenə bir - birinə əks hissələrdən ibarət olur. Bu hər hansı bir hissənin güclü işi və 
qarşılıqlı toqquşmalar nəticəsində olur. Yenidən şüurun səviyyəsi gəlib çox irəli keçəndə, 
yenidən hər hansı hissə fəaliyyətə, tələblərə və zorakılığa başlayır və  sistemdə 
elementlərarası yeni münasibətlər, vəzifə - öhdəçilklər yaranır. Belə ki, hər yeni vəziyyət 
bir qrupun digər  qrup  tərəfindən pis vəziyyətdə qoyulduğunu, səhv siyasət aparıldığını 
anlaması nəticəsində onun aktiv müqaviməti ilə yaranır. 
 2. Hər yeni mərhələdə şüurun artması ilə  və real iştirakçı qüvvələrin yeni müvazinəti, 
insanların isə yeni həyat səviyyəsi əldə edilir. Qruplar və insanlar  arasında  yeni qarşılıqlı 
razılaşdırılmış öhdəçilik və vəzifələr, həyat normaları  formalaşır,  balans yaranır. 
Əksliklər isə həmişə qalır. 
3. Demək, cəmiyyət şüurlu və məqsədli olaraq elə qaşılıqlı razılaşma, vəzifə və 
öhdəçiliklər, həyat qaydaları, iqtisadi , sosial prinsiplər qəbul edə bilər ki, habelə elə bir 
özünü təkmilləşdirmə metodu qəbul edə bilər ki, onun arzu etdiyi sülh və inkişaf, hamının 
normal həyatı təmin olunsun(min illər ərzində). Əkslik isə bu qaydaları qoruyan, arzu 
edənlərlə onu pozanlar arasında olacaqdır. Belə sistemdə inqilab, konflikt və cəmiyyətin 
arzu etmədiyi toqquşmalar ləğv edilə bilər 
   Qeyd edilməlidir ki, məhz şüurun azad olmaması və yeni dünyagörüşün olmaması 
səbəbilə min illərlə dövlət sistemlərinin mahiyyəti dəyişilməz qalmışdır. Məhz 17-18 –ci 
əsr maarifçiliyi nəticəsində yeni dünyagörüş yarandıqdan sonra cəmiyyət özünün 
hüquqlarını dərk etmiş və bu sistemi dəyişdirmişdir. Dinlər də, eynilə dövlət aparatına 
sadiq qalıb cəmiyyəti küt vəziyyətdə saxlamağa çalışmış, onun təbii dəyişilməsinə, 
kamilləşməsinə mane olmuşdur.  Şübhəsiz, yeni kapitalist ictimai modelinin yaradıcısı 
protestantizm olduğu üçün, bu, müəyyən dərəcədə istisnadır. Maarifçilikdən əvvəl məhz 
Katolik dinində reforma olmuşdur. Protestantizm yaranmış, azad düşüncəyə yol açmışdır. 
    Dövlət sistemində  ən zəif və həmişə istismar olunan, aldadılan və vasitə kimi istifadə 
edilən cəmiyyətdir. O biri digər iki hissə:  kapital və ya dövlət aparatı irəli çıxmaq 
istəyəndə məhz bu 3-cü hissənin - cəmiyyətin gücündən istifadə edir. Əvəzində ya heç nə, 
ya həyatına cüzi yaxşılaşma əlavə edir. Müasir Parlament və məhkəmə də formal olaraq  
ayrı hesab edilsə də,   reallıqda seçkiləri pul və  məmur  hakimiyyəti ilə saxtalaşdırma 
nəticəsində parlamentdə və məhkəmədə  həmişə cəmiyyət nümayəndəsi deyil,  kapital 
sahibləri (habelə prezidentin təyin etdiyi) tutur və parlament, prezident məhkəmə və digər 
idarə alətləri - hamısı birgə  cəmiyyətin daha çox əleyhinə mövqe tuta bilirlər. 
Sonra  ictimai sistemin məna və inkişaf istiqamətini bu iki əks qüvvənin qarşılıqlı təsir və 
əks təsiri müəyyən edir ( cəmiyyətin neytrallaşması şərti ilə). 
Nəticə : deməli, yeni vəziyyətə keçmək üçün cəmiyyət yeni dünyagörüşə, yeni əxlaq və  
prinsiplərə malik olmalıdır. Ancaq cəmiyyət özünü dərk edəndən sonra, yeni 
dünyagörüşü formalaşdırıb öyrənəndən  sonra  praktiki fəaliyyətlə yeni quruluşa keçə 
bilər . 
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    İnsanların  avtonom birliklərinin ( icma,  kənd, şəhər, dövlət) yaxşı həyatı və fəaliyyəti 
həmin birliyin düzgün rasional təşkili və idarə edilməsi strukturunun seçilməsini zəruri 
edir. Struktursuz həmin insan birliyi bir gün də yaşaya bilməz. Həqiqətən, belə struktur 
istənilən halda,  həm qədim quldarlıq, həm kapitalist, həm gözlənilən digər rasional 
cəmiyyət sistemində  yenə də təbii qanunauyğunluğa əsaslanmalı və həmin qanunların 
tətbiqi ilə yaradıla bilər.  
      Nəzəri mülahizə üçün  qəbul edirik ki, əsas qanun – şeylər, varlıqlar, tarix  və 
elementlər qarşılıqlı əlaqəli və asılı  çoxluqdan ibarətdir; bu çoxluqu saxlayan və bütöv 
edən müxtəlif əks elementlər, fərqlər, ziddiyyətlər var. Demək, hər bir yeni struktur bu 
prinsipə uyğun olmalı və onu əks etdirməlidir. Başqa sözlə, hər bir yeni struktur yeni 
əksliklərin sintezi olmalıdır. Belə bir fikrə Alman filosofu Hegel də gəlmişdir : “İdrak 
ziddiyyətlər qarşısında geri çəkilməməlidir,  o əksliklər sintez etməlidir”(BEKM 2002) 
Hegelin ictimai qiruluşu elementlərə- dövlət, cəmiyyət və bazara bölməsi onları ayrıca 
dərk etməyə və aralarındakı ziddiyyəti görməyə  imkan vermişdir. Bəşəriyyət buna görə 
ona  çox minnətdar olmalıdır. 
     Tarix məhz bu yol ilə olmuşdur. Hər yeni formasiya köhnə ziddiyətlərdən imtina etmiş 
və yeni ziddiyyətlər yaratmışdır,  iştirakçılar gözləməsələr də, bu. meydana gəlmişdir.  
    Qanunu bilərək, məhz insan ağlı yeni əkslikləri  şüurlu olaraq elə effektiv,  rasional 
konstruksiya edə bilər ki, bu ziddiyyətlər insanların həyatına mane olmaz, onu daha 
rasional edə bilər. Konstruksiyaetmə mənfi reallığın necə dərk olunması ilə əlaqədar 
olacaqdır. Məsələ nəyin yaxşı, nəyin pis olmasının müəyyən edilməsindədir. 
    İnkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi mənfi rellığı - problemləri aşkar etmə bacarığı və 
onu həll etməkdir. Azad idraklı insan isə məhz reallığı rasional konstruksiya etməklə 
bunu etmək yolunu göstərir.  
      Cəmiyyətin  yeni  təşkili və idarə strukturu  belə nəticə  keyfiyyətlərinə malik ola bilər 
ki, burada bütün mənafelər; həm gələcək, həm indiki mövqedən, həm şəxsi, həm ictimai - 
milli , həm ümumbəşəri harmonik və rasional  qarşılıqlı əlaqələndirilib,  qarşılıqlı asılı 
konstuksiya edilə bilər ki,  mənafələr ən rasional və razılaşdırılmış olar. Eyni zamanda, 
bunun dərk edilməsi-öyrədilməsi nəticəsində insanlar öz mənafelərini güdərkən 
digərlədinin də eyni yaşamaq və inkişaf haqlaını qəbul edərək öz fəaliyyətlərini 
məhdudlaşdıraraq- başqalarının mənafesini pozmamaqla yaşaya bilərlər. Nəticədə: 
a)  könüllü seçilmiş həyat yolu və dərk edilən  münasibətlər onların əxlaq və davranış 
tərzi ola bilər. b) insanlar ətraf mühitdən gələn mənfi emosiyalardan, konfliktdən xilas 
olar və həyatı düzgün olduğu kimi qəbul edərək , nayrahatçılıq hiss etmədən dinc 
yaşayarlar; c) onlar əvvəlki kimi TƏŞKİL və İDARƏ mühitinin  yaratdığı maneələri dəf 
etməklə başqalarına qarşı mübarizə (onların fikrincə onlara mane olanlar) ilə məşğul 
olmazlar; d)  mənafeləri və  yaşamaq qaydaları razılaşdırılmış və hər insan tərəfindən 
başa düşülən, dərk edilən cəmiyyət ala bilərik;.e) real düzgün həyat insanlarda müvazinət, 
yaxşı razılıq, kifayətlənmək emosiyası yaradar. Bu insan və cəmiyətlərin əsas həyat 
məqsədidir. 
    Tamlıq  qanunu bizə cəmiyyətin konstruksiya edilməsini və quruluması üsulunu 
göstərir (bax hissə 1): Sosial sistemlərin sistem kimi qala bilməsi  üçün onun tərkib 
elementlərinin, potensiallarının  fiziki balansı zəruri şərtdir. Hər bir dövlət sistemində  
keçid dövrləri arasında həmişə balans - müvazinət var. Müvazinət anlayışını müxtəlif 
ehtiyacların, imkanların potensialların, impulsların,  müvazinəti kimi anlamaq lazımdır.  
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 Din və dövlət münasibətləri.  
     Dövlətlərdə adətən çoxluqla azlığın  (xalqla dövlət aparatı) qüvvələr balansı əldə 
olunsa da  dövlət digər balanslara - bərabərliyə, əxlaqi davranışa əməl etmir. Əksər 
cəmiyyətlərlə dövlət arasında qarşılıqlı razılıq olmadığına görə dövlət ancaq lobbiləri və 
onu hakimiyyətə gətirən qüvvələrə (əlbəttə özünə) daha diqqətlə xidmət edir. Bəzi 
qruplar, siniflər isə çox əziyyət çəkir, mənəvi sarsıntı keçirir; adətən bunlar əhalinin 70-
80%-ni təşkil edən ancaq əmək haqqı ilə yaşayan sadə zəhmətkeşlərdir. Bu zaman din 
köməyə gəlir, ibadət etməyi və dözməyi təlqin edərək insanları özü özünə inandırmağa 
çalışır ki, hər şey belə olmalıdır, hər şeyi Allah edir. Buna görə də, dövlətlər,  yəni varlı 
güc qruplarının dövlət təşkilatı dini çox sevirlər.Və xüsulilə, cəmiyyətdə dindarlığı 
yüksək səviyyədə saxlamaq üçün tədbirlər görürlər. Ona görə yox ki, dövlət rəhbərləri 
dinə inanır və ya dini əxlaqa əməl edir( əslində 90% dövlətlərdə heç bir dövlət məmuru  
dini əxlaqa əməl etmir) ona görə ki, dinlər çoxlu  ibadətlərlə, rituallarla cəmiyyətin 
beyninə yeridir ki, “hər şeyə şükr elə, hər şey Allahdandır, döz, etiraz etmə”. Bu 
təbliğatdan dövlət aparatı çox həvəslə istifadə edir. Dövlətlər, ona görə dinləri sevirlər ki, 
dinlər cəmiyyətin şüurun elə doldursun, elə manipulyasiya etsin ki, adamlar düşdükləri 
vəziyyətin, əzabların səbəbini hakim siniflərdə deyil, onların harın və istehlakçı, şəxsi 
varlanmaq siyasətlərində deyil, Allahda görsünlər və buna görə də rahatlıq tapıb 
dözsünlər. Dinlər öz növbəsində xalqa deyil, dövlət aparatına, onun siyasətinə ona görə 
xidmət edir ki, onlar məhz dövlətdən müdafiə; torpaq ; qanuni sənədlər, fəaliyyət üçün 
geniş imkanlar; dini görüşləri qoruyan və genişləndirən qanunlar və təbliğat imkanları; 
azad fikirliyi boğmaq üçün, dini ifşa etməyi qadağan edən zəruri qanunlar və fəaliyyət 
əldə edirlər.          
    Dinlərin çoxu  bir qayda olaraq  öz fəaliyyətlərində  xalqın heç bir konkret haqqının 
müdafiə edilməsi, ədalətin saxlanmasını, insan hüquqlarını öz xütbə və moizələlində 
dillərinə almır, dövlət qarşısında qaldırmırlar. Təkcə xristianlığın - Katolik və  Protestant 
kilsələrinin  belə nadir fəaliyyətləri haqda bəzən  mətbuat xəbər verir. Beləliklə, ədalət 
istəyən və gözləyən insan tək qalır, nə dövlət, nə dini idarə, məçid onu müdafiə etmir. 
Onu həm dövlət, həm dini təşkilatlar əzir. Həm əzir, həm şüurunu oğurlayırlar, onu 
anlamaqdan məhrum edirlər.  
    Dinlər insanların gördükləri real həyat ziddiyətlərini - real həyata toxunmadan və 
dəyişmədən,- şüurda, fikirdə ləğv etmək üçün ibadətlər, sitayış üsulunu təklif edir. Bu 
əslində özünü bilə - bilə aldadaraq, özündə yaxşı normal emosiya yaratmaqdır; reallığın 
yaxşı olmasına özünü inandırmaqdır.  
 
Köhnə dünyanın ümumi xarakteristikası 
    Dünyanın 6 mlrd əhalisinin yaşadığı ərazilərdə, kapitalın hakimiyyəti  nəticəsində  80 
% dünya əhalisi kapitalistlərə və kapitalın toplandığı  20  hegemon dövlətə xidmət edir.  
Doğrudanmı bəşəriyyətin indisi və gələcəyi ümidsizdir? Xilas yolu yoxdur? Bəşəriyyət 
həqiqətənmi belə quruluşa, belə həyata, ağalar, istismar olunanlar, kasıb, varlı qrupa, 
müharibələrə, zorakılıqlara, əbədi əziyyət çəkməyə məhkum olunub?   
Bunun səbəbi nədir? Məgər dövlət qulluqçusu qeyri - təkmil olduğuna görə, yəni qanun 
və əxlaqı bilmədiyinə görə rüşvət alır, öz cibini güdür, bilmədən “səhv” idarə edir ?  
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Məgər parlament deputatları, idarə edənlər səmərəsiz, ədalətsiz qanun və sərəncamları 
bilməyərək yazırlar? Hər üç suala cavab birdir : Xeyr, məhz bilərək alır, bilərək edir, 
bilərək yazırlar . 
 
İstənilən cəmiyyətdə hakimiyyət necə formalaşır?  
   Hər bir insan, icma, dövlət yaşamaq və inkişaf etməyə məcburdur. Bu  fəaliyyət onun 
yaşama prinsipidir. Bunun üçün onlar mütləq əlaqələrdə olmalıdırlar-əməkdaşlıq, istehsal,  
bölmə, al -ver , mübadilə  və s. Əlaqələrə girdikdə onlar hökmən ümumi qaydalar - 
qanunlar, müqavilələr yaratmalıdırlar, bunu etməsələr, onlar bir gün də yaşaya bilməzlər, 
fasiləsiz dalaşarlar. Real şəraitdə insanlar, icma və  dövlətlər eyni potensiala – gücə malik 
olmadıqlarına görə  onların qəbul etdikləri müqavilə-qaydalar bərabərliyə əsaslanmır- 
iştirakçıların güc dərəcələrindən asılı olur. Kim güclüdür, onun sözü üstün olur, onun 
mənafeyi artıq təmin olunur.  Konkret olaraq, ölkə daxilində bütün qaydaları, 
konstitusiyanı, etikanı ölkədə olan daha güclü adamlar- hərbi gücü , varı çox olan adamlar 
yazır, qalan cəmiyyətə qəbul etdirir. Həqiqətən,, istənilən ölkədə qanunlar, rəsmi etika, 
mədəniyyət, adət - ənənələr daha çox varlı sinfin mənafeyinə xidmət edir. Eynilə, 
beynəlxaq aləmdə belədir, güclü dövlətlər hər bir xalqı öz mənafelərinə xidmətə məcbur 
edir. 
    Məhz dünyada və hər bir  dövlətdə, cəmiyyətdə, kollektiv və ya qrupda ədalətsizliyin,  
zorakılığın  və bunun nəticəsi olan əzab – əziyyətin səbəbi odur ki,  həmin qrup daxilində 
təbii olaraq hamı eyni qabiliyyət – xasiyyət /gücə malik deyil. Başqa sözlə, bəziləri daha 
sırtıq , hiyləgər,  fiziki və maddi cəhətdən daha güclü imkanlara malik olduğu üçün bu 
növ adamlar, bu imkanlardan istifadə edərək malik olduqları zorakılıqla öz mənafelərini,  
ehtiyac və arzularını daha üstün əldə etməyə çalışırlar. Belə ki, bunların qəbul etdikləri  
mənəvi etik dəyərlər ( şərtlər) digərlərindən fərqlidir. Digərləri  (bunlar  grupda-
cəmiyyətdə təqribən 60-80 %  təşkil edir) etik qaydaları gözlədikləri halda  1-cilərin öz 
məxsusi prinsipləri  var – bu da odur ki nə mənə xoşdursa-xeyirdirsə, o da etikdir-
mənəvidir.  Bunun səbəbi odur ki, məhz onlar digər cəmiyyət üzvlərindən fərqli olaraq 
artıq var - dövlətə malikdirlər. Əxlaqın yaranması qanununa görə onlarda potensiallarına 
görə, xüsusi əxlaq normaları, baxışlar yaranır. 
     İctimai idarəetmənin tarixinə baxdıqda görərik ki, idarə edənlər cəmiyyətin ən çox var 
- dövlət sevənləri, ən hiyləgər və amoral addım atanlardır və buna görə də ən çox var – 
dövlət toplayanlardır. Hakimiyyətdə olmaq isə onlara həmin var - dövləti qorumaq üçün 
və daha da artırmaq üçün lazımdır. Bu fikrin düzlüyünü quldarlıqdan feodalizmə və 
feodalizmdən kapitalizmə keçid dövrünə- İngiltərə, Almaniya, Fransa kimi dövlətlərin 
tarixinə baxmaqla görmək olar. Məsələn, 17-18 əsrlərdə nəyə görə onlar tələb edib 
qanuna saldırdılar ki, dövlətdə  vəzifə tutanların və deputatların müəyyən həcmdə torpağı 
və pulu olmalıdır? Və seçkilərdə hamıya - fəhlə, kəndliyə, azad işçilərə seçmək hüququ 
vermədilər ki, seçənlər az olsun və pulu olsun, yəni varlıların tərəfini saxlayan olsun 
(Черниловский З.М. (1983). 
Beləliklə, formalaşmış hakimiyyət ancaq varlılardan ibarət olur ki, nəticədə qanunları da 
öz varlarını artırmağa və öz mənafelərini müdafiə edən tərzdə yazırlar. Dövlət 
qulluğçularını da həmin hakimiyyət təyin edir. Eyni zamanda, həmin hakimiyyət öz 
mənafeyinə uyğun əxlaq və  etik dəyərləri  yaradır, təbliğ edir və qanunlarında əks etdirir. 
Beləliklə, müasir dövlətlərdə hakimiyyət kiçik bir qrupa məxsusdur və bütün 
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problemlərin kasıblığın, dilənçiliyin, emiqrasiyaların, cinayətkarlığın, konflikt və 
müharibələrin müəllifi məhz bu qruplardır. Hər şey onların xeyrinə xidmət edir. 
Dövlətlər, xüsusilə, ciddi cəhd göstərirlər ki, hakimmiyyətdə  həm parlament, məhkəmə, 
həm icrada  əhalinin ortababları çoxluqa, həll edici rola malik olmasınlar. Bəzən, qeyri - 
demokratik dövlətdə bu vəzifələrə təsadüfən ortabab keçdikdə, o da özünə pul yığmağa 
və keçmişini (əxlaqını və ədaləti) yadından  çıxarmağa başlayır.  
Ortababların say çoxluğu, şübhəsiz, varlıların hakimiyyətinə və dövlətdən öz məqsədləri 
üçün istifadə etməyə son qoyardı. Əksinə, hakim qruplar razı olmazdılar ki, cəmiyyətin 
əksəriyyətini (80%) təşkil edən  varlı olmayan əhali birbaşa qanun və qərar yaratmaqda 
iştirak etsinlər.  Əgər idiyədək buna texniki imkan yox idisə, indi Rasional Cəmiyyət 
erasında, komputer texnologiyaları mühitində  bu çox asandır. 
 
  3. Rasional Cəmiyyət ideyası. İdeyanın əsasları. 
  
     Ən optimal cəmiyyət Rasional Cəmiyyət sistemidir ki , burada  son hədlərə – 
kasıbçılığa və son varlılığa yol verilmir. Rasional cəmiyyət fəlsəfi, nəzəri və praktiki 
sistemi bu kitabın  müəllifi Tofhid Mehdi tərəfindən 2000 –ci ildə  yaradılmışdır və yeni 
3-cü minilliyin cəmiyyətlərinin (mövcud dövlətlərin və ya icmaların) və bəşəriyyətin yeni 
təşkili və yaşaması forması kimi təklif olunmuşdur.  
     Dünya balans qanuna görə, əgər cəmiyyətdə müəyyən sayda əhali hədsiz gəlirlərə 
malikdirsə, orada hökmən ona bərabər, əks qiymətli kasıbçılıq olacaq. Belə olduqda isə 
belə cəmiyyət stabil, ədalətli ola bilməz, belə cəmiyyət  ancaq amoral, kapitalın qulu olan 
cəmiyyət olar. Belə cəmiyyət ictimai  rasionallıq, idrak, effektivlik, ədalət prinsiplərinə 
ziddir, hansı ki əhalinin bir hissəsi kef edir, o biri hissəsi digər hissəyə qul olur, onun 
xeyrinə istismar olunur. 
      Rasional Cəmiyyət  orta vəziyyət cəmiyyətidir ki, bundan yaxşısı ola bilməz. Burada 
gəlirlər maksimum və minimum,  layiqli insan həyatını təmin edəcək hədlərdə 
məhdudlaşdırılır. Bu edilməsə , insanların kasıb və varlı qruplara bölünməsi, kəskin 
qarşıdurmalara və müharibələrə, insan əzablarına  son qoylmayacaqdır. Başqa əlac 
yoxdur. 
 Burada insanlar könüllü onlara lazım olan qədər-idraki dərk olunan ehtiyaclarını ödəyən 
qədər gəlir əldə etmək – pul qazanmağı qəbul edirlər. Artığını isə cəmiyyətin ümumi 
problemlərini həll etməyə, inkişafa kömək etməyə yönəldilir. Burada insanlar kapitalın 
qulu olmaqdan xilas olurlar. Bu cəmiyyət dünyanı idarə edən qanuna  uyğun formada 
layihələndirilir ki, insanlara, qruplara ədalət, xoşbəxtlik, rasional, effektiv həyat bəxş edir. 
Burada hamı maddi imkanlarına görə bərabərdir, yəni ortababdır. 
    Tarixdə ictimai inkişafı səmərələşdirmək üçün müdrik rəhbər, maariflənmiş kral, 
konstitusiyalı monarxiya, respublika, fəhlə-kəndli diktaturası, sovet respublikası ideyaları 
və təcrübəsi olmuşdur. Lakin  bu sistemlərin bir - birindən müəyyən üstün cəhətləri olsa 
da, heç biri bəşəriyyətin əksəriyyətinə, yəni 80 % əhaliyə xoş həyat verməmişdir, bütün 
yaradılan xalis gəlir 10-20 % hakim və varlı qrupun əlinə keçmişdir. Hər bir dövlətdə 
hakimiyyəti əlinə keçirmiş bir qrup dövlət aparatını, bütün dövlət vəzifələrini,  
vətəndaşları, elmi, fəlsəfəni , tarixi, sosioloqiyanı ; mətbuatı, mədəniyyəti,  iqtisadiyyatı, 
siyasəti, ideologiyanı, dini öz mənafelərinin xidmətçisinə çevirmişdir.  
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     Rasional cəmiyyət ictimai quruluş sistemində indiyədək olmuş quruluş eyibləri- 
kütlələri istismar, səhv idarəetmə , diktatura, saxta demokratiya, dövlət qulluqçularının 
sui-istifadəsi, seçkilər, partiyalar ləğv edilir.  
     İndiyədək olmuş ictimai formasiyalarda idarəni üstün hüquqlara malik tək məsuliyyət 
daşıyan adamlar həyata keçirir. Bu adamın tabeçiliyində şöbələr, digər köməkçilər ola 
bilər. Belə sistemdə  hesab edilir ki, bu adam -meneger , nazir, prezident, direktor 
liderdir, hamıdan üstündür, ən yüksək qabiliyyətə və əxlaqa malik adamdır. Əlbəttə, 
kütləvi təhsilin, özü - öyrənmə və təhsilini artırmaq nəticəsində saysız miqdarda 
qabiliyyətli və əxlaqlı, bilikli adamlar yetişir və vərdiş və adətlərin yaranması nəticəsində 
postları tutan adamların qabiliyyət və biliyi post tutmayanlardan geri qalmağa başlayır. 
Cistem isə daha qabiliyyətlilərin həmin postları tutmağına imkan vermir. 
    Təsəvvür edin ki, elm və təhsilin, özü-öyrənməyin nəticəsində həmin liderlərdən daha 
artıq bilik , bacarığa, qabiliyətə malik çoxlu adamlar yetişmişdir və bu liderlərin idarə 
üsuluna, sözünə, qərarına baxanda onlara gülürlər. Belə ziddiyyəti necə həll etməli?    
Mövcud tək- idarəçilik həm də çoxlu eyiblərə malikdir: rüşvət alır , səhv qərar verir, 
rasional idarə edə bilmir, öz xeyrini güdür, etikaya məhəl qoymur, öz qohum və dostlarını 
vəzifəyə təyin edir, hər imkandan öz xeyrinə istifadə edir və ağıllıları sıxışdırır.  
    Yeni rasional cəmiyyət nəzəriyyəsində sadəcə təkbaşına idarəçilik prinsipindən imtina 
edilir. Onun əvəzində bütün zəruri bilik və bacarığa malik adamlara idarə  işini görməyə, 
habelə qanun- vericilikdə iştirakına imkan verilir. Bundan başqa, qərar qəbulu, idarədən 
ayrılır. Başqa sözlə, İdarəetmə 2 yerə bölünür: qərar qəbulu və icra etmə. Qərarlar ayrıca 
mexanizm – institut tərəfindən (kiçik icmalarda isə icmanın özü tərəfindən)  istənilən arzu 
edən və səriştəyə malik şəxslər  tərəfindən kollektiv şəkildə qəbul olunur; idarə isə ancaq 
konkret layihələr, funksiyalar üzrə icra edilir, qərar vermək səlahiyyəti olmadan. 
    K. Marks bu problemləri həll etmək üçün bütün istehsalı , torpağı və yeraltı və üstü 
sərvətləri ictimailəşdirib bir böyük kapitalistin-dövlətin əlinə verməyi təklif edirdi və 
dövləti də kommunistlərin əlinə verməyi təklif edirdi.  Reallıqda bu sistem müəyyən 
qədər faydalı oldu pərakəndəliyi, krizisləri aradan qaldırdı və planlaşdırma elementinin 
geniş tətbiqinə zərurət yaratdı. Böyük kütlələrə çörək və iş verdi.  Möhkəmlənəndən 
sonra kommunist dövlətlərdə idarə xüsusi kommunist başçılarının və dostlarının əlində 
cəmlənməyə başladı, baxmayaraq ki, əvvəl bu bütün kommunistlərə aid idi. Sonra, həmin 
başçılar, şəxsi ehtiyaclarını məhz ictimai sərvətlər hesabına ödəyəndən sonra onlarda 
motivasiya zəyiflədi və ölkələrin sonrakı daha da çox inkişafına maraqları olmadı və 
bütün ictimai  istehsalın nəticələri kommunist rəhbərlər tərəfindən dağıdılmağa , 
oğurlanmağa başladı və staqnasiya dövrü başladı.  Eyni zamanda, əvvəlki principal 
kommunist rəhbərlərin əvəzinə kommunist və sosialist ideyalarından başı çıxmayan var - 
dövlət hərisləri –“ tülkülər”, dələduzlar gəldi. Kommunist elita öz xalqlarının düşməninə 
çevrildilər. Sanki onlar “kim nə qədər çox yeyər, nə qədər dağıdar, oğurlayar” 
yarışlarında iştirak edirdilər. Öz mənafelərini artıqlaması ilə təmin edəndən sonra onlar 
artıq cəmiyyət üçün düşünmürdülər. Təbii olaraq Kommunist başçıların - baş katibin, 
birinci katiblərin, siyasi büro üzvlərinin və yerli şöbələrin ən son var-dövlətə sahib olmağı 
, ən iyrənc mənəviyyatsızlıqa, amorallıqa  səbəb oldu.        
     Nəhayət, ictimai məqsədəuyğun əxlaqı olmayan, öz xalqlarının düşməninə çevrilmiş 
bosslar çox asanlıqla qurulmuş sosialist sistemini dünya kapitalına qurban 
verdilər/satdılar, onlara artıq şəxsən sosializm lazım deyildi; onlar kifayət qədər var-
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dövlət oğurlamışdılar ki, indi müstəqil kapitalist olmaq üçün bu böyük baza idi  və 
yığdıqlarını qoymağa yer tapmırdılar. Öz xalqlarını kütləvi ehtiyaclara, ümidsizliyə, 
emiqrasiyaya,  dilənçiliyə düçar edərək,  xalqın təbii sərvətlərini  şəxsi xidmət əvəzində 
xarici kapitalistlərə bağışlayaraq və xalqın torpağını sataraq və xalq əmlakını oğurlayaraq,  
onlardan bəziləri hətta özünə xalqın atası adı verdi. Bu həyasızlıqın və əxlaqsızlığın 
kulminasiyası idi. Yəqin kimsə onların həqiqi tarixini nə vaxtsa yazacaqdır və bu –həqiqi 
tarix  o xalqları  xilas edəcəkdir. Onların özlərinə qoyduqları heykəllərini tarix  həmişə 
zibilliyə atır. Bəli, yalnız həqiqəti bilmək insanları xilas edə bilər. 
     Beləliklə,  mülkiyyətin ümumi olması, lakin idarənin bir qrupun əlində qalması 
sistemin dağılmasına gətirdisə, bundan fərqli olaraq, Rasional Cəmiyyət konsepsiyasında 
mülkiyyətin ümumiliyi və ya  şəxsi olması deyil - mülkiyyət  iqtisadi inkişaf üçün şəxsi 
maraq yaradır-  idarəetmənin və qanun yaradıcılığının ictimailəşdirilməsini təklif edir. 
Bu, insanların hamısının marağını, yaşayış mənafeyini təmin edəcək. Başqa sözlə, 
rasional cəmiyyət iqtisadiyyatın – bazarın, eynilə bütün digər sahələrin rasional ictimai 
idarə və nəzarət  edilməsidir. Bunun nəticəsi olaraq  bu cəmiyyətin hər bir üzvünün 
mənafeyinə uyğun iqtisadi prinsiplər təklif edilə bilər, ictimai inkişaf ictimai idarə etmə 
ilə daha rasional nizamlana –istiqamətlənə bilər və bu hər bir insanın maddi rifahının 
yüksəlməsinin qarantı ola bilər. Nəyə görə? - Çünki mövcud idarədə /qanun yaratmaqda  
ancaq bir qrup iştirak edir, öz sinfi,  şəxsi mənafeyini güdür, Rasional cəmiyyətdə isə 
hamı iştirak edir, öz mənafeyini güdür. Nəticədə ümumi mənafe  razılaşdırılır və əldə 
edilir və ideyaların bərabərliyi , eyni terminlər, eyni kriteriyalar,  eyni yanaşma, hamıya 
bərabər hüquqlu baxmaq və s. şərtlər nəticəsində   ümuminin və hər bir adamın mənafeyi 
təmin edilir. İndiki sistemlərdə olduğu kimi böyük sayda insanların ehtiyacları  varlı 
nümayəndələrin əxlaqdan uzaq səsverməsi  ilə  kənara atıla bilməz və yaxud iyrənc 
yalana, öz xalqına qarşı yönəlmiş hərəkətlərə, ölkənin gəlirinin şəxsi məqsədlə israf 
edilməsinə və ədalətsiz bölünməsinə, qanun və ya rəsmi sərəncam donu geydirilərək, yol 
verilə  bilməz. 
     Rasional cəmiyyətin  iqtisadi sistemi həm şəxsi mülkiyyəti,  həm də  ümumi xalq 
mülkiyyətini və onun ictimai idarəsini nəzərdə tutur. Bu ona görə lazımdır ki, bu rıçaqlar 
vasitəsilə bütün şəxsi iqtisadi fəaliyyət xalqın mənafeyinə uyğun idarə olunsun və  
sahibkarların şəxsi mənafelərini təmin etməklə bərabər cəmiyyətin ümumi mənafesini də 
təmin etsin. Burada ictimai istehsal dövlət tərəfindən yüksək inkişafa çatdırılır, rasional 
ictimai idarəetmə və və naəzarət tətbiq edilir 
     Rasional cəmiyyət sistemində  bütöv ölkə cəmiyyəti , şəhər, qəsəbə, kənd rasional 
cəmiyyət ailəsi hesab edilir: burada bir - birinə kömək, qayğı, səmimilik , hər adamın işi 
olması marağı , ünsiyyət, əməkdaşlıq arzusu və stimulu; fikirləri, ideyaları bölüşmək, 
yaxşı inkişaf yolları axtarışı, mənafeləri razılaşdırmaq  mühiti xarakterikdir. Rasional  
cəmiyyət göründüyü kimi insanlara lazım, ədalətli insan cəmiyyətidir. Rasional cəmiyyət, 
başqa sözlə daha kamil və ədalətli, qanun və idarənin tam ictimai olan sosializm 
cəmiyyətinin daha yüksək  formasıdır. Azad bazar – kapitalist quruluşu isə bunun 
əksinədir. Belə ki, burada pul, şəxsi gəlir uğrunda  mübarizə cəmiyyətində  hamı çalışır - 
digəriniə üstün gəlsin.  Bir - birini aldatsın, biznes sirlərini gizlətsin, heç kəsə məsləhət 
verməsin və ya səhv yola salsın. Başqasının səhvindən öz xeyri  üçün istifadə etsin; bazarı 
təkcə ələ keçirsin, yoldaşına xəyanət etsin;  gəlir almaq üçün  istənilən qeyri - əxlaqi 
üsuldan istifadə etsin, öz ideyalarını, fikirlərini heç kimə deməsin və s.  
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Göründüyü kimi azad bazar - kapitalist  sistemi qeyri - etik, səmərəsiz  sistemdir, idrak 
cəmiyyəti üçün əlverişsiz cəmiyyətdir. 
 
Müstəqillik ideyasına qiymət. Müstəqillik tez -  tez insanların söhbət mövzusu olur,  
dövlətlərdə yada salınır. Bir zamanlar imperiyalar, dövlət birləşmələri yarandıqda  
idarəedici hakimiyyətin məqsədi daha çox varlı olmaq , özünü daha yaxşı müdafiə etmək, 
tutduğu ərazilərin resurlarını istismar etmək  idi. Başqa ərazilər hesabına hakimiyyət 
xalqa daha yaxşı həyat vermək və hakimiyyətini möhkəmlətmək, ordunun başını məşğul 
etmək istəyirdi.  Amma müstəmləkəçilik belə məqsədləri ödədisə də, başqa imkanlar açdı 
- azad hərəkət, yaşayış yeri seçmək, dil öyrənmək, qalib millətin mədəniyyətini 
öyrənmək, mədəni inkişafı sürətləndirmək və s.    
     Müstəqil idarə olunmaq xalqların hakimiyyət sevən elitasının hakimiyyət sahibi 
olmaq, nəzarət olmadan idarə etmək ehtiyaclarından yaranır. Əgər qalib millət ona 
problem yaratmırsa, ədalətlə idarə edirsə,  xalqa müstəqillik lazım deyil, onsuz da, o heç 
vaxt idarə etmir. İndiyədək bu belə olmuşdur . Milli hakimiyyətpərəstlər sadəcə 
müstəqillik ideyasını xalqa sırıyaraq ondan  alət kimi döyüşdə istifadə edir və nəticədə 
onu istismar edən, zülm edən bir yeni ağaya çevrilirlər , insanlar isə şikayət etməyə yer 
tapmırlar. 
    Xalqa isə düzgün qanunlar və ədalətli effektiv idarə və öz təbii resurslaının özünün 
inkişafına sərf edilməsi lazımdır. Hansı dövlət bu qabiliyyətləri göstərsə, xalq onun 
idarəsi altında yaşamağa hazırdır. Kifayət qədər faktlar vardır ki, millətin bir hissəsi digər 
idarə altında yaşamağı üstün tutur və tutardı və öz milli dövləti ilə birləşmək istəmir, 
çünki o despotik, qeyri - demokratik idarədir. Bir çox xalqlar müstəqillik əldə edəndən 
sonra peşman olmuşlar, daha pis həyata düşmüşlər. 
Nəticə:  müstəqiliyin olub olmamasının xalq üçün əhəmiyyəti yoxdur, hakim elitanın 
şəxsi marağı var. Müstəqillik  xalqın problemlərini həll edirsə, onu xoşbəxt həyata 
aparmaq qabiliyyəti varsa, bu zaman xalqlar müstəqil olmaq istərdilər. İstənilən pis idarə 
olunan xalq başqa yüksək idarə verən xalqın idarəsilə yaşamağı üstün tutardı. 
     Rasional  cəmiyyət quruluşunda xalq özü eyni dərəcədə idarə edir. Ona yuxarıdan 
sistemi effektsiz və ədalətsiz edən,  istismar etmək məqsədləri güdən asılılıq lazım deyil. 
Hərçənd  bu cəmiyyətin Dünya Rasional cəmiyyət dövlətlərinin birliyinə ehtiyacı var ki, 
bu birlik  rasional mühit - təhlükəsizlik, ədalətli,  qarşılıqlı əlaqələr və birlik normaları  - 
yaratsın və ümumi problemlərin həllini idarə etsin. 
 
Bəşəriyyətin və cəmiyyətlərin problemlərdən xilas yolu 
     Tamlıq qanununa görə, cəmiyyətdə müxtəlif qüvvələrin öz mənafeləri uğrunda 
çalışması gedir. Bu müxtəlif qüvvələri cüt - cüt bölə bilərik  və ya başa düşmək üçün iki 
böyük əks qütblərdə cəmlənmiş sistem kimi təsəvvür edə bilərik ki, burada yaşama 
uğrunda fəaliyyətdə fasiləsiz qarşılıqlı təsir və əks təsirlər mövcuddur. Qanun və 
qaydaların məzmunu və hansı tərəfin mənafeyinin daha üstün ödənməsi həmin tərəfin 
üstün gücə malik olması ilə əlaqədardır.  
      Bəşəriyyətin, eynilə də, hər bir cəmiyyətin ədalətli inkişafı, konfliktələrin,  kasıblığın 
olmaması, əxlaqa əməl olunması, hər bir insanın təməl hüquqlarının təmin olunması 
məsələləri  ümumi bəşər sistemində və hər bir cəmiyyətdə-dövlətdə  Bazar prinsipləri 
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(başqaları hesabına daha çox varlanmaq) və Siyasi prinsiplərlə (hakimiyətə gəlmək üçün 
hər şeydən istifadə) həll edilə bilməz.  
     Məlumdur ki, Bazar  kapitalistləri yaradır və hər bir ətraf mühitin – ərazinin, 
insanların, cəmiyyətin/dövlətin, təbii ehtiyatların kapitalistin üstün varlanmasına xidmət 
etməsini tələb edir. Nəzəri surətdə isə tamlıq qanununa görə,  bazarda hamı varlana 
bilməz, burada hökmən ancaq bir az qrup varlanar, digərləri kasıblaşar. Varlanmaq və ya 
gəlir məhz digərlərinə çatmalı olan məhsulu / gəliri çox hiyləgər üsullarla onlara 
verməmək və ya mənimsəməkdir. SIYASƏT isə hər bir cəmiyyətin daha çox ərazi 
tutmasına, hansı ki ,başqaları yaşayır, konflikt və müharibədən , hiylə və xəyanət, istismar 
etmək metodlarından istifadə edərək  hakimiyyətə - üstün gücə sahib olmaq deməkdir. 
Eynilə, SIYASƏT hər ölkənin daxilində də bir qrupun üstün iqtisadi və siyasi gücə malik 
olması, digərlərini əzməsi və istismar etməsidir. Siyasət qaldıqda, demək, dünyada və hər 
ölkədə ədalətsizlik, bəzi dövlətlərin üstün yaşayış səviyyəsi, hegemonluğu,  digərlərinin 
asılı olmaq və üstünlərin diqtəsilə yaşamaq,  kasıbçılıq, əbədi konflikt və müharibələr 
qalacaqdır. SIYASƏT və AZAD BAZARIN birləşməsi, hansı ki bu indi elə belədir, daha 
dəhşətli nəticələrə səbəb olacaqdır və olur. 
     Azad Bazar yolu, hansı ki müasir Avropa və ABŞ və onların əlaltısı İMF və DB təbliğ 
edir,  insanlığa uyğun olmayan , qeyri - etik yoldur. 
     20-ci əsrin 40-50-ci illərində Sosial bazar - 3-cü tip iqtisadi inkişaf yolu  Almaniya 
Federativ Respublikasında qəbul edildi. (Howard F. Didsbury et al 1996) Bu, nə xalis 
Kapitalism idi, nə də Sosializm idi. Digər Avropa ölkələrində Sosial Rifah ictimai 
quruluşu formalaşdırıldı. Bu yeni formalar, şübhəsiz, Sosializmın insanlara verdiyi xoş 
həyatın -sosial təminat , hamıya pulsuz  təhsil, səhiyyə , iş və  sair sosial faydaların  və 
kapitalizmin acı təcrübəsinin nəticəsi idi.  
Bu 3-cü yol sistemində  ictimai quruluşun Cəmiyyət, Bazar və Siyasət (dövlət) 
elementlərindən CƏMIYYƏT və BAZARIN birləşdirilməsi, siyasətin isə bu iki tərəf 
arasında ortaq vəzifələr yerinə yetirməsi baş verdi. Yeni sistemin mahiyyəti budur ki, 
burada bazar sosial ehtiyacları nəzərə alır və onu təmin etməyi borc kimi öhdəsinə alır. 
Belə bir sistem, şübhəsiz, Avropa və ABŞ-da  İctimai razılıq və sosial inkişafa səbəb 
oldu. Şübhəsiz, hər bir sistem, hansı ki  özünü daha artıq hesab edən  qrupların idarəsinə 
arxalanır, geci – tezi, öz sistem imkanlarını işlədib qurtarır və cəmiyyətin artan bilik və 
təcrübəsindən geri qalır. Bu böyük ziddyətlərə gətirir. Məhz belə bir hal indi  bütün 
kapitalist dünyasında, habelə sosializmdən kapitalismə  maraqlı qruplar tərəfindən zorla 
və dələduzcasına   keçirilmiş ölkələrdə baş verir. 2006 –cı ildə ən yüksək sosial rifah olan 
dövlətlərdə artıq həyat siklinin  növbəti   hissəsi – sosial dəyərlərin zəyifləməsi –yəni 
sosial təminatın azalması tendensiyası başlamışdır. 
     Ölkələrdə fasiləsiz baş verən zəhmətkeşlər  və sıravi vətəndaşlarla -  sahibkarlar, 
dövlət idarələri, qanunlar arasında olan qarşıdurmalar, tətil və nümayişlər,  hərbi 
konfliktlər,  ölkələrin biri - dıgərini istismar etməsi,  cinayətkarlığın  artması, kasıbçılıq,  
torpaq, ticarət, bazarı tutmaq, silahlanma , varlanma yarışları  sübutlardır.         
   Dünya daha rasional və kamil quruluşa- sosial – iqtisadi idarə sisteminə möhtacdır. 
Belə quruluş və prinsiplər Rasional Cəmiyyət konsepsiyasında  verilir. 
Keçmiş  kortəbii – qeyri - elmi siyasət əvəzinə  18 –ci əsrdə  Politologiya –yeni elmi sahə  
və Siyasi Düşüncə  formalaşdı. Hakimiyyəti ələ keçirəndən sonra onu genişləndirmək və 
əldə saxlamaq  incə bir peşəyə çevrildi. Siyasət bəşəriyyətə çox bəla- kolonializm, 



 128 

dünyanı maraq dairələrinə bölmək , dünyada ağalıq etmək üçün daha iyrənc və örtülü 
metodlar gətirdi.  Siyasi elm geopolitika, imperiya yaratmaq, diplomatik müharibə, Soyuq 
müharibə, daxili və xarici imkanlardan istifadə,- təbii ehtiyatlardan, çay, göl , enerji 
ötürən boru xətləri, bilik və texnologiyalardan siyasi məqsədlər üçün istifadəni müəyyən 
etdi.  
     21 –ci əsrin ərəfəsində və başlanğıcında ən böyük kapitalist dövlətlərin ABŞ və 
İngiltərənin Demokratiya uğrunda, terrorçuluğa qarşı, insan hüquqlarının müdafiəsi, 
dünya bazarına qoşulma, dünya iqtisadiyyatının qloballaşma hərəkatı , nüvə 
texnologiyalarının yayılmaması və digər adlar altında müxtəlif vasitələr hegemonluq  və 
dünyada iqtisadi və siyasi  ağalığı əldə etmək və saxlamaq üçün istifadə olunur. Bu 
axırıncı dövr ixtiraları insan və cəmiyyətlərin təbii  inkişaf ehtiyaclarından imperializmin 
ağalığını təmin etmək üçün  istifadə  mahiyyəti daşıyır və iştirakçı dövlətlərin 
vəzifəlilərini  və cəmiyyətləri, insanları aldadır. «Böl və hakimlik et» hərbi təzyiq və 
ticarət müqavilələri vasitəsilə müsbət və tabe edilmiş zonalar, dünyanın bütün resurslarını 
və beyinlərini öz xeyrinə yönəldərək varlanmaq siyasəti, dövlətlərin liderlərini rüşvətlə 
almaq, danışıqlar siyasəti, ticarətdən, mədəniyyətdən, insan və cəmiyyətin/dövlətin 
ehtiyaclarından  istifadə etmək siyasəti, iqtisadi, texniki , humanitar, elmi  kömək siyasəti 
- KÖKƏ VƏ ŞALLAQ siyasətinin yeni üsullarla davamıdır. Burada məqsəd birdir - 
siyasi hakimiyyət və üstünlük. Bunların hamısı keçmiş münasibətlərin, açıq 
müharibələrin maskalanmış yeni formada davamıdır. Zaman keçir, lakin siyasətbazlıq 
mahiyyətcə dəyişmir. Siyasətin kökündən ləğv edilməsi cəmiyyətlərin və bəşəriyyətin 
xilasına gətirərdi. Siyasət(politics) bütövlükdə xalqları bədbəxtliyə aparan yoldur. O, 
aldatmaq , hiylə ilə öz potensialından və qarşı tərəfin zəyifliyindən  istifadə etməklə,  
ədalətli münasibətlər qurmaq deyil, üstünlük əldə etmək üsuludur. 
     11 Sentyabr 2001 –ci ildən  sonra dünyanın bəzi liderləri cari siyasətlərinin səhv 
apardıqlarını başa düşməyə başladılar. Lakin onların hamısı siyasi dünyagörüş və  
yaşamağ üçün  siyasi üsul və mexanizmlərdən istifadə etmənin səhv olduğunu başa 
düşəcəklərmi? Onlar, könüllü olaraq, siyasi yaşamaq (zorakılıq və aldatmaq) üsullarından 
imtina edəcəklərmi? Axı dünyada heç nə öz - özünə könüllü baş vermir. Sözdə dövlət 
siyasətçiləri İnsan hüquqları deklarasiyasını, azadlıq, demokratiya, bərabərlik 
ideyalarını, BMT-nin birgə yaşayış siyasət və normalarını, Sosial və Siyasi Hüquqlar 
Paktını qəbul edirlər, işdə  həm beynəlxalq, həm daxili siyasətdə yenə çox zaman əksinə 
hərəkət edirlər. Siyasi ikiüzlülük siyasətçilərin əsil xarakterinə çevrilmişdir. Lakin 
siyasətçilər öz yaşama üsullarından – rollarından necə əl çəkə bilərlər və ya kapitalist öz 
gəlirindən necə əl çəkə bilər? Məsələ burasındadır ki,  kapital və siyasət cəmiyyətin məhz 
kapital tərəfindən yaradılmış quruluşunun, iqtisadi və siyasi prinsiplərin məhsuludur.    
Cəmiyyət / dövlətlərin necə qurulduğuna - konstitusiyalara baxdığda bunu görmək olar. 
Bunu bir kiçik varlı və ya siyasətçi qrup yaradaraq bütün hakimiyyət-siyasəti  və 
idarəetməni özlərinə, yəni həmin bir qrupa – sinfə vermişdir. Bu andan da siyasətin 
davamlı və hərtərəfli fəyaliyyəti başlayır. Misal üçün, Amerikan korporasiyaları ABŞ 
dövlət aparatını və siyasətini müəyyən edir,  bütün dövlət aparatı hökumət, konqres, 
məhkəmə heyəti korporasiyaları təmsil edirlər.Və dünya dövlətlərini ABŞ-ın mənafeyinə 
uyğun siyasət aparmağa yönəldir, uyğun olmayan dövlətlərdə çevrilişlər təşkil edirlər. 
İndiyədək ABŞ 50 ölkədə çevriliş təşkil edərək  hakimiyyətləri dəyişmişdir.  



 129

Hazırda bütün dövlətlərdə hakimiyyət iki funksiyanı yerinə yetirir: siyasət və idarəetmə. 
Partiyalar bir - biri ilə yarışaraq  Siyasəti  -  hakimiyyəti və idarəni ələ keçirirlər, hansı ki 
məqsədləri fərqlidir: a) siyasətin məqsədi  hakimiyyəti ələ keçirib onu qorumaq və əldə 
çox saxlamaqdır. Bunun üçün çoxlu siyasi metodlar və texnologiyalar yaratmışlar: 
aldatmaq, rəqəmlərlə manipulyasiya etmək, özünü öz idarəsini tərifləmək, beyinləri 
yumaq, rəqibləri məhv etmək, gücsüz hala salmaq, insanlara etiraz etməyə imkan 
verməmək, həqiqəti gizlətmək və s. 
b) idarəetmənin məqsədi idarə olunan obyekti yaxşı vəziyyətə gətirmək, bunun üçün  
zəruri vəzifələri icra etməkdir. İdarəetmə də eynilə siyasətçilərin əlində olduğu üçün onlar 
idarəni məhz özlərinin mənafeyinə uyğun qurur, onu əyirlər, hər şeyi öz siyasi 
məqsədlərinə (hakimiyyətdə qalmaq ) qurban verirlər. 
     Ölkədə siyasi qərarları və beynəlxalq əlaqələr haqda qərarları,  başqa sözlə, bütün 
zorakı və məntiq və əxlaq və rasionallığı nəzərə almayan, bəzən alan  qərarları  siyasi 
idarələr verirlər, məhz bununla siyasi məqsədlərini  təmin edirlər.  Siyasi idarəetmə  
dövlət yaranandan sonra məhz kütlə mühiti üçün  – hansı ki hamı müxtəlif terminlərlə bir 
- birini başa düşmədən və müxtəlif növ hərəkət etməyi təklif edir -  yaradılmışdır. Siyasi 
idarə etmək,  hansı ki zorakılıq və təkbaşçılıq əsas xüsusiyyətidir, avam bir kütlə üçün 
yaxşı tapılmış üsuldur, lakin onun eybi odur ki, həddən artıq səhv və qeyri - rasionallıq, 
ağılsızlıq edə bilər. Mühit dəyişir, yeni idraklı və eyni dildə danışa bilən, eyni anlaya və 
fikir yürüdə bilən ağıllı insanlar mühitində bu üsul əlverişsizdir. Bu səbəbə görə Rasional 
Cəmiyyət nəzəriyyəsi siyasəti - qrupların hakimiyyəti və idarəsini ləğv edib hamının 
iştirakına imkan verən Rasional cəmiyyət idarəsi yaratmağı təklif edir. Bu halda, 
şübhəsiz, siyasətin mövcud bütün mənfi effektləri ləğv olunur. Daha kamil cəmiyyət, 
daha kamil idarəetmə alırıq. 
     Əgər hakimiyyət və idarəetmə hamıya iştirak etmək imkanı ilə verilsəydi, onda  
siyasətə, yəni təklərin və ya siniflərin hakimiyyətə sahib olmaq və onu  saxlamaq üçün 
müxtəlif oyunlarına, saxtakarlığa ,yalan danışmağa  ehtiyac qalmazdı.  Konstitusiyalara 
baxdıqda orada görərik ki, dövlətin vətəndaşlar qarşısındakı öhdəçilikləri və onların 
hüquqları və bu hüququ təmin edən vasitələr çox az və qeyri - müəyyən yazılmışdır. 
Habelə idarəetmənin vəzifələri və bunu necə qiymətləndirmək kriteriya və üsulları 
yazılmamışdır. Başqa cür gözləmək də, düz olmazdı, çünki yazan hakimiyyət, edən 
hakimiyyətdir , hər şey vətəndaşın yaxşı yaşamasına deyil, hakim qrupun özünə xeyirli 
idarəsinə və mənafeyinə uyğun yazılmışdır. 
   Aksioma. Cəmiyyətdə insanların birgə  fəaliyyəti onların hamısının normal yaşayışına, 
bütün problemlərin həllinə, xərclərin ödənməsinə , təbiətin bərpası və qorunmasına , 
effektiv inkişafa imkan verir.  
     Amma, praktikada belə olmur- bir qrup insanların hədsiz varlanır, digərləri kasıb qalır, 
aclıq, təbiətin dağılması, problemlərin yaranması, səhv idarə, gəlirin düzgün 
bölüşdürülməməsi,  zəruri sayılan tədbirlərin icra edilməməsi  və ona xərc çəkilməməsi  
baş verir. Bunun nəticəsində,    pullar kapitalistlərin və dövlətin  cibinə yığışır. Bu,  az 
miqdarda kapitalistin və  dövlətin qalan əhalini, təbiəti, təbii ehtiyatları – suyu yeraltı / 
üstü nemətləri istismar etməsi deməkdir. Kapitalistin və dövlətin əlinə yığılan pul isə 
qeyri - effektiv  işlənir və dövlət bürokratiyası tərəfindən çox hissəsi mənimsənilir, 
hakimiyyətin möhkəmləndirlməsinə,  xarıci idarələrə rüşvət və s.  işlərə xərclənir. 
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İstismar hesabına əldə edilmiş artıq pullar hakimiyyətin genişlənməsinə iqtisadi və siyasi 
qloballaşmaya sərf edilir, insanların isə kasıblaşması, əziyyəti qurtarmır. 
    Bütün bu eyiblərin günahkarı konkret siyasətçilər deyil, məhz kortəbii öz-özünə 
yaranmış dünya birliyi və hər bir cəmiyyətin quruluşudur.     
    Rasional cəmiyyət məhz quruluşun düzəldilməsini nəzərdə tutur . Ondan sonra bütün 
struktur azad qarşılıqlı əlaqələr və anlama nəticəsində düzgün həyat və idarə istiqamətini 
özü tapacaqdır. 
    Rasional cəmiyyətdə  kollektiv düşüncə - kollektiv ağıl, lakin kollektiv ağılın və 
nəzarətin, qiymətləndirmənin altında fərdi icra prinsipi qəbul olunur. 
    Çox zaman ağızlara düşmüş belə bir səhv fikir irəli sürürlər:  insanlar öz yaratdıqları 
hökumətə layiqdirlər.   Belə bir fikri bu fikrin qəbul edilməsində maraqlı olan hökumət 
təbliq edir.  Məsələ belədir ki, reallıqda ölkə insanları hökuməti yaratmırlar, hökumət,   
ya baş nazirin seçilməsi, yaxud prezidentin və ya deputatların seçilməsi nəticəsində 
sonradan yaranan idarədir. Şübhəsiz, onlar  seçki vasitəsilə təyin olunsalar da, bunun 
seçki ilə heç bir asılılığı yoxdur. Hitler də, Mussolini də və başqa diktatorlar da seçki ilə 
təyin olunmuşdular. Hər adam öz ölkəsində seçki ilə təyin olunan saxtakarları çox 
görmüşdür, lakin  xalqın seçməsi ilə əlaqəsi olmamışdır. Necə? – Çünki seçki əslində 
aldatma ilə  pullu və ya hərbi qüvvələri daha güclü olanların hakimiyyətə gəlmək 
maşınıdır. 
     İnsanın ayrılıqda göstərdiyi bilik və yaradıcılıq, kollektiv yaradıcılıqdan müqayisə 
olunmaz dərəcədə  azdır. Kollektiv yaradıcılıq dəfələrlə  əvvəldən təsəvvür edilə 
bilməyən yeni ideyalar, qanunlar, prinsiplər, texniki vasitələr yaratmaq gücünə malikdir. 
Bunu insan psixologiyası, yaradıcılıq təcrübələri təsdiq edir. Kollektiv düşüncə, 
yaradıcılıq prosesini hədsiz sürətləndirir və rasionallıq artır. İştirakçıların sayı artdıqca, 
effektivlik artır. Əgər yaradıcılıqda xüsusi metodlar tətbiq edilsə, bu daha böyük effekt 
verir. Məlumdur ki, məhz  böyük texniki qurğular və problemlər məhz bu üsulla həll 
edilir. Ölkələrin siyasi idarə və hakimiyyətləri bu üsuldan istifadə etmədikləri üçün çox 
böyük səhvlərə yol verirlər və cəmiyyətdə nayrazılıq, həyat şəraitinin pisləşməsinə səbəb 
olurlar. 
    Qeyri - rasional  quruluşlu cəmiyyətlərdə  heç bir dövlət, nə də cəmiyyət bir - birinə 
layiq deyil. Belə  ölkələrdə dövlət, cəmiyyətdən ayrılmış və bir varlı qrupun müdafiə 
etdiyi və onların mənafeyini güdən qurumdur. 
 
Xilasın ümumi prinsipləri 
Bu məntiqlə həm  insanların fərdi xilas yolu, həm cəmiyyətlərin/ölkələrin və bəşəriyyətin 
xilas yolu müəyyən edilməlidir. Bir şey dəqiqdir ki, Azad Bazar və Siyasət, müasir 
ictimai və iqtisadi quruluşlar bəşəriyyətin əksəriyyətinin (90%) salınmış olduğu 
bəlalardan xilas yolu deyil.   
     Azad bazar istənilən malı  hazırlayıb istənilən qiymətə istənilən yerdə satılması 
deməkdirsə, siyasət bağlı qapılar arxasında qrupların bu bazardan və nəticələrindən və 
insanlardan, resurslardan şəxsi xeyir alması üçün bölgü – alver, fəaliyyətin 
planlaşdırılması,  zərər çəkənlərin neytrallaşdırılması haqda razılaşma əldə etməsi və 
zorakılıq maşınına sahib olmaq prosesidir.  Nəticə olaraq  həm insanlar, həm cəmiyyət və 
bəşəriyyət - hamı üçün universal  xilas yolu insanların daxil olduğu ictimai iqtisadi 
sistemi rasional prinsiplərlə yenidən layihələndirib qurmaqdır. Bu quruluşun ən vacib 
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prinsipi bütün cəmiyyət üzvlərinin qanun və qərarların, əxlaq və etika normalarının 
hazırlanması və qəbulunda bərabər hüquqlu iştirakına imkan verilməsi ola bilərdi. 
    Məhz ədalətli, hamının bərabər mənafeyini güdən qaydalar yaratmaqla gələcək 
konfliktlərin qarşısını almaq  olar, bu birgə fəaliyyət və qaydalar insanı xilas edəcəkdir. 
İnsanın və cəmiyyətin qanunauyğunluqlarından çıxış edərək qısa olaraq xilas yolunun 
ümumi istiqamətlərini  qeyd edək: 
1.  İctimai sistemin rasional qurulması. 
2.  Qanun və qərarlar hazırlanmasında hamının bərabər hüquqlu könüllü  iştirakının 
təmini. 
3. Ətraf təbiət, sosial, hüquqi, iqtisadi, mənəvi-əxlaqi mühitin düzgün və olduğu kimi 

dərk edilməsi sonra isə rasional formada yenidən layihələndirlməsi və həyata 
keçirilməsi . 

4. Hər bir çətin vəziyyətin səbəbləri, amilləri haqda həqiqi biliklərin əldə edilməsi və 
analızı və nəticələr çıxarılması və uyğun fəaliyyəti tənzimləmə. 

5. Elm və texnologiyanın sürətli inkişafı. 
6. İnsanların zəruri həyat, mədəni, yaradıcılıq, fiziki ehtiyaclarından artıq israfçılığın 

qarşısının alınması; ehtiyacdan artıq varlanmanın cəmiyyətə vuracağı zərərinin 
azaldılması; bu varın cəmiyyətin xeyrinə  effektiv istifadəsinin əldə edilməsi.  

7. Hər insanın zəruri həyat vasitələri ilə təmin olunması.       
8. İnsan, qrup, icma və dövlətin  hamının təcrübə, təhsil, eksperiment yolu ilə əldə etdiyi 

ümumi ağıla  və biliklərin imkanlarına uyğun yaşaması. 
9. Gələcək haqda, onun axtarılan obrazını, son məqsədləri dəqiq formalaşdımaq və 
gələcək haqda biliklərin qanun və idarəetmədə vacib nəzərə alınması. 
 
3.1 İki əks metod: Təkbaşına idarəçilik və Rasional ictimai  idarəetmə prinsipi  
 
        İndiyədək olmuş dövlətlərdə və icmalarda təkbaşçılıq hökm sürmüşdür. Tarixdə 
müxtəlif demokratiyalar olsa da, onlar da təkbaşçılıqla əlaqəli mövcud olmuşdur. 
Təkbaşına idarə metodu, indiyədək universal tətbiq edilən idarə metodudur. Onun kökləri 
hələ heyvan sürülərindən başlayır; insanın əcdadlarının ailə, sürü formasında yaşama 
dövründən başlayır. Tək hakimiyyətə, rəhbər rola sahib olmaq müharibələrlə, konfliktlə 
cəmiyyətin parçalanması və bir - birilə döyüşməsilə əldə edilir. Tək hakimiyyət ən qeyri - 
etik üsullar- hiylə, xəyanət, rüşvət, aldatma, öldürmək - ixtira etmişdir və istifadə edir. 
Bütün dövlətlərdə tək hakimiyyət rolunun əldə edilməsi qeyri - etik yollarla: böyük 
müharibələrlə, qan tökülməsilə olmuşdur. İnsanların öz ailəsində tək hakim, idarəedici  
rola malik olmasının izahı tapıla bilər, lakin müxtəlif insanların olduğu böyük cəmiyyətin 
idarə olunmasında tək hakimiyyətin fəlsəfi izahı yoxdur. Tək rəhbər necə hamının 
mənafeyini və qayğısımnı çəkə bilər? Bu qeyri - mümkündür. Bu bir adamın işi deyil. 
Digər tərəfdən, tək adamın çoxlu şəxsi meyli, hobbisi, kaprizləri müsbət və mənfi 
cəhətləri, bəzi  insanlara sipmpatiyası, bəzilərinə antipatiyası var. Nəzəri olaraq, tək 
adamın cəmiyyətdə hakimiyəti, təkbaşına qərar qəbul etməsi heç cürə düz ola bilməz, 
bütün bəşəriyyət sistemlərinin təcrübəsi bunu sübut edir. İnsanlar nə qədər tək 
prezidentin, nazirin, kralın özbaşınalığından, səhv idarəsindən  hobbilərindən, 
kaprizindən əziyyət çəkmişdir. 
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     Digər tərəfdən,  kollegial və ya elita nümayəndələrinin idarəsi də, eynilə eyibli və 
rasional deyildir. Burada da  iştirakçıların alverinə, öz qrupunun xeyrinə daha üstün xeyir 
tələb etməsi və bu hüququ pulla satın ala bilməsi, iştirakçının qəsdən həqiqəti etiraf 
etməkdən imtina etməsi – obyektiv həqiqi reallığı əks etdirən və həll edən  qərara imza 
atmaması, öz şəxsi xeyirini (rüşvət, iqtisadi xeyirli vədlər almaqla) güdməsi mümkündür 
və həqiqətən, olur. Kollegial qərar qəbulu,  başqa sözlə, cəmiyyətdən asılı olmayan və 
onun mənafeyini güdməyən  dilbirlərin (заговоршики) qərarı və qanunu  ola bilər. Başqa 
bir halda əgər kollegiya  təkbaşçı tərəfindən yaradılıbsa, ondan asılıdırsa, kollegial 
müzakirə və qərar formal, gözə kül üfürmək, xalqın gözündə demokratiya illuziyası 
yaratmaq,  həqiqətdə isə təkbaşçının istədiyi qərar ola bilər.  
     Tək adamın qərarı bütün cəmiyyət üçün  heç vaxt obyektiv və rasional ola bilməz. 
Asılı insan necə sərbəst öz həqiqi fikrini bildirə bilər?  Əgər sadə cəmiyyətin sərbəst 
düşüncəli üzvü bu kollegiyada yoxdursa, kim onun səsini eşidə bilər? 
     Beləliklə, həm təkbaşına idarə, həm kollegial idarə, cəmiyyətin idarəsi üçün qeyri - 
rasionaldır çünki hər biri yenə şəxsi tək və ya qrup mənafeyini güdür, cəmiyyətin 
hamısını  güdmür. Digər tərəfdən,  bu metodlarda heç bir ictimai ehtiyacı, problemi 
rasional həll etmək  məqsədi qoyulmur.  
 Həqiqətdə isə, qərar qəbulunun yalnız rasional prosedur və kriteriyaları  rasional və 
hamının mənafeyini güdən qanun və qərar hazırlanmasına imkan verə bilər. Belə 
prosedurları cəmiyyətin hər bir arzu edən üzvü iştirak edərək, istifadə etsə, nəticədə 
rasional qanun və qəarlar ala bilərik. Mövcud idarə və qanun qəbulu sistemlərində belə 
prosedur və kriteriyalar istifadə olunmur. Belə ki, təkbaşçının və elita 
qrupunun(kollegiyanın) buna  ehtiyacı yoxdur,  buna əməl etsə, o, öz mənafelərini üstün 
müdafiə edə bilməyəcək, cəmiyyətin isə mənafeyi ona lazım deyil.   
     Təkbaşçılıq prinsipi kollektivdə, dövlət idarəsində bir nəfərə üstün – hakim, qanun, 
qərar qəbul edən, nəzarət, cəza vermə, işə qəbul və azad etmə, adamlara konkret iş 
vermək və işini əlaqələndirmək, planlaşdıma  və s.  hüquqları verir. Şəxsi firmalarda  
ümumi nəzarəti firma rəhbəri və idarə şöbələri, qismən aksionerlər, xüsusi inspektorlar  
aparırlar. İctimai sahədə - dövlətdə, təkcə bu kifayət etmir. Nəzarət və təkbaşçılıq tezliklə 
korrupsiyaya uğrayır və cəmiyyətin əleyhinə işləyir. Burada əsas tələb tabe olan  işçinin 
daha yüksək rəhbərin maraqlarına və mənafesinə xidmət edə bilməsidir, yəni bu işçinin 
prinsipsiz, öz fikri olmayan, tabe adam olmasıdır.  
      Belə üsulda nəzəri olaraq rəhbərin ən ağıllı, bilikli  və düzgün adam olması tələb 
olunur. Lakin reallıqda bu mümkün deyil . Sistem ən bilikli və düz adamın tapılıb 
vəzıfəyə qoyulmasını nəzərdə tutmur və habelə nəzarət və düzgün qiymət verilmədiyi 
şəraitində ən düzgün adam  da tezliklə  özü üçün çalışan yaramaza, böyük bossun əl 
buyruqçusuna çevrilir və cəmiyyətin mənafeyini yadından çıxarır. Bu qanundur. Hərçənd 
seçkilər də formaldır və yaxşı və bilikli adamın deyil, pulu çox olanın seçilməsinə xidmət 
edir.  Bu idarə üsulu nəzəriyyədə yaxşıdır, lakin paktikada qeyri - effektiv və 
irrasionaldır. 
     İnsanlar istərdi ki, onları effektiv, ədalətlə, idarə etsinlər, onlara yaşamağa imkan 
versinlər və mane olmasınlar. lakin nəzəriyyədə idarə edənin ən ağıllı və əxlaqi olması 
tələb olunsa da, reallıqda bura ən varlı və hiyləgər adam çıxır və şəxsi və sinfi mənafeyini 
güdməyə- zorakılıq maşınından istifadə edərək, başlayır.  Bu səbəbə görə saysız 
dövlətlər, imperiyalar, xalqlar məhv olmuş, ədalətsizlik  qaydaya çevrilmiş,  dünya kəskin 
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qarşıdurmalar və konfliktlər arenasına  çevrilmişdir. Qərar qəbulunun təkbaşına olması 
kollektiv və ya daha demokratik  və ya hamının iştirakı ilə olması ilə müqayisədə  xeyli  
qeyri - rasional və səmərəsizdir. Rasional idarə prinsipi isə  həm kapitalist  həm sosialist 
cəmiyyətindəki təkbaşçılığa son qoyur.  Burada rəhbərin hakimlik səlahiyyətləri ləğv 
edilir və o icmanın – kollektivin razılığı olmadan heç nə edə bilməz və ancaq ona verilən 
əlaqələndirmək, işin vəziyyəti haqda statistik  qeyd aparmaq səlahiyyətini  icra edir. İşin 
keyfiyyəti isə xüsusi ictimai qiymətləndirmə  və düzəliş vermə üsulu ilə  təmin olunur.  
     Burada qanun, habelə qərar hazırlanması ayrıca aparılır. Icraçı isə ancaq hazır 
qərarları, layihələri yazıldığı kimi icra etməlidir, başqa qərar qəbul etmə səlahiyyəti 
yoxdur . 
    Kapitalizm insanlara fərdi varlanmaq, şəxsi  gəlir gətirən bizneslə məşğul olmağa 
imkan verir, lakin ədalətsiz cəmiyyət yaradır ki, idarəni varlılar edir və cəmiyyəti istismar 
edir. Ancaq sahibkarlar – kapitalistlər mülkiyyətin sahibi olduqlarına görə  onun 
qayğısına qalır və rasionallığa - şübhəsiz, şəxsi xeyirinin rasionallığına çalışırlar. Pul 
torbaları kimi onlar  pulun toplanması və istehsal və xidmətləri təşkil etmək  vasitəsilə, 
pulun istifadəsinə, könüllü çalışırlar. Bu onların başqa adamlarda olmayan yaxşı 
xüsusiyyətləridir. 
     Klassik  Sosializm nəzəriyyəsi  isə  bütün gəlir sahələrini dövlətə verir, insana fərdi 
bizneslə məşğul olmağa imkan vermir, lakin idarə və qanunvericilik , bir qrupun, partiya 
elitasının əlində qalır. Bu səbəbə görə gəlirlər səhv və səmərəsiz idarə olunur və elita 
varlanır və ümumi gəlir effektsiz bölünür və israf edilir. Sosializm kapitalizmdən  
insanlara verdiyi iş, sosial təminatlarla daha yaxşı olsa da, effektsiz idarəetmə onun 
nəticələrini boşa çıxarır və adamlar  əməyinə görə layiqli haqq almadığına və qabiliyyət 
və bacarığını tətbiq edə bilməməsinə, etdikdə isə cüzi haqq verildiyinə görə narazı qalır. 
Burada mülkiyyətin konkret sahibi olmadığına görə, heç kəs onun qorunmasına və 
səmərəli olmasına çalışmır. Ona görə çalışmır ki, insanların təklif verməsi, bürokratiyaya 
“ağıl öyrətməsi” dövlət tərəfindən qəbul olunmur. Hamı “nə qədər dağıdar, nə qədər çox 
oğurlayar” yarışına girir. Yalnız güclü administrativ üsullar, məhkəmə, polis bu 
mülkiyyətin qorunmasını müəyyən qədər təmin edə bilər, lakin səmərəsiz sərfini , elitanın 
oğurluğunun qarşısını ala bilməz, bürokratiyanın sənədləri qaydada aparmaq üçün 
məhsulu dənizə tökməkdən, yandırmaqdan, səhv planlaşdırmadan, keyfiyyətsiz mal 
istehsalından, xarab etməkdən, mənimsəməkdən  qoruya bilməz. Bu sistemdə vacib 
olaraq insanların dövlət üzərində müşahidəsi, qiymətləndirməsi, təklif verə bilməsi və 
qəbulu tələb olunurdu, lakin bunu, kommunist elita keyfiyyətlə etmədi, yarımçıq etdi və, 
nəhayət, bu səbəbə görə o korrupsiyaya uğradı. 
     Rasional Cəmiyyət quruluşunda isə həm insanlara fərdi bizneslə məşğul olmaq 
mümkündür, həm də  idarəetmə ictimaidir və xüsusi metodla hamı tərəfindən iştirak 
mümkündür. Bu sistem insanların cəmiyyətdən uzaqlaşdırmağa, həyat vasitələrindən 
məhrum etməyə, məcburi emiqrasiyaya  qəti olaraq imkan vermir. Qərar qəbulu 
posedurları və iştirak mexanizmi bunun qarşısını çox asan alır. 
     Rasional Cəmiyyət quruluşu konstruksiyasında insanın və cəmiyyətin rasionallaşması- 
kamilləşməsi və təbii mühitə  rasional münasibət qurulması məsələsi həll edilir. Bununla, 
hər bir insanın dayanıqlı xoşbəxtlyi, təbiətin isə uzun dövr üçün insanlara xidmət etməsi 
təmin edilir. Burada həm indiki cəmiyyətin həm gələcək nəsillərin xoş həyatının əsasları 
yaradılır. 
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Əgər qeyri - rasional sistemlərdə rəhbər idarədə öz şəxsi iradəsini həyata keçirirsə, 
rasional  ictimai mədəni sistemdə rəhbər bütün xalqın, icmanın, kollektivin iradəsini 
həyata keçirir. Bu iradə, hansı ki, qanunları müxtəlif fəaliyyət planlarını və icra qaydasını, 
gələcək strateji planları  və cari məsələlərin həlli layihələrini, sərəncamları əhatə edir - 
fasiləsiz cəmiyyət üzvləri tərəfindən hazılanır. Bu proses məhz xüsusi ictimai iştirak 
mexanizmi vasitəsilə hazırlanır və baş icraçı  (dispetçer - briqadir) və icraçıların 
qarşısında icra etmək üçün hazır olur. 
    Rasional Cəmiyyətin şüarı:  Rasional İnsan , Rasional Cəmiyyət, Rasional dövlət və 
Rasional dünya icması - dövlətlər birliyi. Burada hər bir element digərindən asılıdır.  
 
3.2 Üç quruluşun – Feodalizmin, Kapitalizmin və Rasional cəmiyətin müqayisəsi 
 
      İnsan-təbiət sistemində hər bir hissə:  (1) təbiət; (2) Cəmiyyət və onun hər bir üzvü, 
mədəni və etnik sosial  və ya peşə məqsəd qrupu ; (3)iş verənlər: biznesmen və iş 
təşkilatı, biznes növləri, elm institutları  (4) dövlət və onun orqanları: parlament 
məhkəmə, idarələr.  
     Bu 4 elementli  sistemə  daxil olan bütün vətəndaşlar ona lazım olan, lakin sistemdə 
razılaşdırılmış qaydada yaşama – fəaliyyət haqqına malikdir. Bu təbii, sistem 
elementlərinin olma qanunudur. Bu sistemdə  bir elementin yaxşı yaşaması digər 
elemntin pis yaşaması hesabına ola bilməz. Eynilə  bu sistemdə (4) dövlət aparatı və ya 
(3) iş verənlərin  (2)cəmiyyətin pis yaşaması hesabına yaxşı yaşaması qeyri - qanunidir, 
təbii yaşama qanunundan kənardır.  Bu 4 elementli sistem üçün aşağıdakı  
xarakteristikanı vermək olar. 
1. Cəmiyyətin təşkilində onun hissələrinin sərbəst  qarşılıqlı təsirləri cəmiyyətin özünü  
təbii tənzimləmə qanunudur  
2. Zorakılıqla bir hissənin etirazına imkan verməmək və repressiyalar bu qanunu pozur, 
cəmiyyəti, həm düzgün inkişafdan saxlayır, həm cəmiyyət zülm çəkir, bu, despotizmin 
bərpası deməkdir.  Bu zaman  dövlət öz səhvini anlamaqdan məhrumdur və xalqı 
bədbəxtlyə gətirə bilər; xarici ekspansiyaya məruz qoya bilər. Avropa, ABŞ  və digər 
inkişaf etmiş dövlətlər məhz bu sadə qanuna əməl etməklə, zorakılıq deyil,  hər hissənin 
mənafeyini və  inkişaf haqda təklifini qismən nəzərə alaraq qabaqcıl  vəziyyətə  çatmışlar. 
      Dövlət yuxarıdan özü yeni düşüncə, ideya irəli sürüb, yeni siyasətə keçə bilər, lakin  
cəmiyyəti razı salmasa edə bilməz (normal dövlət quruluşunda). Biznesmen  qrupu isə 
sistemi müstəqıl dəyişə bilməz, o, dövlətlə birləşsə,  siyasəti dəyişə bilər, lakin cəmiyyət 
razı olmasa, dəyişə bilməz.  
     Ən yaxşı siyasət cəmiyyəti razı salan siyasətdir.  Ancaq dövlət zorakılığa əl ataraq 
despotik rejim ola bilər və  təkcə öz  şəxsi mənafeyi naminə istədiyi siyasəti  aparar: öz 
cibini güdmək, səhv idarə, insanlara dözülməz şərait,  xalq mənafelərini rüşvət alıb 
satmaq, maddi sərvətlərini öz hakimliyində qalmaq üçün başqa dövlətə bağışlaya və s. 
çirkin davranışda ola bilər. 
 Şübhəsiz, özünü tənzimləmə qanunu nəticəsində geci - tezi belə siyasət dəyişiləcəkdir. 
3. Hər hansı bir cəmiyyət sistemi uzun zaman stabil qala bilmir. Ona görə ki: 
a) yaradılmış  yorğunluq nəzəriyyəsi  qeyd edir ki,  heç bir səbəb belə görsənmədən hər 
şey (dəmir belə) çox qaldıqda müəyyən an “yorğunluqdan” uçub dağılmaq xassəsinə 
malikdir. Şübhəsiz, yorğunluğun mənası və səbəbləri  vardır. 
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b) cəmiyyətdə hər şey ilk baxışda sakit görsənir, əslində burada fasiləsiz əks  və güclü 
qüvvələrin balanslaşması  (qarşılıqlı əlaqələr, mübarizə, dominantın müəyyən edilməsi və 
ierarxik sistemin qurulmasi, stabilləşməsi) prosesi gedir. Biz bilirik artıq, nə üçün 
balanslaşma gedir. Balanslaşma məhz həyat yoludur, yaşamağın üsuludur-formasıdır. 
Cəmiyyətdə bu geridə qalmamaq, təsirə əks təsir vermək və digər formalarda özünü 
göstərir. Bu proses çox sürüşkəndir və istənilən, lakin səbəbi olan istiqamətə hər hansı bir 
qüvvənin  “təsadüfi” etinasızlığı, güzəşti, xeyirxahlığı, üstünlüyü  və ya həyasızlığı 
nəticəsində gedə bilər. Sonra bu “təsadüfi” etinasızlığ, güzəşt, xeyirxahlıq və ya 
həyasızlıq,  kiçik bir meyl adətə , qaydaya çevrilə bilər.  Hansı qüvvə qarşılıqlı əlaqələrdə 
üstün gəlirsə, cəmiyyət - Yer sistemi,  o istiqamətdə hiss olunmadan dəyişilə bilər. Kritik 
hədd keçildikdən sonra:  dövlət  aparatı ya bacarıqsız müşahidəçiyə, dələduza  ya  tirana 
çevrilər və  ya biznes hakim olar, bütün əhalini ağır istismar edər və ya cəmiyyət  xaosa 
çevrilər;  ya cəmiyyət öz maddi rifahını itirər. Cəmiyyət öz ləyaqətli yerini və rolunu geri 
almaq üçün yenidən döyüşə atılmalı olar. 
4. Baxılan bizim yaşadığımız sistemdə təkcə Yer planetinin  dili, ağzı olmadığı üçün öz 
yaşama hüquqlarını qoruya bilmir, lakin ona edilən pisliklərə  pisliklə cavab verir.  Sistem 
elementləri öz funksiyalarını dəqiq icra etsələr  və vaxtında dəyişə -səmərələşə bilsələr, o 
sistem stabil, uzun zaman yaşaya bilər. 
5. İctimai sistemlərdən : a) əksəriyyəti hakim varlı siyasi və kapitalist sinfinin mənafeyini 
güdür, adi insanların işsiz və kasıblığına əhəmiyyət vermir; b) bəzisi  təkcə  bazarın 
inkişafına çalışır, bazar isə istədiyi qiymətlər qoymaqla və az əmək haqqı vermək və  
istismar etməklə insanları kasıb edir; c) bəzisi dövlətin diktatorluğuna üstünlük verir, 
nəticədə həm bazar, həm cəmiyyət pis vəziyyətə düşür. 
 
A) Feodalizm cəmiyyəti - təbiət sistemi. 
 Feodalizm cəmiyyətinin struktur sxemi aşağıda verilir. Cəmiyyət 4 böyük elementin 
birliyi formasında yaşayır. 1. Yer kürəsi-təbiət; 2. Şah- məmurlar; 3. Cəmiyyət- kəndli, 
tacir, rəiyyət;  4. Feodal-bəylər. Onların hər birinin funksiyası aşağıdakı səhifələrdə 
göstərilir. 
B) Kapitalizm- təbiət sistemi .   Bu sistem yenə  4 böyük elementə (alt sistemə ) bölünür: 
1) Yer kürəsi –təbiət; 2) idarə sistemi-prezident hökumət,parlament, məhkəmə; 3) 
Cəmiyyət; yalnız öz əməyi ilə yaşayanlar buraya dövlət idarəsində işləyənlər və 
işverənlər aid deyil; 4) İş verənlər. 
İzahat. 
1) dövlət idarəsinə bütün dövlət qulluqçuları (cəmiyyət və işverənlərdən başqa), 
2) kapitalist –iş verənlər, bura bütün iş verənlər, sərbəst və başqasına iş verməyən lakin 
bank kapitalı olan bütün adamlar aiddir  
3) cəmiyyət , bura dövlət və iş verənlərdən başqa bütün peşədən olan adamlar aiddir  
Əxlaq və sistemin kapitalist mahiyyəti 
     Baxılan sistemdə uyğun olaraq hər 3 hissədən biri : 1) dövlət aparatı, məmurlar  və s. 
orqanlar, 2) cəmiyyət və 3) işverənlər spesifik öz məqsəd və fəaliyyətləri, mənafelərinə 
uyğun və onu əsaslandıran əxlaq və davranış normaları, dəyərlər və mədəniyyət 
formalaşdırır. Ümumi əxlaq və dəyərlərin miqdarı burada çox azdır.  
Hissələr bir - birinin əksi olduğu üçün  onların bütün əxlaq və dəyərlərinin böyük hissəsi 
bir - birinə ziddir.  Məsələn,  dövlət  rüşvəti   halal sayır, cəmiyyət haram sayır, biznes isə  
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Feodalism sistemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitalizm sistemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şah və 
məmur- 
lar 

Feodal 
, Bəy 

Cəmiyyət:rəiyy- 
ət: kəndli, tacir, 
sənətkar, həkim, 
müəllim

Yer 
kürəsi 

Feodal.  Ağır işə nəzarət 
və  əvəzində yemək. 
kəndlidən  məhsulun 
hamısını /   yarısını alır. 
Təhlükəsizlik, əmək 
qaydası yox, xəstəyə 
yardım yox.  
Məqsədi: çox istismar, 
varlanmaq 

Prezide
nt və 

məmur
lar 

İş 
verənlər 
(Biznes-
men, 
fermer)  

Cəmiyyət: 
kəndli, xidmət 
işçisi, fəhlə, 
həkim, alim 
müəllim, tələbə 

Yer 
kürəsi 

Məhkəmə 

Parla
ment 

Vəzifəsi Idarə, qanun, asayiş , 
vergi , məhkəmə ictimai maddi 
vasitələr sənaye .., ordu  
silahlanma silah satışı 
Məqsədi: stabillik, daha çox 
vergi, öz xalqına ən az zəruri rifah 
yaratmaq, başqa xalqları ticarətlə 
istismar, kiçikləri özündən asılı 
etmək,  sosial vəzifəsi var, öz 
qrupuna xidmət 
 

 8 saat iş, 30 -40 % vergi, 
pensiya  yardım, iş, təhsil 
həkim xidməti, kasıb və varlı 
qrupuna bölünmə; əsgər olur 
 istəyir : düz qanun , insan 
hüquqları təmini, məhkəmə, 
iş və ya sosial yardım azad 
təhsil azad yaşayış imkanı və 
yeri. Mədəni istirahət yeri, 
ucuz qiymətlər, asayiş. 
Məqsədi yaşamaq 

Işçiyə az sosial yardım, 
pensiya, müalicə, təhsil 
köməyi edir 
 İstəyir: düz qanun, 
məhkəmə torpaq , yardım, 
güzəşt. Kadra  torpağa, 
materiallara, vəsaitlərə xərc 
çəkməsin, çox işlətsin, 
vergi az versin 
Məqsədi: istismar, 
varlanmaq  

Feodal dövlət. Vəzifəsi 
Idarə, məhkəmə, vergi, 
su kanalı , bənd, müdafiə 
qalası, ordu, ictimai tikinti  
Məqsədi: stabillik, daha 
çox vergi, əleyhdarlara 
cəza,   özgə torpağı tutmaq, 
sosial vəzifəsi yoxdur 
 

Cəmiyyət. 12-16 saat iş, 
məhsulun 70%-vergi, məmur 
bəy üçün  müftə iş, pensiya  
yardım, təhsil, həkim yox; 
məmura, bəyə hər cür pay, 
rüşvət, müharibədə bütün 
əmlakın , atın verir, orduya 
əsgər verir, özü gedir. Ağır 
həyat 
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işinə yarayan hər şeyə halal deyir (əxlaqa uyğun sayır). Aşağıda kapitalist dövləti - Yer 
planeti sisteminin sxemi verilir. Təsvirlər nisbidir, zamanlar üzrə dəyişiliklər əks 
olunmamışdır. 
 
Kapitalizmin  mənfi cəhətləri: 
1. Baxılan kapitalist ictimai sistemi  müxtəlif ölkələrdə müxtəlif məna və keyfiyyətlərə 
malikdir.  Məqsədi azad bazar vasitəsilə gəlir almaq, pul, var-dövlət toplamaqdır. 
Nəticədə  dövlət və kapitalistin birləşməsi ilə bu blok öz ölkəsində həm özü cəmiyyətin 
yaratdığı əlavə dəyəri mənimsəyir, həm  cəmiyyəti iki –varlı və kasıb qrupuna bölür, həm 
də dünya   ölkələrini istismar edir,  qloballaşma siyasəti məhz kapitalın imperiyasını 
yaratmaqdır. Bunun da mənası dünyanın bir  böyük hissəsinin digər kiçik hissəni 
varlandırmağı, özü isə pis yaşamağa məhkum olmasıdır. 
2. Kapitalın hakimiyyəti silahlanma və silah satışı, konfliktlər yaratma və ondan istifadə, 
təbiətə düşmən münasibət, istehlakçı dünyagörüşü yaradaraq, bütün resurları tezliklə sərf 
edib qurtarmaq, gələcək nəsilləri və bu günkü kasıb əhalini bundan kənarda qoymaq 
siyasəti aparmaqdır. 
3. 300 il ərzində kapital öz ideologiyasını, əxlaq və davranış normalarını 
müəyyənləşdirmişdir və bütün cəmiyyətin beynində təbii dünyagörüş kimi həkk etmişdir . 
Kapitalizm ideologiyasını xarakterizə edən əsas elementlərdən biri kapital sahibinin  
cəmiyyətin iştirakı ilə  məhsul və xidmətlər  istehsalında işçinin yaratdığı əlavə dəyəri 
özünə mənimsəməsi və özünün cəmiyyətin  üzvlərindən artıq, ən ali səviyyədə yaşamaq 
haqqının olmasını,  cəmiyyətin isə lap aşağı səviyyədə yaşamasını qanuni saymasıdır; 
sözdə və işdə təmin etməsidir. (kapitalist və iş verənlər cəmiyyət üzvləri deyil)   
4. Kapitalist olmaq yalnız başqasını istismar etmək, zəruri xərcləri ödəməmək, aldatmaqla 
mümkündür. 
5. Onların belə davranışı cəmiyyətlə, habelə ziddiyyət yaradır. Onlar hamıdan qabaq seşki 
vasitəsilə hakimiyyətə sahib olur, cəmiyyətin istismarı ilə pul toplayaraq müəyyən həddən 
sonra israfçılıq edir, o pulu mənasıq, boş yerə xərcləyirlər. Bu zaman, cəmiyyətlə onlar 
arasında bir- birini dərk etmək  başlanır.  Kapitalizmdə də cəmiyyət onu istismar edən və 
ona lazımı yaşamaq imkanı verməyən qrupla, sosializmdə də cəmiyyət onu istismar edən 
dövlət kapitalistinin səmərəsiz idarəsi və lazımı həyat yaratmaması ilə ziddiyyətdə olur. 
Yaranan uyğunsuz davranışı həll etmək üçün Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsi  rasional 
prinsiplər yaratmışdır. 
6. Kapitalist sistemi  cəmiyyəti iki qrupa bölür: varlı və kasıb,  hamının yaxşı yaşamasına 
çalışmır.  Bütün inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə  sistem, əlavə olaraq, texniki inkişaf yaratsa 
da, işsizlik yaradır, lakin Kapitalist sistemi işsizliyi həll etməyə qadir deyil. 
 
Kapitalistin yaxşı cəhətləri:  
Cəmiyyətdə dominantlıq pinsipinə görə varlı sinif meydana gəlir, onlar isə varı daim 
artırmaq üçün məcburi sahibkarlıqla məşğul olurlar. Bu funksiya cəmiyyət üçün çox 
faydalıdır. Varlılar, biznesmenlər məhz şəxsi maraqlara görə hər hansı bir ehtiyacı 
ödəməklə cəmiyyətə xidmət etmiş olurlar. İş yerləri yaradır, lazımı malları gətirib satır. 
Sahibkarlıq üçün pul toplamaq lazımdır.  Məhz onlar bu işi könüllü görürlər. 
     Normal strukturlu və tam mahiyyətini əldə etmiş kapitalizm ölkəsində bütün  düzgün 
siyasət yalnız hər üç hissənin aktiv əks reaksiyası nəticəsidir. Əgər cəmiyyət bir an fikrini 
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yayındırsa, səsini çıxarmasa, onun mənafeləri  tapdanar, o pis vəziyyətdə qalar; o, ona 
görə tətil, nümayiş ,sabotaj , baykot  üsulları ilə öz hüquq və mənafeyini həmişə 
qorumağa məcburdur. Istənilən: qiymətlərin artması; iş yerlərinin azalması, ləğvi;  hər 
hansı adamın hüququnun pozulması; təbiətə qarşı  zərər;  əmək hüququnun pozulması, 
təhlükəsiz qaydaların sahibkar tərəfindən pozulması; sosial yardımın azalması; verginin 
artması çox güclü əks tədbirlərlə nəticələnir. Bunu bilərək sahibkar və dövlət özləri 
könüllü, yaxşı siyasət yeritməyə məcbur olurlar. Lakin yaxşı siyasətin olması üçün güclü  
əks təsirlər hər an qalmalıdır. 
     Kapitalizm belə bir əxlaqi norma uydurmuşdur ki, onun pulu ilə əldə edilən xalis 
gəlirin hamısı sahibkara çatmalıdır  və ona hədsiz əmək haqqı verilməlidir. Bu qeyri - 
insanı, qeyri - əxlaqi ideyadır; kapitalın və dövlət məmurlarının öz  şəxsi  təmin olunmuş 
həyatını əsaslandırmaq üçün uydurduğu dünyagörüşdür.  Bu dünyagörüşə uyğun olaraq  
dövlət qulluqçusunun,  kapital sahıblərinin, firmaların idarə rəhbərlərinin əmək haqqı  adi 
adamınkından 5- 100 dəfə artıq təyin edilir.  Əlbəttə bu işləyənlərin hesabına, bir qrupun, 
onları istismarı deməkdir. Bu, kapitalizmin əsas ədalətsizliklərindən biridir.  
     Cəmiyyət , əmək kollektivi, “bərabər əmək – bərabər haqq” prinsipini tətbiq etməlidir. 
Belə ki, məhsulun əldə edilməsində  hər bir peşədən olan işçi, rəhbər, mühəndis, direktor  
eyni  dərəcədə rolunu icra etmişdir, əgər biri etməsəydi həmin miqdarda və keyfiyyətdə 
məhsul əldə edilməzdi.       Demək, hər bir əmək eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir. Buna görə 
də əməyin qiyməti eyni olmalıdır. Lakin  biliklərə təbii tələbat yaratmaq, daha mürəkkəb 
bilikləri  peşələri öyrənməyə stimul yaratmaq üçün süni olaraq faiz dərəcələri tətbiq 
edilməlidir. Belə ki,  daha çox bilik, savad tələb edən, qabiliyyət tələb edən vəzifələrə -
adi işçinin əmək haqqından 20 - 300 % artıq əmək haqqı verilməsini qəbul edilməsi 
rasionaldır. Bununla belə, əmək haqqının mövcud 5-100 dəfə artıq olması qadağan 
olunmalıdır. 
    Böyük Fransız inqilabı (1789) Qardaşlıq, Bərabərlik, Azadlıq şüarları ilə bu sistemi 
dəyişməyə cəhd etdi . Lakin sistem yenə əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Marks kapitalist 
istismarının üsulunu,  krizislərin səbəbini aşkar etdi və Sosializm cəmiyyəti quruldu. Bu 
dəfə də, sistemin natamam konstruksiyası və özünü tənzimləmə mexanizmi qüsurlu 
olduğuna görə  əlahiddə kapitalist parazitçiliyi yenidən qalib gəldi və  sistemin  daxili 
qüsurlarından sui- istifadə edərək onu dağıtdı.  
 
4. Rasional Cəmiyyət –təbiət sistemi. Konsepsiya   
 
    Əbədi ideya – Azadlıq , Bərabərlik  və Qardaşlıq ideyasına  Rasionallıq və Əbədi sülh, 
Vahid rasional dünya birliyi  ideyası da  əlavə olunaraq  yenidən  mübarizə meydanına 
çıxmışdır.  
     Rasional cəmiyyət –təbiət sistemi də 4 böyük elementə - alt sistemə bölünür.  
1.  Yer kürəsi; 2. Dövlət təşkili sistemi; 3. Cəmiyyət , hansı ki, iş verənlərdən başqa bütün 
digər insanlardan ibarətdir. 4. İşverənlər.  Burada Dövlət təşkilatı və Cəmiyyət eyni bir 
icmadır. Dövlət, cəmiyyətdən ayrılmış üstün həyat şəraitinə:  privilegiyalara, sağlamlıq 
qorunmasına,  üstün sosial,  təhsi, vəzifə tutmaq hüquqları olan xüsusi kasta deyil. 
İnsanlar dövlət- ictimai məsələlərin irəli sürülməsində və həllində iştirak etməsələr 
dövlətin bütün texniki işçilərinin idarə etmə, qərar və qanun vermə səlayiyyətləri yoxdur. 
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Dövlət yalnız insanların iştirakı ilə fəaliyyətə başlaya bilər, aktiv öz funksiyalarını yerinə 
yetirə bilər. Aşağıda rasional dövlət - Yer planeti sistemi təsvir olunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Rasional cəmiyyət  mədəniyyət sistemi:   1) rasional, effektiv,  idraki, humanist və 
etik  prinsiplərə uyğun formada  layihələndirilmiş və reallaşdırılmış qanunvericilik və 
idarə quruluşuna deyilir, hansı ki, hər insan iştirak edə bilər və 2) rasional həyat tərzi və 
etik prinsiplər ilə yaşayan, qanun yaradıcılığında və idarə sistemində iştirak edən  və 3) 
dünyaya və gerçəkliyə rasional elmi və azad və daim təkmilləşən  baxışlar sistemi 
vasitəsilə  baxan və dərk edən insanların birliyidir .  
     Rasional cəmiyyət iki qrupa - hakim idarə edən  elita sinfi və idarə olunan, adi əhali 
sinfinə bölünmür. Hər bir adam sərbəst qanun və qərar hazırlamsında iştirak edə bilər. 
Lakin hökmən prosedur və kriteriyalara əməl etməlidir. 
      Cəmiyyətin vacib elementi  Rasional idarə strukturuna əsaslanmış Rasional Qanun 
qəbul etmə və Rasional qərar qəbul etmə sistemidir (RQQS)..  Onun əsas məqsədi insanın  
rifahıdır. Sistem normatıv rasional proseduralar və kriteriyalar əsasında işləyir. Burada 
parlamentə, prezidentə, nazirlərə ehtiyac yoxdur, habelə siyasət və siyasətbazlar, 
partiyalar , seçkilər yoxdur. 
     Burada dövlət əslində qanun və qərar qəbulu idarə etmənin ictimai sistemidir ki, 
hamının iştirak imkanını nəzərdə tutur. Dövlət, sistemdə ümumi, orta, müvazinətləşdirici, 
razılaşdırıcı yer tutur.  Həm cəmiyyət həm  bazar (iqtisadi sahə) və ya işverənlər dövlətin 
qanun və qərar hazırlanmasında  iştirtak mexanizmi və prosedurlar, kiteriyalar vasitəsilə 
iştirak edir, fəaliyyət və onun nəticələrinin bölünməsi və inkişafın  optimal və rasional 
formasını, qaydalarını, strategiyalarını  seçirlər.         
     Rasional  dövlət, təbiət və təbii ehtiyatlar, cəmiyyət və bazarı bir - birilə bağlayan, 
balanslaşdırıcı, istiqamətləndirici, nizamlayıcı rolu icra edir. Və bunu effektiv və sürətli, 
keyfiyyətli, rasional edir. Başqa sözlə, rasional dövlət təşkilatı, həm klubdur, dialoq 
mərkəzidir seminardır, konfransdır, institutdur, yaradıcı, konstruktor bürosudur, qanun və 
qərar yaratma mərkəzidir.    

Cəmiyyət: 
 kəndli, işçi , fəhlə 
müəhəndis, alim, elmi 
texniki və idarəçi 
peşəkarlar, həkim, 
müəllim və s. 

İş verənlər 
 şəxsi və 
dövlət 
idarələri, 
sahibkarlar 

Yer kürəsi 
Dövlət sistemi : 
Sistemin növbətçi 
texniki nəzarətçiləri 
Dispetçerlər 
Qanun və sərəncam 
layihə, plan, büdcə 
qəbulu ictimai iştirak 
institutları və elmi 
texniki tədqiqat və layihə 
institutları 
İctimai nəzarət altında 
olan  icraçılar və dövlət 
orqanları: Ordu, polis 
məhkəmə 
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     Burada müxtəlif qrupların seçki vasitəsilə yarışaraq təkbaşına hakimiyyəti ələ alması 
və öz qrup mənafelərini üstün təmin etməsi əvəzinə, bütün arzu edənlərin bu idarədə 
iştirakı və hamının mənafeyini güdməsi prinsipi qəbul olunmuşdur. 
     Burada bütün əhalinin qanun yaratmaqda,  qərar, layihə hazırlamaqda və icra işində 
iştirakına imkan verən sadə və sürətli elektronik (imkan olmayan yerlərdə isə yarım 
elektronik ) iştirak mexanizmi yaradılır. İştirak açıqdır, hər kəs özü özünü qeyd edir və 
iştirak edir. Çoban da iştirak edə bilər, lakin ona aşağıdakı  qabiliyyətlərə malik olması və 
istifadə etməsi lazım olacaqdır: 

- prosedurları öyrənsin  və istifadə edə bilsin 
- qanun və qərarların kriteriyalarına cavab verən təklif və həll yolu göstərə bilsin; 

əks arqumentlər, sübutlar təqdim edə bilsin   
- fikirlərini elm və rasionallıq kriteriyaları ilə sübut edə bilsin və  
- qəbul olunmuş terminlərdən istifadə edə bilsin .  

    Belə ki, kim çobandan yaxşı bilər ki, heyvana necə yaxşı qulluq etmək, necə onun 
sayını artırmaq olar? Digər tərəfdən əgər çoban öz haqqını müdafiə etməsə, sahibkardan 
onun xidmətini və sağlamlığını, yaşayışını, təmin edən şərait tələb etməsə, kim onun 
mənafeyini qoruyar. Eynilə, hər peşə sahibi, habelə evdar qadın da, öz mənafeyini 
qorumasa, uşaqlara yaxşı qulluq və tərbiyə vermək şəraiti tələb etməsə, kim bunu 
edəcəkdir?  Beləliklə, hər kəs elitasız da, təklif olunan qanun və qərar sistemi vasitəsilə 
sərbəst iştirak edir və mənafelər bərabər qorunur.  Elitaya daxil  olmayan bir neçə savadlı 
adamın ümumi ağlı, bir elit hesab edilən adamın ağlından üstündür. 
      Elita nəzəriyyəsini yaradan Paretto, Sartori, Mixels və Barnheim yalnız elitanı  
kompetent hesab edirlər. Elitizm nəzəriyyəsi hesab edir ki, “ Demokratiya elitaların 
demokratik pluralizmi .. və xalq üçün, xalq tərəfindən razılıqla qəbul edilən elitanın 
idarəsidir“. (BEKM-2002).  
Bunun əksinə ,  Rasional cəmiyyət nəzəriyyəsi hesab edir ki: 
1. Hakim Elita cəmiyyətin digər savadlı üzvlərindən artıq kompetent deyildir; hər bir 
insan ona aid və bildiyi məsələlərdə kompetentdir..  
2. Yeni rasional cəmiyyət xalqın özü özünün bilavasitə idarəsi və demokratik 
pluralizmidir. Ona qrupların idarəsi lazım deyil;  
3. Elita bir qrup dələdüzun cəmiyyətin az bir hissəsindən aldatma qeyri - bərabər 
imkanlar şəraitində varlı, güclü qrupların müdafiəsi altında qanunverici, idarəedici, 
məhkəmə mandatlarına sahib olanlardır. 
4. Elitizmin elan etdiyi yalançı demokratiya,  xalq üçün deyil, varlı, güclü qrupların  
mənafeyi uğrunda və xalqın razılığı olmayan idarədir. Xalqın etiraz etmək gücündə 
olmaması  və onun səsinin eşidilməməsi xalqın elita ilə - idarə ilə  razılığı  demək deyil. 
5. Bütün ədalətsizlik, kasıblıq, dilənçilik, yaşama imkansızlığı, silahlanma, səhv və səfeh 
idarə, müharibə, hədsiz əmək haqqı fərqləri , ölkə resurslarının hegemonlara 
bağışlanması, məhsulların, gəlirlərin səhv bölgüsü, haqsız qanunlar,  eltanın idarəsi 
nəticəsidir. Hansı xaq buna razıdır?  
6. Xalqların birinci vəzifəsi bu dələduzlara hakimiyyət, qanunverici, icra  mandatı 
verməmək, onları ifşa etmək və hamıya qanun və qərar hazırlamağa imkan verilməsini 
tələb etməkdir. Bu xalqların xiılas yoludur.   Rasional cəmiyyət sistemi, ölkələrdə və 
dünyada ədaləti, xeyri bərqərar edir; sosial iqtisadi  və ekoloji və mədəni  inkişafı 
harmoniyalaşmış və  effektiv təmin edir, müharibə və konfliktlər kəsilir. 
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    Rasional cəmiyyət keçmiş eranın Afina demokratiyası deyil ki, kütlə bir - birinə baxıb 
düşünmədən ağlına gələn və ya bir dələduz tərəfindən deyilən fikri müdafiə etsin və ya 
kralın ağzına  və ya əlinə baxıb səs versin.  
   Eynilə, Rasional cəmiyyət müasir demokratiya deyil ki,  cəmiyyət bir qrup aferistə – 
partiyalara hakimiyyət və özünü istismar etmək üçün, ələ salınmaq üçün, maddi və 
mənəvi sərvətlərini dağıtmaq, oğurlamaq üçün  status versin.  
      Adamlar istədikləri  funksiyanın (funksiyalar əvvəl müəyyən edilir) icra edilməsində 
istənilən qədər iştirak edə bilər. Sistemin başında elektron qərar qəbul etmə sistemi və  
sayca çox olan(məhdudlaşdırılmayan)  yüksək səvyyəli elmi texniki  alim və mühəndislər 
və icra peşəkarlarından ibarət ekspert qrupu durur. Amma onların da qərar qəbulu 
səlahiyyətləri yoxdur, onlar, yalnız texniki məsələləri, fikirləri prosedurlara uyğun 
formulə edilməsi, məlumatlarla təchiz etmə, arqumentlərin həqiqi və sübut olunması və s. 
ekspert rəyi verməklə,  prosesə kömək edirlər. Qərarlar heç kəsin şəxsi və üstün 
arzusundan asılı olmur. Rasional cəmiyyətdə siyasi qruplar, yəni digərlərinin hesabına 
yaşamaq və siyasi  və iqtisadi üstünlüyə malik olmaq imkanı ləğv edildiyinə görə, 
ölkələrdə və dünyada ədalət, xeyir bərqərar olur. İnsanlar indiyədək onlara bəla gətirmiş 
siyasi – indiki dövlət sistemlərindən xilas olurlar, habelə  xalqların özləri öz talelərini 
qurduqlarına görə müharibə və konfliktlər kəsilir. Belə ki - onlara müharibə lazım deyil - 
müharibə və konfliktlər həmişə ancaq siyasi qrupların – partiyaların   aləti   olmuşdur. 
     Rasional cəmiyyət quruluşuna hər bir dövlət  1- 6 ilə gəlib çata bilər, lakin indidən bu 
səviyyəyə çatmaq yolunda bir neçə orta pillələrdən keçmək mümkündür. Belə ki, hətta 
elektron sistem tətbiq edilmədən və ya az tətbiq etməklə  də, ilk başlanğıcda bu ideyanı 
layihələndirib ayrı-ayrı kənd, qəsəbə, rayon, şəhər idarəsi üçün, habelə qanunvericilkdə 
həyata keçirmək olar. Bu sistemdə səsvermə yoxdur ki, qaraya ağ deyəsən, burada rüşvət 
almaq və ya verməyə heç bir yer yoxdur, burada iştirak edən  hər kəs, öz mənafeyini 
digərlərinin mənafeyilə uzlaşdırır, belə ki bu, cəmiyyətin və digərlərinin (optimal və 
rasional) mənafeyinə zidd ola bilməz.  Burada iştirakçılar eyni dillə, yəni eyni terminlərlə 
düşünür və əməliyyat aparırlar.  Burada rəislər,  müdirlər yoxdur. Onların əvəzində 
texniki nəzarətçilər, dipetçerlər, sistem operatorları var.  Burada mövcud sistemin 
məsuliyyət daşımayan vəzifəliləri əvəzinə  məsuliyyət daşıyan ictimaiyət (iştirakçılar) 
var.  Məsuliyyəti bütün iştirakçılar daşıyır. Məsuliyyət daşımaq istəməyən iştirak etmir.        
    Qərar və ya qanun qəbulunda rasional meyarlar üzrə  prioritetlər, uzun dövr 
strategiyaları, elmi - texniki biliklər, elmi  və hüquqi qanunlar, real faktlar və təcrübə və s. 
zəruru məlumatlar - arqumentlər və ya kontr-arqumentlər kimi istifadə olunur. Burada 
iştirak üçün ancaq bilik və savada ehtiyac var və qərar xüsusi prosedura üzrə qəbul 
olunur. Burada deyilən fikrin nə qədər rasional və elmi, real və ağıllı effektiv olmasının 
əhəmiyyəti var. Sözün , ideyanın kim tərəfindən deyilməsinin isə  əhəmiyyəti yoxdur. Adi 
insan, nazir və prezidentdən daha güclü və ağıllı fikir söyləyə bilər. 
      Rasional cəmiyyət quruluşunda insanlar Ağa, təkbaşına rəhbər olmadan özləri öz 
ümumi işlərini həll etməyi və  yaşamağı öyrənib adət edəcəklər. Onlarda ağa , rəhbər 
rolunu onların əməkdaşlıqda birgə hazırladıqları rasional qanun və idarə sərəncamları və 
müşahidə və qiymətləndirdikləri idarə fəaliyyəti olacaqdır.       
    Rasionallığı təmin edən bərabərlik, problemin aşkar olan andan zəruri olaraq həll 
edilməsi və ən rasional həllərin tapılması, hər şəxsin və cəmiyyətin yaşayış imkanlarını 
pisləşdirməmək, elmi texniki ictimai metodlar və digər prinsiplərlə (prosedurlarda qeyd 
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edilən)  olacaqdır. Rasionallıq dövlət rəhbərlərinin və hakim siniflərin mənafeləri üçün  
deyil, Cəmiyyət üçün rasionallıq  cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilən rasionallıq,  
siyasətsiz rasionallıq olacaqdır. 
    Rasional cəmiyyət konstitusiyası insan hüquqları və dövlətin vəzifələrindən - 
öhdəçiliyindən,  əsas  iqtisadi prinsipdən və qanun və qərarların hazırlanması 
qaydalarından bəhs edir. Fərqli olaraq burada  bir  insanın digəri üzərində hakimiyyəti 
yoxdur. Qanun və asayişin pozulduğu halda ictimai tənzimləmə, polis və sosial , 
idarəetmə,  elmi, texniki, məhkəmə xidməti  işə düşür.  
    Rasional cəmiyyət konstitusiyasında dövlətin yeni vəzifələri müəyyən olunur:  
a)  İctimai idarəetmə - təhlükəsizlik, ictimai qayda, ailə  və insanın həyatını 
istiqamətləndirən (peşə seçmə, qız, oğlan seçmə, iş, tədqiqat mövzusu seçmə, bizneslə 
məşğulluq və s.) , problemlərini həll edən ictimai futuroloji sistemin yaradılması.  
b) Ailənin qurulmasının və həyatının uğurlu olmasını təmin edəcək ictimai institutun 
yaradılması(ailədə ata ana uşağın qarşılıqlı vəzifələri  və davranışı haqda təlim , analiz, 
proqnoz). 
    Cəmiyyətin və hər bir insanın isə dövlət  idarələrini müşahidə etmək və 
qiymətləndimək qanun və qərar hazırlanmasında, icrada iştirak etmək üçün  yeni 
hüquqları qəbul edilir   
    Rasional cəmiyyətdə əxlaq və etik davranış tələbləri hədsiz əhəmiyyətlidir. Əxlaq və 
etik  davranış; nəzakət və ədəb qaydaları hamıya öyrədilir və adət etdirilir. Onlara əməl 
etmək məhz rasionallığın şərtlərindən biridir. 
    Habelə rasional nəzakət və ədəb qaydaları dəqiq yaradılır və insanlar arası münasibətdə 
zəruridir. Burada hissi motivlər məsələn xəbislik və eqoism,  maddi cəhətdən üstün 
olmaq, paxıllıq, habelə cinayətkarlıq cəmiyyətin öz təşkil prinsiplərilə qüvvədən salınır 
və öz rolunu oynaya bilmir. Belə ki, belə hissləri yaradan qeyri - bərabərlik, imkansızlıq , 
məhrumiyyət nemətlərin əlçatmazlığı aradan qaldırılır. Hər kəs bütün yaradıcılıq və 
qabiliyyətlərini görsətmək, istədiyi qədər -  həm ağlı ilə, həm əli ilə- işləmək imkanına 
malikdir. Cinayətkarlığa səbəb qalmır. Bərabər işə bərabər əmək haqqı və ya mükafat 
hamıya bərabər aiddir. Əgər bir evdə televizor və ya maşın yoxsa bunu  istənilən adam 
əldə edə bilər. Bərabərlik ilk növbədə məhz bərabər imkanlar və bərabər əmək haqqı ilə 
təmin olunur. Bu imkan vermir ki, bir nəfər bahalı bir şey alsın, digəri ala bilməsin. Bu 
cəmiyyətdə məhz bir insanın digəri hesabına artıq maaş almasının qarşısı alınmışdır. 
Görülən işin son nəticəsinin əldə edilməsində  zəruri olaraq hər adamın rolu bərabədir.  
     Burada habelə peşə və ixtisas qabiliyyətləri bilik və yaradıcı əməyin 
qiymətləndirilməsi və fərqli ödənilməsi tətbiq edilir lakin bu fərq savadsız və savadlı ən 
yüksək qabiliyyətlər tələb edən   əməyin ödənilməsində birin üçə nisbətindən çox deyil  
Mövcud cəmiyyətlərdə məlumdur ki, belə deyil . İnsanlar arası münasibətlər və yaşamaq 
imkanları  ictimai iştirak sistemi ilə, düzgün qanunlar və planlar, layihələr, fəaliyyətlə,  
maarifçiliklə,  təhsil, səhiyyə və digər xidmətlərlə o qədər dərin nizamlanır  ki,  
cinayətkarlığa səbəb olmur, düzgünlük həyat tərzinə çevrilir  
    Ünsiyyət qaydaları və normaları çox əhəmiyyətlidir. Bu qaydaları təhsil vasitəsilə 
insanlar öyrənir və belə qaydaların nümumələri yaradılır. 
    Humanizm və insana hörmət əsas dəyərlər sırasındadır. Məhz bu dəyərlər və real qanun 
və idarəetmə insanları  müəyyən rasional davranış seçməyə, sülh şəraitində yaşamağa 
yönəldir. 



 143

     Rasionallığın vacib prinsipi olan optimallıq və  rasional seçim və davranışların, 
idarənin optimallaşdırmağa çalışılması hər insana bütün problemlərini optimal həll 
etməyə və onları problem yaratmamağa yönəldir. 
    Rasional cəmiyyət inkişaf edərək və geniş yayılaraq Rasional dünya (siyasi, iqtisadi,  
təhlükəsizlik, mədəni,  turizm, əmək ) birliyinə- dünya dövlətinə çevriləcəkdir. 
    Rasional Cəmiyyətdə hər bir insanın, habelə dünya birliyində hər bir millətin (dövlətin) 
fundamental və dəyişməz hüquq və vəzifələri olmalıdır. Əks halda onlar birlikdə, sülhdə 
yaşaya bilməzlər. Bu hüquq və vəzifələr isə- “Özünə xoş olmayanı başqasına tətbiq 
etmə” prinsipinə əməl etməklə müəyyən edilir. 
       Nəticə olaraq qeyd etmək istərdim ki, rasional cəmiyyətin yaranması və fəaliyyəti 
aşağıdakı qrup məsələlərin həlli və istifadəsini nəzərdə tutur: 
1. Qərar qəbulu üçün rasional prosedura ( qaydalar) və kriteriyalar. 
2. İctimai qanun və qərar qəbulu sistemi və cəmiyyətin sərbəst iştirak mexanizmi. 
3. Gələcək araşdırmaları və onun əsasında hazırlanmış strategiyalar istiqamətlər və yollar. 
4. Rasional həyat tərzi. 
5. Rasional cəmiyyətin konstitusiyası ,əsas prinsipləri. 
6. Rasional əxlaq və davranış ünsiyyət və nəzakət qaydaları. 
7. Rasional dünya nəzəriyyəsi. 
8. Rasional insan hazırlasnması və təlimi. 
9. Rasional cəmiyyətin obrazı- dəyərlər kompleksinin müəyyən edilməsi və həyata 

keçirilməsi planı və icrası. 
 
4.1 Kapitalıistin və ya sahibkarın gəlirinə yeni baxış və onun əxlaqa uyğunlaşdırılması.  
Rasional cəmiyyətdə gəlirlərin bölünməsi 
   
     Məhsulun  istehsal dəyəri ibarətdir:  məhsulun çertyojunun alınması, material, yarım 
hissələr, müxtəlif hazır tərkib hisslələri ,elektrik qaz, istilik, su, istilik xərci,  avadanlığa 
amortizasiya xərci və arenda  xərcələri ; istehsal, xidmət xərcləri; Idarə, reklam,   təşkil ( 
təchizat , bazarın tapılması sifarişçi ilə əlaqələr ) nəqliyyat, tara xərcləri, bunun üstünə  30 
% ümumi xərclər,   20 faizi dövlətə  gəlir  vergisi  və  əmək haqqına sosial sığorta 25 % 
əlavə  etsək və bu cəmə dövlət üçün 20 faiz əlavə dəyər əlavə  etsək, biz məhsulun tam 
qiymətini alarıq. 
Sahibkarın burada rolu nədir? – O, əsas təşkiledicidir, dövriyyə xərcini (material və s 
alınması üçün)  verən və ya kredit alandır.  Proses başlayır və  tutaq ki, 1 ay ərzində sikl 
qurtardı. Məhsul satıldı, pula çevrildi. Bütün xərclər , vergilər, əmək haqları ödənir, yerdə 
təyin edilən xalis 10-30 % gəlir tam bu firmanın ixtiyarındadır. Onun bir hissəsi inkişaf 
fonduna və işçilərin əlavə sosial tədbirlərinə pensiyalarına və s. ayrıldıqdan sonra  xalis 
gəlirin ən azı yarısı sahibkara – aksionerlərə (əgər onlar varsa) çatır. İstəsə hamısını 
(aksionerlər olmasa) özünə götürə bilər. Kapitalistin gəliri mexanizmi budur. 
      Nə üçün məhz bu xalis gəlir bir adama çatmalıdır?  Bu çox mühüm məsələdir. 
İstismarın əsası bu məsələdədir. İnkişaf fonduna pul ayrılmasa bu istehsal ölə bilər  Xalis 
gəlirin tək bir adama çatmasının isə mənəvi etik əsası yoxdur. Belə ki, bütün iştirakçılar 
tələb olunan zəruri əməyi sərf ediblər , biri iştirak etməsydi, onda bu nəticə də olmazdı. 
Məntiqə görə bu xalis gəlir həmin iştirakçılar arasında bərabər bölünməlidir və ya onun 
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inkişaf fondundan artıq planlaşdırılması səhv olmuşdur, yəni bu artıq hissə özü xalis 
istismar nəticəsidir. Bu təsvir hələ qanunlarla işləyən düzgün sahibkarın təsviridir.  
    Reallıqda qanunlarla işləməyən sahibkarlar daha çoxdur. Onlar istehsala xərclənməli 
zəruri xərcləri etməməklə: təhlükəsizlik tədbirləri , qida, sosial, tibbi sığortanı  
etməməklə,  işçiləri rəsmən uçota almamaqla onları 12-14 saat işətməklə və cüzi tələb 
olunandan az əmək haqqı verməklə;  saxta, keyfiyyətsiz məhsul istehsal etməklə, qiyməti 
isə yaxşı məhsul kimi təyin etməklə, vergi vermənəklə (rüşvət verərək)  dövlətə sosial 
sığorta verməməklə və s. üsullarla  xeyli qeyri - qanuni gəlir əldə edir və onu şəxsən 
özünə aid edir.  Bu gəlir də  aşkar istismar və aldatma nəticəsidir. Nəticədə nə alırıq? - 
istehsal və xidmətdə firmaları və onların sahibləri - hamısı cəmiyyətin hesabına istehsal 
və xidmətlərin satışı vasitəsilə  əlavə gəlir alaraq  varlanır, sahibkar  olmayan adamlar isə 
güclə yaşayılar, kasıblaşırlar. Ona görə kasıblaşırlar ki, məhz bu sahibkarlar onlara əxlaq  
tələblərinə  görə bərabər əməyə bərabər haqq qaydasını pozaraq, az əmək haqqı verir, 
sağlamlığını qorumur- xərc çəkmir, artıq işlədir və s. Belə səhv iqisadi sistem şübhəsiz 
inflyasiya yaradır, qeyri - əxlaqi cəmiyyət formalaşdırır, cəmiyətin bir hissəsindən 
toplanmış həmin şəxsi mənimsənilən gəlirlər  sahibləri tərəfindən hədsiz həyat şəraitinə, 
israfçılığa, mənasız əyləncələrə sərf edilir. Cəmiyyət isə həmişə onlardan asılı,  xahiş 
edən olur.  Varlıların gəliri, hədsiz artdığına görə,  onların pis davranışlarına səbəb olur. 
Onlar birləşərək hakimiyyəti ələ alır, cəmiyyətin istismarını davam etdirirlər. Beynəlxalq 
aləmdə isə konfliktlərin  səbəbkarı olurlar. Nə üçün cəmiyyət bu sistemi müdafiə 
etməlidir ki, məhz onun hesabına bir qrup sahibkar  hədsiz yaxşı yaşasın və onun pullarını 
hansı ki  sahibkar ona verməmişdir, mənasız yerə heç eləsin, bir neçə bahalı maşın alsın, 
özünə gəmi, təyyarə alsın 100 milyon dollara  şəkil alsın və s.. Nə üçün cəmiyyət özünü 
istismar etməyə razı olmalıdır?  Beləliklə məlum olur ki, kapitalist sinfinin malik olduğu 
var - dövlət, oğurluq, aldatma, istismar, bəzən vergi verməmək vasitəsilə əldə 
olunmuşdur. 
    Rasional cəmiyyətdə gəlirlər –məhsullar ədalətlə bölünür, bütün cəmiyyət üzvləri 
yaşama vasitələri ilə təmin olunur. Burada hər bir fəaliyyətdən şəxsi gəlirlərin şəxsən 
istifadə edilən maxsimum və minimum  hədləri müəyyən edilir. İnsan istədiyi qədər 
müxtəlif fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Əmək haqqının ən aşağı səviyyəli işçi üçün  
minimal optimal yaşayış şərtlərini ödəyən minimum səviyyəsi müəyyən edilir. Bütün 
peşələr bununla hesablanaraq gəlirlər səviyyələrə görə artırılır, maxsimim fərq 1-in - 3-
ədir. Ümumi gəlirlərin,  yəni müxtəlif fəaliyyətlərdən toplanan gəlirlərin yuxarı həddi 
məhdudlaşdırılmır. İstehsal və satışdan gəlir, bütün maya dəyəri və əlavə xərcləri,  ümumi 
məsələlərin həllinə ayrılmış hissədən başqa (vergilər) və rasional inkişaf kriteriyaları ilə 
və ictimai ehtiyacı ödəyən hədlərdə və strateji inkişaf planları məqsədləri ilə ölçülən 
həddə,  inkişafa ayrılan xərcdən   başqa, qalan xalis gəlir  şəxsi firmanın kollektiv 
mülkiyyətidir. Bu mülkiyyətin idarəsini, əsas mülkiyyət sahibi aparır. İctimai  şirkətlərdə 
idarəni xüsusi metod və aparat vasitəsilə kollektiv aparır. Şəxsi və ya aksionerlər 
vasitəsilə yaradılmılş firmalarda firmanın özünə qalmış xalis gəlir aksionerlərin və işçi 
kollektivindir. Bu gəlir iki yerə kollektivə və aksionerlərə bölünür. Sonra isə aksioner 
hissəsi yenidən  hər aksiyaya bərabər miqdarda bölüşdürülür.  Burada cəmiyyət nəzarət 
edir ki böyük miqdarda gəlir almış aksionerlər bu pulları israf etməsinlər zəruri tam 
ehtiyaclar şkalasını ödəməklə qalan pullar cəmiyyətin inkişafına, xeyriyyəçiliyə, 
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mədəniyyətə, yeni iş yerləri firmalar yaratmağa xərcləsinlər. Bu hissə  ictimai layihələrin 
inkişafına yönəldilir.       
     Belə bir system mülkiyyət sahibinin və satıcının cəmiyyətin iştirakı ilə əldə edilən 
gəliri tək mənimsəməsinə  və harınlıq etməsinə, izafi xərclərə sərf etməsinə qarşıdır, 
çünki əldə edilən gəlir təkcə onun deyil. Əgər mülkiyyət onundursa, zəhmət onun deyil, 
işçi kollektivi əmək çəkməsəydi, gəlir alınmazdı.  Bu gəlir kollektivin iştirakı ilə əldə 
edilir, demək, xalis gəlir kollektivlə aksionerlər arasında  bərabər paylanmalıdır. Təsvir 
edilən işçi- kollektiv – aksioner - tək sahibkar münasibətləri bir fraqment idi.  
      Rasional cəmiyyətdə  dövlət  böyük aksionerlərin aksiyalarını alır, böyük aksionerlər 
həvəsləndirilmir. Belə ki, onlar bütün istehsal və xidmətdə böyük miqdarda insanların 
əməyindən alınan xalis gəliri mənimsəyir ölkədən çıxarır, cəmiyyətin inkişafından 
kənarlaşdırırlar, şəxsi milyoner və milyarderə çevrilərək böyük miqdarda pulu cəmiyyət 
üçün faydasız istifadə edir, insanların isə bir hissəsi kasıb yaşamağa məcbur olur. Belə 
çıxır ki, bütün əhali bir neçə varlı üçün işləyir.       
     Onlar habelə bu böyük pulu necə və hara xərcləməyi də bilmirlər, nəticədə mənasız və 
effektsiz, əgər bəşəriyyətə kömək etmək istəsələr, bunu da ədalətsiz və qeyri - rasional 
edirlər. Məsələn Bill Qeyts 60 milyarddan artıq pulu var, lakin onu insanlar üçün necə 
faydalı istifadə etməyi bilmir. Bunu yalnız cəmiyyət  qərar qəbulu mexanizmi ilə daha 
rasional tapa bilər. Eynilə, digər milyoner və miyarderlər belədir. Rasional cəmiyyətdə  
onlara məsləhət görülərdi ki, bütün pullarını bir inkişaf fondunda toplasınlar bu pulların 
hara və necə xəclənməsini ictimai qərar qəbulu siteminə tapşırsınlar sonra alınan layihələr 
və yerlər üzrə pulları xərcləsinlər- yəni pullarını yenə də cəmiyyətin – bütün bəşəriyyətin 
inkişafına, həyatın yaxşılaşmasına, ədalətin olmasına sərf etsinlər. Başqa sözlə, 
cəmiyyətdən topladıqları pulları rasional formada cəmiyyətə qaytarsınlar. 
      Bu problemi həll etmək üçün belə təklif olunur ki, böyük varlılar öz yaşamaq 
ehtiyaclarını ödəyəndən sonra artıq pullarını yenə cəmiyyətin inkişafına həyatın 
yaxşılaşdırılmasına sərf etsinlər və bu işin idarəsini  özləri aparsınlar. Hətta onlara imkan 
vermək lazımdır ki, kiçik dövlətləri, böyük regionları idarəyə qəbul edib öz pulları ilə 
oranı idarə etsinlər və orada yaşayan əhalinin bütün problemlərini həll etsinlər; orada 
yaşayan əhali razı olsa, öz bildiyi qanunları və qaydaları tətbiq etsin, mühüm bərabərlik, 
ədalət prinsiplərini pozmadan. Lazımdır ki, onlar da insan olub israfçılıqdan könüllü 
imtina etsinlər. Bu pulların mənbəyi  məlumdur ki, cəmiyyətdir. Bu cəmiyyətə mənəvi 
haqq verir ki, onlardan yenə bu pulları cəmiyyətə sərf etməklərini tələb etsin. 
     Rasional cəmiyyətdə gəliri  minimal yaşayış səviyyəsindən artıq olan hər kəs dövlətə 
vergi verir.     Cəmiyyətdə istismar və qeyri - qanunla varlanmaqın ləğv edilməsi məsələsi 
yaranır. Bu məsələ rasional cəmiyyət konsepsiyasında həll edilir. Bu aşağıdakı üsullarla 
həll edilir və başqa üsullar da tapıla bilər: 
1. Rasional cəmiyyət dövləti rentabellik faizini təyin edir və onun dəyişməsini idarə edir. 
Rentabel olmyan istehsala isə  digər rentabelli istehsala təyin etdiyi rentabellik faizindən 
gələn gəlirdən əlavə  dotasiya verir. Nəticədə yaxşı tələbatı olan istehsala qoyulan 
rentabellik faizinə görə qalıq gəlir - xalis gəlirin inkişafa ayrılandan sonra,  artıq hissəsi 
kollektiv və aksionerlərə verilir, bir hissəsi isə  qeyri - rentabelli firmaları xüsusi müdafiə  
fonduna toplanaraq ictimai istehsal və xidmətlərin müdafiə və inkişafına sərf olunur. 
Nəticədə istismarın kökü kəsilir – daha doğrusu cəmiyyətdən alınan - əlavə rentabellik 
faizi vasitəsilə gəlir  cəmiyyətə lazım olan digər zəruri istehsal və xidmətlərin 
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saxlanmasına sərf olunur – şəxsi mənimsəmə ləğv edilir; hər kəs ancaq öz əməyi ilə 
yaşamağa məcbur olur.  
2. Əmək haqların müəyyən edilməsi, habelə həmin peşə və ixtisası tutmaq istəyənlərin 
çoxluğundan da asılıdır. Əgər işçini əvəz edə biləcək başqaları varsa, ona nə üçün böyük 
maaş verilməlidir. Bu  qaydaya görə rəislər menecerlər özlərinə hədsiz böyük maaş 
yazmasının qarşısı alınır. Bu onunla əsaslanır ki, əgər  sizin probleminizi həll etməyə, 
yalnız bir adam vardırsa , siz onun istədiyi yuxarı hədlərə yaxın maaşı verirsiniz, əgər 
belə adamlar çoxdursa, artıq siz maaş  təklif edirsiniz. Peşə, bilik dərəcəsini nəzərə 
almaqla., istənilən halda əmək haqqı minimum yaşayış səviyyəsiilə ən aşağı işçinin 
norma qəbul etməklə yuxarı qabiliyyətlilərin maaşını  hədlərə uyğun hesablamaqla 
aparılır. 
3. Minimum əmək haqqı və  maxsimum əmək haqqı  hədləri təyin edilir.  Əmək haqqı 
diapozonu kəskin mövcud olduğu kimi 5- 100 deyil, bu təqribən 1- 3 arasındadır. Bilik 
tələb etməyən ən  sadə işi görənin maaşı minimal ölçü götürülür, hansı ki minimal  zəruri 
yaşayış səviyyəsinə imkan verir. 
4. Əgər insanın aldığı əmək haqqı onun bahalı maşın və ya villa tikməsinə və ya digər 
bahalı xərclər etməsinə imkan verməzsə bu  qeyri - qanuni varlanma hesab edilir. Və 
müsadirə edilir, satılır və cəmiyyətin  xüsusi inkişaf fonduna qouylur.  Bank hesablarında  
pul onun maaşına və digər gəlir mənbələrinə  uyğun gəlmirsə, bu da oğurluq hesab olunur 
və xüsusi fonda keçirilir. 
5. Rasional dövlətdə kiçik və orta sahibkarlıq  həvəsləndirilir, lakin böyük sahibkarlıq 
həvəsləndirilmir, bu iş dövlətin səlahiyyətindədir. Yalnız aksiyaların  vətəndaşlara 
bərabər satılması prinsipi ilə böyük sahibkarlıqa icazə verilir. Bu məqsədlə ki, hər 
adamda bərabər miqdarda aksiya olsun,. aksionerlərin sayı isə çox olsun və buna görə də 
kollektiv idarə mümkün olsun. Bir əldə aksialar çox olduqda onun sahibi qeyri - rasional 
qərarlar verə bilər. 
6. Dövlət rentabellik faizi ilə və qiymətlərin zəruri həddən (maya dəyəri, vergi və inkişaf 
fondunu əhatə edir) artıq olmamasına nəzarət edərək  istismarın və qeyri - qanuni 
varlanmanın və inflyasiyanın qarşısını alır. 
7. Bütün istehsal və xidmət müəsisələri - həm şəxsi, həm də dövlət - fəaliyyəti cəmiyyətin 
müşahidəsi və qiymətləndirməsi altındadır. Bu onların özbaşınalıq etməsinin  qarşısını 
alır. 
 
Rasional cəmiyyət sisteminin digər sistemlərdən üstünlüyü 
Rasional cəmiyyət istənilən halda mövcud olmuş bütün ictimai sistemlərdən üstündür, 
bunlardan ən azı üçünü qeyd edirəm: 
1) Əgər ən yeni  demokratik kapitalist sistemində qanun və idarə kiçik qrup və əsasən 
təkbaşına aparılırsa buna görə xeyli qeyri - rasional və səhv ola bilərsə , yeni sistemdə 
kollektiv qanun və idarə sistemi qəbul olunur. Bu isə daha üstün effektiv və rasional 
qanun və qərar hazırlamağa imkan verir. 
2) Yeni sistemdə bütün siyasət əsasən hakim qrupun üstün mənafeyini güdürsə qalan 
insanlara minimal imkan saxlamaqla yeni sistemdə hamının – bütün qrupların  mənafeyi 
eyni gücdə təmin olunur, hamıya bərabər imkanlar və gəlirin bölünməsi, ictimai 
xidmətdən bərabər və eyni keyfiyyətdə istifadə imkanı verilir. Cəmiyyətdən kənarda 
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qoylmuş insanlar olmur. Hər adamın  işləməsi,   təhsili və yeni peşə təlimi alması və ya 
sosial yardım alması təmin olunur. 
3) Cəmiyyət həm daxili siyasətin, qanunun müəyyən edilməsində, həm də  xarici 
siyasətdə iştirak edir. Bu beynəlxalq hegemonizmin, istismarın, konflikt yaratmağın, 
zorakılıq edilməsinin, silahlanma yarışının  qarşısını alır. 
 
Rasional cəmiyyət və tarix 
Rasional cəmiyyət xalqlara öz tarixini özü yazmağa imkan verəcəkdir. Hazırki tarixləri  
ölkələrin hakim varlı sinifləri yazmışlar və ona görə düz deyil. Onlar həqiqətləri 
gizlətmiş, özlərinin düz olduqlarını yalan faktlarla əsaslandırmışlar 
 
Rasional Cəmiyyət və elm və texnologiya 
Rasional Cəmiyyət elm texnologiyanın və  insan və bəşəriyyətin inkişafı üçün bütün 
imkanları yaradır. Əgər 18-ci əsrədək, İslamda isə 20-ci əsrədək, dinlər elmə mane 
olurdusa  kapitalizmin yaranmasından sonra elm və texnologiya kapitalın və onun 
yaratdığı dövlətin xidmətçisinə çevrildi.  Hazırda E. və T.  Faktiki olaraq kapital 
sahiblərinin və onların dövlət təşkilatının varlanmasına, müharibələr aparmasına, 
silahlanmaya dünyada hegemonluğuna xidmət edir. İnsanların madii rifahı isə ikinci 
dərəcəlidir və əsas məqsəd deyildir.  Rasional cəmiyyətdə isə elm və texnologiya , təhsil 
cəmiyyətin hər bir üzvünə xidmət edir. 
 
Rasional cəmiyyətin dayanıqlıq şərtləri   
 Sistemin dayanıqlığı onun uzun müddətə - nəzərdə tutulan dövrədək stabil  , 
parçalanmadan, etibarlı öz funksiyalarını  etibarlı icra edərək yaşamasıdır. 
     Məlumdur ki, hər hansı bir şey, hadisə, obyekt  dayanıqlı və ya sükunətdə olmaq üçün 
ona təsir edən qüvvələr tarazlaşmalıdır. Başqa sözlə ifadə etsək, hər hansı bir şeyin 
fəaliyyət istiqaməti ona təsir edən qüvvənin nəticəsidir, lakin bu zaman həmin qüvvəyə 
əks qüvvə meydana çıxır ki, onların tarazlığı sistemi dayanıqlı edir. Konkret olaraq sistem  
“+” və “-“ qüvvələrin təsiri içindədir; təsirə əks təsir  mövcuddur.  Irəli aparan qüvvəyə, 
geri çəkən qüvvə yaranır və təsir edir. 
     Sosial sistemdə mühit idarəedici, yönəldicidir. Sosial sistemin  yaratdığı məhz qayda 
daxilində   insanın  ictimai məqsədyönlü və öz məqsədləri uğrunda fəaliyyətli Mühit ilə 
nizamlanmalı, idarə olunmalı, yönəldilməlidir. Demək, mühitin konstruksiyası edilməsi,  
dayanıqlığı saxlayan səbəb (şərt) olmalıdır. Sosial sistemi sistem ( mühit ) kimi –qaydada 
saxlayan qüvvə ilə onu pozan qüvvə arasında uyğunluq olmalıdır. Onda, cəmiyyət 
tarazlıqda olar.  
    İstənilən sosial sistemin məqsədləri  və rəqəmlərlə ölçülən fəaliyyət nəticələri  olur  və 
nəzəri stabillik əldə edilməsi üçün balanslar - pozuntulara qarşı əks qüvvələr nəzərdə 
tutulur. Demokratik kapitalist ölkəsində hökumətin zorakılığına qarşı  miting, nümayişlər, 
tətillər nəzərdə tutulur  Sovetlərdə ictimai nəzarət nəzərdə tutulmuşdu, lakin onu  
hökumət məhdudlaşdırdı və nəticədə sovet dövləti ictimai nəzarətdən kənarda  qalaraq  
parçalandı.  Demokratik olmayan ölkədə polis, məhkəmə təzyiqi ilə, administrativ 
komanda üsulu ilə dayanıqlıq saxlanır, lakin əks qüvvələr ketdikcə artır və müəyyən anda 
bu  qanlı toqquşma, hakimiyyət çevrilişi ilə qurtarır. Belə dövlət uzun müddət zorakı 
üsulla idarə edə və özü varlana, əsas əhali kütləsi isə kasıb qala bilər. Burada əxlaq və 
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qanunçuluq aşağı olur, insanlarda hökumətə həmişə nifrət var. Belə rejim də geci - tezi 
çevrilişə,  xarici hücuma, güclü dövlətlər tərəfindən istismara məruz qala, ancaq satış və 
xammal mənbəyinə cevrilə bilər. Belə dövlət öz rəhbərlərinin satqınlığı və ya rüşvət 
almaqla və ya məcburiyyət qarşısında daha güclü dövlətə tabe olmağa, onun köləsinə 
çevrilir. Belə dövlət də, dayanıqlı hesab edilə bilməz və ya onun dayanıqlığı qısa 
olacaqdır. Eynilə, rasional quruluşda da dayanıqlı qalmaq üçün balansların  pozulmasına 
qarşı dura biləcək qüvvə, fəaliyyət nəzərdə tutulmalıdır. 
Belə cəmiyyətin pozulması və diktaturaya və ya  formal demokratiyaya keçməsinə səbəb 
olacaq  hansı təhlükələr var ? 
     1) Fərz edək ki : 
 İcraçı öhdəsinə aldığı vəzifəni qoyulduğu kimi icra etməkdən imtina edə və rüşvət ala 
bilər. Və ya qanun, qərar qəbulu institutunda (qrupunda) təşkilatçı saxtakalıq edib 
adamlardan rəy, təklif qəbulundan imtina edə və ya təklifləri  gizlədə bilər, öz bildiyi 
kimi şəxsi qanun –qərar –sərəncam yazıb, elan edə bilər  və ya həll variantlarının 
bəzilərini gizlədə bilər. Halbuki bunları etməyə ixtiyarı yoxdur. 
    Belə hal, nadir halda ola bilər, çünki hər icraçı, həm yuxarı sahə icraçısı və  çoxsaylı 
sayına və tərkibinə məhdudiyyət qoyulmayan nəzarət-müşahidə  qrupu  tərəfindən nəzarət 
altındadır. Burada maraqlananlar həvəslə iştirak edir və gördüklərini sənədləşdirirlər, 
çünki hər bir nəzarət, fakt tapmaq halı pul və yaxşı ictimai qiymətlə mükafatlandırılır. 
Bu halda, icraçı imtina etdikdə və ya icranı pozduqda ilk müşahidə və aşkar edən adam, 
nəzarət - müşahidə qrupları daxilində bunu müzakirəyə təklif edir və  qrup icranı pozan 
icraçıya işi düzəltmək haqda xəbərdalıq,  məsləhət verir. Əhəmiyyət verməsə, xüsusi 
icraya nəzarət prokuroruna  icraçını icradan uzaqlaşdırmaq və istintaq məsuliyyətə cəlb 
edilməsi haqda təklif verir. Bu icra edilir. Qəbul edilmiş məsuliyyətlər haqda qanuna 
uyğun olaraq məsələ həll olunur. Və hər bir icraçının qiymətləndirmə vərəqinə faktlar və 
məsuliyyət qeyd edilir və bu gələcəkdə yeni icra vəzifəsi almaq istəyəndə nəzərə alınır. 
Daha doğrusu, artıq bu adamın icra vəzifəsi tutmağı  mümkün olmur.  İcracı yerinə isə 
Ehtiyat namizədlər siyahısından, - hansı ki fasiləsiz  formalaşdirilır - yeni icraçı təyin 
edilir. Bu avtomatik internet hesablama müqayisə  sistemi vasitəsilə həmişə göz 
qabağındadır. Bu adlar kodlar vasitəsi ilədir ki, heç kəs növbəti namizədin kim olmasını 
bilmir, yalnız şəxsin özü (aldığı balların miqdarına) görə bilir. Avtomatik təyinat baş 
verdikdə sistem həmin koda məktub göndərir və təqdim olunma mərasimi keçirilir, həmin 
adam  orada ictimaiyyətə həmin kriteriyalaraını bir - bir sübut edir- müdafiə edir, lazımı 
müqaviləni imzalayır. 
Nəticə:  dayanıqlığı dörd  amil təmin edir:  1. İcraçı, 2. Nəzarət-müşahidə qrupu, 3. 
Yuxarı sahə icraçısı, 4. İcra prokuroru , qanun hazırlanması işini və qərarların icrası işini  
pozquntu zamanı sərəncam aldıqdan sonra zorla təmin edir.  Sərəncamı isə  ancaq nəzarət 
–müşahidə qrupu verir, lakin heç bir orqan digərinə tabe deyil. Hər biri öz işini görür.  
    2) Rasional cəmiyyət quruluşunda xalqın üsyan edib icraçıları çıxartmaq və ya siyasəti 
dəyişməyə ehtiyacları yoxdur. Çünki hər kəsə icraçı olmaq və siyasəti müəyyən etmək 
səlahiyyətləri verilib, lakin onlar bunu birlikdə etməlidirlər və prosedurlara, kriteriyalara 
əsasən. Ona görə, onlar həqiqəti - ən düz rasional yolu tapmağa.məcburdurlar  
    3) Sistemin özü öz keyfiyyət və dayanıqlı olmasını təmin edir: Hər hansı maşını, aləti 
hazırlamaq üçün xüsusi metod-texnologiya tətbiq olunduğu kimi və onların keyfiyyətini 
xüsusi obyektiv metodlarla ölçüb müəyyən edilə bilindiyi kimi, Rasional cəmiyyət idarə 
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sistemi konkret prosedurlara, prinsiplərə , ölçmə üsullarına əsaslanır ki, bu da cəmiyyət 
və tək insanın zərərinə heç bir qərar verə bilməz. Lakin tələb olunan keyfiyyətdə qərar 
/qanun icra verə bilər. Keyfiyyət normaları isə prosedurlarda əks olunur. Sadəcə, qatığa 
qara demək mümkün deyil. 
      4) Burada əbədi təyin edilmiş icraçı, rəhbər, təşkilatçı yoxdur, ən azı ildə, yarım ildə 
bir dəfə ictimai qiymətləndirmə keçirilir və daha artıq bal/qiymət toplamış  və 
kriteriyalara uyğun adamlarla əvəz olunur. Bundan başqa hər bir ictimai işi icra edən 
şəxs, hər zaman və an nəzarət, müşahidə altındadır. Burada müqəddəslər, vəzifəli şəxslər, 
seçilmişlər kateqoriyasına son qouylub hər kəs digəri ilə bərabərdir. 
    5) Bütün sistem ictimai qanun və prosedurlara,  real ictimai inkişaf, təbii, fiziki, bioloji, 
iqtisadi,  fəlsəfi qanunlara, insanın bərabər hüquqlarına və təminatına əsaslanır və yalnız 
onlarla sübutlar ola bilər; şəxsi nüfuz, partiya mənsubiyyətinin rolu yoxdur. Təklif və 
ideyalar, layihələr kodlaşdırılır heç kəs bilmir, bu və digər təklifi kim verib. 
    6) Burada idarə təşkilatçıları müasir dövlətlərdə olduğu kimi məsuliyyətsiz ola 
bilmirlər. Onlar eyni qanunla və hökmən seçim , qiymət alma prosedurundan 
keçməlidirlər. Qiymətləndirmədən.  və  sanksiyadan kənarda qalmaq heç cür mümkün 
deyil.  
    7). Rasional Cəmiyyət quruluşuna təhlükə yaradan amil kimi Cəmiyyətin həyatının 
yaxşılaşmasından, hər məsələnin asan həll olunması və rasionallıq və ictimai fəaliyyətin 
effektivliyi əldə ediləndən sonra onlarda ictimai qanun və qərar verilməsində iştiraka 
stimulun azalması və itməsi ola bilər. Belə ola bilər ki, uzun müddət rasional 
İdarəetmədən insanlar hər şeyin belə öz özünə yaxşı olmasını düşünərlər  və   sadəcə 
yaxşı həyatdan bezə, yorula bilərlər çünki pis həyat yaddan çıxa bilər, yeni nəsillər, hər 
şeyin, ictimai həyatın,  təbii olaraq öz-özünə rasional olması haqda nəticəyə gələrlər.  
     Adi insanlar  düşünərlər ki, yaxşı həyatı onlara Allah belə qurmuşdur. Onların yadına 
da düşməz ki,  bu həyat məhz ağıllı insanların sərbəst iştirakı, elm texnikanın istifadəsi, 
idarənin müşahidəsi və problemlərin effektiv həlli, səhvlərin düzəldilməsi nəticəsidir. Axı 
adamlar qeyri - rasionallığı (pisi) görməsələr rasionallığa ( yaxşıya ) qiymət verə 
bilməyəcəklər və onu qoruyub saxlamağa çalışmayacaqlar. Nəticədə ictimai işdən 
uzaqlaşma və şöhrətpərəst  hiyləgərlər vəziyyətdən istifadə edib, sistemi dəyişməyə və 
qrup diktaturalarını qurmağa cəhd edəcəklər. Bunun qarşısını almaq üçün əvvəldən  
xüsusi tədbirlər planlaşdırılmalı və işə salınmalıdır.  
      Təbii olaraq Aristotelin və ya Polibiyin dediyi dövlət sistemlərinin siklik dəyişməsi 
baş verər. Bu hal sistemin dağılmasına və  hər hansı bir sinfin diktaturasına gətirə bilər, 
lakin Polibiyin (200-120 il b.e.ə.) dövlət formalarında (Грацианский  П.С.  et al, 1983) 
Rasional Cəmiyyət dövləti yoxdur və bu formalar  qeyri - rasional formalardır. Bunu 
nəzərə alaraq sistemin dəyişilməsi pillələr üzrə yeni prinsip altında layihələndirilə bilər 
ki,  istənilən dəyişilmə rasional prinsipləri qəbul etməklə olsun.  Polibiyin nəzərdə 
tutduğu  6 dövlət formalarını  almadan.  
     Əgər əvvəlki dövlət formaları siklini qeyri - rasional formalar sikli adlandırsaq, yeni 
sikl rasional  sikl adlana bilər. Bu siklin konstruktiv modeli  gələcəkdə yaradılacaqdır, 
belə ki, insanlar bir pillədən digərinə təsadüfi deyil, anlayaraq , bilə - bilə, konflikt 
olmadan keçəcəklər. 
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5. RASIONAL CƏMIYYƏTIN KONSTITUSIYASI 
 
a) Rasional cəmiyyət  həyatinin tərkib hissələri  
1. Rasional iqtisadi idarəetmə. 
Dövlət iqtisadi layihələri hazırlayır ya özü icra edir  ya da biznesmenlərə təklif edir. 
Həmişə istənilən zaman ölkədə “nə etmək lazımdır” sualına istənilən qədər cavab –
investisiya qoymaq, yeni biznes açmaq imkanları - təklifləri var. Bunların siyahısını və 
təsvirini istəyən adam çox asan bilə bilər. 
2. Rasional və istənilən adamın iştirak edəcəyi   
a) qərar qəbulu sistemi  və  
b) dövlət idarə strukturu - idarə etmə  sistemi. Burada həmişəlik vəzifələr yoxdur konkret 
iş-layihə –funksiyanı, konkret zamanda  icra etmək üçün tələb olunan icraçı vəzifələrinə 
konkurs yolu ilə cəmiyyət özü təyin edir. Idarə icraçıları qərar qəbul etmirlər. 
3. Rasional qanunlar sistemi. İnsan və dövlətin vəzifələri və öhdəçilikləri. Vətəndaşların 
hüquqları, və bütün nizamlama qayda və qanunları. 
4. Rasional   Cəmiyyətin əxlaq və davranış qaydalaı. Rasional  ümumbəşəri əxlaq və 
etika. 
5. Rasional  insan tərbiyəsi sistemi. 
6. Elmi və texniki tədqiqatlar və yaradıcılıq-layihələndirmə və tətbiqi sistemi. 
7. Futuroloji araşdırmalar, təlimi və tətbiqi sistemi qanun və qərar verilməsində vacib rolu 
var. 
8. İnsana xidmət sistemi.  
9. Pulsuz və rasional təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, sərbəst yaradıcılıq sistemləri. 
10. Rasional cəmiyyətin dünyabaxışlar sistemi -  Dünyanın Rasional fəlsəfi nəzəriyyəsi 
(Kosmoloqiya –dünyanın yaranması; varlıığın, şeylərin, habelə insanın yaranması və 
təkamülü, dəyişməsi, cəmiyyət və insan haqda nəzəriyyə).  
11. Təbiətdən istifadə və saxlanması sistemi. 
Bütün bu fəaliyyət növlərinin təşkili, icrası, nəzarəti bütün cəmiyyətin iştirak imkanı 
verildiyi Qərar qəbulu sistemi vasitəsilə müəyyən edilir . 
 
b) Rasional  baxişdan insan və xalqlarin fundamental hüquq və vəzifələri:  

1. Hər bir insanın etnosun və millətin və ya xalqın istədiyi kimi yaşamaq, 
mədəniyyət, adət, həyat tərzi, düşüncə tərzi, dünyagörüş seçmək və əməl etmək 
hüququ var. Lakin bu hüquq təbii fizioloji növün funksiyalarına əks ola bilməz. 
Israfçılıqa yol verilmir.  

2. İnsan digər  adamların əmlakını almaq üçün  zorakılıq edə bilməz; başqa xalqları, 
etnosları, ölkələri qəsb etmək, öldürmək üçün  döyüşə gedə bilməz. 

3. Hər kəsin, icmanın, millətin və xalqın qarşılıqlı qəbul edilmiş əxlaq davranış 
qaydalarına əməl etmək vəzifəsi var. 

4. Hər bir insanın, millətin, xalqın digərinə onun yaşadığı ərazidə zorakılıqla,  
xüsusi məqsədli təşkil  edilmiş formada mane olmaq hüququ yoxdur. 

5. Heç kəsin millətin xalqın digərinə zərər vermək hüququ yoxdur. 
6. Hər kəsin, icmanın, millətin, xalqın yaşadığı ərazidə  başqalrı ilə birlikdə təbii 

sərvətlərdən , torpaq , su, meşədən pulsuz istifadə etmək haqqı var. 
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7.  Hər kəsin yaşadığı ərazidə təbiəti, torpağı, suyu, meşəni istifadə etmək 
müqabilində qorumaq, təmiz saxlamaq, bərpa etmək, gələcək nəsillərə yaxşı 
vəziyyətdə vermək, təbii azalan ehtiyatları özünün ehtiyacından artıq israf 
etməməsi  vəzifəsi var.  

8. Heç bir idarə orqanı, dövlət, icmanın yaşadığı ərazinin maddi sərvətlərindən 
icmanın zəruri ehtiyaclarını təmin etmədən  təkcə öz xeyrinə istifadə edə bilməz.  
Hər kəs, icma, millət və xalqın israfçılıqdan, istehlakçı  və qeyri - sağlam  həyat 
tərzindən imtina etmək vəzifəsidir. 

9.  Hər bir cəmiyyət, icma, millət xalq bilavasitə üzvlərinin iştirakı ilə və onların 
yaratdığı qanun, qərar və əxlaq normaları əsasında idarə edilir. 

10.  İctimai idarədə (dövlət idarəsi) və qanun yaradılmasında, icrada  hər kəs bərabər 
kriteriyalarla  azad iştirakı təmin edilməlidir. 

11.  Hər bir ictimai  icra məmuru , (qeyri - rasional dövlətdə isə əlavə olaraq qanun, 
qərar yaradan rəsmilər)  ildə bir dəfə ictimai qiymətləndirmədən keçməlidir və  
qiymət almayanlar hökmən konkurs vasitəsilə dəyişdirilməli, və hökmən digər 
vətəndaşlar kimi məsuliyyət daşımalıdır. 

12.  Xalqların, dövlətlərin, insanların öz siyasi, hərbi, fiziki gücündən  və yaşadığı 
yerləşdiyi ərazinin çay dəniz quru yollarından, ərazisindən su ehtiyatlarından 
başqa xalqa, insana təzyiq etmək və onu istismar etmək, ona xoş gəlməyən zərərli 
davranışa məcbur etmək hüquqları yoxdur( qadağandır). 

13.  İnsanların təşkili sistemləri - dövlət təşkilatları  dominantlıq və başqasını tabe 
etmək və idarə etmək cəhdləri nəticəsində insanların xoş həyatına mane 
olmamalıdırlar, onu pisləşdirməməlidirlər, onları xalqlarının mənafeyinə uyğun 
olmayan müharibələrə göndərməməlidirlər. 

14. Hər bir insanın icmanın və xalqın öz mənafesini, məqsədini, gələcək 
strategiyalarını özü müəyyən etmək vəzifəsi var. 

15.  Hər bir insanın öz icmasının idarə edilməsi və qanunları haqda və fəaliyyəti 
nəticələri və planları haqda məlumat almaq hüququ var 

16.  Hər insanın zəruri yaşamaq ehtiyaclarını təmin edən yaşayış şəraitində yaşamaq 
haqqı var. Bu: təmiz su , qida, ev,  sanitariya sistemi , təhsil,. səhiyyə, yol, poçt, 
sosial təminat , mədəni tələbatı ödəmək imkanlarına malik olmaqdır. Bütün  
dövlətlərin birinci məqsədi bu səviyyəyə çatmaqdır. Bu səviyyə ödənəndən sonra 
dövlət silahlanma, kosmosun tədqiqi, başqalarına kömək, özünə dəbdəbəli həyat, 
bahalı əyləncələr yaratmaq,  vəzifəlilərin, maaşını qaldıra bilər, bunu yenə də 
ictimai qərar qəbulu sistemi vasitəsilə etməlidir. 

17.  Hər bir dövlətin hər  insana, icmaya mədəniyyətin bir hissəsi olan bədii, texniki  
və elmi yaradıcılıq; musiqi, xalq folkloru, incəsənətlə məşğul olmaq üçün zəruri 
imkanlar, bina, torpaq,  maliyyə  vermək vəzifəsidir. 

18.   Heç kəs, onun razılığı olmayan ( iştirak imkanı verildikdə, iştirakdan imtina 
razılıq sayılır) qanunlarla və prinsiplərlə idarə edilə bilməz. 

19. Eynilə, bütün adi vətəndaşlar kimi bütün dövlət rəhbərləri və məmurları 
məsuliyyət daşımalıdırlar, onlar üçün də məsuliyyət adi vətəndaşlara tətbiq edilən 
məsuliyyət kimi  tam müəyyən edilib, aydın yazılmalı,  uyğun məhkəmə olmalı 
və icra edilməlidir . 
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c) Rasional cəmiyyət dövləti  konstitusiyasının  ümumi prinsipləri 
Rasional cəmiyyətin ümumi prinsipi: Hər kəsə tam insan hüquqları, əsas həyat təminatı 
vasitələri imkanı:  - mənzil, təhsil, təlim, səhiyyə, məlumat alma , fərdi İş; ictimai / 
kollektiv  qanun  və qərar qəbulunda, icrasında iştirak imkanı, mülkiyyət, biznes,  iş 
hüquqları;  qabiliyyətinə və arzusuna görə müsabiqəli ictimai iş, hər kəsə fərdi əməyinə, 
ictimai işinə və  ictimai qərar qəbulunda faydalı iştirakına görə mükafat. Insanın maddi 
həyatını təmin edən mənbələr: şəxsi mülkiyyəti, iş yeri, şəxsi biznesi , ictimai 
ehtiyatlardan təbii sərvətlərdən- su, torpaq, meşə, qazıntıların istifadəsindən gələn 
gəlirdən  bərabər düşən pay.   
 
Digər iqtisadi , sosial , əxlaqi, idarə, mədəni prinsiplər: 
1. Hər kəs fərdi işinin miqdarına , keyfiyyətinə .və ictimai qanun-qərar qəbulunda 
iştirakına  görə  iş  sahibindən və cəmiyyətdən mükafat alır.  
2. Hər kəsi ictimai faydalı əməklə təmin etmək vəzifəsini cəmiyyət və onun  ictimai və  
şəxsi iqtisadi təşkilatları, firmalar öz öhdələrinə çəkirlər. 
3. Maksimum və Minumum şəxsi əmək haqqı - insanın normal səviyyədə yaşamasını 
təmin edən  rasional hədləri təyin edilir.- bu hədlər hər kəsə  –işçilərə , firma sahiblərinə 
və dövlət işçilərinə də aid edilir. 
4. Müəyyən hədlərdən artıq olan şəxsi kapital ancaq xalqın rifahına - istehsal və 
xidmətlərə sərf edilə bilər ki, bu layihələri dövlət fasiləsiz hazır edib onlara təklif edir, 
kapital sahibləri isə seçir, icra edir, yaratdıqları obyektlərin idarəsini özləri edirlər. 
5. İctimai, şəxsi, və icma (kənd, şəhər və qrup) mülküyyətləri ola bilər. 
6. Ölkə ərazisindəki bütün zəruri qiymətləri dövlət qoyur və nizamlayır 
7. ”Ölkə ərazisində və ölkə vətəndaşlarının iştirakı ilə qazanılan gəlir cəmiyyətə 
məxsusdur” prinsipi qəbul edilir. Bu prinsipə görə şəxsi firmalar və dövlət mülkiyyətində 
olan firmalar  gəlirin maya dəyəri, bank faizləri, aksioner kapitala idraki gəlir faizi,  
vergilər və inkişaf  üçün  zəruri hissəsini çıxdıqdan sonra artıq hissəsini cəmiyyətin 
ictimai təhsil, səhiyyə, elm,  mədəniyyət, sosial fonduna verirlər. Bütün aksionerlərin, 
bankların faizləri idraki – minumum qəbul edilir. Bu üsulla qeyri - əmək nəticəsində əldə 
edilən gəlirlər azaldılır və əmək və ağılın  iştirakı nəticəsində əldə edilən gəlirlər  
üstünlük təşkil edir. Nəticədə müftə gəlirlər cəmiyyətdə əhəmiyyət daşımır, insanlar 
işləməklə və ya ictimai sistemdə iştirak vasitəsilə gəlir alırlar, bu daha əxlaqidir.  
8. Ölkədə yaradılmış bütün gəlir ölkədə qalır və hökmən inkişaf və maddi rifahın 
yüksəlməsinə xidmət edir. İstəyən adama pulsuz layihə və təşkil məsləhətləri və faizsiz 
kredit verilir və tam biznes fəaliyyəti qaydaya düşənə qədər (3 il) vergi və gömrük 
rüsumu alınmır. Ölkədə bütün problemlər həll edildikdən sonra artıq pullar xaricdə biznes 
işinə qoyula bilər. 
9. Yeraltı və üstü sərvətlərdən gələn əlavə gəlirlər cəmiyyətin zəruri təbii fəlakətlər və 
konfliktlərdən qorunması, müdafiəsinin təşkilinə lazım olan miqdarından artıq hissəsi 
cəmiyyət üzvlərinə bərabər bölünüb verilir və yaxud cəmiyyətin arzusu və tam razılığı  ilə 
ümumi konkret layihələrə sərf edilir.   
10. Hamını işlə təmin etmək əsas məqsəddir, ona görə iş yerləri işçilərin sayından həmişə 
çox olmalıdır. 
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11. Ölkə kapitalı xarici banklarda saxlanmır. Bütün inkişaf, yeni bizneslərə faizsiz kömək 
edildikdən sonra, sərbəst pullar aşağı faiz ilə normal fəaliyyətdə olan şəxsi  və dövlət 
firmalarına kredit verilir. 
12. Ölkə bankı cəmiyyətin təşkilatı olan dövlətin əlində qalır.  
13. İnsanın təməl hüquqları və azadlıqlarına tam hörmət və əxlaqi davranışın  zəruriliyi 
prinsipi tətbiq olunur. 
14. Rasional cəmiyyət  dövləti  iqtisadiyyatı tənzimləyən  inkişaf istiqamətlərini və zəruri 
məhsulların istehsalını planlaşdırandır və qiymətlərin hədlərini təyin edir. Qiymətlər 
qaldırıla bilməz, yalnız aşağı salına bilər. 
15. Rasional cəmiyyət ictimai iqtisadi mədəni quruluşu cəmiyyətin ümumi ağlına görə 
yaşamaq prinsipini qəbul edir. Bu o deməkdir ki,  qərar qəbulunda bir və ya bir  neçə 
adamın ağlı, təcrübəsi böyük cəmiyyətin həyatını qurmaq üçün kifayət deyil və səhvdir. 
Bütün cəmiyyətin elmi biliyi və təcrübəsi istifadə edilməlidir. 
16. Dövlətin əlində strateji istehsal, enerji sahələri , xammal mədənləri  qalır və hər bir 
sahədə dövlətin nümunəvi müəsisələri şəxsi müəsisələrin işinə ciddi təsir edəcək 
miqdarda və gücdə saxlanılır ki şəxsi müəsisələr ictimai mənafeyi poza bilməsin 
(qiymətləri  qaldıra ; qıtlıq yarada; satışdan imtina; saxta , keyfiyyətsiz məhsul istehsal 
edə bilməsin və s.) 
17. Dövlət öz müəsisələrinin ümumi nəticələrini planlaşdırır və şəxsi müəsisələrə isə 
inkişaf istiqamətləri və miqdarı haqda məsləhət verir, ictimai mənafe tələb etdikdə  onlar 
barədə nizamlayıcı tədbirlər görür. Şəxsi müəsisə tam azad deyil, onlar sosial və 
təhlükəsizlik qaydalarına, iş qanunlarına və cəmiyyətin mənafeyinə zidd hərəkətlər 
(qiyməti istədiyi qədər qaldırmaq, istismar, aşağı maaş,  işçilərin  sosial tələbatından 
imtina, təhlükəsizlik , texniki qaydaları pozmaq və s.) edə bilməzlər. 
18. İctimai mənafeni,  problem və məsələləri isə cəmiyyətin ictimai iştirak sistemi 
fasiləsiz müəyyən edir və qərar hazırlanması mexanizminə ötürür. 
19. Prioritet sahələrə, bəzi  insanlara, qruplara xüsusi qayğı göstərilməsi, əlavə vəsait 
ayrılması  digər yaşamaq hüququ olan  insanların, inkişaf sahələrinin qayğısız qalmasına 
və mənafeyi hesabına ola bilməz. 
20. Ümumi gəlirin rasional bölüşdürülməsi və sərf edilməsi ciddi təmin edilir. 
 
d) Rasional cəmiyyətdə dövlətin vətəndaş qarşısında borcu 
     Cəmiyyətin quruluşu, institutları və yaşama -idarə qaydaları, rasional məqsədlər -
cəmiyyətin birlikdə arzu etdiyi həmişəlik sülh, konfliktlərin olmaması, effektiv inkişaf və 
hər kəsin normal yaşamaq səviyyəsinə malik olması, humanizm,  əxlaq və s. tələblər - 
altında  konstruksiya edilir. 
Başqa sözlə, tək müəyyən seçilmiş xüsusi fərdlərə və qruplara deyil,  hamıya sərfəli 
məqsədlərə uyğun quruluş və idarə sistemi yaradılır.  Bunu isə bir adam ya grup yazıb 
cəmiyyətə sırımır, qəbul etdirmir. Bu və ya digər  məqsədlərin irəli sürülməsini, yaradıcı 
işi cəmiyyətin bütün üzvlərinin real və bərabər iştirak imkanları hüququ ilə quruluşun 
layihəsindən tutmuş - fasiləsiz müşahidə və qiymət verməyədək özü həyata keçirir.  
     Rasional cəmiyyətdə bütün işləyə bilənləri işlə təmin etmək dövlətin borcudur, bunu 
həyata keçirmək üçün dövlət bütün vasitələrdən - sərbəst kapitaldan, bu çatmasa, 
varlıların pulundan istifadə edir, faizsiz kreditlər verir və s. tədbirlər görür. İstənilən işsizə 
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əgər iş verə bilmirsə, onda yaşamaq üçün pul verir və ya başqa peşənin öyrənməsini təşkil 
edir. 
     Rasional cəmiyyət siyasi cəmiyyət deyildir. 
Cəmiyyət moral norma kimi hər bir üzvünün minimal yaşayış standartlarını və işlə təmin 
etməyi öhdəsinə götürür və əməl edir və daha yüksək səviyyə əldə etməyi məqsəd kimi 
qarşısına qoyur. Dövlətin, hansı ki, cəmiyyətdən fərqli və asılı olmayan deyildir,  əsas 
fəaliyyəti – qanun, sərəncam vermə və icra – yaşayan insanların əzab əziyyətlərinin ləğv 
etmək,  azadlıq və onların fərdi maddi və mədəni  rifahını qaldırmaqdır. Bu fəaliyyəti o 
məhz indi yaşayan insanların öz həyatı dövründə yaxşı sağlam və xoşbəxt həyatına 
istiqamətləndirir. Cəmiyyətin quruluşu və fəaliyyəti də bu məqsədə uyğun yaradılır və 
icra edilir. Cəmiyyətin idarəsi indiki insanları əzaba düçar edib gələcəkdə  insanların 
yaxşı yaşayacaqları vədi ilə onları aldatmır, mövcud qeyri - rasional dövlətlər kimi. Eyni 
zamanda, Rasional cəmiyyət dövlət idarəsi gələcək insanların həyatını pisləşdirəcək 
fəaliyyətə yol vermir. Nə yaradılırsa, gələcəyə vermək üçün yaxşı vəziyyətdə saxlanılır, 
qorunur.  
Rasional cəmiyyət eyni zamanda keçmişdən miras qalmış heç bir maddi sərvətii 
istifadəsiz, boşuna buraxmır, hər bir maddi nemətə, istehsala, texnologiyaya, elmi 
biliklərə, mədəniyyətə qayğı ilə yanaşır, onların normal işləməsini və inkişafını, 
səmərələşməsini  təmin edir. 
İşsizlər, kasıblar və digər kateqoriyalı şəxslərin yaşamaq, yeni peşə, təhsil almağını dövlət 
və şəxsi firmalar tərəfindən təmin edilir. Belə hesab edilir ki: 
1) dövlətin və şəxsi firmanın gəlir almasında istifadə edilən bütün ictimai (dövlət) maddi 

sərvətlərində və mülkiyyətində hər bir adamın -vətəndaşın payı və əlaqəsi  var və 
buna görə də insan kənara qoyula bilməz;  

2) dövlətin əlində və şəxsi firmalarda  toplanmış - Bütün var-dövlət,yeraltı və yer üstü 
sərvət fərdin özünün və ya əvvəlki nəslinin  əməyinin istismarı, istehlakçı kimi və 
vətəndaş kimi öz vəzifələrini yerinə yetirməyinin nəticəsidir.  

3). İşsizlik və kasıblığın da səbəbi təbii səmərələşdirmə, iqtisadi tələblər və ya səhv  
qanunvericiliyin və  idarənin nəticəsidir. Bu ancaq rasional olmayan cəmiyyətlərdə ola 
bilər. Rasional cəmiyyətdə isə səhvlər fasiləsiz araşdırılıb qabağı alınır və ləğv olunur 
səmərələşdirmə isə aktiv aparılır, mal və xidmətlər yaradılmasından  azad olan adamların 
məşğulluğu cürbəcür üsüllarla təmin olunur, çünki insanın bir işlə məşğul olub yaşaması 
effektlidir, nəinki evdə oturub işsizlik pulu alması. 
     İnsanların işləməsi üçün bütün tədbirləri dövlət görür. Məsələn, belə tədbirlər həyata 
keçirilir:  

-  iş rejimi, lazım gəlsə, bir adam üçün 4 saata qədər  endirilir, (8 saatda bir işi iki adam 
növbə ilə görür) əmək haqları səviyyəsi bütün normal tələbata cavab vermək şərtilə 
saxlanılır.  

-  xidmət növlərinin, sahələrinin genişləndirilməsi və məşğuliyyət üçün bütün imkanları 
(qanun və icra, investisiya ) dövlət yaradır. Burada iqtisadiyyatda səmərələşdirmə 
nəticəsində və ya digər səbəbdən artıq olan adamlar, yeni və ya  4 saatlıq növbəyə 
bölünmüş  iş yerlərində işləyirlər.  

- yeni iş yerləri yaradılır. 
-  ictimai qanun və qərarlar qəbulunda və  idarədə  iştirak  və müşahidə fəaliyyəti .  
-   insanların ümumi bilik, mədəni, peşə, sağlamlıq, səyahət sahələrində  xidmətləri  
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-  təbiətin öyrənilməsi və bərpa olunması 
-  mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi; yeni insana xidmət sahələrinin yaradılması 
-  öyrənmə kursları və digər ictimai fəaliyyətlər 
-  cəmiyyətin hesabına yeni peşələr və təhsil alınması, təcrübə keçmək 
-  sağlam həyat və etik davranış tərzinin öyrənilməsi və həyata keçirilməsi 
- dövlət idarəsi və rəsmilərin müşahidəsi və qiymətləndirilməsində, ictimai və iqtisadi 

həyatın bütün sahələrinin rasionallaşdırılmasında (məlumat toplanması, analiz, təklif 
hazırlanması, və s.) 

-  elmi-texniki biliklərin və təkliflərin tətbiqində. 
-  insanlara 50 yaşından sonra pensiyaya çıxmaq hüququ verilir, pensiya əmək haqqının 
80 %-i qədərdir. İnsanlar zorla pensiyaya çıxarılmır, hər kəs özü seçir. Nə vaxt istəsə 50 
yaşdan sonra, zəruri iş stajı olsa, pensiyaya çıxa bilər və həmin andan pensiya hesablanır, 
və ya istəməsə işdə qalır, istədiyi yaşa qədər işləyir (iş funksiyalarını tam yerinə 
yetirməyənədək). İşləmək istəyən  pensiyaya çıxa bilməz. Pensiyaya  çıxmış adam işdən 
avtomatik azad olunur. Bu ona görə edilir ki, pensiyaya çıxmış adam gənc nəsl üçün iş 
yerini boşaltsın. Pensiyaya çıxmış adamlar könülülük prinsipi ilə maaş almadan hər hansı 
bir iş yerində məsləhətçi, təlimçi kimi, ictimai işdə çalışa bilər, bu arzu olunur  və bunun 
üçün istənilən qədər imkan yaradılır. Əgər pensiyaya çıxmış adam həm pensiya, həm 
maaş alsaydı, bu qeyri - bərabərlik və sosial problemlər, mənfi hallar yaradardı, hamı 
işləməklə maaş almaq  hüququnu tətbiq edə bilməzdi. 
    Işlə təminat üçün təlimlərin, təşkilin, iş yeri yaradılmasının, tədbirlərin  xərcini çəkmək 
dövlət və şəxsi firmalarin (vahid fondlar  vasitəsilə) mənəvi və qanuni borcudur. Belə 
prinsip qəbul olunur: icma ərazisində olan bütün firmalar və dövlət - birlikdə  artıq 
adamların (işsizlər, yeni məzunlar, iş yeri olmayanlar) məşğul olmasını - əmək haqqı 
almasını təmin edirlər. Belə ki, Rasional cəmiyyətdə liberal bazar və « hər kəs özü öz 
başın saxlasın» prinsipi qəbul oluna bilməz.  
Qeyri - rasional cəmiyyətlərdə qanun olan bu prinsip rasional cəmiyərdə belə yeni 
formada ifadə olunur: Hər kəs özü və icması üçün, icmanın öz vəzifələrini icra etməsi və 
ümumi əmlakdan və gəlirdən  düşən gəliri verməsi və ya başqa formada ödənməsi  şərtilə. 
 
e) Rasional cəmiyyət dövlət təşkilatının strukturu. 
 İctimai qanun və qərar qəbulu sistemi - İQQS 
 
 Burada əsas  yenilik qanun , qərar və idarə  icraçılığının bir birindən ayrılması, hər arzu 
edən adamın, həm qanun, həm  qərar hazırlanmasında iştirak hüququ və real imkan 
verilməsi, qanun və qərarların xüsusi prosedurlar, əxlaq və ədalət tələbləri, rasionallıq 
tələblərinə əməl etməklə qəbuludur; Hər adamın icraçı vəzifə tutmaq imkanıdır. Belə ki, 
icraçı vəzifələri tutanlar təkbaşına qərar qəbul etmək səlahiyyətləri yoxdur. 
Rasional cəmiyyət ictimai sistemində qanun və sərəncam, layihələr hazırlanması və icra 
sxemi (İctimai qanun və qərar qəbulu sistemi - İQQS) 
 Rasional cəmiyyətin ümumi təşkili şəkil 9-da göstərilir. Oxlar ideyaların , qərarların axın 
istiqamətini göstərilir. Ştrixli xətlər və əks axını oxlar və  hər iki istqamətli əlaqəni isə iki 
başlı oxlar göstərir. 
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Rasional Cəmiyyət dövlət təşkili  aşağıdakı 6 bölmədən ibarət təklif olunur. 
1). İdarəetmə –üç səviyyədən ierarxik asılı olan qrupa bölünür: 
    İ. səviyyə. Hökumət :1.1.Ali və ümumi məsələlərin idarəsi və 1 2 İnsana xidmət sistemi; 
    İİ. səviyyə.  1.3. şəhər idarəsi-icraçılığı  
    İİİ. səviyyə. 1.4 yerli icma özünü – idarəsi (kənd və kiçik qəsəbə)  
Bu idarələr üçün qərar və qanunlar aşağıdakı ictimai qərar qəbulu sistemləri vasitəsilə 
aparılır. 
Qərar qəbulu sistemləri: 
2). Ümumi məsələlər və insana xidmət üzrə qərar qəbulu sistemi (İctimai Qərar Qəbulu 
Sistemi)   
3). Şəhər və regionlar üzrə qərar qəbulu sistemi,  
4). Yerli İcma qərar qəbulu sistemi; 
5). İctimai Qanun qəbulu sistemi 
6). Qanuna və əxlaqa nəzarət və onu rasional təmin etmə sistemi. 
Aşağıda bu funksiyaların təsviri verilir. 
 
1) İdarəetmənin təsviri: 
 İ. səviyyə 1.1.Ali və ümumi məsələlərin idarəsi  ibarətdir: dövlətin ümumi funksiyalarını 
həyata keçirən təhlükəsizlik və ictimai qayda-asayiş (polis, milli təhlükəsizlik), elm və 
texniki inkişaf, vergi, gömrük, hərbi işlər,sənaye, energetika və ictimai (dövlət) 
bizneslərinin idarəsi,  və digər zəruri sahələr.  
Həm elektron idarə və nəzarət, həm də canlı insan nəzarəti tətbiq olunur. Bütün sahə idarə 
sistemi (nazir, nazirliklər adları ləğv edilir) habelə hökumətin mühüm sahələr üzrə Baş 
icraçıları   və Sahə  
icraçılarının qərar qəbul etmə funksiyaları yoxdur. Bütün sahələr üzrə baş icraçılar və 
qərar qəbulu sistemi ilə  təyin olunmuş və konkret məsələnin həllində  çalışan  texniki 
personal işləyir.  Bütün qərarlar digər yerdə  İctimai Qərar Qəbulu Sistemi (İQQS) 
vasitəsilə fasiləsiz qəbul olunur. Və baş və sahə icraçılarının , personalın komputerlərində 
həmişə hazırdır. Belə ki, Baş və Sahə icraçılarının  hər hansı bir yüksək səviyyə və aşağı 
səviyyə icraçısının fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırıb araşdırma aparmaq-düzgün 
olduqda davam etməyə icazə vermək səlahiyyəti var. . Səhv hərəkət müşahidə etdikdə isə 
elmi-texniki nəzarət – araşdırma  orqanlarını bu məsələyə cəlb edir və icraçını dəyişmək 
komandası verir. Bu işi isə yenə İQQS görür, yəni əvvəldən sistemin peşə qabiliyyət və 
mənəvi parametrlərinə görə müəyyən edilmiş  adamlar siyahısından icraçı irəli sürür. Bu 
sistemin əsas hissəsi  elektron, az hissəsi isə insanın iştirakı ilə işləyir. Bu vəzifələrin 
miqdarı İQQS vasitəsilə təyin olunur və təyin olunmuş kriteriyalar və qiymətləndirmələr 
metoduna əsasən və kriteriyalara  uyğun istənilən adamlar içərisindən, ən çox uyğun 
olanlar təyin edilir. Bu səs vermə ilə deyil, qabiliyyət və mənəvi keyfiyyətlərin sübutu, 
sınağı vasitəsilə müəyyən edilir. Bu işi icra etmək üçün elan və konkurs keçirməyə, 
sənədlər qəbuluna ehtiyac yoxdur, bütün dövlət icraçı postlarına fasiləsiz arzu edənlər öz 
təklif və formaüzrə bioqrafiyalarını göndərirlər və burada kriteiyalara uyğun reiting üzrə 
siyahı həmişə hazır vəziyyətdə olur. Bu siyahıdan dərhal təyinat həyata keçirirlir. Eyni 
nəticəli çox adam müəyyən edildikdə püşk atma ilə müəyyən edilir.  
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Ölkə üzrə baş məlumat  və 
avtomatik nizamlama mərkəzi. 
Növbətçi baş və köməkçi məsul 
müşahidəçilər, 
nəzarətçilər,dispetçerlər. 
İctimai müşahidə və qiymət vermə. 
Qanun və qərar hazırlanmasında  
iştirak sistemi.  (dövlət aparatını 
əvəz edir ) 
 

Ümumi Qanunlar 
və strateji plan 
hazırlama  və 

qəbulu institutu 

Sahələr üzrə Strateji plan , 
elmi tədqiqat,  icra 
qərarları-layihələr, 

standartlar  institutları 

Sosial layihələr-elm 
təhsil, səhiyyə; qərarlar, 
müqavilə hazırlanması 
institutu 

Cəmiyyət: iş 
verənlərdən başqa 
hamı - elmi texniki 

sahələr üzrə peşəkarlar 
kənd təsərüfatı, sənaye 

və xidmət işçiləri 

İş verənlər: 
biznesmen 

İctimai 
(dövlət) 
funksiyaları
n icrası, 
Məsul 
növbətçilər 

Konstitusiya , 
Ümumi qanunlar, 
prioritetlər 
hüquqi məlumat   
bazası  

 Strateji  planlar, büdcə, 
müqavilələr,  elmi 

hesabatlar müşahidə, 
sübutlar, sahələr üzrə  

biliklər bazası 

Sosial qanunlar-  
qərarlar,  
planlar, layihə, 
müqavilə, izahat 
bazası 
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Fİq.  9 . Rasional cəmiyyətin İctimai qərar qəbul etmə sistemi (dövlətin quruluşu) 
 
Vəzifəyə təyin edilmiş adam mövqeyi və baxışları haqda yazılı referat verir və 
öhdəçiliklər sənədini imzalayır və əks sübutla etiraz olmadıqda təyin edilmiş sayılır. 
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Baş icraçıların və ya Sahə icraçılarının   vəzifələri: 
-    onların səlahiyyətinə   aid edilmiş sahələrin qəbul edilmiş qərar, strateji istiqamətlər 

üzrə və qanunlar üzrə konkret layihəni - məsələni icra etməkdir- nəzarət etməkdir, 
-     bütün digər vətəndaşlar kimi müəyyən etdiyi problemləri və təklifləri İQQS və  QQS 

elektron-insan sisteminə - institutlarına  göndərmək və lazımı qanun yaxud qərar –
sərəncam almaqdır daha doğrusu komputerin uyğun pəncərəsindən hazır qərarları özü 
üçün çap edib istifadə etməkdir, 

-    dövlət nəzarətini təşkil etmək, 
-   müzakirələr təşkil etmək və  onların vaxtlarını müəyyən etmək və  müzakirəni   həyata 

keçirmək rəyləri və təklifləri sistemləşdirib İQQS-yə daxil etmək-son qərar almaq 
üçün 

-    dövlətlər arası görüşlərdə iştirak etmək və nəticələri İQQS-yə daxil etməklə  yeni 
qərarlara çevirmək və uçot aparmaq . Görüşdən əvvəl müdafiə edəcəyi istiqamət və 
təklifləri İQQS tərəfindən alıb icra etmək. Görüşləri isə təkbətək (xəlvət) aparmaq 
ixtiyarı yoxdur. Görüş nəticələrini yenə İQQS-yə daxil etməklə son qərarı almalı və 
icra etməlidir, 

-    İldə bir dəfə hesabat hazırlayıb müzakirə etmək və İQQS-da qiymət almaq üçün daxil 
etmək. 

       Hər il əgər qiymətləndirmə aşağı olsa, onda avtomatik həmin vəzifəli şəxslər  çıxır və 
yenidən bu yerlərə adam təyini prosesi başlayır. Daha doğrusu, elektron  sistemdə bu 
fasiləsiz gedir və lazımı adamlar – kadrlar həmişə məlumdur.   
1. 2. İnsana xidmət sisteminin təsviri (və ya insan ehtiyaclarının ödənməsinə nəzarət 
sistemi) 
      Rasional cəmiyyətin əsas məqsədi bütün fəalyyyəti insanın maddi, mənəvi rifahına 
xidmətə yönəltmək olduğu üçün burada nəinki sənədlərdə , konstitusiyada , bəyanatlarda, 
habelə işdə buna nəzarət və təmin etmək üçün xüsusi insana xidmət idarəsi yaradılır. 
Rasional cəmiyyətdə insanların işsiz qalması və işsizlik pulu almasına deyil, çoxlu ictimai 
xidmətlər - elmi tədqiqat , təlim, ictimai müşahidə, qiymətləndirmə yaradılması ilə 
onların faydalı işlərdə işləməsi və cəmiyyətə xeyir verməsi üstün hesab edilir və bu ideya 
tamamilə icra edilir. Bu prinsip insanların işsiz qalaraq cəmiyyətdən uzaqlaşmasının və 
pis işlər görməsinin qarşısını alır, həm də cəmiyyət faydalı xidmət alır.  
İnsana xidmət sistemi aşağıdakı iki qrup maddi rifah xidmətlərindən ibarətdir: 
1). Ümumi:  təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, əmək məsələləri, məşğulluq,  istirahət, sosial 
müdafiə xidmətləri. Nizamlı olaraq:  təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, əmək məsələləri, 
məşğulluq,  istirahət sosial müdafiə xidmət idarələri  fəaliyyət göstərir. 
2)  İnsanın fərdi həyat problemlərinin həlli xidməti.  Müasir dövrdə biz nəyi müşahidə 
edə bilərik?  - İnsan xəstələnir, lakin pulu yoxdur həkimə versin ; operasiya olunmalıdır, 
lakin pulu yoxdur, həkim –xəstəxana pul istəyir. İnsan işsizdir işə götürmür, rüşvət 
istəyirlər və ya iş yoxdur, insan necə yaşasın? Kənddə qaz yoxdur, meşədən odun 
gətirməyə dövlət böyük müqdarda pul tələb edir, insan nə etsin?  İnsanın əmlakı 
oğurlanır, lakin polis bunu tapmaq və qaytarmaq üçün rüşvət tələb edir, insan nə etsin? 
İnsanın ailə üzvü ölür, basırmağa yer üçün qəbirstanlıq idarəsi pul tələb edir, insan nə 
etsin? Bu cür və hər cür məsələlərin həllində insanın fərdi həyat problemlərinin həlli 
ümumi insana xidmət idarəsi yaradılır. Bu idarə qanunlarla və idarələrin real xidməti ilə 
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insanın həqiqi və konkret olaraq qarşılaşdığı vəziyyətlərdə uyğunsuzluğu,  qeyri - 
rasionallıq hallarını operativ həll etmək üçündür. Bu idarənin vəzifələri: 
- insanın sosial, iş, peşə  seçmək, işlə təmin olunmaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq, ailə 

qurmaq, birgə yaşayış problemi , müalicə, düzgün fəaliyyət  seçmək problemlərinin 
həlli  , hüququn öyrədilməsi və təmini, psixoloji problem və ehtiyacların həlli, 
bizneslə  məşqulluğa kömək   olacaqdır 

- insanın həyatını istiqamətləndirən (peşə seçmə, iş,  bizneslə məşğulluq və s.) , 
problemlərini nəzəri həll edən ictimai futuroloji sistemin yaradılması və xidməti 

- ailənin qurulmasının uğurlu olmasını və saxlanmasının təmin edilməsi. ( qız oğlan 
seçmə, ailədə ata ana uşağın qarşılıqlı vəzifələri  və davranışı ailə problemlərinin həlli 
haqda məsləhətlərin verilməsi, analiz, proqnoz 

    Bu xidmət idarələrində psixoloq, hüquqşünas, futuroloq və iqtisadçı peşələrindən ibarət 
komanda işləyəcək və insanlara pulsuz kömək göstərəcəkdir. Vətəndaş köməyi məsləhət 
formasında  alır.  Eyni zamanda vətəndaş öz tənqidi fikirlərini dövlət işçilərini müşahidə  
və qiymətləndirmə sisteminə göndərir .  
    İnsanın fərdi həyat problemlərinin həlli xidməti   təhsil, müalicə, yaşayış vasitələri  
imkanları verilməmiş insanlara tələb olunan imkanların verilməsi üçün lazımı maddi 
vasitələr və büdcədən pul ayrılması və dövlət idarələrinə lazımı hərəkətlər etmək haqda  
sərəncamlar verir və icrasına da nəzarət edir. Bununla da, hər adamın konstitusiya 
hüquqları, maddi və mənəvi təminatlar ödənir. Heç bir adamın hüquqları təmin 
olunmamış qalmır. Əgər qalmış olsa belə, ona lazımi maddi və mənəvi kompensasiya,  
bunu təmin etməkdən imtina etmiş –süründürməçiliyə yol vermiş günahkar icraçının 
hesabına  dərhal ödətdiilir. 
 
İİ səviyyə. 1.3. Şəhərin və regionların  idarəsi ali səviyyəyə oxşardır . Buraya böyük 
şəhərlər və çoxlu məskənləri olan böyük ərazilər aid edilir. Burada əlavə olaraq ali 
idarənin sahələr üzrə nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir və ərazidə öz sahə funksiyalarını 
yerinə yetirilər. Şəhər və region idarəsi bütün əhəmiyyətli qərarlardan başqa yalnız öz 
daxili funksiyasını yerinə yetirmək üçün daxili qərarlar verə bilər onun əsas funksiyası 
ona verilən konkret icra layihəsini icra etmək – uçot, məlumat toplama müşahidə maliyyə 
ayırma və paylama, işçilərə nəzarət və işi təhvil verməkdir. İnsanların problemlərini həll 
etrmək və konkret xidmətləri icra etməkdir. Bu idarə, qərarları şəhər və ya region  və 
habelə üst QQS  - dən alırlar  

    
      İİİ səviyyə. 1.4. Yerli icma özünü  idarəsinin təsviri . Bu kənd, qəsəbə, kiçik şəhəri  əhatə 

edir.  
Yerli icma özünüidarəsi icmadan və onun sərbəst müəyyən etdiyi texniki təşkilatçı 
qrupdan (1-5 nəfər) ibarətdir. Bunu kriteriyalar üzrə arzu edənlər içindən sübutlar 
əsasında  və namizədlərin referatları əsasında seçmə və sonra püşk atma yolu ilə açıq 
iclasda, habelə internet vasitəsilə icma QQS prosedurlarından istifadə etməklə müzakirə 
və razılaşma yolu ilə müəyyən edirlər. Səsvermə tətbiq edilmir. Eynilə, bu qrup 
üzvlərinin qərar vermə səlahiyyətləri yoxdur, onlar texniki təşkilatı işi görürlər, qərarları 
isə icma QQS prosedurları vasitəsilə qəbul edirlər. Yerli idarə eyni zamanda yerli icma 
QQS-nin operatoru vəzifəsini də yerinə yetirir. Və yaxud icma istəsə QQS icma idarəsinə 
tabe olmadan müstəqil öz işini apara bilər. İldə iki dəfə qrup hesabat hazırlayır və bu 
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müzakirəyə qoyulur, həm kağız, həm də internet versiyası ilə. QQS ilə qiymətləndirmə 
aparılır. Yerli icma-özünüidarəsi bütün yerli məsələləri QQS vasitəsilə həll edir. İcma 
özünü - idarəsinin personalı da qalan icma üzvləri kimi eyni hüquqla hamısı QQS- də 
bərabər statuslu iştirak hüquları var. İştirakçılar könüllü iştirak edirlər, etməyənlər öz 
haqlarını digərinə verə bilməzlər, lakin iştirak etməmək iştirak edənlərin qəbul edəcəkləri 
qərarı ilə razılaşmaq hesab olunur. ( Bax tipik Rasional cəmiyyət  icması bölməsinə) 
 
2)  Ümumi məsələlər üzrə (dövlət) qərar qəbulu sisteminin təsviri  
Bu, ölkənin 1) ümumi strategiyası, perspektiv planlar, büdcə, ümumi problemlərinin həlli 
2) və inkişaf və həyat sahələri üzrə qərar qəbulu sistemini əhatə edir, yəni həm ümumi, 
həm də sahələr üzrə İQQS –ləri yaradılır. Bunun üçün elektron qərar qəbulu sistemi 
İQQS yaradılır və bu xüsusi institutda həyata keçirilir. QQS vasitəsilə həm ali, həm sahə 
üzrə lazım olan icraçılar müəyyən edilir, həm də bütün növ həllər tapılır və qəbul olunur. 
İQQS mərhələlərə bölünür:  
A - problemin, məsələnin aşkar edilməsi və formulə eilməsi, ona aid biliklərin mənbələrin 
müəyyən edilməsi 
B - həll versiyalarının irəli sürülməsi,  
C - tənqid, ictimai nəzarət- etirazlar bölməsi, 
D – tam formulə edilmiş son qərar,  
E - qəbul olunma, reqistrasiya  edilmə, icraya göndərilmə, arxivə salınma, nəşr edilmə.  
Cəmiyyətdə fasiləsiz olaraq növbəti illik , 5, 10  , 20 , 50 illik dövrlər üçün prioritet 
məsələlər –problemlərin siyahısı və  onların həlli yolları  hazırlanır , strateji layihə və 
plan tutulur. Və yaxud gözlənilməz və ya cari məsələnin həlli tələb oluna bilər. Proses 
xüsusi İnsitutda aparılır. Hər bir arzu edən vətəndaş bərabər hüquqla iştirak edir, son 
nəticə əldə edilənədək. Burada kifayət qədər avadanlıqla, komputerlə, məlumatlarla  
təchiz edilmiş is postları yerləşir.  Habelə öz evində işləmək istəyənə də imkan verilir, 
imkanı yoxsa avadanlıq (komputer) verilir, qərar hazırlama prosesinə (elektron sistemə) 
giriş verilir. Ümumi məsələlər üzrə QQS –də və onun bütün mərhələlərində  bütün 
vətəndaşlar iştirak hüququ var. Fərqli olaraq, sahə üzrə QQS-lərdə həmin sahədə 
işləyənlər, dərs deyənlər, tədqiqat aparanlar bütün mərhələlərində (A-E) iştirak edir, digər 
vətəndaşlar yalnız tənqid - etirazlar mərhələsində (C) iştirak edirlər. Bu bilavasitə 
komputerlə  və ya qərar blankını dolduraraq təqdim etməklə mümkündür. Qeyd edildiyi 
kimi, qərar bütün kriteriyalara uyğun olduqda və bütün etiraz və tənqid həll olunduqdan  
sonra qəbul oluna bilər. Başqa sözlə, kiçik bir uyğunsuzluq - kiminsə hüquqlarının 
pozulması, nəyinsə zəruri mənafeyinə zərər vurulması olduqda qərar qəbul edilə bilməz . 
Bu halda əgər zərərin vurulması cəmiyyətə böyük xeyir qarşısında labüddürsə zərərin 
bütün təsiri dövründə zərər çəkən kompensasiya edilməlidir. Habelə effektsiz, qeyri - 
rasional, həqiqətə və əxlaqa zərərli nəticələrə səbəb olacaq qərar qəbul oluna bilməz. Ona 
görə də, hər bir həllin nəticələrinin hesablanması və kriteriyalara uyğun olması dəqiq 
yoxlanılır və layihələndirilir. 
 
Ali  ölkə  səviyyəsində ümumi məsələlər və insana xidmət qanun və strateji qərarlar 
hazirlanmasi və qəbulunun tipik nümunəsi 
      Bu funksiyanı icra etmək üçün İnstitut formasında maddi baza təşkil edilir, belə ki, 
burada istənilən adamın oturub tam təchiz edilmiş iş postunda işləməsinə imkan verilir. 
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Həm qanun hazırlanmasında həm də ali ölkə miqyasında rəhbər edici qərar hazırlanması 
və qəbulu üçün. Xüsusi olaraq iki tip institut təşikil edilir.1) Qərar qəbulu İnstitutu  və 2) 
Qanun qəbulu institutu.  Prosesi 10-20 nəfərlik texniki elmi qrup idarə edir. Burada  
həmişə oturub işləyən texniki təşkilatçı qrup konkurs ilə təyin edilir ki,  onların vəzifəsi:  
-  tipik məsələlərin həlli üçün proses formaları – blanklar hazırlamaq, giriş məlumatları , 
şərtləri formalara daxil etmək və elektron-internet sisteminə yerləşdirmək.  Proses başa 
çatandan sonra qəbul olunmuş qanun /qərarı lazımi registrə yerləşdirir, nəşrə verirlər; 

-  iştirak etmək istəyənlər üçün toplantı (lazımsa)vaxtını elan etmək ,dəvət etmək, təşkil 
etmək 
-  elektron sistemə xidmət etmək, proses haqda iştirakçılar tələb etdikdə kağızda məlumat 

vermək , izahat vermək və təklifləri qəbul edib sistemə daxil etmək; 
-  avtomatik qərar qəbulu sistemi yaratmaq, tədqiqat aparmaq; 
 Bununla onların  vəzifəsi bitir.  bütün prosesdə isə arzu edən iştirakçılar bərabər hüquqla 
iştirak edir, son nəticə əldə edilənədək. Toplantıya gələnlər : 1) şifahi tanışlıq, sual - 
cavab mərhələsindən sonra 2) fikir və təklifini yazılı proses blankına doldurmaqla bildirir. 
Şifahi qəbul olunmur. Burada kifayət qədər avadanlıqla, komputerlə, məlumatlarla  təchiz 
edilmiş is postları yerləşir.  Habelə öz evində işləmək istəyənə də imkanı yoxsa avadanlıq 
(komputer) verilir, qərar hazırlama prosesinə giriş verilir 1. Cəmiyyətdə fasiləsiz olaraq 
növbəti illik, 5, 10, 20, 50 illik dövrlər üçün prioritet məsələlər – problemlərin siyahısı və  
onların həlli yolları  hazırlanır , strateji plan tutulur. 2. Və yaxud gözlənilməz və ya 
təsadüfən baş vermiş problemlərin həlli tələb oluna bilər. İstənilən halda əvvəl 
kodlaşdırma, elektron prosedura blankı hazırlanır. Proses mərhələlərə bölünür A, B, C,.D, 
E . 
A-mərhələsi. – problemin - məsələnin - ehtiyacın aşkar edilməsi, formulə edilməsi və 
həll olunmaq üçün qəbul edilməsi mərhələsi. Bunun özü avtonom prosesdən təşkil olunur.  
B mərhələsi. Bu prosesdə A prosesesində tapılmış prioritet məsələnin həlli  prosesidir və 
bütün həll versiyaları toplanır. Problemin  - məsələnin kriteriyalara  uyğunluğu və həllin 
şərtlərinin ödənməsinin müəyyən edilməsi  - məsələyə  baxılma mərhələsi. Bir bütün 
məsələ sadə məsələlərə bölünür, hər biri ayrıca həll edilərək ümumi məsələnin həlli asan 
tapılır və yaxud ümumi həll tapılaraq hissələin həlli axtarılır. 
C mərhələsi - Son həllin məzmunun və rəqəmlərlə formalaşdırılması və icrası 
tədbirlərinin təsviri. Sonra D mərhələsi başlayır.  
D  mərhələsi - İctimai nəzarət və etirazlar, tənqid mərhələsi . Bunu istənilən adam və ya 
maraqlı şəxs eyni bir proses blankında uyğun bəndləri doldurur.  Əgər bu hissə 
doldurulursa, proses blankının ABC hissəsi avtomatik olaraq aktivləşdirilir və proses 
yenidən  ABC mərhələsinə qayıdır və yenidən etirazlarla kriteriyalar –şərtlər uyğunluğu 
yoxlanılır və düzəlişlər - qərarın yeni variantı daxil edilir və ya lazım deyilsə edilmir. 
Nəzarət, etirazlar üçün qoyulmuş müəyyən müddətdən sonra iştirakçıların göndərdiyi 
versiyalar  müqayisə, tutuşdurulma əməliyyatına məruz qoyulur və tam uyğunluq varsa 
proses E mərhələsinə ötürülür. Pozğuntu varsa yenidən B, C mərhələsinə gedir. 
E mərhələsi-  qərarın son formulunun təsvirinin elan edilməsi icraya göndərilməsi və bu 
haqda lazımı qeydlərin müxtəlif sosial registrlərə  daxil edilməsi maraqlı tərəfin nəzərinə 
çatdırılması və arxivə yerləşdirilməsi-göndərilməsi.  
    Hər bir proses daha geniş alt mərhələlərə- müstəqil qərar qəbul etmə  formasında 
bölünə bilər. Məsələn: 
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A - prosesi. Uzun müddətli perspektiv strateji məsələlərin-problemin aşkarlanması: 
Mərhələ 1. Tədqiqat- ilk məlumatların toplanması, sorğuların, rəylərin toplanması 
təkliflərin qəbulu, qanuni bazanın, prinsip və prioritetlərin seçilməsi və  sintez prosesi 
Mərhələ 2. Problemlərin formulə edilməsi və strateji planın layihəsinin tərtibi və 
müzakirə üçün elan edilməsi. 
Mərhələ 3.  Tanışlıq və öyrənilmə, ekspert analizi, tənqidi rəylərin, əks ideyaların irəli 
sürülməsi 
Mərhələ 4. Yenidən planın düzəlişlər edilərək kriteriyalara uyğunluğunu sübut edən son 
formada elan edilməsi. Burada düzünü sübut edən dəlillər bir sırada , əksini sübut edən 
dəlillər digər sırada yan - yana qeyd olunur. 
Mərhələ 5. Son versiyanın formulə edilməsi və elan edilməsi. A prosesinin bitməsi. 
Bu səs vermə ilə olmur  
     Hər hansı bir məsələ tam son formuləsi əgər lehinə sübut  rəqəmlərlə və  bütün elmin 
üsulları ilə hesablama ilə və s. faktlarla sübutunu tapırsa, bu qəbul edilmiş sayılır.  Əgər 
Əleyhinə sübutlar həqiqi olaraq sübut verirsə, onda həmin məsələ qəbul olunmur. O 
zamana kimi proses davam etdirilir ki, yeni formulə tapılsın və tam sübut olunsun. Sübut 
üçün hesablamalar, prioritetlər və kriteriyalar, müqayisə , elmi nəzəriyyələr, qanunlar 
xüsusi tədqiqatlar istifadə edilir. 
Bu son mərhələdə tapılmış formulə edilmiş strateji plan və ya problem qəbul edilmiş 
sayılır və qövlət planı kimi sonrakı B , C, D, E prosesinə verilir.  
     İctimai qanun və ya qərar hazırlanmasında əsas prinsip ilk kriteriyaların tam 
verilməsidir, bu İCAZƏLƏR- nəyin edilə biləcəyi  və MƏHDUDİYYƏTLƏR-nəyin 
edilə bilməyəcəyi şərtlərinin siyahısıdır. Habelə ilkin olaraq nə dəyişilə bilməz və nələr 
dəyişilə bilər şərtləri irəli sürülür. Həll tapılmasa, dəyişməz şərtləri bir - bir dəyişməklə 
həll axtarılır. Bu halda dəyişməz şərt dəyişdirildikdə bu normanın rasionallıq məsələsi 
daha ümumi ölkə üzrə yenidən araşdırılma və həll olunmağa daxil edilir. Burada əxlaq, 
bərabərlik, ədalət prinsipləri, rasionallıq kriteriyaları, fiziki parametrlərin hədləri, ərazisi, 
tədbirlərin hədləri , iqtisadi rasionallıq, elmi texniki rasionallıq humanism və s. əks 
olunur.. Bir çox hallar üçün tipik avtomatik qərar qəbulu sistemi yaradılır ki ilkin faktlar, 
sorğular,  şərtlər daxil edilən kimi qərar avtomatik tapılır. Eynilə, qanunlar da belə 
hazırlana bilər. 
 
Qərarları və Qanunları həyata keçirən icraçılığın  təşkili, məsuliyyət sistemi  
    Məlumdur ki, Rasional cəmiyyət icmasında / dövlətində qanun və qərar –sərəncam 
hazırlamaq icra etmək funksiyasından ayrılmışdır. Ona görə də, icraçılar heç bir qərar 
verə və ya dəyişə bilməzlər, ancaq qəbul etdikləri işi/iş layihəsini, sərəncamı olduğu kimi 
icra etməlidirlər. 
     Kapitalist quruluşunda mülkiyyətin kapitalın toxunulmazlığı və zərər görməməsi 
prinsipi qəbul edilirdisə, Rasional cəmiyyətdə insanın həm təməl-fundamental yaşayış 
hüquqlarının həm digər üzvlərə, dövlətə və şəxsi firmalara  münasibətdə hüquqlarının 
toxunulmazlığı, güzəştə gedilməzliyi, insan və ailənin zərər görməməsi prinsipi qəbul 
olunur. Burada həm dövlət icraçıları, həm  şəxsi firma idarəsi,  həm də bir insan digərinin 
mənafe və hüquqlarını poza bilməz.  
     Dövlət ümumi, orta yerli məsələlərin  qanunlar , qərarlar, strategiyalar əsasında 
həllinə, icrasına, təşkilinə nəzarət-edə biləcək şəxslərin,  hazırlanması kursları təşkil 
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edilir. Istənilən qədər adam bu kurslarda oxuya bilər, onlar lazımı səviyyədə bilik və 
bacarığ əldə edəndən sonra imtahan verib diplom alırlar. 
1. Hər bir icraçı konkret QQS vasitəsilə konkret icra postuna  iddia edənlər içərisindən 
kriteriya və şəxsi anlama, həll etmə, icra etmə, məqsəd və metodları, öhdəçiliklər haqda 
məqaləsini təqdim edəndən və kollektiv formada qiymətləndiriləndən sonra müəyyən 
olunur, habelə icraçı qəbul edilənlər xüsusi zəruri qabiliyyətlər və əxlaqdan imtahan 
verməlidirlər. İmtahan götürənlər isə yenə də istənilən savadlı adamlar qrupu ola bilər. Bu 
proses əvvəl elan edilir və imtahan qrupuna da iştirak etmək istəyənlərin siyahısı 
hazırlanır və onların təyin olunan günü hamisinin gəlməsi təşkil edilir. 
2. İcraçı konkret öhdəçiliklər, tələb edilən  əxlaq və etik normalar və onların  təmin 
edilməsi, işin layihəsini alıb başa düşdüyünü və icraya qəbul etdiyini  yazılı müqavilə ilə 
təsdiq edir və bu sənədə-iş layihəsi və tələblərin icrasına cavabdehlik daşıyır. Bu sənəddə, 
habelə işə ictimai nəzarətin necə aparılacağı, hesabat qaydası göstərilir. 
Belə  adamların icra vəzifələrinə təyin edilməsi hər vaxt bu vəzifələri ən layiq, 
qabiliyyətli, yüksək mənəvi etik keyfiyyətlərə malik adamların tutmasına səbəb olacaqdır 
ki, bu cəmiyyətdə rasionallığı, harmoniyanı , düzlüyü, yüksək inkişafı təmin edəcəkdir.  
     Sorokinin inqilablar nəzəriyyəsinə(BEKM 2002) əsasən cəmiyyətdə inqilab - 
qarşıdurma üçün (burada inqilab adamların yerlərinə uyğun olmaması səbəbilə  olur) əsas 
olmayacaq, hər adam məhz özünə layiq  yerində işləyəcək. Bundan başqa, həm də 
cəmiyyəti ədalətsizlik, problemlər (olmadığına görə) nayrahat etməyəcək. Cəmiyyət öz 
ümumi ağlına görə yaşayacaq və başqasını nədəsə günahkar görməyəcək. O, problem, 
səhv idarə gördükdə ancaq özünü günahkar sayacaq və bu ona vəziyyəti düzəltmək üçün 
stimul verəcəkdir - ictimai idarəetmədə iştirak etməyə həvəslənəcəkdir. Bu isə azaddır, 
hamı üçün mümkündür.  
 
Növcud dövlət sistemlərində : 
- problem və səhvlərin həll edilməsi çox böyük və çətin bir işdirsə və ya mümkün deyilsə  
problem illərlə qala bilər və s. ; yeni sistemdə problem və  məsələnin aşkar olması, 
həllinin tapılması və icra edilməsi  çox asan və tez olan bir işdir.  
- Vəzifələrə ən hiyləgər və rüşvətxor, habelə qabiliyyəti aşağı olan adamlar təyin 
olunursa, yeni sistemdə ən ağıllılar və bacarıqlılar və düz adamlar tutacaqdır. 
- internet QQS –yə yerdən problem və məsələ barədə müşahidə məlumatı / təklif daxil 
olduqda, o dəqiqə məsələnin həlli başlayacaqdır. Eyni zamanda, ali sahə /problem 
icraçıları, hansı ki, əlavə olaraq aşağı yerlərdə müşahidə aparmaq, xəbərdarlıq etmək 
səlahiyyətləri vardır, onlar problemin aradan qaldırılması üçün lazımı icraçıya xəbərdarlıq 
verir və digər bacardığı köməyi edir. Ali, orta və yerli icra səviyyələri arasında ierarxik 
tabeçilik yoxdur. Hər səviyyə icraçısı uyğun icma  qarşısında məsuldur. Ali səviyyə isə 
bütün ölkə icması qarşısında. O, aşkar olunan  problemin ümumi nəticələrinin başqa 
yerlərdə də baş verməməsi üçün icraçı QQS-yə  təklif verir. Bu ali -orta -yerli  icraçının 
lazımı hərəkət etməməsi problemin /məsələnin həll edilməməsi demək deyil, problemin 
aşkar olduğu yerdə (kənd, şəhər) vətəndaşların yerli icma binasındakı toplantısına və ya 
QQS-yə intermetlə məlumatları, təklifləri daxil olur və qərarlar hazırlanır, (bir çox tipik 
məsələlərin tipik həlləri olur). Sonra icraçılara təqdim olunur. Sistemdə hər bir adamın 
tarixi, mənəvi keyfiyyətləri faktlar əsasında qeyd edilir və siyahı tutulur. Burada bütün 
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növ peşələr, kadrların, mütəxəssilərin siyahıları olur ki, icraçı vəzifələrinə buradan 
namizəd müəyyən edilir . 
 
İcraçıya əxlaq və etik tələblər 
-  heç bir insanın təməl və konstitusiya hüquqlarına zərər vurula bilməz,  
   Bu ictimai müşahidə və QQS vasitəsilə aşkar edildikdə vurulan zərər   günahkarın 

hesabına ödənilir və icraçı səlahiyyətdən məhrum edilir,  
-  icraçı hamı ilə bərabər hüquqlarla müşahidə və QQS  - də iştirak edir, 
- İcraçı öz səlahiyyətlərindən şəxsi mənafeyi üçün istifadə,  rüşvət ala, qohumlarını və ya 

tanışlarını kiçik icraçı vəzifələrinə təyin edə bilməz - bu səlahiyəti yoxdur, 
-   icraçı işdə saxtakarlıq və oğurluq edə bilməz, 
-   yalan məlumat və hesabat verə bilməz, 
-  əxlaq və etik normaları pozduqda - bu müşahidə və QQS vasitəsilə aşkar  edilir, 

avtomatik vəzifədən azad olunur və məsuliyyətə cəlb edilir. 
 
Məsuliyyət elementinin fəaliyyəti. 
Hər bir icraçının əxlaq və etik davranış normalarına əməl etməsi, qəsdən səhv və qeyri - 
rasional icra etməsi, maliyyə və maddi ehtiyatlardan düzgün istifadə etməməsi- israfçılıq 
və icranı düzgün aparmaması   müşahidə hesabatlarında qeyd edilir. Nəticədə ona ilk dəfə 
xəbərdarlıq edilir və icranı düzəltmək təklif olunur. İcraçı etiraz etdikdə hər bir maraqlı 
şəxs faktları sənədləşdirən dövlət xidməti vasitəsilə icranın səhvini sənədləşdirməyi təklif 
edir. Lazımı video, gizli səs yazma, telefona qulaq asma,  fakt araşdırma və sair üsullarla 
faktlar sənədləşdirilir  və uyğun ali, orta,  icma  QQS sisteminə daxil edilir.  Bu üsulla hər 
bir icraçı vəzifədən azad olunur və yenisi bu qayda ilə təyin edilir. İcraçı vurduğu zərəri  
hökmən ödəyir. 
     Qanun və qərarın nəticəsinə görə iştirakçılar mükafatlandıma və uğursuzluq olduqda 
hamı üçün ümumi əxlaq prinsiplərinə əsasən məsuliyyət növləri təyin edilir.  Hər bir 
qanun və qərar üçün eyni zamanda  fərqli və ona uyğun mükafat və sanksiyalar sistemi  
hazırlanır. Burada adi bir vətəndaşın hər hansı bir ictimai qanunu pozduğu halda konkret 
məsuliyyət   daşıdığı kimi, qanun və qərar hazırlamaq nəticəsində də konkret zərər üçün 
konkret məsuliyyətlər müəyyən edilir. Beləliklə, əxlaq və məsuliyyət prinsipi bütün 
vətəndaşlar, habelə  qanun və idarədə iştirak edənlər üçün bərabər tətbiq edilir. 
     Halbuki mövcud sistemlərdə belə deyil, qanunverici və idarəedici insanlar realllıqda 
heç bir məsuliyyət daşımırlar. İnsanların mənəvi , asayiş, stabillik, həyat şəraiti, müdafiə 
və iqtisadi vəziyyətlərinin pisləşməsi üçün məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulmayıb. 
Ancaq nadir hallarda tətbiq edilən  müəyyən tədbirlər var. 
Mükafatlandıma: pul ilə qonorar, avadanlıq,  mədəni istirahət, səyahət və sağlamlıq 
sahəsində putyovka, ictimai icraçı vəzifələri tutmaq üçün zəruri qiymət,  icitimai fəaliyyət 
üçün ofis, torpaq, texniki avadanlıq və s 
Məsuliyyət sanksiyaları: zərəri ödəmə, ictimai iştirakdan müəyyən müddətə  məhrum 
edilmə, tutduğu ictimai vəzifədən istefa və ya azad olunma, ictimai töhmət verilməsi, 
bilik səviyyəsinin az olduğunu etiraf edilməsi, yenidən təhsilə cəlb edilməsi  və s.  Lakin 
məsuliyyət üçün həbs edilmə nəzərdə utulmur. 
     İstənilən qanun və ya qərar verilməsində arzu edənlər  iştirak edir, lakin 
mükafatlandırma və məsuliyyət sanksiyalarını daşımağa hazır olanlar bunu oz e-mail 
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məktublarında və ya elektron iştirak sistemində xüsusi qrafada qeyd edirlər və iştirak 
etmiş sayılırlar. Yalnız onların mövqeyi qərar vermə prosesində  iştirak edir və nəticədə 
yalnız onlara  nəticəyə görə mükafatlandırma və ya sanksiyalar tətbiq edilir. Bu , 
insanların yaxşı düşünməsinə və məsuliyyətlə düzgün iştirak etməsinə səbəb olur. Hamı 
məcbur olur biliyini, təcrübəsini artırsın. 
     Qeyd edilməlidir ki, ictimai fəaliyyətin uçotu təşkil edilir, hər iştirakçınin, hansı qanun 
və qərarda iştirak etməsi və nəticələri haqda faktlar toplanır və bu uçota əsasən insanlar 
icraçı vəzifələrə təyin olunmaq üçün sübutlar rolunu daşıyır və üstünlük verir. Hər insana  
belə arayış sertifikat verilir.  
    Mövcud nazir, prezident, deputat, dövlət idarəsi müdirləri və s. vəzifələr ləğv olunur. 
Onların yerində yalnız texniki icraçı təyin edilir o heç bir qərara məsuliyyət daşımır, 
sistemin saz işləməsinə hamıya açıq olması, vaxtında məlumatların internet idarə 
sisteminə qoyulması vəzifəsini icra edir və nəticələri – qanun qərarları hazır qərarlar 
bölməsinə yerləşdirir, elan edir. Onlar öz vəzifələrinə cavabdehdirlər.  
  
3). Şəhər və regionların İQQS   təsviri.  
Şəhər və regionların İQQS –i şəhər və region idarəsinə tabe deyil və müstəqil  və fasiləsiz 
fəaliyyət göstərir. Bütün QQS sistemləri kimi bu sistemin  də elektron maşın sutkalıq, 
bilavasitə  üz-üzə mexanizmi isə gündə 12 saat  fəaliyyətdədir. Yəni iştirakçılar elektron 
vasitəilə sutkada, bilavasitə isə özləri gəlib sutkanın 12 saatı ərzində iştirak edə bilərlər. 
 
 Şəhər, region,  və dövlət səviyyəsində qərar hazırlama qəbulunun tipik   nümunəsi : 
     İdarə orqanı tək funksiyalı və çox funksiyalı ola bilər. Hər idarə orqanı əsasən 
funksiyalar üzrə resurslarını – maliyyəni, işçiləri, xidmət sahəsi, ərazisi, xidmət edilən 
əhalinin miqdarı və sosial səviyyələrə görə sayı, hər birinin sosial - demoqrafik vəziyyəti, 
əsas ehtiyacları tətbiq edilən hər bir funksiyaya xidmətə aid olan konkret qanun 
maddələrindən ibarət ilk məlumatları toplayır, sistemə  yerləşdirir – qeyd edir. Bu 
məlumat bütün qərar qəbulunda iştirakçılar üçün azad istifadə olunur. 
     Başlanğıcda bütün arzu edən iştirakçılar elektron və ya kağız vasitəsilə qeyddən keçir,  
lakin hər kəs öz təklifi və qərar versiyasının tənqidində iştirak edə  bilməz, bu 
subyektivlik yaradar.  
İştirakçılar əvvəlcədən eyni qayda ilə müəyyənləşdirilmiş məsuliyyəti  öz öhdələrinə 
götürmüş olurlar, yəni düz işlədikləri halda prosedurları  və digər tələbləri dəqiq icra 
edərək  iştirak üçün mükafat alırlar. Əgər səhv etsələr, bir həftə qərar hazırlanmasında 
iştirakdan məhrum edilirlər və mükafat almırlar. Səhv etmək şansı çox azdır, çünki sistem 
özü səhvləri aşkar edir. Buna baxmayaraq, müəyyən sayda məsələn,  5 dəfədən çox  
qəsdən səhv etmiş ( təbiət, elmi, sosial qanunları, rasionallıq, bərabərlik, humanizm 
prinsiplərini qəsdən inkar etmiş adam) prosesdə iştirak etmək hüququnu uzun müddətə 
itirir. 
Tipik qərar qəbul etmə prosesləri(növlər üzrə) tətbiq edilir. Bu maksimim orta hesabla 
ölkə miqyasında ona qədər ola bilər. Aşağı səviyyələrdə-bələdiyyə və ya region 
idarələrində bir növ prosedura –qərar - proses  blankı kifayət edə bilər, idarə səviyyəsi 
qalxdıqca proses növləri arta bilər.  Hər bir proses blankında çıxış-cavablar HƏ , YOX və 
ya rəqəmlər  formasında olur ki, bu da blankların elektron oxunması və müqayisələr – 



 166 

eyniliklərin, fərqlərin tapılması üçün lazımdır. Hər bir ümumiləşdirilmiş proses üçün 
xüsusi proqram hazırlanır.  
 
Tək və şəxsi məsələlər üzrə qərar qəbulu:  
Ərizə - həlletmə - qərar-nəzarət forması. Bu 5 qrup - A,B,C, D ,E əməliyyat formasından 
ibarət olaraq bir vahid prosesdə birləşdirilir.  
A- giriş:  təklif - xahiş və ya ali sərəncam təklifində  müəyyən həllin tapılması üçün 
təsviri məlumatları. 
B -  təklifin-xahişin kriteriyalara  uyğunluğu və həllin şərtlərinin ödənməsinin müəyyən 
edilməsi  - qərara baxılma mərhələsi. 
C - Son həllin məzmunun və rəqəmlərlə formalaşdırılması və icrası tədbirlərinin təsviri.; 
təklifin, xahişin rədd edilməsi-imtina. Bu halda rədd etmənin əsas sübutları uyğun 
pəncərələrdə – kağızda qeyd edilir. Sonra E mərhələsi başlayır.  
D - İctimai nəzarət və etirazlar, tənqid mərhələsi . Bunu istənilən adam və ya maraqlı şəxs 
eyni bir proses blankında uyğun bəndləri doldurur.  Əgər bu hissə doldurulursa, proses 
blankının ABC hissəsi avtomatik olaraq aktivləşdirilir və proses yenidən C mərhələsinə 
qayıdır və yenidən etirazlarla kriteriyalar –şərtlər uyğunluğu yoxlanılır və düzəlişlər - 
qərarın yeni variantı daxil edilir və ya lazım deyilsə, edilmir. Və sonra E mərhələsinə 
verilir. Nəzarət, etirazlar üçün qoyulmuş müəyyən müddətdən sonra iştirakçıların 
göndərdiyi versiyalar  müqayisə - tutuşdurulma əməliyyatına məruz qoyulur və tam 
uyğunluq varsa, proses  E mərhələsinə ötürülür. Və yaxud pozğuntu varsa, yenidən B, C 
mərhələsinə gedir. 
E -  qərarın icra edilməsi və bu haqda lazımı qeydlərin müxtəlif sosial registrlərdə  daxil 
edilməsi, maraqlı tərəfin nəzərinə çatdırılması (kağızda surətin verilməsi) və arxivə 
yerləşdirilməsi-göndərilməsi.  
   Bütün şəxsi məsələ üzrə qərarlar yaradıldıqda,  eynilə, qərar qəbulu prosedurları tətbiq 
olunur. Bu zaman məsələyə uyğun standart və optimal prosedurlar,  kriteriyalardan 
istifadə edilir. Xüsulilə, bərabərliyi təmin edən şərtlərin, insana eyni mövqedən yanaşma, 
əvvəlki məsələlərlə bu irəli sürülən məsələnin oxşarlığı və eyni oxşar qərarın verilməsi; 
diskriminasiyanın olmamasını təmin edən şərtlər və ölçmə kriteriyaları istifadə edilir. 
(məsələ növləri  üzrə bütün şərtlər və kriteriyalar  əvvəldən seçilmiş və qəbul edilmiş 
olur) 
Qeyd: İnsanların QQS –də iştirakını asanlaşdırmaq üçün hər yerli (orta) və ali qanun ya 
qərar hazırlanması institutunda və ya ictimai  xüsusi iştiraka kömək qrupları-məsləhət 
xidmətləri təşkil edilir ki, bunlar adamların fikirlərini formulə etməyə, proses blankını 
doldurmağa – yəni təklif  vermək, etiraz  etmək,  məlumat vermək, rəy vermək 
məsələlərinin həllinə kömək edirlər. 

 
4). Yerli icma qərar qəbul etmə sisteminin təsviri.  
Bu kənd, qəsəbə, kiçik şəhəri  əhatə edir. Lazım gəlsə, bu  təşkilatçı –dipetçer- texniki işi 
ayrı qrup icra edə bilər. Yerli icma-özünü idarəsi bütün yerli məsələləri həll edir. İcma 
üzvləri hamısı QQS- də bərabər statuslu iştirak hüquları var. İştirakçılar,  icma razılaşsa, 
bu iş üçün qonorar alırlar. Səhv etdikdə - maddi ziyan vurduqda isə zərəri ödəyirlər. 
Qanunsuzluq və kriteriyaları qəsdən pozduqda, sübutsuz , özləri xəlvəti müqavilə 
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bağlayıb səhv qərar qəbul etdikdə isə (bu tez aşkar olunur) QQS-də iştiraketmə hüququnu 
bir  il itirir, səhv qərarlar isə dərhal düzəldilir.  
 
5). İctimai Qanun qəbulu sisteminin təsviri 
Bu sistem də eynilə qərar qəbulu İQQS kimi bütün arzu edənlərin bərabər hüquqlu iştirakı 
ilə işləyir, lakin istənilən adam prosesin bütün mərhələlərində (A dan E-dək) iştirak edə 
bilər.  Burada prosedurlar , etik  və keyfiyyət kriteriyaları tətbiq olunur. 
 
 
6). Qanuna və əxlaqa nəzarət və təmin etmə sistemi.  
İndiki qeyri - rasional  reallığa qısa bir nəzər:  
İnsanın 100 min illik tarixi ərzində istənilən icmada və ya dövlətdə tək hakimiyyətlik 
olmuşdur. Hələ qədimdən, məsələn 13 –cü əsrdə Foma Akvinski (BEKM-2002)  
hökmdarın tirana çevrildikdə, yəni ədaləti, qanunları pozduqda, cəmiyyətin zərərinə 
çalışdıqda xalqın üsyan edib onu taxtdan salmasını təklif edirdi. Eynilə, 1789 –cu il 
Fransa inqilabının insan hüquqları deklarasiyasında və bir çox filosofların təlimlərində 
xalqın qanunları və əxlaqı pozan despotun hakimiyyətdən zorla uzaqlaşdırılması məsləhət 
edilirdi. 
     Tarixi tendensiya: Yunan filosofu Demokritin müəyyən etdiyi  kimi insanlar təbii 
inkişafı nəticəsində onlar təbii  vəziyyətdən daha yaxşı təşkil formalarına  - dövlət, 
qanunlar yaratmağa  doğru gedirlər (Иовчук М.Т 1981). Bu proses ardıcıl mərhələlərdən 
keçir. 
     İndiki zamanda istənilən icmada, təşkilatda, dövlət idarəsində bir adamın idarəsi qəbul 
olunmuşdur. Parlamentdə də oxşar olaraq bir  adamın tək rəhbərliyi altında bir qrupun 
qanunverici olmaq  prinsipi   qüvvədədir. Hakimiyyətlərin bölünməsi sistemində də (icra, 
parlament, məhkəmə) hər hissənin təklər tərəfindən idarəsi qüvvədədir. Məlumdur ki, 
məhz belə reallıq bütün dövlət təşkilatlarında və parlamentlərdə varlı təbəqınin çoxluq 
təşikl etməsinə səbəb olur. 
Belə ki, istər qeyri - demokratik  dövlətdə, istər demokratik  dövlətdə ancaq varlı təbəqə 
bura daxil ola bilər. Buna görə də bütün qanunlar( təhsil, vəzifə tutmaq , bizneslə 
məşğulluq, cəsadan kənarda qalmaq və ya cəza dərəcəsi, məhsulun bölünməsi, kredit , 
torpaq alınması, əmlakı qorumaq  və s.) onlarınm mənafeyini birinci təmin edir;  idarə 
olunanların mənafeyi isə onların dözüm həddində təmin olunur. 
     Adi insanların dözüm həddi - müəyyən dözülə bilən minimum ən ağır həyat şəraiti, 
sosial müdafiə, məhdud miqdarda hüquqi imkanlar ən pis hüquq müdafiəsi, ən geniş 
cəzaların tətbiqi  deməkdir.  Qanunlar və icra etmə ilə insanların dözüm həddi arasında 
həmişə balans olur və ya balanslaşma prosesi gedir. Birincilər insanların dözüm 
həddindən artıq məhdudiyyət, əziyyət yaratsa, insanlar miting,  etirazlar edir, 
toqquşmalara yol verir və vəziyyət düzəlir. Müxtəlif xalqlarda dözüm həddi müxtəlifdir. 
Ən dözümlü, şübhəsiz, Azərbaycan xalqıdır ki, burada hakimiyyət, dövlət idarəsi və 
parlament və məhkəmə, polis  istədiyini edə bilər, xalq isə səsini çıxarmaz. 
 “Güclü qalib gəlir –güclü idarə edir” prinsipinə uyğun olaraq  rəsmi statusları alan 
varlılar qanun və idarəni elə yazırlar / yönəldirlər ki, nəticədə: 
- güclülər, yəni varlılar xeyir alır, zəyiflər məğlub olur, 
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- sanksiyaları 2 formada təyin edirlər ki, varlılara yüngül sanksiya və ya formal – təsiri 
olmayan ,  kasıblara isə ağır sanksiya tətbiq edilir, 

- əxlaqsızlıq, oğurluq, yalan müdafiə edilir; doğrunu sübut etmək qarşısına maneələr 
qoyulur, 

- vəzifəlinin sözünə üstünlük verilir, adi adam isə diskriminasiya edilir, 
- məhkəmələr elə qurulur ki, məhkəmə ədaləti yox, kimin gücü çoxdur onu müdafiə 

edir; 
- ədaləti müdafiə edib bərpa etmək çox baha başa gəlir və ya mümkün olmur, 
- insan haqsız yerə günahlandırılıb həbs edilir, 
- məhkəmə pulludur, yəni ədalət pulun olmasından asılıdır və deməli, ancaq varlıları 

müdafiə edir. 
- çox hallarda məhkəmə  həm haqlı tərəfdən, həm də haqsız tərəfdən rüşvər alır. 
Göstərilən eyiblər rasional cəmiyyət prinsipləri və konstruksiyası ilə ləğv edilir.  
 
Rasional dövlətdə Qanuna və əxlaqa nəzarət və təmin etmə sistemi yaradılır. Bu sistem 
ibarətdir:  
1)  münaqişələri  və nayrazılıqları rasional, dinc yolla məhkəməyə qədər  qarşısını alma 

və həll etmə  idarələri. 
2)   rasional ədalət məhkəmələri sistemi  
3)  xüsusi fəaliyyətlər, sahələr üzrə Rasional nəzarət orqanları (standartlaşma –

metrologiya, maliyyə, sanitariya-gigiyena, yanğın, ətraf mühit  və s.) 
4) icma / dövlət idarələrinin işinin və strateji idarə - fəaliyyət sahəsinin ictimai müşahidə 

və qiymətləndirmə sistemi. 
 
Sistemin tərkibinin  təsviri: 
1) Münaqişələri  və nayrazılıqları  məhkəməyə qədər qarşısını alma və həll etmə  xidməti.  
     Hər bir vətəndaş qarşılaşdığı problem barədə əvvəl aid olan  şəxsi firma və ya dövlət 
idarəsi varsa, ora müraciət edir. Məsələsi həll olmadıqda, yəni idarələr öz vəzifələrini icra 
etməkdən imtina  etdikdə o,  Münaqişələri  və nayrazılıqları  məhkəməyə qədər qarşısını 
alma və həll etmə  xidmətinə müraciət edir.  Bu idarə məsələni öyrənir və ədalətli həlli 
müəyyən edir, yəni- hər tərəfin məsləhət görülən  hərəkətləri etmələri haqda sərəncam 
verir və lazımı  tərbiyəvi,  qanunları, prinsipləri izahedici hərəkətlər edir. (Bundan sonra 
tərəflərdən biri yenidən imtina etdikdə  onlardan maraqlı tərəf, işini məhkəmə ilə həll edə 
bilər.) Bu idarə faktın sübut olunması üçün videoya yazılması, şəkilin çəkilməsi, şəxsi 
müşahidə və s. üsullarla lazımı kömək göstərir, faktları sənədləşdirir. Müşahidə və 
faktları məmurların qiymətləndirilməsi sisteminə daxil edir. Ona müraciət edilən 
şikayətdə səhv idarə və sui - istifadə faktını müəyyən edir, məmurun kənarlaşdırılması 
üçün bütün tədbirləri görür.  
 
2) Rasional ədalət məhkəmələri sisteminin  təsviri 
 Burada yerli ərazi üzrə mülki və cinayət işləri üzrə, iqtisadi sahə üzrə və icmanın / 
dövlətin ümumi funksiyaları vəzifələri üzrə məhkəmələr yaradılır. Bu məhkəmələr  ancaq 
baş vermiş hərəkətlər üzrə ədalətin təmini  və cəzaların verilməsi rolunu icra edirlər. 
İş prinsipləri: prosesin haqqının yarısını icma/dövlət ödəyir yarısı isə  effektivliyə – xilas 
edilmiş əmlakdan; zərərin qarşısının alınması, oğurlanmış əmlakin pulun qaytarılması ilə 
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günahkar tərəfdən tutulur. Məhkəmə öz şəxsi hissinə və  tərəflərin yarış prinsipinə 
əsaslanmır.  Məhkəmə özü  ərizəni alandan  sonra  hər bir iş üçün standard sübutlar  və 
amilləri  (bu əvvəldən hazırlanıb qəbul edilir) məlumatları tələb edir,  dinləyir, yoxlayır, 
araşdırır.  Proses zamanı  məsələyə aid olan digər qanun və ədalətin pozulduğu məsələləri 
də  tam araşdırır və qərar verir. Məhkəmə hakimləri   ictimai qərar qəbul etmə sistemi 
vasitəsilə ictimaiyyət tərəfindən konkret kriteriyalara əsasən təyin edilir və ildə iki dəfə 
yenə müşahidə sistemi ilə qiymətləndirilir.  Vəzifə və qiymət kriteriyasına uyğun 
gəlməyən hakim azad olunur və  səhv qərarlara görə məsuliyyətə cəlb olunur. 
Kriteriyalara uyğun hakim ömürlük - istədiyi qədər qala bilər. Səhv hakimlik etdikdə o 
hökmən cəza alır və həmişəlik hakimlikdən məhrum edilir.  Məhkəmələr dövri olaraq öz 
fəaliyyətləri haqda analitik məlumat yayırlar və hər bir işin ictimai aid olduğu idarə və 
orqanlara və vətəndaşlar üçün işlərini,  davranışlarını səmərələşdirmək haqda mətbuatda 
dərc edilən hesabat  - xəbərdarlıq göndərirlər. 
 
Qanuna və asayişə ümumi nəzarət və təmin edilməsi. Prokuror  və polis 
       Prokuror  cinayətkarlıq baş verdikdə və ona ictimai qərar qəbulu sistemindən 
yoxlanmalı tapşırırqlar verildikdə araşdırmalar aparır  və ictimai əmlakın müdafiəçisi 
kimi məhkəmədə iddia qaldırır və cinayətlərdə qanunu normaların gözlənməsinə öz tələbi 
ilə nəzarət edir. Polis ictimai asayişi qoruyur və pozucuların cəzalanmasını  məhkəmədə 
təmin edir. 
 
3)  Xüsusi fəaliyyətlər, sahələr üzrə Rasional nəzarət orqanları (təsvir)  
Bu bölmədə iqtisadiyyatın, elm və texnologiyanın, dövlətin bütün digər funksiyalarını 
həyata keçirən xüsusi idarələr yaradılır. Bunlar standartlaşdırma –metrologiya, maliyyə, 
sanitariya-gigiyena, yanğın, ətraf mühit , və s. ibarətdir. 
 
4)  İcma / dövlət idarələrinin işinin və strateji idarə - fəaliyyət sahəsinin, dövlət və icma 

icraçılarının ictimai müşahidə və qiymətləndirmə sistemi. (təsvir) 
Bu işləri vətəndaşlar/icma üzvləri müstəqil və ictimai təşkilatlar icra edirlər. Bunun üçün 
standart müşahidə üsul və vasitələri , göstəricilər, kriteriyalardan ibarət rasional  
qiymətləndirmə sistemi yaradılır və istifadə olunur. Hər bir fəaliyyət sahəsi, funksiya 
üçün spesifik sistem yaradılır. Qeyd edilməlidir ki, cəmiyyətin əsas dəyərlər kriteriyasına 
və iqtisadi prinsipinə uyğun olaraq dövlətin /icmanın qiymətləndirilməsində əmək haqqı - 
tələbatlar miqdarı, işsizlik, yaşayış vasitələri olmayan  adamların miqdarı, həkim və təhsil 
xidmətindən kənarda qalmış adamların, uşaqların sayı  sonra isə dövlət orqanının 
effektivliyi, büdcədən effektiv faydalı istifadə dərəcəsi, öz funksiyasını tam yerinə 
yetirmə dərəcəsi və icra etmədiyi  sahələr və  vurulmuş mənəvi və maddi zərər , istehsalın 
– məhsul və xidmətlərin miqdarı  və s. göstəricilər müşahidə edilir  və qiymətləndirilir. 
Bu sistemin nəticələrinə görə QQS  vasitəsilə həmin orqanlarda onların  funksiyalarına 
dəyişiliklər, nizamlamalar aparılır.                                                                                        
 
Əxlaq və etik davranış normalarının habelə bu normalara uyğun yaradılmış 
qanunların pozulması halında cəmiyyətin reaksiyası.  
      Rasional cəmiyyətdə hesab olunur ki, insan dünyaya gələndə təmiz şüurla (beyin 
neyronları heç bir məlumat, biliklə hələ doldurulmamışdır) gəlir. Hər bir adam 
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cəmiyyətin təşkili, qanunları, idarəsi  sisteminin nəticəsində bilik və bacarıqlara əxlaqa və 
etik biliklərə malik olur. Hər adamın yaşamaq və inkişaf etmək ücün atdığı addım onun 
malik olduğu keyfiyyətin miqdarının (bilik - bacarıq,  əxlaq, tərbiyə, təhsil) və cəmiyyətin 
ictimai-sosial iqtisadi və idarə mühitinin kompleks  təsiri və istifadəsi nəticəsidir. Demək, 
cəmiyyət bir başa hər adamın davranışında məsuliyyət daşıyır. Cəmiyyət və ictimai 
idarələr hər hansı normanın pozulmasının qarşısını almaq funksiyasını fasiləsiz həyata 
keçirir.  Məsul icraçı idarələr və icraçılar gözləmir ki, pozğuntu baş versin. O əvvəldən 
xəbədarlıq edir. Əgər o qəsdən  gördüyü və məlumatı olduğu halda gözləyirsə, pozğuntu 
baş verirsə, o eynilə, pozanla məsuliyyət daşıyır.  İnsan səhv və yə qeyri - etik addım 
atmışsa, cəmiyyət bunun qarşısını  indiyədək bütün dünyada qəbul edildiyi kimi cəza 
verməklə - həbs etməklə deyil, tərbiyə və təlim verməklə, eyni zamanda, real sistemi 
(Qanunlar, idarə strukturu, icra və ədaləti) dərhal zəruri səmərələşdirməklə  alır.  
     Özü səbəbkar və günahkar olaraq başqasına cəza vermək qeyri -  - etikdir. 
Bundan başqa, cəmiyyət gözləmir ki, kimsə nə vaxt cinayət edəcək və ya qeyri - etik 
hərəkət edəcək, cəmiyyət tərbiyə və təlimi fasiləsiz həyata keçirir, fasiləsiz qanunlar 
qaydalar qəbul olunur, səmərələşdirilir, ictimai müşahidə və səhvləri, problemləri aşkar 
etmə tədbirləri həyata keçirilir. Problemin - məsələnin aşkar olunması və düzəldilməsi - 
həlli  arasında çox az,  bir həftədən - bir ayadək  vaxt keçə bilər. İnsan başqasına vurduğu 
maddi və mənəvi zərəri, bədən xəsarətini ekvivalent və tələb edilən pul miqdarında 
ödəyəndən sonra o, təlim və tərbiyə prosesinə cəlb edilir. Sonra  imtahan verir, cəmiyyətə 
qayıdır, normal insan kimi.  Üç dəfədən çox o yenidən cinayət etsə, o həbs olunaraq tam 
cəza alır. Və sonra isə həmin adam cəmiyyətə uyğun olmayan adam statusu alır və eyni 
cəmiyyətə qayıtmır, o, həmişəlik  cəmiyyətin xüsusi müəyyən etdiyi  ərazilərdə yaşayır 
və müəyyən  işlərdə  işləyir. Təcrübə göstərir ki, təsadüfən səhv etmiş adam həmin səhvi 
başa düşəndən sonra daha etmir. Lakin təsadüfən deyil, əxlaq və etikanı qanunları 
pozmağı özünə həyat yolu seçmiş adamlar çox dəfə belə edirlər, ona görə də, onların  
normal cəmiyyət üzvlərindən uzun müddətə ayrı yaşamaları və nəzarət altında olmaları  
daha məqsədə uyğundur. Bunları normal cəmiyyət üzvü etmək üçün əvvəl xüsusi  təlim, 
tərbiyə,  əmək proqramı və qiymətləndirmə tətbiq olunur. 
  
6. İctimai qərar və qanun qəbulunun   prosedurları 
 
Hər bir iştirakçı aşağıdakı tələbləri öyrənir  və özünün hazır olmasını hesab edəndən 
sonra iştirak edir. Belə ki, hər bir maşının operatoru, sürücüsü kimi insan lazımı 
qaydaları, fikrin düzgün ifadə qaydalarını  biləndən, düz anlayandan  sonra o müzakirəyə 
qoşula bilər. Bu haqda kurslar da yaradıla bilər. İştirakçılar qruplaşaraq (bu daha çox 
məsləhətdir) və ya tək-tək iştirak edə bilərlər və öz son təkliflərini QQS-yə göndərə 
bilərlər. Son qərar tam razılıq əldə edilənədək və iştirakın etik tələblərinə və iştirak 
prosedurlarına - qaydalarına və qərarın keyfiyyət və rasionallıq   kriteriyalarına, habelə 
əxlaqi etik kriteriyalara  uyğun olaraq  müzakirədən keçir.  
Etik tələblər Zərdüştün düz fikirləşmək, düz düşünmək, düz əməli nəzərdə tutmaq, düz 
məqsədi güdmək prinsipləri  əsasında, habelə rasionallıq, humanistlik prinsipləri əsasında 
hazırlanmışdır. 
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İ. Qanun və idarə qərarı hazırlanmasında iştirak etikası normaları və təkliflərə keyfiyyət 
tələbləri. 
 
     Müzakirənin məqsədi müxtəlif adamların razılığa gələrək məsələ barədə  razılaşmış 
qərarı tapmaqdır 
     Bütün mümkün təkliflər kateqoriyalara,  siniflərə bölünməklə iki qrupa bölünür - 
mövcud baxışlar, əxlaq normaları çərçivəsində həll edilə bilən və yeni baxış tələb edən.  
Təkliflər verilərkən  əgər onun həlli mövcud dünyabaxışlar və ya pinsiplərlə həll edilə 
bilinməzsə, onda əvvəl yeni dünyabaxış formulə edilir və təklif edilir . Təkliflər üçün 
onların növünə görə tipik təklif blankları hazılanır ki, səhv anlama  olmasın  və arzu 
edənadam  zəruri tələblərə cavab verməyi yaddan çıxarmasın. 
 
1. Təklifin kateqoriyalara və növlərə düzgün klassifikasiya edilməsi və kodlaşdırılması. 
 Təkliflər icma /dövlət ümumi məsələlər və inkişaf sahələri üzrə anonim olaraq 
kodlaşdırılaraq verilir. İdeya və təkliflər klassifikasiya prinsipinə görə  ümumi baxışlar, 
həyat tərzi , mədəniyyətin dəyişdirilməsi, əxlaq prinsipləri, konstitusiya ,  perspektiv 
məsələlər, strateji təkiliflər, qanunlar, spesifik layihələr  icmanın – dövlətin cari və 
perspektiv missiyası, problemin qanunlar altında həlləri,  qonşularla- digər cəmiyyət - 
dövlətlərlə münasibətlər, təbiət, təhsil, səhiyyə və s sahələr üzrə kateqoriya və qruplar 
üzrə  müəyyənləşdirilir, kodlaşdırılır və təklif edilir. Təklif hər sahə üzrə əvvəldən 
hazırlanmış blank formalarında verilir,   komputer failı kimi,  yaxud kağızda. Kicik yerli 
icmalarda isə  təklif açıq,  müəllif göstərilməklə verilə bilər. 
2. Biliklər bazasının yaradılması. Elm,  texnika, hüququn, fəlsəfə, iqtisadi, sosial , bioloji 
həyat, tibb təbiət qanunları və biliklərinin dünya və ölkə icma inkişafını əks etdirən 
məlumatlar, tədqiqat əsərlərinin elektron bazası yaradılır. Və hər iştirakçı onlara  yerini 
dəqiq göstərməklə istinad edir. 
3. İştirakçılar bərabər iştiraketmə şərti daxilində iştirak edirlər. Bu: 
- texniki imkanın bərabərliyi. Lazımı şəraitin olması, yəni əsas ehtiyacları ödənməsi , 
məlumat və  texniki əlaqə imkanı , lazımı savadlılığa, anlamağa və bacarıqlara malik 
olması , əmələ gələn məsuliyyəti öhdəsinə götürməyi elan etmək, xüsusilə 
- iştirak ilə nə gözlədiyini bilmək-özünün iştirak etikası ilə tanış olmağını və prosedurlarla 
nə gözlədiyini anlamaq 
-  zəruri kompetentliyin əldə edilməsi - tələb olunan bilik və bacarıqlara malik olmaq , 
başqaların təklif və arqumentlərini (dil, etik, ekoloji, siyasi, ünsiyyət komputer savadlılığı 
və s. ) başa düşmək və cavab vermək qabiliyyəti 
- formal bərabərlik. Hər bir iştirakçı prosesin hər bir  –mərhəlsində bərabər müzakirə 
gücünə malikdir.  
- xüsusi gündəlik tətbiq olunmur. Istənilən məsələ haqda təklif hazırlanıb verilə bilər; 
lehinə –əleyhinə arqumentlər təqdim edə; hər hansı bir hökmü şübhə altına sala, öz 
mövqeyini, ehtiyaclarını, nayrahatçılığını bildirə bilər (Əgər qərar səsvermə ilə qəbul 
olunsa, onda hər adamın  bərabər güclü səs hüququ qəbul edilir ) 
- statusun bərabərliyi . Hər bir iştirakçıya həqiqətən, bərabər baxılır - onun gücünün və  
iqtisadi və siyasi statusunuin  üstünlüyü və zəyifliyi nəzərə alınmır. İnsanın kasıb ya varlı 
olmasına baxmayaraq avtonomluq prinsipinə uyğun olaraq ona bərabər statuslu  və 
ləyaqətli baxılır. 
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4. Eyni terminlərdən istifadə. İdeya, baxış, fikir, irəli sürülərkən və müzakirə zamanı eyni 
terminlərdən istifadə edilməlidir. 
5. Prioritetlərə məsələ həlli və icrasında üstünlük veilməlidir: 
-    konstitusiyaya uyğunluq yerli qayda və sərəncamlardan üstündür, 
- strategiyalara, perspektiv planlara uyğunluq, 
- daha çox əziyyət çəkən insana üstünlük, daha çox zərərli, təhlükəli məsələyə 

üstünlük, 
- prioritetlərə üstünlük başqa məsələlərin təklifinə və həllinə, yaxşılaşmasına mane 

olmamalıdır, hansı ki onların da yaşamaq, inkişaf haqları  başqalarından az deyil. 
6.  Təklifin verilməsi səbəbləri. Təkliflər ağılabatan olmalı, səbəblərlə əsaslandırılmalıdır. 
Təklifin, qərarın və ya qiymətin verilməsi üçün səbəblər, ehtiyaclar, əsas prinsiplər , 
qanunlar göstərilməlidir. 
- iştirakçı təklif verəndə, qəbul edəndə, rədd edəndə onun  səbəblərini yazılı 

bildirməlidir, 
- təkliflər zərərlərə yol verməmlidir: ekoloji dağıntı,  genosid, əzab  verilməsi , 

özbaşına həbs və tutub-saxlama, yaşama vasitələrindən , işdən mərhum olunma, 
-   əvvəl və sonra deyilən arqumentlər, habelə bir məsələdə yaxşı və vacib 

qiymətləndirilən arqument digər məsələdə əhəmiyyətsiz kimi qiymətləndirilə və 
ziddiyətli ola bilməz, 

-   şeylərə qiymət verdikdə, mülahizə yürütdükdə hər məsələnin aid   olduğu eyni   
dəyərlərdən istifadə edilməlidir, 

-   hər eyni şey eyni meyarla - kriteriyalarla ölçülməlidir,  
     təklif, etiraz verdikdə məlumat mənbələri göstərilir,  əlavə olunur. 
7. Təklifin məqsədi . Nəyin istənildiyi  və ya qəbul edilməsi,  nəyin əldə edilməsi,  nəyin 
təklif edilməsi çox aydın formulə edilməli və göstərilməlidir. 
8. Hamıya, hər hadisəyə eyni mövqedən baxış və qiymət. Əgər belə mövqe , dünyagörüş 
yoxsa,  əvvəl eyni mövqe- baxış formalaşdırılır, təklif edilir, müzakirə olunur və qəbul 
edilir.  
9.  Rasionallıq. Təklif , qərar  rasional olmalıdır. Əgər ictimaiyyətin mənafeyinə 
toxunursa, ictimai rasional olmalıdır və onun mənafeyinə əks olmamalıdır. 
10. Humanizmə uyğunluq. Təklif bərabər humanistlik prinsipinə uyğun olmalıdır. 
Humanizm ehtiyacı  çoxluq  içərisində seçilmiş təklər üçün ola bilməz - bərabərlik 
prinsipi pozular. Ona görə, bütün başqa belə səviyyədə ehtiyacı olan insanlara da eyni 
humanizm və ya belə imkan olmadıqda digər növ kömək, kompensasiya  edilməlidir. 
11. Kifayət qədər sübutların olması. Fikir və təkliflər  zəruri  və  kifayət qədər  sübutla 
əsaslandırılmalıdır. 
12. Təkliflər əxlaq normalarına uyğun olmalıdır. Əgər təklif qanuna və əxlaqa uyğun 
deyilsə, əvvəl qanunun və əxlaq normasının dəyişdirilməsi haqda təklif verilməlidir. 
13.Təklif  məqsədin əldə edilməsi üçün onun həlli yolunu təsvir etməlidir .  
14. Reallıq, həqiqət.  Baxışlar, fikirlər ancaq reallığı əks etdirməlidir. 
15. Sübutlaın tamlığı. Arqumentlər həm lehinə, həm də əleyhinə olaraq tam olmalıdır  
16. Qərarın, təklifin məsələni həll edə bilmək qabiliyyəti olmalıdır 
17. Ümumi məsələlər barədə təkliflər ümumi mənafeyə uyğun olmalıdır 
 Əvvəlcə iştirakçlar razılaşaraq bunun siyahısını tuturlar: 
- mədəni  məhdudiyyətləri ötüb keçən və gələcək nəsillərin qəbul edə biləcəyi təklif, 
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- təhlükə yaradan ümumi problemlər, 
- ümumi əməkdaşlıq tələb edən məsələlər, 
- arqumentlərin ümumi –hamı üçün həqiqiliyi. Burada arqumentlər ümumi mənafe 
strategiyalarını müdafiə etməlidir  
18. Başqalarına  zərər vurmamaq. Təkliflər başqa insanların, qonşuların  mənafelərini 
pozmamalıdır və bərabərlik prinsipinə uyğun olmalıdır.  
19. Mənafelərin bərabərliyi. Ideyada bütün millətlər, etnik qruplar və hər insanın 
mənafeyi bərabər qorunmalıdır və ya təmin edilməlidir 
20. Başqalarını ittiham etmək şərti. Başqalarına ittiham etdikdə əvvəl özünün düz 
olmasınını sübut etdikdə və ya  həmin ittiham hərəkətini  özü də etdiyini boynuna aldıqda 
təklifi  vermək səlahiyyəti var və bu təkilfdə özünü də göstərməlidir. Qərar isə ona da aid 
olmalıdır. 
21. Səmimilik - Qərəzsizlik .  Təkliflər indiki nəslə gələcək nəsil üzərində üstünlük və ya 
bir qrup və ya şəxsin digər əhali üzərində və ya yaşlıların cavanlar,  uşaqlar üzərində, 
qadınlaın kişilər üzərində, habelə əksinə, üstün maddi rifahına  xidmət edə bilməz.  
İştirakçı özü inandığı məsələdən danışmalıdır;  lazım gəlsə tənqidə cavab verməli, 
yoxlanan rəqəmlər, sübutlar təqdim etməlidir,  real olaraq həyata keçiriləcək məsələ 
müzakirə edilməlidir. 
22. Ədalətə uyğunluq- təkliflər istisna olaraq  və ya əlavə üstün xeyir vermə olmadan və 
üstün rollar, hakim şəxslər-vəzifəlilər,  idarə və təşkilatlar, mədəniyyətlər, birliklər, ənənə 
və şəxslər ilə əlaqəsi  olmadan verilməlidir. 
23. Özünə aid etmək. Təklif verən dediyi təklifi özünə aid olsa, qəbul  etməyə razıdırsa, 
onda o təklifi verə bilər. Təklif verənlər özlərini nəticədə daha pis vəziyyətə düşən 
adamların yerində  
olmaqa hazır olmalıdırlar.                                                                                                                       
-  əsaslandırılmalıdır ki, təklif hansı nəticələr  verəcək və bu qəbul edilirmi? 
24. Aşkar deyilə bilən olması. Təklif, fikir əvvəlcə  3 dəfə kiçik 2-3  adamlıq  qruplarda 
müzakirə olunaraq diqqətlə yoxlanaraq,  əsaslandırılaraq icma toplantısında elan olunur.  
Ümumi məsələyə aiddirsə, yalnız bu mərhələdən sonra ümumi məsələlər üzrə qanun və 
qərar hazırlanması instituna göndərilir. İnsanların təkbaşına da təklif vermə səlahiyyətləri 
var. 
25. Səhvin düzəldilməsi. İdeya təklif verən səhv etdiyini aşkar etdikdə ideyasını geri 
götürməli və ya dəyişməlidir. 
26. Razılaşma prinsipi. Elə təklif verilməlidir ki, hamı Konsensusa– razılaşmaya gələ 
bilsin;  
-   bəzilərinin deyil, hər bir adamın xoşbəxtliyi  məqsəddir;.  
- məqsəd hər bir şəxsin və gələcək nəslin dayanıqlı və qarşılıqlı mənafelərinin 

təminidir;. 
-  müzakirəçilər bütün baxışları və arqumentləri aşkar edərək  ən güclü arqumentlər 
tapmağa çalışmalı və qərar layihəsini razılaşdırmalıdırlar və onu müxtəlif hücumlardan, 
səhv fikirlərdən, lobbilərdən, güclü qruplardan, rüşvət cəhdlərindən  qorumalıdırlar.  
-  müzakirəçi müstəqil mülahizə söyləməli, fikrini azad ifadə etməlidir 
 27.  Qeyri – dominantlıq, yəni iştirakçı başqalarının təzyiqi və ya üstünlüyü olmadan 
iştirak etməyə qabil olmalıdır  
-   məhdudlaşdırılmayan, maneə qoyulmayan müzakirə.  



 174 

-  hər bir məsələ müzakirə oluna bilər,  
-  şagirdlər 12 yaşından sonra müzakirələrdə təklif verə, tənqidi fikir deyə,  etiraz edə 

bilər 
-  müzakirə iştirakçısı müstəqil adam kimi iştirak etməlidir.  
28. Qanun yaratmaq üçün təklif verdikdə təklif konstitusiyaya uyğun olmalı və digər 
qanunların dəyişilməsini də nəzərə almalıdır . Qərar üçün təklif verdikdə isə həm 
konstitusiya həm də qanunlara uyğun olmalıdır. Konstitusiyaya dəyişilik ümumi əxlaq və 
mədəni dəyərlərə uyğun olmalıdır.                                                            
29.  Şeylərin, hərəkətlərin sərhədlərindən  kənara çıxılmaması tələb olunur. 
30. Qanun və idarə qərarı hazırlanmasında bütün arzu edənlərin iştirak imkanı olmalıdır. 
 
Qəbul edilməz  arqument və hərəkətlər 
31. Əxlaq və qanunun  icazə vermədiyi hərəkət təklif edilmir. Bu, yalnız məhdudlaşdırıcı 
amillərin (əxlaq və ya  üst sistemlərin) dəyişilməsi haqda təklif verilib qəbul olunduqdan 
sonra mümkündür. 
32. Dini dünyabaxış və prinsiplər və andlar sübut kimi istifadə edilə bilməz. Fövqəltəbii,  
cənnət, cəhənnəm , o biri dünya,  dini kitablardan   göstərişlər və s. səbəblər   gətirilə  
bilməz. 
33. İştirakçı  heç bir partiyanı, milləti, təşkilatı, qrupu, varlı şəxsi, vəzifəni təmsil edə 
bilməz, heç kimin adından danışa bilməz. Yalnız özünü təmsil edir.   
Mövcud normalar, ideyalar, adətlər, ənənələr, siyasi qərarlar, müzakirəyə mane ola 
bilməz. Hamının əməl etdiyi adət təklifi əsaslandıra bilməz. 
34. Təklif verən başqalarından artıq rifah tələb edə bilməz                                
35.Təklif başqalarının hüquqlarına, həyat şəraitinə, mənafesinə, təbiətə zərər 
vurmamalıdır                                                                                                               36. 
Vəzifələr,  varlı ,  gözəl  olmaq, bərkdən qışqırmaq, və ya özünü yazıq göstərmək, fiziki 
və ya silah gücü heç bir üstünlük hüququ vermir. 
37. Qəsdən, mənasız və zarafat olmamalıdır, başqalarını alçaltmaq, istismar etmək, 
aldatmaq, sionizmi, antisemitizmi, rasizmi, faşizmi, hegemonizmi, terrorizmi müdafiə 
etməməlidir. 
38. İiştirakçıların qəsdən sözləşməsi və elm və s., qanunlar əleyhinə, idrakdan kənar təklif  
və ya qərar layihəsi verməsinə  yol verilmir, azad iştirak nəticəsində bunun  qarşısı alınır. 
39. Siyasi discussiya və arqumentlər,  siyasi metodlar, texnologiyalar qəbul edilmir. 
40. Hamının icra etdiyi adətlər, qəbul etdiyi dünyagörüşlər məsələ irəli sürməyə və 
müzakirəsinə mane ola bilməz. 
41. Xüsusi müstəsnaların yol verizməzliyi. Tək, müstəsna, xüsusi hallar, yəni daha çox 
qışqıran, daha çox ağlayan, xüsusi imtiyazlar tələb edən hallar  baxıla bilməz. Xüsusi 
hallar, şəxsi tələbatlar və problemlər  ümumi məsələnin hissəsi kimi təklif və  həll 
olunmalıdır. Belə ehtiyacı olanların hamısının məsələsinin həlli təklif edilməlidir. 
 
Müzakirədə  hakimlik  rolu 
42. Discussiya –müzakirədə hakim rolu  elm, texnika, sosial, ictimai  və təbiət qanunları, 
elmi tədqiqatlar, son elmi nailiyətlər, qanunauyğunluqlar,  bütün tarixi faktlar, təcrübə,  
rasionallıq prinsipləri, qərarın keyfiyyət kriteriyaları oynayır.  
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Ideya, qərar, qiymət və fikirlərin sübutu isə elmi texniki faktların - biliklərin  sübutu 
prosedurlarına əsasən aparılır. 
Əgər iştirakçılardan bəziləri bunlara məhəl qoymayaraq razılaşmırlarsa və burada əsaslı  
ehtimallar varsa, məsələ müstəqil ekspertlər, elmi institutlar tərəfindən baxılır və qiymət 
verilir. Sonrakı  qərarla razılaşmayanlar isə qəsdən müzakirəni pozmağa cəhd etdikləri 
üçün kənarlaşdırılırlar. Bilikləri zəyif olanlar elmi  texniki nümayəndə təyin edə bilərlər. 
Nümayəndə yalnız bir adamın nümayəndəsi ola bilər. 
 
İİ. Hazırlanmış qərar və qanunların keyfiyyət meyarları: 
 
Rasionallıq Kriteriyaları  
43. Məsələnin həlli üst sistemə uyğun olmalıdır. Fəaliyyət, maddi resurlar ayrılması, təşkil 
, şərait yaradılması, sistemin ən üst  səviyyəsinə - tələblərinə, məqsədinə, mədəniyyətinə, 
inkişaf istiqamətinə  uyğun olmalıdır.  
44.Ümumbəşəri rasionallıq. Bu ümum bəşəri mənafe, məqsəd, strategiyalara, optimal 
həyat səviyyəsinə uyğunluq; habelə Millətlər birliyinin  Konstitusiyasına, qəbul etdiyi 
məqsədlərə uyğunluq. 
45. Ümummilli İctimai rasionallıq.  Ümummilli mənafeyə, rəsmi planlarda konstitusiyada  
qeyd edilmiş ümummilli strategiyalara uyğun olmalı. Uzun dövr ( gələcək  üçün) Strateji  
məqsədlərə, fəaliyyət planına uyğun olması. 
Ümumbəşəri mənafe ilə uyğunsuzluq olduqda  məsələ uyğunlaşdırılmalıdır 
(kompensasiya, forma və məzmunu, yeri, zamanı, icra qaydası dəyişdirilməklə). 
- Konstitusiyaya uyğunluq. Konstitusiyaya, qanunlara uyğun olması,   zamanın seçilməsi , 
məkanın seçilməsi rasionallığı,                          
- Elmi qanunauyğunluq. Obyektlərin, hadisə və proseslərin real xassələrinə və dəyişmə 
qanunlarına uyğunluqu, 
46. İctimai yerli ərazi rasionallığı. Məsələnin aid olduğu ərazidə qəbul olunmuş 
strategiyaya,  həmin insanların ümumi mənafeyinə uyğun olmalıdır. Milli mənafeyə 
uyğunsuzluq olduqda, məsələ uyğunlaşdırılmalıdır (kompensasiya, forma və məzmunu, 
yeri, zamanı, icra qaydası dəyişdirlməklə) 
47. Prioritetlərə uyğunluq . Baxılan dövr üçün prioritetlər siyahısında olması . Təklif, 
ideya və məsələ həlli  zamanı 
-  daha effektiv olan sahəyə üstünlük  verilməlidir,       

   -   daha çox əziyyət çəkən insana üstünlük verilir -   cəmiyyətin ümumi mənafesinə 
uyğunluq yerli qayda və sərəncamlardan üstündür,                                                                               
-    daha  çox zərərli, təhlükəli məsələyə üstünlük verilməlidir, 
Bu şərt həmin an prioritet olmayan, lakin zəruri yaşama haqqı olan digər sahələrin və 
insanların vəziyyətini, inkişafını pisləşdirə bilməz. 
48. İqtisadi rasionallıq. Daha ucuz,  daha effektiv- miqdarca daha çox faydalı,  daha çox 
adama faydalı olma, az enerji, əmək, material ,vaxt  tələb edən,  vurduğu zərəri  ödəyən,  
daha az zərərsiz. İcra edilə bilmək qabiliyyəti.  
49. Texniki rasionallıq. Daha sadə və asan icra edilə bilən,  təmir edilə bilən, dəyişdirilə 
bilən, uyğunlaşdırıla bilən, daha etibarlı, yüksək texniki parametrli. 
50. Gələcək üçün rasionallıq. Təklif, qərar gələcək zamanda, gələcək nəsillər üçün 
rasional olmalıdır. Onlara problem yaratmamalıdır. 
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51. Ümumbəşəri elmi idraka uyğunluq.  Təklif, qərar-  ümumbəşəri idraka- ağıla uyğun 
və ondan geri qalmamaıdır. Bəşəriyyətin əldə etdiyi biliklər-layihələr, elmi əsərlər,  
qanunauyğunluqlar  mövqeyindən əsaslandırılmalıdır və onların məsələnin həllində 
tətbiqinin real nəticəsi olmalıdır. Elmi – texniki,  iqtisadi, ictimai qanunlara uyğunluğu, 
inkişaf qanunlarına uyğunluq; 
52. Ümumbəşəri təcrübəyə uyğunluq. Ümumbəşəri tərəqqinin son nəticələrinə - 
nümunələrə, modellərə, metaforalara, paradiqmalara  uyğun və onlardan geri 
qalmamalıdır. 
53. Rasionallıq (optimallıq), cəmiyyətin bütövlükdə malik olduğu elmi - texniki, iqtisadi, 
bilik və təcrübə ilə müqayisə və uyğunluq cərçivəsində müəyyən edilməlidir. İştirakçının  
biliklərdən xəbəri olmaması üzürlü deyil. O bütün zəruri bilikləri tapmalıdır.          
 54. Faydalılıq, lazımlılıq . Fikir, ideya insana, cəmiyyətə və təbiətə faydalı olmalıdır 
(əxlaqa  əməl etməklə).                                                                           
55. Məqsədə uyğunluq. Ideya və təklif ictimai  və şəxsin məqsədinə uyğun olmalıdır. 
56. İsrafçılıq və həddən artıq olmaması . Zəruri  insanı tələbata uyğun olmalı və ölçülərin 
gözlənilməsi. Cəmiyyətin ümumi səviyyəsindən artıq israf edilməməsi (bir neçə maşın, 
hədsiz nemətlər toplanması, tələbatdan artıq təbii ehtiyatlar sərf olunması) 
57. İnsan hüquqları və sosial prinsiplərə uyğuluq.                                                                
-  Rasional cəmiyyətin iqtisadi, sosial prinsiplərinə uyğunluq, insan hüquqlarının təmini,                   
- insanın təməl hüquqlarının ödənməsi: su, sanitariya, kanalızasiya, təhsil, sağlamlığın, 

yaradıcılığın   təmini, mədəniyyətlə – ədəbiyyat, musiqi, rəsm , kitabxana, ictimai 
toplantı binaları və s. -  məşğul olmaq imkanı və şəraiti, sağlam həyat şəraiti - yol, 
kommunikasiya imkanı-telefon, poçt,və s. 

-   cəmiyyətin ehtiyacı olan istənilən biznes və məşğuliyətin  təmin edilməsi, 
-  rasional cəmiyyətin iqtisadi  idarəetmə, təhsil, insana , ailəyə şərait yaradılması  

prinsiplərinə uyğunluq, 
- əmək haqlarının maksimum və minimum hədləri arasında təmini, 
-  bütün işsizlərin, əmək qabiliyyətini tam və qismən itirmiş adamların, uşaq və 

şagirdlərin /tələbələrin uyğun olaraq bütün həyatı boyu işlə və ya maddi müavinətlə 
təmini və ya kifayət qədər təqaüd verilməklə yeni peşə, ixtisas, əlavə bilik, ixtisasını 
artırma təlimləri vermək, 

- qiymətlərin maya dəyərindən aşağı olmaması (zəruri halda dövlət kompensasiya 
verir) və ümumi mənafeyə uyğun - minimal gəlir(rentabellik) və satış faizlərinin 
olması. 

 
 Müzakirə və son qərarın qəbulu   
58. Rasionallıqın ölçülməsi və etiraf edilməsi.  
59. Təklif verən sübutun onun hazırladığı eksperimentin vasitəsilə  və ya tədqiqatın 
köməyilə edilməsini tələb edə bilər. Habelə müzakirədə belə təklif verilə bilər. Bu halda 
belə tədqiqatı və eksperimentin aparılması sözsüz qəbul edilir və icra edilir. Nəzəri 
razılaşmayanlar eksperiment nəticələrini qəbul etməlidirlər. 
60. Etiraz və əks təkliflər, arqumentlər və sübutlarla düzgünlüyü əsaslandırılmalıdır ki, 
təklif hansı nəticələr  verəcək və bu bütün kriteriyalar üzrə  qəbul edilirmi? 
61.Verilən ideyalar, təkliflər bütün iştirakçılar tərəfindən qəbul olunanadək müzakirə 
olunur və dəyişdirilir, sonra  son versiya hamı tərəfindən tam razılaşmaqla qəbul olunur. 
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62. Sübutsuz etiraz və ya razılaşmamaq  sayılmır. Əgər  iştirakçı yox demək üçün əsas 
göstərə bilmirsə, onun baxılan qərarla razı olduğu  qəbul edilir. Habelə etiraz arqumenti - 
sosial, iqtisadi, təbiət qanunlarına, rasionallığa, həqiqətə, keyfiyyət kriteriyalarına uyğun 
deyilsə - yenə sayılmır.    
63. Əgər iştirakçı  etirazını əsaslandıra bilmirsə, lakin  ideyanı, baxışı qəbul etmirsə, onda 
o iştirak etməmiş sayılır. 
64. Əgər ideyanın, qərarın, baxışın, qiymətin düzlüyü müəyyən edilə bilmirsə nə lehinə, 
nə əleyhinə sübutlar  idraka cavab vermirsə və kifayət deyilsə,  onda həmin ideya, baxış 
fərziyyə kimi qəbul edilir, lakin həmişə müzakirə obyekti kimi qalır, sübutlar axtarışı 
davam etdirilir.  
65. İdeya, baxışın, qərarın müzakirə və qəbulu üç roundda keçirilir, hər roundda qəbul 
edilmiş son versiyalar elan edilir; lakin istənilən zaman kimsə digər sübut və arqumentlər 
tapsa, məsələ yenidən  yeni  versiyada  müzakirəyə qoyulur. 
 
İİİ  Hazır qanun və qərarların, ideya və baxışların  əxlaq və etik -meyarları  
- əxlaq və etik normalara uyğun olmalıdır, 
- rasionallıq meyarlarına cavab verməlidir, 
- aid olduğu ərazi, dövr üçün universal olmalı, 
- həqiqəti əks etdirməli həmin ərazi və insanlar üçün və gələcək insanlar üçün  daha 

çox rasional, məqsədəuyğun, təbiət, ictimai, iqtisadi qanunlarla əsaslandırılmış  
olmalıdır, 

- digər insanların, qonşuların həyatının pisləşməsinə, işsizliyə səbəb olmamalıdır qərar 
nəticəsində insanların mənafeyinə  zərər  gəlirsə bu kompensasiya olunmalıdır, 

- real ehtiyacların ödənməsinə,  problemlərin universal həllinə xidmət etməlidir, 
- humanizm prinsiplərinə cavab verməli, 
-  insan və ailə həyatını dağıtmağa – boşanmaya səbəb olmamalı və  uşaqların 

tərbiyəsini və həyatını pisləşdirməməlidir, 
-  insanları emiqrasiya etməyə, qaçqın və köçgün olmağa  məcbur etməməlidir, 
- insanın həyatının yaxşılaşdırılmasına, probleminin həllinə yönəlməsi, 
- gələcək nəsillərin mənafeyinə, inkişafına zərər vurulmaması və onların daha yaxşı 

vəziyyətinə xidmət etməsi, 
- təbiətə zərər vurulmaması və bərpası, 
- bərabərlik prinsipi – işlə təminatda maddi rifahın yaradılmasında, bizneslə məşğul 

olmaqda, kredit almaqda, torpaq , dövlət yardımı almaqda , eyni işə, vəzifələrə eyni 
əmək haqqı verilməsi , eynu həyat şəraiti, təhsil, sağlamlıq təminində, mədəniyyətdən 
istifadədə və s., 

- insanlara eyni kriteriyaların  tətbiqi ilə eyni mühakimə olunmaq  və  
qiymətləndirilmək imkanları  , 

- insanların azadlığını məhdudlaşdırmamaq:  söz , mətbuat, yığıncaq etiraz nümayişləri 
, 

- istənilən adamın qərar və qanun qəbulunda iştirak imkanının əldə edə bilməsi :- 
təhsil, məlumat, tədqiqat aparmaq, sorğu keçirmək, 

- ictimai qanun və qərarlar insanları müxtəlif sənədlər, məktublar, fikirlərini 
bildirməkdə formal tələblər qoyaraq çaşdırıb onları sosial yardım  və  dövlətin 
öhdəçiliklərini yerinə yetirməkdən məhrum edə bilməz., 
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- vətəndaşın müraciət etməməsi və ya hansısa məlumatı veməməsi dövlətə öz borcunu 
sosial yardım etmək və  s. icra etməməsinə əsas vermir, 

- dövlətin vəsaitləri dövlət icraçılarının təriflənməsi üçün -kitab, mahnı şeir,  yazılması, 
heykəl qoyulması, mətbuata və nəşriyyatlara, şəxslərə mükafat kimi verilə bilməz., 

- xalqın malı və əmlakı ilə hər hansı dövlət xadiminin adına fond yaradıla bilməz, 
- ölkədə təhsil, səhiyyə, mənzil imkanlarına malik olmayan insanların olması şəraitində 

hamıya minimal şəraitin yaradılmadığı halda  xalq əmlakı hesabına böyük əyləncələr, 
yalnız varlı sinfə xidmət edəcək obyektlər tikilə və avadanlıqla təchis edilə  bilməz. 
Bütün ictimai səhiyyə, mədəniyyət, idman,  təhsil obyektləri kifayət qədər olmalı, hər 
bir kəs üçün azad olmalıdır. 

Qeyd : istənilən konkret şəxsə, qrupa aid qərar əksinin sübutu olmadıqda, habelə belə 
hüququ olan başqalarına da bu imkanı vermirsə - bu diskriminasiya sayılır- qəbul edilə 
bilməz. Eyni hüququ olan başqalarının olmadığı sübut edilməlidir. 
 

7. Rasional həyat tərzi  
 

    Giriş. Rasional həyat tərzi ən ümumi təsvir etdikdə material həyatın və  psixi əhvalın 
rasional təmini prosesindən və fəaliyyətdən  ibarətdir   İnsanın həyatı  ritmik dəyişilən 
gecə gündüz zamanlarında keçən və Yer kürəsinin müxtəlif  coğrafi ərazilərində fərqli 
olan həyatdan ibarətdir.  
    Heyvan ehtiyac hiss etdiyi qədər yeyir və artıq yemir, artıq su içmir; istədikləri zaman 
erkək  və dişilər növün təbii qaydalarına görə cinsi əlaqədə olur; növünün adətinə görə 
müəyyən zamanda gecə ya gündüz yatır, müəyyən qayda ilə qida tapır.  
    Uşaqlar da doyduqdan sonra yemir, artıq su içmir, lakin tam şüuru yetişmiş 20 yaşı 
keçmiş  insan məhz şüurlu olduğu üçün özünə ya  məhdudiyyətlər qoyur, ya da tam 
azadlıq verir -  artıq yeyir, artıq içir, nəyi nədən sonra yeməyi, nəyi içməyi nə qədər 
içməyə əhəmiyyət vermir; siqaret, papiros çəkir,  narkotik qəbul edir; nə vaxt necə 
işləməyi,  nə vaxt, necə dincəlməyə,  hansı metodla məsələni həll etməyə əhəmiyyət 
vermir, nəyi etmək, nəyi etməmək məsələsini həll edə bilmir. Bütün bunlar insanın 
xəstələnməsinə , cəmiyyətdən uzaqlaşmasına, əsəbi, nayrahat psixikaya malik olmasına, 
ətraf mühit və ailəsində problemlər yaratmağa, ailələrin dağılmağına səbəb olur. Bir az 
utanıb səsini çıxarmayanın haqqı tapdanır, insan bəzən səhv ailə qurur və necə 
davranmağı bilmir, nəticədə ailə dağılır. Axı bunları insan qəsdən bilə - bilə edir. Belə 
çıxır ki, ağıl nə qədər insana düz yol göstərirsə, o qədər də insana zərər vurur; insan nə 
qədər ağıllıdırsa, o qədər də axmaqdır, başqa sözlə, ağıl nə qədər yaxşıdırsa, o qədər də  
bəladır ( “Ağıldan bəla”). Burada dərin həqiqət var. Bu fikri daha ağlabatan formada belə 
demək lazımdır-insanın bir məsələdə - sahədə  nə qədər ağlı çoxdursa (çoxalırsa), digər 
məsələdə -sahədə azdır (azalır). Görünür, insanın aktiv ağıl həcminin həddi vardır - 
faktlar da bunu sübut edir - idmançının ağlı az olur, alim başqa sahədə elə axmaq şeylər 
danışa  və edə bilər ki, heç dəlinin də ağlına gəlməz.  Toya gedən insan öz ağlına görə 
istədiyi qədər yeyir, istədiyi qədər içir və əvəzində dəhşətli gecə keçirir.  
    İnsanlara elə gəlir ki, nə qədər çox yesən və ardıcıllığa, zamana baxmadan hər şeyi 
yesən (habelə istədiyini geysən) o xoşbəxtlikdir. Ancaq şüuru yetişməmiş saydığımız 
uşaqlar və şüursuz saydığımız heyvanlar belə eləməzdilər. Əlbəttə, onlarda şüur, habelə 
idrak  var, olmasaydı, onlar yaşamağı öyrənə bilməzdilər.  
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    İnsan həmişə  keçmiş ağlı, hissləri(meyli, həvəsi) və reallıq arasında qalır, bu üç amil 
içərisində qərar qəbul etməli olur. Hansına üstünlük veməli? sualı yaranır.  Rasionallığın 
elementlərini biz uşaqlarda və heyvanlarda görürük.   Rasio latınca  ağıl -idrak( разум) 
deməkdir. Rasional, rasionallıq  rasionallaşdırma isə - idrakı- ağıllı, məqsədəuyğun , 
effektiv,  daha məntiqi , daha  xeyirli  və ən optimal variant deməkdir. 
     Rasional həyat tərzi anlayışının mənasını açmaq üçün hökmən dünya və şeylərin 
sistemik quruluşu nəzəriyyəsindən istifadə etməliyik. Nəzəriyyəyə görə  heç bir şey 
özbaşına ətraf mühitin şərtlərini ödəmədən, mühitin içində özünə layiq yer tutmadan və 
onun tələblərinə əməl etmədən uzun müddət effektiv yaşaya bilməz. Məhz ətraf mühitlə 
düzgün  əlaqədə və asılılıqda insan yaxşı və sağlam yaşaya bilər. O mühitin elementidir. 
Təbii evolyusiya nəticəsində və təbii səbəblər nəticəsində insan doğulan andan, onun 
sağlamlığını (fiziki), fəaliyyətini (intellektual), əhvalını (hissi) idarə edən bioloji ritmlər 
işə düşür. Fiziki ritm - 23 gün, intellektual ritm - 33 gün, hissi ritm – 28 gün sikli ilə 
təkrar olur. Doğulanda onlar sıfır vəziyyətində olur , sonra artma istiqamətində inkişaf 
edir. Ritmin ortasında ən yüksək həddə olur, sonra yenməyə başlayır, ritmin sonunda 
yenə sıfıra yaxınlaşır. Ritmlə qalxma istiqamətində artdıqca insanın psixi halı, intellektual 
qabiliyyəti- özünü idarəsi və fiziki sağlamlığı yaxşılaşır, azaldıqca isə pisləşir, ritm başa 
çatdıqdan sonra isə yenidən qalxma baş verir. Bu prinsipə görə hər insanın istənilən 
zaman ritmin hansı hissəsində olduğu hesablanmaqla tapıla bilər və o özünə lazımı 
davranış seçə bilər. İnsan öz mühitini yaradır və orada yaşayır, habelə gələcəyi də nəzərə 
almağa məcburdur, əks halda uzun müddətə yaxşı yaşaya bilməz.  İnsan yaşadığı ərazinin 
təbiətinin ritminə uyğun, verdiyi qida imkanlarına uyğun, təbii ehtiyaclarını təbiətin 
qoyduğu tələblər, imkanlar çərçivəsində, qaydada ödəməlidir.  İnsan üçün, demək, ən 
optimal yaşayış vasitəsi  könüllü olaraq təbii ərazinin yetişdirdiyi bitki, heyvan və balıqla 
qidalanmaqdır. Həmin ərazinin gecəsində yatmalı, gündüzündə işləməlidir. Hər adamın 
həyatı  planetin həmin ərazisinə uyğun olmalıdır. Məsələn, Hindusun acı və bibərli 
yeməyi həmin ərazi üçün rasionaldır, başqa ərazilərdə başqa cür qida rasionaldır . Təkcə 
qidalanmaq  deyil, iş və sosial həyatda iştirak, biliklər, təhsil prosesi , yaradıcılıq , 
mədəniyyət  həyatın tərkib hissələridir. İnsanın yaxşı sağlam həyatı, çox yaşaması, öz 
nəslinə yaxşı miras qoyması üçün məhz insanın bütün həyat dövrü və müxtəlif 
fəaliyyətləri rasional - ağıllı olmalıdır. Onun bütün fəaliyyətləri –qidalanmaq, yatmaq, 
idman, dincəlmək, işləmək, yaratmaq, oxumaq və s hamısı bir - biri ilə əlaqədardır və 
insanın yaxşı yaşamasına xidmət edir – hamısı insan həyatıdır. 
     Rasional həyat tərzi insanın olduğu mühitlə əlaqədə və onun şərtlərini ödəməklə daha 
ağıllı, daha optimal həyat  deməkdir. 
Nəticə:  
 Rasional həyat tərzi  təbiətin ritminə uyğun olaraq təbii qidalarla qidalanmaq və su 
içmək, ehtiyaclarını  rasional qayda və rejimlə ödəmək, təbii qocalma  və orqanizmin 
mənfi dəyişiklərini  zəruri diaqnostika  vasitəsilə aşkar etmək və rasional  qidalanma 
rejimi və təbii bitkilərlə bərpa  etməklə  bədənin sağlamlığını saxlamaq, rasional iş rejimi, 
rasional ünsiyyət, rasional idarə, qanun hazırlanması, birgə əməkdaşlıq, yaradıcı effektiv 
həyat tərzidir. Dövlətin ilk vəzifəsi məhz hər bir insana rasional həyat  yaşamağa 
imkanlar, şərait , azadlıq yaratmaqdır. 
Qeyd edirəm ki, həyat tərzi bəzi fəlsəfi təlimlərə görə eyni zamanda mədəniyyət 
anlayışını əks etdirir . Ona görə Rasional həyat tərzi, habelə Rasional Mədəniyyət 
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adlandırıla bilər. Aşağıda rasional həyat tərzi konsepsiyasının bütün elementləri təsvir 
olunur. 
  
7.1 Rasional həyat tərzi, rasional mədəni həyat. Konsepsiya.  
 
Rasional həyat tərzi anlayışı aşağıdakı 12  həyat və fəaliyyət sahələrini əhatə edir: 
1. Rasional sağlam  həyat tərzi 

- qidalanma , hərəkət,  idman. Rasional qayda və rejimlə təbiətin ritminə və insanın 
bioloji ritminə uyğun olaraq təbii qidalarla və düzgün qidalanmaq və təbii su 
içmək 

- təbii qocalma  və orqanizmin mənfi dəyişiklərini  requlyar  diaqnostika  ilə  
rasional  qidalanma rejimi və təbii qidalarla  bərpa  etmek.    

- təbii cinsi ehtiyacların düzgün icrası , bədənin sağlamlığını saxlamaq, müalicə 
- orqanizmin periodik təmizlənməsi. Sanitariya və gigiyena    
- gecə yuxusu  
- ruhun -psixikanın rahatlanmasının əldə edilməsi 
- meditasiya,   özünü təlqin və inandırma  metodlarından istifadə; söz və fikir 

gücündən  özünü müalicə  və aktiv  sağlam əhvalın saxlanması  üçün  istifadə 
2. Rasional yaradıcı həyat tərzi. Məşğul olduğun sahədə və ya əlavə sevdiyin:  elm 
sahələrində(fəlsəfə,  bilogiya, zooloqiya, psixologiya..)  və tətbiqində, texnikada,  peşə və 
bacarıqlar sahəsində yeni kəşvlər, ixtiralar, metodlar, növlər, üsullar, biliklər, modellər, 
nümunələr, əsərlər  yaratmaq, ifa və icra etmək. 
3. Rasional  iş, əmək fəaliyyəti 

- iş rejimi ( başlamaq qaydası, fasilələr, yorğunlğu azaltmaq,  diqqətin cəmlənməsi, 
iş fasilələrində zəruri idman və əyləncə oyunları), 

- kollektivdə davranış və zəruri  xoş sosial mühit, 
- peşə qabiliyyətinin  və biliklərinin artırılması, 
- iş funksiyasının icrasında, məsələ həllində rasional metod və prinsiplərdən 

istifadə, 
- iş mədəniyyəti, işin rasional təşkili, 
- iş  yerinin rasional təşkili, avadanlıq, rənglər, 

4. Rasional istirahət. Dincəlməyin rasional forması və qaydalarını müəyyən edilir və 
buna uyğun olaraq iş qüvvəsi, həvəs, enerji , rahatlıq  bərpa edilir. 
5. Rasional ünsiyyət.  
6. İctimai – mədəni həyat, birgə edilən mərasimlər. İctimai tədbirlərın  (iclaslar, 
discussiyalar, problem həlli iclasları , ictimai mərasimlər – toy, ad günü, qonaqlıq ,  yas,  
dəfn və yada – salma)  rasional   prosedurları, ssenariləri, modelləri yaradılır və tədbilər 
bunlara uyğun aparılır.  
7. İctimai yerdə və fəaliyyətdə rasional əxlaq, nəzakət və davranış və etiket tələblərinə 
əməl edilməsi. Rasional əxlaq, davranış nəzakət və etiket qaydaları yaradılır. İş 
kollektivində,  qonaqlıqda, toy, ad günləri, bayram, iclas, rəsmi qəbul,  konsert, idman , 
oyun yarışı,   nəqliyyat,  küçədə, icma daxilində . əməl edilir   
8.  Rasional ailə qurmaq və rasional ailə həyatı. 
9. Rasional özünü - tərbiyə və uşaq və gənclərin tərbiyəsi 
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10. İctimai idarədə iştirak.  Rasional ictimai qanun və qərar hazırlanması prosesində 
birgə iştirak və əməkdaşlıq 

- prosesin öyrənilməsi (qərar qəbulu sistemi: prosedurlar, kriteriyalar və iştirak 
mexanizmi,  

- rasional idarə sistemi (dövlət) 
- fikir, ideya təklif etmə qaydalarının öyrənilməsi 
- iştirak prosesi 

11. İctimai İcraçıların qiymətləndirilməsi.  İctimai İcraçılara (dövlət məmur və 
qulluqçularına) İctimai müşahidə və qiymət verilməsi prosesində iştirak 
12. Həyat boyu  hər insanın  təlimi, təhsil prosesi:   
- şəxsi peşə haqda  biliklərin genişləndirilməsi, yeni bacarıqların öyrənilməsi 
- ictimai qanun və qərar hazırlanmasında iştirak üçün yeni  bilik və bacarığın əldə 
edilməsi;  
- Rasional fəlsəfə, iqtisadiyyat, sosiologiya, psixologiya və idarə etmə elmlərini; analiz, 
qiymət vermə metodları, və yeni texniki vasitələri öyrənmək 
     Qeyd: Rasional həyat tərzi nümunələri, normaları məsələn əxlaq və etik, nəzakətli 
davranış normaları,  rasional qərar qəbul etmə posedurları  və s. avtomatik olaraq 
insanların onu əməl edəcəkləri demək deyil. Bilmək hələ əməl etmək deyil. İnsanlar öz 
davranışlarını çox mürəkkəb amillər əsasında öz ağılları çərçivəsində bilik və normaları, 
reallığı, gələcək nəticələri  nəzərə alaraq  seçməyə çalışırlar. Çalışırlar, lakin həmişə az ya 
çox dərəcədə səhv edirlər. Yaşadıqca fasiləsiz öyrənirlər. Onlar hər bir addımlarının 
rasional formalarını və  üsullarını  bilməsələr, habelə hansı addımı atmağı seçə 
bilməsələr, daha çox səhv etmiş olardılar və bu onların şəxsi həyatını və insanlar arası 
münasibətləri daha çox pisləşdirərdi. Məhz bilməmək, həqiqətən, mövcud problemlərin - 
bəşər sisteminin, müxtəlif dövlətlərin qeyri - rasional quruluşda olması;, müharibələrin,  
kasıblıqdan, xəstəlikdən, hüquqsuzluqdan əzab çəkməyin, təbiətin dağıdılması, israfılığı,  
silahlanma və cinayətkarlığın - səbəblərindən biridir.  
     Problemlərin digər səbəbi bilmək istəməməkdir. Özündə yaxşı yaşamaq üçün,  istəmək 
həvəsi yaratmaq üçün  hər insan özünü və mühitini dərk etməlidir. Ancaq bundan sonra o 
tapdığı problemləri həll etmək istəyəcəkdir, yəni rasional həllini bilmək istəyəcəkdir. 
Özündən asılı problemləri o, öz fəaliyyətilə həll etmək istəyəcək,  lakin ümumi mühitdən 
yaranan problemləri məhz ictimai mühiti səmərələşdirməkdə başqaları ilə birlikdə iştirak 
etməklə həll etmək istəyəcəkdir. Özü - özünü və mühiti dərk etmək  isə həmişə asan deyi. 
Bunu hər adam ekspertlə, mütəxəssislə məsləhətləşməklə asan edə bilər. 
     Bu nöqteyi nəzərdən  rasional: həyat tərzi, qərar və qanun qəbuletmə sistemi, əxlaq, 
rasionallıq  kriteriyaları , idarədə iştirak mexanizmi və s. insanlara  daha rasional yaşamaq 
, rasional seçim etmək , problemlərini həll edəcək amil olacaqdır. Nəticədə ümumbəşəri 
problemlər həll ediləcək, əbədi sülh  yaranacaq, konfliktlər kəsiləcək, insanlar daha 
xoşbəxt yaşayacaqlar. 
 
7.2 Rasional Həyat Tərzinin bəzi sahələrinin izahı. 
 
Bu sahələrin hər birinin rasional yaradılması, təsviri, istifadəsi, inkişafı sisteminin 
hazırlanması zəruri məsələdir. Lakin mən müəyyən imkanlar məhdudiyyəti çərçivəsində 
yalnız bəzi sahələr haqda, bəzi tələblər haqda özümün düşündüyüm qısa izahatı verməyi 



 182 

qərara aldım. Gələcəkdə bu mövzunun tam işlənməsini və inkişafını sizin öhdəsinizə 
buraxıram. Yaddan çıxartmayaq ki,  ictimai ideya həm bütün cəmiyyət tərəfindən, həm də 
gələcək nəsillər tərəfindən, hər bir insan tərəfindən irəli sürülməli, dərk edilməli müzakirə 
olunmalı və qəbul edilməlidir. Rasionallıq məhz bunu tələb edir. Heç bir ideya ehkam 
deyildir.  
Rasional həyat tərzinə daxil olan ictimai idarə sistemi və onda iştirak yuxarıda təsvir 
olunmuşdur (bax rasional dövlət konstitusiyası). Aşağıda isə digər bəzi elementlər təsvir 
olunur.  
 
7.3 Rasional həyat tərzində rasionallığın ən ümumi  tələbləri 
- hər bir fəaliyətdə ölçülərin öyrənilməsi və ölçülərə-hədlərə əməl edilməsi, 
- hər bir hərəkətin - qidalanma, iş, dincəlmək, təbii və gündəlik ritmlərlə fəsillərlə  uyğun 

olması, 
- hər bir işi ehtiyaca görə icra etmək, 
- ailənin qurulmasında, arzuların icrasında, qidalanmada ,işləməkdə  zorakılığa yol  

verilməməsi, 
- hər bir işin icrasında onun variantlarının  ən optimalını əxlaq normalarını pozmadan, 

seçmək, 
- başqaları ilə ünsiyyətdə aldatmağa cəhd etməmək, bu geci - tezi aşkar olacaqdır, 
- başqaları ilə münasibətdə rasional əxlaq və davranış qaydalarına, habelə , 
- ünsiyyət qaydalarına əməl etmək , 
- nayrahatçılıq yaradan hərəkət, davranış, sözlərin,  pis vərdişlərin ləğv    edilməsi, 
- nəzakətli davranış qaydalarına əməl etmək, 
- insanlar içində  üzündə xoş təbəssüm saxlamaq, 
- insanlarla münasibətdə onun pislik etmək barədə  ona pislik arzu etmək haqda 

düşünməmək, 
Bədənin uzun ömürlülüyünü və sağlamlığını üçün aşağıdakı həyat tərzi məsləhət görülür: 
- təbii həyat tərzini saxlamaq, təbiətlə yaxın olmaq və onun görünüşünü hiss etmək və həz 

almaq, 
- ərazinin verdiyi təbii qidalarla qidalanmaq və təbii təmiz su içmək, 
- gündəlik hərəkətdə olmaq, fiziki iş olmadıqda hər səhər və iş arası idman etmək, 
- düzgün və rasional qidalanma - orqanizmdə turşu və qələvi balansını saxlamaq, 

maddələr mübadiləsini normal getməsinə nəzarət etmək, qidaları müəyyən edilmiş 
qaydada, qarışdırmadan qəbul etmək, artıq yeməmək və artıq maye qəbul etməmək, 

- xəstələndikdə təbii üsullarla qida maddələrini və rejimini dəyişməklə və bitkilərlə, təbii 
müalicəvi sularla və maddələrlə müalicə olunmaq; bunlar bəs etmədikdə dərman və 
cərahiyyədən istifadə etmək, 

- qidanı ehtiyaca görə qəbul etmək 
- ildə bir dəfə tibbi yoxlamadan keçmək 
 
7.4 Rasional əxlaq kodeksi 
    Əxlaq  insanların cəmiyyət daxilində və ya cəmiyyətlərin digər cəmiyyətlər mühitində 
optimal davranış tərzidir ki, bu zaman birinin  hərəkəti digərinin yaşamaq və inkişaf 
etmək məqsədlərinə, qəbul edilən formada icra edilərək mane olmur və bütün çoxluq  
təkin fəaliyyətilə razılaşır. (Bax hissə 1)  
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Əxlaq davranışların amplitudasını - son hədləri  azaldır. Məlumdur ki, zaman üzrə 
davranışların qrafikini çəksək, sinusoid alarıq (Fiq. 8 hissə1). Bu sinusoid düzgün sabit 
sinusoid deyil; yaşa görə, dövrə görə o çox qeyri - səlisdir; yaşa dolduqca sinusoidin 
amplitudası və  dalğa uzunluğu azalır, o düzəlməyə çalışan xətt formasına düşür. Bu 
prinsip, habelə xalqlara, cəmiyyətlərə, kollektivlərə - bütöv bəşər sisteminə aiddir. İnsan 
davranışında getdikcə kəskin amplitudalar – azalır, bu xətt düzəlməyə başlayır, şübhəsiz, 
nə vaxtsa yenidən (mühitin keçid nöqtələrində) artmağa başlayır. Bu həyatdır. Bunu dərk 
etmək lazımdır və davranış hədlərinin “qızıl orta” ətrafında getməsinə çalışmalıyıq. Hər 
insanda bu çox fərqlidir. Ona görə biz hamımız könüllü öz səhvlərimizi boynumuza 
almalı, insanilik göstərməli, digər adamda görünən səhvin bizim özümüzün də edə 
biləcəyimizi anlamalıyıq, müqəddəslərin olmadığını anlamalıyıq.  
     Zaman keçdikcə insanların biliyi və təcrübəsi – şüuru artır, nəticədə o, öz keçmiş 
həyatını qiymətləndimək üçün yeni mövqeyə malik olur. Bu zaman, insan hökmən 
hansısa səhvi etməsini aşkar edir. Bu səbəbə görə insan səhvsiz ola bilməz, həyatda 
həmişə onun yeni ağlı bu səhvi aşkar edəcəkdir. 50 yaşdan sonra, adətən  insanın özünü 
qiymətləndirməsi dövrü gəlir - peşmançılıq,  təssüf, günahlarının, səhvlərin əzabını 
çəkmək, yaxşılıqlara aldığı pisliklərin  yada düşməsi-psixi hayrahatçılıq dövrü başlayır . 
İnsan öyrənə - örənə yaşayır, yaşaya - yaşaya öyrənir.  
Səhvlərin səbəbi stereotip düşüncə, köhnə yaddaş, bir hadisə haqda biliyi başqalarına da 
aid etmək, səhv anlamaq, imkanları və gücü səhv hesablamaq, psixi emosiyalar, şəxsi 
meyl, həvəslər, yanılmaq, illuziyalar və sair ola bilər.  
    Qiymət verərkən isə əvvəl özümüzə qiymət verib, sonra başqasına qiymət verməliyik. 
Bu işdə bütün davranışları nəzərə alaraq qiymətini verməliyik, əgər bəzilərini hesaba 
almasaq, bu qiymət səhv olacaq. Nəticədə biz görəcəyik ki, insanın bütün davranışı(daha 
çox), mühitin onu idarə etməsi, mühitə reaksiyadır. Demək, əxlaqi davranış üçün a) 
mühiti dəyişmək və rasional etmək, b) əxlaqı və rasionallığı öyrənmək - təkmilləşmək 
lazımdır. Bu hər iki amilə Rasional cəmiyyət ciddi əhəmiyyət verir. 
    Əxlaq iki formada özünü göstərir 1) hərəkətlə - buna davranış  və 2) fikir bildirməklə - 
sözlə, yazı, mimika ilə  - buna ünsiyyət deyilir. Əxlaqın əsasında xeyirxahlıq, yaxud 
bədxahlıq; yaxşı – pis anlayışları durur.  Rasional əxlaq kodeksi əxlaqi davranış  
normalarını əhatə edir. Bütün əxlaq normaları cəmiyyətin məhsuludur. Əxlaq normaları 
ayrı - ayrı şəxslər tərəfindən, habelə hakimiyyət tərəfindən fikir, nümunə formasında 
yaradılır, cəmiyyət isə seçir- ya qəbul edir, yaşadır, ya imtina edir. Bəzən, cəmiyyət ona 
təlqin edilən istəmədiyi əxlaq normasını saxlayır, çünki hakimiyyət və ictimai sistem 
bunu məcbur edir. Aşağıda  insan icmalarında ancaq özü - özünü idarə edən cəmiyyətin 
ən ümumi əxlaq normaları  verilir. Burada dövlət və  bazar iqtisadiyyatında iş verənlərin 
və dövlət  məmurlarının əxlaq normaları nəzərdə tutulmur, belə ki, onların real etik 
prinsipləri cəmiyyətdən funksiyalarının müxtəlifliyinə görə fərqlidir. (bax hissə 1). Onlar 
üçün daha geniş, əlavə normalar vardır. 
Burada, habelə təbiətə münasibət, həkimlik, elmi, bədii yaradıcılıq, iqtisadi idarəetmə, 
dövlətlər və icmalar arası normalar verilmir. Bunlar ayrıca veriləcəkdir. 
    Hesab edilir ki, icma və ya cəmiyyət müxtəlif əlaqələrlə, asılılıqla bağlı insan 
birlikləridir. İcma və cəmiyyətlər müxtəlif millətlərdən və dünyagörüşlü insanlardan, dini 
və ya qeyri - dini insanlardan ibarət ola bilər. Əxlaq normaları ehkam deyil, hər bir 
cəmiyyət xüsusi normalar yarada bilər və təkmilləşdirə bilər. Lakin onlar tezi - geci 
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inkişaf tendensiyasına uyğun olaraq insanların getdikcə artan əlaqələrini qaydaya salan 
yeni  rasional normalar qəbul etməli olacaqlar. 
Tərbiyəli, idraklı, əxlaqlı insan ən hörmətli varlıqdır. 
Rasional insanın  öz icması  və digər icmaların  üzvlərinə münasibətdə  
qısa rasional əxlaq kodeksi nümunəsi.  

1. İcma üzvlərinin ailə üzvləri kimi qarşılıqlı münasibəti saxlaması; hər kəsin 
digərinə qayğı göstərməsi, probleminin həllinə yardım etməsi 

2. Rasional ünsiyyət qaydalarına əməl et (ümumi və hər bir fəaliyyət sahəsinə aid) 
3. Kömək et –kömək etsinlər  
4. Səmimilik və  aldatmamaq, səhv etdikdə üzr istəyib səhvi düzəltmək 
5. Başqalarına özünə istədiyin kimi münasibət saxla 
6. Yoldaşlara və qrup üzvlərinə inanmaq və etibar etmək 
7. Eqoizm və paxıllıq hisslərini başqalarının zərəri hesabına təmin etmə  
8. Başqalarına zərər vermə 
9. Başqasına qarşı zorakılığa yol vermə, nəzakətlə davran 
10.  Hər kəs cəmiyyətdə özünü başqası ilə bərabər hüquqlu  saymalıdır. 
11.  Birgə fəaliyyətdə bərabər iştirakdan əldə edilənləri bölmək qərarı versəniz  

bərabər bölgü prinsipinə əməl etməli. 
12. Humanistlik. İnsanlara qarşı rəhmdillik, xeyirxahlıq, çətinliyi olanlara kömək et, 

başqaların səhvlərini bağışla. 
13.  Ümumi əmlaka sərəncamı  rasionallıq kriteriyalarından istifadə etməklə vermək 

və birgə fəaliyyəti bərabər iştirakla icra etmək  
14. Ümumi əmlak və təbii sərvətlərin xeyri bərabər bölünməlidir, bir hissəsi isə  

ümumi ehtiyaclara sərf edilməlidir. 
15.  Kollektiv: mənafe, təhlükəsizlik, həyat vasitələri, fərdi mənafedən üstün təmin 

olmalıdır. 
16.  Özünə xoş gəlməyən hərəkəti başqasına qarşı etmə. 
17.  Başqaları ilə elə rəftar et ki, sənə də elə rəftar etsinlər. 
18. Səhv etdikdə onu anlayandan sonra  hərəkətini dayandır, etiraf et və üzr istə, 

vurduğun zərəri ödə. 
19.  Fiziki çətinliyi olan adama hərəkət etməkdə kömək et. 
20.  Başqa xalqları, etnosları, ölkələri qəsb etmək, öldürmək  üçün döyüşə getmə. 
21.  Hər xalqın, millətin, etnosun  və insanın necə yaşamağı, hansı həyat tərzi 

seçməsi  konstitusiasını necə yazması və hansı dini qəbul etməsi və etməməsi öz 
işidir. Başqalarının bu məsələlərə zorla təsir etməsi və məcbur etməsi 
yolverilməzdir. 

22.  Özündən zəyifləri sözlə aldadıb  özünə qulluqçu etmə, malını, pulunu alma. 
23.  Öz işini özün gör, başqasına buyurma . 
24.  Başqasını istismar etmə. İstismar əvəzi ödənilmədən və düzgün 

qiymətləndirilmədən işlətməkdir. 
25. Yaxşılığın və xidmətin əvəzini yaxşılıqla ödə və unutma. 
26.  İcma qarşısında hər kəs öz borcunu düzgün icra etməlidir. 
27. Ümumi mənafeyə aid işləri birlikdə gör və bunu özün təşkil et, başqasını 

gözləmə. 
28.  Oturmaq istədikdə yeri əvvəlcə özündən yaşlılara təklif et. 
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29.  Öz yaşına və statusuna uyğun yüksək ağıl və davranış nümunəsi ol. 
30.  İnsanların daha rasional davranması yolunu, probleminin həllini bilirsənsə de, 

gizlətmə. 
31.  İcazə verilməyənədək başqasının əmlakından istifadə etmə. 
32.  Bədbəxt hadisə və ya yas olduqda baş çək, mənəvi yardım et və imkana görə  

yardım et . 
33. Yanılan adamı başa salmaq insanlıq borcudur. 
34. Qaytara bilməyəcəyin borcu alma. 
35.  Heç kimə borclu qalma. 
36. Yalandan söz vermə, bacara bilməyəcəyin vəzifəni öhdənə alma. 
37.  Başqasının şəxsiyyətinə həmişə hörmət et və səhv etdikdə üzr istə. 
38.  Çalış işi  məhkəməyə çatdırmadan anlaşma ilə və haqları pozmadan həll et. 
39.  Səni narahat edən insandan uzaq ol. 
40.  Cəmiyyətin işinə yara, sənin də işinə yarasınlar. 
41.  İcma üzvləri kimi bir - birinə qarşılıqlı kömək et: işsiz olduqda, xəstələndikdə, 

çətinliyə düşdükdə, problem olduqda, kömək istədikdə. 
42. Toy və şənliklərə icma üzvlərini dəvət et.- onlardan pul alma 
43.  Səhv hərəkət etmiş insanı qanun və əxlaq mövqeyindən başa sal və kömək et. 
44. Əməkdaşlıq et,  bu  cəmiyyətdə ən vacibdir . 
45.  İcma üzvlərini aldatma və yalan uydurmalarla iş görmə. 
46.  Başqasının malını mənimsəmə. 
47. Ədalətli ol.  
48.  Dözümlü və başqaların həyat tərzinə təbii bax. 
49.  Gələcək nəsillərin qayğısı indidən çəkilməlidir. 
50. Təhsil almaq imkanı fundamental insan hüququdur. 
51.  Başqalarının əziyyətlərini azaltmaq insanların borcudur. 
52.  Qoy sizin faydalı biliklərinizi başqaları da  bilsin! 
53.  Hər işini aid olan adamlarla əməkdaşlıq və razılaşma ilə gör. 
54.  İnsan digər  adamların əmlakını almaq üçün  zorakılıq edə bilməz.  
55.  Səni sevəni sev; sevilmək üçün sev. 
56. Başqa millətlərə və xalqlara öz icman kimi münasibət saxla. 

 
7.5 Rasional ünsiyyət qaydalari  
    Ünsiyyət ən azı iki adamın məqsədli məlumat verib almasına deyilir. Ünsiyyət təsadüfi 
olmur həmişə məqsədli olur. Ünsiyyətin  məqsədi: problemini həll etmək üçün yol 
tapmaq, təbii psixi vəziyyətin rahatlanması, məlumat yaymaq, məlumat almaq, 
əməkdaşlıq etmək, başqasına pis və yaxşı  münasibətini  ifadə etmək ola bilər.  İnsan 
icmada ünsiyyət vasitəsilə özünə, öz vəziyyətinə başqalarının vəziyyətini öyrənməklə 
qiymət verir, geridirsə, stimul alır, yeni yollar tapır; qabaqdadırsa, üstünlüyünü hiss edir, 
toxtaqlıq tapır, sevinir. 
Aşağıdakı müxtəlif sahələrdə müxtəlif ünsiyyət qaydaları mövcuddur və yeniləri də 
yarana bilər: 

1. İcma daxilində; ailədə ünsiyyət. 
2. İş yerində - biznesdə ünsiyyət, rəsmi və qeyri - formal məktublar. 
3. Şifai müzakirələr;  yığıncaqlarda çıxışlar. 



 186 

4. Ərizə, xahişlər. 
5. Elmi məqalə, hesabat yazdıqda və s. 
6. Qəzet jurnal məqaləsi, şer, povest yazdıqda,  hadisələri  təsvir etdikdə. 
7. Elmi kəşv, ixtira, rasionallaşdırma təklifinin təsviri və onlar haqda məlumat 

tərtibi . 
8. Ümumi qaydalar, qanunlar, müqavilələr, şərtlər, anlayışlar tərtib edərkən. 

 
 İcma daxilində Rasional  ünsiyyətin ən ümumi qaydaları 

1. Sözə, söhbətə, çıxışa başlayarkən hamıyla salamlaşmaq. 
2. Ünsiyyətə başlayarkən: məsələ barədə, gördüyün müəyyən etdiyin təsviri , öz 

rəyini . qiymətini aydın ver.  Nə haqda danışacağın haqda  məlumat ver; fikrini 
aydın bildir. 

3. Ailədə, iş yerində, cəmiyyət içərisində bərkdən danışıb gülmə,  kobud hərəkətlər 
və zarafatlar etmə. 

4. İnsanlarla danışdıqda düz danış, etdiyini boynuna al. 
5. Ünsiyyət zamanı məsələnin aid olduğu insanların şəxsiyyətnə qiymət verməmək; 

yalnız onun məhsulu, sözü haqda danışmaq. 
6. Nəzakət , davranış və ədəb  qaydalarına əməl etmək. 
7. Dəqiq bilmədiyin məsələ haqda danışma və ya danışsan  bunu qeyd et. 
8. Periodik olaraq icma  üzvlərilə görüşüb ünsiyyətdə ol. 
9.  Söhbət edərkən  axıra qədər dinlə, başa düş , sonra cavab ver. 
10. Müzakirə nəticəsində nəyə razı olduğunu və nəyə razı olmadığını de və səbəbini 

göstər. 
11. Qaranlıq məqamların qalmasına yol verməmək, bu sonradan sizin əksinizə 

istifadə olunacaqdır. Bunun qarşısını almaq üçün  nəyin, nə üçün, necə, nə 
zaman, harda əldə edilməsinə, olmasına razılıq yazılı qeyd olunmalı və hər iki 
tərəfdə saxlanmalıdır. 

12. Müəyyən hallarda - pul, əmlak borc aldıqda, verdikdə, saxlanmaya verildikdə, iş 
görüldükdə - ünsiyyətin sonunda əldə edilən son nəticə yazılmalı və 
imzalanmalıdır. 

13. Səmimilik və  aldatmamaq, səhv etdikdə üzr istəyib səhvi düzəltmək. 
14. Fikir bildirərkən hər kəs özünü başqası ilə bərabər hüquqlu  saymalıdır 
15. Özünə xoş gəlməyən sözü  başqasına  demə. 
16. Öz icmanda və yad yerdə kimdənsə söz soruşduqda üzr istə və icazə al..  
17. Yalandan söz vermə, bacara bilməyəcəyin vəzifəni öhdənə alma. 
18. Sözə başlayarkən icazə al. 
19. Özün az danış və danışanları dinlə. 
20. Öz sözünün qiymətini bil. 
21.  Sənin səviyyəndə olmayanlarla mübahisəyə  girmə. 
22.  Məntiqə əməl et, ziddiyyətli söz danışma . 

 
7.6  Rasional nəzakət , davranış və ədəb qaydaları    
 Tarixi olaraq bu qaydaları cəmiyyət siniflərə, peşələrə, təbəqələrə  bölünəndən sonra 
varlı - hakim siniflər yaratmışdır və qoruyub təkmilləşdirmişdir. Kasıb icmalarda da təbii 
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olaraq bu qaydalara ehtiyac olmuşdur, lakin orada daha az və əsasən primitiv  qaydalar 
formalaşdırılmışdır. 
    Nəzakət  və ədəb qaydaları  əsasən milli qaydalardır və davranış stereotiplərini- 
etalonlarını əhatə edir. Beynəlxalq əlaqələr artdıqca onun icmalar - arası , millətlər- arası 
konstruksiyası meydana gəlir. Bu qaydalar hədsiz çoxdur və situasiyadan , ünsiyyətdə 
iştirak edənlərin sosial rollarından asılı olaraq  müxtəlif tipik davranışların  spesifik 
çoxluğu kimi qavrana bilər.  
    Hazır tipik davranış növlərinin, nümunə, etalonların olması yeni ünsiyyət prosesini 
yaratmaqdan azad edir. Bu qaydalar əsas ünsyyət qaydalarına əlavə olaraq onun 
qurulmasına xeyli kömək edə və ya məhv edə bilər. Başqa sözlə, nəzakət və ədəb 
qaydaları ünsiyyətin  aparılmasının xarici formasıdır və yaxud estetik, mədəni üsuludur.  
    Hər bir ünsiyyət növündə- qonaq qəbulu , elmi çıxış, avtobusda, iş yerində, kilsədə, 
diplomatik qəbulda və s.  nəzakət və ədəb qaydalarının  Etiket adlandırılan konkret tərkibi 
və icra olunması üsulu vardır.  Söhbət həmişə ünsiyyətə girənlərin birinin digərinin 
statusunu bilməklə başlayır və ona uyğun nəzakət elementləri kombinasiyası  seçilir. 
Nəzakət normaları insanlar arası ünsiyyəti, xüsusilə bərabər olmayanlar arasında təmin 
edən vasitə kimi meydana gəlmişdir. Nəzakət dostlar, tanışlar, sadə adamlar arasında 
sərbəst formada tətbiq edilir. Lakin bayramlarda, mərasimlərdə, müxtəlif insanlar 
arasında daha ciddi istifadə edilir.        
    Nəzakət əxlaq normaları və dəyərlərlə əlaqəlidir. Nəzakət ümumbəşəri dəyərlərin - 
Yaşlılara valideynlərə,  qadınlara hörmətlə yanaşma, şərəf və ləyaqət, təvözakarlıq, 
dözümlülük, xoşhallıq- xeyirxahlıq əsasında formalaşaraq -onların əməl edilməsi 
formasıdır. 
Müasir nəzakət və ədəb 4 prinsipə əməl etməyi nəzərdə tutur (www.etiquette.ru): 

1. Humanizm və insanilik . Bu prinsip ədəbli, mərifətli; nəzakətli, incə, dəqiq, 
başqalarını incitmədən, qanacaqlı, gülərüzlü, iltifatlı, mehriban, lütfkar, xoş,  
təvəzökar, utancaq,  özünü kiçik tutma,  sadə olmaq kimi davranış növlərndə əks 
olunur 

2.  Hərəkətlərin məqsədə uyğunluğu . Bu prinsip insana özünü ağıllı, sadə və rahat 
aparmağa imkan verir 

3. Gözəllik və ya  davranışın estetik cəlbediciliyi 
4. Olduğu ölkənin adət və ənənələrinə əməl etmək 

Etiketin  4 ifadə olunma forması vardır (www.etiquette.ru): 
-   nitqi  nəzakət vasitələri. Bu növə salamlaşma, tanışlıq, təbrik etmə, arzularını 

bildirmək , minnətdarlıq,  üzr istəmək, xahiş etmək, dəvət etmək, məsləhət vermə, 
toxtaqlıq vermə, halına, dərdinə yanma, rəğbət bəsləmə, baş sağlığı vermə,  tərif 
demək,  razılıq bildirmə formullarını, habelə  danışıq manerası,  söhbət aparmaq 
qabiliyyəti  aiddir; 

-   mimika və jestlər. Həmsöhbətə münasibət  mimika, gülümsəmə , baxışını yönəltmə ilə 
ifadə olunur . Bir çox xalqların öz salamlaşmaq , ayrılmaq razılaşmaq, inkar etmək, 
təccüblənmə jestləri vardır; 

-   ünsiyyətin aparıldığı yerin təşkili forması, yəni həmsöhbətlərin qarşılıqlı və necə  
yerləşməsi, məsafənin seçilməsi, onların fiziki  kontaktda  olub olmamaları. 
Bilinməlidir ki, hansı yer otaqda  hörmətlidir, hansı pozalar ola bilər;  

-    nəzaktin atributları-paltar, bəzəklər, papaq, hədiyyələr, güllər, vizit kardları. 



 188 

Göründüyü kimi, hər bir situasiya üçün və bütün bəşəriyyət üçün eyni etiket və ya 
nəzakət qaydaları yoxdur. Lakin ümumi prinsipləri vardır. Bu mənada, etiket daha çox 
ümumiliyə malikdir.  Lakin dünya inkişafı mədəniyyətlərin qovuşması və zənginləşməsi 
tendensiyasına uyğun  olaraq nəzakət və ədəb qaydalarının universallığına aparır. Qeyd 
edilməlidir ki, nəzakət və ədəb qaydaları kəskin fərqlənmir, nisbi xarakter daşıyır. Əgər 
nəzakət  daha vacib və hərəkətlərin normalarıdırsa, ədəb qaydaları xarici forma və  və 
situasiyanın daha kiçik əlamətlərini təsvir edir. Başqa sözlə, ədəbi  nəzakət hərəkətinin 
izhar forması kimi başa düşmək olar. Məsələn, əgər qonaq çağırmaq nəzakətdirsə, ədəb 
qonaqlıq zamanı qonağa necə qulluq etmək, onu razı salan yemək, içmək vermək, lazımı 
mədəni söhbət apara bilmək, onun xətrinə dəyməməkdir; etiket  isə qonaqlığı necə təşkil 
etmək, stolu necə açmaq, necə geyinmək, necə rahatlıq yaratmaqdır. 
Hər bir situasiyanın öz qaydaları vardır və zaman keçdikcə fasiləsiz yeni situasiyaların 
qaydaları yaradılır və keçmiş standart situasiyaların qaydaları təkmilləşir, yeniləşir. Bu 
qaydalar toplanmalı öyrənməli və bütün insanlara təlim edilməlidir. Buni siz edə 
bilərsiniz. 
Aşağıda  bəzi vəziyyətlər üçün qısa Rasional nəzakət, davranış və ədəb qaydaları  
nümunələri verilmişdir: 
1. Evdə və qonaqlıqda. Stolda düz oturmalı, yeyərkən danışmamalı, burnu qurtlama, 
ağzını marçıldatma, qabı yalama, çörəyə əlini silmə, qaşıq, çəngəl və bıçağı yerində düz 
işlət , tez - tez yemə, qonaqlığa vaxtında get, gecikmə, əlləri, ağzı əvvəl və sonra  yu, stol 
arxasında  siqaret çəkmə,  nəfəsini başqasına vermə, çörəyi əl ilə kəsmə, qonağa çiy, 
bişməmiş  və soyuq yemək, acı xiyar, dəmlənməmiş və ya qaynamış çay, keyfiyyətsiz 
içki vermə  
2. Ailədə.  Heç kim başqasını nayrahat etməməli səs salmamalıdır . Evdə  siqaret çəkib 
tüstünü ailə üzvlərinə vermə, birlikdə yeməyə, çaya otur, gecikmə, hər səhər ailə üzvlərilə 
salamlaş və əhvalını soruş öz arzularını bildir, yatarkən hamıya xoş yuxu arzu et, 
danışarkən çığırma, elə danış ki, səsini ancaq həmin adam eşitsin, təmizlik və gigiyena 
qaydalarına əməl et səhərlər, yeməkdən əvvəl  axşam yatarkən yuyun, açzını, dişini yu , 
hər gün  səliqəli, təmiz geyin,  yerini özün yığ,  səliqə yarat, kitabları, qəzetləri öz yerinə 
qoy, ailə üzvünün zəhləsini tökmə. 
3. Ailədə, işdə, ictimai yerdə danışarkən.  Nəzakətli ol- yəni, buyurun, bəli , xeyr baş üstə, 
zəhmət olmasa, dəyməz, eybi yoxdur, nayrahat olmayın, çox xoşdur kimi sözlərdən 
istifadə edin; danışarkən felin əmr formasından istifadə etməyin məsələn al, götür, ver, 
danış , cavab ver apar və s sözlər işlətmə bu sözləri hökmən nəzakətli sözlərlə birlikdə 
felin cəm formasında  işlət, məsələn zəhmət olmasa deyin verin..; tanımadığın adamlarla 
sən yox siz sözündən istifadə edin , Üzünüzü turşutmayın, həmişə üzünüzdə gülümsəmə 
işarəsini saxlayın, pis bədbin emosiya yaradan sözlər işlətməyin məsələn “bu çox 
dəhşətdir , nə pis oldu, vəziyyət ağırdır”. Qəti qışqırma . səsini qaldırma, daha yavaşdan 
danış. 
4. Sevdiyin qıza , qadına münasibət.  Qadına həmişə şirin sözlər de, metaforalardan 
(bənzətmə, oxşatma) istifadə et, oturarkən ona yer göstər, stulu rahatla; evə girərkən , 
maşına minərkən düşərkən birinci onu qabağa burax, əlindən tut; bayramlarda birinci onu 
təbrik et; onun zövqünə uyğun lazımı hədiyyələr al,  ala bilməsən də yenə də xoş sözlər 
de; nişanlı olduqda tez tez baş çək, hədiyyələr al, bir yerdə səyahət et, dincəl, təbiətdə 
söhbət et. 
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7.7.  Ümumbəşəri etik prinsiplər 
     Rasional cəmiyyət aşağıdakı 2005 və 2050 –ci illər üçün ümumbəşəri etik dəyərləri 
qəbul edir. Bu prinsiplər  Millenium project  layihəsinin 2005 The State of the Future 
hesabatının 179 ölkədə müəllifin də iştirak etdiyi 1983 intellektualın  apardığı  
araşdırmaların nəticəsidir. 
1.   Həyat dəyişilməz hədiyyədir.* 
2.   Elmi araşdırmalar həqiqətə doğru  daha etibarlı yoldur, nəinki dini inam (vera) 
3.  Təbiətlə harmoniya daha əhəmiyyətlidir, nəinki iqtisadi tərəqqi** 
4.  Kollektiv  düşüncə  daha yaxşıdır, nəinki fərdi düşüncə. 
5.  Kollektiv təhlükəsizlik daha əhəmiyyətlidir, nəinki fərdi azadlıq. 
6. İnsan həyatı –yaşaya bilməsi, bir canlı növü kimi  ən birinci prioritetdir. 
7. Ədalətli olmaq üçün dərin hissiyatlı- rəhmli olmaq lazımdır (özünü həmin varlığın 
yerində hiss etməlisən). 
8. İnsanlar öz hərəkətləri və hərəkətsizlikləri üçün məsuliyyət daşımalıdır. 
9.  Gözəl həyat - ən uğurlu tədbirlərlə ola bilər. 
10. Dözümsüzlük nifrətə və ayrılmağa aparır. 
11.  Şüurlu həyatın hər hansı bir süni formasına onun tələb etdiyi   hüqugları verməli və 
onlarla da insan kimi davranmaq lazımdır **. 
12. İnsan hüquqları başqa canlı və cansızların hüquqlarından üstün olmalıdır.* 
13. İnsanın kosmik məkanda miqrasiyası insan təkamülünün bir hissəsidir.** 
14.  Elə qərar qəbul et ki, o zərərləri azaltsın və ya zərər vurmasın 
15. Genetik evolyusiyanın tələ və qəddarlığının qarşısını almaq üçün  cəmiyyət bu işə 
qarışmalıdır. 
16.  Elm və texnologiya, biliklərin artması məqsədindən daha çox, cəmiyyətə xidmət  
etməlidir.  
17. İnsan həyatının mənəvi tərəfi daha əhəmiyyətlidir, nəinki material tərəfi. 
18. Gələcək nəsillərin qayğısı bu günki fəaliyyətlərin mərkəzində daha çox yer tutmalıdır. 
19. İqtisadi tərəqqi insan xoşbəxtliyinə aparan daha etibarlı yoldur.* 
20. Bərabərlik (yaradılmış yeni məhsulların  bölünməsi) prinsipi qərar-qəbulunda 
vacibdir. 
21. Dünya mənafeyi  milli mənafedən üstün olmalıdır** 
22. Ailə hər bir forması ilə sosial dəyərlərin bünövrəsidir.* 
23. Ətraf mühiti və biomüxtəlifliyi qorumaq  hər bir qərarda nəzərə alınmalıdır.** 
24. Sağlam cəmiyyətdə Qadın və uşaqların hüquqlarının pozulmazlığı  əsasdır. ** 
25. Təhsil almaq imkanı fundamental insan hüququdur 
26. Başqalar ilə elə rəftar et ki, sənə də elə rəftar etsinlər 
27.  Kollektiv ehtiyaclar- zərurətlər  fərdi rifahdan üstündür, elə iş gör ki, daha çox adama 
daha çox xeyir verəsən. 
28. Başqalarının əziyyətlərini azaltmaq insanların borcudur 
29. Ənənələrə əməl etmək və ənənələri pozmaq da eynilə əhəmiyyətlidir. 
30.  Elə qərar ver ki, hər yerdə tətbiq oluna bilsin. 
Bu araşdırmalar göstərmişdir ki  * la işarələnmış dəyərlərin əhəmiyyəti 2050 ilədək  
azalacaq; ** işarəsilə işarələnən dəyərlərin əhəmiyyəti artacaq. 
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7.8 Rasional cəmiyyətdə  əlavə  dəyərlər 
Rasional cəmiyyətdə əxlaq kodeksi, etik davranışlar, ünsiyyət qaydaları cəmiyyətin təkili, 
sosial, iqtisadi  prinsipləri, qanun və qəra qəbulunda iştirak mexanizmi, prosedurlar və 
kriterityalar, rasional həyat tərzi, cəmiyyətin ümumi dəyərlərini əks etdirir. Aşağıda  
əlavə olaraq baxışlarda, həyatda əlavə dəyərlər verilir: 
1. Öz əməyinlə yaşa. 
2. Əxlaqla yaşamaq üçün öz yaşadığın dövləti, icmanı, kollektivi əxlaqi et. 
3. Ölən – Əziyyət çəkən günahkardır. 
4. Allah təbiətdən kənar naməlum varlıq deyil. 
5. Allah - olmağın təbii qanunudur, mühitdir, əbədi mövcudiyyət - davamiyyət, çevrilmə, 
dəyişiliklər qanunudur.  
6. Təbiət , mühit özü – özünü yaradan, yaradılandır .  
7. Allaha, cinə, şeytana, mələklərə  inanmaq  və inanmamaq hər kəsin şəxsi  işidir. 
8. Allahın vəkili yoxdur. O xüsusi formalı bir varlıq deyildir O heç kəsi seçmir, heç kəsə 
üstünlük vermir. Onun daxilində hər kəs öz iştirakı ilə - potensialına görə ona ayrılmış 
yeri –statusu qəbul edir 
9. Allahın sitayişə, ibadətə ehtiyacı yoxdur. 
9. Sitayiş və meditasiya insanlara ruhunu rahatlamaq üçün lazımdır. 
10. Allahı mistikləşdirənlər, onun vasitəsilə öz ciblərini,  nüfuz əldə etməyi, insanlardan 
sui - istifadəni  güdürlər.  
11.Cəmiyyətin yaşadığı ərazidə bütün təbii sərvətlərdən  və onun iştirakı ilə yaranan 
ümumi gəlir hamıya bərabər çatmalıdır. 
12. Cəmiyyət-icma ərazisində, ona məxsus təbii ehtiyatlarla və icmanın iştirakı ilə əldə 
edilən  xalis gəlirin bir nəfər və qrup tərəfindən mənimsənilməsi qeyri - etikdir 
13. Nəyə və necə sitayiş etmək hər kəsin şəxsi hüququdur, heç kəs buna qarışa və zor 
işlədə bilməz. 
14. Öz taleyini özün müəyyən et, öz həyatını özün qur. 
15. Öz ağlınla yaşa. Lakin kollektiv ağıldan öz ağlına əlavə et - ağlını artır. 
16. Başqasının sənin xeyrini güdəcəyinə inanma, şübhə et. 
17. Əməkdaşlıq ilə yaşa. 
18. Əxlaq və mənəviyyatı unutma. 
19. Deputata, prezidentə, nazirə  inanınıb gözləmə,  özünə güvən 
20. Yaxşı qurulmuş maşından yaxşı iş gözlə. 
21. Yaxşı qurulmuş cəmiyyətdən yaxşılıq, yaxşı iş, ədalət, əxlaq gözlə 
22. Səhvlərin, problemlərin tapılıb düzəldilməsi inkişaf yoludur. 
23. Özün düşün, özün qərar ver, özün elə, özün nəzarət elə, özün məsul ol. 
24. Düzgün anla, düzgün fikirləş, rasional və düzgün fikir söylə.  
25. Ən yaxşı davranış qərar – səhv etməmək, problem yaratmamaqdır. 
26 Hər varlıq- cisim, canlı, hər hadisə 2 şərtin – (1)imkanların və şəraitin həmin (2) 
hadisə və varlığın potensialı ilə tam uyğunluğu – üst üstə düşüdüyü halda ola bilər .Yəni 
hər şey bərabərlik işarəsilə birləşmiş iki şərti əks etdidir. Bir şərt müövcuddursa onun 
digər tərəfi - ya imkan, şərait ya uyğun potensiallı varlıq və ya hadisə olmuşdur, var  və 
ya olacaqdır  
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7.9 Rasional  Ailənin qurulmas. Qarşılıqlı davranış, əxlaq normaları və öhdəçiliklər 
    Ailə hər iki kişi və qadının tam razılığı və sevgi və təbii istək əsasında qurulur. 
Evlənənlər həyatda həmişə əməkdaşlıq, dostluq, anlamaq və dalaşmamaq, çətinlikləri və 
xoşbəxt anları birgə keçirmək və xəyanət etməyəcəkləri və bir- birinə xoş gəlməyən 
hərəkət etməyəcəkləri və bir –birinə dözəcəkləri haqda öhdəçilik qəbul edirlər. Habelə 
evlənənlər əvvəlcədən ailənin idarə olunmasında rolları - kimin pul qazanmağı, kimin ev 
işləri görmək, kimin son qərara səlahiyyət statusu, kimin üstün qərarvermə hüququ 
olmasını  -  könüllü bölürlər.  
     Ailə ancaq qarşılıqlı məhəbbət, xasiyyətlərin  və dəyərlərin uyğunluğu, hər bir tərəfin  
şüurunun və  cinsi sağlamlığının, uşaq yaratma qabiliyyətinin olması və hər tərəfin 
digərinin bütün sağlamlığını, xəstəliklərini, ailə qurmaqda məqsədini tam bilərək və qəbul 
etdiyi halda qurula bilər. İnsanlara ailə qurmaqdan əvvəl  bir illik sınaq və tanışlıq 
dövrünü keçmələri məsləhət görülür. Ailə qurmaq istəyən hər adam  xüsusi təlim, 
imtahan və yoxlamadan keçir; tibbi və psixoloji vəziyyətini , şəxsiyyətini, bilik və 
qabiliyyətini, gəlir mənbəyini əks etdirən serifikat alır. 
     Real həyat faktları:  İldə 30 % ailə dağılır. Böyük  miqdarda  kişi və qadın öz 
yoldaşını xəstəlik, qəzalar, müharibələr  xasiyyətlərin müxəlifliyi nəticəsində boşanmaqla  
itirir, tək yaşamağa məcbur olur.  Evlənənlərin 60%-i sevgi ilə evlənmir, sevgi olacağına 
ümid edir və  sonra sevgi olmadığını anlayır, boşanmaq isə maddi çətinliklər, psixoloji 
əzab yaradır; bir çox qızlar subay qalır, bəzi insanların uşaqları olmur və ya hamısı qız 
olur, bu adamlar öz xoşbəxtliklərinə necə çatsınlar?  Kortəbii, hədləri olmayan xaotik 
intim əlaqələr isə xəstəliklər, qısqanclıq, konfliktlər yaradır, ailələrin dağılmasına gətirir. 
     Belə bir reallığı necə həll etməli? İndiyərək heç bir ictimai sistem bu problemin həllini 
vermir.  Və susmaqla bir kişinin eyni zamanda çox qadınla və ya bir qadınının çox kişi ilə 
intim dostluğuna razılıq verir. Bir kişinin bir arvadla ailə qurmasını düzgün hesab edir. 
Yalnız bəzi islam dövlətləri kişinin 4 arvad almaq hüququ verir, lakin bu çox varlılar 
üçün mümkündür, bəs digər insanlar necə etsin? Başqa dövlətlərdə ancaq bir qadınla 
evlənmə ola bilər. 
      Rasional cəmiyyət prinsipinə görə hər bir qadın və kişinin insan kimi – qarşı cinsə 
olan sevgi ehtiyacını ödəməklə yaşamaq və uşaq yaratmaq və ya yaratmamaq  haqqı 
vardır. 
 Lakin qeyri - rasional cəmiyyətin mövcud qanunları və əxlaq prinsipləri xeyli köhnəlmiş 
və insanların bu haqlarını reallaşdırmağa mane olur, insanları əbədi, tək yaşamağa 
məhkum edir. Lakin insan dünyaya bir dəfə gəlir, cəmyyətin qəbul etdiyi hər hansı bir 
qanun və rasional  olmayan əxlaq  norması insanları bədbəxtliyə - təkliyə məhkum 
etməyə haqqı yoxdur. Deməli, cəmiyyətin əxlaq normaları və qanunları insanın təbii 
həyat ehtiyaclarına uyğun olmalıdır. Belə ki, əksinə, insan öz təbii ehtiyacını və insan 
olmaq funksiyasını dəyişdirə bilməz. İnsan belə yaranmışdır,  məhəbbətsiz, sevgisiz 
yaşaması onun üçün əzabdır. Eynilə, heyvanlar da cüt - cüt yaşayırlar. Səhvən qoyulmuş 
normalar dəyişdirilməli, hər bir insanın xoşbəxtliyinə, təbii ehtiyaclarına olan manelər 
ləğv edilməlidir. 
      Rasional cəmiyyət  təlimi bu təbii insan haqlarını aşağıdakı formada həll etməyi təklif 
edir. Kişi və qadın  sevgi və uşaq yaratmaq haqlaını  evlənmək – ailə qurmaq formasında 
bir evdə yaşamaqla  və ya evlənmədən şəxsi dostluq haqda razılıq müqaviləsi formasında 
həyata keçirə bilərlər. Cəmiyyətin və digər qohumların bu işə qarışmağa haqqı yoxdur. 
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    Cəmiyyət öz daxilində olan hər bir ümumi problemi özü həll etməlidir. Lakin şəxsi 
haqların icrasına mane ola  bilməz. Hər bir ailəli insan nəzərə almalıdır ki,  o da subay, 
dul qala bilərdi və ya qala bilər,  buna görə insanlar maraqlı olmalıdırlar ki, bu problemi 
həll etsinlər. Ona görə rasional cəmiyyət qəbul edir ki, hər kişiyə  eyni zamanda iki  
qadınla evlənməyə və ya dostluq etməyə  ixtiyar verilsin, hər qadına isə eyni zamanda 
ancaq bir kişi ilə ərdə olmaq və ya dostluq etmək hüququ verilsin. Bu zaman: 
Bu məsələnin həllini maraqlı tərəflər könüllü özləri razılaşsınlar, lakin kişinin digər 
arvada və ya dostuna maddi yardım etməsi və etməməsini, yaşayış yerini və tərzini; özləri  
yazılı olaraq könüllü razılaşsınlar. Cəmiyyət buna qarışmasın. Uşaqlar haqda isə 
öhdəçiliklər saxlansın: hər ikisi uşağın sərbəst işləməsinə qədər onu saxlamağa 
borcludurlar. Burada , habelə dini qaydalar qəbul edilə bilməz.  
      Evlənmək rəsmi nigah bağlamaqla , habelə bunsuz da həyata keçirilə bilər. Bu halda 
tərəflər yazılı müqavilə bağlayır və 3-5 yaxın adamların iştirakı ilə onu imzalayırlar. 
Kişinin nigah bağladığı və ya bağlamadığı arvadı qarşısında keçmiş maddi öhdəçilikləri – 
geyim, qida, yaşayış təminatı ləğv edilir - bu məsələlərin həllini  hər ikisi əvvəldən 
müqavilə ilə razılaşırlar. Habelə ayrıldıqda əmlakın yarı bölünməsi ləğv edilir- hər kəs 
şəxsən nə almışsa – ona sahibdir. Bu tələb evləndikdə sui-istifadəni ləğv edir. 
     Ər və arvad könüllü bir - birini razı salmadıqlarını dərk edərək   psixoloqun bu barədə 
məsləhəti olduqda  sakit və mehribanca VVAQ şöbələrində boşanırlar- rəsmi nigahı, əgər 
varsa, ləğv edirlər. Xəyanət üstə boşanmada xəyanatkara uşaq və  zərərçəkənin 
əmlakından pay verilmir. Ev, maşın  yalnız hər iki tərəfin bərabər pul qoymaqla 
alınmışsa, bərabər bölünə bilər. Ailə dövründə kim yaşayış xərclərini bərabər çəkməklə 
əlavə öz pulu ilə ev, maşın və s.  almışsa, o bölünə bilməz. Lakin bu məsələni yenə də 
özləri könüllü həll edə bilərlər. Xəyanət kişi və ya qadının cinsi funksiyasını manesiz tam 
icra etdiyi şəraitdə dostunun ona baxmadan başqası ilə(kişi üçün əlavə dostu olduqda – 
üçüncü ilə; qadın üçün ikinci kişi ilə) əlaqədə olmasına deyilir. Öz cinsi funksiyasını 
itirən başqasını xəyanətkar adlandıra bilməz. Bu halda onlar könüllü ayrıla bilərlər, lakin 
yenə özləri sərfəli variantı seçirlər. 
     Boşandıqda uşaqlar qarşısında öhdəçiliklər eynilə qalır, lakin uşağın sərbəst  yaşamaq 
anına qədər onun xərclərini valideinlər öz gəlirlərinə mütənasib olaraq hər ikisi çəkirlər - 
çox gəliri olan çox hissəsini, az gəliri olan az hissəsini. 
Dostluq formasında qurulan birlik bir evdə yaşamamağı və ya yaşamağı nəzərdə tutur ki, 
bu evdə  ikinci qadın olmasın. Bu da müqavilə ilə uşaqlar haqda  öhdəçiliyi saxlamaqla 3-
5 yaxın adamın iştirakı ilə imzalanır. Öhdəçiliklər ola, yaxud olmaya bilər, lakin könüllü 
razılaşma ilə olur. 
 Ən yaxşı həyat kişi və qadının ailə qurub  bir evdə  yaşamasıdır. 
      Kişinin arvadı qadınlıq funksiyasını itirdikdə və ya qadınlıq etməkdən imtina etdikdə, 
kişi  arvadı ilə boşanmadan  da başqa subay qadınla dostluq edə bilər. Bunu hər iki qadın 
problemin həll edilməsi naminə  könüllü qəbul etməlidir. Bu halda kişi qadının qulu 
deyildir. 
Ailə qurmaq istəməyən  qadın istənilən baxılan zamanda yalnız bir əks cinsdən olan  bir 
evli və ya subay kişi ilə intim dostluq edə bilər. Bu halda uşaqların taleyi barədəvə 
dostluğun müddəti və şərti barədə əvvəldən əxlaq çərçivəsində yazılı razılığa 
gəlməlidirlər. Cəmiyyət qadın - kişi münasibətlərinə qarışa bilməz. Hər kəs özü - özünə 
cavabdehdir. Heç bir qohum digərinin davranışına cavabdeh deyil. 
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     Evlilik qadın və ya kişi üçün həbsxana deyil. Hər bir yeni evlənən uyğunlaşma dövrü, 
tarazlaşma və stabil evli həyat tərzi dövrünü yaşayır. Bu dövrdə psixoloq və müdriklərlə 
məsləhətləşmələr hökmən lazımdır. 
     Əxlaq çərçivəsində intim əlaqə yalnız əks cinslər arasında ola bilər. Eyni cinslər 
arasında əlaqə qadağandır və belə meyilləri cəmiyyətin sosial orqanları aşkar edib  
məcburi müalicəyə cəlb etməlidir. 
       Ailə, qadın, kişi və uşaq əlaqələrindən yaranan problemlərin yuxarıdakı həlli onları 
tam həll etməyə imkan verəcəkdir. Ailədə zorakılığın kökü kəsiləcək və ər - arvad 
arasındakı münasibətlər könüllülük prinsipilə həll olunacaqdır. Ər - arvad onları zorla 
bağlayan rəsmi buxovlardan azad olaraq bundan sonra daha çox həqiqətdə sevməklə və 
hörmət etməklə digərini özünə daha bərk bağlarla bağlamağa çalışmaqla münasibət 
quracaqdır. Evləndikdə bir - birini aldatmağın, evindən, digər əmlakından, alimentdən və 
ya uşaqdan istifadə etməyin əhəmiyyəti olmayacaqdır, onlar öz davranışına ciddi fikir 
verəcəklər. 
 
Ailədə davraniş və birgəyaşayış qaydalari 
 1)  Ailənin uğurlu yaşaması üçün onun idarə edilməsi məsuliyyətini kişi daşıyır. Əgər 
qadın bunu ərə gələndən sonra qəbul etmirsə və özü idarə etmək və məsuliyyətini çəkmək 
istəyirsə, lakin  kişi razı deyilsə, bu halda qoy onlar ayrılsınlar. 
2) Ailənin rasional yaşaması yolu hər bir məsələdə məsləhətləşmə, ağıl, elm, düzgün 

davranışlar və təcrübələrdən, düzgün ünsiyyətdən, problemlərin həllinin sınanmış 
üsullarından isifadə etməkdir. 

3)   Kişinin razılığı ilə qadın ailənin idarəsini öz üzərinə götürə bilər;  
4)   Ailədə kişi, qadın və uşaqlar hamı bir-birinə hörmət etməlidir.  
5)   Ailədə kişi və qadın arasında vəzifə bölgüsünü onlar şəxsi razılıq ilə özləri edir.   
6)  Ailədə heç bir üzv digərinə əziyyət (səs salmaq, bərkdən danışmaq, pintilik etmək, 

işinə, şəxsi məşquliyyətinə  mane olmaq) verməməlidir. Kimin köməyə ehtiyacı varsa, 
ona kömək edilməlidir. 

7)  Ailədə əsas davranış prinsipi heç kəsin digərinə zorakılıq, xoşu gəlməyən hərəkəti 
etməməsi; qəbul edəcəyi formada davranması və qalmaqal etməməsi, ümumi 
razılaşmaya görə çılpaq olmaması və özlərinin razılaşdıqları hərəkətlər çərçivəsində 
yaşamasıdır. 

8) Valideinlər uşaqlarını tam böyüdüb rasional və ümumbəşəri əxlaqı və davranış 
qaydalarını tərbiyə etməli, düzgün nümunə olmalı, oxutmalı və peşə qazanıb ilk əmək 
haqqı alana qədər saxlamalıdrlar.  

9) Ailənin funksiyası təkcə uşaqlar istehsal edib sərbəst yaşama halına çatdırmaq deyil. 
Ailənin mahiyyəti və funksiyaları habelə: birgə yaşayış icmasıdır  ki, yaşama ehtiyac və 
problemlərinin həllində hər bir üzv gücünə görə iştirak etməli; əməkdaşlıq kollektivi 
olmaq, yəni ehtiyacların ödənməsində məsləhətləşib birgə iştirak qaydalarını müəyyən 
etmək; xarici təhlükələrdən birgə qorunmaq; gələcək üçün  birgə tədbirlər görməkdir. 

10) Uşaqlar ailənin yaşama ehtiyaclarının ödənməsində valideynlərə kömək etməli, hər 
məsələdə mümkün iştirak etməlidirlər. Lakin uşağların təhsil və ixtisas, peşə öyrənməyi 
ailənin başqa ehtiyaclarına qurban verilə bilməz. 

11) Ailə üzvləri bütün həyatı boyu əlaqə saxlamalı və hər birinin yaxşı və çətin 
günlərində iştirak etməli və kömək etməlidir. 
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12) Qadın özü kişiyə qarşı nəzakətli olmalı və uşaqları da belə tərbiyə etməli, onların 
yanında kişinin səhv etdiyini, qanmaz olduğu, bilmədiyini deməməlidir. 

13)  Qadın kişinin evinə ərə getdiyi və kişi evin ümumi rəhbəri məsuliyyət daşıyanı 
olduğu üçün kişinin həmişə əksinə getməməli, hər sözündə özünün düz dediyini, əks 
fikir söyləməyə cəhd etməməlidir. Əgər edirsə, demək onlar bir- birini tanımadan 
evlənərək səhv etmişlər. Belə əgər davam edərsə və bu qadının vərdişi olarsa, onlar 
hökmən ayrılmalıdırlar, əks halda əzab çəkəcəklər. 

14) Qadın uşaqları kişinin əksinə hərəkət etməyə həvəsləndirib onu saymamağı, onun 
üstünə qışqırmağı, onu ələ salmağı təbliq edə bilməz. 

15) Kişi, qadın və uşaqlar onları narahat edən istədikləri məsələ barədə məsləhət etmələri 
lazımdır. 

16) Valideinlər zorakılıq (cəza, maddi təsir,evdən, mirasdan məhrum etmə, məlumat 
almaqdan məhdudlaşdırmaq) yolu ilə uşaqları razı olmadığı işi görməyə məcbur etsələr, 
tam məsuliyyət daşıyırlar. Bu məsuliyyət vurduğu zərəri ödəmək, normal vəziyyəti 
bərpa etmək, günahının bağışlanmasını xahiş etməkdir. 

17) Ailədə tabeçilik prinsipi qəbul edilmir, yəni kiçik uşaqlar böyüklərə, qızlar oğlanlara 
bütün uşaqlar isə valideynlərə tabe deyil. Burada qul - ağa münasibətləri-  böyüklərin 
kiçiklərə əmr etməsi, kiçiklərin danışıqsız icra etməsi- qəbul edilmir. Kiçiklərin 
böyüklərə hörmət etməsi - ünsiyyətdə, davranışda; məsləhət alması; səhvini tapmaqda 
kömək alması, lazım olsa hər bir işində kömək etməsi. Böyüklərin isə kiçiklərə öz 
bildiyini, anladığını başa salması, yaşamaq üçün öz təcrübəsini, biliyini onunla 
bölüşməsi, Bütün ailə üzvlərinin isə bir - birinə qayğı göstərməsi, bütün həyat boyu 
yaddan çıxarmaması –əlaqə saxlaması ünsiyyətdə olması  lazımdır. 

18) Uşaqlar valideynlərinin qulu deyil. 
19) Ailədə hər bir üzv ümumi yaşayış və ailə daxili hörmət, davranış qaydalarına əməl 

etməlidirlər. Razılıq əldə edənə qədər məsləhət edilməli və düzgün addım tapılmalıdır. 
Düzgün addımı tapmaq üçün çətinlik olsa, ailə  ictimai məsləhət xidmətindən  istifadə 
etməlidir və ya müdriklərlə məsləhətləşməlidir. 

20) Valideinlər uşaqların peşə, elm, iş, həyat yoldaşı, yaşamaq tərzi, dünyagörüş seçmək, 
dinə qulluq etmək və ya  etməmək  məsələlərində  zorakılıq edə bilməzlər, ancaq 
məsləhət və sübutlar yolu ilə uşaqlara sərbəst seçim etməyə imkan yaratmalıdırlar.  Son 
seçimi isə uşaqlar özləri edir, validein isə bu seçim ilə razılaşmalı və hörmət etməlidir, 
və mane ola bilməz.  

21) Valideynlər uşaqlara hər hansı bir dini üstün olaraq təbliq və əməl etdirməyə haqları 
yoxdur. Bu şəxsiyyətin fomalaşmasında zorakılıqdır və sui - istifadədir. Dinlər haqda 
və yalnız azı 10 din haqda məlumatları uşaqlar 18 yaşı keçəndən sonra öyrənmələri 
məsləhətdir. Gənclər və uşaqlar üçün ən düzgün həyat yolu dindən uzaq olub elmi 
rasional həyat tərzi seçmələridir. 

22) Şübhəsiz, öz sərbəst seçimlərində uşaqlar özləri məsuliyyət daşıyır və valideynləri 
günahlandıra bilməzlər.  

23) Valideinlər qocalıb əmək qabiliyyətini itirdikdə uşaqlar onların qayğısını çəkir, maddi 
ehtiyaclarını ödəyirlər, öləndə də onu basırırlar. Dəfn mərasimini hər ailə öz ağlı ilə, 
lakin digər elmi tələblərə əməl etməklə müəyyən edir. Dini qaydalara və ya adətə 
çevrilmiş qaydalara əməl etmək zəruri deyil, onlar ağıl və məqsəduyğunluğun nəticəsi 
deyil. 
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24) Əgər validein qocalıb ağlını, yaddaşını itirsə, onun əxlaq və etikaya, gigiyena və 
sanitariya zidd hərəkətlərinin ailə üzvlərinin sağlamlığına və rahatlığına  zərərli təsirini 
ləğv etmək üçün  onu xüsusi həkim və tibbi nəzarət olunan daha yaxşı xidmət və 
şəraitlə təmin olunmuş evlərə, müəsisələrə verilməsi məsləhətdir.  
Qoy hər bir insan bunu dərk edib öz qocalığı dövründə belə vəziyyətə düşəcəyi hal 
üçün əvvəldən - qocalığı gözləmədən öz razılıq öhdəçiliyini və tapşırığını  imzalayıb 
uşaqlarına versin. Bu olmasa da, yaşlı ailə üzvü belə dözülməz vəziyyətə düşdükdə ailə 
üzvləri toplaşıb qərar verməlidirlər. Başqa cəmiyyət üzvləri bu işə qarışa bilməz. 
Burada əsas prinsip: sağlam daha cavan ailə üzvlərinin psixi və fiziki sağlamlıqlarını 
qorumaq və yaşlının isə daha yaxşı təşkil edilmiş və xidmət göstərilən şəraitdə yaşaya 
bilməsidir. 

 
Valideyn əmlakının  son  təyinatı 
     Valideynin əmlakından, evindən və torpağından ailə üzvləri özlərinə ev və başqa 
zəruri əmlak alana qədər istifadə etmək hüququna malikdir. Ailə üzvü ancaq uzun müddət 
bir evdə yaşayan  ən yaxın qohumlara deyilir: ata –ana, oğul, qız,  baba, nənə. Ata –ana  
evində əgər ən cavan üzv  yaşamaq istəyirsə və ya hər hansı bir üzv başqa yerə getmək 
istəmirsə və ya evi yoxsa, gedə  bilmirsə, onların istədikləri qədər orada yaşamaq 
hüquqları var. Və bu əmlak orada yaşayanlara nəsillikcə keçir. Lakin hamı başqa evlər 
əldə edib gedibsə, onda ailə üzvlərinin hər birinə ata-ana əmlakından gələn gəlir bərabər 
bölünür. 
Bunu valideynlər öz sağlığında edə bilərlər. Heç bir uşaq valideynin bütün əmlakını - bu 
evdə yaşayan olmasa, tələb edə bilməz. Xüsusilə, valideyni öz evində aparıb saxlamaq – 
qayğı göstərmək müqabilində - bu nankorluq və oğurluq olardı. Qocalıb əldən düşmüş 
valideyni necə saxlamaq problemini ailə üzvləri birlikdə həll edilər, ya xüsusi xidmət 
evlərində, ya öz evində xidmətçi tutmaqla, xərclər tələb edildikdə bunu bütün övladlar 
birlikdə çəkirlər.  Hər bir ailə üzvü ancaq öz bərabər bölünmüş payından istifadə 
etməlidir 
Rasional cəmiyyətdə valideynlərin uşaqları üzərində hakimiyyəti yoxdur.  
Valideyn məsləhətçi,yol göstərən və nümunədir. Həyatda valideyn uşaqları şəxsində öz 
surətini (kopiyasını) yaradır. Bu isə,  habelə  nadanlıq və digər zərərli davranışlara 
meylliliyin də  uşaqlara verilməsidir. Deməli, uşaqların və gənclərin tərbiyəsini və bilik, 
ixtisas təlimini səlahiyyətli və tərbiyəli şəxs verməlidir. Valideynlərin özləri isə zəruri 
olaraq tərbiyə etmək qaydaları, insanın davranış və əxlaqı haqda periodik təlim 
keçməlidirlər. 
     İnsanın kamilləşməsi  və yeni insan hazırlanması ancaq bu yol ilə ola bilər: 1. Əvvəl 
valideynlərin təlimi və təlimə uyğun rasional: həyat tərzi yaşaması, davranış  və ünsiyyətə 
əməl etməsi, başqa insanlara və icmaya düzgün münasibət vasitəsilə. 2. Sonra  uşaqlara 
təlim vermək vasitəsilə, hansı ki onların şüuru , mənəviyyatı yetişdirilir. İnsanın həyatı 
optimal davranış seçməkdir , əgər mühit ona əxlaqi davranışı seçməyə üstünlük vermirsə, 
o nə etməlidir?. Deməli, əxlaqa uyğun seçim etmək və mənəvi insan yetişdirmək üçün, 
habelə:  3. Maddi mühiti- qanunları – idarə üsulunu,  dövlət quruluşunu və prinsipləri, 
təbiəti, – insanın daxil olduğu bütün mühiti paralel olaraq  yaxşılaşdırmaq lazımdır. 
     Bura qədər  biz əxlaq, ünsiyyət və nəzakət qaydalarını təsvir etdik, hansı ki tərbiyədə 
istifadə oluna bilər. Mühiti dəyişdirmək üçün isə rasional cəmiyyət konstruksiyası 
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yuxarıda təsvir olundu. Növbəti bölmədə məhz rasional insan yetişdirilməsi və tərbiyəsi 
haqda danışacağıq.  
 
8. Rasional insan haqda anlayiş 
Rasional insan nə deməkdir? 
-  Rasional insan çox  idraklı, yüksək intellekti , qabiliyyət və peşəsi olan, yaxşı və pisi tez 
analiz edə bilən, hadisələri başa düşmək üçün düzgün başlanğıc, yanaşma seçən, 
təmkinli, fitri istedadları olan əxlaq və ədalət biliklərinə malik və seçim qarşısında 
qaldıqda əxlaq prinsiplərini pozmadan düzgün yolu seçən, rasional davranan, səhvini 
tapa bilən və səhv etdikdə onu  etiraf edən, düzəldən, üzr istəyən bir insandır. 
Rasional insanın bilik və qabiliyyətləri parametrləri : 
Rasional insan ümumi  biliklərərə və hər bir ixtisas və peşədə dərəcələr üzrə əlavə 
spesifik biliklərə və qabiliyyətlərə malik olmalıdır. Bu bilik və qabiliyyətləri cəmiyyət, 
elm və fəaliyyət sahələri mütəxəssisləri İQQS vasitəsilə fasiləsiz müəyyən edirlər. 
Rasional insanın ümumi bilik və qabiliyyətləri, psixoloji xarakteri haqda parametrləri 
aşağıda  təklif edilir.(Bunların konkret cəmiyyətdə İGGS vasitəsilə  və prosedurlara 
uyğun müzakirədən və hazırlanmadan keçməsi lazımdır): 

1. Xüsusi  analiz və yaradıcılıq - ixtiraçılıq, rasionallaşdırma  metodlarını bilmək. 
2. Şəkil çəkmə, rəssamlıq, heykəl yonma, ağacdan incəsənət əsəri yaratma, bədii 

metal, plasmas tökmə, şer, povest yazma, musiqi alətində çalma (ən azı 2 
qabiliyyət) 

3. Mədəniyyətin səviyyəsini, nümunələrini bilmək. 
4. Bir neçə idman və oyun növünü bilmək və bacarmaq. 
5. Ən azı iki xarici dil öyrənmə, komputer və internet biliklərini bilmək. 
6. Rasional  Ictimai əxlaq və davranış qaydalarını bilmək və əməl etmək. 
7. Rasional  ünsiyyət, etiket, nəzakət qaydalarını və nümunələrini bilmək və əməl 

etmək.  
8. Rasional həyat tərzi biliklərini bilmək  və həyatını ona uyğun qurmaq 
9. Ailəsi , icma, ölkə, millətlər və dünya birliyi haqda – tarixi, coğrafiyası, 

iqtisadiyyatı, idarə  strukturu  haqda  zəruri biliklərə  malik olmaq . 
10.  Ən azı bir peşəni səlis bilmək və bacarmaq. 
11. Cəmiyyətin idarə strukturu və qərar qəbul etmə sistemini, qərar qəbulu 

prosedurları və əxlaqi keyfiyyət tələblərini, əsas qanunları  bilmək. 
12.  Rasional fəsəfi dünyagörüşləri bilmək və dərk etmək. 
13.  İnsan və təbiət haqda bütün bilikləri yüksək ümumi  səviyyədə bilmək: İnsan 

psixologiyasını , tərbiyə metodlarını, tarixi, coğrafiya , biologiya, anatomiya, 
riyaziyyatı, kimyanı , fizikanı. 

14.  Ən azı 8 din haqda tam biliklərə malik olmaq. 
15.  Elm və texnikanın, mədəniyyətin, ictimai həyatın son səviyyəsi haqda 

məlumatların olması. 
16.  Rasionallıq meyarlarını. 
17.  İnsan və xalqların Əsas hüquqları və  zəruri həyat  təmini səviyyəsini  bilmək. 
18. Dünya birliyi sistemini. 

Nəticə.  
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     Rasional insanı xarakterizə edən amillər: 1) rasional həyat tərzi yaşamalı, hansı ki 
rasional və sağlam həyat qaydalarını, yaradıcılığı;  rasional əxlaqa, rasional ictmai 
davranış normalarına əməl etməyi, ictimai işdə iştirakı nəzərdə tutur; 2) rasional insan 
bilik və qabiliyyətlərinə, bacarıqlarına və peşə - bilik və bacarıqlarına  malik olmalı; 3) 
beyin qabiliyətlərini inkişaf etdirməli, intuitiv anlamağa və əvvəldən görmə intuisiyasına 
və bir elmi - əvvəldən görmə metoduna malik olmalıdır. 
 
Əxlaqi həyat, rasionallığın  əlamətlərindən biridir 
    Əxlaqi həyat ən optimal  rasional həyatdır. Əxlaqla yaşamaq nə deməkdir? – bu ədalət 
deməkdir, hər kəsin öz layiq olduğu  və ya hər kəsə çatası maddi neməti əldə edə 
bilməsidir. Bu konflikt və müharibə etməməkdir. Əxlaq öz çörəyini yeməkdir, öz yerində 
durmaqdır. Bu zəyifin başını aldadıb malını almamaqdır və ya istismar etməməkdir (bax 
hissə 1 və burada əxlaq kodeksinə). Əxlaqa hamı əməl etsəydi, dünyada heç bir problem 
olmazdı.  Əxlaqa insanlar, dövlətlər əməl etmirlərsə, onda o nəyə lazımdır nə üçün onu 
öyrənmək lazımdır? Əlbəttə yaşlılar artıq bu tələblərin müəyyən hissəsini  öz həyatlarında 
görmüş, hiss etmiş və dərk etmişlər, uşaq və gənclərin isə öyrənməyə sınaqdan çıxarmağa 
ehtiyacı var. 
      Müsəlman dünyasında 12 –ci əsrdən  20-ci əsrin ortalarına, bəzi yerlərdə sonuna 
qədər, Avropada isə 16 – cı əsrə, böyük elmi texniki, sosial inqilablaradək elm, bilik 
kütləvi xarakter almamışdı, insanların bilik səviyyəsi çox aşağı idi, ona görə insanların 
şüuru üzərində din hakimlik edirdi. Dini ruhanilər insan cəmiyyətlərinin özlərinin həyat 
təcrübəsi ilə yaratdığı əxlaq normalarının üzərinə  özünə sərfəli digər normalar qoyaraq  
insanların beyninə Allahdan qorxu - cəhənnəmə getmək qorxuları  və cənnətə getmək 
ümidi  ilə yeridirdi.  Əxlaq  insanlara Allah adından təbliğ edilirdi. İnsan ona görə 
ruhaninin  sözünə baxmalıydi ki, bunu din – yəni guya Allah  deyirdi. Burada insanın 
idrakına – anlamasına, rasionallığa yer qoyulmurdu, hər kəs dini inamları və dini 
xadimlərin davranışını etalon kimi qəbul etməliydi - o düz və səhv olsa da.  Burada dinin 
dediyinin səhv olması sualı qoyula bilməzdi (qoyulsaydı, edam edilərdi). İnsanlar bu 
əxlaqi və digər dini ehkamları bilsələr də, praktikada az əməl edirdilər, onlar şəxsi 
mənafenin üstünlüyü prinsipilə yaşayırdılar. Katolik episkopu Müqəddəs Avqustin 400-
cü ildə yazırdı: “insan yaxşını bilir, lakin iradəsi ona tabe olmur, o eləmək istəmədiyi şeyi 
edir” (Иовчук М.Т. et al.1981). Lakin yeni eranın  3-cü minilliyinin başlanğıcında 
insanlar daha savadlıdır, bu dini ehkamlara ehtiyac yaratmır, onlar onsuz da xəyali 
qüvvələrdən qorxmular - bunu onların davranışı göstərir. Artıq insanın dərk edərək, 
anlayaraq  təbii əxlaqi normaları və etik davranışları səmərələşdirərək və genişləndirərək 
onları bir zərurət kimi, daha optimal davranış və həyat tərzi kimi icra etməsinə ehtiyac 
yaranır. Əks halda o zərər görür. Teist dinlər insanları nə qədər qorxutsalar da, onlar bu 
dünyadakı əxlaqı pozmaqdan əldə edəcəkləri real xeyiri  o biri dünyada güman edilən 
cənnətdən və cəhənnəm qorxusundan üstün tuturlar. 
 
8.1. Rasional insanin yetişdirilməsi və tərbiyəsi 
     Təkcə əxlaq normaları rasional həyatı əks etdirmir, habelə yuxarıda qeyd edilən 12 
amil  rasional həyat tərzi , rasional iş, mədəniyyət idarə, metodlar, prosedurlar, kiteriyalar  
nümunələr və s. rasionallığı əldə etmək vasitələridir. 
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    Danışan insan tarixinin başlanğıcından əxlaq normaları az miqdarda meydana çıxır və 
zamanla getdikcə çoxalır, müxtəlif sahələri, insan ailəsindən  çıxıb, qəbilə, icmalar arası, 
millətlər arası normalaradək genişlənir. 
Məhz buna görə rasional insan təlimində : 
1. Bütöv əxlaq normaları həm universal., həm  hər bir fəaliyyət sahəsi üzrə yenidən tərtib 
edilir. Bunu tək - tək adamlar yazıb başqalaına  sırımır, məhz insanlar özləri bunu 
formulə edib təklif edərək, razılaşma yolu ilə qəbul edirlər. 
2. Hər bir normanın zəruriliyi  faktlar və real həyat sübutları ilə  əsaslandırılır və 
öyrədilir. Artıq cənnət - cəhənnəmə ehtiyac yoxdur, insan uşaq deyil, uydurulmuş  
qorxular ilə tabe edəsən.  İnsan təlimlə tam dərk edir ki, əxlaq norması ən rasional həyat 
üsuludur və onu  pozmaq  bu dünyada onun üçün və cəmiyyət üçün nə ilə nəticələnə bilər.  
3. Təlimdə insanlar əxlaqın bütün ictimai təşkil sistemində, müqavilələrdə, 
konstitusiyada, qanunlarda, davranışlarda necə əks etdirildiyini öyrənirlər. 
Təlimin vəzifəsi budur ki, insan həyatda seçim qarşısında qaldıqda, məhz  əxlaqi variantı 
özü könüllü dərk edərək, ən optimal, ən düzgün və zərurət kimi seçsin. 
Rasional insanın hazırlanması üç istiqamətdən, yəni həm materialist, həm idealist 
mövqeyindən həm də əxlaqın nəzərə alınmasına, nəzarət - yönəltmə vasitəsilə birlikdə  
aparılır. 
Birinci istiqamət – maddi - real gerçəkliyin  rasionallığının və deməli, əxlaqiliyin əldə 
edilməsi ilə.  Bu necə əldə edilə bilər? 
 A) cəmiyyətin ictimai, sosial, ecoloji, iqtisadi strukturunun rasional   layihələndirilməsi 

və qurulması. Rasional funksiyaların qəbulu.  
B) fəaliyyət üçün  yeni rasional iqtisadi, sosial, idarəetmə prinsiplərinin qəbulu.  
C) cəmyyət işlərində - qanun və qərar hazırlanması - qəbulunda hər bir insanın iştirak 

etmək imkanı və arzu edənlərin iştirakının təmini. Bunun üçün lazımi sistemin 
yaradılması. 

D) qanun və qərarlar üçün kriteriyaların, standartların qəbulu. 
İkinci istiqamət - İdeyaların səmərələşdirilməsi -dəyişdirilməsi, yəni yenidən tərbiyə 
vasitəsilə, daha dəqiqi, əxlaqi normaları  formalaşdırıb insanlara öyrətməklə. 
Üçüncü istiqamət – əxlaqın nəzərə alınmasına (icrasına) nəzarət –yönəltmə  sistemi ilə 
edilir. Bu sistem əxlaq pozanları aşkar etməklə,  onları yenidən spesifik sahə üzrə təlim-
tərbiyə, əmək, bilik və bacarıqlar, peşə, qabiliyyət öyrətmək, prokuror, polis və məhkəmə 
elementlərini daxil edir. Burada tamamilə yeni prinsip var.  Nəzarətin məqsədi insanı 
əxlaq və qanunu  pozmağa qədər gözləyərək, onu cəzalandırmaq deyil - bu halda insan 
düzəlmir, daha da pisləşir - məhz  son həddə qədər gözləmədən insanı dəyişdirib 
cəmiyyəti razı salacaq dərəcədə  kamil adam etməkdir. Buna, habelə birinci istiqamət- 
maddi ictimai sistemin təkmilləşdirilməsi zəruri olaraq kömək edir. 
    Rasional insan təlimi ibarətdir: 
1) Ümumi elmi savadlılıqın əldə edilməsi: Riyaziyyat , Fizika, Kimya , Biologiya , Tarix, 
İnsan anatomiyası və fiziologiyası ; cəmiyyət və insan arasında  öhdəçilik və 
münasibətləri, düzgün qidalanma, sanitariya - gigiyena təlimi, idman təlimi , düşünmə, 
ünsüyyət qaydaları, yaradıcılıq  metodları və əl və ekstrasens qabiliyyətlərinin inkişafı , 
mədəniyyətin öyrədilməsi.   
2) Xüsusi peşə biliklərinin və təcrübəsinin təlimi: həkim , mühəndis , konstruktor, 
iqtisadçı, musiqi, rəssam, rəqs, futuroloji biliklərin təlimi və s.  
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Lakin rasional cəmiyyətdə təlim bununla qurtarmır. İnsanlar ölənə qədər həyatı boyu 
təlim – tərbiyə ilə əhatə olunurlar. Bu təlim 1) həm əxlaq, qanun və qərarların 
öyrədilməsi, 2) həm yeni biliklərin, qabiliyyətlərin, mədəniyyətin, bədii bilik 
qabiliyyətlərinin,  həm həyat, ekoloji, biznes, hüquq, turizm və s. öyrədilməsini əhatə 
edir. Bunun üçün əlavə məktəblər, mədəniyyət evləri, klublar tikilir. 
   Rasional insanın yetişdirilməsi onu yetişlirəcək adamın tərbiyəsindən - 
hazırlanmasından başlayır. İnsan ailədə meydana gəlir, onu qadın doğur və qadının xüsusi 
instiktiv xasiyyətinə görə yalnız qadın uşağın qayğısını çəkir və onu tərbiyə edir. Qadın 
ona ilk davranış qaydalarını öyrədir,  böyüdükcə  tərbiyəni davam etdirir və nə bilirsə, 
hamısını uşağın beyninə yığır. Demək, uşaq ailədə qadının məhsuludur, ondan 
gördükləini, eşitdiyini mənimsəyir. 
     Beləliklə, İnsan yetişdirmək üçün rasional cəmiyyətdə əvvəl qadını yetişdirmək 
lazımdır. Bu qadın intellektual, əxlaq və etik qaydalarını bilən, rasional tərbiyə metodunu 
bilən, ailədə davranış və üzvlərlə münasibət qaydalarını, hüquqları, qadınlıq funksiyasını 
icra edə bilən, ailəni dağılmadan qoruyub saxlaya bilən olmalıdır. Qadından sonra məktəb 
və ictimai mühit tərbiyəçi rolunu oynayır. 
 
Aşağıdakı qadının hazırlanması proqramı məsləhət görülür: 
-    ümumi orta təhsil 
-    orta məktəbdə tərbiyəçi müəllim  təlim dərsləri , 
-    evdarlıq işləri dərsləri, 
-    tərbiyə və təlimdə pedaqogika dərsləri , 
-    əxlaq və etika, xüsusi etiket qaydaları, bütün yerlərdə davranış qaydaları təlimi, 
-    cəmiyyətin quruluşu və qanunları və nəzarət sistemi  təlimi, 
-    ailə və onun saxlanması adlı ictimai institutlar yaradılır və qızlar ərə getməzdən əvvəl  

(habelə oğlanlar) burada təlim keçirlər. Ailə qurmağa səlahiyyətlilik haqda sertifikat 
alırlar. Burada : hər adam üçün spesifik yoldaş seçmək və ailə qurmaq haqda metod, 
tibbi , xarakter, dəyərlər  haqda məlumatlar, tərbiyəsi , əxlaqı, məqsədləri, qanunlar-
məsuliyyətlər , hansı xarakterli kişi ilə uyğunluq təyini haqda qiymətləndirmələri 
göstərilir(imtahan və yoxlamadan sonra), 

-    insanlar arası düzgün ünsiyyət təlimi 
 
8.2 Rasional Təhsil metodu və prinsipləri  
     Təhsilin məqsədi: - Insanın yaşından asılı olaraq ona dünyanı, ətraf mühiti dərk etmək; 
onda yaranan suallara cavab olaraq obyektiv bilik vermək, insana sərbəst düşünmə 
qabiliyyəti vermək, hər bir texniki, sosial, bioloji, fiziki varlıq, əşyanın əmələ gəlmə 
səbəblərini, digər şeylərlə qarşılıqlı əlaqəsini, onun daxili quruluşunu,  həyat siklini və 
sonda nə olacağı haqda biliklər verməkdir. Təhsil 1) məcburi orta və peşə, 20 yaşa qədər ; 
2) ali 17 –25 yaşa qədər; 3) işləyənlər üçün  25-50  yaşa qədər 4) orta və ahıl 50-65 
yaşlılar üçün  olan növlərə bölünür. Beləliklə, bütün sağlam əmək qabiliyyətli insanlar 
yaşlarının  sosial tələbatına görə təhsil proqramında iştirak edirlər. Təhsilin proqramı 
cəmiyyətin və  təhsil alanların iştirakı ilə tərtib olunur. Təhsil idarələri – məktəb və 
institutlar cəmiyyətə və tələbə – şagirdlərə hesabat verirlər və qiymətləndirilirlər, həm 
idarə bütövlükdə, həm də müəlimlər bir- bir və zəruri sanksiya və həvəsləndirmələr və 
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kömək əldə edirlər. Orta məktəb təhsili məcburi olmalıdır. Və ən azı bu fənnləri daxil 
etməlidir: - 
Fizika , kimya,  biologiya, cəmiyyətin dövlət təşkilatı, hüquqlar,  əxlaq və etika , 
davranış, tarix, coğrafiya, iqtisadiyyat, mədəniyyət, insan, ədəbiyyat, musiqi, əl 
qabiliyyətləri,  fəlsəfi qanunlar və dünyagörüş, tarixin tərkibində azı 5 din haqda  bölmə  
və ona elmi qiymətləndirmələr.Təhsil alan hökmən ümumi dünyagörşü, əxlaq və davranış 
normalarını və xüsusi peşə biliklərini bilməli və seçdiyi konkret  beynəlxalq standart peşə 
və ixtisası həyata keçirmək qabuliyyətinə malik olmalı və sertifikat, diplom  almalıdır. Bu  
sertifikat və diplomla  onun sahibi bütün ölkələrdə qəbul olunmalıdır. 
 
Təhsilin aşağıdakı vəzifələri müəyyən edilir: 
1.  İnsanlara elmi dünyagörüş formalaşdırmaq; 
2. Hər fənn  sistemik mövqedən  və üsulla izah edilməli, onun  tutduğu yer, digər     

fənlərlə əlaqəsi və özünün tarixi evolyusiyası, keçmiş-indi gələcək istiqamətində – 
təsvir edilməlidir; 

3.  Hər fənn kompleks sistem kimi təsvir edilməlidir, əvvəl böyük sistem sonra onun alt 
sistemləri - hissələri və qonşu sistemlər; 

4. Təhsil metodu kimi hər bir ibtidai və orta məktəbdə konkret maddi obyekt, maddi 
nemət nümunə kim seçilir, məsələn: kağız, dəmir, detal, maşın, motor, çörək, buğda , 
alma ... və nəzəri obyekt, məsələn: hansısa nəzəriyyə, ictimai quruluş  və onların 
quruluşu, tərkibi , elementləri asılılığı, yaşama üsulu, olma mühiti, dəyişmə evolyusiyası 
və s. , tarixi , onunla əlaqəli bütün fənlər əlaqəli formada tədris edilir; bütün suallara 
cavablar tapılır. Hər baxılan nümunənin daxil olduğu böyük qruplar, növlər araşdırılır. 
Nəhayət, dünya və yer təbiəti elementlərinin hamısının (canlılarla bilikdə) bütövlük və 
qarşılıqlı asılı olması göstərilir. Tendensiyalar, hər şeyin, obyektin, gələcəklərinin nədən 
asılılığı, inkişaf xətləri müəyən edilir. Şagirdlərə yeni növlər, alət, qurğu, bina, nəzəriyyə 
... yaratmağın metodları göstərilir və öyrədilir. Onlar, yeni şey yaratmaqla imtahan 
verirlər. 
5. Hər fəndə baxılan varlıq (obyekt) material nümunə  formasında sistem kimi 
göstərilməli, bütün vacib hissələri, xüsusiyyətləri  və həmin şeyin digər sistemlərlə 
əlaqəsi təsvir olunmalıdır. Belə ki, baxılan obyekt digər sistemlərin əhatəsində və onlarla 
əlaqədə asılılıqda təsvir olunmalıdır. Obyektin aid olduğu qrupun tam siyahısı, cədvəl 
formasında təsvir olunaraq obyektin yeri orada əks olunmalı, sonra daha hansı 
obyektlərin yaradıla bilinəcəyi müəyyən edilməlidir. Göstərilməlidir ki, obyektin 
parametrlərini bir - bir dəyişməklə  və ümumi mühütü saxlamaqla və sonra mühiti 
dəyişməklə nə qədər yeni obyektlər-ixtiralar etmək olar, hansı ki konkret mühitdə 
konkretdir – müəyyəndir (sayılandır) Bunu, habelə funksiyaları dəyişməklə də etmək 
lazımdır. Bu qayda ilə şagirdlərdə düşünmə və yaratma qabiliyyətləri tərbiyə olunur və 
onlar obyektin , hadisənin, prosesin, gələcək vəziyyətini proqnoz etməyi öyrənirlər. 
6. Göstərilməlidir ki, şeylər nə qədər müxtəlif ola bilər və bunu naməlum qüvvə - Allah 
deyil təbiətin özü və şüurlu insan yarada bilər. Misallarla  ümumi mühitin necə yaradan 
olması göstərilməlidir. Mühitin ümumi qanunları izah edilməlidir.  
7. Şeylərin yaranması və müxtəlifliyinin artması yolları konkret misallarla göstərilməli və 
tələbələrə imkan verilməlidir ki, şeylərin yeni növlərini nəzəri yaratsınlar və əlamətlərini 
təsvir etsinlər. 
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8. Təhsil  elmə əsaslanmalı, onun sübut və tapdığı qanunların öyrədilməsinə xidmət 
etməli və hər bir sübutu dinlərin uydurmalarını ifşa etmək üçün istifadə etməlidir. 
9. Təhsil sistemi şagirdin fərdi maraq və qabiliyətlərini aşkar edib, məhz onu inkişaf 
etdirməlidir. Hər tələbəyə ümumi və öz meyl və qabiliyyətinin tələb etdiyi xüsusi –
spesifik təhsil almağa imkan verilməlidir. Hər bir obyekti, fənni, qurğunu, qanunu, təbii 
həyati, hadisəni elə analiz və təsvir etmək lazımdır  ki, şagird maraqlansın və özü 
bunların səbəbi haqda düşünsün,  müəyyən bilik və peşə sahəsinə maraq yaransın. 
10. Proqramın həcmi tələbə və şagirdin yorulmaması, optimal öyrənmə qabiliyyətinə 
hesablanmalı onun işlətməyəcəyi artıq mövzularla doldurulmamalıdır. 
11. Ali məktəblərə girmək üçün imtahan  tətbiqinin əsası yoxdur. Ali və orta təhsil imkanı 
bütün cəmiyyət üzvlərinə pulsuz və imtahansız bütün orta məktəb attestatı alanlara  
verilir. Lakin biliyi və ağlı olmayaraq institut və peşə məktəblərinə formal  gedib 
sertifikat almaq istəyənlər daxil olandan sonra  müəyyənləşdirilib dərhal azad edilirlər və 
lazımı təhsil xərcini ödəyirlər. Onlara sonra hansı peşəyə və ixtisasa uyğun olmaqlarını 
müəyyən edən məsləhət xidməti vasitəsilə  yenidən zəruri biliklərini artırma kurslarına öz 
pulları ilə daxil olur və orada imtahan verərək institutlara, texnikumlara daxil olmaqa 
hazır olmaqları haqda sertifikat alırlar, sonra həmin yerlərə imtahansız girə bilərlər. 
12. İbtidai,  orta və ali təhsil müəsisələrində öyrəniləcək bilik və qabiliyyətlərin həcmi, 
seçilməsi fərdi olaraq şagird, tələbə, təlim eksperti və valideyn iştirakı ilə birgə müəyyən 
edilməlidir. Bu şagirdin şəxsi qabiliyyət və marağından, səviyyəsindən asılı olaraq, 
habelə standart ixtisasın tələbləri ilə müəyyən edilir 
     Rasional təhsil ictimai nəzarətlə təmin edilir. İctimai nəzarəti, belə işi öhdəsinə 
götürmüş ictimai təşkilat və eyni zamanda valideyn şurasının birlikdə və ya valideyinin 
təklikdə müşahidəsi və rəyi  həyata keçirir. Məktəbin binasında təlim aparmaq hüququ 
təkcə orada orta təhsili idarə edən rəhbərliyə və kollekti və aid deyil, istənilən təlim 
qrupunun, müəllimin təlim aparması mümkündür. Bütün təlimlərin ödənməsini isə dövlət 
və iqtisadi qurumlar, xeyriyyəçilər, cəmiyyət hesabına hədsiz varlanmış adamlar aparır. 
Burada bərabər hüquqlu təlim vermə prinsipi qəbul edilir. Əgər müəllimlər çox olduqda 
onda  valideyn müşahidəsi və məktəb şurasının qiymətləndirməsi ilə  dərsi demək 
qabiliyyəti  və şagirdin əldə etdiyi biliyi ölçməklə müəllimlərin seçilməsi aparılır. 
Direktor isə məhz müəllim və şagird kollektivinin kriteriyalara görə qiymətləndirməsi 
nəticəsi olaraq təyin edilir. Lakin direktor hər yerdə olduğu kimi ancaq kollektiv 
qərarların icraçısıdır - özünün qərar vermək ixtiyarı yoxdur. Direktor ümumi kollektiv 
qərarı texniki müşahidəçi, dipetçer kimi imzalayır. Onun funksiyalarına kollektiv razı 
olsa, istənilən funksiya aid edilə bilər. Məsələn, məktəbin təlim və tədris sahəsində 
məsləhətçi funksiyası ki, bu sahədə kimin problemi olsa, onunla məsləhətləşsin. 
Direktorun mövcud idarə sistemindəki kimi  müəllim təyin etmək və işdən çıxarmaq 
səlahiyyəti  və  təzyiq edərək müəllim və tələbədən rüşvət almaq imkanı yoxdur. O, 
müəllim və tələbə kollektivinin təyin etdiyi və ictimai qiymətləndirmədən keçən adicə bir 
texniki işçidir. Onun vəzifəsi işçilərin işə gəlməsi və dərsləri deməsinin uçotunu aparmaq, 
jurnalda qeydlər etmək, təmir, texniki  xidmətlərin icrasıdır. Dərslərin planlaşdırılmasını 
– elektron proqram icra edir.  Direktorun burada rolu yoxdur. İstənilən halda hansı 
müəllimə daha çox iş verilməsi və ya hansı əlavə vəzifə tapşırılmasını kollektiv özü və 
özlərini təklif edən müəllimlər müəyyən edir. Misal: direktor 11 –ci və 9-cu sinifləri 
qurtaran şagirddən  bir aylıq maaş qədər rüşvət tələb edir və ya müəllimi işə götürmək 
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üçün bir illik maaş miqdarında və nazir isə direktoru işə götürmək üçün  5 illik maaş 
miqdarında rüşvət tələb edir. Rasional cəmiyyət sistemində bunların heç biri ola bilməz. 
Bu məsələləri  ictimai qərar qəbulu sistemi ilə prosedurlar və kriteriyalar əsasında 
kollektiv, cəmiyyət özü həll edir. 
Təhsilin  və təlimin aparıldığı  yerlər:  Təhsil  növlərinə görə 1) Orta və peşə məktəbləri,  
2. Ali məktəblər:  institut və universitetlər, (həm nəzəri bilik, həm praktiki bir-neçə  
peşənin icraçısı sertifikatını verir), 3) Əlavə təhsil və bilik, yaradıcılıq institutları, 
məktəbləri sarayları. 
    Bu funksiyaları icra etmək üçün ictimai qərar qəbulu metodu ilə əhalinin gələcək 50 
illik demoqrafik dəyişiliklərini nəzərə alan  tələb   miqdarında və layihədə binalar tikilir 
və aktiv saxlanılır. Orta və Ali məktəblərdə  rasional tələblərə uyğun proqramlar yaradılır 
və tədris olunur. 
Əlavə təhsil, bilik və yaradıcılıq sarayları.  Bu təhsil binalarında şagird və tələbə dövrünü 
keçmiş adamlar  əlavə təhsil, təlim alır, yeni peşə, qabiliyyətlər öyrənirlər.  Bu ictimai 
binalar  hər bir icmada: məhəllədə , kənddə, şəhərdə cəmiyyətin (dövlətin) gəliri hesabına 
tikilır və insan ehtiyaclarının ödənməsi prinsipi ilə birinci dərəcəli təminat sayılır. Bu 
binalar, eynilə bütün ictimai təhsil müəsisələri tam cəmiyyətin –dövlətin hesabına 
saxlanılır. Burada əlavə olaraq tələbata görə müxtəlif biliklər, qabiliyyətlərin öyrənilməsi 
üzrə kurslar yaradılır. Bu kursları istənilən adam və ya müstəqil maraqlar üzrə vətəndaş 
birlikləri, müəllimlər, filosoflar  təşkil edirlər. Bu saraylarda, habelə istənilən yaradıcılıq 
sahəsində(texniki, mədəni, bədii, ekstrasens və s.) məşğul olmaq istəyən adamlar gəlib 
sərbəst məşğul olurlar. Bu saraylarda, habelə iclas, konset,  idman zalları olur ki, burada 
istənilən ictimai tədbir –iclas , müzakirə, mütaliə, konsert məhdudiyyət qoyulmadan təşkil 
edilir. Burada, habelə ictimai kitabxana, komputer, internet zal, məlumat mərkəzi  
yerləşir. Hər bir icmada belə mərkəzlər - İcma evi yaradılır. 
 
9. Yeniləşmələr, titullar, gələcək və mühitə münasibət, dünya rasional dövləti 
Yeniləşmələr. Məhz insan olduğuna görə, yəni şüuru olduğuna görə insan fasiləsiz 
şüurunu təshih edərək hərəkət versiyaları içindən özünə faydalısını seçir. Demək, özünə 
faydalı davranışınseçildiyi an, bu cəmiyyət sistemi daxilində olduğu üçün  kiminsə 
zərərinə ola bilər. Məhz buna görə cəmiyyət daxilində fəaliyyət  cəmiyyət üzvlərinin 
zərərinə  edilə bilməz. Burada hər hərəkətin nəticələri nəzərə alınaraq edilir. Bu o demək 
deyildir ki, cəmiyyət yeniliyi, səmərələşməni qəbul edə bilməz, çünki bu zaman kiminsə, 
hansı firmanınsa  mənafeyi pozular. Bu problem belə həll olunur: 
 Hər yenilik daha effektiv metod, qurğu, daha yaxşı təşkil sistemi cəmiyyət, sərbəst, mane 
olmadan daxil edilir. Lakin bu zaman köhnənin də yeniləşməsi layihələndidirlir, onlara 
yeni imkanlar yaradılır - bu hökmən vacib şərtdir. Hamının, hər fəaliyyət sahəsini birdən 
qəfildən yeniləşməsi mümkün olmadığı üçün köhnə ilə yeninin uyğunlaşdırılması 
əməliyyatı aparılır. Belə ki, köhnə qəfildən ləğv edilmir - o da müəyyən yerdə, zamanda 
hələ lazımdır. Nəticədə köhnəliyi (quruluşu, metodu, üsulu,  ideyanı, qurğuu)  daşıyan,  
müdafiə edən insanlaryeni ilə mübarizə etmir. Digər tərəfdən, yeniliklər ediləndə bu elə 
layihələndirilir ki, daha böyük bir sahəni, növləri, əlaqəli elementləri əhatə etsin. Bu 
arqumentlərə əsasən Rasional cəmiyyətdə hər kəsin, hər kənd, şəhər və icmanın, biznesin 
yeniləşmə, kamilləşmə hüququnu hamı qəbul edir. Rasional dövlət isə buna mane olmur, 
lakin yeniliklərə əlavə idarə və planlaşdırma təşkil etməklə, maliyyə ayırmaqla kömək 
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edir.  Yeniləşmələri digər əlaqəli sahələrlə əlaqələndirir və onların da yeniləşməsini təşkil 
edir. İnancların, mədəniyyətin, düşüncələrin yeniləşməsinə tam imkan verir. Yeni ilə 
köhnənin zorakılıqla bir birinə mane olmasına imkan vermir. Yeni ideyalar yayanlara 
köhnə inancları müdafiə edənlər  tərəfindən heç bir maneə ola bilməz. Qanun heç birinə 
üstün hüquqlar verə bilməz. Insanlara tam sərbəstlik  və bərabər imkanlar verilir ki, öz 
ideya, fikirlərini yaysın, təbliq etsin. Xüsusilə, din dövlətin və ya cəmiyyətin  dini elan 
edilə bilməz, ideyaların deyilməsinə qadağan qoyula bilməz. Digər tərəfdən dövlətin hər 
hansı bir dini dövlət dini elan etmək səlahiyətləri yoxdur. Şübhəsiz, yeni ideya köhnə 
ideyanın əksinədir və onun eyiblərini açır, cəmiyyətə daha səmərəli yol göstərir, cəmiyyət 
üzvləri isə fərdi olaraq  könüllü qəbul edir, ya etmir.  
Gələcəyə münasibət. Rasional cəmiyyət gələcəyi öyrənməklə, alternativ gələcəkləri 
müəyyən etməklə və ümumi gələcək strategiyası yaratmaqla idarə olunur. Bu hər bir 
fəaliyyət sahəsinə aiddir. Bu strategiya cəmiyyətin sərbəst iştirakı ilə müəyyən edilir. 
Rasional cəmiyyət  nəzəriyyəsi düzü səhvdən; yaxşını pisdən seçməyi cəmiyyətin özünə 
tapşırır. Bütün qeyri - rasional cəmiyyətlərdə - dövlətlərdə bu işi  xüsusi seçilmiş adamlar 
edir, dini diktatura dövlətlərində isə dini rəhbər edir.  
      Düz və səhv, yaxşı və pis həmişə eyni qalmadığına görə Rasional cəmiyyətdə onu 
fasiləsiz və hər zaman və gələcək üçün yenidən müəyyən edirlər. Burada bütün anlayışlar, 
bütün nemətlər-onların keyfiyyət və əhəmiyyəti, yeni istifadə imkanları, bütün 
materiallar, metodlar, analiz, istifadə, yaratma, qurma üsulları, təbiət və onun dəyişilməsi 
fasiləsiz öyrənilir və bilik bankı yaradılır. Hamı oradan istədiyi məsələ haqda tam və son 
biliyi əldə edə bilər.  
     Rasional cəmiyyət hökmən  gələcək alternativləri – a) mümkün , b)ehtimal olunan 
gələcəyi bilməklə və c)arzu edilən gələcəyi qurmaqla idarə olunur. Bunun üçün gələcək 
araşdırmaları vacib iş olaraq planlaşdırılır və onun məsləhətləri istifadə ounur. Cəmiyyət 
gələcək nəsillərin qayğısına qalır, elə məqsəd qoyur və elə işlər görür ki, maddi, təbii 
ehtiyatları elə rasional istifadə edir ki, gələcək nəsillər zərər çəkməsin, daha yaxşı 
yaşasın. 
Rasional Cəmiyyətdə titullar. Rasional cəmiyyətdə  hörmət və mənəviliyə, qabiliyyətlərə, 
biliyə  görə titullar mövcuddur, ən yüksək hörmətli titul Müəllimdir. Müəllim titulu o 
deməkdir ki, hər bu titulu alan adam öz peşəsində kamilliyə çatmış və bunu başqasına 
öyrədə biləcək həddə biliyə malikdir və öyrədə bilər. Bu titulu almaq üçün rəsmi olaraq 
müəllim peşəsini institutda öyrənmək tələb olunmur. Bu titulu almış adamlar hər yerdə 
müəllim işləyə bilərlər. Cəmiyyətdə  insanların sosial statusu, pillələr üzrə tutulan 
vəzifələrin biri digərindən üstün deyil. Bu vəzifələr keçici və əbədi uzun müddətli deyil. 
Onlar dövlətdə  məsul icraçı, texniki mütəxəssis  vəzifələridir və  hamı üçün açıqdır, ildə 
iki dəfə o qiymətləndirilir - məsuliyyəti müəyyən etməklə və yenidən təyinat baş verir. 
Burada klanların, qrupların formalaşması və həmişəlik ictimai postları tutması qeyri - 
mümkündür.  
     Cəmiyyətdə yalnız bir fərqlənmə - bilik, mənəvi davranış və qabiliyətləri əks etdirən 
bilik , bacarıq əxlaqı birləşdirən  titullar üzrə - adlar verilir. Bu  yenə də ictimai qərar 
qəbulu üsulu ilə baş verir. Belə ki, bu keyfiyyətin dərəcələrinə görə uyğun gələnlər 
müəllim kateqoriyası üzrə dərəcələr alırlar. Bu keyfiyyət dərəcələrinə hələ cavab 
verməyənlər isə şagird və ya tələbə kateqoriyası üzrə dərəcələr alırlar. Beləliklə, hər bir 
şəxs bu və ya digər titula malik olur. Bu məsələ avtomatik, heç kimin şəxsi istəyi və ya 
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mane olmasından asılı olmadan  edilir və hər kəsin həyat tarixi kitabçasında – elektron 
faylında qeyd edilir. Bu ona səbəb olur ki insanlar bilik, bacarıq, əxlaqi davranış uğrunda 
yarışmağa başlayırlar. Bu titullar əsas peşəsindən, diplomundan asılı olmayaraq verilir. 
      Bu ada - müəllimlik, əxlaq qabiliyyət  kriteriyalarına cavab verən məktəblərdə 
universitetlərdə dərs deyən müəllimlər; bilik və qabiliyyəti ilə ən gözəl insani 
keyfiyyətlərə malik  və biliyini öyrədən adamlar; şəxsi həyatı ilə tərbiyə və əxlaq 
nümunəsi olan digər peşə sahibləri cəmiyyətin qiymətləndirməsi ilə layiq görülür. 
Müəllimlər də kateqoriyaya bölünür.  Bu titulları konkret icma iddiaçının öz təklifi 
əsasında və ya avtomatik seçim vasitəsilə  qərar qəbulu sistemi verir. Bunlar: 

1. Bəşəriyyətin müəllimi 
2. İnsanlığın müəllimi 
3. Müəllimlər müəllimi 
4. Elm müəllimi  
5. Şagirdlərin müəllimi 
6. Yaradıcılıq müəllimi  
7. İdarəetmə ( iqtisadiyyat , biznes, sosial) müəllimi 
8. Sənətkarlıq müəllimi 
9. İncəsənət-( rəsm , şəkil, teatr, musiqi, heykəltəraşlıq ) müəllimi 
10.  Yaşlı və qocalar müəllimi 

      Rasional cəmiyyətdə bu titulları aid icma verir, rəsmi dövlətin verdiyi diplomlardan 
fərqli olaraq. Əgər müəllim ixtisası almış adam müəllimlik etdikdə əxlaqı hər hansı bir 
şəkildə pozarsa və ya onun səlahiyyəti olan  hər hansı bir suala cavab verə bilməzsə və ya 
onun cavabını öyrənməklə tapa bilməzsə  o müəllim hesab olunmur,  rasional icma ona 
belə titul vermir. 
Rasional Cəmiyyət(RC) icmasının başqa ideya , düşüncə fikir sahiblərinə münasibəti 
Rasional cəmiyyət icma üzvü və baxışların müdafiəçisi digər baxışlara inanan adamlara , 
digər icma üzvlərinə adi dünya vətəndaşı kimi eyni insan münasibəti saxlayır və tamamilə 
digər adamın nə düşünməsi; nəyi düz, nəyi səhv hesab etməsi; Allaha və ya hansı 
peyğəmbərə inanması və inanmaması  onun münasibətinə dəxli yoxdur. Burada adamların 
əməllərinin və ümumbəşəri əxlaqa əməl etməsinin  əhəmiyyəti var. Əgər əksinə dəlillər 
yoxdursa, hamı hörmətli, ləyaqətli, etibarlı insan hesab olunur. Hətta səhv edənlərə də 
insan kimi baxılır, səhvin başa düşülməsi  və düzəldilməsi əhəmiyyətli hesab edilir. 
    Belə ki, icma üzvü və icma istəməzdi ki, onun yaşama hüquqlarını pozsunlar, onu səhv 
idarə etsinlər, onun həyatı üçün səhv qanunlar yazıb, onu səhv qanunlarla yaşamağa 
məcbur etsinlər.  İcma və hər bir insan istəyir ki, özü, öz təşkili, həyat və inkişaf 
qanunlarını kollektiv şəkildə  yazsın və özü  idarə etsin. Rasional icma və ya belə icmanın 
üzvü başqa  adamlara öz fikirlərini  zorla qəbul  etdirmək məqsədi yoxdur. Hər insan 
könüllü rasional baxışları qəbul edə və ya imtina edə bilər. Başqa insanlarla əməkdaşlıq, 
yalnız əməl birliyində ola bilər. Burada bəşəri əxlaqı şəxsən pozan , zorakı yolla  
başqalarının torpaqlarını tutan və tutmağa həvəsləndirən, zorakılıqla insanlara hansısa 
şəxsi fikirlərini qəbul etdirən, əməli və sözü uyğun gəlməyən şəxsiyyətlər,  müqəddəslər 
etalon, nümunə, oxşamaq üçün  qəbul olunmur.  Belə adamlardan və səhv, sübutsuz 
ideyalardan insanlar özlərini bütün bacardığı üsulla qorumalıdır. İnsanların müxtəlif fikir, 
ideyalara inanmağı təbii qəbul edilir. Hər adama  həqiqəti öz ağlı, təcrübəsi ilə tapmağı və 
istədiyi fikrə inanmağı məsləhət görülür. Rasional düşüncə tələb edir ki, insan hər 
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eşitdiyinə və gördüyünə şübhə etsin, yalnız onların doğruluğunu özü sübutlar yolu ilə 
dərk edəndən sonra həmin bilikləri, ideyaları, gerçəkliyi qəbul etsin. Əks halda ideya 
fanatikləri və dələduzlar onun bilməməyindən istifadə edib onu qorxudaraq, səhv 
ideyalara inanmağa məcbur edərlər, sonra isə onun davranışını idarə edərək onu qula 
çevirərlər.  
      RC nəzəriyyəsi həqiqəti tapmağın spesifik yolunu, rasional  fəlsəfi dünyagörüşü , fikir 
söyləmək və müzakirə, qərar qəbul etmə prosedurlarını və meyarlarını təklif edir. RC 
fəlsəfi dünyagörüşü dünyanın və şeylərin quruluşu və dəyişməsi qanunauyğunluqlarını 
aşkar edir və hadisələri, şeyləri başa düşmək üçün sistemik yanaşma metodunu, 
səbəbiyyət prinsipini qəbul edir. 
Bu yol ilə hər məsələ  birlikdə iştirakla   tez həll olunur və nayrazılıq qalmır, ədalət 
bərqərar olur.Təbiəti öyrənməkdə , elmdə isə  səmərələşdirilmış dərk etmə və yaradıcılıq 
metodlarını və yaratmış olduğu qərar qəbulu, düşünmək,  analiz  metodunu, şeylərin 
quruluşu təlimini  təklif edir. 
     RC-də hesab olunur ki,  əgər nəzəriyyə, ideya, inam  və ya  ictimai quruluş 
yarandıqdan sonra bəzi adamların ondan istifadə edərək insanlara zülm etməsinə sui-
istifadə edib özünün varlanmasına, başqlarını öldürməyə, zorakiliqa səbəb olursa, ona 
düzgün  və tam nəzəriyyə demək olmaz. Yaranan ictimai nəzəriyyə ondan sui - 
istifadələrin də qarşısını alan konstruksiyaya malik olmalıdır. Başqa sözlə, nəzəriyyə  
onun pozula bilməsini, ondan sui - istifadə halları və nəticələrini əvvəldən aşkar 
etməlidir. Kim varis ola bilər və ya gələcəkdə nəzəriyyə necə inkişaf etdirilə bilər? 
sualına cavab verilməlidir. Əks halda, məlumdur ki, dələduz və şöhrətpərəstlər özlərini 
varis elan edə, ictimai quruluşu hər cürə öz xeyirlərinə dəyişə bilərlər. Həyat belə 
faktlarla doludur, həm sosializm nəzəriyyəsi, həm  bəzi dini inamlar  sonrakı varislər 
tərəfindən zülm və istismar alətinə çevrilmiş, bəzi konstitusiyalar  bir dələduzun  
hakimiyyətə gəlməsi naminə dəyişdirilmişdir.  
Rasional cəmiyyət sistemi sahibkarın əleyhinə deyil; o, yalnız sahibkarın əməyi ədalətli 
və layiqi  qiymətləndirməsi və əməyə görə haqq verməsini və özü də ümumi  gəlirdən  
eyni prinsiplə  xeyir almasını, xalis gəliri isə mənafeləri bərabər güdməklə bölməsini 
tələb edir. 
Rasional cəmiyyətin ətraf  təbii mühitə münasibəti:   
     Hesab edilir ki, təbii mühit insanın həyatına, dincəlməyinə, bədii zövq almağına 
xidmət etməlidir. Cəmiyyət ətraf mühitin qorunması və daha da yaxşılaşdırılması 
qayğısına qalmalı, onun verəcəyi faydaları artırmalıdır. Hesab edilir ki, mühit bir nəfərin 
və ya seçilmışlərin deyil hamının mülkiyyətidir. Hamının ondan bərabər fayda alması 
hüququ var. Başqa sözlə, mühitin suyu, torpağı, havası, təbii sərvətləri hər hansı bir 
şəxsin və ya sahibkarın deyil, o ərazidə yaşayanların bərabər faydasına sərf edilməlidir. 
Bu prinsip məhz dövlətin və ya sahibkarın mühitin sərvətlərinə təkbaşına sahib çıxmasına 
və varlanmasına  və öz xeyrinə istifadə edilməsinə  qadağa qoyur. Və mühitdən əldə 
edilən faydanın həmin mühitdə yaşayanlara bərabər bölməni tələb edir.  
Rasional cəmiyyət vacib mənəvi şərt kimi tələb edir ki, mühit və onun nemətləri bütün 
cəmiyyətin olduğu üçün onun xeyri təkcə ayr - ayrı adamlara və xüsusi qruplara verilə 
bilməz- bu xeyir hər adama bərabər çatmalıdır. Bu nemətlər dövlətin cəmiyyəti və  
şəxsləri  istismar etməsinə,  səhv idarəsinin zərərli nəticələrini ödəməyə, dövlətin  səhv 
bölgü aparmağına ixtiyar vermir. Bu səbəbə görə də dövlət tərəfindən və ya təbiəti 
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istismar edənlər tərəfindən  heç bir insan pis həyat səviyyəsində, müalicəsiz, təhsilsiz, 
qidasız, evsiz, işsiz qoyula bilməz. Belə hərəkət insana qarşı ən ağır cinayət hesab olunur. 
Məlumdur ki, kapitalist dövləti bu ədalətin əleyhinədir və  qeyri --bərabərliyin, sərbəst 
istismarın tərəfdarıdır və insanların hamısının normal yaşaması qayğısına qalmır, 
seçilmişlər qrupundan başqa. 
 
Rasional dünya dövləti 
      Dünyada ilk dünya şahlığını-dövlətini qurmaq ideyasını elan edən  Şumer dövlətini 
zəbt etmiş Qədim Sarqon (b.e.ə.2400) olmuşdur(BEKM 2002). Sonralar belə ideyaları 
Yunan filosofu, Stoya fəlsəfə  təlimini yaradan Zenon, Nizami Gəncəvi (12-ci əsr), Marks 
(Dünya sosializm birliyi), İmmanuel Kant   ( dünya konstitusiyasını yazmışdır)  
yaratmışlar( Иовчук  et al,1981).   
     Azərbaycan filosofu Nəsirəddin Tusi 12 –ci əsrdə ideal cəmiyyət- dövlət quruluşunu 
konstruksiya edərək sonrakı mərhələ kimi dünya dövlətini və dünya forumunu- müzakirə 
məclisini təklif etmişdi.(Rzayev A.K..1983) 
     Zorakılıqla dünya dövlətini qurmaq istəyənlər Hun imperatoru Atilla, Monqol 
imperatoru Çingiz xan, Aleksandr Makedonskiy,  Roma imperatorları - Napoleon , Hitler 
olmuşdur.  
      Rasional dünya birliyi həm nəzəri cəhətdən şeylərin  yalnız sistem quruluşunda ola 
bilməsi  və yaşaya bilməsi tələbindən, həm də  insanların başa düşdükləri real ehtiyaclar 
tələbindən zəruridir. Belə ki, hər ayrıca baxılan ölkə daha yaxşı və ədalətli  və sülh 
şəraitində o zaman inkişaf edə bilər ki, ümumi sistem buna imkan və şərait versin. 
      İndiki qeyri - bərabərlik, hegemonluq, müharibə və qəsblər, kasıb və varlı ölkə 
faktlarının olması ümumi sistemin buna imkan və şərait verməsidir. Bu  bəşər sisteminin  
qeyri - rasional olmasıdır, çünki “hər kəs özünə , özgənin isə zərərinə” onun əsas 
prinsipidir. 
Aşağıdakı  dünya bəşəri sistemini yaranması ehtiyacları misal çəkilə bilər:  
-    yer kürəsini qoruyub daha sərfəli formada saxlamaq, 
     daha yaxşı inkişaf etmək, problemləri birlikdə həll etmək, 
- əmək  və təbii resurslardan hamının və effektiv istifadə etməsi , 
- xəstəliklərə , cinayətlərətə ,təbiətin dağılmasına  qarşı daha effektiv mübarizə,  
- turizm və səyahəti idarə etmək, 
- konfliktləri yox etmə, müharibə təhlükəsini aradan qaldırmaq, kasıblıq və qeyri - 

rasional idarədən xilas etmək və s. 
Bu vahid idarə və qanunlar sistemində vahid funksiyaların idarəsi, vasitələr və s. 
müəyyən ediləcəkdir. Bu istiqamətdə   BMT , ümumdünya iqtisadi orqanlarının 
yaranması, elm sahələrinin birləşməsi, yeni elmi yanaşma üsulların yaranması baş 
vermişdir. Ümumi dünya idarəsinin yaradılması ümumdünya dünyagörüşü, əxlaq və fərdi 
dünyagörüşün , insanlarda ətraf mühiti eyni cürə  qavramağı, eyni cür dərketmə və təsvir 
etmə və  vahid bəşəri icmanın formalaşması məsələlərini həll etməyi tələb edir. Keçmişin 
stereotip düşüncəsi , ehkamları, köhnə dünyanı saxlayan fərdi və ictimai prinsiplər-  
“daha çox var topla, daha çox hakimiyyət, daha çox istismar et, daha çox yer tut, silahlan, 
hegemon ol.,daha çox istehlak et ” - yeni  sistemin formalaşmasına qarşıdır.  
Ümum dünya idarəsi nəticə olaraq iki yol - iki tipdə yaradıla bilər: 
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1.Yuxarıdan , dövlətlərin  bir və ya bir neçə dövlətin hegemonluğunu qəbul etməyə 
razılaşaraq yaradılması. Bu halda hegemon bütün qalan xalqları  istismar və hakimlik 
edəcək. Hegemonun daxilində isə yenə də ən varlı təbəqə və  əksəriyyət 80% əhali - kasıb 
təbəqə  olacaq. 
2. Aşağıdan, dövlətlərin rasionallaşaraq, rasional prinsipləri qəbul edərək, yeni məna 
alaraq  dövlət iradəsinin cəmiyyətin özünə məxsus olması əldə ediləndən sonra bir - birilə 
könüllü razılığa gələrək ümumi idarə yaratmaları. Bu halda ədalətli, bərabər ümumi 
dünya cəmiyyəti əldə edilir. Ümumbəşəri məsələlərin idarəsi dünya dövlət idarəsinə 
tapşırılır, yerli məsələlər isə milli dövlətlərə. Konfliktlər kəsilir. Dövlətin klassik 
mahiyyəti və funksiyaları dəyişilir.  
Ümumi Rasional dünya dövləti aşağıdakı prinsiplər əsasında qurulacaqdır: 
1. Tələb olunur ki, hər bir millət və etnik qrup bir ərazidə muxtariyyat forması alsın, onlar 
istəməsə də, bu verilsin. 
2.  İnsanların istədikləri ərazidə yaşamasına icazə verilsin. 
3. Eyni əmək hüquqları, eyni nizamlayıcı qanunlar,  eyni insan hüquqları və sosial 
hüquqlar tətbiq edilsin. 
4. Hüquqlara nəzarətin eyni sistemi - məhkəmə polis və prokurar - istifadə edilsin. 
5. Dünya təbii sərvətləri bütün insanların yaşaması üçün bərabər istifadə edilsin. 
6. Bütün məhsullar, nemətlər iştirakçılara bərabər bölünsün, habelə bütün xəstələrə, 
işsizlərin saxlanmasına , təhsilə , səhiyyəyə   və gələcək inkişafın təmin edilməsinə sərf 
edilsin. 
7. Hegemonluq və üstünlük tələb edən millətlərə, qanunlarda və icrada ayrı seçkilik salan 
millətlərə və adamlara , qruplara qarşı  vahid hərbi qüvvələr , vahid məhkəmə yaradılsın. 
8.  Bütün vəzifələr azad konkurs üzrə tutula bilsin. 
9.  Bərabər təhsil, səhiyyə və biznes imkanları hamıya verilsin. 
10. Bütün əmək resurslarından maksimum istifadə etməklə vahid təhsil, səhiyyə, mənzil  
proqramları hazılansın və hamıya aid edilsin. 
     Lakin dünya birliyi birinci mərhələdə bu prinsiplərin hamısının tətbiqi ilə qurulması 
mümkün olmayacaqdır, çünki dominantlıq və eqoizm mane olacaqdır. Əvvəl vahid 
mədəniyyətin və dünyagörüşün formalaşması təlim edilməsi , yayılması və başa 
düşülməsi lazım gələcəkdir, sonra tədricən bir- bir  eyni funksiyanın birləşdirilməsi və 
idarəsilə dünya idarəsi yaranacaqdır və genişlənəcəkdir. 
 
Rasional cəmiyyət konstruksiyasının və həyat tərzinin həyata keçirilməsi planı  
1. Rasional insanın yetişdirilməsi proqramının hazırlanması və sınaqdan çıxarılması və 
periodik təkmilləşdirilməsi. 
2. Qanun və qərar qəbulu proseduları və iştirak mexanizminin  a) qeyri - elektronik ; b) 
elektronik və c) avtomatik  versiyalarının  hazırlanması, sınanması və fasiləsiz periodik 
təkmilləşdirilməsi.  
3. Qanun və qərar qəbulu proseduları və iştirak mexanizminin tədrisi  proqramının – təlim 
kursunun yaradılması , təlimi və öyrənilməsinin təşkil edilməsi  planı və icrasının təşkili.  
4. Rasional həyat tərzinin bilavasitə  və uzaqdan  ( internetlə) təlim proqramınin - 
kursunun yaradılması və təlim planı, icrasının təşkili.  
5. Rasional dünyabaxış fəlsəfəsinin təlim proqramının hazırlanması, internet səhifəsi və 
bilik mənbələrinin siyahısı,  təlimin təşkili.  



 208 

6. Yaradıcılıq metodlarının və nəzəriyyəsi poqramının hazırlanması, təlimi, internet 
səhifəsi  
7. Rasional cəmiyyət nəzəriyyəsinin öyrənilməsi proqramının yaradılmsaı və təlimi, 
internet səhifəsi və biliklərin müəyyən edilməsi. 
8. Gələcəyin araşdırılması(Futurologiya) metodları və nəzəriyyəsi kursunun yaradılması 
və təlimi. 
 
10. Rasional cəmiyyət icmasinin tipik nümunəsi 
(Ideyanı həyata keçirmək üçün qısa təcrübi göstərişlər  
 
Rasional Cəmiyyət ideyasının məqsədi 
1. Yerli icmaların - etnik icma, kənd, şəhər, milli dövlətlərin rasionallaşdırılması və  
addım - addım son olaraq rasional cəmiyyət quruluşuna çevrilməsi, başqa sözlə insanların 
birlikdə arzu etdiyi həmişəlik sülh, konfliktlərin olmaması, effektiv inkişaf və hər kəsin 
normal yaşamaq səviyyəsinə malik olması, hamıya yaradıcılıq və qabiliyyətləini inkişaf 
etdirmək və tətbiq etmək imkanının verilməsi.  
     Rasional cəmiyyət ictimai sistemi belə mənanı verir ki, burada -cəmiyyətin təşkilı  
quruluşu rasionaldır, yəni onun idarə və qanunvericiliyi tam və birbaşa –ictimaidir; 
cəmiyyət özü - özünü idarə edir, həm qanunu verir, həm idarə qərarı(sərəncam,   
qiymətləndirmə, tapşırıq, plan, strateqiya, resursların bölünməsi və istifadəsi, məhsulun 
və gəlirin bölünməsi və s.) verir; Bilavasitə icranı isə yenə də cəmiyyət içindən 
kriteriyalara uyğun arzu edən ictimai qiymətləndirməni keçən və yüksək qiymət alanlar , 
əgər arzu edənlər çox olduqda  və qiymətləri eyni olduqda püşk atma ilə icra vəzifələrinə 
təyin edilirlər. 
2. Yeni rasional insan tərbiyəsi və yetişdirilməsi. 
3.Yeni iqtisadi  və sosial prinsip, rasional dövlətin vətəndaşlar qarşısında borcu və 
vəzifələrinin müəyyən edilməsi 
4. Rasional  əxlaq və davranış, effektiv inkişaf və maddi rifah, mədəni ehtiyacları ödəyən 
effektiv idarəetmə,  təbiətə layiq münasibət, insana hörmət və s. məsələlərin həlli. 
5. Zəruri olaraq cəmiyyətin qanunlarının, idarə  məqsədini və planlarının layihə və inkişaf 
istiqamətlərinin tam cəmiyyətin öz fikri və məqsədi olmağını,  cəmiyyətin iradəsinin əks 
etdirməsini əldə etmək . 
6. Dünyada tam sülhün və  razılığın millət və etnosların bir - birinə hörmət hissinin əldə 
edilməsi; konfliktlərin bu əsasda kökünün kəsilməsi və dünya sülhü yaratmaq.                
Bu məqsədin əldə edilməsi üçün addımlar: - milli dövlətlərin ümumi rasional Dünya 
dövləti formasında birləşdirilməsi və müyyən funksiyaların idarə və nəzarətini dünya 
dövlətinə verməsi , 
- Yer torpaqlarının ümumbəşəri olmasaını elan etmək və hər bir insana seçdiyi yerdə 
yaşamaq imkanı vermək 
- konfliktdə olan ölkələrin dünya dövləti yaranana qədər və sonra federativ dövlət 
formasında ittifaq yaratmaları və mübahisə əraziləindən bərabər istifadə etmək; birgə 
müəsisə yaratmaq, vətəndaşlarına sərbəst bərabər yaşaması imkanları vermək və onlardan 
hər birinə həmin ərazidə müstəqil müəsisə yaratmaq imkanı vermək. Əhaliyə  və 
müəsisələrə isə hansi dövlətin qanunu və müdafiəsi altında  yaşamaği  və kimə vergi 
verməyi müəyyən etmək hüququ vermək  
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- “mənim” və ya “bizim qrup, bizim sinif” anlayışını qüvvədən salmaq ümumi  cəmiyyət, 
bəşəriyyət, hamı anlayışının öyrənilməsinə çalışmaq. 
- bərabərlik, ədalət, əməkdaşlıq, dostluq , sülh dəyərlərinin həyata keçməsinə çalışmaq 
    İnsanların müxtəlifliyi  və buna görə də müxtəlif cürə başa düşməsi, habelə 
konfliktlərin də baş verməsinin bir  səbəbidir. Lakin bu həll edilə biləndir.  
      Rasional qanun və qərar qəbulu sistemi və vahid proseduralrın,  prinsiplərin  məhz bir 
məqsədi insanların  eyni anlayış və dillə fikir söyləyə bilməsi və anlaması, eyni mövqeni 
formalaşdırmaqdır. Habelə bu üsul ilə fikir deyilməsi, qərar, sərəncam, müqavilə və  
ümumi məsələnin həllinin tapılmasında  effektivlik və düzlük əldə edilir. 
   Qanunlar belə rasional  icmanın yaradılmasına mane olmur, maraqlı adamlar internet, 
email, elan vasitəsilə və  ya birbaşa ünsüyyətdə olaraq bir birlərini tapır və belə icmaya 
üzv olmaq arzularını bildirirlər. İcmada əbədi qoyulmuş qaydalar və normalar yoxdur. 
İcma  dialoq  prosedurlarına uyğun olaraq özləri özlərinə konstitusiya yazır. Özləri 
toplantı gündəliyini yazır, özləri hansı məsələni necə həll etməyi müəyyən edirlər. Burada 
hər kəs bərabər hüquqludur; heç kəs artıq-üstün deyil. Hər kəs ancaq öz adından danışa 
bilər; heç kim, heç kimi təmsil etmir; burada üstün hüquqlu rəhbər yoxdur, texniki icraçı 
var. Bu vəzifəni qadınlara vermək məsləhətdir. 
    Belə icma mövcud qanunlar əsasında  kənd , qəsəbə, şəhərlərdə böyük regionlarda ölkə 
miqyasında yaradıla bilər. Və aşağıdakı sxem nümunəvi ola bilər ki, hər bir qrup istədiyi 
hədlərdə istifadə edə bilər. 
      İnsanlar ancaq birgə əməkdaşlıq vasitəsilə yaşamaq ehtiyaclarını - problemlərini həll 
edə bilərlər. İnsanları məhz icmaya üzv olmaq, onların ümumi maraqları -ehtiyacları cəlb 
edə bilər.  
      Beləliklə, Rasional İcma (klub, birlik, dərnək, tayfa,  kənd, şəhər və s.) aşağıdakı qrup  
maraq və fəaliyyətləri əhatə etməklə yaradıla bilər: 
1   Qrup. Rasional ümumi bəşəri əxlaq və etik dəyərlər. 
İİ  Qrup. İntellektual fəaliyyət 
İİİ  Qrup. Rasional Həyat tərzi 
1V Qrup. Bilavasiə rasional İcma həyatı və onun daxil olduğu yerli icma (kənd   , şəhər, 

ölkə, dünya) həyatı 
V  Qrup. Mədəni həyat, adət və ənənələr, mərasimlər 
Vİ  Qrup. Əmək və yaradıcılıq   
     Yaradılacaq icma öz ümumi fəaliyyəti üçün bu qruplardan birini, bir neçəsini və ya 
hamısını seçə bilər. Ən yaxşısı hamısını əhatə edən icma yaratmaqdır, bu rasional 
cəmiyyətin bütün sahələrinin tətbiqi - tam rasional icma deməkdir. 
İcma öz fəaliyyəti üçün bina, otaq, yer arendaya götürür, tikir və ya alır və buna İCMA 
EVİ adı verir. Lazımı avadanlıq , komputerlə təchiz edir. Möhkəmlənəndən sonra 
Rasional icma özünə xüsusi arxitektura layihəsi ilə böyük icma evi tikir - burada 
toplantılar, mədəniyyət və məlumat mərkəzi, kitabxana, təhsil, təlim kursları, idman, 
sağlamlıq tədbirləri, insan beyninin qabiliyyətlərinin artırılması təlimləri, dialoqlar, 
müzakirələr aparılır; mədəni tədbirlər, konsert , rəqs, elmi - texniki yaradıçılıq həyata 
keçirilir. İcma müxtəlif fəaliyyətlər təşkil edərək icma kassasına pul toplayırlar və bunu 
icma işlərinə sərf edirlər. İcma ümumi ehtiyaclarını və idarəsini həyata keçirmək üçün 
hökmən maliyyə mənbəyi yaratmalıdır. Bunun üçün onlar birləşib gəlir gətirən bir 
istehsal və xidmət yaradırlar, ondan alınan xalis gəlir inkişafa ayrılan hissəni çıxmaqla 
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birbaşa icmanın kassasına daxil olur. Bu tədbir icmanın başqa adamlardan pul, kömək 
xahiş etməkdən xilas edir və icma müstəqil ola bilir. Əksər fəaliyyət könüllülük əsasında 
keçirilir. 
İcmanın işinə hər qısa dövr 2, 6, və ya 12 ay ərzində könüllü razılaşma və ya püşk atılma 
ilə bir nəzarətçi – katib  növbə  ilə nəzarət edir və nəzarətçilərin növbətçilik cədvəli 
əvvəldən müəyyən edilir. İcmanın işinə ümumi nəzarət və ekspert rəyi vermək üçün 
bilikli adamlardan ibarət könüllü Məsləhət Şurası yaradılır. Şura hər əhəmiyyətli məsələ 
barədə öz rəyini hazırlayır və elan edir. Qərarları isə bütün üzvlər birlikdə qəbul edir. 
Ümumi  əmlakı və maliyyəni ildə 2 dəfə yoxlayan  2 nəfər mütəxəssis təyin olunur.  İcma 
fəaliyyət istiqaməti məqsədi olmayan, hər məsələ barədə kefindən asılı olaraq qərar verən 
sistem deyildir. Burada hökmən ümumi məqsəd və istiqamət gələcək araşdırılır və uyğun 
fəaliyyət planlaşdırılır 
Nəzarətçi (təşkilatçı) olmaq üçün  tələblər:  
-    lazımi komputer biliyi; danışıq, dialoq, iclas aparmaq qabiliyyəti, 
-    müsbət əxlaqi keyfiyyətlər: icma mənafeyini şəxsi mənafeyindən üstün tutan,  
 -  rasional əxlaq kodeksini bilmək və qəbul etmək,  rüşvət almayan, düz danışan , 
- Rasional cəmiyyət qərar qəbulu prosedurasını , qərarlara etik, rasionallıq və digər  

tələbləri, ölkə qanunlarını(zəruri miqdarda) bilmək, 
- təşkilatçı və düzgünlüyü sevən 
Nəzarətçi icmanın əvvəldən qəbul etdiyi və zəruri olan kriteriyalara uyğun adam 
olmalıdır və bu uyğunluğu həmin adam praktikada – indiki və keçmiş faktlarla nümayiş 
etdirməlidir.  Bu, icmanı bu adamın istədiyi kimi idarə etməsi demək deyildir.  
Nəzarətçinin təqribi vəzifələri: 
- o ancaq ümumi icma toplantısının, qərarlarının, fikrinin icrasına nəzarət edir, 
- ona tapşırılan işi özü də icra edir,  
-  icmanın (özünün iştirakı ilə) təklif edilmiş, hazırlanmış fəaliyyətlərin planını, icrasını 

təşkil edir, yada salır, uçot aparır, 
- məsələ barədə tam razılığ əldə edilənədək müzakirələri təşkil edir.Məsələnin həlli  

icmada ümumi qəbul olunmuş qərar qəbulu qaydalarına uyğun olaraq aparılır, 
- vahid elmi dialoq - problem həlli prosedurasının öyrənilməsi və əməl edilməsinə 

nəzarət edir ki, üzvlər hamısı eyni qayda və terminlər üzrə məsələni həll edə bilsinlər, 
izafi mübahisə yaranmasın.  

 
Toplantı haqda. Toplantı mövcud təşkilatlardan fərqli olaraq konkret zaman üçün təyin 
edilmir.  Mövcud təşkilatlardan fərqli olaraq toplantı arası dövrdə icmanı idarə etmək 
üçün idarə heyəti  və ya direktor seçilmir. İcma tək adamın idarəsi deyil, həmişə– ozü 
ozünü idarə edəndir. Toplantı həmişəlik ən azı hər həftənin  sonu  üçün  əvvəldən təyin 
edilir. Bu günə qədər hər bir icma üzvü icma evinə gələrək öz təklif və rəyini habelə 
qərarını  toplantı gündəliyinə daxil edir.  Və o həftə sonu toplantıya gəlməyə də bilər, 
habelə təklifini internetlə göndərə bilər. Katibin vəzifəsi hər adamın təklifini hamıya 
göstərmək və rəy almaqdır. Hər təklif , fikir xüsusi hazırlanmış blanklarda təqdim edilir 
və hər üzv öz rəyini deməyə /xüsusi qrafada yazmağa borcludur. Bitərəflik ola bilməz. 
Katibin təklifi rədd etmək və ya özü cavab vermək –həll etmək haqda  üstün hüququ  
yoxdur.  Toplantı zamanı katib bütün təklif və həlləri elan edir /tanış edir. Məsələnin həlli  
prosedur və kriteriyalara uyğun olaraq razılaşdırılana  qədər  müzakirə edilir və qəbul 
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edilir. Lazım gəlsə məsləhət şurasından, ekspertlərdən məsləhət alınır. Məsləhət şurası 
üzvləri də eynilə müzakirə prosedura və kriteriyalara əməl etməlidirlər. Qərar qəbul 
olunmuş əxlaq və keyfiyyət, rasionallıq kriteriyalarına cavab verməlidir.  
    Təkilf verənə üstün olaraq icraçı olmaq hüququ verilir. İcma üzvlərinin qərarın icrasını 
müşahidə və səhvləri tapmaq ixtiyarı var. Əlavə olaraq katib icraya nəzarət (müşahidə və 
addımların, prosesin qeydiyyatını) edir, növbəti toplantıda məlumat verir. Qeyd  edildiyi 
kimi Rasional cəmiyyət elmi dünyagörüşlü  və birgə əməkdaşlıq etmək istəyən insanların 
birliyidir. İcmada səsvermə aparılmır. Burada «Başçı»  sadəcə icraedici –təşkil edicidir, 
icmanın bütün ümumi fikirləri, qiymətləri, mövqesi ancaq üzvlərin bilavasitə vahid iştirak 
- təklif vermə prosedurlarına uyğun iştirakı ilə, tam razılaşma ilə qəbul olunur. Fikir, 
qərar tam qanun və əxlaqa, təbii, fiziki, sosial qanunlara  uyğun olduqda, əksinə sübut 
olmadıqda  qəbul olunur və sənəddə bu uyğunluq qeyd olunur. Bundan başqa 
mərhəmətlilik,  insanı düzgün başa salmaq, təbii  insan hüququqlarını etiraf etmək 
meyarları da qüvvədəddir. Lakin mərhəmətliliyin hədləri müəyyən edilir, şübhəsiz, 
qəsdən vurlulan zərər ödənməli və səhvlər etiraf edilməlidir.   
     İcma toplantısında  əgər  icma nəzarətçisi, məsləhət şurası üzvləri (daha böyük 
icmalarda lazım gəlir)  və ya  hansısa layihənin icraçısı məsələləri sadəcə razılaşma ilə 
həll edilə bilmirsə ( bu nadir haldır və o deməkdir ki, qərar vermə kriteriyalarına, 
metoduna əməl olunmamışdır), onda  qərar hansı prosedur normasına uyğun olmayan 
hesab edilirsə, yenidən ekspert iştirakı ilə müqayisə edilir və qərarda düzəliş edilir. İcma 
icraçısı olmaq istəyən çoxdursa, onlar növbətçiliklə bunu edirlər (həftədə, ayda bir nəfər). 
Kriteriyalara uyğun  olanlar və arzu edənlər daha çoxdursa  püşk atma ilə növbə 
qaydasında təyin edilir. Məsləhət şurasında isə istənilən qədər adam iştirak edə bilər. 
Adətən prosedura və kriteriyalar ən çox şanslı olanı tapmağa imkan verir. İcmada heç kəs 
digərini icma orqanları vəzifələrini tutmaq üçün  təklif etməyə ixtiyarı yoxdur, yalnız hər 
adam könüllü özünü təklif edə bilər, əsaslandıra və yazılı öhdəçilik götürə bilər. 
 
İcmanın maraqları və fəaliyyət sahələrinin izahı 
İ. Qrup. Rasional ümumi bəşəri əxlaq və etik dəyərlər. Əxlaq kodeksi.  
 Bu tələbləri və icma üçün spesifik əxlaq və etik dəyərləri icmanın bütün üzvləri təklif və 
müzakirə etməli, sonra qəbul etməli və uyğyn davranmalıdır. Hər bir icma üzvü şəxsən 
düşünərək və düzgün  olduğunu dərk edəndən sonra əxlaq kodeksini qəbul edir  Rasional 
Cəmiyyət üçün tipik əxlaq kodeksi təklif olunur. (Bax “ Rasional əxlaq kodeksi” 
bölməsinə )  
Hər icma bu əxlaq kodeksini nümunə kimi istifadə edir, lazımdırsa spesifik və ya digər  
normalar formulə edir və qəbul edir. Lakin bu ümumbəşəri normalardan kənara çıxa 
bilməz, çünki onların düzgünlüyü əsrlərcə sınaqdan çıxıb.  
 
İİ Qrup. İntellektual fəaliyyət..  Yeni rasional iqtisadi və  ictimai  ideyaları təbliq etmək, 
insan beyninin qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək, özünü təlqin, meditasiya  gipnoz , 
telekinez , telepatiya, ekstrasens, intiutiv və elmi metodlarla öncədən görmənin, 
özünütəlqin metodlərının öyrənilməsi və istifadəsi. Qədim, və müasir fəlsəfi baxışların , 
Rasional dünyagörüşün öyrənilməsi, tədqiq edilməsi, xüsusi fəlsəfi təlim kurslarının 
yaradılması və bu təlimin gənclərə və digər insanlara verilməsi . Diskussya klubununn 
təşkil edilməsi. İnternet məkan yaradılması və digər icmalarla və dünya icmaları ilə fikir 
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mübadiləsi, müzakirələr aparılması. Yerli və dünya problemlərinin, ümumbəşəri-dünya 
konstitusiyasın və ölkə konstitusiyasının rasional versiyasının  yaradılmasında, formulə 
edilməsində iştirak və onun təbliği , digər insanları cəlb etmək. Hər hansı bir qabiliyyəti 
öyrənmək - kitablar tapmaq, müəllim dəvət etmək, təşkil etmək. İcma üzvləri bütün 
fəaliyyətlərində elmi rasionalist baxışları , nəzəriyyə və kəşvləri təbliq etməli insanlarda 
elmə marağı və savadlanmağa həvəs yaratmalı, dinləri isə ifşa etməlidirlər, yas 
mərasimlərində dinlərin təbliqinə yol verməməli, bunun əvəzinə alimi dəvət etməli insan 
və cəmiyyət haqda kiçik mühazirə təşkil etmək məsləhətdir. Hər görüşdə bir elmi 
dünyagörüş mövzusunu müzakirə edin. İcmanın hər bir  üzvü  təlim kursunda təhsil alır 
və biliyini artırır ( danışmağı, düşünməyi, müzakirə etməyi, psixologiyanı, mədəniyyəti,  
rasional yaşamaq tərzini, musiqi və xüsusi qabiliyyətləri öyrənir). 
İcma öz tapdığı ideya, təklifləri, mövqeni  və ümumi Rasional Cəmiyyət konsepsiyasını, 
prinsiplərini daim mətbuatda, TV-də, radioda geniş  təbliq edir. 
İcma üzvü fasiləsiz öyrənməlidir - yaşadığı mühiti, icmanın prinsiplərini və əxlaq 
kodeksini , ərazini, fəaliyyət növlərini, tarixi bilməlidir. Düzü və səhvi ; yaxşı və pisi 
seçməkdə qabiliyyəti, biliyi olmalıdır. 
 
İİİ Qrup. Həyat tərzi. Sağlam, yaradıcı mədəni həyat tərzi  mövzuya aid kitablardan 
formalaşdırılır və icma üzvləri öyrənirlər. Burada düzgün qidalanma, iş mədəniyyəti, 
ünsüyyət mədəniyyəti, istirahət, idman növləri və s öyrənilir və təlim edilir və seçilmış 
həyat tərzi istifadə olunur. 
 
1V Qrup.  Rasional İcma və onun daxil olduğu yerli icma həyatı.  İcma və ölkə 
problemlərinin öyrənilməsi həllərinin tapılması, yerli və ölkə idarələrinə təklif 
edilməsi. Öncəgörmə tədqiqatlarının aparılması, icma region və ölkənin 
vəziyyətinin təsvir edilməsi, təhlükələrin müəyyən edilməsi, təklif və 
məsləhətlərin hazırlanması, idarə orqanlarına verilməsi, mətbuatda, icma problem 
və ehtiyaclarına idarə orqanlarının diqqətinin yönəldilmməsi və hüquqların təmin 
edilməsinin tələb edilməsi. Rasional İcma üzvləri öz mədəniyyəti, düşüncəsi, 
davranışı ilə elmi biliyi və cəmiyyət  və dünya haqda məlumatlı olmağı ilə 
başqalarından dəfələrlə üstün və nümunə  olmalıdır. 
 
V Qru . Mədəni həyat, adət və ənənələr, mərasimlər.  İcma evində kitabxana, qiraət, 
məlumat sistemi təchiz etmək,  dil kursları, bədii yaradıcılıq, musiqi, rəsm müğənilik 
qrupları yaratmaq . İcma üzvlərinə psixoloji, futuroloji  məsləhət xidməti təşkil etmək. 
Adətlərin təkmilləşməsi və səhv əlavələrdən azad olunması, yeni adətlər və mərasimlər 
yaratmaq. Yeni rasional şadlıq və yas mərasimləri ssenariləri yaratmaq və  insana zərər 
verən cəhətləri, artıq qidalanma və içgilərin normadan artıq olması, süni şişirdilmiş yas, 
toy,  şənlik mərasimlərindən imtina və daha rasional mərasimlərin yaradılması , təklif və 
təbliq edilməsi. 10 noyabr 2000 –ci il Rasional cəmiyyətin yaradılma günüdür.  İcma hər 
il 10 Noyabrı bayram  edir. Azərbaycan üçün “20- 21- mart Yaz –Novruz bayramı, 1 
Yanvar yeni il bayramı qəbul edilir. Habelə İldə  4 dəfə elm, azad düşüncə,  ağıl, insanlıq 
bayramı keçirilir.  
İcma ildə hər ay  bilik(- tarix, fəlsəfə, riyaziyyat, psixologiya, biologiya və digər), elm 
adamları, mədəniyyət , sağlam həyat, qabiliyyətlər günləri təyin edərək lazımı tədbirlər- 
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mərasimlər keçirir; rasional və  xeyirli bilikləri, qabiliyyətləri, məşhur alimləri , 
filosofları və ideyalarını  təbliq edir və mühazirə, bilik, qabiliyyət yarışı təşkil edir. 
Habelə ildə 4 dəfə müdriklər günü, problemlərin və yeni məqsədlərin müzakirə günü; 
4 dəfə icmada  fəaliyyətin planlaşdırılması günü təyin edilir. 
 
Vİ Qrup. Əmək və yaradıcılıqı.    İcmanın ehtiyacları olan xidmət növlərini öyrənmək və 
yeni növlər yaratmaq. İcmanın qabiliyyət sahiblərinin bilik və bacarıqlarını təlim etmək, 
gənclərə öyrədilməsi və müxtəlif qabiliyyətli əmək qruplarının yaradılması. Hər adamın 
öz qabiliyyətini yaratdığı əsəri, məhsulu  göstərməsi  üçün sərgi düzəldin. Hər adam 
bacardığı rəsm, musiqi, texniki qurğu,beyin  və əl  qabiliyyətini digər icma üzvünə 
könüllü və əvəz almadan öyrətsin 
Bu rasional cəmiyyət qərar qəbul etmə və müzakirələr sistemini oxuyandan sonra mövcud 
rəhbərlər və vətəndaşlar görəcəklər ki, onları idarə edən idarələr və prinsiplər nə qədər 
zərərli irrasional və qeyri - əxlaqi və zərərlidirlər. 
Gördüyümüz kimi müzakirələrdə iştirak şərtləri və tələblərinə əməl etmək lazımdır.  
Bir misal.  Tutaq ki, rasional cəmiyyət icması müəyyən bir 200 evi olan bir kənddir. 
İndiki qanunlara görə burada icma məsələlərini həll etmək üçün 9 üzvlük  bələdiyyə 
seçilir və regionda əlavə olaraq dövlət idarələri –vergi, təhsil, sosial müdafiə, polis 
prokuror məhkəmə və s. var.  Yeni sistemdə bu 9 üzv seçilməyəcək, əvəzində istənilən 
adam şərtləri öyrənərək və etik prinsplərə uyğun özü iştirak edəcək. Gözləmək olar ki, 
indi azı 20 – 50 adam iştirak etmək arzusunda olacaq fərq nə olacaq?  Cavab: 
- iştirakçıların sayı artdığı üçün daha çox məsələ daha effektiv həll olunacaq, yerli 

vergi daha tez toplanacaq və effektiv işlənəcək, 
- rəhbərlər büdcəni öz ciblərinə istifadə edə bilməyəcəklər, 
- rüşvət ala bilməyəcəklər və rüşvət verə bilməyəcəklər, 
- daha bir rəhbər - bələdiyyə sədri və ya müavini olmayacaq və təkbaşına heç bir qərar, 

protokol yaza bilməyəcək, 
- 2-illik dövr üçün rəhbər əvəzinə hər ayda bir nəfər kriteriyalara uyğun texniki 

təşkilatçı - nəzarətçi  razılaşma ilə və ya iddiaçı çox olsa,  püşk atma ilə təyin 
ediləcək. Bu adamın qadın olması məsləhətdir, 

- qərar və protokola imza atanlar  məsuliyyət daşıyacaq və buna görə büdcə imkanı 
daxilində və icma razı olsa, əmək haqqı alacaq. Qərarların bələdiyyədə qalan 
surətində bütün iştirakçılar imza qoyacaq başqa təşkilata verilən əslində isə ancaq 
təşkilatçı və mühasib imza qoyacaq. 

 
Sual : Rasional cəmiyyət icması necə həyata keçəcəkdir? -   İnsanların əməkdaşlıq 
vasitəsilə daha yaxşı yaşamağı və problemlərini həll etməsi aydın həqiqətdir. 
Əsasən gənclərdən ibarət 3-10 adam və ya istənilən arzu edənlər  ümumi maraq və 
ya peşə uyğunluğuna görə könüllü Rasional cəmiyyət icması yaratmaq istəyirlər, 
onun nizamnaməsini yazıb ölkədəki qanuna uyğun rəsmi dövlət qeydindən 
keçirirlər. Və yaxud  qeydən keçmiş belə bir icmanın filialı kimi  fəaliyyət 
göstərməyi razılaşdırırlar-bu asan və daha çox məsləhətdir.                                                    
Bu icmanı 1) kiçik ölçülü ilkin  icma sayca hər hansı bir inzibati ərazidə əhalinin 
1-5 % - inədək  miqdarında  2) 20-30 % miqdarında və 3) 60-70% -i miqdarında 
və çox olmaqla  üç inkişaf mərhələsinə bölmək olar. İcma böyüdükcə və üzvlər 
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onun nəzəri və praktiki həyatını öyrəndikcə,  icma hərtərəfli dinamik olaraq 
inkişaf edir və yetişir-kamilləşir. Hər mərhələdə icma fərqli olur.  
     2-ci mərhələyə çatdıqda dövlətin qanunları və idarəetməsinin bir hissəsi  Rasional 

cəmiyyətin prinsip və metodlərı ilə müəyyən edilir. Lakin buna qarşı güclü 
müqavimətləri elm və idrakla, təbliğatla dəf etmək lazım gəlir. Çünki istismarçı və 
zorakılığa arxalanan və onu tərifləyən və «əsaslandıran» təbliğat maşınına malik olan 
hakim sinif öz mövqeyini könüllü tərk etmək istəmir, onları ifşa edənlərə qarşı maneələr 
yaradır. Belə ki,  Rasional düşüncə –Rasional qərar qəbulu sistemi vasitəsilə rəy, qərar , 
qiymət həmişə və hökmən adi –mövcud qayda ilə hazırlananlardan daha düzgün,  daha 
rasional və ədalətlidir.                                                                                                                       

       3-cü mərhələdə tam rasional cəmiyyət dövlət quruluşu yaranmış olur. Və cəmiyyətin 
rasional pinsiplərlə təşkili və idarəsi cəmiyyətdə yüksək savadlılığın, elmin geniş 
yayılması , lazımi məlumatların hamıya çatmasının, aşkarlığın  saxlanmasından asılı  
olacaqdır. Qanun və ictimai idarəetmədə güzəştlərin yol verilməzliyi, icraçıların səhv 
etdikdə azad olunması və məsuliyyətə cəlb edilməsi, hamıya bərabər baxılması  zəruri 
amil olacaqdır . Hamının ictimai icra vəzifələri tutmaq, qanun və qərarların 
hazırlanmasında iştirak imkanı olacaqdır. 

 
İlkin Rasional cəmiyyət icmasının  ümumi xarakterik xüsusiyyətləri                          
1.   İcma bir ailə kimi yaşayır və əxlaq kodeksinə əməl etməyə çalışır. Bu o deməkdir ki:  
 Hər kəs digərinə qayğı və lazımı kömək etməlidir.  Hər adam digəri üçün yad deyil –ailə 
üzvüdür.    Münasibətlərdə  sui istifadə etmək, yoldaşı aldatmaq, özünü artıq hesab etmək 
, digərinin malını mənimsəmək, başqasına zərər vurmaq və s. ola bilməz. Prinsiplər: 
bərabərlik dostluq, ailəçilik, qarşılıqlı hörmət, xeyirə - şərə yaramaq, özünə xoş olmayanı 
başqasına etməmək.  
 İcmada əxlaq və etikaya  əməl etmək  əsas meyardır. 
2.   Periodik olaraq , həftədə azı bir dəfə toplantı keçirilir . İcmanın himni yazılır və hər 
toplantıda birlikdə xorla oxunur. Toplantıda hər hansı birgə əməkdaşlıq, maraq məsələsi 
müzakirə olunur, ünsiyyət edilir, kimi nə nayrahat edir - deyir və məsləhətləşmə aparılır, 
məsələləri necə həll etmək, kimə nə köməyi etmək, icmanın inkişafı ,ümumi fəaliyyət 
üçün pul toplanması və s. məsələlər həll edilir. İcma üzvləri yeni biznes açmaq, iştirak 
etməyi və idarə etməyi çox asan həll edə bilər, çünki üzvlər bir - birinə inanır.  Yalançı və 
hiyləgər adamlar icmaya  qəbul edilmir, lakin belə xasiyyət-davranış göstərməyə meyli 
olanlar bundan özləri könüllü imtina edirlər. Belə ki, belə davranış tez aşkar olur və 
icmanın tənbehinə - etirazına rast gəlir. Burada insanlar mövcud  cəmiyyətlər kimi adətən 
hər şeyə göz yuman , hər bir görünən səhv hərəkət və davranışa «nə işimə qalıb deyən» 
adamlar deyil.  
3. İcmada savadlı adamların olması lazımdır - psixoloq, müəllim, hüquqşünas, komputer 
mütəxəssisi və s. - bu adamlar  üzvlərə lazımı məsləhətlər verirlər. Toplantıda onlar 
İcmanın nəzəriyyəsi, dünyabaxışları haqda söhbətlər edir, suallara cavab verir, Rasional 
cəmiyyət ideyasını təbliq edirlər.  Hər toplantıda rasional cəmiyyət nəzəriyyəsi və 
praktikasına aid bir məsələ  müzakirə edilir, fikirlər irəli sürülür, bunun üçün mövzu və 
mühazirəçi əvəvldən təyin edilir. İnternet səhifə yaradırlar və cəmiyyət haqda məlumat 
yayır, yeni üzvlər qəbul edirlər. 
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4.  İcmanın fəaliyyətinin  əsas xarakteri odur ki, onlar rasional düşünür, hər bir işin 
rasional,  yəni effektiv, məqsədəuyğun, ağıl və  idraka, əxlaqa və mənəviyyata, 
humanizmə uyğun olmasına çalışırlar. Üzvlər bir - birinin xeyir işində iştirak edir. Eyni 
zamanda yas və bədbəxtlik olduqda mənəvi dayaq olurlar. Problemi təkbaşına yox, 
birlikdə həll edirlər. 
5.  İcma özü xeyir və yas mərasimlərinin yeni rasional qaydasını və ssenarisini qəbul edir. 
Belə ki, bu məsələlər indi çox pis vəziyyətdədir,  yəni konkret olaraq nə dini əsası, və 
yaxud ictimai səbəbi yoxdur. Bu adət və ənənələri heç vaxt cəmiyyət toplaşıb qəbul 
etməyib. O adət və ənənə zərərlidirsə,  dəyişdirilir. Toylarda , şənliklərdə hədsiz içki 
deyil, az miqdarda içki verilə bilər. Yasda isə  3 ,7 ,40 günlük, il ehsanları verilməsi, 
Cümə ehsanları ləğv edilir. Bunlar yas evinə ancaq zərər verir. Bunun əvəzinə ölünün 
basırılmasının üçüncü günü ev sahibi  başsağlığına gələnlər üçün ancaq çay, halva və 
pirojna tipli qidalardan ibarət  çay stolu aça bilər. Yasların mollaların və ya digər dini 
vəzifəlilərin müftə yemək və  gəlir mənbəyinə və təbliğat yerinə  çevirməsinə qəti yol 
verilmir.  1-ci başlanğıc Rasional icmalarda yasda  ölü sahibinin  razılığı ilə onun mənsub 
olduğu  dini kitabdan lazımı ayələr oxuna bilər. lakin məclisi idarə etmək, zəruri izahatlar 
vermək üçün  yas sahibi məclisə molla deyil,  bilik və əxlaq sahibi olan müəllimi, 
filosofu, psoxoloqu, elmi adı olan şəxsi dəvət edir.  Yasda mərhumun yaxşı işləri haqda 
söhbətlər edilir. Əsərləri, kitabları, düzəltdiyi, yaratdığı şeylər və ya onların şəkilləri  
göstərilir.  İcma üzvləri və qohumlar sonrakı yaxın bir necə həftədə bir  iki dəfə yas 
yerinə  çay stoluna lazım olan ərzaqla və digər zəruri qida məhsulları ilə razılaşıb gedirlər 
(lakin bu məcburi deyil, hamı öz düşüncəsinə görə hərəkət edir).  
     Yasda əsas etik qanun: yas sahibinə zərər vermək onu xidmət etməyə vadar etmək 
deyil, ona mənəvi və maddi kömək etməkdir ki, o itkini az, arxasında isə kömək hiss etsin. 
Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün rasional icma və yas sahibinin yaxın qohumları ölünün 
basırılması işini və xərclərini birgə edirlər. İcma bu məsələnin sadə  yeni qaydalarını  
razılaşdırıb qəbul edir. Rasionallığa uyğun olmayan təmrinlərdən imtina edilir. 
6. İcmada yuxarıda qeyd edilən 6 qrup fəaliyyətlər həyata keçirilir. Bu fəaliyyət  üzvlərin  
1) əxlaq və etik normalara əməl etməsi 2)qərar qəbulunda iştirakın etik tələbləri, 3) Qərar 
qəbul etmənin rasional proseduru, 4) qərarların əxlaqi - etik meyarları, 5) qərarların 
keyfiyyət meyarları çərçivəsində aparılır. 
7. Verilən təklif və qəbul edilən  həllər qəbul olunmuş meyarlara cavab verməlidir. 
Məsələn nəyi, nə üçün, hansı miqdarda, nə vaxt etmək? Əxlaqa uyğundurmu? Qanuna 
uyğundurmu?  Bərabərlik prinsipi pozulmur ki?  Hansı xeyir və zərərlər ola bilər ; Zərərin 
qarşısı alınırmı ? və necə? Prioritetdirmi? Rasionaldırmı? Başqa həll yoxmu? Daha yaxşı 
yol yoxmu? İcra etmək mümkündürmü? Köməksiz, yaşamaq imkanından məhrum, 
icmadan kənarda qalan varmı?  Və sair suallara cavab verməlidir. 
8. Rasional icmanın  əsas etik dəyərləri : 
 Rasionallıq, bərabərlik, icmanın vahid ailəçiliyi, insana hörmət, qarşılıqlı kömək, 
əməkdaşlıq, icmanın bərabər iştiraklı özünüidarəsi,  əxlaqi davranış və etikanın aliliyi , 
icma üzvünün birinin digərinə zərər vurmaması, xoşuna gəlməyəni etməməsi, hər adamın 
özünə xoş gəlməyəni digərinə etməməsi, başqa icma və millətlərə yaxşı gözlə baxılması .  
    Lakin icma üzvünün səhvini tapıb demək, izahat almaq hər kəsin borcudur. Hər bir üzv 
digərinin hərəkətindən nayrazı olduqda bunu açıq həmin adama deyir, gizlətmək daha 
zərərli olardı, lakin cavabla razı olmadıqda icma yoldaşlarına deyir və bu müzakirə 



 216 

olunur. Hər tərəf icmanın prosedurlara uyğun əsaslandırılmış qərarla  razılaşmalıdır. 
Sübut olunan  səbəb göstərmədən  razılaşmamaq icma əxlaq və davranış prinsiplərindən,  
ümumi qərara gəlmək prinsiplərindən imtina etmək deməkdir. Və belə razılaşmayan tərəf 
ona vaxt verilərək anlamasa, icmadan azad olunmalıdır.  
9. Rasional Cəmiyyət icması formal və insanın istədiyini etmək, istədiyi kimi yaşamaq 
cəmiyyəti deyil. Burada icma üzvü olarkən insan cəmiyyətin prinsip və qaydalarını qəbul 
edərək hər bir üzvlə müqavilə bağlamış olur ki, hamı həmin cürə davranacaqdır və bu 
onun normal və təhlükəsiz həyatını, effektiv işini, hüquqlarını təmin edir. Bu müqavilə 
rasional birgə yaşayış və əməkdaşlıq müqaviləsidir. Müqavilənin əsas prinsipi heç kəsin 
heç kəsə zərər vurmaması, mane olmaması və başqalarının xoşuna gəlməyən davranışda 
olmaması və digər - əxlaq, kollektiv qanun  yaratma və idarəolunma, ümumi əmlakın, 
torpaq və təbii sərvətlərin istifadəsi, ünsiyyət tələbləridir. Belə dəqiq və insanların bütün 
həyatını əhatə edən sistemdə ikiüzlüyə, baş girələməyə, aldatmağa, yaltaqlanmağa, özünü 
kiminsə qulu hesab etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bütün sistem məhz hamının bərabər 
hüquqlu ictimai mülkiyyətə və onun xeyrinə;  bərabər hüquqlu  eyni qiymətli insan kimi 
qəbul etməklə konstruksiya edilmişdir. Sistem mövcud sistemlər kimi bir qrupu daha 
yaxşı vəziyyətdə, nemətlərdən üstün istifadə imkanları  verməklə deyil,  hər adama eyni 
bütün maddi texniki iqtisadi imkanlar, hansı şəxsi imkanlar verirsə,  həmin imkana 
malikdir. Burada “çox qışqırana çox məmə verilir”  çox “ağlayan günahsızdır “prinsipi 
işləmir.  İqtisadiyyatda istismar tamam ləğv edilir. “İstismar etməmək”- əxlaq 
prinsiplərinə daxil edilib.  Burada lobbilərə, partiyalara,   çox əldə etmək üçün hay - 
qışqırıq salanlara, daha hiyləgər davranışa yer yoxdur. Rasional prinsiplər və onları  sübut 
və faktlarla həqiqi informasiya ilə həyata keçirən cəmiyyətin  qarşısında belə oyunlar 
keçə bilməz. Çünki saxtakar və zorakılıqla, yalanla vəzifə tutmaq, daha çox əldə etmək 
istəyən adam rasional əks arqumentlərlə qarşılaşacaqdır.  Ona gərə hər kəs çalışacaqdır 
ki, düzgünlüklə yaşasın və düz danışsın.   
10. İcmada qəbul olunmuş əxlaq və etik normalara və fəaliyyətə,  ümumi məsələ həll 
etmək qaydalarına nəzarəti icma özü edir. Hər hansı razılaşdırılmış qaydanı pozan üzv 
başa salınır, düzgün  yol göstərilir. Səhv etmiş adam səhvini boynuna alıb üzr istəməlidir. 
İcma əxlaq və fəaliyyət qaydalarına əməl etməyən üzvlükdən azad olunur. 
11. İcma üzvləri icmaya yeni üzvlər cəlb etməklə  və yaşadıqları ərazidə daha rasional 
həyat tərzi , ictimai qayda əldə etməklə, rasional idarəetmə  məqsədinə çalışırlar.  
 Üzvlər yerli ərazi idarəetmə idarələrində vəzifə tutur, seçkilərdə yer almaq üçün çalışır 
və ərazini kəndi , şəhəri , ölkəni bütövlükdə böyük  rasional icmaya çevirməyi qarşılarına 
məqsəd qoyurlar. Bunun nəticəsində əhali daha rasional qanunlar, idarə qərarları, 
məhkəmə sistemi, yüksək inkişaf , insana hörmət  və hər bir insanın rifahının təmin 
edilməsini əldə edirlər və bütün pisliklərdən xilas olurlar. Bu yolda onlar qarşılıqlı kömək 
və  müdafiə, məsləhətləşmə, əməkdaşlıq, ailəçilik,  əxlaq və etikaya əməl etmək  
prinsiplərindən istifadə edirlər. İlkin İcmada iştirak edərək icmanın köməyindən istifadə 
edərək  dövlətin idarələrində, parlamentdə vəzifələr tutaraq icmadan çıxmağa yol 
verilmir. Belə adam öz vəzifəsindən istifadə edərək Rasional cəmiyyət prinsiplərini, qərar 
qəbul etmə sistemini istifadə edir və təbliğ edir. İcma işlərində iştirak edir və öz köməyini 
edir. Rasional İcma bəzi adamların varlanması, vəzifələr tutması üçün deyil . İcmadan 
kömək alıb işlərini qaydaya salandan sonra  həmin adamın icma işlərindən imtina 
etməsinə  mənəvi haqqı yoxdur. Bu halda icma vasitəsilə  əldə etdiyi yeni maddi və 
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vəzifə statusunun əvəzi ödənməlidir. İcmanın hər bir üzvü sosial siyasi 
mövqeyindən(qeyri - rasional dövlətdə) pul imkanlarından istifadə edərək icmanın 
mədəni tədbirlər, Rasional cəmiyyət ideologiyasını təlim və təbliğat etməyə, icmanı 
genişləndirməyə , kitabxana - məlumat mərkəzi yaratmağa, təhsil, səhiyyəyə kömək, 
əxlaq və etikaya əməl etməyə və bütün icma məsələlrinə kömək etmək məqsədi olmalıdır. 
12. Rasional icma rasional dövlət yaradılana qədər öz icma daxili fəaliyyətini üzvlər arası 
münasibətləri qəbul etdikləri rasional əxlaq və davranış prinsiplərinə əsasən 
nizamlayırlar. Rasional olmayan dövlət  orqanlarına və qanunlarına əsaslanmırlar. Öz 
məsələlərini dövlət hüququ mühavizə orqanları vasitəsilə həll etmirlər. İstəsələr hətta 
özlərinə xüsusi kodeks -  icma qanunları yarada bilərlər. 
13. Bir böyük ərazidə yaşayan icma üzvləri şəxsi bizneslərini: istehsal, xidmət, ticarəti 
birləşdirib  rəqabət olmadan birlikdə planlaşdırmaqla daha effektiv idarə edir və nəticədə 
artıq xalis gəlirlərini bir fonda toplayaraq icma ərazisini, həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq  
və üzvlərin mədəniyyətlə, yaradıcılıqla məşqul olmalarına kömək edirlər. 
 
Sual:  Rasional cəmiyyət icmasına üzv olmaqla olmamağın fərqi nədir? 
Cavab: Üzv olmayan əgər ictimai işlərə, məsələlərin həllinə qoşula bilmirsə, bixəbər 
qalırsa, problemlə, çətinliklə  rastlaşdıqda onu həll edə bilmirsə və səhv addım atırsa 
əxlaqı qanunu bilməyərəkdən   səhv hərəkətlər edə bilirsə, başqasına qarşı zorakılıq edə 
bilərsə , hüquqlarını qoruya bilmirsə, ünsiyyət etmək üçün ona düz yol göstərəcək  adam 
tapa bilmirsə, özünü tənha hiss edirsə, pis işlərə qurşana bilərsə və s. Rasional cəmiyyət 
icmasında isə bunun əksinədir. Burada məsələn, Hər bir insan : 
-    Layiqli yerini tuta, icma üzvləri ilə ünsiyyətdə ola, kömək  ala,  bədbəxtlik və yas 
olduqda lazımı mənəvi və maddi yardım ala, öz qabiliyyətini inkişaf etdirə,  düz yol 
seçmək üçün məsləhət ala bilər, əməkdaşlıq edərək öz problemini həll edə bilər. 
- Səhv etdikdə bunu ona başa sala bilərlər və düzgün yol göstərərlər və s. 
 
Rasional cəmiyyət icmasını üzvünün fərdi həyatı 
      İcma üzvü yaşamaq üçün zəruri gəiri bir yerdə işləməklə qazanır. İşdən sonra dincəlir  
və icma evinə gedir, azı həftədə iki dəfə  bu zəruridir. Göstərilən  6 qrup fəaliyyətlə (biri 
ilə və ya istədiyi miqdarda )marağına görə  məşğul olur icma məsələlərində iştirak edir; 
Yorğunluq və çətin hisslər keçirdikdə icma üzvləri ilə ünsiyyətdə ola bilir, habelə özünü 
təlqin üsullarından (meditasiya) istifadə edir; problemlərini icmada deyir və icma lazımı 
kömək təşkil edir.  İcma əsasən öz üzvlərinin verdiyi xüsusi məsləhətlər təşkil edir. 
Ehtiyacı olduqda   pulsuz futuroloji və digər məsləhətlər alır. 
 Rasional Cəmiyyət icmasında rəqabət yoxdur.  Burada ailə prinsipi mövcuddur, yəni hər 
kəs yaşamaq üçün öz cibini güdərək digərinin sıradan çıxarmaq və ya zərərə uğratmaq, 
meydandan uzaqlaşdırmağa çalışmır.  Bu, liberal bazar və ya kapitala xidmət üçün 
yaşama sistemi deyil. Belə keçmiş sistemdə məlumdur ki, insanlar rəqabətdə 
kasıblaşmaq, insan sifətini itirmək, əzablı həyat yolunu qəbul etmək 
məcburiyyətindədirlər. Təklər ağa cibi üçün işləməlidirlər. Və elə buna görə də 
bəlalardan, istismardan,  qeyri - rasional dövlətin onu əzməyindən xilas olmaq, insan kimi 
yaşamaq üçün  insanlar rasional icma formasında yaşamaq yolunu seçirlər. Burada isə 
əməkdaşlıq və bir birinə kömək etmək prinsipi var. Rəqabət əvəzinə onlar əmək və 
yaradıcılıq fəaliyyətlərini birləşdirir daha effektiv təşkil edir, problemlərini birlikdə həll 
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edir.  Gənclərə və peşəsi olmayanlara, olanlar, ixtisaslı üzvlər hamilik edir, məsləhətçi 
olurlar. Bu işlər pulsuz edilir. Bu məsələ İcma evində hökmən müzakirə və həllin 
tapılması obyektidir. İcmada üzvlər ya gəlir gətirən işdə işləyir ya da öyrənmək ixtisas 
artırmaq üçün şagird olurlar. Onların birgə fəaliyyət - biznes qurmaq üçün böyük şansları 
olur- çünki bir birinə inanırlar. Bekar oturan olmur. İcmanın vəzifələrindən biri də icma 
və üzvlərin şəxsi problemlərinin həllini tapmaq və həyata keçirməkdir. 
Beləliklə aşağıdakı eytiyaclar Rasional cəmiyyət  icması üzvlərini bir brinə  bağlayır:  
İnsanların cətinlikdən xilas olmaq ehtiyacları; 
Ünsiyyət və fikirlərlə bölüşmək; 
Probleminə həll  və real kömək tapmaq ehtiyacı; 
Biliyini artırmaq, mübahisə etməklə həqiqəti tapmaq ehtiyacı; 
Eyni peşə və maraqlar; məlumat  almaq və onu analiz etmək ehtiyacı; 
Dostluq, mənəvi dayaq tapmaq ehtiyacı; 
Məsləhət almaq və düzgün addım seçmək ehtiyacı ; 
Öz hüquqlarını qoruya bilmək ehtiyacı; 
Xüsusi sahələrdə bilik almaq ehtiyacı:  
Fəlsəfi, psixoloji meditasiya, öncəgörmə gipnoz, bioenerji qabiliyyətlərinin inkişafı, 
rasional ünsiyyət, sağlam həyat tərzi , sözün psixi və fiziki gücü  təlimləri və s. 
 
 Rasional Cəmiyyət icmasının minimum funksiyaları: 
Rasional İcma prinsiplərini yaymaq və öyrənmək, tətbiq etmək, rasional sağlam yaradıcı 
və insani əxlaqi həyat yaşamağı təbliq və yerinə yetirmək; 
Üzvlərin şəxsi və ümumi problemlərinin həllini təşkil etmək; 
Əməkdaşlıq və qarşılıqlı kömək prinsiplərini öyrənmək və etmək; 
Yeni Rasional insanın tərbiyəsi və yetişdirilməsi ; 
İcmanı genişləndirmək kəndlərə,  şəhərlərə, tam ölkəyə yaymaq və miqdarca çoxalmaq; 
Digər dövlətlərdə yaymaq və  təlimin səmərələşdirilməsinə kömək etmək; 
Ümumi Rasional dünya idarəsini –dövlətini qurmağı hazırlamaq; 
    Rasional cəmiyyət icması(RCİ) həm məktəbdir, həm əməkdaşlıq yaradan imkandır, 
həm dünyanı sərbəst dərk etmək üçün düşündürməkdir. RCİ  insan olmaq üçün,  insan 
kimi yaşamaq üçün ümumi məsələləri həll etmək üçün kollektivdir. RCİ rasional həyat 
tərzidir , metod və vasitədir. Ümumi məsələləri məhz birlikdə ortaya qoymaq, həllini 
tapmaq və icra etmək, məhz bütün tarix ərzində bəşəriyyətin əsas problemi  olmuşdur. 
Məhz buna görə insanlar həmişə müharibədə, konfliktdə olmuş, əxlaqa çox zaman əməl 
olunmamış, istismar və ədalətsizlik bəşər həyatının xarakterik xüsusiyyəti olmuşdur. Bu 
böyük məsələ Rasional Qərar Qəbuletmə ideyasında həll olunur. Burada  dialoq aparmaq, 
fikir söyləmək, problem həll etmək üsulu verilir. İcma üzvləri  bu üsulu öyrənirlər və bu 
təlim və praktika inkişaf edərək kamilləşərək bütün kəndlərə, şəhərlərə, ölkələrə 
yayılacaq və nəhayət, bu sadə üsul və qaydalar ilə arzu etdikləri bütün tarixi 
problemlərdən xilas olacaqlar.     Hər insanı, icma  və ölkəni yeni qərar qəbulu üsulu xilas 
edəcək.   Bundan sonra icmalar düzgün iqtisadi, sosial inkişaf və gəlir/məhsulların təbii 
ədalətli bölmə prinsiplərini, ehtiyatlardan düzgün istifadə, insana qayğı və həyatın hamı 
üçün normal təmini prinsiplərini özü  tapacaq və həyata keçirəcəklər. 
Fərqli cəhətlərdən biri   həqiqətin, ideyanın, ağılın , rasional prinsipin  əsas olmasıdır. 
İnsan şəxsiyyətinin, nüfuzunun, vəzifəsinin  ilahiliyin əhəmiyyəti yoxdur. Burada vəzifəli 
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və ya varlı adamın sözü qiymətli deyil, ağıllı, həqiqəti müdafiə edən istənilən adamın 
sözü qiymətlidir.  
     Konfuçi təlimindən və mövcud avtoritar idarə metodlarından (hamısı belədir) fərqli 
olaraq yaşca;  vəzifəcə; saqqalın uzunluğuna görə, daha varlı olmasına görə böyüyün  
sözü həlledici, hakim qəbul edilmir- yalnız rasional ideya, fikir, qərar –həqiqət hakimdir. 
Bütün insanlar vəzifə və dövlət qulluqçusu  nüfuzundan asılı olmayarq bərabərdir. 
    Burada insanları bir- birindən yalnız davranış və biliyinə, fəaliyyət nəticələrinə görə 
fərqləndirən ictimai titullar şkalası qəbul olunur. Burada yalnız müəyyən zaman dövrü 
ərzində müyyən fəaliyyət - elm, əxlaq qabiliyyət davranış, müdriklik sahələrində, ailədə 
və ya ictimai yerdə, danışmaqda nitq söyləməkdə, konkret peşədə  daha qabiliyyətli  və 
üstünlər ola bilər. Belə üstünlüyün isə qərar qəbulunda əhəmiyyəti yoxdur. Çünki hər bir 
insan insandır;  bütün keyfiyyət, xarakter parametrlərilə onda həm yaxşı, həm pis 
cəhətləri, şəxsi fikri və şəxsi mənafesi var. 
 
Mövcud quruluşlar içində yaranan Rasional cəmiyyətin inkişafı 
Bu cəmiyyətlər 6 fəaliyyət növündən biri və hamısı üzrə maraqlar dostluq, istirahər, 
mədəniyyət, musiqi, elmi texniki bədii yaradıcılıq və s  klub, birlik icma formasında 
yaranırlar.Rasional cəmiyyət icmaları inkişaf və hər yerə yayılmaq dəyişdirici rolunu 
artırmaq maarıfçilik və təlim vermək üçün  ümumi fond yaradırlar. Hər üzv gücü çatdığı 
miqdarda fonda pul, avadanlıq, vasitələr verir, vaxt  sərf edir.  İcma zəruri olaraq İcma 
evi yaxud Bilik evi adlı bina, otaq tikir və ya alır və bütün fəaliyyətini burada planlaşdıır, 
müzakirə edir, təlim verir, təlim alır, iclas və görüşlər keçirir.  Bilik evi bütün üzvlərə və 
üzv olmayan adamlara gənclərə və şagirdlərə açıqdır. 
     İcmaya  üzv olandan sonra hər bir üzv fərdi  təlim kursu keçir. Burada rasional 
cəmiyyət nəzəriyyəsini,  dünyanın quruluşunu, mövcud ictimai sistemi, rasional 
dünyagörüşü,  insan və cəmiyyət nəzəriyyəsini, rasional əxlaq və davranış, ətraf  sosial 
ictimai təbii mühitlə əlaqələr, danışmaq fikir söyləmək rəy formulə etmək anlamaq;  
rasional qərar qəbulu metodunu və prosedurları,  gələcəyi görmə, ixtiralar metodlarını  və 
s zəruri mövzular anlayışlar  ilə ilkin tanış olur. Ona lazım olan digər zəruri bilikləri,  
qabiliyyətləri öyrənir. Sonra həmin adam öz arzusu ilə tam üzvlüyə qəbul edilir. Bundan  
sonra da fasiləsiz biliyini artırır, bu mövzuları, anlayışları  müəyyən səviyyəyə qədər 
ardıcıl  öyrənir. Bu haqda xüsusi təlim təşkil olunur. 
    Yuxarıda qeyd edilən böyük miqdarda fəaliyyət, əməkdaşlıq qrupları  üzrə icma üzvləri 
konkret məqsədlər, öyrənmə, təbliqat, müzakirə, icma həyatı və s – tədbirləri, fəaliyyəti 
planlaşdırır və icranı təşkil edirlər. 
Adından göründüyü kimi rasional cəmiyyət  rasionallıq, ağıl, idrak, bilik anlayışlarını 
əhatə edir.  İcma evi məhz rasionallığı istifadə edən və yayan, rasional ideyaları, təklifləri, 
mövqeləri hazırlayan və yayan , bilik mənbəyi, məsləhət, məlumat, təlim mərkəzi  rolunu 
icra edir. 
     Rasional cəmiyyət insanı öz biliyi qabiliyyəti, düşüncəsi, məntiqi,  əxlaqı və düzlüyü 
ilə  digər insanlardan dəfələrlə yuxarıda olmalı, etalon olmalıdır. Bu keyfiyyətlərə o 
özünü - təlim və müəllim köməyi ilə çatır və özü də  gənclərə və kənar adamlara müəllim 
rolunu icra edir. 
      İcma üzvləri yaşadıqları dövlətin qanunlarına tabe olur, ərazi inzibatı idarəsində və 
yerli özünüidarə orqanlarında  iştirak edir; öz rollarını düzgün icra edirlər. Ölkə seçkili 
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orqanlarına seçilməyə çalışır və hüquqlarını birlikdə müdafiə edirlər. İcma üzvləri 
yaşadıqları kənd, şəhər, ictimai və dövlət vəzifələrinə aktiv olaraq keçməli  və həmin 
yerlərdə aktiv fəaliyyət göstərməlidir. İcmanın üzvləri hər bir köməyi arzu edən icma 
üzvünə edir ki, onlar dövlətdə zəruri vəzifələri tutsunlar. Bu Rasional Cəmiyyət prinsip 
və ideyasının yayılmasına, tətbiqinə kömək edən zəruri fəaliyyətdir. Icma vasitəsilə 
dövlətdə, yerli idarələrdə vəzifə alan üzvlər icma ilə müqavilə bağlayır və  icmanın işinə ( 
təlim, təbliqat, maariflənmə) və üzvlərinə hər cür kömək etməlidirlər.Vəzifə almış üzvlər 
icmadan çıxa bilməzlər və icma işində adi üzv kimi bərabər hüquqla  iştirak 
etməlidirlər.(İcmada üstünlük dərəcələri yoxdur, hamı bərabərdir) 
 
Cavanlıq dövrünə çatmış Rasional İcmanın və insanın təsviri   
    Rasional fəlsəfi nəzəriyyə bildirir ki, hər şey konkret mühit daxilində  konkret 
kombinasiya, strukturdur və hər şey yeni mühitdə başqa kombinasyalı strukturdurdır. 
Mühitlər fasiləsiz dəyişir və dəyişmə mərhələləri arasında çox və ya az zaman keçir. 
Buradan belə nəticə çıxır ki hər şey yaranma - strukturlaşma bütövlük əldə etmə,  
zəyifləmə - başqa kombinasiyaya keçmə  həyatını yaşayır.. İnsan həyatını götürsək bu 
doğulma, uşaqlıq,  cavanlıq , ahıllıq, qocalma və ölmə deməkdir. Hər mərhələ spesifik 
parametrlərlə  xarakterizə olunur. Eynilə, hər bir cəmiyyət, hər şey belədir. Rasional 
cəmiyyətin bu həyat yolu necə ola bilər?. Bu cəmiyyət də eynilə doğulma, uşaqlıq, 
cavanlıq müdriklik,  qocalıq,  ölüm dövrlərini yaşamalıdır. Bu cəmiyyət də başqa varlıqlar  
kimi eyni oxşar dalğa varı artma azalma (qalxma enmə)inkişaf xətti ilə getməlidir. 
Yaxşılar da ölür pislə də. Burada da müstəsnalar ola bilməz. Lakin bu cəmiyyət ədalətli 
prinsipləri rəhbər tutduğu üçün və insanların yeganə sülh şəraitində və hamının yaxşı 
yaşamalarını nəzərdə tutduğuna görə onun məhv olması bu həyat tərzinin məhv olması 
demək olardı. Demək, gələcək insanlar bu sistemin məhv olmasına yol vermədən onun 
daha yüksək səviyyəsini əldə etməyə çalışmalıdırlar. Bu müxtəlif mərhələlərlə baş verə 
bilər. Beləliklə, gələcək min illər ərzində dünya bu istiqamətdə inkişaf edə bilər, şübhəsiz 
əks qüvvələrin təsiri  mühitində. Rasional cəmiyyətin həyatı müxtəlif pillələrdən ibarət 
olaraq uzun dövr  bir neçə min il ərzində yaşaya bilər,  sikl qanununa uyğun olaraq  
insanlar müəyyən dövrdə ictimai iştirakdan uzaqlaşıb ancaq şəxsi işlərilə məşğul olmağa 
meyl edəcəklər. Bu zaman fürsətdən istifadə edən və genlərində diktatura xassələri qalmış 
adamlar icraçılığı ələ alandan sonra əks qüvvəyə rast gəlmədən bütün güc qüvvələrini 
özünə tabe edəcək və  diktatura rejimi yaradacaqdır. Ondan sonra cəmiyyətin diktaturanın 
pis olmasını başa düşmək üçün illər lazım gələcəkdir və nəhayət, yenidən cəmiyyət 
rasional prinsiplərlə təşkil olunmağa başlayacaqdır, şübhəsiz, bu toqquşmalarla olacaqdır. 
Rasional cəmiyyət daha rasional gələcək faza dəyişmələri, ssenariləri hazırlaya və onunla 
yaşaya bilər.   Cavanlıq dövründə cəmiyyətin əsas ideyaları 80 % əhaliyə yayılmış olacaq, 
müxtəlif kiçik icmalar, xeyli inkişaf etmiş və yeni mədəniyyətin, dünya görüşün 
daşıyıcıları olacaqdır. Mövcud dövlətlər əvvəllər seçki sistemindən imtina etməyərək 
ictimai qərar qəbulu sistemi yaratmaları və ondan  bəzi məsələlərin həllində istifadə 
edəcəklər. Ona görə də mövcud dövlətlərin  parlamentlərinə rasional icmalar aktiv 
nümayəndələr irəli sürmək və onu müdafiə etmək yolunu tutmalı olacaqlar. Lakin bu 
deputatlar həmin icmalardan tam asılı və onların mövqelərini müdafiə etməlidirlər. 
Nəticədə parlament çoxluğuna malik olaraq rasional icma deputatları rasional cəmiyyətin 
bütün prinsiplərini həyata keçirən qanunlar və qərarlar verilməsini həyata keçirəcəklər. 
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Sonra qanunların, qərarların verilməsi və idarə icraçılığı ayrılacaqdır. İcraçılar yalnız 
hazır qərarları, layihələri icra edəcəklər. Qərar və layihələri isə institutlar, cəmiyyətin 
azad iştirakı ilə hazırlayacaqlar. Təkcə parlament vasitəsilə deyil, habelə şəhər qəsəbə, 
region, kənd idarə sistemlərinə aktiv daxil olmuş rasional cəmiyyət icma üzvləri rasional 
prinsiplərin  həyata keçirilməsinə və yerli seçkilərdə qalib gələrək cəmiyyətin tam 
rasionallaşmasını əldə edəcəklər. Beləliklə, həm yuxarıdan, həm də aşağıdan bütün dövlət 
rasional cəmiyyət sisteminə keçmiş olacaqdır. Ona qarşı olanlar isə siyasi partiyalar güclü 
hərbi qruplar dini qrup və partiyalar, kapital sahibləri olacaqlar. Məhz onlara ədalət deyil 
dominanlıq – üstün hüquqlar lazımdır.  Əslində ədalət haqda düşünməyərək  hamı bunu 
daha çox istəyərdi. Lakin  rasional cəmiyyət nəzəriyyəsi hesab edir ki rasional olmaq yəni 
stabil, sülhlə, rəvan, nayrazılıq olmadan yaşamaq üçün  hər hansı adam və qrupa üstün 
hüquqlar, imkanlar verilməsin, verilsə, o, öz qrupunun mənafeyini güdərək belə hüququ 
və imkanı olmayanları əzəcək, istismar edəcək. 
Ölkələrin – xalqların quruluş və həyatının rasionallıq dərəcəsi                                    
Hər bir insanın davranışını, məqsədini, ünsiyyətini , həyatını ölçmək üçün rasionallıq 
dərəcəsi anlayışı yaradılması lazımdır. Habelə icmaların kənd, şəhər, kollektivin dövlətin 
bütün fəaliyyət və məqsədlərinin rasionallıq dərəcəsini ölçmək və belə qiymətləndirmə 
aparmaq lazımdır. Bu onların özünü dərk dərəcəsini artırar və daha da səmərələşməyə 
kömək edər. Onlar öz səhvlərini, eyiblərini bilməsələr necə səmərələşə bilərlər? Səhvlər 
isə insanın və bütün canlıların xarakterik xüsusiyyətidir.  Səhvləri tapmaq üçün peşəkar 
bilicilər  obyektiv analitiklər lazımdır və hər zaman onlar tərəfindən müşahidə olunmaq, 
qiymətləndirilmək lazımdır. Özünü tərifləmə,  özünü həmişə ağılı hesab etmək, özündən 
razılıq  səmərələşmə üçün stimul və səbəb vermir. 
 
Avropa  icması və  rasional cəmiyyət 
    Avropa Ittifaqı təşkilatında ölkələrin  bir  çox həyatının  məsələləri  razılaşdırılmış 
ümumi prinsiplər qanunlar altında idarə olunur. Bu sahələr azadlıq, demokratiya, insan 
hüquqları ; sərbəst iş yeri, yaşayış yeri seçmək;  ali məhkəmə instansiyası rolunu icra 
etmək, ümumi təhlükəsizlik, vahid ordu   və digərləridir. Lakin idarəetmə avtonomdur hər 
dövlət öz xalqı qarşısında məsuliyyət daşıyır. 
    Avropa icması dünyanın digər icmalarına, dövlətlərinə isbətən daha yüksək 
mədəniyyət və təşkili ilə fərqlənir.  İttifaq dövlət və bazarın birləşməsinin  digər 
elementlər  (cəmiyyət və təbiət) üzərində üstünlüyü və  cəmiyyətə  və təbiətə nisbətən 
dövlət aparatına və bazara daha çox diqqət və  qayğı göstəməsi  ilə xarakterizə oluna 
bilər.  Bu ölkələr böyük avtonom idarəyə  malikdirlər. Hər birində yenə də varlı hakim 
sinif qanun  yazır və idarə edir. Bu ölkələrdə də məhz bu səbəbdən müxtəlif problemlər: - 
cəmiyyəti aktiv istismar etmək, gəlirlərin daha çox sahibkarlara və aksionerlərə hansı ki 
əsas hissəsi varlı sinfə mənsubdur ( əhalinin 25% - i); cinayətkarlıq,  narkotiklərin  
istifadəsi və alveri; sabaha ümidsizlik;  işsizlik, sahibkarın işçi üzərində absolyut 
hakimiyyəti və diktaturası,  insanların davranışında individualismin üstünlüyü  və 
kollektivizmin olmaması, insanların sosial həyatdan uzaqlaşması, ünsiyyətin azlığı və s. - 
mövcuddur.  
      Yüksək və aşağı dövlət strukturlarında rüşvət və sui istifadə halları olur.  Varlı hakim 
qrupun və bazarın birləşməsi lobbiçilik yaradır və nəticədə ölkələrin parlamentləri 
tamamilə başqa xalqların daxili işinə qarışa, başqalarının mənafeyinə zidd olan qanunlar 
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və qərarlar qəbul edə bilərlər. Məsələn türklərin ermənilərə qarşı genosidi haqda qanunlar 
İraka, Əfqanıstana qarşı aqressiya və s. Özlərini insan hüquqlarının demokratiyanın 
tərəfdarı və müdafiəçisi adlandıran  bu dövlətlər  daha çox dünyada Xristian xalqlarının 
mənafeyini güdmək,. onların haqsız hərəkətlərini görməmək və nəzərə almamaq, lakin 
müsəlman dövlətlərinə qarşı hər hansı bir fəaliyyəti müdafiə edir, hətta aqressora kömək 
dirlər. Məsələn,  1988 –cı  ildən Azərbaycan xalqına qarşı  başlamış və hələ qurtarmayan 
erməni aqressiyasına son qoymaqa çalışmır, lakin maddi yardım edirlər. Tez - tez bu və 
digər Avropa ittifaqına daxil olan ölkədə həm dövlət qulluqçularının, həm şəxsi aksioner 
müəsisələrin:  – səhiyyə, təhsil, polis, dəmiryolları, tərsanə işçiləri sosial hüquqlar 
uğrunda tətillər edirlər, dövlətin səhv siyasətinə etiraz edirlər. 
Bu faktlar sübut edir ki, Avropa icmasının ümumi idarə aparatı və dövlətləri tam rasional 
cəmiyyət adlana bilməzlər. Onlar başqa icmalardan qismən irəlidə olsalar da, Rasional 
cəmiyyət: prinsiplərindən, qərar qəbulu üsulundan, iştirak mexanizmindən və həyat 
tərzindən, mədəniyyətindən  xeyli geridədirlər. Avropa ölkələri rasional cəmiyyət 
prinsiplərinə və qərar qəbulu sisteminə keçsəydilər qeyd edilən problemlər və arzu 
edilməz hallar olmazdı. 
 
Rasional cəmiyyət haqda son söz 
      Hələ ki, hər bir icma və cəmiyyətin – dövlətin  rasional ictimai quruluşu qanun və 
qərar vermə mexanizmi yaradılmayıb,  habelə dünya rasional dövlətlər birliyi və onun 
idarəsi yaradılmayıb bütün sülh, harmoniya, təbiətə qayğı, ədalət, dialoqa çağırış 
danışıqları elə boş sözlər olaraq qalacaqdır. Hələ ki, cəmiyyətləri qruplar və tək 
diktatorlar idarə edəcəkdir, ədalətsizlik və səhv idarə davam edəcək. Hələ ki, insanlar öz 
icmalarında  kənd, qəsəbə, şəhər, regon ,dövlət iş kollektivlərində Rasional qərar qəbulu 
metodlarını öyrənməmişlər və tətbiq etmirlərsə, rasional həyat yaşamırlarsa, gələcəyi 
araşdırıb düzgün məqsədlər və planlar icra layihələri yaratmırlarsa,  onlar əzablardan, 
ədalətsizlikdən xilas ola bilməyəcəklər.  
 

----------------- 
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HİSSƏ 3.   RASIONAL  DAVRANIŞLAR , MƏRASİMLƏR. MƏSLƏHƏTLƏR 
 
İnsan həyatı və cəmiyyətdə yaşaması  xaotik proses deyil. Bu həyat cəmiyyətə və ümumi 
mühitə tam  uyğunluq və razılaşdırılmış formada baş verir. İnsanın fəaliyyəti üzərinə 
düşən məsuliyyəti dərk edərək  və zəruri əxlaq və davranışa əməl edərək insan və 
cəmiyyət, təbiət  haqda biliklərə, həyat qanunlarına, dünyanın vahidlik  qanunlarına 
əsaslanır. Öz həyatınızı rasional qurmaq üçün bu kitabda  təsvir və izah edilmiş bütün 
bilikləri və başqa mənbələrdə verilmiş daha konkret bilikləri bilmək və düzgün istifadə 
etmək, onlara uyğun yaşamaq lazımdır. Digər  çoxlu elmi mənbələrdə daha geniş formada 
bu bliklər əks etdirilmişdir. Konkret situasiyalarda yaşamaq, problem həll etmək üçün 
əlavə olaraq aşğıdakı məsləhətləri  sizə kömək məqsədilə yazdım. Bu rasional davranışlar 
bu priinsiplər əsasında müəyyən edilmişdir: 1) etik(əxlaqi və mənəvilik) prinsipi, 2) 
rasionallıq - səmərəlilik, məqsəduyğunluq, optimallıq, təhlükələrlə üzləşməmək, 3) bu 
gün sabah və  gələcəkdə  də dayanıqlı olmaq, 4) həyatı dərk etmək və səhv etməmək, 
səhvi tez aşkar etmək və düzəltmək. Şübhəsiz, bu məsələhətlər də nisbiliyə malikdir, 
bəziləri yalnız bu zamana və müəyyən  yerlərə, bəziləri uzun dövrə və bəziləri  həmişə 
düzdür.  Bu hissə və kitabın bütün hissələri həmişə səmərələşdirilə bilər.  
Həyatda qalmaq, inkişaf etmək, hörmət qazanmaq, gələcək nəslə nümunə olmaq üçün 
fərdi rasional davranışlar:  
1.  Zərdüşt peyğəmbərin məsləhət gördüyü: “Düz fikir, düz məqsəd,  düz əməl,” 

qaydasını öyrən və əməl et  
2.  Eşitdiyin, gördüyün sözlərə, şeylərə  şübhə et. Çünki hər şey nisbidir, hər şey 

dəyişiləndir, yəni eyni cür qalmır. Hər şey yalnız həmin baxılan anda elə görünür, 
başqa anda başqa cür görünür. Hər şey göründüyü kimi deyil. İnsan ancaq şeylərin bir 
hissəsini - gözü qarşısında olan şeyləri və ya görmək istədiyi şeyi görə bilər.  Hər şeyi 
dəqiq tam görmək üçün o şeyin özü olmaq gərəkdir.Bu isə həmişə mümkün deyildir. 

3. Uğurlu yaşamaq və düzgün məqsəd seçmək üçün fasiləsiz özünü, ətraf mühiti - təbiəti, 
cəmiyyəti, ictimai sistemi  dərk et. O dəyişdikcə sən də fikrini ona uyğun dəyişdir. 
Güclü və zəyif cəhətlərini; yaxşı və pis cəhətləri; keçmiş və indini; düz və səhv 
hərəkətlər; hadisələri, gələcək təhlükələri araşdır. Və yaddaş üçün yaz, tez - tez 
yadına sal. Sənin üçün başqalarını dərk etmək asandır, nəinki özünü. Özün haqda 
başqalarının fikrini soruş. 

4.  Fəaliyyətini planlaşdır, uzun dövr və yaxın zaman üçün məqsədlər seç, prioritet 
məqsədləri  –ən vacibi ayır və siyahısını tut. Məqsədlərə necə çatmaq üçün  plan qur 
və izahatla birlikdə yaz. 

5.  Elmləri öyrən. Xüsusilə fəlsəfəni, sosiologiya, psixologiya, iqtisadi qanunları  və dəqiq 
elmləri. 

6.  İnsanlar arası əlaqədə elə davran ki, həmişə kiməsə möhtac olmayasan və ya asılı 
olmayasan. Onların köməyinə müdafiə etməsinə, sənin mənafeni qoruyacaqlarına  
ümid  olub arxayın olsan, onlar imtina etsələr, nə edəcəksən? 

7. Sənin hərəkətin ətraf mühitə olan reaksiyadır. Sənin potensialın-gücün, ağlın biliyin, 
pulun, sağlamlığın və s. artıq olsa sən tutduğun məqsədi  işi edir,  potensialın ətrafdan 
zəif olsa  tabe olursan, ətraf mühitin səni yönəltdiyi –diqtə etdiyi hərəkəti edirsən. 
Potensiyalını artır. Bilik, qabiliyyət, sağlamliq və onun istifadəsi - birlikdə sənin 
potensialin deməkdir. 
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8.  Hərəkət, davranış və sözlərində ədalətli ol, yanlışlığa yol vermə, səhvini tez başa 
düşüb tez düzəlt. 

9.  Səhv etdikdə başqalarını (həm öz ailə üzvlərini,  həm özgələrini) incitsən və ya zərər 
vursan üzr istə, səhvini bağışlamağı xahiş et, zərəri ödə, bu ən böyük ləyaqətdir. Düz 
söz danışmaq səhv etmək deyildir, lakin onu yerində de və demək formasını diqqətlə 
seç. 

10. Başqasında səhv tutmağa çalışma, bu onun xoşuna gəlməz; adamlar öz səhvlərini 
adətən eşitmək istəmirlər. Səhvi desən, xəlvətdə və elə de ki, inciyən olmasın. Lakin  
əgər o insan qanmazdırsa, ona heç vaxt qanmaz demə, səhvini də demə. 

11 Danışanda ünsiyyət və nəzakət qaydalarına əməl et, dilini buna öyrət. 
12. Əgər bir şey – sosial, texniki, material, obyekt yaratmaq istəyirsənsə bu obyekti 

yazılı, rəqəmlərlə və müxtəlif xüsusiyyətlərlə dəqiq təsvir et, habelə təsəvvür et və 
şəklini çək. Başqa sözlə son əldə etməli olduğun şeyin formasını , icra edəcəyi 
vəzifələri, miqdar və keyfiyyət ölçüləri ilə təyin et. Bu obyektin vəzifəsini –
funksiyalarını xasiyyətlərini formulə et. Sonra düşün ki  əsas funksiya  necə əldə edilə 
bilərdi?  cavab tapılmadısa onda bu məqsədi, obyekti elementlərə böl və yenidən hər 
elementi hissələrə -eleməntlərə böl; bu yol ilə sən tələb olunan obyekti təşkil edəcək 
bütün şeyləri , maddi vasitələri ,formaları, hərəkətləri, zaman və fəzada yerləşmə 
qaydasını   maddələrin tərkibini , sosial sistem axtarırsansa bunu təşkil edəcək 
insanlar, xarakterləri , bilikləri, qarşılıqlı əlaqələri və s. tapılacaq. 

13. Əgər bir şeyi dərk etmək istəyirsənsə, əvvəl məntiqdən istifadə et və bu obyekti  təsvir 
et və hansı səbəbə və ya nəyin nəticəsində bu ola bilərdi? sualına cavab axtar. Və hər 
tapdığın elementi bir - birinə bağla, nəticə alınmırsa, demək, onu başa düşmək sənin 
keçmiş biliklərinin, düşünmə tərzinin çərçivəsindən kənardadır. Ona görə də 
məntiqdən imtina et və hər şeyin hər cürə ola biləcəyi fikrini qəbul et (ancaq 
müvəqqəti-həlli tapmaq üçün). Yəni “konkret mühit və zamanda  - dəqiq verilmiş 
parametrli funksiyanı təmin edən  – icra edən element konkretdir - müəyyəndir “ 
prinsipindən  istifadə edərək sən həmin obyekti dərk edəcəksən. Yəni məntiqi 
pozaraq çatışmayan hissəni tapacaqsan. Qeyd: əslində hər şeyin hər cürə ola biləcəyi 
hər hansı baxılan zaman və mühit üçün düz deyil. Konkret zaman anında və mühütdə 
ancaq şey bir forma-vəziyyətdə və bir cürə  ola bilər.  

      Şeyləri başa dışmək üçün onları gerçəkdən və ya fikrində böl. Hər birinin digərilə 
əlaqəsini,  asılılığını tap, bəs etmirsə, yenidən hər bir hissəni yeni elementlərə böl , 
bunu – bölməni tam başa düşənə qədər et. Hər element necə yaşayır? əlaqələri 
necədir? Axı məhz əlaqələr vasitəsilə o həmin cürə yaşayır, həmin işi görür. Şeyin 
bütövlükdə və hissələrinin yaşama qanununu, prinsipini – üsulunu tap , yadında saxla, 
bunu  dəftərə qeyd et. Çox fikirləş, öyrəndiklərini  həmişə təkrar et. 

 14.  Məntiq nədir? Məntiq gördüyün eşitdiyin öyrəndiyin şeyin həmişə həmin cürə eyni 
qaydada baş verə biləcəyi haqda inamdür – düşüncə tərzidir yəni stereotip düşüncədir 
– ehkamdır, köhnə təcrübənin prinsipidir. Əslində hər şey elə formada  ancaq bir dəfə 
olur - təkrarlar eyni formada olmur. Hər yeni zamanda –məkanda (mühitdə) şeyin 
yeni dəyişilmiş vəziyyəti - forması olur. Buradan o nəticə çıxır ki,  yaddaşın köməyilə 
məntiqü düşüncə fasiləsiz yaransa da, bu nisbidir - etibarlı deyil. Məntiqdən ancaq 
oxşar mühitlərdə və zamanda istifadə xeyirli ola bilər.  
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15.  Gələcək haqda və yeni şeylər yaratmaq istədikdə məntiqdən istifadə etmə, məntiq 
yeniliyə və yaratmağa mane olur. 

16. Sən cəmiyyət piramidasının yuxarısında yer tutmaq üçün fasiləsiz öz potensialını artır 
və ağılla istifadə et. Lakin nə çox yuxarıda, nə də aşağıda yer seçmə. 

17.  Müdriklərin dediyi kimi orta vəziyyəti seç. Nəyə görə? Çünki orta vəziyyət uzun 
ömürlüdür, müvazinətlidir, rahatdır, etibarlıdır. Orta vəziyyət  hər hansı bir maddi 
hissi, davranış, bilik sahəsində  iki son hədlər arasındakı ( kasıblıq – varlılıq “; 
tələsmək - gecikmək; aclıq –toxluq kəskinlik – yumşaqlıq;  mehribanlıq – etinasızlıq  
və s.)orta vəziyyəti deməkdir. 

18. Öz imkanlarına görə yaşa, imkanlarından artıq işi, vəzifəni öhdənə götürmə. 
Yeməkdə, içməkdə, idmanda orta vəziyyəti seç və hədləri keçmə. 

19. Cəmiyyətlə, ətraf insanlarla, ailənlə, fasiləsiz ünsiyyətdə ol və ünsiyyət qaydalarına 
ciddi əməl et. Ünsiyyətdə olmasan geri qalacaqsan, yaddaşın itəcək və özün özünü 
unudacaqsan. 

20.  Təcrübəli insanlarla fikirlərini bölüş. Özünə müdrik məsləhətçi seç və həmişə 
məslhətləş. 
21.   Müdrikliyə çatandan sonra özün  xahiş edənlər üçün məsləhətçi ol, onlara düz yol 

göstər. Düz yol seçə bilmədiyinə görə insanlar həyatları boyu  hədsiz səhvlər edirlər. 
Ümumiyyətlə, məsləhət xidməti yarat.  İnsanlara  düz məsləhət vermək ən düzgün 
davranış, ən böyük yaxşılıqdır. 

22.  İnsanların başına bütün bəlalar onların öz hərəkətlərindən və ya hərəkətsizliklərindən 
gəlir. Bu onların ağıl, düşünclərinin nəticəsidir. Lakin onlar səhvlərini görə 
bilmirlər.Ona görə hər bir məsələni ağılla gör və səhvlər etməməyə və səhvini tez 
görməyə  və düzəltməyə çalış. 

23. İnsanlar mühitlərin müxtəlifliyinə görə müxtəlif növlərə xarakterlərə yaşamaq 
üsuluna malikdirlər- aldatmaqla, hiləgərliklə, düzlüklə, xəbərçiliklə, ara-
qızışdırmaqla, paxıllıqla, xəyanətlə. Eyni xarakterli xasiyyətlilər tez bir - birini tapır, 
cütlər, qruplar yaranır. Onlar düz adamı tələyə salmaq, onun hesabına yaşamaq, ona 
mane olmaq istəyirlər. Düz adam həmişə qorunmalıdır ki, onu aldatmasınlar, malını 
oğurlamasınlar. Hiyləgər, əxlaqsız adamı incitməyə heç kəs cürət etmir. Mühit 
pisləşdikcə bütün qolu zorlular, qaniçənlər, yalançılar, istismarçılar, rüşvətxorlar, 
dələduzlar, xainlər meydana çıxır. Bu təbii qanundur Bunları başa düşərək hər 
vicdanlı adam özünü qorumalıdır və ya mühiti yaxşılaşdırmalıdır. 

24.  Başqalarına qiymət verməyə çalışma, vəzifən tələb etmirsə. Onsuz da onlar səndən 
fərqlidir. Onların necə olmasına görə nayrahat olma. Sən, özün kimi ol. Sənin öz 
səbəbin, onların öz səbəbləri var. 

25.  Heç vaxt din adamlarını özünə ağsaqqal - məsləhətçi seçmə, o sənə məsləhət 
verməyə qabil deyil ;  habelə əxlaq və   etikanı gözləməyəni, rüşvət alanı, həkimi, 
alverçini, aldatmaqla yaşayanı həyat məsələlərində özünə məsləhətçi seçmə. 

26. Hər peşənin, hər adamın özünə uyğun peşəsinin, yaşadığı mühitin yaratdığı fərqli 
düşüncəsi, dəyərləri, əxlaqı var. Adamlara münasibətdə bunu nəzərə al və düşünmə 
ki, onlar da sənin kimi düşünməli və sənin kimi olmalıdırlar. Bu ola bilməz çünki siz 
müxtəlif mühitdə yaşamış və başqa peşəniz var. 

27.  Həyatda, biznesdə ( peşə, iş,  pul qazanmaqda ) uğursuzluğa düçar olsan, bunun 
səbəbini öyrən və ruhdan düşmə, yenə çalış. Əgər yenidən uğursuzluğa düşsən bu o 
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deməkdir ki: 1. Sənin həyatda əldə etdiyin dəyərlər, biliklər,  dünyagörüş bu işin 
uğuruna gətirə bilməz, demək onu dəyişməlisən; 2.Və ya tutduğun məqsəd sənin 
qabiliyyət-potensialından kənardadır, məqsədi dəyiş; 3. Və ya məqsədi və onu əldə 
etmək planını səhv tutmusan,  planı dəyiş. Bu üç məsələnin bir birinə uyğun olması 
və düzgün olması uğurun açarıdır.   Yadında saxla hər bir məsələnin həlli var. Lakin 
uğurlu iş içün  birinci şərt: - etdiyin işi rasional bəşəri – ictimai  dəyərlərdən və 
etikadan kənar etməyə haqqın yoxdur, çünki başqası da belə etsə sənin xoşuna 
gəlməyəcək. İkinci şərt : - məqsədi düzgün müəyyən et, bu işin 50%-ini görməkdir. 
Və düzgün plan- fəaliyyət addımları təyin et. Üçüncü şərt: - öz gücünə imkanlarına 
görə özünə məqsəd, fəaliyyət seç. Lakin bilik və qabiliyyətini artırmaqla imkanlarını 
genişləndir.  

28.  Varlı olmaq normal və ya kasıb həyat şəraitinə malik olmaqdan yaxşı deyil; hər 
vəziyyətin öz poblemləri var. İnsanın stimul və ya həyat formulası belədir -  Rahatlıq 
: Nayrahatlıq (Problemlər) = K.  Burada K  əmsalı həm varlı, həm kasıb üçün həmişə 
eyni qalır. Bu əmsal nayrahatçılıq-dözməmək əmsalı olaraq fəaliyyət üçün stimul 
rolunu daşıyır. Sən varlandıqca problemlərin azalmır, yeniləri çıxır, səni sıxan 
hisslərdən qurtara bilmirsən.Yəni kasıb özünü necə hiss edirsə, varlı da özünü elə 
səviyyədə hiss edir. 

29. Əhval ruhiyyən, kefinin necəliyi özündən asılıdır. Istəsən, onu həmişə yaxşı saxlaya 
bilərsən nə baş verməsindən asılı olmayaraq. Bunun üçün qəbul et ki: a) “nə baş 
verirsə təbii qanunauyğun baş verir, nəyin varsa, nəyin yoxsa, yenə təbiidir belə 
olmalıdır”, sənin fəaliyyətinin və s. amillərin nəticəsidir.Və bunlarla sən razısan b) 
xüsusi metodlarla heç nəyin səni özündən çıxarmağa imkan vermə, şən əhvalı saxla. 
c) Hesab etsən ki, sənin çox şeyin maşının, böyük evin və s. yoxdur, bu sənə əzab 
verəcək, paxıllıq, xəbislik hissi və hərəkətləri yaradacaq, həyatının sonunda başa 
düşəcəksən ki, boş yerə əzab çəkmisən. Hesab et ki,  sənin heç nəyin - olanlar da 
yoxdur, bu sənə rahatlıq gətirər.  

30. Tənbəl olma, heç vaxt özünü məşquliyyətsiz qoyma. Hər keçən vaxtda bir iş gör. 
31. Ağıl ağıldan üstündür deyiblər, zamana görə bu deməkdir ki, indiki zamanın zəkası 

keçmişdəkindən, gələcəkdəki zəka isə indikindən üstün olacaqdır. İndiki zamanda isə 
elə zəka var ki, səninkindən üstündür. Elə bilmə ki sən hamıdan ağıllısan. 

32  Ailədə  daxili məsələləri səsvermə və ya səs çoxluğu ilə həll etmə, burada tam razılıq 
əldə edilməlidir, lakin zor olmadan, könüllü başa düşərək, hər insanın şəxsi haqlarını 
pozmadan. 

33. Yadında saxla sənə pislik və ya xəyanət edənlər, səni ən çox tanıyan adamlar içindən 
olacaq. Ona görə özünü tanıtmağa çalışma, tanıtsan həm dostlar, həm düşmənlər 
çoxalacaq. Sən onları düşmən kimi görməsən də, onlar görəcəklər. 

34. Adamlardan pulsuz, əvəzi ödənilməyən köməyi qəbul etmə. Bununla öz azadlığını 
məhdudlaşdırarsan. Yeri gələndə onlar səndən qeyri - əxlaqi, qeyri - qanuni hərəkət 
etməyi tələb edərlər. Özün isə əvəzsis yaxşılıq et, əvəzində heç nə istəmə, adını və 
kimliyini demə. 

35.  Həmişə öz çörəyini ye.  Sakit yaşaya bilirsənsə, münaqişəyə girmə. 
36. Rasional həyat tərzi ilə yaşa. Bu Rasional sağlam həyat, qidalanma; rasional əxlaq və 

davranış;  ictimai qanun və qərar hazırlanmasında iştirak ;  öz rasional ağlınla 
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yaşamaq;  məmurları müşahidə və qiymətləndirmə; Rasional ünsiyyət, nəzakət ; 
düzlük və həqiqəti müdafiə etməkdir. 

37.  Rasional qidalanma rejiminə, sanitariya, gigiena tələblərinə əməl et, sağlam həyat 
tərzi yaşa və həmişə təmiz ol. 

38.  Günəşin  Yer kürəsində yaratdığı ritmə uyqun bioloji ritm - yəni  gündəlik yatmaq, 
durmaq, idman, yuyunmaq, qida-rejimi, sağlamlığın təmin edilməsi  prosedurları;  iş, 
bilik və beyin qabiliyyətlərinin artırılması ;  dincəlmək, ünsiyyət,  yaradıcılıq ; habelə 
illik belə fəslə uyğun qida, səyatət  fəslin nemətlərindən istifadə , bayram etmək 
vaxtları,  ardıcıllığı və müddətini seç və bu  ritmə əməl et. 

39.  Hər bir işi görmək üçün öz düzgün vaxtını seç. Istənilən iş istənilən zaman başlasa 
uğurlu ola bilməz. Hər işin, yəni yazmaq danışmaq tikmək, düzəltmək, dincəlmək, 
müzakirə   və s. öz vaxtını düzgün seç. Başqa sözlə, hər şeyin öz yeri, öz zamanı var. 
Bu, dünya və şeylərin, hadisələrin ümumi qarşılıqlı asılılığı və uyğunluğu qanunudan 
(həm statikada həm dinamikada) çıxan nəticədir. 

40.   Digər xalqların adət ənənəsinə hörmət et.  Onlarınm içində olduqda bunlara əməl et. 
Dəyərlər dəyişgəndir. Xoşun gələn dəyərləri, adətləri qəbul et. Xoşun gəlməyən və 
sənə zərər verən adətləri, ənənələri,  habelə məntiqi zəruriyyət - əsas görmədiyin 
adətləri at. Dini dəyərləri və adətləri qəbul etmə, onlar sənin xalqının deyil, zorla 
qəbul etdirilmişdir. Sən azadsan.  Zorakılıqla yayılan dinlərin sənə təklif etdiyi 
dəyərlərin ictimai olqanlarını xalqın özü yaratmışdır və hər gün onları yenidən öz 
fəaliyyətində yaradırsan və onlar sənindir. Bu dəyərlərin müəllifi həmin dinlər deyil. 

41.  Ümumi  rasional əxlaqdan kənar, elə iş görmə ki sonra cəmiyyət eşidəndə utanasan. 
Güman etmə ki, nə isə gizli qala bilər. 

42.  Ümumi rasional əxlaqa əməl etməlisən, lakin dünya – görüşün,  şeylərə hadisələrə 
baxışın sənin şəxsi mülkiyyətindir, heç kəsə ixtiyar vermə, sənə onu dəyişdirməyə 
təkid etsin, öz dünya-görüşünü, aldığın və yoxladığın biliklərə uyğun səmərələşdirə 
bilərsən. 

43.  Gözləmə ki, kimsə sənin eybini, səhv danışdığını aşkar edib sənə desin və ya 
cəmiyyət içində səni pis etmək üçün istifadə etsin. Sən hamıdan qabaq öz  hərəkətini, 
sözünü, davranışını rasional əxlaq və davranış normaları və elmi biliklər xəzinəsi ilə 
fasiləsiz müqayisə et, səhvlərini tap, düzəlt və özünü kamilləşdir. Sən axı anadan 
gəlmə belə deyilsən, yalnız öyrənmə və özünü tərbiyə ilə mühitlə əlaqədə sən 
kamilləşirsən. 

44.  Dini möizələrə qulaq asma və dini icmalara üzv olma, öz ağlınla, idrakınla yaşa. 
Əgər dini xadim yalan danışırsa, bunu ona de, sübutlar tələb et. Yadında saxla, onun 
təbliğat məqsədi həqiqəti sənə açmaq deyil, o həqiqəti bilmir, özünün nüfuzunu avam 
adamlar qarşısında qaldıraraq gəlirini artırmaqdır. Sən özün həqiqəti tapmağa 
qabilsən, sən ondan çox bilirsən, ona ehtiyacın yoxdur. 

45. Cəmiyyətdə fəaliyyət sahələrində - siyasətdə, mədəniyyətdə, elmdə, musiqidə, 
söhbətlərdə, iqtisadiyyatda həmişə müəyyən zaman davam edən üstün ideyalar, 
istiqamət, dəb, meyllər, düşüncə tərzi vardır. Çalış, onların qulu olmayasan və 
müstəqil düşüncədən əl çəkmə və öz fikrini özün müəyyən et, siyasət adamlarının 
dediyinə inanma  və qulaq asma. 

46. Başqalarını düz başa düş.  Hər kəsin fikri onun maddi, social, siyasi vəziyyətinin, 
emosiyalarının, mənafeyinin, dəyərlərinin, gəlir mənbəyinin nəticəsidir və onu əks 
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etdirir, yəni çox zaman həqiqəti əks etdirmək üçün deyilmir. Bu amilləri nəzərə alsan, 
həm fikir söyləyənin kim olduğunu, niyə belə danışdığını və əsil məqsədini 
anlayarsan, həm də  qurduğu tələdən xilas olarsan və düz anlayarsan.  

47. Özünə xoş gəlməyən hərəkəti başqasına etmə. Və başqasına, özünə və özününkünə 
saxladığın münasıbət kimi münasibət bəslə. Bu iki fikir oxşar olsa da müxtəlif 
tələblərdir. 

48.  Pozitiv əhvalda olmağa çalış. 
49.  Söz və fikir birləşməsindən (müəyyən özünü təlqin edici cümlələrdən) həmişə 

istifadə et.  Bu sənin effektiv, uğurlu və təhlükələrdən qorunan həyatın üçün zəruridir. 
Sözün fikirlə verilməsi böyük gücə malikdir:   İşə başlayanda fikrini topla və 
mərkəzləşdir, digər şeylər haqda düşünmə və ürəyində de- “Qoy işim uğurlu olsun, 
pis gözlər uzaq olsun”və həmin sahə üzərində əlinlə işarələ, nəfəsinlə pülə. 

50.  Ancaq bir halda fikrini gizlət – əgər onu eşidənlər sənə tor qura bilərlərsə,  
düşmənlərin , gözü götürməyənlərin sənin əksinə istifadə edə bilərsə. Lakin bu fikri 
digər təhlükəsiz formada qurub deyə bilərsən.  

51.  Sübutları olmayan şeyə, fikrə, ehkamlara, miflərə inanma. Bunlar avamlıq –elmin 
olmadığı zaman insanları idarə etmək məqsədilə, ideoloji təsir vasitəsi kimi 
uydurulmuşdur. Lakin indi uydurma danışanların məqsədləri yalan dünyagörüş 
yaratmaqla öz ciblərini  doldurmaq, layiq olmadaqları sosial hörmət  qazanmaq, 
hakimiyyətə gəlməkdir. İnsanları isə uydurmalar yox, elm, ağıl, idrak, ümumbəşəri 
əxlaq və qanunlar və ictimai nəzarət - reaksiya  və mühit idarə edir. 

52.  Öz haqlı mənafeyini, yəni heç kəsin sənin əlindən almaq ixtiyarı olmadığı yaşamaq, 
yaratmaq, təhsil, müalicə, mədəni həyat, şəxsi mülkiyyətin, sevmək , ailə qurmaq, 
varislik  və s. mənafeyini heç vaxt başqalarına güzəştə getmə. Mənafeyini qoruduğun 
– addımlar atdığın halda həqiqət, ədalət, düzgünlük tapılacaq və qorunacaq.  

53. Cəmiyyət içərisində sən ancaq qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində inkişaf edirsən yəni 
kiməsə fayda verib fayda alırsan kimsə sənin hesabına varlanır, sən də kimin 
hesabınasa varlanırsan və ya yaşayırsan, kiməsə xidmət edirsən, kimsə sənə xidmət 
edir. Heç kəs tək başına qazanmır, hər şeyi başqalarının iştirakı ilə qazanır. Bu 
qazanana  məsuliyyət qoyur. 

54 Kimsə sənin üçün vasitədir, sən da kim üçünsə vasitəsən; kimdənsə artıqsan, kimdənsə 
zəyifsən, bunu anla. 

55. Kiməsə xahiş edirsən, kiməsə əmr edirsən, kiməsə dostsan, kiməsə düşmənsən, 
kiməsə neytralsan; biri səni sayır, hörmət edir, biri saymır; biri nifrət edir, biri sevir. 
Bu qanundur  

56. Ətraf mühitdən – təbiətdən, ictimai sistemdən, insanların hiylə , tələ , yalan məlumat 
vermə –xəbərçilik, ayaq altı qazmaq , xəyanət, sadəcə paxıllardan, gözü 
götürməyənlərdən  qorun və cavab verməyə hazır ol. Harda yaşadığını yadında saxla. 

57. Qeyri - əxlaqi iş üçün başqalarına vasitə - alət olma. Əgər olsan, bu iş sənə qarşı 
olduqda nə edərsən. Yaxşı iş, yəni əxlaqi iş üçün əməkdaşlıq et. 

58.  Cəmiyyətdə   rasional əxlaq və qanunlara əməl et. Əgər rəsmi əxlaq və qanunlar 
bəşəri və rasional deyilsə, - şübhəsiz,  qrup hakimiyyətində bu 30% dərəcədə və daha 
çox belədir - çalış uzaq dur, elə fəaliyyət seç ki, onlarla toqquşmayasan; onların qeyri 
- əxlaqi tələblərini yerinə yetirməli olmayasan, məsələn., rüşvət  verməli, baş əyməli 
olmayasan. Səhv əxlaqı, qanunu, adətləri, dünyagörüşləri  ifşa etməkdən və daha 
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rasional ədalətli fikri deməkdən  çəkinmə.  Ən yaxşı fəaliyyət - istənilən elm  sahəsi, 
həkim, vəkil, müəllim, məsləhətçi olmaq və xüsusi beyin qabiliyyətlərin inkişaf 
etdirib  istifadə  etməkdir. 

59.  Daxil olduğun təbii, sosial mühiti və ictimai sistemi səmərələşdirənlərlə bir ol. 
60.  Vəzifəli  və ya daha yaşlı adamlar, qohumlar qarşısında onların nüfuzuna , statusuna 

baxıb, utanıb susma, öz fikrini gizlətmə və mənafeyini qoru.  Onlar da adi adamlardır, 
səhv edə , allada, yalan danışa bilər, sənin həyatına zərərli, lakin özlərinə xeyirli olan 
hərəkət edə bilərlər. Mələklər yoxdur. 

61. Çətinlik və uğursuzluq sonrakı yaxşı vəziyyətin başlanğıcıdır. Onu analiz edib düzgün 
yol seçməklə xilas olacaqsan - uğur qazanacaqsan. Yaxşı və pis vəziyyət və belə 
emosiyalar həmişə bir birini əvəz edəcəkdir. İnsanın vəziyyəti sinus xətti üzrə 
dəyişəndir qalxma varsa, sonra düşmə olacaqdır və cikl təkrar olacaq. Bunu sürətli 
etmə, çalış yavaş – yavaş, qabağa qaçmadan və geri qalmadan, mühitə uyğun səlis 
edəsən. 

62. Özünün ağıllı olduğunu başqalarına nə qədər az görsətsən sənə yaxşı olar. 
63. İnsan fəaliyyətinin məhsulu, yazdığı əsər, dediyi söz, düzəltdiyi əşya və s. iki əks 

qüvvənin (və ya  qüvvələr cəminin)qarşılıqlı təsiri nəticəsidir. Biri etmək, digəri 
etməmək istiqamətində təsir edir. Əks qüvvənin olmadığı və ya zəyif olduğu halda 
edilən hərəkət, deyilən söz, yazılan əsər də çox zəyif, səhvlərlə və faydasız olur. Ona 
görə güclü –dəyərli bir iş görəndə əks qüvvəni də güclü seç. Zəyiflər, gücsüzlər, 
azbiliklilər içində şir olma; güclülər içində onlar səviyyəsində və onları ötməyə çalış. 

64. İnsana zərər ən çox öz yaxınlarından, öz icmasından gələr, çünki onlar səni yaxşı 
tanıyır, zəyif cəhətlərini, səndən istifadə xassələrini yaxşı bilirlər. Bunu nəzərə al. 
Yadlara isə dini, ideoloji, siyasi, düşüncələrinə, dəyərlərinə görə qəsdən pislik 
etməsən onların sənlə işi yoxdur. Çünki onlar sənin haqda zəruri məlumata malik 
deyillər. İnsana  qarşı pislik yalnız onun əlaqədə olduğu adamlar  dairəsində  olur ki, 
bu da birinin digərindən istifadə etməsi və layiqli qarşılığını verməkdən imtinadır. 

65  Hiyləgərlərdən, oğrulardan, soyğunçulardan,  aldatmaqla səndən istifadə edənlərdən, 
şirin dillə and aman edərək səninlə iş gömək istəyənlərdən, səni ələ salmağa 
çalışanlardan, səni pisləməyə, alçaltmağa çalışanlardan qorun. Həmişə onları lazımı 
qarşılamağa, cavab verməyə hazır ol. Qeyri -  rasional icmalarda belə həyat tipikdir. 

 
İctimai həyatin bəzi sahələri üçün rasional davranış haqda məsləhətlər  
    İcmanın idarəsini rasional pinsiplərlə və rasional əxlaqa uyğun aparın (bax  rasional 
cəmiyyət konsepsiyasına) 
    Xoşbəxtlikdən, hər bir bilik asanlıqla insana aşkar olmur. Hər bir biliyin vaxtında 
tapılması müəyyən edilməsi lazımdır. Hər bir məsələ, hadisə haqda biliklər yavaş – yavaş, 
ardıcıl olaraq müəyyən edilir və zaman keçdikcə ilk müşahidələr izah olunmağa 
ümumiləşdirilməyə məruz qalır daha sonra nəzəriyyələr yaradılır  və zamanla fasiləsiz 
biliyin dəqiqləşdirilməsi baş verir. Bu normaldır.   Əgər bilik vaxtından əvvəl tapılmışsa, 
onun istifadəsi, tələb olunan digər zəruri maddi və ictimai təşkil, şüur elementləri (yeni 
ehtiyacların dərki, ağıl metodlar)  bir yerdə toplanandan sonra başlayacaqdır. 
    Həyatda hər bir zəruri elementin – imkanların, gəlirin, biliyin, ağlın, planların,  
mədəniyyətin hamısının eyni (yaxın) zaman dövründə  pillə-pillə bərabər sürətli 
artmasına çalışın. Birinin  çox irəli gedib başqalarının dala qalmasına yol verməyin; elə 
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edin ki - şübhəsiz, hansısa bir məsələ, sahə qabaqda olacaqdır- bunun başqaları ilə çox 
fərqli olmasın. Olsa,  disbalans adlanan sistemin dayanıqlıqsızlığı başlayacaqdır, yəni 
problemləriniz yaranacaqdır. Elə planlaşdırmayın ki, işləmədən, hamının işləməsini təmin 
etmədən, qəfildən havayı gəlir əldə edəsiniz. Məsələn, təbii sərvətləri sataraq. Öz təbii 
sərvətinizi öz tələbatınızı ödəyəndən sonra hazır məhsul formasında- idraki ehtiyacı 
ödəyən və gələcəyi nəzərə alan  hədlərdə satmağa çalışın. Dünya ticarəti sizin bir 
məsələdə lider olmağınızı istəyəcəkdir. Lakin bu onun ancaq gəlir uğrunda prinsipinin  
tələbidir. Sizə isə hər bir sahənin bərabər irəlidə olması lazımdır ki, onlardan asılı 
olmayasınız və xalqınız işlə təmin olsun; başqa ölkəyə gedib əzabla yaşamağa məhkum 
olmasın.  Dünya bazarı bu yolla sizi qul halına salıb malınızı ucuz alıb öz malını baha 
satacaqdır. Siz isə onun yük daşıyan atları olacaqsınız  
 
İnsanın İctimai mədəni və şəxsi işi və  həyatı  Bu rasional  prinsipi əlinizdə rəhbər tutun:  
Hər müəyyən zamanda və yerdə hər şeyin daha yaxşısı var; hər işin daha yaxşı üsulu var; 
hər şeyin daha yaxşı forması var, hər problemin daha yaxşı həlli var. 
Insanlarin qarşılaşdığı səhvlər və  qorunmaq üçün düzgün  davranış yolu 
(Məktəbdə oxuyarkən, peşə seçərkən, ailə  qurarkən,  evlənərkən, işləyərkən, bizneslə 
məşqulluq, ünsiyyətdə ) 
 Rasional qidalanma . Hər insan rasional qidalanma qaydalarına əməl etməlidir. Bu 
qaydalar geniş şəkildə müxtəlif kitablarda və internetdə təsvir olunur. Hər millət hər insan 
adət etdiyi qidalarla və xoşuna gələn  qidalarla qidalansın. Donuz əti habelə bəzi dəniz 
heyvanlarının əti qadağan deyil. 
Arabir araq  viski  şərab və pivə növlü içkilər içilməsi  məsləhətdir. Bunları hədləri 
gözləməklə və həkim məsləhətini nəzərə almaqla içmək xeyirlidir. Bu içkilərin içilməsini 
gündəlik tələbata  və adətə çevirmək lazım deyil. Adətə çevrilən kimi hədlər pozulacaq və 
onların zərəri başlayacaqdır. 
 Rasional həyatın mərasimləri. Rasional cəmiyyət öz keçmiş mərasimlərini və adətlərini 
yenidən analiz edərək  rasionallıq və ağıla uyğunluğunu yoxlayır. Və onların rasional 
ssenarilərin və tərkib elementlərini  yenidən müəyyən edirlər. Belə ki, bir çox mərasimlər, 
adətlər keçmişin qeyri - rasional düşüncəsi nəticəsi və müxtəlif siniflər tərəfindən 
yaradıldığı üçün həmişə insanın mənafeyinə  yönəlməmişdir və əslində onu yaradanların 
mənafeyinə xidmət edir. Rasional cəmiyyət insanın kefini yüksəldən və əlaqələrinə,  
ünsüyyətə kömək edən və hədləri gözləyən, ona əziyyət verməyən  bütün mərasimləri  
qəbul edir; onu artıq xərcə salan və ona lazım  olmayan adətləri, mərasimləri rədd edir. 
     Rasional cəmiyyət daha yaxşı rasional mərasimlər yaradır. 
Şənliklər. Ad günü, toy, müxtəlif şənlikləri, adətə çevrilmiş İsanın ad günü bayramını, 
yeni il bayramını, yaz bayramlarını qəbul edir. Şənliklərin keçirilməsi və daha şən etmək 
üçün  müxtəlif ssenarilər yaradır.  
Yas mərasimləri.  Rasional həyat təlimi və dünya görüşü İslamın yeni ruhaniləri 
tərəfindən  yaradılmış müxtəlif yenilikləri – yeni 1, 3, 7, 40 – günlük   4 dəfə cümə, illik 
ehsanları verilməsin rədd edir və düzgün saymır. Rasional cəmiyyət təklif edir ki: 
1) yas mərasimlərinə molla deyil, psixoloq, alim dəvət edilsin və o  insan, cəmiyyət, 

həyat  haqda qısa leksiya oxusun,  yas sahibinə mənəvi dayaq olsun. Qoy insanlar, 
yas mərasimini dinin təbliğat yerinə çevirməyə imkan verməsinlər.   
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2 ) insan vəfat edəndə onu tanıyan dostları onun evinə könüllü  gedib, başsağlığı versinlər 
və mənəvi  müdafiə etsinlər və lazımı maddi kömək etsinlər.  

3) yas evində isə ailənin imkanları daxilində yüngül çay stolu açıla bilər.  Bu işin 
təşkilində yaxın qohumlari, icma üzvləri, dostları iştirak etsin.  

4) burada xatirə dəftəri qoyulsun hər kəs öz qiymətini, mərhumun yaxşı cəhətlərini, 
insanlara icmaya bəşəriyyətə verdiyi xidmətləri, əsərləri, yaratdığı şeylərin adları və 
əhəmiyyətini qeyd etsin və imza etsin.  Mərhumun nümunə olacaq cəhətlərini qeyd 
etsinlər. Bu dəftər ailədə saxlansın, tarixi sənəd kimi. 

5) əgər yas sahibinin imkanları çoxdursa, qoy o , elmə təhsilə, səhiyəyə, icmaya  aid  elə 
bir iş tutsun ki, hamıya xeyirli olsun və mərhumun adını xatirələrdə saxlaya bilsin, 
mərhumun adına elm, qabiliyyət üzrə mükafat təyin etsin. Kitabxana, klub tiksin, 
pulsuz mədəniyyət mərkəzi , xəstəxana, diaqnostika, fond yaratsın. 

6) mərhumun ailəsinə nayrahatlıq, maddi xərclər çəkməsinə səbəb olmamaq, lakin 
köməklik və rahatlıq yaratmaq  əsas prinsip kimi qəbul edilsin. 

7) qoy yas evinə gedən uzun müddət - 15 dəqiqədən çox orada oturub ev sahibini 
nayrahat etməsin. 

Yas evinə mərhuma qarşı pislik etmiş insanlar  və onu  sağlığında soruşmayan, evinə 
gedib- gəlməyən, yalandan forma üçün getməsin. Yas zamanı pul yığılması, siyahı 
tutulması  və ehsan verilməsi qadağan edilsin. Ehsan verilməsi və onun dəbdəbəli 
olmasının vəfat etmiş insanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Rasional dünya nəzəriyyəsi  və 
rasional ruhi aləm nəzəriyyəsi onlar arasında, habelə vəfat etmişin ruhu ilə ehsan arasında 
heç bir əlaqə, zəruriyyət aşkar etməmişdir. Ehsan mərasimləri səhvən yaradılmışdır, 
mərhumun ailəsinə zərərlidir. 
 
Rasional  ailənin qurulmasi və saxlanmasi  haqda məsləhətlər 
1. Evlənmək . Oğlanın özünə yoldaş seçməsi. 
     Əgər sən birinci dəfə evlənirsənsə, qız seçmək məsləhətlidir. Çünki qız üçün də 
evlənmək ilk dəfə olduğu üçün siz ilk ailə qaydalarını sərbəst razılıqla yarada bilərsiniz. 
Əgər o ərdə olmuş olsa, onda o öz öyrəndiyi qaydanı davam etdirəcək və ona qayda qoya 
bilməyəcəksən və özün məcbur olub onun dediyi kimi davranmalı, əmr və tələblərini icra 
etməli olacaqsan. 
     Yaşıı 25 –dən yuxarı qız seçmə. Çünki bu yaşdan sonra artıq onun dünyagörüşü və 
davranışı formalaşıb onu dəyişib ümumi davranış yaratmaq çox çətindir. Qızın yaşı çox 
olsa, yalnız xasiyyətinə uyğun qız tapsan, uğurlu ola bilər. Belə ki, xasiyyətinə uyğun 
olmasa, onu dəyişdirməyə cəhd etmə, o, dəyişməyəcəkdir. 
Lakin ailə qurarkən özünün də müəyyən qədər dəyişməyin tələb olunacaqdır. Axı adət 
etmədiyin yeni birlik yeni ümumi qayda tələb edəcəkdir. 
    Qızın qohum olmasına yol vermə.  Namizədin xəstəlikləri haqda məlumat al, həkim 
yoxlamasından keçməyini tələb et. Yol verilməz xəstəlik və qan uyğunsuzluğu varsa, 
həmin adamla evlənməkdən imtina et. 
    Qızın  başqa məqsədlər güdmədiyinə əmin ol. Tədqiqatlar göstərmişdir ki, yalnız 30 % 
evlənənlər sevib evlənir. Qalanları maddi məqsəd, şəhərdə yaşamaq, mənzilə sahib 
olmaq, formal olaraq digərini öz məqsədi üçün istifadə etmək, özünə qul, pul gətirən, 
xidmətçi etmək məqsədi ilə evlənir. Belə ailələr məhəbbət olmadığı üçün dağılır. 
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     Əgər sən özün də eqoist məqsəd güdürsənsə, onda əks tərəfin digər bütün 
xasiyyətlərinə, davranışına dözməli olmağa hazır olmalısan, çünki belə məqsəd güdərkən 
əvvəldən sizin xasiyyətlərin uyğun olmasına ikinci dərəcəli iş kimi baxırsan. Onsuz da 
xasiyyətlərin uyğun olmaması - əksinə olması sonra aşkar olacaq və ailə dağılmalı olacaq. 
Əks xasiyyətli insanların bir yerdə yaşaması qeyri - mümkündür. Nəticə. Eqoist məqsədlə 
evlənmə! 
     Qız, (oğlan)  seçımində valideyin zorakılığına yol vermə! Xüsulilə öz ata və ananın 
planlaşdırdığı və hiylə ilə sənə sırımağa çalışdığı adamı alma. Onların bu “almasan , 
evdən məhrum olunacaqsan”  sözünə əhəmiyyət vermə. Heç cürə onun sözünə tabe olma. 
Və evdən könüllü çıx get, kirayədə yaşa, dostlarının və başqa qohumlarının köməyindən 
istifadə et. Öz valideyinin sənin istəmədiyin adamla evlənməyə məcbur edirsə, demək, 
onun xəbis məqsədi var. Tabe olsan, öz bədbəxtliyinin səbəbkarı olacaqsan. Hər bir 
valideyn hələ öz vəzifələrini və düzgün mənəvi - əxlaqı normaları bilmir. Valideyn 
olmamışdan əvvəl hər bir oğlan və qız valideyin vəzifələrini, ümumi əxlaq və davranış 
prinsiplərini, “nəyi edə bilər, nəyi edə bilməz” sərhədlərini, ailədə qarşılıqlı  
münasibətlərin  və davranışın etalon modellərini öyrənməlidir. Bunun üçün  hər ailə 
qurmaq istəyən və valideyn olan insan Rasional cəmiyyət təlimi üzrə yaradılan xüsusi 
ailə məktəbi kursunda təhsil alması  və imtahan verməsi məsləhət görülür. Belə təhsil və 
sertifikat almayan insanların ailə qurması məsləhət görülmür 
 
Qızın və ya boşanmış qadının evlənməsi. Məsləhətlər 
Qız üçün oğlan və ya boşanmış kişi ilə ailə qurmaq mümkündür. Oğlan və ya boşanmış 
kişi seçərkən öz xasiyyətinə uyğun adam seç. Maddi məqsədlər güdən adamla evlənmə. 
Xəstə olmamasını, pis adətləri olmamasını, qan tipinin uyğun olmasını araşdır. 
Sevmədiyin halda evlənmə. Təklifə sözünün düzünü de - aldatma.  Xasiyyətini gizlətmə, 
bütün dəyərlərini, nəyi qiymətli hesab etdiyini düz de, oğlanın xoşuna gəlmək üçün yalan 
ifadələr işlətmə. Aldatsan, hesab et ki, özünü aldadırsan, gələcək həyatın uğursuz olacaq. 
Oğlanın təklifini, xasiyyət və davranışını , maddi vəziyyətini, öhdəçiliyini bilərək və razı 
olaraq evlənəndən sonra demə ki “nə olsun demişəm, indi də başqa söz deyirəm, yaxşı 
edirəm”- bununla boşanmanı sürətləndirərsən. Və razılıqda olmayan müxtəlif tələblər 
etməyə haqqın yoxdur. Əgər evlənəndən sonra gördün ki, sənin xasiyyətin və iddialarınla 
ərin uyğun deyil, demək, səhv etmisən, özün günahkarsan. Uyğunlaşmağa çalış, mümkün 
olmasa,  könüllü ayrıl  və nəzərə al ki, sən həmin dəqiqə başqasına ərə gedə 
bilməyəcəksən, ərə getsən də yeni ərin daha pis ola bilər və ya  ömrün boyu ərsiz qala 
bilərsən. Ən düzgün yol uyğunlaşmaq və özünü dəyişdirməyə cəhd etməkdir. 
İkinci və üçüncü dəfə evlənənlərə məsləhətlər 
     Əvvəlki səhvləri təkrar etməyin. Lakin siz özünüzü dəyişməlisiniz, həyata yeni baxışla 
baxmalı, onu olduğu kimi anlamalısınız. Bunu  çox ehtimal ki, hamı bacara biməyəcək. 
Buna görə ancaq məhəbbət əsasında qəlbinizdə əminlik hiss edəndən sonra və 
xasiyyətlərinizin tutmasını yoxlayandan sonra evlənin. Çox mümkündür ki, siz yenə də 
birinizin kələyinin və ya öz etinasızlığınızın  və ya insanlara inamınızın qurbanı 
olacaqsınız. Hökmən xüsusi məsləhətçi mütəxəssislə məstləhətləşin. Qoy sizin 
psixologiyanızı, dəyərlərinizi, prinsiplərinizi , xarakterinizi, davranış tərzinizi  yoxlasın, 
özünüz də sərbəst bunu aşkar etməyə çalışın. İkiniz də kələkbaz olsanız, xoruz kimi 
döyüşəcəksiniz. Əgər biriniz yumşaq olsanız, digərinin zorakı və xoşa gəlməz 
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hərəkətlərini ürəyinizə salıb əzab çəkəcəksiniz. Buradan belə nəticə çıxır ki, hesabla heç 
vaxt evlənməyin. İnsanlarda yaşadıqları mühitlərə görə hədsiz müxtəlif xarakter və 
düşüncə və davranış tərzi var. Yalnız oxşarlar (heç olmasa  bir və ya bir neçə və daha çox 
xarakteri) birgə yaşaya bilər. Əks tərəfin sizinlə uyğun olmayan sözünə, davranışına 
böyük bir cinayət kimi deyil, təbii  hadisə kimi baxın. Onu çox pis olmaqda günahlandırıb 
qarğışlar tökməyin, çünki o elə insandır, sizə onu dəyişmək qeyri - mümkündür. Təbii 
müxtəliflik qanununa görə bu belə də olmalıdır. Məsələ orasındadır ki, evlənərkən özünüz 
səhv etmisiniz; özünüzü günahlandırın, öz səhvinizi düzəldin. Ailədə ancaq oxşar 
xarakterləri dəyərləri olanlar və uyğunlaşa bilənlər yaşaya bilər.Uyğunlaşa bilmirsinizsə,  
sadəcə xoşluqla, hörmətlə ayrılmaq məsləhətdir. Lakin bilin, eyni xasiyyət və xarakterli, 
dəyərli insanlar nadir halda bir- birini tapırlar. Yeganə yol uyğunlaşmaq və iddialardan, 
böyük arzulardan əl çəkməkdir. Əgər aranızda yalnız bir uyğun  xassə varsa, qalanlarınıa 
göz yummaq, görməmək lazımdır, çünki adamlar tam eyni ola blməzlər 
 Evlənmək mərasimi. Toy.  Toy mərasimini çox diqqətlə hazırla, müsiqinin səsini adət 
edildiyi kimi hədsiz çox olmasına yol vermə, qonaqlara köhnə yeməklər, salatlar 
verilməsinə, keyfiyyətsiz qida verilməsinə, baş allatmağa yol vermə; qidaları “növcə az 
olsun - keyfiyyətli olsun” prinsipi ilə seç, adətlər üzrə stola qoyulan, lakin yeyilməyən 
qidalar qoyma, qidaların menyu və sifarişlərlə də olması qayğısına qal. Toy mərasimini 
öz ağlınla qur, adətin qulu olma. 
Toya “nə qədər çox adam olsa, o qədər yaxşıdır” prinsipi ilə qonaq çağırma. Ancaq 
hörmət etdiyin və sənə hörmət edən, tanıdığın və tez - tez əlaqədə olduğun yaxınları və 
dostlarını çağır. Valideynlərinin sənə gəlin (bəy) olmadan toy etməsinə və səni 
evlənməyə məcbur etməsinə razı olma, etsə də qoy qaç. Toydan pul yığmaq, gəlir əldə 
etmək vasitəsi kimi istifadə etmə. Belə edənlərin çağırdığı toya da getmə. Öz inandığın  
insanların və əlaqə saxladığın  İcma üzvlərinin toylarına get və özün də dəvət et.  
Ailəni kənar təsirdən qoru.  Ailəyə ata - ananın,  bacı, qardaşın, qonşunun , dostların 
qarışmasından, səhv məsləhətindən, söz gəzdirməyindən, ara qarışdırmasından QORU.  
İcazə vermə ki, onlar məsləhətçi olmağa cəhd etsinlər. Onların da öz fikir və baxışları var 
və onlara elə gəlir ki, sizin ailə qayda və münasibətləriniz onların xoşuna gəlməlidir. Ona 
görə onlar istəyirlər ki, siz onların xoşuna gəldiyi kimi olasınız.  Belə davranış qədim 
stereotip və səhv olan  belə  düşüncədən irəli gəlir “ Balacalar böyüklərə tabe olmalıdır”. 
Çox faktlar olmuşdur ki, məhz onlar ailəni dağıtmışlar. Məsələn, onların söz və əməlləri : 
“arvadin ya kişinin sözünə baxma, onu vecinə alma, o axmaqdır, arvadın pintidir, kişi, 
arvad gəzir, onu özünə tabe et, özünə qiymət ver, qızıl tələb et, məcbur et çox pul 
qazansın və s.” Ailəyə qonaq gəlmiş hər bir insanın sözünə və hərəkətinə fikir ver və 
sonra araşdır. Çox mümkündür ki, onlardan bəziləri zərər vermək, kəşviyyat üçün, pislik 
etmək üçün qara cadu etmək üçün gəlmişdir. Belə məqsədləri olanları sən hiss edəcəksən, 
onlar özlərini daha yaxşı göstərməyə, sənin hər problemlərini həll etməyə çalışanlardır, 
onların hərəkətlərində qeyri - təbiiliyi və süniliyi hiss edəcəksən. Onlardan xilas olmağa 
çalış və hər hansı bir səbəblə evə girməsinə imkan vermə və bunu açıq bildirmə. Çox 
yaxınlıq edən, çox da pislik edən olacaqdır. 
Eyni mənzildə iki ailənin yaşaması zərərlidir və münaqişə törənə bilər. Qohumlar nə 
qədər uzaq yaşasalar, daha hörmətli olarlar.  
Rasional  ailədə  Ata ana;  qadın və kişi , övlad  rollarına düzgün əməl edin.   
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Tam tərbiyə və ilkin Orta təhsilin əldə edilməsi 
 
      Uşaqların orta savad təhsili alması, onların düzgün və rasional həyat yolu seçməsi 
üçün zəruridir. Heç bir dini mülahizəyə görə təhsildən qalmağa razı olma. Adətən təhsil 
proqramı həmişə lazım olduğundan geri qalır. Və keyfiyyətlə təlim verilmir. Ona görə də 
təhsil alarkən  dünya və həyatı, sistem kimi, bir - birilə qarşılıqlı asılı əlaqəli elementlər 
çoxluğu kimi öyrənməyə çalış; hər məsələnin bütün əlaqəli və asılı olduğu mövzuları və 
elementləri öyrən. Orta təhsilin sonunda səndə dünya və onun quruluşu, təbiət elmləri 
haqda kifayət təsəvvür olmalıdır. Hər şeyin niyə elə olması və sonra nə baş verə biləcəyi 
haqda düşün və kitablardan və müşahidələrindən cavablar tap. Sənə təbliq edilən tək bir 
dinin ehkamlarını əzbərləməyə cəhd etmə, bütün dinlər haqda analitik elmi kitablardan 
öyrən. Və aldığın məlumatların həyatda elə olub olmaması haqda düşün, sübutlar 
tapmasan, onları uydurma say  və rədd elə.  Belə uydurmaların kimlər tərəfindən və nə 
üçün uydurulduğunu nə üçün təbliq edildiyini, kimə xeyir verdiyini  anlamağa çalış və öz 
anladığın təlimi, ideyanı irəli sür. İnsanlarda bəzən ikiüzlülüyün – sözü ilə əməlinin düz 
gəlməməsinin səbəbini axtar və onlara hörmət edilməsinin  və edilməməsinin əsaslarını  
özün müəyyən et. Rasional Cəmiyyət təlimini öyrən və doğru və düzgün olması haqda 
özün qərar ver və onu təkmilləşdirməyə çalış. Rasional əxlaq və davranış prinsiplərini, 
rasional ünsiyyət qaydalarını və nəzakət qaydalarını öyrən və həmişə əməl edərək özündə 
vərdiş yarat. Yalnız böyük insan müəllimlərinin, müdriklərinin;  bəşəriyyətə böyük 
biliklər vermiş,  bəşəriyyəti xəstəliklərdən xilas etmiş, onlara böyük maddi və mədəni 
həyat gətirmiş, kəşvlər, ixtiralar etmiş alimlərin, filosofların, mühəndislərin, həkimlərin 
həyat yolu ilə get  və onların siyahısın tut və yaratdıqlarını təsvir et və öyrən. Dünyada ən 
vicdanlı və düz yaşayan, qan tökməyən insanlar onlar olmuşlar. Həmin səviyyəni onlar 
fasiləsiz çalışmaqla, məqsəd qoymaqla, sərbəst düşüncə ilə və maneləri dəf edərək, 
onlarla mübarizə edərək , bəzi ehtiyaclara dözərək əldə etmişlər. 
Peşə seçərkən və işləyərkən 
      Psixoloq və ya socioloq mütəxəssisin məsləhətindən istifadə et və hansı peşələrə sənin 
daha yaxşı uyğun olmağını müəyyən et. Hər kəs istənilən peşəni öyrənə və istifadə edə 
bilməz.  Burada çox böyük asılılıq qanunları var. Peşənin düzgün seçməyini sənin daxili 
hissin də deyə bilər. Seçdiyin peşəni dərindən və kamil öyrən, habelə bütün həyatın boyu 
onda baş verən yeniliklərlə, yeni metodlarla, vasitələrlə tanış ol və öyrən, fasiləsiz 
təkmilləş. Heç zaman diqqətsizliyə, tələsməyə , saxtakarlığa yol vermə. Nə etsən sənin 
adınla deyiləcək. Səhv etsən, onu özün düzəlt. 
İş yerlərində iş  fəaliyyətini  ümumi bəşəri  və həmin idarənin daxili etik qaydalarına 
uyğun qur; öhdənə düşən vəzifəni vicdanla, keyfiyyətlə yerinə yetir. Rüşvət və başqa 
şəxsi gəlir almağa cəhd etmə,  işindən  sui-istifadə etmə. Sənə vəzifəni  səhv icra etmək, 
etik prinsipləri pozmaq təkliflərini rədd elə; öz adını qoru və həmişə düzgün adam 
olmağınla fəxr et. Dəqiq və intizamlı ol. 
Şəxsi biznesi seçərkən imkanlarını və qanun qaydaları öyrən, yalnız bacardığın işlə 
məşqul ol.  
İstənilən cəmiyyətdə yaxşı yaşamaq haqda məsləhət 
    İnsanlar yaşamaq üçün mütləq işləməli, pul qazanmalı və pulu mübadilə etməklə həyat 
ehtiyaclarını təmin etməyə məcburdular. Bu hər kəs üçün vacib prinsipdir. Cəmiyyət 
yaşamaq üçün əlavə imkanlar açır, bu imkan başqalarından istifadə etməklə pul, ağıl və 
qabiliyyəti birləşdirməkdir. 
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    Adamları iki qrupa bölmək olar  1-ci  qrup,  məhz başqa insanlarıın birgə işini təşkil 
edir – firma, müəsisə, kiçik mağaza, aptek, şəkil çəkilişi, məsləhət, təmir, istehsal və s.  
yaradır;  kredit alır, plan qurur və s. 
2-ci Qrup isə birinci qrup adamlarının yaratdığı iş yerində işləyir, əməyini satır, əvəzində 
minimum yaşayış imkanı verən pul alır. 2-cilərin yaratdığı məhsul xidmət nəticəsində 
əldə ediən daha çox pul isə sahibkara, təşkilatçıya çatır. 
Nəticədə belə həyat nəticəsində 1-ci qrup adamlarda hədsiz çox pul toplanır və istədikləri 
kimi yaşayırlar. 2-ci qrup isə asılı və 1-ci qrupun müəyyən etdiyi aşağı səviyyədə 
yaşamağa məcburdur. Çox zaman işsiz qala bilər, sahibkarın müəyyən etdiyi davranışda 
olmalıdır, əmək bölgüsünə əməl etməli, xoşu gəlməyən işi  də görməlidir, sahibkar 
diktaturasına tabe olmalıdır;  yəni xasiyyətini əxlaqını, azad fikrini, məhdudlaşdırmalıdır. 
2-ci qrup həmişə pul qıtlığı ilə üzləşir, həmişə ehtiyac içində olur. Cəmiyyətdə pullar 
başlanğıcdan və çoxlu dəfə yenidən bölünmə prosesi nəticəsində 1-ci qrupun : 
sahibkarların, bankirlərin, böyük aksionerlərin,  əsasən ticarət sahibkarlarının cibinə 
toplaşır.  2-ci qrup isə həmişə ehtiyacda olur, nəsə çatmır, və s. Həyatın bu həqiqi 
təsvirindən aşağıdakı məsləhətlər alınır: 
1. Çalış, sən başqa adamlardan istifadə et, onların birgə  işini təşkil et , gəlir gətirən iş aç. 
Kiçik ticarət, xidmət foto, tibbi,  komputer, məsləhət, ərzaq, yeyinti hazırlamaq, kafe, 
təlim işlərindən  başla. Bu iş üçün hökmən sənə bina, otaq,  habelə torpaq, sadə 
avadanlıq, alətlər və s. lazım olacaq, bunları vaxtında uyğun yerdə al . Ən azı torpaq və 
ya bina - otağın özünün olmasına çalış, əks halda qazandığının çox hissəsini sahibə 
verəcəksən. Ona görə bu şeyləri uyğun yerdə birinci imkanda al, saxla, gələcəkdə biznes 
üçün istifadə edərsən. Sadədən mürəkkəbə doğru işin həcmini, sahəsini, müştəriləri artır. 
Habelə pulu artırmaq üçün qənaətlə yaşa. Lazımı  pul toplayandan sonra yeni mərhələyə 
keç və yeni əməkdaşlıqdan istifadə et. 
2. Pulun toplanması  müasir həyatda ən vacib tələbdir, ona görə pulun axdığı yerlərdə 
olaraq onları tutmaqa çalış, bu, başlanğıcda xidmət və mal ticarətidir. 
 
Qonaqlıq, anma, ad günləri, şənlik mərasimləri,  səyahət üçün   hər birinin dəqiq 
ssenarisini hazırla və rasionallıqa əməl et. Gecikmə və etiketi gözlə. 
 
Beyinin  qabiliyyətləri və ondan istifadə 
Bu bölmədə  meditasiya və fikir gücündən inam və özünü  - inandırmadan istifadə və 
metodları haqda qısa məlumat verilir. 
Telepatiya.. Fikrin və hisslərin, 5 hiss üzvlərindən istifadə etmədən başqasına verilməsinə 
və başqasının fikrini oxumağa telepatiya deyilir. Bu insan beyninin xüsusiyyətidir. Bu 
qabiliyyəti öyrənmək və artırmaq olar. 
Aydıngörmə (ясновидение) və ya əvvəldən görmə (bax hissə 5- ixtira metodlarına). 
Hadisələri əvəldən beyində aydın görmədir və real faktdır. Ənənəvi elm nümayəndələri 
belə qabiliyyətə malik olmadıqları üçün buna inanmırlar. Digər tərəfdən, onlar baş verən 
hadisələri tamam təsadüfi olaraq mübarizə nəticəsində olmasını, beləliklə, onu əvvəldən 
görməyin mümkün olmaması məntiqi nəticəsinə gəlirlər. Belə qabiliyyətə bəzi insanlar 
malikdir. Adi həyatda bu qabiliyyət ana və övladı arasında olur. Bu qabiliyyət insanın 5-8 
yaşlarında , sonra 14 -17 yaşlarında, daha sonra 40 yaşdan sonra güclənir. Adətən belə 
adamların gözünə çox zaman tanımadığı adamlar görsənir. Hətta müəyyən səslər də eşidə, 
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habelə fikirlər qəbul edə bilərlər. Bu hadisə konkret qanunlara əsaslanır. Bu qanunların 
əsası isə dünya tamlıq qanunudur. Bu qanuna əsasən təsadüflər yoxdur, keçmiş, indi və 
gələcək asılı və müvazinətləşməkdə olan prosesdir. Hər bir gələcək hadisə zərurətdir - 
tamlığın əldə edilməsi üçün zəruri hərəkətin –vəziyyətin olmasıdır, inkişaf xəttinin zəruri 
nöqtəsidir. Qədim zamanlarda və bizim erada  belə adamlar  insanların başını aldadaraq 
Allahla söhbət etdiklərini deyir, özlərini peyğəmbər elan edirdilər(lakin səhv etdiklərini 
bilmirdilər) və onların inamından sui istifadə edərək onları  özünə tabe edərək onları idarə 
etməyə cəhd edirdilər. Lakin indi bu qabiliyyət bir çox insanlarda aşkar olmuşdur və 
onlar insanlara  kömək edirlər, bir çoxları isə yalandan özünü reklam edib dələduzluq 
edir. 
Telekinez. Əllər və ya gözlər vasitəsilə şeyləri toxunmadan hərəkət etdirmək, Telekinez 
adlanır.  
Ekstrasenslik   fikir vasitəsilə bədənin hissələrində - əldə istilik yaratmaq, qızdırmaq  ya 
enerjini hər hansı orqanda cəmləşdirmək və vermək deməkdir, bu da insan psixikasının və 
fiziologiyasının xüsusiyyətidir.  
 Rentgen göz. Gözlə qaranlıqda və ya işıqda  insanın daxili orqanlarını, skeleti görmək, 
divar arxasında şeyləri görmək 
Dəri vasitəsilə  görmək  Dəri ilə-  əllə, ayaqla, bədənlə gözünü açmadan görmək faktı 
vardır (Lider TV verlişi- Talant Şou, 2 Mart 2007).  
Əgər siz də özünüzdə hər hansı belə və digər qabiliyyət aşkar etsəniz onu inkişaf 
etdirmək, mütəxəssislə məsləhətləşmək, müxtəlif təcrübələr aparmaq lazımdır  
Meditasiya.   Meditasiya düşünmə deməkdir, meditasiya vasitəsilə yaddaş və fikir 
dağınıqlığı yüksək davakarlıq, həyəcan, yuxusuzluq, tez  özündən çıxma və digər psixi 
əhvallar,  habelə qan təzyiqi  normal hala salınır. Meditasiyanın məqsədi özündə xüsusi 
əhval yaratmaqla özünü sağlam hiss etmək, müvazinət və rahatlıq əldə etməkdir.  
Meditasiyanın peşəkarları yoqlardır əslində elə onlar bu üsulu yaratmışlar onlar deyirlər 
ki, uzun müddət məşqul olmaqla insanın bioloji həyatı 12 il  yaşından cavan  olar. 
Müxtəlif növ meditasiya üsulları var. Məsələn, özündə psixi rahatlıq və müvazinət 
yaratmaq üçün: bardaş quraraq oturmaq, gözləri yummaq və burunla nəfəs almaq, bütün 
diqqətini burun deşiklərinə vermək , başqa fikirləri düşünməmək , bədəni 
gərginləşdirməmək lazımdır.  20 dəqiqə ərzində iki dəfə -səhər və axşam bu proseduru 
etməklə siz rahatlıq əldə edərsiniz. 
     Meditasiya iki üsulla edilir: 1) əzələlərin boşaldılması –relaksasiyası 2) və  ya bunu 
etmədən, məqsədəyönlü özünü inandırmaq, özünü təsdiq etmək, özünütərbiyə, məntiqi 
düşünmə və iradəni möhkəmlətmək üçün istifadə edilir. Söz və fikrin təsiri əsasən 
insanda yarı yuxulu, mürgüləmə vəziyyəti, tam sakitlik , boşalma vəziyyətində çox 
effektiv olur. 
Özünütəlqin  özünə öz ruhi vəziyyətinə, əhvalına emosiyalarına hisslərinə, maraqlarına, 
iradəsinə və iş qabiliyyətinə fikir, söz vasitəsilə psixi təsir etmək 
deməkdir(SpiridonovN.İ.1975, səh42). Meditasiya və ya özünütəlqinin, gipnoz və ya 
özünü gipnoz etmənin mənası 19 – cu əsrdə açıldı. Məsələ burasındadır ki  Dinlər bu 
üsuldan istifadə edərək həm bizneslərini edir, həm də Allahın olduğunu və kömək etdiyini 
insanları inandırırdılar. Bu üsulu Orta əsrlər Katolik keşişləri tətbiq edir, lakin 
mahiyyətini gizli saxlayırdılar. Hindistan dinləri və yoq təlimi də bu üsuldan istifadə edir.  
Özünütəlqin və yaxud özünüinandırma, sözlə, fikirlə təsir real faktdır.  Dinlərin bütün 
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müqəddəs duaları mərasimləri,ayələri, yazıları məhz bu prinsiplə nəzərdə tutulmuş, bu 
prinsiplə işləyir. Onların hamısının məqsədi insanı inandırma, özünü - inandırma və 
özünü - təlqin ilə təsir etmək - idarə etməkdir . 
Söz və fikir gücündən sağlamlıq üçün  istifadə.  Sözün gücündən istifadə hələ qədim 
dövrlərdən Zərdüşt peyğəmbərin sözlə etdiyi möcüzələr məlumdur. Sözün öldürücü, 
yaradıcı, həvəsləndirici, qızışdırıcı, sakitləşdirici təsirləri məlumdur.  Söz özündə daşıdığı 
məlumatla çox böyük gücə malikdir. Sözlə problemlər həll edilir və ya ara qarışır, 
insanlar düşmən olurlar. Söz hətta bitkilərə də, heyvanlara da təsir edir, halbuki onlar dil 
bilmirlər.  
 
Sözün təsir mexanizmi necədir?  Axı hələ söz yox ikən insanlar bir birinə məqsədi 
sadəcə fikirlə çatdırırdılar, heyvanlar da məhz söz işlətmədən fikirlərini bir- birinə 
çatdırırlar. Lakin söz yaranandan sonra o, fikirlərin daha asan daşıyıcısı oldu. Hər bir söz  
fikrin sözlə deyilən formasıdır, buna qısaca  fikir-forma  deyilir( bax enerji informasiya 
nəzəriyyəsinə), söz işlətmədən də fikir yaratmaq və başqasına göndərmək olar. Nəticədə 
eyni təsir alacağıq, hətta daha güclü təsir alacağıq, belə ki, əgər bu fikiri sözlə desəydik, 
eksperiment aparılan insan onu eləməzdi, lakin fikrin göndərilməsinə qarşı o, heç nə edə 
bilmir, o, fikri  icra edir, hər şeyi təbii qəbul edir.         
      Bu kitabın müəllifi  olaraq mən öz eksperimentlərimə əsaslanıram, bundan başqa 
çoxlu miqdarda digər adamların  sübut olunmuş eksperimental təcrübələri var. Bundan 
başqa bütün qara və ağ maqiya bu prinsiplə- insanları sözlə, fikirlə inandırma ilə  işləyir. 
      Söz formulası və emosional iradi özünü inandırma metodu vasitəsilə həyati 
proseslərin, insanın  psixi vəziyyətinin və insan bədəninin,  anatomik strukturların idarə 
edilməsi mümkündür. Bir çox alimlərin məsələn,  akademik Sıtinin(2005) elmi 
araşdırmaları bunu tamamilə sübut etmişdir. Belə ki, bu metodla  insan müəyyən 
formulalar, sxem üzrə təkrar edərək,  fikrini dərindən cəmləyərək, bədənin istədiyi 
orqanını müəyyən hallarda sağalda bilir və istədiyi əhvalı özündə yarada bilir. Məlumata 
görə  Sıtin müxtəlif məsələləri həll etmək üçün 2500-dən artıq psixi əhval ( настрой) 
üçün formula tərtib etmişdir. Metodun mənası özündə  sözlə iradi inandırma yaratmaqdır.  
Sözün və ya fikrin təsir mexanizmini açmaq üçün biz yenə də insanın özünün quruluş 
sisteminə baxmalıyıq. Məlumdur ki, insan iki böyük sistemdən ibarətdir: fiziki bədən və 
onun beyin vasitəsilə meydana çıxan şüuru – ağlı, yaddaşı. Belə ki, insanın şüüuru - ağlı  
fasiləsiz qərar qəbul edir, bədəni  idarə edir. Bəzi qeyri - elmi fikirlərə görə, guya, şüur 
ruh formasında insan doğulandan sonra gəlib onun bədəninə girir və onu idarə edir. Lakin 
bu fikrin heç bir sübutu yoxdur. Daha çox həqiqət budur ki, şüur canlı materiyanın 
yaratdığı xassədir, qabiliyyətdir və insan böyüdükcə onun şüuru - ağlı da (təcrübə 
nəticəsində) artır - bu prosesə öyrənmə deyilir. Hətta bunu heyvanların da, quşların da 
getdikcə ağıllanması yeni qida tapmaq, qorunmaq üsullarını öyrənməyi , səsləri dəqiq 
seçməyi və onu yamsılamağı  pişiyin ( hələ popuqayı demirəm) insan kimi danışa bilməsi 
(20 –ci əsrin sonu , Bakı şəhərində) , filin maşın siqnalını yamsılaması və  Ərəbistanda 
zoparkda saxlanan bir  şirin  tez - tez  eşitdiyi ALLAH   səsini yamsılaması (2005-ci il)və 
s. sübut edir. 
     Məsələ burasındadır ki, fasiləsiz bizim hərəkətlərimiz və mühitin təsiri nəticəsində 
şüurumuzda  spesifik bir emosiya  və   mühitin  şəkli ( rusca  buna установка  və ya 
настрой deyilir) yaranır,  bunu sözlə təsvir etmək mümkün deyil. Hər bir dəyişilik baş 
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verdikcə настрой  da  reallığın dalınca bir az gecikərək dəyişir. Və bu  настрой beynin 
lazımı yerində xüsusi formada proses kimi yazılır. Son reallıq- və ya vəziyyət həmişə 
beynimizdədir və biz qərar qəbul edəndə hökmən onunla müqayisə edərək, yoxlayaraq 
qərar qəbul edirik, bu zəruri element olmasaydı biz heç bir qərar qəbul edə bilməzdik. 
Başqa sözlə,. bu element etalon və özümüzün dərkini və mühitin son vəziyyətini əks 
etdirir(yaddaş). Fiziki olaraq bu böyük məlumatları əks etdirən çox incə bir hissə oxşayır 
(onu  kod adlandırsaq, daha anlaşıqlı olardı)  habelə müəyyən dadı da olur. Bu hiss  bizim 
baxışımızda, səsimizdə, hərəkətlərimizin gücündə, qətilik dərəcəsində duruşumuzda, 
üzümüzdə spesifik -uyğun formada əks olunur. Enerji - informasiya nəzəriyyəsinin dili ilə 
bu bizim auramızda - mental , astral təbəqələrimizdə - spesifik sahə, rəngli titrəyişlər 
formasında özünün göstərir. 
      Verilən sualın cavabı bu izahatdan sonra belə verilə bilər: - Söz və fikirlə təsir  
beyinin vasitəsilə şüurun adi prosesinə əks istiqamətli qurulmuş prosesdir. Pavlovun 
termini ilə desək ikinci siqnal sisteminin fəaliyyətidir (SpiridonovN.İ.1975). Belə ki, 
insan şüuruna həmin настрой  - həmin psixo emosional informasiya davranış kodu – 
güclü fikrin təsir qüvvəsilə beyinə təlqin edilir və o sonradan onda qouylmuş mənanı - 
hərəkəti – davranışı, özünü tənzimləməni   adi  qaydada idarəetmə prosesi vasitəsilə icra 
edir. Məsələn,  əvvəl adamın tutaq ki,  qıçı, başı ağrıyırsa, onda uyğun hiss - настрой 
yaranırsa, indi isə beyinə ağrının əksinə olan  ağrımamaq - yaxşı olmaq kodu inandırma 
iradi qüvvə ilə  təlqin edilir. Nəticədə beyin həmişə gördüyü işi həmin qaydada görür - 
lazımı fiziki dəyişiklər baş verir və başın ağrısı çəkilir. Başqa sözlə, insanda ikinci siqnal 
sistemi-sözlə hiss vasitəsilə əks proses - orqanizmin müəyyən hissələrinin idarə olunması 
deməkdir. Bədənin lazımı yerində damarların genişlənməsi və əzələlərin qızması 
vasitəsilə arzu olunan hissi siqnalın reallaşması baş verir.   Bu, söz formasının təsir - iş 
prinsipidir. Özünü təlqin metodu da buna oxşardır. Pis əhval , çığırqanlıq, acıqla 
danışmaq, pis üz göstərmək insanı xəstələndirir və ətrafdakılara da pis təsir edir. Yaxşı 
əhval, rahat psixi vəziyyət isə sağlam həyatın əsasıdır. Hər şey   3 rolda ola bilər a) o 
xeyirli rol oynaya bilər, b) zərərli rol oynaya bilər, c) heç bir əhəmiyyəti olmaz. 
Öz əhvalınızı yaxşı saxlamaq üçün bu qaydalara əməl edin: 
1. İnsanlara qarşı  xoş ürəkli olun, üzünüzdə təbəssüm olmasına çalışın.(Yapon və Çin 
mədəniyyəti)  
2. Düzgün ünsiyyət qaydalarına əməl edin: salamlaşın, aşağı səslə danışın, gülümsəyin, 
əmr  formasında danışmayın, məqsədinizi və fikrinizi aydın deyin, diqqətlə dinləyin, başa 
düşmədən cavab verməyin və s. 
3. Pislik etməyə  çalışmayın, sözü elə deyin ki, eşidənin acığı gəlməsin. 
4. Xırda məsələlər üçün acıq saxlamayın, sözü eşib sözdən söz çıxarmayın, xoş gəlməyən 
sözə qarşı eşitməmış kimi  davranın; sizi əzən təhqir edən hüquqlarınızı pozanları unuda 
bilmirsiniz, qəzəb sizə güc gəlir. Lakin bu məsələdən xilas olmaq üçün həmin 
insanlardan, ərazidən uzaqlaşın və bu barədə düşünməməyə çalışın. Bağışlana bilən 
insanları - əgər onlar üzr istəyir, səhvlərini başa düşüblərsə,  bağışlamağa çalışın. 
5. Danışarkən, söz soruşarkən heç kəs bilə bilməz birinin sözünü digəri necə qəbul 
edəcək, ona görə tez - tez üzr istəyin və öz fikrinizi aydın, dəqiq cümlə formasına salın, 
digərinə zorla qəbul etdirməyə çalışmayın. Az danışıb,   eşitməyə çalışın.                
6. Doğmalarınızın, sevdiklərinizin itkisi olduqda bunu təbii qarşılayın; fikir və əlinizi 
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məşğul edən digər məşğuliyyət tapın və boş qalmayın. Mühitinizi –  yaşayış , iş yerinizi, 
ətraf insanları dəyişin. 
7.Yaxınların xəyanəti, satqınlığı ümumi əmlakın hamısını mənimsəməsi , paxıllıq və 
digərinin yaxşı  həyatını da pisləşdirmək arzusu xüsusilə pis təsir edir. Bu məsələlərin 
həllinə diqqət verilməli, toplaşaraq oraya psixiloq və vəkil məsləhətçilər çağırmaq, 
fikirləri aydın deyilməsi və əsaslandırılması və yazılması lazımdır. Adətən,  insanlar hələ 
tanışları  içində kimin xəyanətkar olduğunu bilmirlər. Xəyanətkar  bütün sözün gizli 
qalmasını, digər qohumlara, tanışlara deməməyi məsləhət görür. Bu sizdən ehtiyatlı 
olmağı  tələb edir və gizlilik  həmin insanın xəbis məqsədi olmasını sübut edir. Bu halda  
öz mövqenizi açıq müdafiə etməniz və üstündə durmanız lazımdır. 
8. Rəhmdil və xoşxasiyyətlilik göstərin. Qaba rəftar etməyin. Kimin köməyə ehtiyacı 
olsa, ona hərtərəfli kömək edin. Kömək etməyi özünüzə birinci şərəf sayın. 
 9. Nayrazı qaldığınız adamdan dava - dalaşla deyil, xoşluqla ayrılın, sizə edilmiş pisliyə 
eyni kəskinliyilə cavab verməyin. Elə davranın, xoş üz görsədin ki, həmin adam sonra tez 
peşman olsun, səhvini anlasın, lakin sözlə öz fikrinizi, düşündüyünüzü sakit deyin, 
deməsəniz sonra peşman olacaqsınız və o sizi axmaq sayacaq. Barışmağa yer qoymağı 
yaddan çıxarmayın.  
10. Paxıllar, xainlər, sizə mane olanlar, sizə qarşı olan bütün təbiət, ictimai, insani 
müqavimət sizin həyatınızın zəruri hissəsidir. Onlarsız siz yaşaya bilməzsiniz, onları 
təbii, olmalı şey kimi qarşılayın, bundan əhvalınızı pozmayın, onlarla dinc yaşamağı, 
uyğunlaşmağı və qalib gəlməyi bacarın. Sizin məhz nəticələriniz, onlarla mübarizə və 
əlaqə nəticəsidir. İsa peyğəmbər təsadüfən demirdi ki, “düşmənlərinizi sevin”, onlar sizə 
düzgün yol seçməyə stimul verir. 
Davranışınızı pis təsirlərdən qoruyun. Bunun üçün mənfi hərəkətli döyüş səhnələri, 
acıqlı sözlər, vəhşilik, qırğın, ölüm, düşmənçilik səhnələrinə, kinolarına baxmayın. Belə 
məclisdən və insanlarla  bir olmaq, yaxınlıq, əməkdaşlıq etməkdən qaçın, pis sözləri 
eşitməməyə çalışın. Yaxşı davranışda olmaq, yaxşı əhvalda olmaq, yaradıcı həvəsli olmaq 
üçün yaxşı adamların məclsində, mədəni cəmiyyətdə olun, onlarla ünsiyyətə çalışın. Elmi 
ideyaların müzakirəsinə qulaq asın, texniki ixtiralar haqda söhbərlərə, onların necə, hansı 
şəraitdə edilməsi söhbətlərinə qulaq asın, çalışın, elmi və peşəkar diskussiyalarda iştirak 
edəsiniz. Bunlar sizi gözəl insan olmağa, mənfi davranışlardan xilas olmağa, pis 
hərəkətlər haqda düşünməməyə kömək edəcək, siz əsil insan vəzifənizi icra edəcəksiniz. 
Elmi söhbətlər sizdə yaradıcılığa həvəs və dərk etmənizi stimullaşdıracaq, sizə yeni 
həvəs, güc verəcək. Aşağı səviyyəli kiçik xidmətçi səviyyəsində sözlərə, söhbətlərə qulaq 
assanız, sizdə yeni heç bir həvəs yaranmayacaqdır, siz ruhdan düşəcəksiniz. Öz 
qulağınızı, gözünüzü səhv, qeyri - insani, pis söz və görüntülərdən qoruyun. Qədim 
mifləri həqiqət kimi sizə təqdim edənlərdən, dini  söhbətləri eşitməkdən özünüzü 
qoruyun, həmin məclisdə olmayın. Yalan və uydurmaları eşidərək sizdə həyat haqda 
təhrif olunmuş rəy yarana bilər. Qabaqcıl, ağıllı insanlara oxşamağa çalışın. Kimlə 
dostluq etsəniz, onun kimi olacaqsınız. Burada yamsılama, oxşama,  psixi təsirlərin, 
vərdişlərin, xasiyyətlərin  keçməsi,  tez - tez təkrar olan söz və davranışların adət 
yaratması qanunu işləyir.  
Qeyd : Məsləhət görülən davranış etalonları , şübhəsiz nisbidir, lakin düzgün davranmaq 
üçün sizə kömək edəcəkdir. Çünki dünyada heç bir əbədi reseptlər yoxdur, universal 
yaxşı və pis yoxdur. Yalnız hə bir şeyin, canlının, insanın şəxsən özü üçün bu və ya digər 
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zamanda və mühitdə yaxşı və pis vardır, obyektiv rasional yol, həll vardır. Bunu o bilə 
bilər, yaxud bilməyə bilər- ağıl və bilik dərəcəsindən asılı olaraq. Bu məsləhətlər məhz 
hər insanın və icmanın özünə aid pisi və yaxşını müəyyən etməsinə-rasional  yolun 
seçməsinə yalnız köməkdir.  Bu və digər seçimi isə hər kəs özü etməlidir. 
Ruhi formula nümunələri(elmi dualar): 
Aşağıdakı formulalara əməl edin və ya oxşar formulalar yaradın və hər bir həyat anı üçün 
bir formula yazın və deyin. Məsələn, səhər yuxudan durarkən,  yeməyə başlayarkən, işə 
gedərkən, işə başlayarkən, qurtararkən, sizə qonaq gələrkən, qonaq gedərkən (pis 
təsirlərdən qorunmaq üçün), bir şey yaradarkən, idarəyə gedərkən, nayrahatçılıq olduqda , 
əsəbiləşdikdə, kart oynayarkən, idman etdikdə, fiziki işə başladıqda, əyləncəli oyun 
oynadıqda və s. Lakin təlqinlərin sınaqdan çıxmış qaydalarına əməl etmək lazımdır, əks 
təqdirdə nəticə alınmayacaq. Bu qaydalar metodlar çox genişdir və kitablardan, 
internetdən tapa bilərsiniz. 
Yuxususzluq zamanı..  Bədənin əzələlərinin bir - bir boşaldın və tam rahatlıq alandan 
sonra  bu forrmuladan və ya buna oxşar formula düzəldin və fikrinizdə deyin: “Mən bu 
gün çox işləmişəm hər işi yaşxı etmişəm səhvim yoxdur. Sakitəm, rahat nəfəs alıram, 
mənə xoşdur, ürəyim sakit və rahat vurur, mən 20-yədək sayıb qurtarana qədər yuxuda 
olacam” (hər nəfəs aldıqca bir rəqəm səssiz deyilir). Digər çoxlu üsullar mövcuddur, siz 
onları başqa kitablardan öyrənə bilərsiniz. 
Gündəlik  ruhi ritual.  Axşam yatan zaman aşağıdakı ibadəti edin. Fikrinizdə dünyanı 
idarə edən, hər şeyin yerini forma və xasələrini müəyyən edən ümumi qanunlarını özündə 
daşıyacaq  bir  anlayış seçin məsələn, tale, müəyən göy cismi, ağac, çay , bitki, ərazinizdə 
olan pir, Tanrı. Bunların hər hansı biri doğrudur, çünki dünyanın bütün qanunları onlarda 
əks olunub. Seçdiyiniz bu qəlb dostunuza müraciətlə aşağıdakı ifadələri fikrinizi 
mərkəzləşdirərək və dərindən düşünərək deyin. Hər kəs özünə xoş, demək istədiyi 
ifadələr deyə bilər. Lakin çalışın bunlar formaca hər gün eyni olsun və fərqli hissəsi də 
ola bilər. 
“Ey ruhumda (ağlımda) olan  tale məni unutma, mənimlə ol. Bu gün mənim ağlım 
şüurum yaddaşım mənimlə oldu, sabah da ağlımı məndə saxla. Qoy həyatın bütün 
qanunları, hər təhlükələr, Şər və Xeyir hər an  mənim ağlımda olsun;  mənə onları 
unutdurma, ağlımı iti saxla, öz yerimi tutmağa, öz çörəyimi yeməyə, başqalarına boyun 
əyməməyə kömək et. Pis gözdən qoru, məni hədləri keçməkdən saxla, mənə düz yolu 
göstər. Mən sənə inanıram, bu gün mənimlə oldun, sabah da  mənimlə ol.” 
Xəstəlik, maddi çətinlik, doqmaların itgisi, mənfi emosiyalar zamanı:  Ruhun - 
psixikanın rahatlanması üçün meditasiya, söz və fikir gücündən, özünü təlqin 
metodlarından istifadə et. Əvvəldən xüsusi formulalar hazırla və özünü təlqin metodu ilə 
istifadə et. Məsələn,  bu ifadələri ürəyində de: “Hər şey təbiidir, sakit ol, özünü ələ al, 
səni təhrik edən çağırışlara ideyalara, təkliflərə uyma. Sən bu çətinliyə qalib gələcəksən. 
Bu məsələni hökmən həll edəcəksən. Sən bu işi görməyə qabilsən, sənin biliyin və 
qabiliyyətin çatır. Ruhdan düşmə, möhkəm dur, çaşma, özünü itirmə.  Hər şey keçib 
gedəcək, pis hadisələr unudulacaq, pis günlər keçəcək, yaxşı günlər gələcək, dözümlü və 
səbrli ol, darıxma.” Fikrini dağıtmağa çalış, əlini, gözünü, qulağını başqa işlə  məşqul et. 
Yeməyə başlayarkən  oxuyun: Bu yemək zəhmətlə qazanılmışdır, onun xeyri bizi saxlasın 
bizə qüvvət versin,  qoy yeməyimiz  həmişə olsun. Ağlımız, Bizi başqalarına möhtac etmə. 
Amin.  
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Dəfn zamanı və vidalaşma - yada salma   mərasimi zamanı. Başqa dildə mənası aydın 
olmayan dua oxumayın. Yalnız bu duanı oxuyun və ya seçdiyiniz fikirləri deyin: Mərhum 
( adı)həyatın bütün sınaqlarına dözərək və mübarizə apararaq qəhrəman həyat yaşadı. O 
öz nəsli və cəmiyyət üçün bu yaxşı işləri görmüşdür (bir- bir deyilir).Onun bu işləri aid 
olduğu adamlar və cəmiyyət üçün qiymətlidir. Onun ruhu qoy rahatlıq tapsın, onun ruhu 
arxayın olsun, bu insan yaxınlarının qəlbində yaşayacaq, əməlləri, sözləri yada 
salınacaq, ağıllı davranışı və sözləri öyrəniləcək və nəsli və cəmiyyət  nümunə alacaqdır. 
Onun  səhv  davranışı və əməlləri bağışlanır,  qoy onun ruhu da onu incidənləri 
bağışlasın, səhv etmək insanın xassəsidir. Ondan qaçmaq olmaz, biz də səhvimizi tez 
anlayaq və onu düzəldək, səhv etməməyə çalışaq. Qoy tale bizə ağıl, inam, güc versin. 
Amin      (mümkündürsə, mərhumun əsərlərindən və ya onlar haqda qısa yazılı  məlumat 
gəlmiş adamlara paylanır)                            
Rasional Mərasimlər 
Rasional cəmiyyət icması özü üçün  kollektiv ağılı və elmin son biliklərini tətbiq edərək 
bütün zəruri mərasimləri, adətləri yaradır, ağıla və həqiqətə, ehtiyaca uyğun olmayan 
mərasimləri, adətləri ləğv edir. Dini mərasimlərdən imtina (1 Yanvardan başqa) edilir. 
Cəmiyyət aşağıdakı mərasimləri yaradacaq  və təkmilləşdirəcəkdir: 
Toy- evlənmə, anadan olma, doğum günü, diplom alma,  ölümdən əvvəl davranış və dəfn 
və s.  Bu barədə nümunəvi rasional mərasimlər və adətlər yaradılmışdır ( bax mərasimlər 
faylına- CD-də) 
Evlənmə -toy.  Pprinsiplər: 1.Yalnız həqiqi dostlar və qohumlar dəvət olunur. Nə qədər 
çox adam çağırılsa, o qədər  xeyirlidir prinsipi ləğv edilir. 
 2.Rasional qidalanma qaydalarına və yemək növlərinə əməl olunur. Bitki., toyuq , balıq 
və salat, mal ətindən və ya plovdan ibarət yeməklər, çay, kofe hazırlanır; yeməklər 
paylanma stolu üzərinə qoyulur; hər kəs istədiyi yeməyi seçir və qabına qoyub aparır (və 
ya xidmətçi porsiyanı qoyur), stol arxasında oturub yeyir; musiqi səs ucaldan olmadan 
çalır; arzu edən oynayır; düzgün hazırlanmış araq və ya çaxır varsa, ancaq araq  100 
qram, çaxır içən üçünsə 200 qram həddində verilir. Istənilən qədər içmək qadağandır. 
Yaşlılar stoluna xidmətçi qulluq edir, fərdi sifariş alır və gətirir, stola qoyub gedir. Hər 
kəs özü istədiyi yeməyi qabağına qoyur və yeyir. Yeməkdən sonra çay təqdim edilir. 
Stolları xidmətçilər təmizləyir. Nə qədər çox yeməklər verilsə və yeyilsə yaxşıdır  prinsipi 
ləqv edilir      
Yas mərasimi.  Qısa təsvir, tam təsviri əlavə CD-də əldə edə bilərsiniz.  
Qəbirdə ölünü arxası üstə qoyurlar üzü gün çıxana baxır, onu öz paltarında 
ağacdan olan tabuta, yaxud plastik meşoğa qoyurlar. Ölünü yumurlar. Bunu 
etdikdə ətraf aləmə mikroblar yayıla bilər və ölü yuyan qorxub xəstələnə bilər. 
Dəfn zamanı  dini ayin icra etmirlər, ora dini təbliq yeri deyildir. “Rahat ol, yaxşı 
yol“ – deyirlər, xüsusi elmi dualar oxuyurlar; mərhumun əsərlərindən və 
davranışlarından söhbət edir və vidalaşmağa gələn adamlara nüsxələri verirlər, 
çay və yüngül bişinti verilir. Ehsanlar verilmir, gələnlər 20-30 dəyqədən artıq 
qalmırlar. Qohum və dostlar lazımi xidmət edir və pul toplamırlar. Cəmiyyət, 
daha yaxşısı, dəfni təşkil edən xidmət yaradır və bu xidmət  pulsuz edilir.  
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HISSƏ 4.  RUHI ALƏM 
Giriş   
     Ta qədimdən insanların yaşamağı üçün gördükləri cisim və hadisələrin   forma və 
xassələrinin, bir – biri arasındakı əlaqələrinin   səbəblərini  izah etmək və anlamaq vacib 
olmuşdur.         
İnsanların bir qismi bu səbəblərin şeylərin özündə olduğunu, bir qismi isə kənarda 
olduğunu müəyyən edirdi. Beləliklə, insan tarixində dünyanı izah edən iki əks 
dünyabaxışlar sistemi yarandı: 1. Obyektiv reallığı əks etdirən və dünyanı onun öz 
quruluşu ilə izah edən  materisalist baxışlar qrupu  və 2. Obyektiv reallıqdan asılı 
olmayan , material dünyanı idarə edən əbədi  kənar qüvvələrə əsaslanan  idealist  baxışlar 
qrupu. Hər baxışlar düşərgəsində dünyanın quruluşu, nədən olması, Yer,  təbiət, biosfera,  
insan və cəmiyyət və onların qanunları, həyatı, əxlaq və cəmiyyətin təşkili, idarəsi, 
gələcək haqda  anlayışlar, nəzəriyyələri  formalaşmışdır.        
      Bu hissədə biz idealist baxışların  əks olunduğu fəlsəfi idealist nəzəriyyələrdən və 
dinlərdən danışacağıq. Dinlərin də özü onu yaradanların  təlimi və sonradan davamçıları 
tərəfindən əlavə olunmuş müxtəlif maraqlara aid nəzəriyyələr və təlimlərdən ibarətdir və 
habelə onlar üçün  ən vacib olan sitayiş hərəkətlərindən – rituallar haqda  biliklərdən  
ibarətdir. 
     İnsanlar təkcə bir dinə və ya ideologiyaya inanaraq, xidmət edərək və ya onlardan 
birini rəhbər tutaraq digər dinlərdən və nəzəriyyələrdən özlərini izolyasiya etmiş olurlar. 
Onlara, aid olduğu dinlər imkan vermir ki, başqaları ilə tanış olsunlar. Əsasən, bu,  özünü 
düzgün hesab edib, digərlərinə mənfi münasibətdən yaranır. Şübhəsiz, bu münasibət insan 
cəmiyyərində xarakterikdir. Belə bir davranış insanları daha da aralayır, yaxınlaşmağa, 
bir - birini başa düşməyə imkan vermir. Hər bir dində insan tarixi maddiləşmişdir və 
onlarda çox maraqlı və lazımlı biliklər və ideyalar toplanaraq saxlanmışdır.  
     Axı gələcək Rasional Era yalnız insanların bir - birini başa düşməsi üzərində, birgə 
razılıqla  fikir yürüdüb, birgə qərar qəbul etməsi üzərində qurulacaqdır. Belə ki, indiyədək  
hələ zəruri şəraitin yetişməməsi səbəbindən onlar ancaq təkbaşına idarə prinsipini, 
seçilmişlərə əsaslanan idarə  sistemini, üstün hüquqlar prinsipini istifadə edə bilirlər. 
Müxtəlif dünya baxışlar, gerçəkliyi müxtəlif cür anlamaq, müxtəlif, eyni başa 
düşülməyən terminlərlə danışmaq şəraitində mövqelərin birləşdirilməsi və kollektiv idarə 
çox cətin olardı. Xüsusilə, bu mülahizələri əsas qəbul edərək, mən bacardığım qədər  
müxtəlif dinlər haqda məlumat verməyi lazım bildim. Lakin bu məlumat adi deyil, 
analitik məlumatdır. Bu təsvirlər   müəyyən qədər onların  bu və ya digər göstərişlərinin 
səbəblərini, bu günlə nə qədər uyğun olub - olmamasını da izah etməyə çalışır.  Qalan 
tam məlumatı internet vasitəsilə və hər bir dinlə  real yaşayaraq  ətraflı tanışlıqda əldə edə 
bilərsiniz. Dinlər haqda analitik izahlar onları ayırmaq deyil , bu və ya digər dini 
düşüncəni qəbul edən adamların bir - birini daha yaxşı başa düşməsinə və yaxın 
gələcəkdə birgə qərarlar verə bilməsinə, fikirlərin , mövqelərin yaxınlaşdırılmasına, 
qarşılıqlı hörmət etmələrinə xidmət edir. Habelə bu yazı insanların dindən də başqa daha 
rasional nəzəriyyələrin, daha yaxşı həyat təklif edən baxışların olmasını görməyə kömək 
edəcək, onların seçim etməsinə yardım edəcəkdir. Belə ki, yeni Rasional sivilizasiya 
erası biliyə, idraka, elmə, texnikaya, sərbəst düşüncəyə, humanizmə əsaslanır. Bu era 
insanların ən yaxşı qabiliyyətlərininin , bilikləri və imkanlarının əməkdaşlığını, rasional 
davranışı, əxlaqı, düzgünlüyü  tələb edir. Kollektiv qərar qəbulu məhz eyni prosedurlar, 
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eyni terminlər, kriteriyalar, bilik, ağıl tələb edir. İnsan həyatı isə rasional davranış, 
rasional həyat tərzi tələb edir. 
    Rasional sivilizasiya insanı bütün dinlərin əsas ideyalarını və tarixini, evolyusiyasını, 
həm müsbət, həm də mənfi cəhətlərini , xalqların mədəniyyətlərini bilməlidir. Xalqların 
mədəniyyəti tərkibində habelə dini mədəniyyət elementi vardır.  Dünaynın əksər hissəsi 
bu və ya digər dini təlimə inanır. Ölkələr üzrə bu müxtəlifdir. İnsanları Dinə inanma  
dərəcəsinə görə qruplara bölmək olar: 
1. Tam bu və ya digər dinin təliminin hamısına inananlar( 10%) 
2. Bir hissəsinə inananlar, bir hissəsinə inanmayanlar   (40%) 
3. Əsasən inanmayanlar, lakin çətinliyə düşəndə inananlar (10%) 
4. Özlərini inanan kimi göstərənlər və ondan sui - istifadə edənlər(35%)  
5. Tam inanmayanlar – ateistlər (5%) 
Faizlə ölçülən miqdarları nisbi və təqribidir. 
İnanmaq hələ vacib parametr deyildir, əsas parametr inanaraq, inandığına tam əməl 
etməkdir. Bütün həyatı boyu dini göstərişlərə və həyat tərzinə əməl edənlər çox az- 1% -
dir. (Bu dolayısı ilə və təqribi müəyyən edilmişdir) Belə ki,  inanclar və zəruri əxlaqi 
biliklərə malik olmaq davranış üçün həlledici rol oynamır . 
 
İdealist  və dini baxışların əsas anlayışları 
Bu anlayış və baxışlar Hindistan  düni baxışları və Yunan fəlsəfəsi,  daha qədim Misir və 
Mesopotamiya  dünyagörüşləri   əsasında yaranmış və inkişaf etmişdir. 
Can (Soul-душа).  Platon və  neoplatonizm fəlsəfəsində Dünya Canı (Мировая душа) 
olması və dünyanı yaratması qeyd olunur(BEKM-2002). Qeyd olunur ki, Can insan, 
heyvan və bitkilərdə olur, yuxu zamanı  və ölüm zamanı bədəni tərk edir. Həmin can 
yenidən doğulan insana, heyvana, bitkiyə keçir. Kosmosda can həmişə yaşayır, can heç 
vaxt ölmür, bədən isə ölür. Allah əsasında yaranan dinlərdə bildirilir ki, insan canı Allah 
tərəfindən yaradılır və ölməz ruhi başlanğıcdır. Can haqda çox müxtəlif anlayışlar var. 
İbn –Rüşdün panteist nəzəriyyəsində  Can  dünya ruhunun fərdi formasıdır. 
Ruh (spirit-дух). Ruhun idealist dini nəzəriyyələrdə çox mücərrəd mənaları var:  
1) Ümumi halda bəzi müəlliflər qəbul edir ki, ruh insanın  mənəvi, mədəni və dini 
dəyərləri, biliyinin cəmi olaraq ümumi mənası - qabiliyyətidir.  2) Təbiətdən  kənar, 
dünyanı idarə edən qüvvədir. Hələ xristianlıqdan əvvəl Platon ruhun xarakteristikaları 
haqda yazmışdı və onun təlimi sonralar  xristianlığın  ruh - Allah haqda təlimi kim qəbul 
olundu (BEKM 2002). Platon insan  ruhunu 9 növə bölür: Müdrik, çar, praktik adam, 
bədəni müalicə edən, gələcəyi görən, şair və  rəssam, sənətkar - usta, sofist, tiran və 
heyvanların ruhları. Gördüyümüz kimi Platonun ruhlar anlayışı Hindistan fəlsəfi 
təlimlərinin anlayışı ilə oxşar və bəzən eynidir.   
     Platon dünyanın ideyadan, ruhdan  ibarət olduğunu qəbul edirdi , yazırdı ki şeylər 
ideyalara uyğun və onları əks etdirir. İnsanın dərk etməsi prosesi isə insan ruhunun 
ideyaları yada salması prosesidir, hansı ki onun ruhu bədənlə birləşməzdən əvvəl o 
ideyalarla təmasda, əlaqədə olmuşdu. Platon ruhu iki - ağ (Xeyir)və qara (Şər) at 
qoşulmuş arabaya oxşadır ki, onu sürən idrak - ağıldır; əgər ağıl Şəri cilovlayıb Xeyir 
tərəfə sürsə, onda insanın ruhu Allahın yanına qalxar və həyatı anlaya bilər.  Yəhudi, 
İslam , Xristian dinlərində  Allah –Ruhdur. Baxmayaraq ki,  Quranda deyilir ki, Allah 



 244 

ruhu yaratdı.  Maraqlıdır ki, bu dinlərdə Allah ancaq müsbət, xeyirxah, kamil ruhdur 
(İnduizmdə, Maniheylikdə və Zərdüştlükdə şər ruhlar, Allahlar da var) (BEKM 2002).   
     Buddizmdə  ruh başqa dinlərdə qəbul edilən ruh kimi deyil. Burada hesab edilir ki, 
insan, heyvan və ya bitki öldükdə  Can hissələrə parçalanır və bu hissələrdən biri ruhdur. 
Bu ruh sonradan  başqa insana, heyvana və bitkiyə keçir. Əgər lazımı bədən tapmasa, 
“göyə uçur – incə materiyanın”  32 qatında uyğun yerdə olur və təmizlənmə prosesinə 
məruz qalır. 
     Stoiklərin fikrincə(b.e.ə. 300 il) dünya Canı (Душа) həyatverici başlanğıcdır. Ruhun 
rolu isə idarə etməkdir, başqa sözlə Dünya canı dirilik verir; Dünya ruhu isə idarə edir. 
     İmmanuil  Kant (1770 il) ruhu 3 hissəyə ayırdı – təbiət, azadlıq və məqsəduyğunluq . 
Sonra ruhun yeni mənası yaradıldı (Hegel, Fixte, Şellinq) . Ruhun bütün  formaları 
Absolyut Ruh (Дух) və ya Absolyut İdeya anlayışında təsvir olunur. Bu obyekt deyil, 
dünya prosesidir – o, yerə yenir, bəşəriyyətin tarixi vasitəsilə yaşayır, bu dünyanı dərk 
edir və özünə - göylərə qayıdır. Absolyut Ruh  yerdə canlı məzmunla - insanların 
subyektiv fikirləri, ideyaları ilə  dolaraq həqiqi ruha çevrilir.  Xristianlıqda Müqəddəs 
Ruh, yəni onun 3 ilahidən biri olması  ideyası  da var, başqa sözlə, (1)Ata, (2)Oğul və 
(3)Müqəddəs ruh. Teleoloji təlim Allahın Ali varlıq - Kamil Ruh olduğunu, onun ən 
müdrik idraki, tam iradəli, heç bir zərurətdən asılı olmayan şəxs olduğunu bildirir. O, 
Dünyanı yaradandan sonra sülh və insanı sevən qayğı çəkən çəxsi varlıqdır. Panteizm isə 
Allahın şəxsiyyət olmasını rədd edir. Allahı şeylərin daxili səbəbi hesab edir. Bəziləri 
Allahın sübut olunan, digərləri isə sübut oluna bilməyən varlıq olduğunu iddia 
edir(BEKM 2002).. 
    Apostol Pavelin qalatlara məktubunda deyilir (Bibliya. Qalatlara 6.19-23): “Ruh və 
bədən müxtəlifdir, bir - birinin əksinədir; bədənin işləri - başqa arvadla olmaq, çaşma, 
natəmizlik, yersiz ehtiras, bütlərə inam, paxıllıq, qəzəb, araqarışdırmaq, mübahisə, səhv 
fikirlərdir. Ruhun nəticəsi isə: məhəbbət, sevinc, sülh ,dözüm, xeyirxahlıq,  rəhmdillik,  
inamdır”.  Pavel burada səhv edərək pis əməl və düşüncələri maddi bədənin adına yazır, 
yaxşı hiss və davranışları isə ruhun adına yazır. Hesab edirəm ki,  bunların  hər ikisi 
faktlara görə eyni şüurun idarəedici fəaliyyəti nəticəsidir. Başqa sözlə, pis də, yaxşı da - 
hamısı şüurun , yəni dini dillə desək, ruhun işinin məhsuludur. 
    Müxtəlif mənbələri analiz etdikdə, hələlik belə ümumi nəticə alarıq ki,  ruh deyəndə  
rəsmi elmin istifadə etdiyi şüuru nəzərdə tuturlar. Ruh anlayışı eyni anlayışın dinlər 
tərəfindən işlədilən analoqudur. Lakin  dinlər ruha  elə əlavə xassə və qabiliyyətlər 
verməyə cəhd edir ki,  insan üçün bu mistik və ilahi, anlaşılmaz olsun. Məhz 
anlaşılmazlıq və  gizlilik yaratmaq təsadüfi deyil, öz mənafeyini güdməyə xidmət edir. 
    Ruh , Can və onlarla əlaqəli hesab edilən Allah ideyalarının mənaları  həddən çox və 
bir - birinə ziddir, əgər bir ideya irəli sürülürsə, əmin olmaq olar ki, onun əksi  də var. Bu, 
filosofların əyləncə məşğuliyyətidir. İnsanı isə düşdüyü vəziyyəti anlamaq və 
çətinliklərdən xilas olmaq, yaşamaq qayğıları maraqlandırır. Hansı nəzəriyyə insanın 
işinə, problemini həll etməyə kömək edirsə, insana o maraqlıdır. Hələki, bu ideyaların heç 
birindən öz yaşayışını yaxşılaşdırmaq üçün  insan istifadə  edə bilmir. 
 
Teist dinlərinin Allah anlayışı. Məlumdur ki, ilk insanlar danışmağa başlayandan sonra 
naməmulumluq, gördüklərinin səbəbini bilməmək müxtəlif fərziyyələr yaradırdı. Bunlar 
arasında hələ əlaqə görmürdülər. İlk zamanlar onlar hər növ hadisənin spesifik  fövqaladə 
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qüvvənin səbəbilə baş verdiyini  qəbul edirdilər.  Bunların hamısı, onların fikrincə, eyni  
gücdə olan, lakin müxtəlif hadisə və prosesləri idarə edən ilahilər idi. Bu ilahi ad hər 
millətin öz dilində müxtəlif işləri idarə edən  Allahlar idi. Onları insanlar özlərinə oxşar 
insan formasında təsəvvür edirdilər. Bu zaman hələ ibtidai icmanın başlanğıcı - daş dövrü 
idi . Zaman keçdikcə  insanların şüuru da inkişaf etdi, icma daha da böyüdü, təcrübə, 
yaddaş artdı, təbii faktlar bankı formalaşdı . Hələ müxtəlif Allahlara inam yaranır və 
möhkəmlənirdi, lakin bu Allahlar arasında  bir - birilə tabeçilik əlaqəsi yox idi, hətta 
dalaşırdılar, müstəqil idilər. Lakin sonra insan ailəsinə oxşar  Allahlar ailəsi ideyası 
formalaşdı. Ibtidai icma uzun müddətdən sonra quldarlığa çevrildi.  Çünki fiziki güclülər 
yaranırdı;  yaşamaq uğrunda mübarizədə əsirlər tutulurdu və bu qulların yaranmasına 
səbəb oldu. İcma böyüdü, digər qəbilələri də özünə birləşdirdi. Nəticədə insanlarin təşkili 
qaydası dəyişdi . Onların təşkili belə idi  başçı , başçının müavini - şaman   və onun 
əmrlərini yerinə yetirən xidmətçilər, ovçular,  döyüşçülərin dəstə başçısı , qidalanmanı 
təşkil  və nəzarət edən , cəza verən. İnsanlar bütün görünməyən xəyali - ilahi qüvvələri 
ierarxik  tabeçilik ilə öz icma strukturuna oxşar böldülər. İlk bölüm belə oldu: Baş Allah 
və sahələr üzrə Allahlar- müharibə Allahı, məhəbbət Allahı, bərəkət, qidalanma üzrə 
Allah, ölülər Allahı və s. Bu bölüm zamanı hələ çox Allahlı sistem idi . Məsələn, 
Yunanıstanda və Romada, Misirdə, Hindistanda.  Lakin  Allahların biri baş, digərləri 
onun köməkçiləri, oğul, uşaqları idi. Bu tam icma quruluşunun analoqu idi. Zaman keçir, 
şüurlarda inkişaf gedir. İnsanlar bütün şeylər, hadisələr arasında əlaqələr görməyə 
başlayır, getdikcə daha çox əmin olurlar ki, dünyanı müxtəlif Allahlar deyil, bir Allah 
idarə edir. Əsas Allahın kultu inkişaf edir və kiçik Allahlar unudulur və ya onlara 
köməkçi rollar verilir. Əsas Allahın funksiyaları – yaratmaq, idarə etmək, görmək, 
cəzalandırmaq, nəzarət etmək  qayğı göstərmək və digər vəzifələr idi , məsələn, 
Axuramazdaya 20 funksiya verilmişdi.( Zərdüşt dini bölməsinə bax) 
 
Mələk anlayışı .  İcma-qəbilələrin birləşməsi, dövlətlərin yaranması, tək Allah ideyası 
yaranmasının stimulu və əsas səbəbi idi. Bu zaman digər Allahların əvəzinə köməkçilər – 
mələk yaratmaq ideyası yarandı.    
Beləliklə, yenidən xəyali qüvvələrin yeni sistemini, yeni ierarxiyasını yaradırlar. Burada 
Bir Allah qəbul olunur, köməkçi Allahlar isə xidmətçi mələklərə çevrilir. Mələklərin də 
başçısı Allahın müavini olur. Orta Şərq dinlərində bunların öz adları var.  Hinduizm 
dinində isə 1500-dən çox Allahlara inam indiyədək qalmışdır, burada mələk anlayışı 
yoxdur.  
 
Dünyanın yaranması haqda dini,  idealist baxışlar 
       Dünyanın yaranması haqda 4000 -dən çox  rəvayət var(bax http://ml.volny.edu ) 
1) İudaizm rəvayəti.  Əvvəl su üzərində Ruh – Elohim (yəni Allah)gəzirdi, sonra o 6 
günə:  işığı, göyü yaratdı; suyu qurudan ayırdı, bitkiləri yaratdı, göydə Günəşi,  Ayı sonra 
ulduzları , quşları və balıqları yaratdı. Altıncı gün heyvanları və insanı, eyni zamanda kişi 
və qadını yaratdı. İkinci rəvayətdə isə deyilir. Əvvəl suzuz səhrada  xaos idi.  Yəhya ( 
Yehova ,yəni Allah)dünyanı yaradır. Əvvəl yeri, göyü, bitkiləri , sonra insanı - Adəmi   
palçıqdan düzəldir və nəfəsindən püləyərək ona can verir, sonra Eden cənnət bağını 
yaradır . Orada dərk etmə ağacını və Xeyirlə Şəri başadüşmə ağacını, sonra heyvan və 
quşları, nəhayət, insanın qabırğasından qadını – Həvvanı yaradır. Digər bir yerdə - 
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psalmlarda isə Yəhyanın Leviafanla – böyük dəniz timsahı ilə döyüşdən sonra gecə ilə 
gündüz, sonra göy cisimlərini, ilin müddətini yaratması təsvir olunur. Hər üç mif 
Vavilyon mifləri ilə oxşardır (Синельченко В.Н., et al 2000).  
2) Şumer - Vavilion əfsanəsi . Hələ Yer, göy yox idi. Quru sudan ayrılmamışdı və 
okeanda iki vəhşi: Ata - Apsu və  Ana – Tiamat var idi, onlar zalim Mammunu yaratdılar. 
    Suyun dərinliklərində həyat toxumları əmələ gəlməyə başladı və böyüyüb Allah: 
Laxmu, Laxamu, Anşar, Kitar , Enlil və Eya  surətlərini aldılar. Bu ilk Allahlar istədilər 
qurunu sudan ayırsınlar, lakin bu, Apsu və Tiamata xoş getmədi və onları öldürmək 
qərarına gəldilər. ....Nəhayət, uzun sehrli varlıqların mübarizəsindən   sonra Allahların 
kiçik qardaşı Marduk öz qardaşlarını xilas etmək üçün düşmənlərlə - qaranlıq və xaosla 
döyüşməyə gedir, bir şərtlə ki, onu baş Allah hesab etsinlər.      
    Dünyanın işlərini həll edən qardaş Allahlar qərara gəldilər və  Marduk baş Allah oldu 
və uzun döyüşdən sonra düşmənlərinə qalib gəldi, suyu qurudan ayırdı. Marduk Göyü 
yaratdı və Anu Allahını ona hakim qoydu. Yeri  nəlbəki formasında yaratdı, Eyanı ora 
hakim qoydu, 12 bürc ulduzlarının hər birinə  iki min il ömür verdi. Yerin səthi boş idi; o, 
bitkilər, meşələr, dağlar, müxtəlif heyvanlar, quşlar yaratdı. İlk adam Anu göydən quşları 
buraxırdı, Eya isə dəniz dalğalarıyla balıqları yolladı. Yer dirildi, səslə doldu. Bunlar 
Marduka az görsəndi. O, Allahlara oxşayan varlıqlar yaratmağa başladı, Gil ilə 
düşmənlərinin qanını qarışdırıb insanlar düzəltdi , onlar hamısı Allahlara oxşayırdı, lakin 
Allahdan zəyif idilər və həyatları qısa idi. Onlar qocalaraq geri qayıtmadan, ölərək yeraltı 
dünyaya getməli, özlərindən sonra  ölməz Allahlara xidmət etmək üçün uşaqlar, nəvələr 
qoymalı idilər(Синельченко В.Н., et al 2000).     Qeyd:  maraqlıdır ki, Marduk bütün 
yaratdıqlarını - Yeri, göyü yaradanda öldürdüyü düşmənlərinin bədənindan  material kimi 
istifadə edirdi. 
 3) Zərdüştlüyün əfsanəsi.  Avestada ( b.e.ə. 7 - ci əsrdə Sasanilər hakimiyyətində,  İranda 
yaranmışdır) bütün dünya iki əks qütbə bölünür: Xeyir və Şər - dünyasına, İşıq və 
Qaranlıq dünyaya. Xeyir -  işıq- ədalət dünyasını Axuramazda Tanrı idarə edir. Qaranlıq 
və şər dünyasını  Əhriman (Orimont) - demon  ( qadına oxşayır) idarə edir.   
    Avestada  həyatın və qeyri - həyatın yaranmasında iki ekiz - Xeyirxah və Qızıl ruhun 
iştirakı təsvir olunur. Axuramazda soruşur: Həqiqətin ilkin yaradıcısı kimdir? Kim işığı 
və qaranlığı,  yuxunu və və oyaqlığı yaratmışdır? Günəşin və ulduzların, Ayın gəlməsi və 
getməsi  yolunu kim salmışdır? Kimin sayəsində  səhər , gündüz, axşam mövcuddur? 
Cavab birdir- Axuramazda! ... Axuramazda əvvəl Göyü yaratdı, sonra suyu, torpağı, 
bitkiləri, heyvanları, sonra insanı. Yeddinci özü idi. 
    Analiz göstərir ki, bütün qədim kosmoqoniyalar içərisində kainatın  müasir  quruluşuna 
daha çox uyğun gələn Zərdüşt təliminin modelidir. Göy heç bir dirəyi və dayağı olmayan 
sonsuzdur. Yer isə yumurtanın sarısı kimi onun ortasındadır. Altıncı yaradılış torpaqdan 
yaradılmış ilk insan idi . İşıqdan,  sudan və havadan  insan və buğalar ailəsi yaradıldı ki, 
onlardan çoxlu  insan və heyvan nəsli törənsin. Digər himndə  qurban verilmiş Allahın 
bədənindən müxtəlif dünyəvi canlılar yaradılması təsvir olunur. Burada habelə  
tərpənməz - müxtəlif göy cisimləri  və tərpənən ulduzlar - Ay və Günəş təsvir edilir. 
4) Maniheylik təlimi( b.e. 238 il) isə aşağıdakı təsviri əlavə etdi:  
 Ali ata  xeyir qüvvələrini yaratdı və onlar da qaranlıq qüvvələrilə qarışdılar. Qaranlıqla 
örtülmüş işığın ilk yaratdıqları  içərisində - ilk adam var idi. Başqa bir Canlı Ruh - 
Mehrizad adlanan İdraklı  varlıq  qaranlığın demonları üzərinə getdi və onlara qalib gəldi. 
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Onların dərilərindən  sayı on olan göyləri ; sümüklərindən dağları, ətindən və içalatından 
torpağı yaratdı. Bundan sonra  12 olan Zodiak ulduz bürclərini; Günəş və Ay , qaranlıqla 
çirklənməmiş işığın hissəciklərindən yaradıldı. Heyvanat və bitki dünyası habelə işığın 
sərbəst olmayan hissəciklərinə malikdir (Синельченко В.Н., et al 2000).   Burada belə 
qeyd edə bilərəm ki, Mani dünyanın tərkibini və quruluşunu dəqiq  
müəyyən etmişdir - o doğrudan da, hissəciklərdən əmələ gəlmişdir. 
 
Müxtəlif dinlər haqda qisa məlumat 
 
İUDAİZM. 
      İudaizm Köhnə Çağırış, hansı ki  Törə və Peyğəmbərlər kitabı,  psalmlar və müxtəlif 
rəvayətlərdən ; Talmud  müqəddəs kitablarından və  Kabbala və Xasidizm təlimlərindən 
ibarətdir. Törə b..e.ə. 900-cü ildə Misirdə 2-ci çarlıq dövründə yazılmağa başlanmış və 
200 il ərzində formalaşdırılmışdır. Fələstində 5 –ci əsrdə yenidən redaksiya olunmuşdur. 
Törə ilə başlayan Köhnə Çağırışın yeni eraya qədər  son Yəhudi peyğəmbəri Malaxiyanın 
dövrünə qədər yazılması 900 -1000 il, müxtəlif müəlliflər tərəfindən tarixi hekayələr 
formasında davam etdirilmişdir. Törənin müəllifi Moisey hesab edilir, lakin bəzi rəylərə 
görə, görünür, onun və təlimi  haqda digər Yəhudi ravviləri ardıcıl olaraq  xronoloji tarixi 
hekayələr formasında yazmışlar.  İudaizm dini yalnız yəhudilərin milli dinidir . Onlar 
Yahovaya (Yəhya) - dünyanı yaradan və hakimi olan tək Allaha inanırlar; canın 
ölməzliyinə, ölümdən sonrakı həyata, gəlməli olan Xilaskara, Yəhudi xalqının Allah 
tərəfindən seçilməsi və onun himayəçisi olmasına, Allahla olan müqaviləyə 
inanırlar.(BEKM 2002). 
     Müqəddəs kitabda – “Köhnə Çağırışda”   çox Allahlara inanan insanlar mühitində 
fasiləsiz olaraq bir Allaha sitayiş tələbi və  yəhudilərin onu pozması ilə  tək Allah 
tərəfdarlarının pozucularla sözlə, qorxutmaqla,  icmadan qovmaqla, öldürməklə, Allahın 
cəza göndərməsi vasitələri ilə mübarizəsi süjeti təsvir olunur (Bibliya). İudaizmin tarixi  
boyu müxtəlif peyğəmbərlər doğulur və əhalinin başına gələn hər bədbəxtliyi, qonşuların 
hücumlarını, çarlıqların dağılmasını, hər bir təbii fəlakəti Allahın qəzəbi - cəzası kimi 
qiymətləndirirlər və insanları, çarları, ədalətli və qanuna uyğun yaşamağa çağırırlar. 
Kitabın digər süjeti Moiseyin  Allahla ünsiyyətindən aldığı bütün digər göstərişlərə əməl 
edilməsi və pozulmasını və cəzaları, yenidən icra edilməsini  təsvir edən hadisələrdən 
ibarətdir. Qanunlar isə Moiseyin qoyduğu 10 əxlaqi davranış və həyatın müxtəlif 
sahələrinə aid yaşama tərzi , sitayişin forması, ritualların icra qaydasıdır. Bütün kitab 
boyu Allah  müxtəlif yəhudilərlə görüşür, onları himayə edir, məsləhətlər, xəbərdarlıq 
verir. Köhnə Çağırış miflərdən əlavə real tarixi təsvir edən hekayələr, qanunlar, 
davranışlar haqda, ayinlər, müdrik sözlər, çarlar, sitayiş mahnıları, peyğəmbərlərin 
həyatından bəhs edən kitabdır.  
Kabbala – qapalı  mistika və maqiyanı əhatə  edən təlimdir. 2-6-cı əsrlərdə yaranmışdır. 
Onun məqsədi Törə və digər müqəddəs kitabların mənasını intuitiv düşüncə və xüsusi 
simvollar vasitəsilə dərk etməkdir. Təlimin əsası olan “Yaradılış” kitabında 22 Yəhudi 
əlifbasının hərflərinə və 10 ilk rəqəmlər - ilahi sfirot əsasında dünyanın quruluşunun 32 
elementi təsvir olunur. Təlim praktiki maqiyanı –ilahi adları  dərk etməklə, dualar və 
magik formulalar vasitəsilə  ali dünyalar ilə əlaqəni təsvir edir (BEKM 2002). 
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Xasidizm –dini mistik cərəyandır, 18-ci əsrdə rəsmi İudaizmin – ravvinatın əksinə olan 
hərəkat kimi  yaranmışdır. Burada hədsiz mistisizm, dini ekstaz, dini hisslərin hədsiz 
aşkar ifadə edilməsi, möminlərin anılması xarakterikdir.(BEKM 2002). 
 
İudaizmin yarandığı mühit. Güman edilir ki, Yəhudi tayfaları əvvəl  qədim Fələstin 
ərazilərində kiçik bir hissəsində yaşayırmışlar.  Yəhudi qəbilələrindən bəziərinin kökləri 
Şumer, Eden  ərazisində olduğu  çox ehtimal edilir. Sonra bir çox tarixi hadisələr 
nəticəsində Yəhudi tayfası  Misirə gəlmiş  və orada yaşamışlar. Onların əsir olması, 
yaxud könüllü gəlmələri qeyri -müəyyəndir.  Bu zaman Misirdə 18-ci Fiva dinastiyanın 
çarlığı idi və Vahid Allah Amona sitayiş edirdilər. Amon qoyun formasında təsvir 
olunurdu. Məhz orada  vahid Yəhudi dininin formalaşması və rolunun artması 
başlanmışdır.  
    Yəhudilər qədim Şumer xalqlarının nəsillərindəndir. Bu faktı o sübut edir ki, dünyanın 
və insanın yaradılması  haqdakı Yəhudi əfsanəsi Şumer Vavilyon miflərinə oxşardır. 
Bibliya rəvayətinə görə ilk insan – Adəm məhz Şumer ərazisində indiki Təbrizin 
yerindəki cənnət bağlarında yaradılmışdır. İdeya daşıyıcıları olan xalqların, tayfaların  
qarşılıqlı təsiri və öyrənməsi qanununa uyğun olaraq, şübhəsiz, iudaizm dini də ətraf 
xalqların, qəbilələrin əfsanə və ideyaları ilə qarşılıqlı təmasda olmuş və əsas inanclarını 
bu yolla müəyyən etmişdir. Axı o zaman hələ Yəhudi dövləti yox idi və hər qəbilənin öz 
dini inancları var idi. Dinin formalaşması, icmaların birləşməsi prosesi ilə birlikdə 
gedirdi, müxtəlif inanclardan vahid inanclar yaradılması baş verirdi. 
    Bibliya hadisələrinin yazılmasının kimlər tərəfindən başlanması və yazılması dəqiq 
müəyyən deyil. Bibliya hadisələrinin formalaşması və yazılmasını aşağıdakı kimi 
təsəvvür etmək olar. 
Təqribi olaraq, Bibliya hadisələrinin – Allahın Yeri, göyü yaratması, Adam və Həvva ilə 
başlayan tarix, təqribən 7000 il əvvəl Mesopotamiya, İran ərazilərində  konkret insanlar   
tərəfindən əfsanə formasında  yaradılaraq təbliğ olunmuşdur. Sonra Şumer qəbilələrinin 
müxtəlif xalqların qarışığı nəticəsində yaranan  Yəhudi qəbiləsinin bir üzvü qəbul edərək  
yeni nəsillərinə ötürmüşdür. 
     ..... Əvvəl Adəm, sonra  Həvva yaranır ,  sonra böyük bir nəsil keçir;  Nuh doğulur – 
Allah onunla müqavilə bağlayır, dünyanı su basır, sonra bir xeyli nəsillər keçir, Vavilyon 
qülləsi tikilir (Yəhudi babaları bunun iştirakçısı və ya görənləri, eşidənləri olur); 
(Vavilyon qülləsi Navudoxonosr İİ (b.e.ə. 605-562) tərəfindən tikildiyi halda səhvən 
Köhnə Çağırışın lap əvvəlində, yəni daha qədim zamanda olduğu yazılmışdır. Bu fakt 
sübut edir ki, görünür elə bu vaxt Törə yazıya alınmağa başlayır) Sonra Avraam doğulur 
– Allah onunla yeni müqavilə bağlayır, onun oğulları İsaak, İsmayıl, sonra İssakın oğlu 
İakov doğulur. Allah İakovla  güləşir və ona İsrail adı verir; İakovun 12 oğlu olur, 
onlardan biri İosifdir; Qardaşları xəyanət edib onu ərəblərə satırlar və nəhayət, onu 
ərəblər aparıb Misirdə yenidən satırlar. İosif  orada vəzifələr tutur, sonra İakovun ailəsi 
hamısı  və görünür, başqa Yəhudi tayfları da Misirə gedir və orada çoxalırlar; nəsillər 
keçir; Misirdə Musa (Moşe- İvrit dilidə) doğulur, Allah onunla  müqavilə bağlayır..  
     İnsanlar arasında vahid inanclar yox idi, hətta ailə üzvlərinin  müxtəlif inanclar 
daşıması ehtimal olunur. Məsələn, əgər Moisey bir Allaha inanırdısa, onun dostu Aooron 
Misirin quzu formasında  Allahına - Amona inanaraq onun heykəlini düzəltmişdi.  
Misirdə yəhudilər köləlik etdikləri işləri dərindən öyrənib Fironun idarə sistemində,  
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təsərrüfatda, sənətkarlıqda  mühüm  yer tutdular. Onlar hər bir işi görə bilirdilər, bu 
onların  vəzifələri idi. Onların sayı  çoxaldı, ünsüyyət artdı. Bu tayfaların  birliyi 
formalaşmağa başladı. Onlar müxtəlif Allahlara, habelə Misir Allahlarına ( bunun içində 
inək,  quzu  formasında təsvir olunan Allahlar da  var idi) sitayiş edirdilər. Yəhudilərin  
sayları və gücləri artmaqla özlərinin gücünü, vəziyyətlərini və gələcəklərini dərk etməyə 
başladılar.  
     Nəhayət, Moiseyə Allahdan tapşırıq verilir ki, Misirdən çıxıb vəd edilən torpaqları 
tutmaq üçün getsinlər.  
     Tədqiqatçıların fikincə Musa özü Törəni yaza bilməzdi, çünki söhbət orada üçüncü 
şəxsin adından edilir. Musa ilə başlayan tarixi təqribən aşağıdakı kimi  təsəvvür etmək 
olar, çünki dəqiq mənbələr yoxdur. 
     Ravvilər - ilk Yəhudi şamanları və ya keşişləri  toplaşıb xilas olmaq və bir ərazi tutub 
orada müstəqil yaşamaq məqsədlərini qarşılarına qoydular. Bu strateji məqsədi həyata 
keçirmək üçün onlara vahid din, vahid Allah,  vahid əxlaq qaydaları, yeni ictimai təşkil, 
yeni sitayiş qaydaları – yeni ideologiya, dünyagörüş lazım olduğunu başa düşdülər. Bu 
şərtlər ödənməsəydi, onlar birləşə və böyük strategiyanı həyata keçirə bilməzdilər. Allah 
da Moiseyə demişdi,  “mənim sözümə baxsanız, tək mənə sitayiş etsəniz, sizə vəd 
etdiyim torpaqları sizə verəcəyəm”. Bu fikir də təsadüfi deyil-  məntiqi düşüncənin 
nəticəsi idi, göstərilən strategiyanı həyata keçirmək üçün məqsədli olaraq keşişlər(yəqin 
ki, bu Moisey ola bilərdi) tərəfindən irəli sürülmüşdü. 
     Ravvilər  adət üzrə bütün tarixlərini, nəsillərini salnamə kimi yazırdılar və yaxud 
əzbərləyir, yeni nəsilə ötürürdülər.  Dəqiq müyyən edilə bilməsə də, b.e.ə. 900-cü ilində 
bütün keçmiş tarixi və dini qaydaya salmaq və geniş təbliğ etmək üçün tarixi mühit və 
ehtiyac yarandı.  Görünür, rəvayətləri unutmaq təhlükəsi yaranmışdı. Bu zaman 
sonralardan Moiseyin beş kitabı adlandırılan Törənin səliqəli yazılması və dini qaldırmaq 
qərarına gəldilər, bunu ravvilər öz öhdələrinə aldılar, çünki bütün salnaməni və 
hekayələri, rəvayətləri onlar tarix boyu  ayrıca tekstlər kimi  yazırdılar.  
   Öz kökündən gələn əfsanələri, əxlaqi davranışları, Misirdə əldə edilmiş biliklər, 
Moiseyin ideyaları, göstərişləri  seçildi. Bu zaman, şübhəsiz, bəzi tayfalarda, ailələrdə 
müxtəlif Allahlara sitayiş edirdilər. Bu barədə Vavilyon əsirliyindən sonra onların ilahi 
bütlərinin də azad olması faktı şəhadətlik edir. Ravvilər icmada olan bütün suallara cavab 
tapmalı idi. Dünyanın yaranması, insanın yaranması və s.  Bir çox sualların cavabı onlara 
məlum olan müxtəlif əfsanə, xatirə hekayələri məntiqi, bir - birinə qismən 
uyğunlaşdırmaqla yazıldı. Ravvilər bir çox əfsanə və hekayələri  özləri yaratdı; Allaha hər 
cür insanı keyfiyyətlər,  böyük güc  yazdılar. İcmanı qorxutmaq üçün onun sözünə əməl 
etməyə sövq etmək üçün onu çox dəhşətli cəza veən, habelə onu eşitsələr bağışlayan 
olmasını təsvir etdilər. Öz tayfasının və qonşuların əfsanələrindən  ilk peyğəmbərləri 
daxil etdilər və onlarla Allahın çoxlu dialoqlarını həqiqətə oxşar yazdılar (və yaxud 
bunlar əvvəl uydurlulmuşdu.) Şubhəsiz, o vaxt da indiki xəyalların gəlişi olurdu. Ravvi - 
yazıçı özü Allahın nə olduğunu düzgün  təsəvvür etmirdi, elə buna görə də səhvən elə 
güman etdi ki, Allah adam kimi adamla söhbət edə bilər və ya başda yaranan hər fikri 
Allah deyir  və ona görə də Allahla Adəmin, Nuhun, Avraamın və s. adamların (hələ bu 
zaman onlara peyğəmbər adı qoymamışdılar) müxtəlif dialoqlarını məqsəduyğun yazdı. 
Şumer əfsanələri içindən qədim gil yazılarda, daş divarlarda  həkk olumuş hadisələrə 
oxşar, lakin fərqli,  dünyanın yaranması, ilk insanın yaranması, cənnət bağı haqda  öz 
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tayfasının qədim əfsanələrini  yenidən işlədi. İndiyədək 4 - 7 min il keçmiş  Adəm və 
Həvvanın həyatı haqdakı  hekayələr və digər hadisələrə yeni məna verdi. Onları 
mistikləşdirdi,  cəhənnəm, mələk əfsanələrini və sair mifləri məntiqı formada yazdı və ya 
özündən uydurdu; nəticədə daha qədimdə baş vermiş real hadisələrə hekayələrə həmin 
ərazidə baş vermiş böyük daşqına, Nuh və İbrahimə və sair hekayələrə mistik, fövqəltəbii 
görkəm veridi. Niyə? Çünki o görürdü ki, insanları ancaq naməlum qüvvələrlə, qorxunc 
varlıqlarla, qorxudub tabe etmək və idarə etmək olar. Məhz Yəhudi icması belə idarə 
olunurdu - başqa üsulu bilmirdilər- qorxu və öləndən sonra xoş həyat ümidləri ilə  idarə 
edilirdi, buna baxmayaraq, qorxmayıb qanunu çox asan pozurdular. O,  Yəhudi  xalqını 
Allah tərəfindən seçilmiş xalq elan etdi. Ravvilər bundan sonra bu kitabı (hələ Yeni 
Çağırışın  ilk hissəsi yazılırdı) müqəddəs elan edərək onun təbliğatına başladılar  və 
qərara aldılar ki gələcəkdə də kitab salnamə ilə davam etdirilsin. O yazdı : “Əvvəl xaos 
idi, Allah əvvəl göyü və Yeri  yaratdı .. Adəmi yaratdı, sonra  Həvvanı onun 
qabırğasından yaratdı. Digər bir versiyada isə başqa ravvi yazdı: “Allah əvvəl Adam və 
Həvvanı birdən eyni zamanda yaratdı”. Bu versiyalar  güman ki, eyni zamanlı deyildi. 
     Bəşəriyyət şükr etməlidir ki, keşiş  Allahla dialoqda Onun bütün dünyanı  zorla qəsb 
etməyi   Yəhudi peyğəmbərlərinə dediyini ( başqa bir dində olduğu kimi) onun adından 
yazmadı .  
     Yəhudi xalqının ilk peyğəmbəri Musa b.e.ə. 16- cı əsrin sonu, 15 –ci əsrin 
əvvəllərində  Misir fironlarının 18-ci dinastiyası zamanı çar Ramzes İİ dövründə 
yaşamışdır. Ramzes İİ-nin  qızı Termutis tərəfindən ( bəzi fərziyyələrə görə bu firon 
Totmesin qızı Xat-asu  olmuşdur) Nil çayından  axan  zənbildən tapılmış və xilas 
edilmişdir. Prinçessa ona gözəl təlim vermiş və Misirin bütün mənəvi, dini,  siyasi 
həyatını, Misirin bütün müdrikliyini  öyrətmişdir. Musa qabiliyyətinə görə böyük 
vəzifələr almış, qoşun başında Efiyopiyaya qarşı döyüşmüşdür.Və Efiopiya şahzadəsi 
Farbis ilə evlənmişdir (А. П. Лопухин  1890).  
     Bibliya yazır ki, Musa öz xalqının ağır vəziyyətindən kədərlənirmiş, qəhərlənirmiş və 
bir zaman Misir məmurunu yəhudilərlə pis davrandığına görə öldürərək qaçmış, Sinay 
yarımadasında  40 il çoban həyatı keçirmişdir.  Burada Xoriva dağında o öz xalqını azad 
etmək haqda Yahvadan (Allahdan) göstəriş alır və Fironun yanına qayıdır və yəhudiləri 
azad etməyi xahiş edir. Lakin Firon etiraz edir və Yahva  Musanın xahişi ilə  ona qarşı 10 
bəla göndərir. Sonda Firon razı olur. Onları azad edir.Yəhudilər Misirli qonşularının 
bağışladığı çoxlu qızıl, mal, heyvan, əmlakla yola çıxırlar. Lakin Firon xəlvətcə dallarına 
düşüb onları məhv etmək istəyir. Firon onların dalınca gələrkən  Qırmızı dəniz sahilində  
Musa çəliyini atır, su çəkilir  və yəhudilər  dənizi keçirlər. Firon isə öz qoşunu ilə 
keçərkən su birləşir və onlar batırlar. Yunan Coğrafiya səyyahlarının yazdığına görə 
burada suyun çəkilməsi və yenidən qabarması təbii hadisə imiş (BEKM 2002). Sonra 
Musanın dəstəsi 40 il Sinay yarımadasında səhrada ağır həyat keçirir. Musa burada dağda  
Allahın dediyi 10  mənəvi davranış normasını gil lövhədə yazaraq, gətirib cuhudlara 
verir. Ö qəbilənin quruluşunu yenidən təşkil edir və yeni mənəvi əxlaq normaları, yeni tək 
Allaha inam prosesi gedərək yəhudilərin ideya birliyi  və say çoxluğu  əldə edilir.  Lakin 
Musaya Allahın vəd etdiyi torpaqlarda yaşamaq qismət deyildi . O  vəd edilən 
arameylərin, xetlərin iudeyanın , məlikitiyanların yaşadığı torpaqları tutmağı və onun 
dediyi yolu davam etməyi İsus Navinə vəsiyyət edir və burada ölür. Yalnız qəbilənin 
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böyük gücü əldə ediləndən sonra yəhudilər hücum edir və həmin torpaqları böyük 
amansızılıqla tutur, evləri  yandırır,  bütün əhalini qırırlar. 
Musa öldükdən 700-900 il sonra salnamə yazan ravvilər onun adına hesab edilən “Beş 
kitab” adlı böyük əsəri meydana çıxardı . Buna Törə deyilir. 
     Yəhudi icmasını bütün sosial dini həyatının qanunları və  10 əxlaqı davranış norması 
Törədə əks olunmuşdur: İnsanlar arası münasibətlərdə cəza olaraq “dişə diş; gözə göz” 
prinsipi qəbul edilir. Eynilə bağışlamaq ideyası da müdafiə olunur. Başqa Allaha sitayiş 
və qanunları pozmaq ölümlə cəzalanır.  
      Allahın 10 Əxlaqi göstərişləri (commandement): 1. Tək bir Allaha sitayiş et;  2. 
Özünə başqa büt düzəltmə; 3. Boş yerə Allahın adını çəkmə; 4. Altı gün işlə, Şənbə 
günü dincəl; 5. Öz ata, anana hörmət et, qayğısın çək; 6.Öldürmə; 7. Başqa qadınla 
sevişmə; 8. Oğurlama; 9.Yaxınına yalandan şahidlik etmə; 10. Yaxınının arvadını, evini, 
sahəsini, qulunu, öküzünü, eşşəyini arzu etmə(ələ keçirmə) 
      Törədə həyatın hər bir sahəsi üçün normalar və qaydalar qoyulmuşdur. Məhsul, 
təmizlik, sitayiş mərasimləri, qidalanmaq, alver və sair. Günahları yumaq üçün qurbam 
verilməsi - əvvəl qurbanların yandırılması təklif olunurdusa, sonra bir hissəsinin 
yandırılması, bir hissəsinin istifadə edilməsi, daha sonra hamısının istifadə edilməsi 
məsləhət görülürdü. Günahlar buzov, keçi,  quzu və göyərçinləri qurban verməklə ləğv 
edilirdi , onların qanı  sitayiş yerinə sürtülürdü. Keçi ilə yuyulduqda keçinin başına 
bütün günahları danışır, sonra onu səhraya buraxırdılar – bununla hesab edilirdi ki,  
günahlar təmizlənir. Göyərçinlərin başlarını məbədə vurmaqla, öldürməklə günahyuma 
adəti indi də qalmışdır. 
    B.e.ə. 587 –ci ildə Yerusəlim və İudeya Şumer çarı Навуходоносор II tərəfindən 
tutuldu və Yəhudi qəbiləsinin böyük hissəsini  Vavilyona əsir apardı. Onların 
Allahlarının heykəllərini  çar Vavilyona apardı və dinlərinə qadağa qoydu..b.e.ə.539 ildə 
İranın Əhaməni çarı İİ Kir Vavilyonu tutdu və yəhudiləri və bütlərini də azad etdi, bu 
zaman Bibliya peyğəmbəri İsaiya yaşamış və bu haqda yazmışdır (BEKM 2002).  
Bibliyanın tədqiqatçılarının fikrinə görə bir çox faktlar arxeoloji qazıntılar zamanı təsdiq 
olunmuşdur. Lakin bir çox faktlar təsdiqini tapmamışdır.  
    Başlanğıcda göstərilmiş dünyanın yaradılması, su basma, cənnət əfsanələri 
şumerlərdən götürülmüşdür. Adam və Həvvadan, Nuhdan, əvvəl Misir çarları var imiş. 
Bunu Fransız alimi Şampolyonun Misirdəki  tədqiqatları, ieroqlifləri oxuması aşkar 
etmişdir.(2006, TV verilişi).  
     1947 ildə Ölü dənizi yaxınlığındakı Vadi – Kumran  mağaralarını qazan zaman dəri 
kitab tapılmışdır, bu Köhnə Çağırışın bir neçə kitabı olmuşdur, burada onların çox Allaha 
sitayişi etməsi faktı və bir İsrail Allahına tabe olmaq çağırışı vardır, cənnət bağı isə 
şumerlərin saldığı  bağlardan biridir (Мезенцева В.А., 1980). Orada yaşayanlar Adəm, 
Həvva və Yəhva haqqında heç nə bilmirdilər. Çox əsrlər Törədən əvvəl yaradılmış Qədim 
şumerlərin  Qilqamış poemasında  deyilir ki, qəzəblənmiş Allah Enlil insanlara daşqın  
göndərdi. Digər Allah Eya öz dostu Ut-Napştimpa xəbər verdi və ona gəmi düzəltməyi 
öyrətdi ki,  öz ailəsini xilas etsin. Bu əfsanəyə oxşar Yəhudi kahinləri Nuhun əfsanəsini 
düzəltmişlər. 
      Tədqiqatçıların müəyyən etdiyinə görə Bibliya üç müxtəlif adam tərəfindən müxtəlif 
dövrlərdə redaktə olunmuşdur (bax  Bibliya və BEKM 2002). Burada  Allahın adı əvvəl 
Elohim, sonra Yahova sonra isə Savaoaf adlanır. Yeni eranın 60 –cı illərində 
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Yerusəlimdə böyük yanğın oldu.  Bu dövrdən sonra  qədim Törə artıq  şifahi formada idi. 
Onun yazılı forması yandırılmışdı. Törə Mişnadan -5 kitabdan ibarət idi.  Şifahi formada 
Torə yaşayırdı. Bizim eranın 2 –ci əsrində Törəni yaddaşlar əsasında yenidən yazmağa 
başladılar. Şübhəsiz, bu hadisə onun xeyli dəyişdirilməsinə- müasirləşdirilməsinə səbəb 
oldu. Törənin 3 əsas üzərində tərtib etdilər: Moiseyin  5 –kitabı; Allaha inam və kult ; 
yaxşı davranışlar. Törədən Vavilyon müdrikləri dərs deyirdilər. Törənın müzakirələri  
Talmudun yaradılmasına gətirdi,  hansı ki Vavilyon Talmudu adı ilə tanınır. 
    Yəhudi icma  sistemi: 1) çar-məmurlar ; 2) ravvilər-keşişlər və  3) sadə rəiyyət- 
sənətkar, nökər, qul,  kəndli, tacir  tərkib hissələrindən ibarət idi. Qədim Yəhudi 
ravvilərinin öz milləti üçün yaratdığı yeni  qanunlar və ideologiya kitabında ictimai 
sistemin ancaq rəiyyətinə  aid olan əxlaq və davtranış qaydaları və digər sistem hissələri 
ilə münasibəti və vəzifələri  üstün olaraq təsvir olunur.  
     Lakin sistemin digər elementi olan çar idarəsinin  rəiyyətə münasibətdə vəzifələri, 
öhdəçilikləri, əxlaq və davranış qaydalarını, habelə ruhanilər üçün əxlaq və davranış 
qaydalarını təsvir etmir. Kitabı yazan keşiş ya bunu unutmuşdu, yaxud ağlina gəlmədi və 
ya o hesab etdi ki,  bu kateqoriya adamlar Allah tərəfindən seçilmiş adamlardır - onlar 
günahsız və ağıllı və müqədəsdir, onlar nə etsələr, düz edirlər; onlara qayda vəzifə 
yazmaq lazım deyil. 
    Beləliklə, dini xidmətçilər strateji məqsəd seçmişdilər. Yəhudiləri birləşdirəcək yeni 
dini ideologiya, dini sitayiş, vahid Allah kultu, əxlaq və davranış, yeni torpaqları tutmaq   
onu həll etməli idi və eyni zamanda  ravvi də öz xeyrini bütün insanlar kimi  güdməli 
oldu. Ruhaniyə torpaq verilməməsini, onun icma adamları hesabına xidmət müqabilində 
yaşamalı olduğunu müəyyən etdilər. Onlara  çatası əmlak,  pay, qurbandan payın 
miqdarını və növlərini çox dəqiq yazdılar. Hər adamın illik gəlirinin onda birini ruhaniyə, 
yetimlərə, yolçulara, dullara verməli olduğunu müəyyən etdilər. Üstündən min il 
keçəndən sonra İsa Xristos gəldi və  fariseyləri və kitab əhlini (ravviləri) ikiüzlükdə, 
yalan danışmaqda, öz ciblərini güdməkdə ittiham etdi (Bibliya, Matveydən 23, 2-36). 
     Sonrakı dinlər də məhz iudaizmdən nümunə götürərək, heç biri çarlar haqda dəqiq 
vəzifə və öhdəçiliklər, əxlaqi, etik xidmət normaları müəyyən etmədilər. Ruhanilik üçün 
də əxlaqi normalar tam və keyfiyyətli deyildi, əslində onlara yeni administrativ 
funksiyalar əlavə olunmuşdu. Məlumdur ki, bu vəziyyət 15-ci əsrdən sonra renesans - 
maarifçilik dövründən sonra  Fransız inqilabı tərəfindən  müəyyən qədər düzəldildi . 
Xristian ruhanisinə-kilsəsinə  dəqiq qaydalar və davranış yazıldı. 
Nəticə:   
    Beləliklə, çox kiçik bir Yəhudi qəbiləsinin keşişlərinin məqsədli şəkildə keçmiş miflər 
və həmin dövrün ictimai əxlaqı  əsasında yaratdığı dünyagörüş,   onun əsasında yaranan 
Xristian və İslam dinlərilə birlikdə müasir dünyanın yarısına yayıldı və bu dinləri 
daşıyanların  da  əsas dünya-görüşünə çevrildi. Köhnə Çağırış kitabında qeyd olunan 
dünyanın,  yerin, göyün, insanın yaranması haqdaki əfsanələr dindarların daşıdığı müasir 
qeyri - elmi dünyagörüşün kökləridir. 
 
XRISTIANLIQ 
 
     Xristianlığın bütün mənasını və dünya haqda  mövqeyini  Rus Pravoslav kilsəsinin baş 
keşişi Krillin aşağıdakı ifadəsindən anlamaq olar (18.02.06 Radio Rossiya  ):   
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“Bütün dünyada baş verən ədalətsizliklərin, müharibələrin, insanın insanı öldürməsinin, 
kasıblıqın, dilənçiliyin, xəstəliklərin, təbiətin deqradasiyasının səbəbi dünyanın yaradılış 
qaydasında qoyulmuşdur. Bunun əsas səbəbi  göylərin,  pis ruhlarının insanları idarə 
etməsidir, pis ruhlarla yaxşı ruhların mübarizəsidir. İnsan pis ruhdan azad olmur, insan 
doğuluşdan günahkar, pis ruhla doğulur, istənilən halda зло-pislik yerdə yaşayır, lakin 
formasını dəyişir, açıq köləlik , gizli - örtülü köləliklə  əvəz olunur.  İnsan ona görə heç 
vaxt azad ola bilməz. İnsan iradəsi həmişə şərə tabedir”.  
     İsa peyğəmbər  deyirdi: “Allahı sev və başqa bütlərə sitayiş etmə; var – dövlət 
axtarmayın; yaxınlarınızı sevin, özünüzü sevdiyiniz kimi; düşmənlərinizı sevin; 
başqalarını günahlandırmayın;  həqiqəti axtarın, onda hər bir məsələniz həll olunacaqdır; 
sabahı düşünməyin , hər günün öz qayğısı var; özünüzü yüksək tutmayın, ürəyitəmiz 
olun; həqiqət üçün təqib olunanlar xoşbəxtdir; sevinin , şənlənin; düşünməyin ki, mən 
gəlmişəm Musanın qanunlarını pozam, mən gəlmişəm qanunları icra edəm; 
qəzəblənməyin; rəqibinlə tez barış ki, səni hakim zindana salmasın, oradan isə son 
qəpiklərini verib çıxarsan; başqa qadınla sevişmə; öldürmə ; oğurluq etmə; yalan şahidlik 
etmə; öz ata –anana  hörmət et;  xəyanət yoxdursa, arvadınla boşanma; boşanmış arvad 
alma; Pisə, Şərə qarşı çıxma; and içmə;  sağ üzünə şillə vursalar, sol üzünü çevir; nə xahiş 
edirlərsə, ver, köynəyini istəsələr ver; səndən götürdüklərini geri istəmə; Musa deyirdi, öz 
yaxınlarını sev, düşmənə nifrət et, mən deyirəm - öz düşmənlərini sev; yaxşılığı aşkar 
etmə; bağışla, bağışlanmaq üçün; xəlvətdə ibadət et; iki ağaya – iki Allaha ibadət etmə; 
varlılar Allahın yanına getməyəcəklər; sizinlə yaxşı rəftar  etmək istəyirsənsə,  başqaları 
ilə yaxşı rəftar edin; mühakimə etmə, mühakimə olunmamaq üçün; ağac öz meyvəsindən 
tanınar; İkiüzlü olma, öz gözündə tiri görməyib, başqasında qıl axtarma; mən sizə sülh 
gətirməmişəm, mən sizi bölməyə gəlmişəm; kim özünü tərifləyib qaldırsa, o aşağı 
yenəcək; öz qardaşını bağışla; etdiyinlə fəxr etmə; günah (səhv) edən günahın(səhvin) 
quludur; mən yol , həqiqət və həyatam;  bir - birinizi sevin; ümidlə yaşayın; Pisə Yaxşı ilə 
qalib gəlin”. 
     Hər bir şeyin yaranması konkret səbəblər nəticəsidir. Xristianlıq isə məhz həmin 
dövrdə  Yəhudi ruhanilərinin özbaşınalığına və ictimai  ədalətsizliyə, Roma 
hakimiyyətinə, qanunsuzluğa reaksiya kimi meydana gəldi. Kasıblar üçün toxtaqlıq, yeni 
düzgün yaşayış, yeni prinsiplər (bir- birinizi sevin )  gətirdi. Pulun və var - dövlətin insanı 
korlayan amil olduğu deyilir və varlılar tənqid olunurdu. Bu din kasıbların idi və onlar 
həvəslə ona inanırdılar və varlıların əksinə idi. 
     Üç İbrahim dinindən biri olan Xristianlıq Yeni eranın 1-ci əsrində, 70-ci ildən sonra 
Fələstində İudaizmdən yaranmışdır.  Xristianlığın əsasını İsa Xristosun təlimi və 
moizələri qoymuşdur. Xristos –Məsiha –xilaskar deməkdir. Xristianlar İsaya  2-ci əsrə 
qədər Allahın oğlu kimi, Yer planetinə - insanlar içərisinə göndərilmiş Allah kimi 
baxırdılar. Lakin 2-ci əsrdən sonra dini xadimlər təkcə İsaya deyil Üç ilahiyə- insan İsa - 
Allaha , Ata - Allaha və Müqəddəs Ruha inamı qəbul edib yaymağa başladılar. Qeyri - 
xristianlar üçün ata və oğul Allah anlayışları düzgün görsənmir və başa düşə bilmirlər. 
     1054-cü ildə Xristian dini təlimi 1) Pravoslav ortadoks, 2) Katolik cərəyanlarına, 16-cı 
əsrdə isə Katolisizmdən 3)Protestantizm cərəyanına ayrıldı. 
     Dini təlimin əsas mənbəyi Müqəddəs yazı - İncil və İnamın simvolu  adlı üçdə bir 
səhifəlik tekstdir.  Köhnə çağırış( Törə və digər yazıları əhatə edir)  və Yeni Çağırış(İncil)  
adlanan iki hissə  Bibliya adlı kitabda birlikdə nəşr olunaraq  xristianlar tərəfindən qəbul 
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olunur. Yeni Çağırış  İsanın  davamçıları  hesab edilən 4 Apostolun söylədiyi 
hekayələrdən – 4 Evangeliyadan və onların məktublarından, İohanın yuxuda gördüyü 
vəhyindən  ibarətdir . Dinin mənbəyi, habelə dünya və yerli kilsələrin, kilsə atalarının 2-8 
–ci əsrlərdə yazdıqları əsərlərdir. Xristianlığı 325 –ci ildə  Roma İmperiyası dövlət dini 
kimi qəbul etmiş, 13-cü əsrdə Avropanın qəbul etməsi başa çatmış, 10-cu əsrdə Rusiya 
qəbul etmişdir.  
     Xristianlıq əsasən inam - sitayiş sistemidir və Allahla  əlaqə, birləşmək və ondan xeyir  
- dua almaq məqsədi güdən 7 gizli ayinlər(таинства) sisteminə malikdir. Xristian olmaq 
üçün bu ayinləri icra etmək lazımdır. Bunlar: xaç suyuna salma; xüsusi yağla yağlama - 
bu müqəddəs ruhun xristiana sehrli hədiyyələrini ifadə edir; priçaşenie(причащение) - bir 
stəkan şərab-(“İsusun qanı”) içməklə   ağ çörəklə - ( “İsusun bədəni” )yemək - bu İsanın 
canı və ruhu ilə birləşmək mənasını verir ki, bundan sonra İsa bu adamın bədənində 
yaşayır; tövbə- keşiş qarşısında günahları etiraf edib onların bağışlanması əməliyyatı; 
kilsə nigahı - İsusla kilsənin nigahı mənasını verir; ruhaniliyə qəbul. Lüteranlar anca xaç 
suyu və priçaşenieni qəbul edir. İngilis kilsəsi isə bu iki ayinə  əlavə olaraq kilsə nigahını  
da qəbul edir. 
     Rəsmi dövlət dini olandan 16-cı əsrədək  Xristianlıq dinini idarə edən kilsələr insanları 
istismar edən və azadlığını məhdudlaşdıran, elmin inkişafına mane olan təşkilat 
olmuşdur. Dövlət səlahiyyətləri alan kilsə,  Yeni Çağırışın əksinə, yeni qaydalar qoymuş 
və bir çox insanın həyatına qarşı müqəddəs yazıya zidd əməllər etmişdir.  Katolik Kilsəsi 
özünü ilahi yerdə Allahın nümayəndəsi, Papanı isə günahsız elan edərək orta əsrlərdə 
minlərlə  günahsız  insanı , habelə Yerin Günəş ətrafında fırlanmasını deyən İtalyan alimi 
Cordano Brunonu, Fransanı İngilis işğalından xilas etmiş Janna De Arkı - Allahdan 
göstəriş aldığına görə  odda yandırmışdır. Qalileyi isə Yerin fırlanmasını dediyinə görə 
odda yandıracağı ilə hədələyərək tövbə etməsini tələb etmişdir. Qaliley isə yalandan  səhv 
etdiyini etiraf etmişdir. Bu ittihamı Roma Katolik kilsəsi yalnız 1992-ci ildə geri 
götürmüşdür.  
     Nəhayət, 1517 –ci ildə Martin Lüter Kinqin başçılığl ilə başlayan Reformasiya-Katolik 
təlimi və kilsəsi əleyhinə ictimai, siyasi, sosial hərəkat xristianlıqda böyük dəyişikliyə 
səbəb oldu. Kilsənin hüquqları məhdudlaşdırıldı, torpaqları əlindən alındı; kilsə qaydaları 
və mərasimlər dəyişdirildi, Niderland və İngilis inqilabları baş verdi. Bu hərəkat 
nəticəsində reforma olunmuş Protestantizm təlimi yarandı. Protestantizmə müxtəlif yeni 
cərəyanlar aiddir: lüteranlar, baptistlər, İngiltərə kilsəsi, adventistlər, kalvinistlər, 
presviterianlar və s..  Protestant ideologiyası yeni sivilizasiya, yeni mədəniyyət, yeni 
Protestant etikası yaratdı. Məhz yaradıcılığın azad olnması, azad düşüncə, elmin dinin 
təsirindən xilas olması nəticəsində protestant ölkələr- Şimali Avropa, Amerika və 
Kanada, Avstraliya katolik cənuba nisbətən daha sürətli elmi texniki inkişaf əldə 
etdilər.(BEKM 2002) Sonrakı 17-19 cu əsrlərin maarifçiliyi nəticəsində isə Xristian 
ölkələrində, 1789 –cu ildə Böyük Fransız inqlabının dinin dövlətdən ayrılmasını elan 
etməsindən başlayaraq, din dövlətdən ayrıldı və konstitusiyaya tabe etdirildi.  
      Reformalardan başlayan dəyişiliklər katolisizm  və protestantlıqda müasir dövrə 
uyğun sosial doktrinaların qəbul edilməsinə və insan həyatının tələblərinə cavab verən 
fəaliyyət proqramlarının (Ədalətli dünya, insan hüquqları , zorakılığın ləğvi  və s.) qəbul 
olunmasına səbəb oldu.  Pravoslav kilsəsi isə konservativ mövqeyini daha  çox 
saxlamışdır və az dəyişmişdir. 
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     İncil və bu günkü xristian təlimi bir - birilə ziddiyyət təşkil edən cəhətlərə, faktlara 
malikdir. Ümumi halda xristian olmaq 10 əxlaq və davranış qaydasına əməl etmək, İnam 
simvolunu  söyləmək,  7 gizli tədbiri(таинство) icra etmək (ən azı xaç suyuna salınmaq 
və şərab və ğörək tikəsi zəruridir), həftədə bir dəfə kilsəyə getmək, Müqəddəs kitabdan 
qiraətə qulaq asmaq, şam yandırmaq, ianə vermək, ildə bir dəfə Aprel ayında pasxada 40 
gün oruc tutmaq və s. mərasim və bayramlarda iştirak etmək deməkdir. 
     Xristian təlimində günah haqda böyük bir nəzəriyyə yaradılmışdır. Bu insanın günah 
etməsi, həyatda kiməsə zərər vurması  və s. deməkdir. İnsanın həmişə özünü günahkar 
hiss etməsi,  onun əzab çəkməsi ilə nəticələnir. Bunu aradan qaldırmaq üçün insanın 
incitdiyi insandan çox dərin üzr istəməsi, onu bağışlamağı xahiş etməsi, kilsədə etdiyi 
günahların bağışlanması - keşişə etiraf etməsi (günah yuma əməliyyatı) tədbirləri nəzərdə 
tutulur.  Xristianlarda hamı çalışır ki, digərinə pislik etməsin və hər hansı zərər verməsin, 
incitməsin. Belə bir hadisə olduqda, bu xristian üçün əsil əzab çəkməkdir. Bu zaman 
xristian çox nayrahat olur, dəfələrlə üzr istəyir, səhvini həvəslə boynuna alır, özünün 
bağışlanmasını xahiş edir, səhvini düzəltməyə çalışır. Bu keyfiyyət xristian təliminin 
insanlara adət etdirdiyi ən gözəl insanı xasiyyətdir. Elə dini təlim  də var ki, onu 
daşıyanlar heç vaxt günahlarını boynuna almaz və üzr istəməzlər. 
     Belə bir incitməmək , günahı boynuna almaq və üzr istəmək xarakteri buddist və 
induistlərə, konfuçi təliminin yayıldığı Çin, Yaponiya, Cənubi - Şərqi Asiya xalqlarına da 
aiddir. Başqasına zərər vermə,  böyüklərə hörmət et prinsipləri  mühitində siz onlardan 
xətrinizə dəyən söz eşitməzsiniz və dəfələrlə üzrxahlıq eşidərsiniz. 
      İudaizm və xristian  təlimində deyilir ki, Həvva  idrak ağacının meyvəsini yediyinə 
görə  Allah insanı həmişə  günahkar kimi yaşamağa, əcr çəkməyə məhkum etmişdir  və 
insan dünyaya günahkar kimi gəlir. Lakin xaç suyuna salınma, kilsənin təliminə  görə 
ondan günahı götürür. Təkcə İsa günahsız gəlmişdir. Lakin insan İsanın göstərdiyi yol ilə 
yaşasa, günahlardan xilas olar və dünyanın  sonunda İsa 2-ci dəfə Yer üzünə gələrkən  
Məhkəmə quracaq və əməli - salehləri cənnətə -  Allahın yanına;  saleh olmayanları 
cəhənnəmə salacaq. Lakin insan hələ ölməzdən qabaq kilsəyə gedib dua edə, günahlarını 
bağışlanmasını xahiş edə bilər və günahdan təmizlənə bilər. Bu hətta xristian üçün tələb 
olunur.  
     Bəzi ruhanilər hesab edir ki, insanın yaxşı hərəkətləri əvvəldən müəyyən edilibdir və 
belə hərəkət edənlər öləndən sonra mütləq Allahın yanına gedəcəklər, pisliklə yaşayanlar 
da əvvəldən məlumdur, lakin Allah onlara düz yol göstərir, onlar isə  pis yol seçirlər, bu 
işdə Allah məsuliyyət daşımır.  Burada böyük bir ziddiyyət var ki, hələ dini filosoflar 
bunu həll edə bilməmişlər. Allah nə üçün bir qrupun yaxşı iş görməli və cənnətə getməli 
olmasını, digər qrupun isə pis iş görüb cəhənnəmə getməli olmasını istəmişdir? Bu və 
çoxlu digər nəzəri uyğunsuzluqları, ziddiyyətləri  yaradan  və izahat verən insanların 
özləridir :  peyğəmbərlər, kilsə ataları, dini xadimlər, filosoflar. Habelə belə sual vermək 
olar:- Əgər insanların həm pis, həm yaxşı davranışlarını Allah əvvəldən müəyyən etmişsə, 
onda onlara əxlaqa çağırış  və davranış haqda təbliğat aparmaq nəyə lazımdır? Bu suala 
həm xristianlıq, həm iudaizm və islam ruhaniliyi cavab verə bilmir. 
     Yeni bir peyğəmbərin gələcəyi barədə Köhnə Çağırışda  xəbər var idi. İsrailin ağır 
vaxtlarında həmişə yeni peyğəmbər  yaranırdı, belə zamanların birində - Yeni eraya az 
qalmış İsrail Romanın əsarətində idi, insanlar ağır vergi verir, kasıb, dilənçi , xəstəliklər 
içində idilər. Bibliyanın yazdığına görə onlar ənənəvi Musa dininin əxlaq tələblərinə əməl 
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etmirdilər.  Ravvlər də dildə Allahdan, qanundan danışar, işdə isə öz ciblərini güdərdilər, 
insanlara  ağır cəza verərdilər. Çünki həyat ağır idı, əxlaq yada düşmürdü. Belə zamanda 
İsa bir dini təbliğatçı kimi meydana çıxır. O deyirdi: “mən yeni bir din yaratmağa 
gəlməmişəm , mən gəlmişəm sizi əxlaqa, Allahın düz yoluna salmağa kömək edim, sizi pis 
işlərdən xilas edim. Mən ittiham etmək üçün deyil, mən sizi xilas etmək üçün gəlmişəm”.  
Onun təbliğatı güclü idi, həm də onun xüsusi qabiliyyətləri var idi , rəvayətə görə o,  
xəstələri sağaldır, korların gözün açır,  ölüləri dirildirdi,  cinləri qovurdu. İnsanlar onu 
eşitməyə , inanmağa və hörmət  etməyə başladılar.  
    Xristianlıqda yeni sitayiş qaydası . İsa gələndən sonra Yəhudi ruhanilərinin uzun 
dualar oxumasını tənqid etdi və dedi: “çox söz deməklə siz düşünməyin ki, 
eşidiləcəksiniz, artıq söz deməyin, yalnız belə dua edin :  Göylərdə həmişə olan Bizim 
atamız! Sənin adın həmişə işıq saçsın; Sənin çarlığın olsun; Sənin qərarın göydə olduğu 
kimi yerdə də olsun; Bizim yaşamağımıza gərək olan  çörəyimizi bu günə ver; Bizim 
borclarımızı bizə bağışla, biz də öz borclularımıza bağışlayırıq; Bizi sınağa çəkmə, bizi 
yoldan çıxarandan xilas elə; Böyüklük və hakimlik və şərəf sənindir, amin”  (Matveydən 
6 . 7-13 Bibliya) 
    Yeni Çağırış hesab edirdi ki, Musa dini  ictimai siyasi münasibətlər haqda, yaşamaq 
tərzi və cəzalar  haqda qanunlar idi, yəni həyatın material sahəsinə aid idi, bədənin maddi 
ehtiyaclarını ödəməyə xidmət edirdi . İsa isə insanın mənəvi ruhi aləmi haqda təlim 
verirdi.( Pavelin Qalatlara məktubu 1-6 . Bibliya)  Bu təlim  problem içində olan insanlar 
üçün ruhi qida – toxtaqlıq, dözmək , hər şeyi təbii qarşılamaq idi,  son nəticədə insana 
mənəvi rahatlıq verirdi.  Onlar öz vəziyyətləri üçün fikirdə  əzab çəkməkdən , qisas 
almaqdan  xilas olurdular. İnsanlar İsanın sevgi təbliğatı ilə daha mütəşəkkil birlik əldə 
edirdilər. Apostol  Pavel Qalatlara məktubunda yazırdı  “Əgər siz ruhun  qanunu ilə 
yaşayırsınızsa,  siz maddi bədənin qanuna ( Musa qanunu) əməl etməli deyilsiniz”.  Bu 
fikir yeni təlimin tərəfdarlarının  mənəvi həyat üçün vacib olmayan Musa qanunlarına 
(sünnət , şənbə günü  işləməməyi, qurban kəsilməsi, günahların keçi üstündə yuyulması 
və s.)   əməl etməməyi əsaslandırırdı. 
     İsanın insanların ehtiyacı olduğu möizələri Yəhudi dini xadimlərində paxıllıq və 
düşmənçilik yaratdı , onlar İsanı öldürtməyə qərar verdilər. Və Roma canişini Ponti 
Pilatdan onu çarmıxa çəkməyi tələb etdilər.  İsa cümə günü çarmıxa çəkilmiş,  ölümündən 
sonra əfsanəyə görə o, bazar günü dirilmişdir, şagirdləri ilə söhbət etmiş, sonra göyə 
uçmuşdur. Bu hadisədən on illər sonra onun şagirdləri və dostları onun haqqında 
evangeliyalar – hekayələr söyləməyə başladılar.. Burada İsanın doğulması , təlimi, 
müalicə etməsi, söhbətləri, məhkəmə , asılması epizodları vardır. İsa bilmirdi ki, o 
öləndən sonra yeni Xristianlıq dini yaranacaq . 300 il ərzində onun ardıcılları təqiblərə 
məruz qalaraq bu təlimi yaydılar və əlavələrlə davam etdirdilər. Xristianlıq kasıbların, adi 
insanların dini kimi yarandı , bu artıq milli din deyildi, hər millətə aid idi.  
      325-ci ildə Roma İmperatoru Konstantin xristianlığı dövlət dini elan etdi. Lakin 
tezliklə Orakul (Afina yaxınlığında gələcəyi xəbər verən məbəddəki münəccim) xristian 
çarının meydana gələcəyini və Romada hakimiyyəti ələ alacağı xəbərini bildirdi. Bundan 
qəzəblənən Sezar – yeni imperator, yenidən xristanları təqib etməyə, həbs etməyə və 
öldürməyə, əziyyət verməyə başladı, uzun dövr belə davam etdi, bu bir möcüzə ilə 
qurtardı. Həbs edilmiş və inamından dönməyən  keşiş Pyotr qarşısında Romanın büt 
Allahı uçub dağıldı, bundan sonra hakimiyətdə dözümlük və xristianlara hörmət yarandı. 
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Bu hadisə ilə əlaqədar Romada böyük Pyotr kilsəsi tikildi. Bu zamandan sonra  
xristianlığa  Əxlaq təlimi və ona nəzarət, dini mərasimlər sistemi, siyasətə və biznesə 
xidmət funksiyaları,  hakimiyyət üçün ondan xoşu gəlməyənlərə qarşı cəza vermək aləti 
rolu əlavə olundu.. Bu İsanın məqsədi deyildi.  Məsələ orasındadır ki, güman ki, tək 
Allaha siatyiş dini və təkbaşına idarəetmə bir - birilə harmoniya təşkil edirdi və bir - 
birinə zəruri idi. Bəzi yerlərdə dini ruhanilər, bəzi yerlərdə çarlar hakim olmuşlar və biri 
digərinin xidmətindən özü üçün istifadə etmişdir. Xristinalıq olmasaydı da Roma, 
nəhayət, təkallaha sitayiş dini yaradacaqdı. Çünki onda imperiya qurmağa meyl var idi ,  
vahid tarı inancı lazım idi.  
      İsanın yeni eradan 4 il əvvəl doğulması tarixi məlumatlar əsasında hesablana bilir. 
Lakin Roma kilsəsi tərəfindən yeni eranın birinci ilində doğulması qəbul edilərək, indiki  
yeni təqvim qəbul edilmişdir.  
     Yeni Çağırış  Matvey, Mark, Luka və Iohan  tərəfindən söylənmiş müxtəlif vaxtlarda 
70 - 150 il sonra meydana şıxan rəvayətlərdir(BEKM 2002). Roma kilsəsi bu rəvayətləri 
425 –ci ildə kitab formasında yazmağı qərara alanda məlum oldu ki, bir-birilə ziddiyyət 
təşkil edən bir çox kitab layihəsi var. Kilsə onlar içindən dördünü  seçdi, qalanlarını 
qadağan etdi. Yüz illər ərzində ağızdan - ağıza keçən və kitab halına salınan rəvayətlər 
çox dəyişmişdir.  Burada yazılanın hansının İsa dediyi, hansının demədiyi və nə qədər 
əlavə olunduğu və ya yaddan çıxdığı məlum deyil. Bəzi kitablarda İsanın Allah - insan 
olması , bəzilərində sadəcə insan- dini təbliğatçı olması yazılmışdır. İsa filosof deyildi, o  
müstəqil düşüncəli, düzgün məsləhət verən,  düzgün, əxlaqla yaşamağı təbliq edən adam 
idi.  O, Yəhudi dini ruhanilərinin ikiüzlülüyünü görür və onların   dini qanunları səhv icra 
etdiklərini deyirdi. Bilinmir ki, o özü Allah oğlu olduğunu demişdi, yoxsa şagirdləri 
uydurmuşdu və yaxud hansı mənada bu söz işlənmişdir? Məsələ burasındadır ki, Allahın 
oğlu olmaq ideyaları o zaman cəmiyyətə  məlum idi. Fələstinə yaxın olan Misirdə Firon 
Allahın oğlu hesab edilirdi, belə ki, Yəhudilər Misirdə  müəyyən dövr yaşamışdılar və 
bundan xəbərləri var idi.. Böyük İsgəndər Bizim eradan əvvəl 330 –cu ildə  Misiri 
tutandan sonra özünü Firon və Misir Allahı Amonun  oğlu elan etmişdi(BEKM 2002).  
Habelə  Roma imperiyası tərəfindən qəsb edilən  Fələstində  də Yunan dinləri haqda 
məlumatlar var idi. Bu dinlərdə isə Allahın oğlu, hətta qızı, arvadı  var idi. Belə ki, 
Bibliya yazırdı: “Allah insanı özünə oxşar, özü kimi yaratdı”.O vaxt Allahlar insan 
formasında təsəvvür olunurdu, bu düşüncə yeni eranın 20 –ci əsrinə kimi davam etdi.  
     Keçən 3-8 –ci əsrlərdə xristianlıq təlimi, kilsə ataları və dini filosoflar tərəfindən tam 
formalaşdı və başlanğıcda olduğundan xeyli çox oldu. Buraya Böyük Xristian əxlaq 
(Yaxşı və pis; xeyir və şər və s.)  təlimi, əvvəldən müəyyən olunma nəzəriyyəsi, 
müqəddəslərin anılması, ayinlər, mərasimlər, bayramlar sistemi , ruh və ruhun keçməsi, 
dünyanın axırı –Apokalipsis təlimi və digər mövzular aiddir. 
    Roma Katolik kilsəsi 20 –ci əsrin axırında bəşəriyyətdən tökdüyü qanlar, müharibələr 
alimləri yandırmağı, elmə vurduğu ziyanlar üçün bir neçə dəfə üzr istəmişdir. 
    Ateist ədəbiyyatında dini missionerlərin və kilsənin, xristianlığın müxtəlif  
epizodlarını, adətlərini,. nəzəriyyələrini, baxışlarını  özündən uydurması, öz düşüncəsi ilə 
yaratması, qədim adətlərdən, dinlərdən götürməsi  göstərilir (Мезенцева В.А. 1980) . 
Bunlara aiddir: İsanın adi təbliğatçıdan insan - Allaha çevrilməsi, onun mayalanma 
olmadan doğulması, doğum günü ulduzun yanması, öldükdən sonra  yenidən dirilməsi, su 
üzərində getməsi , 4 gün ölmüş adamı diriltməsi,  təlimlərin onun adına yazılması, dini 
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bayramları, xaçın başqa xalqlardan qəbulu, pasxanı və bir çox digər faktlar və hekayətlər. 
Bunlara baxmayaraq, xristianlıqda insanlar üçün çox faydalı çağırışlar var, necə 
yaranmasından asılı olmayaraq, burada kollektiv əmək, kollektiv yaradıcılıq  olmuşdur və 
onun nəticəsi olan müsbət əxlaq və davranış, mədəniyyət təbliq edilmişdir, 
formalaşmışdır. 3-cü minillikdə  protestant və katolik kilsələrinin dünya məsələləri, sülh, 
bərabərlik, ədalət uğrunda fəaliyyəti, öz dövlətlərinin bəzi səhv hərəkətlərinə qarşı, 
ədalətsiz qanun və idarəsinə qarşı hərəkatları məlumdur. Məsələn, onlar 2007 ci ildə ABŞ 
qoşunlarının İrakdan çıxarılması hərəkatı, 1993 –cü ildə Dünya dünləri parlamenti  
Qlobal etikaya doğru deklarasiya qəbul etmişdir. Bu sənəddə insani dəyərlər öz əksini 
tapmışdır. (Bell, [1997]2005).  2007 - ci ildə Rus pravoslav kilsələrinin  dünyada sülh və 
ədaləti və əxlaqı müdafiə  üçün görüşü olmuşdur və bəyanat və təkliflər qəbul edilərək 
Rusiya hökumətinə vermişlər. (Rossiya TV 1- xəbərləri, 2007  ). Lakin bu və digər dini 
rəhbərlərin mənfi fəaliyyəti, dini zorakılığa yol verməsi, milli münasibətləri qızışdırmaq 
və aqressiyanı, etnik  təmizləməni  müdafiə etməsi (məsələn, Erməni kilsəsinin azərilərin 
qovulmasının müdafiəsi və təşkili) faktları da vardır. Heç kəs, heç nə günahsız deyil - bu 
həyatın özüdür 
Nəticə:  Hər bir təlim və həyat tərzi kimi xristianlıq da təkamül edir, səhvlər edərək onları 
dərk edə bilir və dünyaya xidmət etməyə şalışır. Lakin yeganə olaraq rasional dünyagörüş 
və cəmiyyət nəzəriyyəsi səhv etməmək üçün və etdikdə onu düzəltmək üçün düzgün yol 
göstərir (bax hissə 1, 2) 
 
ZƏRDÜŞTLÜK  DINI.  
   
     Zərdüşt peyğəmbər tərəfindən b.e.ə. 7- ci əsrdə  İranda yaradılmış və Sasanilər 
dövründə məcmuələr formasına salınmış bu  təlim  Avesta  kitabında təsvir olunur. 
Avesta, Yasna-ayinlər məcmuəsi,  Qatlar- Zərdüştün  şer formasında yazılmış fikir və 
məsləhətləri; Yaşt-  müxtəlif ilahi varlıqlara həsr olunmuş müqəddəs himnlər; Videv – 
demonlara qarşı qanunlar, hansı ki mifik və əfsanəvi məlumatları əks etdirən dini 
rutuallardan ibarətdir (Синельченко В.Н.2000). 
       Avestanın yazılmasından iki yüz il sonra atəşpərəstlik qədim Iran  dövlətinin dininə 
könüllü çevrildi..  Zərdüştlüyün  əsasları qədim Hindistan vedalarında , Avropa slavyan 
dinlərində də əks olunmuşdur. Zərdüşt təlimi   politeizmdən monoteizmə evolyusiya 
prosesinin bir hissəsi olaraq yarandı. Təlimdə bütün dünya iki əks qütbə bölünür: Xeyir 
və Şər;  İşıq və Qaranlıq dünyalar. Xeyir, işıq- ədalət dünyasını Axura-Mazda (Hörmüzd) 
Tanrı idarə edir. Qaranlıq və şər dünyasını  Əhriman (Orimont) - demon idarə edir.  
Təlimdə  hesab edilirdi ki, insan öz xoşbəxtliyinin yaradıcısıdır. Şərlə mübarizə etmək 
lazımdır. Yada salaq ki, yuxarıda təsvir edilən dinlərdə başqa davranış - dözüm və 
tabeçilik məsləhət görülürdü. 
      Şərlə mübarizədə   insana əvvəlcə ruhən və bədəncə  təmizlənmək lazımdır. 
Təmizlənmə üçün odla təmizlənmə ayini icra edilirdi. Fiziki təmizliyə, təlim ən böyük 
əhəmiyyət verirdi. Ən kicik natəmizlikdən xilas olmaq tələb olunurdu. Xüsusilə ölülərin 
təmiz hesab olunan torpaq, su, od ünsürünə qarışmaması üçün onları pilləli quyularda 
saxlayır, vəhşi  qartallar bədənini dimdikləyib yeyirdi. Sümükləri sonra yığıb dərin 
quyuda basırır, daşla üstün örtürdülər. Hər natəmizliyin öz təmizlənmə ritualı var idi. 
Axuramazdanın şərəfinə ayinlər məbədlərdə deyil, açıq yerdə mahnılarla, şərabla və 
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hökmən odla keçirilirdi, onlara bəzən atəşpərəstlər deyilirdi. Günəş müqəddəs hesab 
olunurdu. Oddan başqa buğa, it, at, xoruz hörmətə malik idi.  Axuramazda habelə 
müxtəlif işləri həll etmək üçün müxtəlif ilahələr, kiçik Allahlar, müqəddəslər də  yaradır. 
Sonrakı dinlərdə də bunlara oxşar  rollar  mələklərə, cinlərə və şeytanlara verilir. Bu dinin 
epizodları  haqda şair Firdousinin (1000 –ci il ) ”Şahnamə” əsərində təsvirlər vardır.   
      Avesta miflərində maraqlı bir məlumatda deyilir ki,  hələ heç  dünya, Yer, göy,  
canlılar olmayanda   tale və  sonsuz zaman Allahı Zirvan  var idi, 1000 il ərzində o 
qurban verirdi ki,  oğlu Hörmüzdü  yaratsın. Əhriman öz ekiz qardaşı Zirvanın sadə 
qəlbliyindən istifadə edərək ona, ondan əvvəl  ilk doğulmuş varlıq kimi yaxınlaşdı., 
dostluq etmək istədi. Lakin Zirvan əvvəl bu yalana inandı. Lakin sonra ədaləti bərpa etdi, 
ilk 9000 il Xeyirlə Şərin bərabər hakimiyyətinə razı oldu ki, bu müddətdən sonra 
təkbaşına hakimiyyət Hörmüzdə keçsin. 
Dünyanın yaranmasının təsviri.  Qatlarda həyatın və qeyri - həyatın yaranmasında iki 
ekiz - Xeyirxah və Qızıl ruhun  iştirakı təsvir olunur. Axuramazda soruşur: “Həqiqətin 
ilkin yaradıcısı kimdir? Kim işığı və qaranlığı;  yuxunu və oyaqlığı yaratmışdır? Günəşin 
və ulduzların , Ayın gəlməsi və getməsi  yolunu kim salmışdır? Kimin sayəsində  ağıllı 
insana onun vəzifələrini yada salan səhər, gündüz, axşam mövcuddur? Cavab birdir - 
Axuramazda!” Sonrakı Pəhləvi dilindəki yazılar daha ətraflı təsvirlər verir. ..... Hörmüzd 
bilik və xeyirxahlığa malik olaraq yuxarıda idi . Əhriman anlamaqda zəyif olaraq 
dağıtmaq hərisliyi  ilə aşağıda , qaranlıqda idi. Onların arası boşluq idi. Hörmüzd 
Əhrimanın hücum etmək məqsədini bilirdi. Birinci üç min il Hörmüzd rahat yaradırdı, 
sonra dağıdıcı ruh qaranlıqdan qalxaraq işığa tərəf onu məhv etmək üçün  üz tutdu. Lakin 
işığın qüvvəsinin çoxluğunu  görüb qorxdu və geri, qaranlığa  qayıtdı və orada çoxlu 
demonlar yaratdı. Axuramazdaya  (Hörmüzdə) sülh təklif etdi, lakin  sülh doqquz min il 
oldu, sonra pozuldu. Axuramazda sonra 6 ölməz müqəddəs düzəltdi, altıncı özü idi. 
Əvvəl Göyü yaratdı, sonra suyu, torpağı, bitkiləri, heyvanları, sonra insanı. Yeddinci özü 
idi. 
     Analiz göstərir ki, bütün qədim kosmoqoniyalar içərisində kainatın  müasir  
quruluşuna daha çox  uyğun gələn Zərdüşt təliminin modelidir:  göy sonsuzdur, heç bir 
dirəyi və dayağı yoxdur, Yer isə yumurtanın sarısı kimi onun ortasındadır.   İslamda isə  
Quran dəqiq deməsə də, təqribən göyü müəyyən forması olan materiyaya – qapağa 
oxşadır, onun dayağı - dirəyi  yerdəki dağlardır; Günəş və Ay yerdən çox uzaqdadırlar və 
yerin başına fırlanırlar. Ulduzlar isə yerə ən yaxın və belə bir göydən asılmış, göyü  gecə 
işıqlandırmaq  üçün qəndillərdir.      
    Altıncı yaradılış Qaymarat- ilk insan idi, torpaqdan yaradılmışdı. İşıqdan,  şehdən 
(su),və göydən (hava) insan və buğalar ailəsi yaradıldı, o məqsədlə ki, onlardan çoxlu  
insan və heyvan nəsli törənsin. Digər bir Hindistan Riqvedasındakı Puruşi himninə  oxşar 
versiyada qurban verilmiş Allahın bədənindən müxtəlif dünyəvi canlıların yaradılması 
təsvir olunur. Burada, habelə tərpənməz ulduzlar və tərpənən ulduzlar -  Ay və Günəş 
(planetlər) təsvir edilir. 
     Avestanın hekayələrinin hamısı gəlib bu günə çatmamışdır, onu Ərəb islam işğalçı 
qoşunları   İranı qəsb edəndə  yandırmışlar.  Ona görə bu günə gəlib çatmış yazılarda 
ziddiyyətlər, qeyri - müəyyənlik , natamamlıq  müşahidə olunur. Avestanın böyük 
hissəsini İranı qəsb etmiş Böyük İsgəndər yeni eradan əvvəl tərcümə etdirmiş və 
Makedoniyaya göndərmişdi, bu, Avestanın əsas hissələrini xilas etmişdir. 
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İnsanın yaradılması . Axuramazda Günəş kimi parlayan Qaymarat adlı ilk insan yaratdı. 
İlk dəfə o Axuramazdanın fikirlərini və təlimini eşitdi və ondan İran xalqı törəndi.(qeyd: 
Yəhudilər də bu əfsanəyə oxşar öz nəsilllərindən olan ilk insan -Adam və Həvvanın 
yaranması əfsanəsini yartmışlar) Qaymaratın ilk qadın dostu qadın Chey oldu. Bütün 
gəzəyən demonları idarə edən Şər Əhriman məhz bu qadınla (bədəncə)birləşərək onu 
Qaymaratın dostu təyin etdi. Bu məqsədlə ki, qadınlar pozğun olaraq kişiləri yoldan 
çıxarsınlar ki, onlar öz vəzifələrin icra etməkdən imtina etsinlər. Qaymaratın toxumundan 
Əhrimanla mübarizədə bir cüt insan yarandı: - Martiya və Martiyanq. Lakin onlar təbii 
yolla yaranmadılar, Qaymaratın mübarizədə ölərkən ürəyi çıxıb düşdü, bədəninin bir 
hissəsi torpaqla qarışdı və 40 il orada qaldı. Bu müddətdə Martiya və Martiyanq 
torpaqdan  Ravənd bitkisi formasında göyərib çıxdılar. Sonra onlar insan surəti alandan 
sonra Axuramazda onlara müraciət etdi, dedi ki, onlar insan varlıqlarıdır, dünyanın Atası 
və Anası. Və onlara xeyir - dua verdi. Tapşırdı ki, onlar ağılı rəhbər tutaraq, ədalətli 
qanunlar üzrə öz işlrərini qursunlar;  işlərində və fikirlərində xeyirxah olsunlar , 
demonlara sitayiş etməsinlər.  Lakin bu ilk insanlar bu tapşırıqlara əməl etmədilər, 
özlərini pis apardılar, yalnız 50 il sonra ilk nəsil  verdilər....Sonrakı doğulmuş adamın adı 
Yima olur. Axuramazda ona Yerə çarlıq etməyi tapşırır. Yerdə Qızıl Əsr başlayır. Heyvan 
və bitkilər, insanlar çoxalır, torpaq çatışmır. Axuramazdanın tapşırığı ilə Yima yeri 3 dəfə 
genişləndirir və hər 300 ildən bir Yer üçdə biri qədər genişlənməkdə davam edir. 
Nəhayət, Axuramazda xəbər verir ki, buzlaşma olacaq və sonra istiləşmə, qar- buz  
əriyəcək, dünyanı su basacaq. Yima onun məsləhəti ilə bir ərazini divarla ayırır, oraya 
müxtəlif heyvanları – atları, itləri, bitkiləri, otları .. odu, insanları  toplayır və onları su 
basmasından  xilas edir. lakin Yima, habelə günah iş tutur, Yalanın tərəfində duraraq 
Həqiqətə qarşı mövqe tutur. Günahkar olmasına baxmayaraq,  Yima müxtəlif sənətlərin, 
qabiliyyətlərin əsasını yaradır . 
Axuramazda 16 gözəl ölkə yaradır. Lakin  onun əbədi düşməni Əhriman hər bir ölkəyə 
bir eyib- bəla verir. Hər birində, məsələn, belə eyiblərdən biri var: 
     -    sarı ilanlar  və qış, 
     -    10 ay qış, 2 ay yay, qışın sonunda selllər, 
     -     zərərli milçəklər, pis sancan və vəhşi heyvanlar 

- günahkar davranışlar, 
- ən yaxşı ölkənin bəlası - çörəyi daşıyan qarışqalar, 
- ruhi inamsızlıq, 
- pis  hakimlər, çarlar, 
- ölüləri torpaqda basırma, 
- pis cadugərlər,, 
- heç nəyə inanmamaq, 
- ölüləri suda  bişirmək, hansı ki, belə günahı yumaq mümkün deyil, 
- özgə torpaqdan gələnlər, 
- xəstəlik və quraqlıq, 

16-cı ölkə Ranqxa(Volqa) çayının başlanğıcında yaşayırlar, onların bəlası onların çarları 
və demonlar tərəfindən göndərilən şaxtalardır . 
 
  Avestanın ilahi panteonu. Bir himndə deyilir: Kim Günəşə dua edirsə, Mazdaya 
(Axura-Mazdaya) dua etmiş olur.  Axuramazdanın tapşırdığı müxtəlif funksiyaları 
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İlahilər icra edirlər:  – Mitra, Ramana, Raşnu, Srauşa, Aşi, Daena, Bəhram, Ardvi, ilahə - 
gözəl  Anahit, Tiştiriya, Vayya, Vata,  Atarş - həqiqətin müdafiəçisi və Axuramazdanın 
oğlu və başqaları. Axuramazdanın  müqəddəs ruhun köməyi ilə yaratdığı 6 ilahi  Xeyirlə 
Şər arasında azad seçim etməyi həyata keçirirdilər. Onların adları tərcümədə:  Xoş Fikir, 
Həqiqət, Müqəddəs möminlik, arzu edilən hakimiyyət, Bütövlük, Ölməzlik olaraq ev 
heyvanlarını, odu, torpağı, göyü, suyu, bitkiləri himayə edirlər. Sonradan bu  6 ilahilər tək 
bir ilahiyə çevrilmişlər. Müqəddəs Ruhun 7 dəfə İranın müxtəlif yerlərində  Zərdüştlə 
görüşməsi və sonra Zərdüştün təliminin başlanması haqda miflərdə məlumat verilir. 
Təlimdə habelə dünyanın sonu haqda da işarələr var. 
    Ölümdən sonrakı dünya , 2- 4 ədəd cənnət olması (şumer cənnət bağlarına işarədir), 
ölənin sonrakı taleyi Zərdüştün təlimi ilə həll olunur. İnsan öz taleyinin yaradıcısıdır və  
ona məsuliyyət daşıyır. İnsanın canı öləndən 4 gün sonra Çinvata gedir.(Bu Şinvat 
körpüsü sonra Qurana daxil edilmişdir) Körpüdə onu Mitra,  Sraoşa və Raşnu qarşılayır. 
Raşnu insanın fikirlərini, sözlərini və davranışlarını ədalətlə ölçür, hesablayır, çəkir. 
İnsanın xeyirxah işləri gənc qız surətinə çevrilir. Pis hərəkətlər etmişin canı orta yaşlı qıza 
çevrilir. Belə bir can pis fikirlərin, sözlərin, hərəkətlərin üç dairəsindən keçərək 
Əhrimanın yanına çatır. Onun  küpəgirən qızları onu tutub qaynayan metal qazanına 
basırlar. Əgər əməli səhv olan adamı bıçağın ağzı boyda körpü qarşılayırsa, düz adamı 
geniş körpü qarşılayır bu fikir Quranda da istifadə edilmişdir). Belə  can, xoş fikirlər, xoş 
sözlər, xoş əməllər məsafəsini keçərək 4 –cü addımda sonsuz dünyaya qovuşur və  uzun 
zaman  orada ilahilərlə qalır. Müəyyən zamandan Sonra isə  dünyanın möcüzəli 
çevrilməsi baş verir və bundan  sonra onun canı əbədi, ideal, dəyişilməz olur. Avestanın 
məhkəməsi  Axırıncı və  ölənlərin canının mühakiməsindən  daha dəhşətli  mühakimədir. 
Bu məhkəmə nəticəsində Əhrimanın  və onun  zalim  köməkçilərinin məğlub olması və 
öləcəyi qeyd edilir. Bundan sonra ölülərin dirilməsi olacaqdır. Dirilməni Zərdüştün 3 oğlu 
həyata keçirəcəklər, hansı ki onun ölümündən sonra 1000 il fasilə ilə gələcəklər. 
Ölənlərin qalıqları ilə canları birləşəndən sonra günahkarlar və düzlər ərimiş qalayla sınaq 
ediləcəkdir. Belə ki, düz əməl sahibləri bunu süd kimi içəcəklər və Xilaskarlar (Zərdüştün 
oğulları) dirilənləri  ölməzlik içgisi verərək, onlara ölməzlik təmin edəcək, bundan sonra  
canlı dünya ölməz qalacaqdır. 
Əxlaqı tələblər : yalan , andı  pozmaq,  oğurluq   pislənir;  xeyirxahlıq, yaxış fikir, yaxşı 
əməl, yaxşı söz, qanunauyğun həyat, mərdlik təriflənir. Heyvanlara - buğa , inək, at, it,  
xoruza - qayğı . Zərdüşt bəzi dinlərdən fərqli olaraq insanı öldürməyin əleyhinədir və 
təlimin yayılmasında zorakılığın və qan tökülməsini qəbul etmir.  
     Axura - Mazda himndə soruşur :  “Maddi həyatı yaradan Müqəddəs Ruh, de mənə, 
müqəddəs sözdən hansı güclüdür? Qalib gələndir? Daha təsirlidir? Nə müalicə edəndir?  
Cavab: Bu mənim adımdır - Axura Mazda.  O , maddi dünyada dərin keçici fikirdir, 
rahatlanmış ruhdur.  Mənim adım: 1. Soruşandır, 2. Sürüdür, 3. Güclüdür, 4. Mən 
həqiqətəm, 5. Bütün xeyirxaham, 6. Mənim adım İdrak - ağıldır, 7. Mən idraklıyam,   8. 
Mən Təliməm, 9. Mən təlimliyəm -aliməm , 10. Mən müqəddəsliyəm, 11. Mən 
Müqəddəsəm, 12. Mən Axura (böyüyəm), 13. Ən güclüyəm, 14. Qərəzsisəm - kinsizəm, 
15. Mən Qalibəm, 16. Hər şeyi nəzərə alanam, 17. Hər şeyi görənəm, 18. Müalicə 
edənəm, 19. Yaradanam, 20. Mən Mazdayam . Zərdüşt, mənə dua elə, həm gecə, həm 
gündüz, şərabı qaydasında içərək, onda sənə köməyə gələrəm. Bu adları gecə də, gündüz 
də təkrar elə; onlar iyirmidir. Mən ən yaxşı Tanrıyam. Həqiqət ən yaxşı nemətdir -  
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xoşbəxtlikdir. Zərdüşt ,  sədaqətli kişini, pis düşməndən qoru; düzü qoy vurmasınlar, 
zərər verməsinlər, onun malını oğurlamasınlar, qanuna əməl etsinlər. Yaratmaq yaxşı 
fikirdir. Mənim yaratdığım həqiqətdir o, ən yaxşıdır . Bütövlük və ölməzlik, düz əməl 
sahiblərinə o dünyada ən yaxşı mükafatdır. Yalançıya düz üstün gələr, yalana düzgün 
olan qalib gələr”. 
 
Zərdüştlük təlimi haqda mənim şəxsi mülahizələrim 
      Zərdüştlük təlimi ən yaxşı həyat yolu , həyat tərzi, ən yaxşı  əxlaqi həyat təlimi kimi , 
dünya haqda bilik kimi, ictimai qayda kimi ən qədim dünyanın ən yaxşı dini təlimi hesab 
oluna bilər. Bütün digər dinlərin: - Qərb, Slavyan, Hindistan, İudaizm, Xristianlıq və 
İslamın əsas ideyalarını ondan qəbul etdiyi aşkar görünür. Zərdüştlük əsasında yaranan bu 
dinlərdən bəziləri  – özgə insana və icmaya zorakılıq prinsipini əlavə olaraq qəbul edərək  
və həqiqəti insanın özünün tapması deyil, ona zorla təlqin edilən fikrin həqiqət kimi 
qəbulunu  normaya çevirdilər. Bununla sonrakı insan inkişafını qanlar, müharibələr 
yoluna saldılar. Zərdüşt dünyanın məlum olan ən qədim Bir nömrəli müdrikidir . 
 
MANIHEYLIK 
 
Zərdüştlüyün inkişafı Mani -  ağıl adını qəbul etmiş peyğəmbər (216-277b.e.) tərəfindən 
Maniheylik dini adı ilə davam etdirildi. Lakin yeniliklər çox idi və bu atəşpərəst kahinlərə 
xoş gəlmədi. Mani Sasani çarı Şapur tərəfindən qovuldu və ətraf ölkələri gəzərək öz 
təlimini davam etdirdi,  çox uğurlar qazandı.O deyirdi:  Dünya iki Xeyir və Şər başlanğıc 
əsasdan ibarətdir. Xeyir qüvvələri birləşərək insanı yaradır, qaranlığın qüvvələri 
birləşərək şeytanı yaradır. Mani ölümdən sonra dirilmə olacağını qeyri - mümkün hesab 
edirdi. Onun fikrincə ruhlar öləndən sonra göyə qalxır, işıqlı ruhla birləşır. Miflərin 
məlumatına görə  Mani də Müqəddəs ruhla qarşılaşmış və təlimi yayması təklifini 
almışdır. 
 Manheylik   təlimi Zərdüştün təliminə  aşağıdakı təsviri əlavə etdi. Nə vaxtsa iki- işıq və 
qaranlıq çarlıqı iki qütblü  müvazinətləşmiş dünya sistemini  təmsil edirdilər. Qaranlığın 
knyazı işıq çarlığının parıltısı ilə və cazibəsilə ona yaxınlaşdı .  Ali ata  xeyir qüvvələrini 
yaratdı ki, onlar da qaranlıq qüvvələrilə qarışdılar. Qaranlıqla örtülmüş işığın ilk 
yaratdıqları  içərisində-ilk adam var idi. Başqa bir Canlı Ruh- Mehrizad adlanan İdraklı  
varlıq  qaranlığın demonları üzərinə getdi və onlara qalib gəldi. Onların dərilərindən  sayı 
on olan göyləri ; sümüklərindən dağları, ətindən və içalatından torpağı yaratdı. Bundan 
sonra  12 olan Zodiak ulduz bürclərini; Günəş və Ay,  qaranlıqla çirklənməmiş işığın 
hissəciklərindən yaradıldı. Heyvanat və bitki dünyası habelə işığın sərbəst olmayan 
hissəciklərinə malikdi.( bax, "В мире мифов и легенд". Синельченко В.Н.,  
Петров М.Б.).  Bu ideyalar  nə qədər də müasir dünyanın quruluşuna oxşayır! 
 
İSLAM. 
 
      İslam haqda məlumatlar V.M. Məmmədəliyevin redaktoluğu ilə İslam məlumat kitabı 
(1985 –ci il), Qurandan  və Krill və Mefodiyin böyük ensiklopediyasından  və 
müşahidələrdən toplanmış, və analiz edilmişdir.  İslam  (Müsəlman) dini  Məhəmməd 
peyğəmbər tərəfindən 620 –ci ildə əsası qoyulmuşdur və dinin əsasını  Quran kitabı və 
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Sünnə topluları təşkil edir. Sünnə hədislərdən – Peyğəmbərin həyatına və söhbətləri 
haqda dini hekayələrdən ibarətdir.  Dinin tərəfdarları üç böyük qrupa bölünür: 
 1)  Sünni - İslam icmasının seçki yolu ilə təyin edilən Xəlifəyə tabe olmasını qəbul 
edənlər. Onlar özünü sünnə adamları hesab edir, yəni peyğəmbərin qoyduğu ənənələrə 
əməl edən, şiələrin isə onları pozan hesab edirlər. Sünnilər 4 – Maliki, Şafii, Hənəfi, 
Hənbəli məzhəblərindən birinin mərasim, məişət və sosial qaydalarına əməl edirlər. 
Əsasən hədis məcmuələrinə əsaslanırlar. Bu cərəyan  çoxlu təriqətlərə və sektalara ayrılır. 
 2) Şiyə - İcmanın seçki ilə təyin edilməyən və  Əli nəslindən olan imama tabe olmasını 
qəbul edənlər.  Şiəlik də çoxlu təriqət və sektalara ayrılır. Bunların arasında dini ritualları, 
namazı icra etməkdə müəyyən fərqlər və ziddiyyətlər  var. 
 3) Xaricilər. Xaricilərin əsas fərqləri: onlar hər müsəlman icmasının özünə başçı seçməsi 
hüququnu, seçilənin peyğəmbərlə qohumluğunun əhəmiyyəti olmadığını qəbul edirlər. 
Hakimiyyət möminlər icmasına məxsusdur. Xaricilər 20 qrupa bölünür və ifrat 
fanatızmlə, başqa cərəyanlara qarşı dözümsüzliklə fərqlənirlər. Qanunsuz  saydıqları 
xəlifələrin və mürtəd saydıqları adamların, qaydaları pozanların öldürülməsi , dini 
tələblərə ciddi riayət edilməsi onların pinsipidir. 
      Müsəlman olan adama dinin 5 şərtinə əməl etmək məcburidir. 
1) Allahın tək olmasına və Məhəmmədin onun elçisi - nümayəndəsi olmasına inam,. 
2) gündə 5 dəfə namaz icra etmək , 
3)  ictimai xəzinəyə vergi –zəkat vermək , 
4) Ramazan ayında oruc tutmaq , 
5) hər müsəlmanın həyatında bir dəfə Məkkəyə ziyarətə –hacca getmək.  
     Quranın  ümumi mənasına görə əsas ehkamları – bunlardır:  Allahın tək olmasına; 
onun mələklərinə  inam; ilahi ədalətə, yəni Allahın dünyanın sonunda ədalət 
məhkəməsinə inam; bütün əvvəlki peyğəmbərlərə inam; ölülərin diriləcəyinə; qiyamət 
gününə; axirət dünyasına - öləndən sonrakı həyata inam; ruhun ölməməsinə inam;  hər 
şeyin Allah tərəfindən əvvəldən müəyyən etməsi; imamlıq –xəlifə haqda təlim.  
     İslamda Quranda yazılan və ya peyğəmbərin şifahi dediklərinə  inanmaq tələb olunur.  
Burada yazılanın düzlüyünə şübhə etmək müsəlman üçün  qadaqandır. Belə ki, deyilir ki, 
bunu Allah Cəbrail adlı mələklə Məhəmmədə deyir – o da insanlara söyləyir. Quran 
dəfələrlə qeyd edir ki, Allah ən Ali, hər şeyi, Yeri, göyü idarə edəndir, hər şeyi bilən və 
səhv etməyən varlıqdır. Bu səbəbə görə də onun Məhəmmədə dediyinə inanmaq lazımdır.   
 Islamın əxlaq haqda təlimi bu dəyərlərdən ibarətdir:  Mərhəmətlilik, səbrlilik, yaxşılıq, 
dözümlülük, bağışlamaq, tövbə, gözəllik. Quranın müəyyən ayələri insanları ancaq yaxşı 
işlər görməyə, pislik etməməyə, oğurluq etməməyə, yalan danışmamağa, başqa qadına 
sataşmamağa, kasıblara, zəyiflərə kömək etməyə, başqalarına zülm etməməyə, 
borcluların borcunu bağışlamağa,  tövbə etməyə - pis işlərdən əl çəkməyə çağırır. Bu 
yaxşı işlərin içində  5 sitayiş tələbi – İnam, namaz , oruc həcc, zəkat da zəruridir. Digər 
müəyyən ayələri isə ümumbəşəri əxlaq və davranışa, insan azadlığına zidd mənalara, 
zorakılığa çağırışlardan ibarətdir. Belə iki mənalı göstərişlərin düzgün qavranılması 
problemi vardır. 
     İslam  insanların  əxlaqı pozmasını  məhz Allahın belə istəməsi  kimi  izah edir. 
     Köhnə  və Yeni Çağırışdan  fərqli olaraq Quran və hədislərdə təsvir olunan dini təlim 
daha  çox məsələləri,  daha geniş formada normalaşdırır. Quranda təkcə əxlaq normaları 
deyil, dünyanın necə qurulması, təbiət hadisələri, külək, yağış, səma cisimləri, bilavasitə 
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dini mərasimlər, sitayiş etmək qaydaları, ailə – evlənmə, boşanma, həyat tərzi və 
qidalanma, insanın anatomiyası və digər məsələlər barədə məlumatlar verilir. 
 Allah sözünün qısa tarixi.   Ərəbistanda 610 – cu ildə,  qəbilə maraqlarının üstünlüyü, 
qadınlara qeyri - insani münasibət, və s. pis adətlər hökm sürürdü. Burada hələ ümumi 
dövlət  yox idi, kiçik şəhər - dövlətlər var idi. Ərəblərin əsas hissəsi Ay allahına,  onun 
arvadı   günəşə və qızları (ilduzlar) əl – Üzzə, əl – Lata,  əl - Manata; Hənifiliyə -  tək 
Allaha, habelə digər 369  allaha sitayiş edirdilər; Suria və Fələstində qismən Xristianlığa 
və İudaizmə, siatyiş edirdilər. Onları xalis dini cəmiyyət adlandırmaq düz olmazdı, Belə 
çox fikirlilik, müxtəlif inancların olması ərəblərdə azad düşüncənin olmasına dəlalət edir  
və bu düşüncəyə görə kim tərəfindənsə zorakılığa məruz qalmamasını göztərir . Hansı 
dinə  inanmaq və inanmamaq, sitayiş şəxsi iş idi, onu zorla təmin edən qadağan və cəzalar 
yox idi. Onlar azad yaşayırdılar, buralara xarici qoşunlar heç vaxt hücum etməmişdi. 
Onlar dünya sivilizasiyasından, İsgəndərin, Finikiyalıların hücumlarından, dünya 
görüşlərindən kənarda qalmışdılar. Çünki torpaq yararsız səhralar idi. Ətraf ölkələrdə isə 
daha üstün sivil cəmiyyətlər –Xristian və İudaizm, Zərdüştlük dinlərinə sitayiş edən 
insanlar yaşayırdılar.  Məhəmmədin vaxtında ərəblərdə professor Kunun araşdırmasına 
görə Ay tanrısına inam və sitayiş yaşayırdı. (http://www.yeshua.co.uk)  O insanların və 
bütün allahların hakimi hesab olunurdu. Hərbir divarda,  qəbir daşlarında  aupara işarəsi 
var idi. 20-ci əsrdə Ay məbədlərindəki  arxeoloji qazıntılar  Ay allahının insan 
formasında bütlərini aşkar etmişdi, onların sinəsində aypara işarəsi var idi. Məkkədə Ay 
məbədi Kəbə tikilmişdi. İnsanlar ona sitayiş edir, həccə gəlir, onun ətrafına dolanır, qara 
daşı öpür, Ay ilahisinə  qurban kəsir, şeytana daş atır,  köməksizlərə pay verir, ay üçün 
pəhriz (Oruc tutur) saxlayırdılar. Ay tanrısı Şumerlərin  və mesopotamiyada Misirdə, 
Ərəbistan yarımadasında yaşayan xalqarın əsas allahlarından biri idi. Onun adı 
şumerlərdə Nanna, Suen və Asimbabba adlanırdı Ərəb dilində  Sin adlanırdı. Köhnə 
çağırışda yəhudilərdə də bu ilahiyə inam var idi və onların  Kitabı bu bütpərəstlik 
dövrünün ilahisindən imtina etməyi tələb edirdi. Həmin dövrdə ona ərəblər əl – İllah 
deyirdilər və onu allahlar içində ən böyüyü hesab edirdilər. İllah sözü məhz bu deməkdir. 
Sonralar söz evolyusiyaya uğrayaraq Allah adı almışdı. Kunun gəldiyi nəticəyə görə bu 
tanrı – İllah adlı tanrı ərəblərin inandığı ən böyük ilahi idi. Allahu - əkbər məhz allahın ən 
böyük olması deməkdir. Yəni digər allahlar içərisində ən böyüyü mənasını verir. 
Beləliklə, professorun gəldiyi nəticəyə görə indi islamın qəbul etdiyi  tək və ən böyük 
allah  qədimdə  bütpərəstlik dövründə sitayiş edilən Ay tanrısıdır. Professorun 
araşdırmasına görə məhz Məhəmmədin Ayı simvol seçməsi, məçidlərdə minarələrdə 
onun qoyulması, Aya əsasən orucun  başlanma və sonunun müəyyən edilməsi, ay təqvimi 
məhz bu fikirləri sübut edir. Habelə islamın simvolu olan beytdə də -“La ilahə il illah 
Məhəmmədin Rəsul İl – İllah”   il – İllah ifadəsi həmin Ay tanrısının ərəblərin o dövrdəki 
dilində qəbul edilmiş adıdır. Burada deyilir ki İl - illah ən böyük ilahidir və Məhəmməd 
onun rəsuludur. Professor belə fikir yürüdür ki, Məhəmməd innovator rolunu oynayaraq 
bir addım irəli getdi . İllahın arvadı Günəşi və qızlarını - Üzzə, Lat, Manat  və digər 
(ulduz- ilahiləri) ləğv etdi və daha böyük və qüvvətli hesab edilən  həmin Ay ilahisi  olan 
ilahinin - Allahın ən böyük olması ilə bərabər, habelə tək olması  ideyasını müdafiə etdi.  
     Bu dövrdə habelə Hənifi inam cərəyanı yaranmışdı, onlar  da həmin Allahı tək sayır  
və özlərini İslam,  yəni özünü  tək Allaha (yəni bütün digər ilahilər içində adı Allah olan 
bu ilahiyə) tapşıran sayırdılar(BEKM 2002). Hənifilər ərəblər içində islamın ilk 
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yaradıcıları idi və başqa ilahilərə sitayiş etmirdilər. Məhəmməd hənifilərin fikirləri ilə 
tanış idi . 
    610- cu ildə, 40 yaşında Məhəmməd Suriyaya dəvə karvanı ilə ikinci  səyahətindən sonra 
özünün İslam  peyğəmbəri olduğunu hiss etdi və  Məkkədə adamları toplayıb özünü 
peyğəmbər elan etdi. Özünü peyğəmbər olduğuna inanan  Məhəmməd də Hənifilərə 
qoşuldu;   Allahı  tək ilahi kimi qəbul etdi, başqa ilahilərə sitayişdən imtina etdi. O, tək 
Allaha sitayiş kultunu qismən yeniləşdirdi və  Ərəb icmaları içində o zaman üçün daha 
mütərəqqi ictimai quruluş yaratdı. Allaha sitayiş üçün ərəblər Məhəmmədə etiraz 
etmirdilər, çünki ondan da əvvəl Allahı ən böyük hesab edir və ona  (başqa ilahilərlə 
birlikdə)sitayiş edirdilər, uşaqlarının adını allah qoyurdular; Məhəmmədin atası və 
dayısının adında allah adı var idi. Ərəblərin xoşu gəlməyən o idi ki, Məhəmməd özünü 
onların fikrincə, həmin Allahın (Ay ilahisinin) peyğəmbəri qələmə verirdi - indiyədək heç 
kəs belə cürət etməmişdi; digər ilahilərdən imtina edirdi və hamını ona tabe olmağı - tələb 
edirdi, özünü Məkkə şəhər dövlətinin hakimi qəbul edilməsini istəyirdi. Lakin 
qarşıdurmaları dəf edərək İslam sonra sadəcə sitayiş deyil, həm də ictimai quruluş, ictimai 
qaydalar və idarə sistemi forması aldı.  İslam  Ərəb qəbilələrini birləşdirdi və nisbətən daha 
rasional əxlaqi dəyərlər,  qaydalar, hüquq və intizam  gətirdi və Ərəbistan yarımadasında 
Ərəb dövlətini, sonra isə islam imperiyasını yaratdı. İslamın formalaşmasında Məhəmməd 
bir çox bilikləri, ritualları, mərasimləri, anlayışları  sintez etmişdir: məsələn, Ay ilahisini 
kultu və inamı, İudaizm, Zərdüştlük, Xristianlıq, Sabeilik və Hənifilik.  
    İslam yeganə dindir ki, əvvəl dinc yol ilə, bir neçə il sonra zorakılıq,  qılınc gücünə  
qəbul etdirilmiş və  Səudiyyə ərəbistanından kənar  böyük ərazilərə silah gücünə 
yayılmışdır. Zorakılığın səbəbini Avropa tarixçiləri belə şərh edirlər: “Məhəmməd  
ilhamlı, düşünən idi, lakin  praktik və enerjili  deyildi.  Praktiki xasiyyət (natiqlik və 
diplomatlılıq) Abu – Bəkrdə var idi, enerji, güc isə Ömərdə idi. Abu Bəkri Məhəmmədin 
orijinallığı və entuziazmı valeh edirdi,   peyğəmbərin zəyifliyi və köməyə ehtiyacı isə 
Öməri ona bağlayırdı…Üçlük belə fəaliyyətdə idi, Məhəmməd düşünür, Abu – Bəkr 
danışır, Ömər edirdi (həyata keçirirdi). Sonra Abu Talib və başqaları güc roluna 
qoşuldular.”(BEKM 2002)  Bəzi tarixçilər qeyd edirlər ki, Ömərin gücü, qüvvəsi 
olmasaydı, Məhəmməd dını yaradıb yaya bilməzdi (yenə orada) .  
     Habelə Məkkəni tabe edəndən, 623-cü ildən sonra bəzi dövrlərdə islamın elçiliklər 
dövrü adlanan dinc yayılması zamanı da olmuşdur. Bu zaman bəzi ətraf şəhərlər, 
qəbilələr, millətlər  könüllü özləri elçi göndərib islam dövlətinə daxil olmağı xahiş 
etmişlər. İslam necə yaranmasından fərqli olaraq, ümumiyyətlə, bu gün sülh dini kimi 
təqdim olunur, islam sözü özü sülh deməkdir. Müsəlman isə özünü Allahın ixtiyarına 
vermək deməkdir. İnsanların onu necə anlaması və istifadə etməsi, şübhəsiz, çox fərqlidir, 
bu məsələ də burada baxılacaqdır. 
     İslam birdən - birə bu günkü formaya düşməmişdir, bu ideya toqquşmaları, müxtəlif 
cərəyanların yaranması, hakimiyyət uğrunda dava, müxtəlif məsələlər barədə müxtəlif 
təsfirlərin yaranması, nəhayət, müxtəlif  islam nəzəriyyəsi, hüququnun, fəlsəfəsinin 
formalaşmasını əhatə edən uzun   zaman evolyusiya keçmişdir (Məmmədəliyev V.M. 
1985).  
     Elə  bu gün də islam formalaşmanı, müəyyənləşməni, həyatın suallarına cavablar 
axtarışını davam etdirir. Bu yol ilə tədricən təkmilləşir. Şəxsi əyintilərdən, səhv 
izahlardan, hansı ki hədsiz dərəcədədir, təmizlənmək ehtiyacı qarşısındadır.  Lakin 
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islamda geniş demokratiyanın olmaması bu məsələni çətinləşdirir. Müəyyən  ruhanilər 
demokratiya istəmirlər,  onlar səhv anlamalarının və özü üçün təlimdən sui - istifadə 
etməyin aşkar olunacağından qorxurlar. 
      Quranda Bal arısı ayə 93-də deyilir:“Allah istəsəydi sizi eyni dindən olan tək bir 
ümmət edərdi. Allah istədiyini yoldan çıxardar, istədiyini düz yola gətirər”. Bundan əvvəl 
əgər o bütün dünyanı İslam etmək ideyasını irəli sürürdüsə, bu surə əyani olaraq 
Məhəmmədin  baxışlarının evolyusiya etdiyini göstərir, artıq o, müxtəlif  cür düşünənləri 
, müxtəlif fikirliyi qəbul edir.   
     Məhəmməd 570 –ci il Avqustun 29-da  Məkkədə dünyaya gəlmişdir (Həsən 
Mehdiyev, 1990). Məkkə Ərəb bütpərəstlik dinlərinin mərkəzi idi və şəhər mərkəzində 
Allahların bütləri  qoyulmuşdu və insanlar və Məhəmməd burada keçirilən sitayiş 
ayinlərini tez - tez görürdü və icra edirdi  və onlarda dini şüur  möhkəmlənirdi. Məkkə 
əhalisi dindar idi və dini ibadət onların həyatının əsas hissəsini təşkil edirdi. Gündəlik 
ibadət, ildə bir dəfə oruc saxlamaq  da  zəruri həyat elementi idi. Məhəmməd özü də bu 
dini tərbiyəni alırdı və cavan yaşlarında onun dünyagörüşü formalaşırdı. O əvvəl çoban, 
sonra isə ticarət işındə köməkçi işləyirdi. O,  başqalarından fərqli idi, daha çox düşünər, 
gördüklərinin səbəbini anlamağa çalışardı.  Məhəmməd, sonralar hər sözü ona mələyin 
söylədiyini deyirdi. Onun peyğəmbər fəaliyyəti 40 yaşından sonra başlamışdı.  
    Quranın  ayələrinin sonradan 2-ci-4-cü şəxslər tərəfindən yadda saxlanılıb qələmə 
alınmasına görə dəyişiklərə  və redaktəyə məruz qalmasına baxmayaraq, əvvəlindən 
axırına qədər  evolyusiya olunduğunu müşahidə etmək olar. Bu müəyyən fikir 
dəyişiklikləri, hadisələrə və reallığa uyğun reaksiya şəklində  müşahidə edilir.   Onun 
məsələləri həll etmək  qərarları öz idraki  insan düşüncəsinin məhsulu kimi  özünü 
göstərir. Məlum olur ki, Məhəmməd o zamankı Ərəb millətinin ən güclü   rasional 
düşüncəli insanıdır. O xristian və iudaizm, hənifilər, səbeylər, zərdüştilik və manihey  
dinləri ilə tanışlıqdan sonra  Ərəb milləti üçün  daha məqsədəuyğun  yaşamaq yolu , əxlaq 
və hüquq ,  dini sitayiş, ibadətlər sisteminin əsaslarını  yaratmışdır. Daha sonra isə başqa 
millətlərə də zorla qəbul etdirmək yolunu seçmişdir. Təlim sistem formasına isə sonrakı 
tarix ərzində davamçılar tərəfindən salınmışdır. 
    Quran keçmişdən gəlmiş mifik rəvayətlər, mifik dünyagörüşlər ehkamları  ilə həmin 
dövrün  düşüncəsinin yaratdığı ideyalar, məsləhətlər, qaydaların birləşdiyi yeni sintez 
edilmiş normativ mülahizələrin əks edildiyi  kitabdır. Məhəmmədin bütün sağ olduqda 
dedikləri fikirlər bəzi adamlar tərəfindən yazılmış, yadda saxlanmışdır.  Məhəmməd 632 
– ci ildə öldükdən sonra Quranın müxtəlif mətnləri çoxalmağa  başladı, hər bir adam öz 
gördüyü, eşitdiyi fikirləri əzbərləyir, təbliq edirdi və bu zaman qismən dəyişirdi.  12 il 
sonra 644 ildə varlı tacir Osman 3 –cü rəşidi xəlifəsi seçiləndən sonra o, Quranın vahid 
mətnini hazırlatdı və digər mətnləri qadağan etdi (Məmmədəliyev V.M.1985). 
Məhəmmədin həyatı, söhbətləri haqda şifahi hekayələr – hədislər  toplanaraq nəşr edildi,  
Sünnə adı aldı. Hədisləri yazan zaman məlum oldu ki, 1 milyon yarım hədis var, sonra 
hədislərin sayı 400 minə qədər azaldıldı. Lakin sonralar da, indiyədək bəzi dini 
xadimlərin hədis uydurması baş vermişdir  ki, bu da mübahisələr yaratmışdır. 
    Peyğəmbər Quranda sonrakı surələrdə  rəsmən  zor , müharibə ilə –cihad ilə bütün 
dünyanın islama çevrilməsi məqsədini   qoymuşdu.  Lakin  bu gün bəşəriyyət zorla təlim 
almaq istəmir, müasir bəşəri dünyabaxış zorakılığı tarixin muzeyinə vermişdir, 
zorakılığın səhv olmasını anlamışdır. Başqa dinlərdən fərqli olaraq İslamın yaranması 
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gedişində  zorakılıq yolunun seçilməsinin səbəbi nə ola bilərdi? Habelə Məhəmməd  
Məkkəni nə üçün islamın mərkəzi seçdi?  Bu iki sualın cavabı bir - biri ilə əlaqəlidir: 
 1. İlk anlar Məkkə əhalisinin Məhəmmədin ideyalarından imtina etməsi, ona gülməsi və 
məsxərəyə qoyması, onda şəxsi acıq yaratmışdı və  o bu «Müşriklərin» cəzalanmasını, 
cəhənnəmdə yanacaqlarını təbliq edirdi. Onların karvanlarına hücumlar təşkil edərək və 
özü də iştirak edərək  bu cəzanı özü verirdi. İlk iki hücumu Məhəmmədin dəstəsi etmişdi 
və Məkkə karvanından ilk dəfə 1 nəfəri, ikinci dəfə 49 nəfəri öldürmüşdü, mallarını qarət 
etmişdi (Həsən Mehdiyev. 1990).   
2.  Görünür, Yəhudi icması ilə tanışlıqdan, onların Musadan başlayaraq sonrakı 
peyğəmbərlərin bir qisminin zorakılkıqla din yaratmalarını və torpaq tutmalarını bilirdi.. 
Halbuki xristianlıq və digər dinlərlə də  tanış idi – orada zorakılıqla din yaratmaq 
təcrübəsi yox idi.  Məhəmməd beləliklə,  zor üsulunu daha  düzgün səmərəli üsul kimi 
seçdi, bunu Allahın icazə verdiyini güman edirdi. O Ərəb əhalisini, habelə bütün dünya 
əhalisini  islama gətirmək üçün cihada çağırırdı (Surə66,ayə 9).  
3. Məhəmməd həm dövlət yaradır, həm yeni din yayırdı. Müxtəlif baxışlı, savadsız 
əhalinin birləşdirilməsi üçün o zor üsulunu seçmişdi , belə ki dövləti də saxlayan zordur. 
Yeni din də məhz tabeçilik prinsipi üzərində qurulurdu. Əvvəllər kafirlərə qarşı 
zorakılığı, onları öldürməyi tələb etsə də, sonrakı surələrdə  zorakılıq və insanı 
öldürməyin əleyhinə çıxır. 
4. Mədinəyə köçdükdə, 622-ci ildə  O, özünü əvvəl Yəhudilərin  Köhnə Çağırışda  xəbər 
verilmiş olan yeni Xilaskar peyğəmbər rolunda görürdü və yəhudilərə bu təbliğatı edərək 
onu özlərinin xəbər verilmiş yeni peyğəmbəri saymalarını tələb edirdi. Və ilk zaman buna 
görə də ibadət zamanı üzünü Qüdsə tutmağı tövsiyyə edirdi. Müsəlmanlar belə də 
edirdilər. Bu bir ilə qədər davam etdi. Lakin yəhudilər tarixçilərin araşdırmasına görə gah 
qəbul edir, gah gülürdülər “bizim öz dinimiz var” deyirdilər, onun moizələrinin Törə ilə 
düz olmadığını deyirdilər. Məhəmməd onları kafir adlandırdı, onları Törədə  yazılanları 
gizlətməkdə, onu peyğəmbər saymamaqda ittiham etdi və nələtlədi. . (Əl 
bəqərə,146, 159-161 və Ən nisa surələri, Quran).  Məhəmməd hətta əvvəl onlarla bir 
olmaq haqda müqavilə də bağlamışdı, lakin onlar döyüşlərin birində  ondan imtina 
etdilər. Sonra Məhəmmədin dəstəsi onların hamısını qırdı və ya sürgün etdi 
(Məmmədəliyev V.M. 1985). Məhəmməd nəticədə yəhudilərdən - onların peyğəmbəri 
olmaqdan əlini üzdü və Məkkəni zorla tutub oranı islamın mərkəzinə çevirmək qərarına 
gəldi, qibləni də Məkkəyə - əvvəlki yerinə dəyişdi. Çünki  Allah ( Əl-İllah) və ya Allah- 
taala məhz Məkkənin ibadət etdiyi ilahilər  içində baş tanrı idi və bura böyük dini mərkəz 
idi, Kəbə məhz bu tanrının məbədi idi, qiblə də həmin kəbə idi, məhz oranın tutulması  
Allah adlı bu tanrının və hamısından üstün olmaqla bərabər tək olması ( yeni status) 
inancını qüvvətləndirmək məsələsini daha səmərəli həll edirdi. Məhəmməd üçün  bu bir 
kəşv idi.  Sonrakı hadisələr məhz zor tətbiqi istiqamətində davam etdi. Məhəmmədin 
qoşunu Məkkə üzərinə yeridi, lakin Məkkə zorla tutulmadı, iş daha sadə həll olundu, bir 
neçə adam qətl edildi.  Sonra bu hərbi güc, sərfəli üsul kimi ətraf qəbilələrə və digər 
xalqlara da tətbiq edildi; əvvəl Ərəbistan yarımadası birləşdirilib, vahid Ərəb dövləti, 
sonra isə başqa xalqlar işğal edilib Ərəb imperiyası yaradıldı. Lakin tezliklə qəsb olunmuş 
xalqlar azadlıq mübarizəsinə qalxaraq  imperiyadan çıxmağa başladılar.Azərbaycan 9-cu 
əsrdə xilas oldu. Monqol  Xulaqu xan  1258 –ci ildə Bağdadı tutaraq son Xəlifəni torbaya 
salaraq atların ayaqları altında öldürdü və Ərəb imperiyasına son qoyuldu (BEKM 2002). 
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Zorla yaradılmış imperiya zorla da məhv oldu, çünki dini ideologiya əsas həlledici amil 
deyil, idarəetmə və səmərəli   təşkilat insan inkişafı üçün həlledici amildir. 
    Konkret baxılan məkanda müxtəlif təriqətlərə, məzhəblərə aid olan islam görmək olar. 
Belə müxtəlif  rəngləri, qolları əhatə edən  islam insanları bir - birindən ayıran amildir. 
Çünki hər təriqət özünün islama düz əməl etdiyini sayır, digərini səhv, özgə hesab edir. 
Hətta döyüşürlər də.          
     Məsələn, Xaricilər ilk  islam dini siyasi partiyasıdır və xüsusi təlimləri var. Onlar 
icmanın başçısının seçki yolu ilə təyin edilməsini və əgər bu başçı –Xəlifə /İmam icmanın 
mənafeyinə zidd hərəkət etsə idi, onun azad olunmasını tələb  edirdilər (Məmmədəliyev 
V.M. 1985). İslam təliminə  görə isə xəlifə və ya imam günah daşıya bilməyən ideal 
insandır.(Bu mümkündürmü?)  
     10-cu əsrdə Tacik alimi İbn Sina dünyanın yaradılışı haqda nəzəriyyə irəli sürdü,  o 
deyirdi: “Dünyanı Allah yaratmayıb, dünya təbii yolla yaranmışdır”. İbn Rüşd,  Biruni,  
İbn Sina, Al –Kindi  dünyada səbəbiyyat prinsipi və təbiət və cəmiyyət hadisələrinin 
qanuna uyğun xarakterdə olmasını irəli sürürdülər. Lakin onlara qarşı Əl Qazali, Aşarı və 
digər dini sxolast alimlər duraraq səbəb qanunu və qanunauyğunluğun olmadığını iddia  
edir, hər şeyi Allah istədiyi kimi etdiyini yazırdılar (Иовчук М.Т. 1981). Bü günkü 
həyatda elmi texniki inkişaf, həyatı yaxşılaşdıran bütün maşınlar, komputerlər, dərman və 
üsullar – bütün nemətlər  məhz qanunauyğunluqların olması və istifadəsilə  yaradılmışdır. 
Ağlı olan adamlardan kim bunu inkar edə bilər?  
      İslam 800-1050 illərdə sürətlə inkişaf etmişdir, bu zaman azad düşüncənin icazə 
verildiyi Abbasi Xəlifələri hakimlik etmişdir. Azad düşüncə nəzəriyyəsinin müəllifləri 
Mötəziləlilər olmuşdur, məhz onlar islamın mühüm nəzəriyyələrini hazırlamışlar.     
İslam dinində  Mötəzilililər ilk rasionalist cərəyan olaraq - insan  iradəsinin azad 
olduğunu deyirdilər və insan taleyinin əvvəldən müəyyən edilməsini rədd edirdilər və 
azad düşüncəni təbliq edirdilər. 8-9 əsrlərdə İslamın bütöv təlimini məhz Mötəzililər və 
Abbasilər yaratdılar. Bu təriqətin: siyasətin dindən azad olması, azad iradə, azad düşüncə 
ideyaları nəticəsində islam xeyli inkişaf etdi və elmdə çox qabaqcıl yer tutdu, habelə 
xristian Avropanı xeyli geridə qoydu.   
      Elmin və fəlsəfənin inkişafı peyğəmbərin məlum hədisində göstərilmişdi - “Bir gün 
elm oxumaq 60 gün quran oxumaqdan yaxşıdır”. Bu dövrdə hər bir elm sahəsində - 
kimya, astronomiya, qida,  coğrafiya,  dərmanlar, riyaziyyat, mexanika, optika və digər 
sahələrdə yüksəliş oldu. Bu dövrdən sonra isə belə nəticəyə gəlindi ki, artıq bütün zəruri 
biliklər əldə edilmişdir, bütün suallara cavablar verilmişdir. Bundan artıq yeniliklər, 
kəşvlər etməyə ehtiyac yoxdur. İslamın tənəzzülü 10- cu əsrdə başlamışdır. Bu andan 
etibarən artıq islam xilafəti tam formalaşmışdı. Daha hərbi səfərlər edilmirdi və bu 
səfərlər olmadığına görə islam qoşunu qənimət ələ keçirə bilmirdi və hərbi intizam aşağı 
düşməyə başladı(BEKM 2002). İslam imperiyasının  uzaqda qalmış axırıncı ərazilərində 
İspaniyada və Mərakeşdə  qeyd edilmiş ən son yüksəlişi 1150-1200 illərdə olmuşdur. 10-
12 –ci əsrlərdə islamda reaksioner dini xadimlər çoxalmağa başladı və bu islamı artıq 
tənəzzül yoluna saldı. Elmə məhdudiyyətlər qoyuldu, mədəniyyətdə anti intellektual 
dəyərlər, mistisizm və reaksion ehkamlar tədricən əsas gücə malik oldu və dövlət 
siyasətinə çevrildi, yaradıcılıq və yeniləşmələrin kökünü kəsdi, azad fikirli alimlər tutulub 
həbs edildi və ya sürgün edildi. Islam öz simasını tamam dəyişdi (Paul Herbig, 1993).   
    Sonra despotism, sxolastika, din xadimlərinin reaksiyası, yəni elmə mənfi münasibəti  
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həmin  xalqları geri apardı. 12- ci əsrin ortalarında islamda azad fikirliyiə qarşı, elmə 
qarşı dini reaksiya güclənir, elm, fəlsəfə və həyat sönür. Bu 20- ci əsrə qədər davam edir.  
İslamın ilk illərində tətbiq edilən islam icması-konsensus qərar qəbul etmə üsulu və hər 
hansı bir məsələ barədə Rəy vermək üsulu  ləğv olundu və islam ruhanilərinin dini 
diktaturası bərqərar oldu.  Getdikcə islam dini reaksiyası güclənməyə və alimlərə qarşı 
zorakilığa əl atmağa başladı. 12 –ci ərdən sonra  islamın  elmə maneçiliyi və alimləri 
zindanlara atması,  sürgün etməsi və ya edam etməsi faktları –İbn Rüşd, Biruni, 
Nəsirəddin Tusi , astronom  və filosof Uluqbəy,  sufi filosofu və şairi Nəimi , Nəsimi və 
başqaları çoxdur.   
    İslamda, habelə İsmaili təriqətində 7 –ci  və İmami təriqətində isə 12-ci imamın 
ölməməsi və qeyb olması və dünyanın sonunda  Qaimin insanları xilas etmək  ədalət və 
həqiqət gətirəcəyi haqda  təlimi də vardır. Bu, islam Mehdisi –xilaskardır. İslamın 
apologeti Harun Yahya  öz məqaləsində  məlumat verir ki, habelə sünnilər də Mehdini 
gözləyir ( 2005) . 
     Məhəmmədin ən böyük və vacib kəşvi icmada varlıların, imkanı olanların kasıblar, 
imkansızlar, xəstələr, qocalar, süd əmizdirən analara verilməli olan Zəkat vergisi alınması 
idi. Bu vaxta qədər tarixdə dövlətin belə funksiyanı icra etməsi yox idi. Məlumdur ki, 
iudaizm dinində oxşar ödəmələr - kasıblara, dullara, yetimlərə və dini xidmətçiərə çatası 
qida və əmlak nəzərdə tutulmuşdu. Sonralar da bu ideya düzgün çıxdı və digər dövlətlər  
əvvəl sosialist, sonra kapitalist dövlətlər  bu yolu seçdilər. Zəkatın toplanması və  
paylamması dövlətin zəruri sosial funksiyasından biridir.  
     İslam təlimi  8- 10 əsrlərdə tarixin müəyyən dövrlərində qəsb etdiyi xalqların elminə 
və sosial inkişafına mane olmasa da,  müasir dövrdə  şeylərin, hadisələrin   yaxşıdan pisə, 
pisdən yaxşıya ümumdünya  siklik  dəyişmə qanunu ilə izah olunan (Bax hissə1), bəzi 
ölkələrdə ruhanilərin səhv baxışları sayəsində öz  əksliyinə çevrilmişdir. İslam  hazırda 
bəzi dövlətlərdə dini diktatorlar üçün biznes aləti, hakimiyyətə gəlmək, 
möhkəmləndirmək , qorumaq, istismar aləti, bunun üçün insanların azad düşüncəsini 
məhdudlaşdırmaq rolunu icra edir. İslam ideologiyası altında həmin xalqların insan 
hüquqları pozulur, ədalət  qorunmur. O xalqların isə bundan xəbəri yoxdur. Çünki 
siyasətbazlar öz davranışlarını islamın - Allahın yolu elan edirlər. Bəzi qeyri - islam 
ölkələrində(ABŞ və Avropa) islam daha yaxşı müasir formada və dinə ibadət edənlər 
üçün çox faydalı rol oynayır, onların birliyi və ünsüyyəti, əməkdaşlığına səbəb olur. 
Bunun səbəbi odur ki, bu icmalara teokrtaik dövlətdəki kimi hakim səlahiyyəti olan 
diktator ruhanilər rəhbərlik etmirlər, dövlət qanunları isə daha sivil və demokratiyanı, 
asayişi qoruyur.  Islam  burada fanatiklər tərəfindən siyasət, qisas və biznes üçün istifadə 
edilə bilmir. Ruhaniliyin  elmə və inkişafa əks mövqeyi nəticəsində islam ölkələri 
zəyifləmiş və 18 –ci əsrdə kolaniyalara çevrilməsi prosesi getmişdir. 
 
Quranın düzgün dərk olunma ehtiyacı 
 Quranı öyrənərkən və analiz edərkən  başqa dinlərdən fərqini, gerçəkliklə əlaqəsini 
araşdırarkən  dərk etmə problemi ilə qarşılaşırsan. Məhz dərk edilmənin müxtəlifliyinə 
görə insanlar onu müxtəlif cürə anlayırlar, qatillər də ona istinad edirlər, xeyirxahlar da 
ona istinad edirlər.  Quranda hadisələrə qiymətin, məsləhətin  və davranış seçimi 
edilməsinin iki əks tərəfi göstərilir.  Məsələn, bir dəfə müsbətdirsə, digər dəfə onun 
əksinin də mümkün olduğu deyilir.  Məsələn, deyir ki, “kafirlərlə vuruşun” digər yerdə 
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deyir, “sizə pislik etməyənlərə, sizi yerinizdən çıxarmayanlara yaxşılıq etmək qadağan 
deyil”. Bir yerdə deyir: “din yolunda cihad edin- vuruşun”; digər yerdə “səhvə görə cəza 
verdikdə artıq etməməyi, daha yaxşısı səbr etməyi və bağışlamağı” məsləhət görür. Digər 
yerdə deyir: “səhv işləri də, yaxşı işləri də Allah icazə verməsə edə bilməzsiniz”. Allah 
istədiyini  yoldan çıxardar,  istədiyini doğru yola salar “. Bu faktlardan belə nəticə çıxır 
ki, Məhəmməd Quranı abstrakt  ehkam kimi baxmamağa çağırır, nəhayət, qərarları 
idrakla və zamanın tələbinə görə verməyi məsləhət görür. Yəni “hər zamanın öz tələbi, 
zəruriyyəti var” prinsipini rəhbər tutmağı məsləhət görür. Quranın belə anlamasını  
müasir  dövrdə   çox  nadir  savadlı  insanlar  qəbul  edir.  Belə  məlum  olur  ki,  bir 
bütöv ölkədə Quranı düzgün anlayan adam tapmaya bilərsən və səni həqiqət danışdığın 
üçün Qurana istinad edərək asanlıqla öldürə və digər cəzalar, həbs etdirə, tənə edə 
bilərlər. Halbuki, digər yerdə deyir ki, “hər şey Allahdandır, sən onlara vəkil deyilsən”. 
Bu ifadənin mənası odur ki, hər kəs özünüə cavabdehdir- yalnız Allah qarşısında, onun 
iradəsini yerdə heç kim icra etmir. Heç kəs quranı əsas edərək ondan öz şəxsi məqsədi 
üçün hakimlik edə bilməz. Bütün islam ölklərində məhz Quranın məsləhət və 
göstərişlərini  formal  əsas götürərək əksər ruhani və dövlət idarələri   azad fikirliyi 
boğmaq, istismarı, ədalətsizliyi Quranla ört - basdır etməyə cəhd edirlər və, şübhəsiz, 
ədalətsizliyi müdafiə edirlər. Quran və təlim bir çox teokratik islam ölkələrində ruhani 
diktaturası üçün vasitə - biznes, siyasət, qisas üçün,  haq danışanlara qarşı dini ruhanilərin 
repressiya aləti rolunu oynayır.  Quranda əks arqumentlər göstərildiyinə baxmayaraq, bir 
çox ruhanilər Quranı özlərinə sərf edən qisasçılıq və azadlığı boğmaq üçün istifadə edir; 
biznesə mane olan surə və ayələri dilə gətirmir, həqiqi mənasını gizlədir və özlərinə sərf 
edəın kimi yozurlar. 
      Quranın səhv anlana bilinərək pis işlər görülə bilməsi  ehtimalı bir ayədə göstərilir. 
Məsələn, Surə 3, İmran, ayə 7 – də deyilir : “Ya Məhəmməd sənə Quranı nazil edən 
Odur. Onun bir hissəsi Quranın əslini, əsasını təşkil edən, möhkəm - mənası aydın, 
hökmü bəlli, digər qismi isə mütəşabih - mənaca oxşar, mənası bəlli  olmayan ayələrdir. 
Ürəklərində əyrilik olanlar, fitnə fəsad salmaq və istədikləri kimi məna vermək məqsədilə 
mütəşabih ayələrə uyarlar”.  
    Qeyd edildiyi kimi Quran azad fikirliyi qəbul edir: “Əgər Allah istəsəydi sizi eyni 
dində olan tək bir ümmət edərdi. Allah istədiyini yoldan çıxardar, istədiyini düz yola 
salar” (Bal arısı, ayə 93, Quran). Digər yerdə deyir: “Əgər Allah insanların etdiyi 
günahlara görə cəzalandırsaydı, yer üzündə bir nəfəri belə sağ qoymazdı” (Fatir-yaradan 
surəsi, ayə 45 səh 435, Quran). Bu ifadənin mənası odur ki, səhv etmək insanın 
xassəsidir, habelə peyğəmbərlərin də; səhv etməyən olmaz,  lakin “kim günahlarından 
tövbə etsə, pisliklərdən qurtarsa, yaxşılıq etsə Allah onu bağışlayar”. Başqa sözlə, insan 
səhv edə bilər,  səhvin çox səbəbləri var, lakin düzgün həyat səhvləri anlamaq və 
düzəltməklə ola bilər. Bu – səhvi anlamaq və düzəltmək, daha əsas və vacibdir, 
xoşbəxtliyin və inkişafın düzgün yoludur.   
    Məhəmməd, habelə çox aydın formada bildirir ki, zaman - zaman insanlar içinə yeni 
peyğəmbərlər gələcəkdir, hər yeni peyğəmbər müəyyən dəyişiliklər edəcəkdir, köhnəlmiş 
göstərişləri ləğv edib, yeni göstərişlərlə, məsləhətlərlə gələcəkdir. Bu barədə, “Göy 
gurultusu”  surəsində, ayə 38 və 39 –da Quran yazır: “Allah istədiyinə peyğəmbərlik 
verər”; “Hər dövrün bir kitabı var. Allah həmin kitabdan istədiyini məhv edər, istədiyini 
saxlayar. Kitabın əsli Lövhi-Məhfuz onun yanındadır”. Məlum olduğu kimi, bu ayələri 
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səhv anlayan ruhanilər Məhəmmədin axırıncı olduğunu deyirlər. Halbuki bu ifadələr, 
habelə bütün Quran belə düşünməyə əsas vermir. Ruhanilərin əksəriyyəti Quranın 
dəyişilə bilməyəcəyini, əbədi olduğunu səhvən deyirlər. Lakin göstərilən ayələr onların 
bu fikrini təsdiq etmir, əksinə dəyişilə bilmə ehtimalını bildirir. Bu ayələr yenidən təsdiq 
edir ki, Quran ehkam deyil., gerçəkliyin, ədalətin, haqqın, idrakın tələbinə görə seçim 
etməyi məsləhət görən  kitabdır.  Deyir : “Biz kitabı insanlar üçün sənə haqq olaraq nazıl 
etdik. Kim doğru yolda olsa, özü üçün olar, kim çıxsa, zərəri özünə yetişər. Sən vəkil 
deyilsən!”(surə 39. Zümrələr, ayə 41), “Doğru yolu göstərmək Allaha aiddir. Haqdan 
kənara çıxan yol da vardır. Əgər Allah istəsəydi hamını doğru yola salardı”. Bu ayələr 
çox aydın şəkildə islam inkvizasiyasını qadağan edir, ruhanilərin  və ya dini qrupların, 
dindarların bu və ya digər fikir söyləyənlərə və ya qəbul edib - etməyənlərə qarşı dini 
məhkəmə qurmasına  və cəza verməsinə icazə vermir. Bu cəzanın  verilib - verilməməsini 
yalnız Allah həll edəcəkdir. Habelə digər surələrdə aydın deyir ki, “hər kəs necə 
davranırsa, onun mükafatı da, cəzası da özünə aiddir, başqalarına dəxli yoxdur”. Qoy hər 
kəs öz davranışına fikir versin,  başqasını ittiham etməyə səlahiyyəti yoxdur.  Məhkəməni 
yalnız Allah edəcəkdir. Bunlar nə qədər aydın yazılmış fikirlərdir, onları başa düşmək 
üçün sadəcə  təmiz qəlb və təmiz məqsədlər lazımdır. Əgər Yeni və Köhnə Çağırış 
kitabları daha çox kollektiv əməyin məhsuludursa və buna görə ziddiyətli anlamalar daha 
çox aradan qaldırılıbsa, Quran az belədir. Burada da peyğəmbər öz əli ilə yazmadığı üçün 
kitabda müxtəlif mənalı fikirlər, ziddiyyətli əlamətlər qalmışdır. Görünür, onu toplayıb 
yazanlar lazımı anlamağa malik olmamış və az diqqətli olmuşlar.  
    Quranın səhv anlanması nəticəsində  tarixin müxtəlif dövrlərində islam ruhaniləri, 
imam və xəlifələri bəşəriyyətə qarşı zorakılıq etməsi və  alim adamları öldürməsi, 
zindanlarda çürütməsi, elmə, təhsilə mane olması, mariflənmənin əleyhdarı olması, qəsb 
etdiyi ərazilərdə etdiyi vəhşilik və zülm üçün; sünni və şiə qoşunlarının Allah ordusu adı 
ilə İran, Türk, Azərbaycan və qafqaz xalqlarının qanını axıtması, şəhər və kəndləri viran 
qoyması əvəzinə üzr istəməmişdir. Lakin katolik Papası  katolik dininin tarixi  günahları 
üçün bəşəriyyətdən üzr istəmişdir. Bu yüksək mədəniyyət və öz günahlarının insanlıq 
qarşısında etiraf edilməsidir. Buna hər bir insan və hər bir din qabildirmi?  
Səhvlərin düzəldilməsi, yalnız səhvləri  başa düşəndən sonra ola bilər.  
     Quranın səhv anlanması  dini ruhanilər tərəfindən böyük sufi şairi Nəimi və Nəsiminin 
dərisinin soyulması ilə nəticələndi. Bu nadanlığı  həqiqi və savadlı islam ruhaniliyi bu 
gün etiraf etməli - üzr istəməli, yeni minillik üçün yeni yol seçməlidir. Bu yolun 
istiqaməti Quranda göstərilir. Bu elm və idrakla  həyatı dərk etmək və zamanın, 
gələcəyin tələbinə uyğun yaşamaqdır. Bunu ətraflı təsvir edən, daha dərindən göstərən 
başqa  kitab lazımdır. 
      Tarix və bu günün müşahidələri göstərir ki, Quranın və Təlimin müxtəlif cür başa 
düşülməsi onun daha çox dini diktaturalar tərəfindən siyasi biznes və qisasçılıq üçün 
vasitə kimi istifadə edilməsi islam xaqlarının  əsas problemidir. 
     Bu fikirlərdən belə nəticə çıxır ki, müasir insanlar üçün  müqəddəs Quranı davam 
etdirən və zamanın tələblərini nəzərə alan  aydın,  elmi baxışlarla əsaslandırılan bir 
kitabın yazılması lazımdır. Müxtəlif təriqətlərin, izahların, anlamanın olması  və müxtəlif 
cür tətbiq edilməsi məhz belə bir kitabın olmaması səbəbilədir. Əgər yeni tam redaktə 
olunmuş bir mənalı başa düşülən kitab tərtib edilməsə, yenə vəziyyət belə qalacaq - hər 
kəs öz mənafeyinə uyğun  ayələr seçəcək, nəticədə cəmiyyət obyektiv və həqiqi düzgün 



 272 

yoldan kənara çıxacaq, ictimai və şəxsi həyat  xoşbəxtliyi reallaşmayan ancaq arzu 
olacaqdır. Hədsiz sayda yeni yazılan dini ktablar bu problemi həll etmir. 
İslamın birliyinin olmaması.  İslamın müxtəlif növlərdən, formadan olması  islamın 
konkret təriqətini, məzhəbini qəbul etmiş insanları, dövlətləri bir -  birindən uzaqlaşdıran 
amil rolunu daşıyır, çünki bir islam yoxdur. İslamı qəbul edən, onun hər hansı bir 
təriqətinə, məzhəbinə  qoşulmağa məcburdur. Bunlar isə hamısı bir- birinə ziddir, 
hərəsinin öz məscidi, öz sitayiş üsulu, öz rəhbəri vardır. Məsələn, İrakda, Pakistanda 
Hindistanda,  İranda  sünni və şiyələrin düşmən münasibəti adi həyatdır. Gündəlik 
mətbuat bu barədə çoxlu faktlar söyləyir. Bir dəfə ezamiyyətə gəlmiş Bir Hindistanlı iş 
yoldaşı məndən çox ciddi cəhdlə şiyə və ya sünnü olmağımı soruşurdu. Mən başa saldım 
ki, ümumiyyətlə mən hansından olduğumu bilmirəm və heç bir dini ritualı yerinə 
yetirmirəm, mən azad insanam, mənim üçün şiə və ya sünnü olmağın fərqi yoxdur. Sağ 
olsun Sovet tərbiyəsinə hamıya eyni bərabər insan kimi baxmağı öyrətmşdi. O bildirdi ki, 
şiyələr kafirdir və onlar haqda Hindistanda olmuş müxtəlif mənfi ağlabatmaz hadisələr 
danışdı. Başqa bir Pakistanlı tanışım yenə də  bu təriqətlərdən birinə inananları kafir 
hesab edirdi,  onların səhv sitayiş etdiklərini, müsəlmanlığı səhv icra etdiklərini  deyirdi. 
Finlandiyada Beynəlxalq  fururoloji seminarda  çadrasını bir dəqiqə də  çıxartmayan bir 
Pakistanlı qadın müəllim ölkəsində nə qədər kasıbçılıq  olmasından, müsəlmanların  öz 
ölkələrində nə qədər çox zülm çəkməsindən,  dünya müsəlman ölkələrinin bir olmaması 
və Amerikanın, Avropanın onlar üzərində hegemonluğundan yana - yana danşışrdı. O 
islam xalqlarını  necə xilas etmək haqda söhbət edirdi, onun gələcəyini düşünürdü, lakin 
bu yolun necə ola biləcəyini təsəvvür edə bilmirdi. 
     Bu gün islama  təhlükə  azad fikirlər deyil , onun öz içindədir, bu azad düşüncədən 
imtinadır. Bu onun müxtəlif təriqətlərə bölünməsi və onların başçılarının, imam və 
şeyxlərinin, axundlarının, mollalarının ancaq öz təriqətini düzgün sayması və digərlərini 
inkar etməsi təbliğatı, bu əhvalı islam xalqları içərisində həmişə qüvvədə saxlayır və 
onların düşmən münasibətlərinə səbəb verir.          
     İslamın bu günədək ciddi reforma olmamasına səbəb onun müdafiə etdiyi 
dünyagörüşdür. Bu dünyagörüş fasiləsiz qorxu təbliğatı, ətraf aləmdən izolyasiya 
olunmaqla  və ölüm cəzası ilə müdafiə olunur. Quranda deyilir: “islamdan uzaqlaşanları 
öldürün”,  “Ey iman gətirənlər Yəhudi və Xaçpərəstlərdən özünüzə dost tutmayın, “( Surə 
5, Süfrə, ayə51). “İslamı qəbul etməyənlərlə öz əllərilə cizyə verənə qədər vuruşun” (Surə 
9 Tövbə , surə29 , Quran). Bu  tapşırıq müsəlman aləmini dünyanın böyük bir hissəsindən 
ayrılmağa və geri qalmağına, xaçpərəst və Yəhudilər tərəfindən müstəmləkəyə 
çevrilməyinə səbəb  oldu.. Halbuki bu tapşırıq məhz islamın yaranışı dövrünə aiddir. Və 
digər ayələri nəzərə aldıqda və düzgün mənanı axtardıqda bu tapşırığın indiki dövr üçün 
nəzərdə tutulmadığını aşkar edirik.  Məhz zamanların qarışdırılması,  7-ci əsrin tələblərini 
bu günə aid etmək digər ayələrdə səhv hərəkət hesab olunur. Bu nəticəni  isə dindarlar və 
ruhanilərin əksəriyyəti anlaya bilmirlər. Axı  peyğəmbər sağ deyil ki, hamıya bir - bir 
ayələri yeni zaman üçün izah etsin və ümumi mahiyyəti başa salsın. 
     Bu  ideologiya islamın reforması haqda düşünməyə müsəlmana imkan vermir, o,   
hökmən öldürülə bilər. O başqa cürə,  sərbəst düşünə də bilməz, onun hər tərəfdən yolu 
bağlanıbdır, O ancaq başın götürüb qaça bilər , məhz bu çıxış yolundan müsəlman gənclər 
aktiv istifadə edərək xristian ölkələrinə qaçırlar. Habelə ruhanilər də qaçırlar. Nə üçün ?  - 
Çünki dini hakimiyyət  sərbəst rəy bildirməni, azad fikri  qadağan edir. Halbuki Rəy və 
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icma qərarı islamın başlanğıcından tətbiq olunmağa başlamışdı. Əgər Peyğəmbərin özü 
dediklərini dəyişib, daha düzgün fikirlə əvəz edirdisə, bu o deməkdir ki,. islam 
səmərələşə, zamanla uyğun olmayan göstərişlərdən xilas ola bilər. Görünür, bu sadə 
məntiqi mövcud ruhanilər dərk edə bilmir. 
    İslamın belə olmasına(diktatura, rəqiblərə qarşı, siyasət üçün istifadə, həqiqəti boğmaq 
üçün) səbəb nədir? Nə üçün insanlar islam vasitəsilə rasional idarəyə, insan kimi yaşamaq 
xoşbəxtliyinə nail ola bilmirlər? Halbuki buna Quranda lazımı əsaslar verilir. 
    Bu sualın cavabı  qismən  islamın yaradılışında  və əsas hissəsi isə peyğəmbərdən 
sonrakı davamçıların davranışlarında, islamı səhv dəyişməkdə və səhv anlamaqda 
qoyulmuşdur. Bu cavab, zamanın keçməsilə bəzi ideyaların sınaqdan çıxması və düzgün 
qalması, bəzilərinin isə sınaqdan çıxmaması , yeni  zamanla uyğun gəlməməsidir.Bu 
təbiidir, bütün şeylər belədir. Bu cavab   İslam demokratiyasının rüşeymindən  (İcma 
qərarı) imtina edilməsi və dinin şeyxlərin, imamların, mollaların diktaturasına  
çevrilməsidir.   
     İslam aləmində indiyədək bir çox adamlar özünün peyğəmbər olduğunu  və Allahın 
mələyiındən göstəriş aldığını elan etmişdir. Lakin islam rəhbərləri  bunların heç birini 
qəbul etməmişdir. Və onları təqib etmiş, öldürmüş və ya həbsdə saxlamışdır. Onların  
fikrincə bu ola bilməz. Maraqlıdır,  əgər bu ola bilməzsə, nə üçün onlar Mehdinin gəlişini 
gözləyirlər. Mehdini də elə - ölüm təhlükəsi gözləmir ki? Bunu bilərək Mehdi öz ağzını 
açıb danışarmı?  
    Lakin  islamı yenə də təbii siklik dəyişiliklər qanuna görə növbəti inkişaf və birinci 
olmaq zamanı qözləyir. Bu zaman isə - islam ruhanilərinin və dövlətlərinin öz 
vəziyyətini; dünyada tutduğu kölə, istismar olunan  rolunu ;  islam camaatına verdiyi 
həyat şəraitini, hansı ki insanlar razılaşmayaraq xristian ölkələrinə qaçırlar,- başa 
düşəndən  sonra gələcəkdir.  
    Anlamaq dönüş nöqtəsi olacaq və kökündən yaxşılığa dəyişmək üçün xilas olacaqdır.  
Bu isə özünü səmərələşdirmə - reforma ilə ola bilər. İslamın  ideologiyada,  sosial həyat 
şəraitində, elmi texniki  səviyyədə birinci yeri tutması ancaq dinin reformasından,  dövlət 
quruluşunun, qanunçuluğun, idarəetmənin dəyişdirilməsindən sonra  ola bilər. 
    Quranı anlamaq üçün onun ayələrinin deyildiyi zamanı nəzərə almaq lazımdır və 
abstrakt, zamandan kənarda başa düşməyə cəhd etmək çox səhvdir. Quranı hərfi mənada 
və anlamadan yozmaq olmaz, çünki oxucu çox asanca səhvə yol verər, indiki zamanı da 7 
–ci əsr hesab edər və başqalarını çox asanlıqla öldürər. Şübhəsiz, bu tələb o zamankı 
hadisələr, mühit  ilə əlaqədar, həmin zaman üçün deyilib və əbədi baxıla bilməz və 
şübhəsiz, ağıllı insanlar tərəfindən  əbədi baxılmır. Digər tərəfdən, məhz belə 
davranmamaq üçün də çox aydın ayələr vardır. Nadanlar tərəfindən anlamadan bu günə 
uyğun olmayan ayələr səhvən vasitə kimi istifadə edilsə,  onda bu islamın sonuna gətirər, 
onu gözdən salar və bəzən belə  də olur.  
     İslam  dövlətlərinin və xalqlarının birliyi üçün vahid, hamı tərəfindən dərk edilmiş və 
qəbul edilmiş – fəaliyyət, davranış , ölçülə bilən məqsədlər  haqda ideya lazımdır. 
Bundan da əvvəl, islam ölkələri dini cəmiyyət olduğu üçün vahid dini forma, məna, 
strategiya  lazımdır, yəni əvvəl dinin reforması lazımdır.                                                                
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İSLAMIN REFORMASI       
Ümumi giriş.  
    Bu bölmədə mənim məqsədim keçmişi yaradanları ittiham etmək deyil, bu günə gəlib 
çatmış təlimi və onun faydasını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədidir. 
    İslamda reforma hərəkatı 18-ci əsrdə Vahhabilər tərəfindən başlanmışdır. Bu reforma 
islamda tarix boyu edilmiş yeniliklərin ( müqəddəslər kultu, möcüzələrə, qəbirlərə 
övliyalara, pirlərə  inam, dərvişlik və s.) ləğv edilməsini, islamı təmizləmək və ilkin islam 
icmasına qayıtmaq , Qərb mədəniyyətinin təsirinə qarşı ideyalarını əks etdirirdi.  
Məhəmməd Əbduh tərəfindən Əl-Həzər universitetində reformist ideyalar yaradılmışdır 
(Məmmədəliyev V.M.1985).  Reforma  haqda ideyalar bu günə qədər davam edir.  Daha 
konservativ forma almış əksər islam ruhaniləri heç bir reformanı qəbul etmir və belə 
ideya irəli sürənləri həbs etdirir, ev dustağı edirlər. Lakin bununla onlar islama bir təlim 
kimi və islam xalqlarının inkişafına böyük zərər vururlar. 
     İslamın faydalı rolunun artırılması, xalqlara xoşbəxtlik gətirməsi. başqa dinə qulluq 
edən xalqları ötüb keçmək üçün reformaya ehtiyacı var. Zamanın dəyişilməsi və şüurların 
kamilləşməsilə Yer kürəsində müxtəlif ictimai sistemlər yaranmış və hər birində islam 
təlimi az və çox dərəcədə, zərərli və ya  xeyirli  vasitə kimi istifadə edilir.  Keçmişdə 
olduğu kimi Quranın təbliğində dini xidmətçilər əsas diqqəti Quranın mifik hissəsinə 
verir .  Lakin  islam   Allahın nəyi və necə yaratması, tarixdə nələrin və necə olması 
haqda sualları  elmin öhdəsinə buraxması, mistikanı, əfsanələri keçmişə buraxıb bu günün 
real məsələləri haqda düşünməsi və həll etməsi yaxşı olmazdımı? 
    Məlumdur ki, əxlaq konkret ərazi daxilində  konkret ictimai- siyasi - iqtisadi quruluşun 
məhsuludur. Başqa sözlə, əxlaq kasıbların yaradıcılıq məhsuludur. Nitşenin  dəqiq aşkar 
etdiyinə görə “əxlaq kasıblaraın ağalara qarşı silahıdır”  (Иовчук М.Т.,1981).  İdeya və 
əxlaqın təbliği insanların fəaliyyətini və davranışını dəyişmək üçün  azdır. İnsan xeyrini 
qoyub ideyaları icra etməyə meylli deyildir. Məhəmməd özü deyir: “əgər Allah bütün 
onun sözlərini eşitməynlərə  cəza vermək istəsəydi, dünyada bir adam da qalmazdı, lakin 
Allah tələsmir,  o, cəzanı dünyanın sonunda verəcəkdir” (Bal arısı ayə 61, Quran). Bu o 
deməkdir ki, real həyatda təkcə Əxlaq təbliğatı və ibadətlə məşğul olmaq cəmiyyəti 
yaxşılaşdırmaq üçün çox azdır. Quranın əsas mənası Məhəmmədin yaşadığı cəmiyyət 
üçün daha ağıllı , daha mədəni və qaydalı , insanları ictimai birlik –sistem halına salan 
daha sərfəli əxlaq və davranış, həyat tərzi, qidalanma, mülki məsələri həll etmək üçün 
daha kamil qaydalar və normalar təklif etməkdir.  Xristian və Musa dinindən fərqli olaraq 
normalar yaratmaq sahəsində islam  daha geniş məsələləri əhatə edir. Və islam öz 
məqsədlərinə çatmaq üçün iudaizm və xristanlıqdan fərqli olaraq qorxunu daha kəskin 
vasitə seçmişdi . Məhəmmədin özü deyirdi, “mən qorxudan peyğəmbərəm”. Belə sual 
meydana  çıxır ki, əgər camaat sözdə Allah , peyğəmbəri qəbul edir, işdə isə cibini güdür, 
əxlaqı heç yadına da salmır və qorxmursa, onda islam nəyə lazımdır?. Axı islam konkret 
məqsədlərlə yaradılmışdı. Savadsız, avam cəmiyyəti idarə etmək üçün qorxu, normalar 
qoymaq və cəza vermək üsulu seçilmişdi. Lakin indiki savadlı bilikli cəmiyyət üçün bu 
üsul kifayət və uyğun deyil. 
     İslam xristian dinindən fərqli olaraq iki reformanı birdən etməlidir. Cünki islam 
reforma görməmişdir. Ona görə, çoxlu cərəyan və təriqətlərin, məzhəblərin, sektaların 
yaranması baş vermiş və bu davam edir.  Sistemik və rasionalist baxışlar mövqeyindən 
baxdıqda aşağıdakı fikirləri söyləmək  lazımdır. 1. Qeyd edildiyi kimi islam  iki sistemin 
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birləşməsidir: a) 620-653 illər səviyyəsində formalaşdırılmış dünyəvi: - əxlaq, həyat, 
biznes, ictimai hüquq qaydaları, tələblər, məsləhətlər sistemi; b) 1500 il əvvəl yenidən 
düşüncədə qəbul edilmiş mifik:  antik insan, təbiət,  həyat, idarə haqda  mifik 
dünyagörüşlər, mifik ibadətlər, sitayişlər , davranışı qiymətləndirəcək  mifik -  o dünyada 
ədalət məhkəməsini əhatə edən sistem. 
 2. İslamın reforması   xristian reforması kimi yarım yox, ikiqat reforma olmalıdır, 
bəşəriyyət sistemində  ən hörmətli yeri tutmaq üçün. Əgər islam özü bunu istəyirsə. 
Reformanın istiqaməti ikinci mifik hissənin təbliğini azaldaraq birinci real həyata aid 
hissənin təbliği və onun rasional elementləri bazasında insanların ehtiyac hiss etdiyi 
məsələlərin həll edilməsinə və yeni islam baxışları və fəaliyyət sistemini yaratmaq 
olmalıdır.   
Sual: nəyə görə dini ruhanilər mistikadan əl çəkmir, fasiləsiz onu təkrar edirlər?   Dinin 
yaranmasına baxsaq, din təbiət qarşısında qorxudan yaranan mifləri və izahatları qəbul 
etdi , çünki başqa izahlar yox idi və yaşamaqın müəyyən zəruri qaydalarını əlavə edərək 
ictimai həyat və dini isitayiş sistemi yaratdı.  Dinlər  yarananda onlara dəyişilmə 
funksiyası verilmədi, bununla, hər bir qədim izah fərziyyə və ehkamlara çevrildilər. Sonra 
dinlər  dəyişmədilər və uzun zaman belə düşündülər, sonra fəlsəfə və digər elmlər din 
daxilində yarandı, nəhayət, sonra müxtəlif elmlər ayrıldı.  lakin  əslində elm elə insan daş 
aləti düzəldəndən,  dinlərdən -  şamanlardan əvvəl yaranmışdı. Dinin elmdən fərqi odur 
ki, dinlər dünyanı stasionar, yəni dəyişməyən, inkişaf etməyən qəbul edirlər. Suala birinci 
səbəb  odur ki, dinlər özlərinin də təbii dəyişiliklər qanununa tabe olmasını qəbul edə 
bilmirlər - ona görə də dini düşüncə xeyli geridə qalmışdır, onlar qəbul edə bilmirlər ki 
onların ənənəvi  təliminin də sonu var. Əgər onlar yeni təlim yaradıb təbliq etməsələr,  nə 
vaxtsa belə din şüurlardan yox olacaq.  
    İkinci səbəb odur ki, onlar  qədimdən gələn fikirləri eyni saxlayıb, müdafiə olunmaq -  
əks hücum taktikasını seçirlər. Bu da ondan ibarətdir ki, onlar hər bir elmin tapdığı biliyə, 
fakta dini don geydirmək, dinin sübutu kimi qələmə vermək üsulundan istifadə 
edirlər.Bunun isə əhəmiyyəti yoxdur. Hər köhnə fərziyyə  düz də çıxa, səhv də çıxa bilər. 
    Üçüncü səbəb. Dinlər əsas miflər üzərində qurulmuş baxışlardan imtina edə bilmirlər. 
Onlar başqa söz tapmırlar, onda mifləri kənara qoysalar, nədən danışmalıdırlar? Onda, 
onların fikrincə,  onlar məhv olarlar, bu özü - özünə qəbir qazmaq olardı. Buna görə də  
dini xidmətçilər - ruhanilər əsas ideyalarından imtina etmirlər. Onda çörək ağacından 
məhrum olardılar. Lakin sonrakı bölmələrdə görəcəyik ki, dini ruhanilər üçün hədsiz 
fəaliyyət imkanları vardır, bu mif və əxlaqdan danışmaqla deyil, əxlaq və ədaləti, 
həqiqəti əməldə müdafiə etmək fəaliyyətidir. 
     Bu səbəblərə görə də islamın reforması ruhanilərin sonra nə ilə məşğul olmaq sualına 
cavab verməlidir ki, reformadan sonra islam həmin işlə məşğul olsun və ona olan sosial 
tələbi ödəsin. Məhz  Yeni islamın  vəzifəsi yuxarıda qeyd edilən  cəmiyyətin ehtiyacı olan  
effektiv inkişaf iştirakçısı olmaq olardı.  Yəqin ki, islama yeni Peyğəmbərin gəlməsinə və 
ya Mehdinin zühur etməsinə ehtiyac vardır. Lakin şübhəsiz, yeni Məhəmməd və ya 
Mehdi artıq 7-ci əsrdə deyilənlərin çoxunu deməyəcəkdir. Lakin çoxlu yeni fikirlər deyə 
bilərdi. Bəs nəyi deyə bilərdi ?  
Bu cavabı Rasional cəmiyyət consepsiyasında göstərilmişdir. 
      Xristian dininin reformasından sonra  bu din cəmiyyətin tormozu olmaq funksiyasını 
xeyli azaltdı və demək olar ki, inkişaf səhnəsindəki məhdudlaşdırıcı (inkivizasiya, 
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məmurların təyininə sanksiya vermək; elmə, düşüncəyə, fikirlərə, ideyaya  nəzarət; xüsusi 
məhkəmə  qurmaq, ölüm, həbs, sürgün cəzası vermək ) rolundan məhrum edildi. lakin 
ideoloji  “beyin yuma”, “tiryək olmaq”, Allah, cəhənnəm ilə qorxunu saxlamaq, insanları 
aktiv  ictimai fəaliyyətdən yayındırıcı rolunu azca saxladı. Bu təcrübə islam üçün faydalı 
ola bilərdi. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi qorxu elementləri ilə savadlı idraklı insanları 
idarə etmək uyğun üsul deyil - belə cəmiyyət digər alətlərlə-özü iştirak və dərk etmə 
vasitəsilə daha səmərəli idarə oluna bilər (bax hissə 2-Rasional Cəmiyyət). 
 
Dini Reformanı zəruri edən 3 amil  
 
1. İlkin din ümumi dünyagörüş idi. Dinlərin ümumi cəhəti odur ki, onlar yarananda elm 
ayrı fəaliyyət formasında yox idi, bütün dünyagörüş mənbəyi və pimitiv biliklər - 
fərziyyələr şamanlarda , sonra isə dində toplanmışdı. Dini ayinlər yerinə yetirmək , onlar 
üçün zəruri olaraq, gələcək üçün qorxudan , hər hansı bir bədbəxtlikdən sığorta olunmaq, 
Allahın yadından çıxmamaq üçün lazım idi. Sadəcə, sitayiş etmək - yemək, içmək kimi 
vacib həyat tərzi, lazımı mədəni dəyər idi. Şübhəsiz, dua etmək, ayinləri yerinə yetirmək 
təmrinlərinin daha bir gizli faydası aşkar olunmuşdu . Bu da insanlara psixi rahatlıq, 
sakitlik gətirir, onlar dünya işlərindən uzaqlaşaraq əziyyət - əzab hissindən  müəyyən 
dövr xilas olurdular. Dinlərin yaranması və  Avropada elmi texniki inqilablara, islam 
aləmində isə daha gec  20 –ci əsrin 80 –ci illərinə qədər dini ayin və dualar icra etmək 
təbii və adətə çevrilmiş zəruri həyat tərzi idi. Bəzi elmdən uzaq islam ölkələrində bu indi 
də belədir.  
     Qədimdən bəri zaman keçdikcə  məlumdur ki, dinin məşğuliyyət sahələri: - elm, 
fəlsəfə,  psixologiya, həkimlik , gipnoz, özünü təlqin və s.  ayrıldı. Çox şeyin səbəbi, 
qanunu tapıldi, habelə ayin və duaların təsir mexanizmi aşkar oldu. Məlum oldu ki, dua 
və ayinlər, inam sadəcə özünü təlqindir. Elm bunu tapandan sonra daha güclü psixi təsir, 
təlqin , gipnoz və s. üsullarını yaratdı. Dinin şamanlıqdan qəbul etdiyi və istifadə etdiyi 
metodlar – dua, namaz,  qurban kəsmək, ziyarətlər, müqəddəslərə inam və onların 
ziyarəti, inanclar onun əlində qalmayıb, azad əməl edilirdi və alternativ elmi  metodla 
həmin nəticələrin alınması mümkün oldu. Bu sahədə Buddizmin meditasiya metodları 
xüsusi yer tutur. Digər tərəfdən, elmin inkişafı daha düzgün baxışlar və qanunların aşkar 
edilməsinə səbəb olub, onların insanın rifahı üçün istifadəsinə imkan verdi. Bu  ona 
gətirdi ki,  dinlərin   (bəzilərinin daha çox) nüfuzu  düşdü və düşməkdə davam edir . 
     İslam 7-ci əsrdə “uşaq” idi, indi 2006 –cı ildə islam “orta yaşa” çatmışdır. Qanuna 
görə uşağa uşaq kimi baxmaq  lazımdır. Bu prinsipə əsasən 7 –ci əsrdə  “uşaq” üçün 
deyilmiş qaydalar və münasibət 21 –ci əsrdə “yaşlı islam” cəmiyyəti üçün uyğun deyildir, 
hətta bəziləri zərərlidir. Hər şeyə, hər insana yaşına görə, xarakterinə görə münasibət 
qurulmalıdır. Bu təbii qanundur. Atın qabağına ət, itin qabağına ot qoymaq olarmı? Bu 
səbəb bir daha  dinin reformasını - yeni cəmiyyət üçün yeniləşmiş islam və yeni nəzəri 
baza yaradılmasını zəruri edir. Yeni səviyyədə olan cəmiyyət üçün mədəniyyəti aşağı və 
quldar icması  üçün yazılmış  qaydalar yarayarmı? Əgər yarasaydı, nə üçün bütün 
dünyada fasiləsiz qanun və normaları səmərələşdirirlər? 
Nəticə :  Real həyatın dəyişiliklərinin tələbi islamın yeni rol seçməsini zəruri edir. 
 
2. Varlığın  İki tərəfi və iki hərəkətverici qüvvə.  Məlumdur ki canlı varlıq iki mahiyyətə 
(ilk bölümdə) malikdir - material və  ruhi. İnsan 1) maddi və 2)ruhi- psixoloji – şüur, 
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ideyalar sistemindən  ibarətdir. Ona görə insan və ya onun cəmiyyətinin fəaliyyəti  
maddini təmin edən hissədən və mənəvini (ruhu) təmin edən hissədən ibarətdir. İnkişaf və 
idarə etmək və idarə olunmaq  üçün hər iki tərəf hərəkətverici - idarəedici amildir. Bu 
ümumi qanundur.          
    Məlumdur ki, heç nəyi bir qulpundan tutub tarazlığını pozmadan qaldımaq olmaz, heç 
nəyi, məsələn, qayığı , bir tərəfindən itələməklə irəli aparmaq olmaz, o şey irəli deyil,  
fırlanar, yerində qalar. Hər şey ən azı  iki tərəfdən  təsir etməklə dəyişdirilə bilər. 
      Məlumdur ki, kapitalizm sistemi və dövlətləri məhz həyatın maddi tərəfini inkişaf 
etdiməyi  məqsəd seçirlər. Mənəvi tərəfi - əxlaqı - etik tərəfə isə ikinci dərəcəli baxırlar. 
İslam isə əxlaqi - etik tərəfə diqqət verir və  bunu formal dini ehkamlar kimi tələb edir; 
lakin real maddi məsələlərin həllinə ikinci dərəcəli iş kimi baxır. Bu  ifadə nə deməkdir?  
     Reallığın anlayışları ilə dedikdə islam insanlara davranış, əxlaq normalarını təbliq edir 
və onalrı düzgün, yəni Allahın yolu ilə yaşamağa çağırır; eyni zamanda daha çox ibadət 
etməyi, dini ayinləri tam yerinə yetirməyi tələb edir. İslam təkcə absolyut  və abstrakt 
ideyaya xidmət etməyə diqqət verir. Və insana öz taleyini Allaha və az da olsa, yerdə 
dövlətə (çox hallarda ruhani başçıya) həvalə etməyi tövsiyyə edir. Lakin insanların onlara 
təsir edən və imkanlar yaratmalı olan dövləti , qanunları və idarəetməni özlərinin iştirakı 
ilə yaxşılaşdırmaq imkanına diqqət vermir- əslində imtina edir. Yəni islam insanın 
yaşadığı cəmiyyətin strukturunu: əsas iqtisadi, sosial, siyasi  prinsiplərini, insan 
hüquqlarını, yaratmaqda və idarəetmədə iştirak və ona nəzarət, müşahidə etməli olmasını 
heç ağlına da gətirmir. İslam ruhaniliyi insanların yaşayışına, biznesinə, istirahət və 
mədəniyyətinə, adət ənənələrinə mane olan mühit qaydalarını insanların  hamısının iştirak 
edərək dəyışdirməyi, düzəltməyi mümkün saymır  Belə ideyası yoxdur. Və belə hərəkatı 
müdafiə etmir. Lakin peyğəmbərin dövründə icma qərarı vasitəsilə belə imkan istifadə 
olunurdu.    
      Bu gün islam nəzəriyyəsi, dövləti və rəhbərlərini insan üzərində ağa kimi təqdim edir, 
onun bütün əmr və göstərişlərinə Allahın göstərişi kimi baxmağı və icra etməyi tələb edir. 
Dövlətin isə şübhəsiz, yalnız islam ruhaniliyinə tabe olmasını düzgün sayır.  Quran və 
hədislərdə deyilir ki,  hakimiyyət Allahdandır, hər kəs ona tabe olmalıdır. İslam ruhaniləri 
hələ heç vaxt ölkədə dövlətin ədalətli davranmasını, insan hüquqlarını pozmaqdan 
çəkinməyi, düzgün sosial siyasət yeritməyi , başqa dövlətlərə nökər olmamağı, effektiv 
idarə etməyi  dövlət rəhbərlərindən və orqanlarından tələb etməmişdir. Belə bir yanaşma 
ilə islam dövləti öz xalqına onun layiq olduğu və əldə edə biləcəyi həyat şəraiti 
verməmişdir. Onları xristian dövlətlərinin müstəmləkəsi və vassalına çevirmişdir. İnsan , 
cəmiyyət və dövlət anlayışları islam ölkələrində yenidən araşdırılmalıdır və dövlətin 
insana normal yaşamağa və həyatını yaxşılaşdırmağa mane olan bütün xassələri ləğv 
edilməlidir. Və insana xidmət, insanın maddi, mənəvi rufahı haqda öhdəçiliklər dövlətin 
vəzifələrinə aid edilməlidir.  
    Xristian dünyası baxılan məsələdə iki amilin - mənəvi və maddi amillərin eyni 
zamanda səmərələşməsinə daha tez diqqət vermişdir.  Xristian dünyasında xristanlığın 
reforması və maarifçilik dövründən sonra hakimiyyətlərin seçki ilə təyin edilməsi 
praktkası yayılmış və böyük effektlər vermişdir. Islamda isə hakimiyyətlər əsasən 
zorakılıq və diktatura (dini və ya hərbi)  üsulu ilə formalaşdırılır. Burada adətən seçkilər 
formal, gözə kül üfürmək üçündür, rolu yoxdur.  



 278 

Burada seçilmək istəyən həmişə zəyif, xalqın nifrətini qazanmış olduğu üçün saxtakarlıq 
və qeyri -bərabərlikdən, diskriminasiyadan, zorakılıq  üsullarından istifadə edir - özünü 
rəhbər, deputat edir. Ən nadan burada hakim – çar ola bilər. 
    Hazırda xristian - protestant kilsə və ruhaniləri cəmiyyətin maddi cəhətini: insan 
hüquqları, cəmiyyətin effektiv idarə olunması, demokratiyanın tam və geniş tətbiqi, 
silahlanmanın qarşısının alınması, sülh,  bəşəri əxlaqın dünya siyasətinə tətbiqi məsələləri 
ilə aktiv məşğul olaraq cəmiyyət içərisində nüfuz  qazanmağa,  insanlığa daha yaxşı 
xidmət etməyə çalışırlar. Protestantizm hazırda öz ölkələrinin düşüncə, fikir mərkəzinə 
çevrilmiş, müasir ictimai din statusu almışdır. Lakin islam bu səviyyədə deyil, islam 
ruhaniləri insanları maraqlandıran real məsələlərdən deyil, əfsanələrdən, qədim 
hekayələrdən danışırlar. Bunları isə insanlar məcburən eşitsələr də qəbul etmirlər. İslam 
təlimini qəbul edənlər bu haqda düşünməlidir. 
 Nəticə: İslam həyatın iki hərəkətverici amilinə: həm mənəvi, həm də maddi amillərin 
inkişafına - reformasına diqqət verməlidir.  
 
3). Material aləmin  şüuru və ideyaları yaratması  və  sonra ideyaların material aləmi 
dəyişdirməsi qanunu . 
Material münasibətlər və dəyişiliklər ideal aləmi - ideyaları, bilikləri, nəzəriyyələri, insan 
xarakteri və davranışını müəyyən edir və formalaşdırır. Sonra isə öz növbəsində bütün 
əldə edilmiş biliklər, ideyalar insan fəaliyyətilə  material reallığı dəyişdirir. Nəticə: 1. 
İdeyaları səmərələşdirmək üçün, yeni biliklər yaratmaq və ifadə etmək üçün maddi 
aləmin imkanları  istifadə edilməlidir. 2.Maddi reallığı səmərələşdirmək üçün ideal 
aləmin topladığı biliklər, ideya, nəzəriyyələr, prinsiplər istifadə edilməlidir. 
Demək, real vəziyyət necədir, əksər insanlar nədən nayrazıdır?  
Cavab: -   ədalətsiz idarəetmə, kasıbçılıq,  qeyri - bərabər  münasibət, dövlət 
məmurlarının rüşvətxor olması, insanlara poblemlər yaratması, insanların bir hissəsinin 
digəri hesabına varlanması, güclülərin zəyifləri istismar etməsi və aşağı həyat standartları 
şəraitində yaşamağa məcbur və düçar etməsi,  müharibə və qəsblərdən və s.  
     Deməli, bu maddi vəziyyəti düzəltmək (mənəvi əxlaq prinsipləri əsasında) xalqların 
birinci vəzifəsi olmalıdır. Bu üçüncü amildir, xüsusilə islam  aləminin vəzifəsi olmalıdır, 
çünki daha ağır vəziyyətdədir. İslam dini təlimi  bu məsələni birinci vəzifə kimi qarşıya 
qoymalıdır, çünki dindarlar da vətəndaşlardır və onların öz yaşadıqları icmanın(dövlətin) 
səmərələşdirilməsində bilavasitə iştirakı, onların təbii insan – vətəndaşlıq hüquqlarıdır. 
Bu eyni zamanda dinin – baxışların, prinsiplərin əxlaq və mənəviyyat sisteminin özünün 
reformasını zəruri edir. Nəyə görə?  
Ona görə ki,  zaman  və reallıqlar yeddinci  əsrdəki kimi  deyil,  dəyişilikləri nəzərə 
alacaq yeni ideoloji,  mənəvi və  elmi baxışlar sistemi zəruridir. 
    İslamın 1400 illik dövrü əhatə edən  birinci fazası başa çatır. İslam yeni minilliyə 
hesablanmış ikinci faza paradiqmasına  ehtiyac hiss edir. 
 
Reformanın istiqamətlərinin araşdırılması 
 
     İslam xalqları onları ayıran icmalararası və icmalardaxili  səbəbləri tapmalı və aradan 
qaldırmalıdır. 
Bu səbəblər hansılardır?  
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1) Dinin 3 böyük–Sünnü, Şiyə və Xaricilər qollarına və 100 –dən çox təriqət və 
sektalara bölünməsi, 

2)  Əsrlər ərzində islam millətlərində hakimiyyətdə olmaq uğrunda silahlı və ya dinc 
mübarizə getmişdir, bu çox zərərli təsir etmişdir. İndi də islam dini hakimiyyətə gəlmək 
vasitəsi kimi istifadə olunur, lakin islam bu məqsədlə, güman ki, yaradılmamışdı və bu 
islamın prinsiplərinə ziddir. 
Demək,  din və dövlətin idarəsində təkbaşçılıq prinsipi reforma üçün ikinci səbəbdir. 
Başqa sözlə, təkbaşçılıq idarə prinsipi olmasaydı, bu vəzifəni tutmaq üçün müharibələr 
aparılmazdı, qanlar tökülməzdi.  
     Mövcud islam  dövlətləri və xalqları dünya sistemində hansı yeri tutur? 
Millenium project in 2005 –ci il məlumatına görə ….İslam ölkələrində  Elmə 0.2% ÜDM 
sərf olunur,  Avropada isə bundan 10 - 15 dəfə çox, 3-7% ÜDM sərf olunur. 
     12-ci əsrdən 20 –ci əsrə qədər islam  xürufata çevrildi , elmə , yeniliyə və yeni 
ideyalara  düşmən oldu. Nəticədə islam dövlətləri zəyiflədi və müstəmləkə vəziyyətinə 
düşdü. Lakin bu gün  islamı xilas etmək, onun keçmiş rolunu qaytarmaq üçün müxtəlif 
ideyalar, islamı müxtəlif mövqedən təsvir edən dini məktəblər mövcuddur. Belə müxtəlif 
cəhdlər ayrılıqda fayda verə bilməz . Çoxları düşünür ki, keçmiş rolu qaytarmaq lazımdır. 
Lakin daha düzgünü, yeni rolu müəyyən edib həmin rolu inkişaf etdirməkdir. Bu rasional 
yoldur. İslam xalqlarının  inkişafına çalışan hər bir dini xadim və rəhbər bu yolu rəhbər 
tutmalıdır. 
İslam keçmiş rolu qaytarmaq deyil , yeni rol, özünə  yeni yer müəyyən etməlidir.  
- Bu gün islam Qərb dünyasının və onun başında olan Amerikan-İngilis 

hegemonluğunun dağıdıcı, istismarçı təsirini hiss etməkdədir. 
- Siviliyasiyalararası toqquşma ssenariləri yazılır və İslam bu ssenarilərə cəlb edilir. 

İslam dövlətləri parçalanır və yeraltı sərvətləri dünya ağalarının intensiv inkişafına 
xidmətə məcbur edilir. 

- İslam dövlətləri bir - birinə qarşı fəaliyyət göstərməyə sövq edilir. Onların rəhbərləri 
çox asanlıqla bu tələyə düşür. Onlar arasında süni ixtilaflar yaradılır və ağalar  hər iki 
tərəfə aktiv silah satır, silahlarını sınaqdan çıxarır və varlanırlar, arada islam xalqları 
bir - birinə düşmənə çevilir. 

- Nəyə görə islam dövlətləri hər bir tələyə tez düşür, çünki özlərinin vahid birlik 
strategiyaları yoxdur; hər biri özü haqda düşünərək, digərini çətin vəziyyətə 
salmaqdan çəkinmir. Eqoist siyasət islam xalqlarını qul vəziyyətinə salıb, lakin 
onların rəhbərləri  kef çəkir.   

      Dini bilicilər icmasının ümumi icma üçün qərar çıxarması və Sünni islamında   10-cu 
əsrdə İctihad yəni  nüfuzlu müctəhid  tərəfindən icma üçün müstəqil qərar qəbul etmək – 
təcrübəsi dayandırıldı. Lakin bu Şiə islamında qaldı, buna görə də şiə cəmiyyətlərində  şiə 
ali ruhanilərinin müəyyən idarəetmə aktivliyi vardır (Məmmədəliyev V.M, 1985).  
      Hazırda icma qərarı vermə üsulu, hansı ki ən yüksək rütbəli ruhanilər iştirak edə bilər, 
ləğv olunmuşdur , təkcə müəyyən qədər İranda mövcuddur. Lakin nə ictihad,  nə də 
məhdud seçilmiş iştirakçılar vasiəsilə icra edilən  icma qərar vermə üsulu müasir islam 
cəmiyyəti və dövlətinin problemlərini həll etməyə qabil deyil. Əslində, bu sistem  
kommunist partiyasının Siyasi bürosuna  və ya raykomlarına oxşayır. Məlumdur ki,  tək 
adamın idarəsinə nisbətən bu kollegial  üsul  başlanğıcda üstünlüyə malikdir, lakin zaman 
keçdikcə belə bürolar katibin büroda (icma bilicilər şurasında) ali rol oynayan adamın 
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əlavəsinə çevrilir. Söz yenə  də ali ruhaniyə - Raykom katibinə məxsus olur. Məlumdur 
ki, belə  seçilmiş icma – raykom büroları məhz kommunist partiyası və Sovet dövlətinin 
sonunu gətirdilər. İslam ölkələri rasional ictimai qərar qəbulu üsuluna (bax rasional 
cəmiyyət bölməsinə.) keçsələr, bütün problemlərini həll edər və dünyada qabaqcıl yer 
tutarlar. Bu sistemdə hamı qərar vermədə, fikir söyləməkdə bərabər statusa malikdir. 
Məlumdur ki, məhz idarəetmədə və yaxud qanun və qərar hazırlanmasında təkin və ya 
kiçik bir qrupun dominantlıq hüququ onların öz mənafeyinə, üstün qərar qənul etməyinə 
səbəb olur. Qalan insanlar isə sərfəsiz vəziyyətə, istismar olunan, əzab çəkən vəziyyətinə 
salınır. Bu ona oxşayır ki, əgər  şeyin bir tərəfini qaldısan, dıgər tərəfi enməlidir. Yer 
üzərində bərabər ədalətli cəmiyyət qurmaq üçün  yalnız insanların birlikdə, bərabər 
hüquqla və zəruri prosedur vasitəsilə  qanun və qərar qəbul etmələri əldə edilməlidir. 
Başqa yol yoxdur. Hələ ki, olmamışdır. 
     İslam rəhbərləri anlaya bilmir ki, onların gücü birlikdədir və bu birlik Amerikan 
imperializmi tərəfindən deyil, habelə Amerikan imperializminə xidmət etməklə deyil, 
məhz özlərinin mənafelərini və vəziyyətini dərk etməklə yaradacaqları birlikdir. Birliyi 
isə  köhnə prinsip və baxışlardan imtina etməklə; yeni prinsiplər, və baxışlar yaratmaqla 
əldə etmək olar. 
    Kapital dünyası Afrikaya və digər İslam ölkələrinə yardım edir, lakin bu onların 
inkişafına səbəb olmur, rəhbərlər tərəfindən bu kömək mənimsənilir, qeyri - rasional sərf 
olunur. Aclıq çəkən, xəstəliklər içində olan  Afrika xilas ola bilməmişdir, çünki onları 
aclıq çəkməyə vadar edən məhz dünya kapitalizmidir. Bu kapital Afrikaya heç bir sənayə, 
kənd təsərüfatı  məhsulu istehsal etmək üçün onlara təhsil, təlim vermək, işçi kadrlar 
hazırlamaq üçün heç nə etmir. Ərzaq yardımı edərək və onları tacir edərək onları 
həmişəlik ehtiyac içində saxlayır. 
       İslamın real vəziyyəti: texnika, elm, iqtisadiyyat , insanların həyat səviyyəsi, 
demokratiyanın, idarəetmənin  geri qalması və islam ölkələrinin başqa ölkələrdən asılı 
olması, əhalinin öz ölkəsini tərk edərək xristian ölkələrinə getmək cəhdlərinin 
çoxalması,(hansı ki əhalinin ən azı 60-70%- i Xristian ölkələrində yaşamaq istərdi) 
amilləri islam ölkələrinin ümumi dini əsasının  və fərdi reformasına  səbəblərdir. 
     Xristian dünyasının inkişafı tarixinə və səbəblərinə  baxdıqda görərik ki, bu ölkələrdə 
inkişaf  xristian dininin 15 –ci əsrdə başlayan reformasından sonra, yəni dinin inkişafa 
mane olan cəhətləri, dünyagörüşü, dini ruhanilərin  hökmran rolunun ləğv edəndən, 
elmin, təhsilin dinin qoyduğu buxovlardan azad olmasından sonra başlamışdır. Başqa 
sözlə, dini idarələri hakimiyyətə, özü də xalq-demokratik hakimiyyətinə tabe edəndən 
sonra inkişaf qapıları açılmışdır. Lakin bu 300 il bundan əvvəl düz idi. İndi  düz deyil. 
İndi düz - dinin dövlətə  tabe olub olmamasında deyil. 
Düz: 
1) dövlətin dindar və ya qeyri - dindar olan cəmiyyətə tabe olması, ona xidmət etməsidir; 
2) dövlətin hakimiyyət hüququndan məhrum edilməsi, ona ancaq cəmiyyətin bilavasitə 
iştirakı ilə hazırlanan qanun və sərəncamların icraçısı  funksiyalarının verilməsidir;  
3) icraçı olmaq  imkanı isə hər bir meyar və icra prinsiplərini qəbul edən və  bilən insana 
bərabər yarış və imkanlar şəraitində əldə edilməsidir. 
4) meyarlar və prinsiplərin isə yenə də aid olduğu icmanın bilavasitə iştirakı ilə 
yaradılmasıdır. 
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5) belə ki, əsas nəzarətçi və müşahidəçi hüququna hər bir şəxsin və ictimai təşkilatın 
habelə dini təşkilatın(icma) malik olmasıdır. 
       İslam dini alimi Harun Yahya  öz intervyusunda (İyun 24, 2005) deyir: 
 “ Peyğəmbərin hədislərində xəbər verilir ki, İsa peyğəmbər 2 –ci dəfə  və Mehdi - 
xilaskar dünyaya gələcək..O, dünyanın sonunun çatdığını xəbər vermək üçün gələcəkdir. 
Mən düşünürəm ki, o artıq gəlmişdir.. və dünyaya  əmin -amanlıq sülh gətirəcək islam 
dünyasını birləşdirəcək təriqət və sektalar qalmayacaq... İsa və Mehdi birlikdə İnamın 
hakimliyini bərqərar edəcəkdir.... Mehdi dövlət vəzifəsində gələcək. Mehdi hakimiyyətə 
gələndən sonra yerdə İslam əxlaqını  yayacaq, müharibələr kəsiləcək, insan əzablarına 
son qoyulacaq...” Bu sözlərdə həqiqət vardır.           
    İstərdim Harun Yəhyanın bu fikirinə bir düzəliş verim.  Mehdinin hakimiyyətə gəlməsi 
mümkün deyildir, çünki yeniliyə qarşı  köhnə liderlər öz privelegiyalarını saxlamaq üçün 
müqavimətdə olardılar, ona hakimiyyət verməzdilər. İnsan cəmiyyətinə tək hakimlər 
lazım deyil, belə olsaydı, biz Hitler, Stalin, Buş  və bütün tarix boyu müharibələr aparmış  
dövlət, icma başçılarını yenidən əldə edə bilərdik. Yeni era tək hakimiyyətli era deyil, O, 
ictimai idarə sisteminin tətbiqidir. İcmaya düzgün ideya lazımdır. Insan cəmiyyətinə 
qaydaların, prinsiplərin, əxlaqın hakimliyi lazımdır.  
 Bu hakimliyin icrasını bir nəfərə və ya bir sinfə, qrupa vermək olmaz. İnsanın öz icma 
qanun və prinsiplərini yaratmağa,  idarə etmək haqqına,  idarəyə nəzarətə,  qərar verə 
bilmək qabiliyyətinə inam lazımdır, sonra isə icra etməsi lazımdır. Lakin Mehdi dünyanın 
sonunu xəbər vermək üçün gəlməyəcək. O insanlara, dəyişməsələr, yeni icma idarəsi və 
həyatı prinsiplərinə keçməsələr, bəşəriyyətin axırına çatacaqlarının xəbərdarlığını 
verməyə və yeni başlanğıcın başlanmasını xəbər verməyə  və onu başlamağa gələcəkdir. 
Bu başlanğıc yenə də yeni rasional ictimai, iqtisadi, mədəni, əxlaqi sivilizasiyadır. Başqa 
çıxış yolu yoxdur.  
     Məntiq bizə deyir: yeni xilaskar gəlməsi oxşar qaydada olmalıdır. Yəni, o da 
Məhəmməd kimi əvvəlki peyğəmbərlərin dediklərinin bir hissəsini köhnə kimi ləğv edib  
yenilərini deməlidir. Bu o deməkdir, yeni xilaskar Quranın köhnəlmiş hissəsini kənara 
qoyub bu günə aid olan hissəsini davam etdirib, yeni  təlimlə gəlməlidir. Əgər o bir 
dəyişiliklə gəlməli deyilsə, ümumiyyətlə, niyə gəlməlidir? 
     Hər zamanın öz həqiqətləri var. Hər yeni necə gələ - ola bilər? Burada yalnız bir yol 
var,  köhnənin müəyyən bir hissəsini, əlamətini qəbul edib, yeni ilə - yeni prinsiplə onu 
birləşdirmək.  
Əgər Məhəmməd yeni xilaskarın gələcəyini demişsə, məhz bunu nəzərdə tutmuşdur və 
düzgün hesab etmişdiir. Buradan o nəticə çıxır ki, müsəlmanlar və onların dini alimləri 
bunu qəbul etməli və yeni gələni öldürməkdən imtina etməlidirlər, çünki məhz öldürmək 
Məhəmmədin öz verdiyi xəbər ilə ləğv olunmuşdur, yəni yeni zamana aid deyildir. 
Habelə buradan belə nəticə çıxır ki, islam dəyişməz hesab etdiyi təlimin reformasına, 
könüllü dərk edərək, bir zərurət kimi baxmalıdır. Bunsuz ona inkişaf və öz yerini tutmaq 
yazılmamışdır. 
 
İslamın rolunun və təliminin, sitayişin reforma istiqamətləri  
 
1. 3-cü  min  illik sivilizasiyası üçün yeni İslam nəzəriyyəsinin yaradılması: 
1.1 İslam nəzəriyyəsinin və dövlətinin  reforması bu kitabda təsvir olunan Rasional 
Cəmiyyət  prinsipləri  və etik tələbləri əsasında aparıla bilər. 
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1.2. Keçmiş dövrdə yazılmış Quranın  yeni dövrün insan ehtiyaclarına və mədəni, yaxşı 
həyatına xidmət edəcək zəruri mənası saxlanmaqla onun yeni elmi təfsirini əhatə edən 
kitab yazılsın .  Bu kitab bütün islam alimləri və  cəmiyyəti öyrənən elm adamlarının 
ümumi fikri əsasında  tərtib edilsin. 
1.3. Yeni təfsirdə   kökləri Quranda qoyulmuş dünyaya, cəmiyyətə və insana  yeni baxış,  
qanunvericilik və idarə prinsipləri, icma qərar qəbulu prinsipləri, əxlaq normaları, elmin 
tapdığı  kainatın və Yerin əmələ gəlmə səbəb və qanunauyğunluqları, ictimai inkişaf, 
fəlsəfi qanunlar, ailənin və üzvlərin əxlaqi davranış və vəzifələri; islam icması – 
dövlətinin vəzifələri , cəmiyyət üzvlərinin davranış və vəzifələri, insanın zəruri və 
toxunulmaz hüquqları, icmaya və vəzifəlilərə qiymət vermə prosedur və nəzarət sistemi, 
ruhaniliyin prinsipləri və davranış kodeksi və digər zəruri məsələlərin əks olunmasını 
məsləhət görərdim. 
1.4. Yeni təfsir haqda kitab  islamın  yeni erası olacaq indiki İİİ minillik üçün  Quranı 
davam etdirən yeni dövr insanlarını yeni elmi terminlərlə başa salan rəhbər- edici və yol - 
göstərici   mənbə  kimi qəbul edilsin.  
 
2. İslam təhsilinin reforması 
2.1  Həm  dünyəvi elmi təhsil, həm də Quranın yeni təsvirinin təlimi aparılsın. 
2.2  Köhnə Quran və Quran yeni izahı öyrədilsin.  Bu təhsildə Quranın əzbərlənməsinə  
deyil, başa düşülməsinə və istifadə edilməsi məqsədi qarşıya qoyulsun. Nəticəyə 
imtahanla və yazılı araşdırmalara əsasən qiymət verilsin.  
 
3. Mətbuatda, gündəlik həyatda təbliğatın reforması 
3.1  İslam ruhaniləri, hansı ki təhsil almaqla diplomları var, mətbuatda və məçidlərdə, 
dini mərasimlərdə əsas diqqəti insanların real həyatına, problemlərinə və onu həlli 
yollarına yönəltməli, müzakirələr aparmalıdırlar, nəticə olaraq toplanmış rəyləri uyğun 
dövlət orqanlarına, vəzifəlilərə verməli və həllini tələb etməlidirlər. 
3.2 Ədaləti pozan , əxlaqa uyğun olmayan qanun və qərarları aşkar etməli, cəmiyyəti 
həmişə düz yaşamağa və davranmağa  nəzarət  və təbliğ etməlidirlər. 
3.3. Ruhanilərin dəqiq kateqoiyaları və vəzifə və öhdəçilikləri, davranış tələbləri təyin 
edilsin. İslam  Sözü ilə əməli, davranışı düz gəlməyən ruhanilər səlahiyyətdən mhrum 
edilsinlər 
 
4. İslam adətlərinin, bayramlarının  mədəniyyətinin  reforması 
 Bu məsələ yenidən baxılmalı və zəruri olmayan hissələr atılmalı,  adət , mərasim və 
bayramlar daha da səmərələşdırılməlidir. 
Məsələn : qadınların geyimlərinə olan qadağanların  ləğv və ya dəyişdirilməsi 
məqsədəuyğundur. Qadınlara könüllülük prinsipi ilə paltar seçmələrinə icazə verilsin. 
Çadra və hicab,  uzun xalata oxşar  paltar  ancaq qeyri - mədəni savadsız əsrlərdə lazım 
idi , Bu paltarlar  qadını nayrahat edir, onda  qapalı, xüsusi bir varlıq olması, zindanda 
olmaq hissləri yaradır və mədəni cəmiyyətdə qadının qorxmasına ehtiyac yoxdur. Sübut: 
Avropa və sosialist ölkələrində Çin, Yapon və Cənubi Asiya – qeyri - islam ölkələrində  
qadınlar heç bir təzyiqə və hücuma məruz qalmırlar.  Bu məsələni qadının öz ixtiyarına 
buraxmaq məsləhətdir.   
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5. Allaha sitayişin –Gündəlik namaz  (worship) icrası 
Şiə və Sünnilər üşün vahid namaz ayini yaradılmalı. Fərqlər ləğv edilməlidir. Namazda 
mövcud  sözlər Quran dilində oxunmalı. İbadət  ritualında təkcə Allaha siyayiş 
saxlanmalı, konkret şəxsiyyətlərə,  habelə müxtəlif seyidlərə, möminlərə hər dini qrup öz 
rəhbərlərinə  sitayişi ritualdan çıxarılmalıdır. Quran deyir:  “tək Allaha sitayiş edin,  
yalnız ondan xeyir gözləyin, ondan qorxun! başqa Allahlara, bütlərə sitayiş etməyin”. 
Çünki insan Allah deyil, müsəlmanlar özləri İsanı Allah saymır, ona sitayişi düzgün 
saymırsa, özləri də düzgün olub insanlara sitayiş etməməlidirlər.  
     Sitayiş obyektinin və üsulunun  müxtəlifliyi islamı parçalayan vacib amildir. Sitayişi 
vahid formaya salandan sonra islam bütövlük əldə edə bilər. Sitayişin müxtəlifliyi o 
zaman başladı ki, islam icmasının yeni rəhbərliyi icma qərar vermə üsulundan imtina etdi 
və dini diktatura yaratdı - razı olanları qəbul, olmayanları ölümlə ləğv etdi. Bununla  
parçalanmanın, toqquşmaların əsasını qoydu. Hər adam özünə bir qrup yaratdı. islam 
məhz buradan reformaya  başlamalıdır. Vahid islam dini qərar qəbulu sistemi 
yaratmalıdır. Bunu rasional cəmiyyətdəki kimi edə bilər( bax hissə 2). Müqəddəslərə isə 
sitayiş deyil, onların siyahısının yazılması, qəbulu, öyrənilməsi, hörmət edilməsi 
tədbirləri aparıla bilər.Yaxşı cəhətləri öyrənilə bilər. 
      Axşam edilən ibadəti,  yəni  axşam namazı  3 hissədən ibarət müəyyən edilsin. 1-ci 
hissə indi olduğu kimi . 2-ci hissə  ictimai mühiti və şəxsin o gün davranışını yada salaraq 
düşünməsi ,səhv hərəkətlərini tapması və onları düzəltmək üçün həlli yolunu müəyyən 
etməsi, 3-cü hissədə meditasiya edərək şəxsi əhvalını yaxşı etmək üçün sözlə dualar 
oxuması məsləhət görürəm. 
 
6. Həcc ziyarətinin mənası və vəzifələrinin  reforması 
 Həcc ziyarətinə  yeni  funksiyalar- məqsədlər  əlavə edilsin, məsələn: 
6.1  İslam xalqlarının  problem və uğurlarının müzakirəsi, ümumi rəylərin 
formalaşdırılması və hər adama yeni starategiya və fəaliyyət istiqamətləri, əxlaq və 
davranış haqda  yazılı  kitabça verilməsi. 
6.2 Ehtiyacı olan və problemi çox olan millət və adamlara lazımı yardımın ( maddi , 
texniki, elmi, nəzəri, təlim )edilməsi - müzakirəsi, planlaşdırılması. 
6.3. Dini tədqiqatların və dini ad verilməsi üçün diplom işlərinin mövzusu və onların 
sonra təbliğatda və təlimdə istifadəsi və yayılması. 
 
8. Başqa dinlərlə əməkdaşlığı 
Digər dini idarələrlə(kilsə, sinaqoq) əməkdaşlıq qurulması, insanları narahat edən 
məsələlərin həllində birgə iıtirak, təbliğat, kömək. İnkişafa və dini icmalar, mədəniyyətlər 
- arası əlaqələrə kömək edən layihələr hazırlanması və əməkdaşlıq.  
 
9. İslam  icması və dövlətinin yeni modeli 
9.1  İndiyədək kommunist partiyası və ya digər siyasi partiya kimi  hazırda islam bir çox 
ölkələrdə hakimiyyətə gəlmək vasitəsdir . Eyni zamanda, islam ruhaniləri bəzi ölkələrdə 
dövlətə nəzarət, məhkəmə funksiyalarını qəbul etmişlər. Peyğəmbər, təlim vermək, yeni 
sistemi adətə çevirmək üçün əvvəl bütün dövlət işini özü aparır, məhkəmə funksiyasını 
özü yerinə yetirirdi. Lakin İcma qərar vermə üsulu  tezliklə tətbiq edildi və sonra o da 
ləğv edildi.  Düzgün yol budur ki, bəzi ölkələrdə olan  islam şurasının  təkbaşına dünyəvi 



 284 

idarə işlərinə qarışması, qanun və əmr verməsi qadağan olunsun. Elm və idarə 
praktikasından uzaq adam necə idarə edər, qanun verər? Bütün dini ruhani idarələrinə və 
tək ruhanilərə eyni qaydada digər cəmiyyət üzvlərilə birlikdə qanun və qərar 
hazırlanmasında iştirakı təcrübəsi qəbul edilsin. Dominantlıq cəmiyyətdə qeyri - 
bərabərliyin və ədalətsizliyin səbəbidir. 
9.2 Dövlətin yeni modeli hazırlansın və mövcud despotizm və təkbaşçılıqdan imtina 
edilsin. Dövlət qulluqçularının və dini icma –ruhanilərinin   azad rəy və qiymətləndirmə 
əsasında təyini , və fəaliyyətinin hər il qiymətləndirilməsi və məsuliyyətinin tətbiqi. Bu 
məsələdə cəmiyyət üzvlərinin manesiz iştirakının təmini. Dövlətin  və onun fəaliyyətinin 
cəmiyyətin rəyindən tam asılılığı təmin edilsin. 
9.3  İslam dini qurumları - məsçidlər, mədrəsə və universitetləri, eləcə də dini olmayan 
müstəqil ictimai birliklər, cəmiyyətin idarə olunmasına, idarə sisteminə müşahidə, analiz, 
ümumi rəy formalaşdırılması işinə cəlb edilsin. 
9.4 Dini idarə və məçidlərə təkcə Quran oxumaq,  Allah haqda təbliğat deyil, insanların 
problem və ehtiyaclarını öyrənib onu həlli haqda təklif və məsləhətlər, inkişaf haqda 
arzuları formalaşdırmaq və ali idarə orqanlarına vermək səlahiyyəti verilsin. İdarə 
orqanlarının isə belə təklifləri alaraq icmanın mənafeyinə uyğun qərar verməsinə borclu 
olması və konkret məsuliyyət daşıması  qanunlaşdırılsın. 
 
10. Yeni iqtisadi prinsiplər 
Yeni iqtisadi –sosial prinsiplər qəbul edilsin. Cəmiyyət ailədir . Cəmiyyətin ümumi 
qazandığı hər şey -  gəlir və məhsul hər bir üzvün yaşamasına xidmət etməlidir, yəni 
cəmiyyətin dövlət təşkilatı hamını yaşatmalıdır. Hər kəs əməyinə görə gəlir almalı.  
Sərmayə sahibi artıq gəlir ala bilməz, o da əməyinə görə bərabər gəlir almalıdır. 
 
11. İnsan azadlığı hüquqları 
 Bu hüquqları cəmiyyətin özü rasionallıq prinsiplərini və ümumibəşəri təcübə və biliyi 
əsas qəbul edərək müəyyən edir. 
 
12. Əxlaqın və qanunun icra edilməsinə nəzarətin  yeni prinsipləri və onun təşkili 
 
13. İctimai idarə və inkişafın istiqamətlərinin və ictimai ümumi xalis gəlirin  
xərclənməsinin İslam  mövqeyindən qiymətləndirilməsi və nəzarət sistemininn 
yaradılması 
 
Nəticə: İslam təlimini  başqa dinlərdən fərqləndirən keyfiyyətlərdən biri yaradılmış: - dini 
həyat tərzi və gündəlik  5- dəfə ibadətlər, spesifik davranış tələbləri, rituallar nəticədə  
insanları islam ideyası yolunda qan tökməyə və ya özünü qurban verməyə  yönəldir.   
Nəticədə əhalinin müəyyən   hissəsində özünü canlı bombaya çevirmə ,  etiraz olaraq 
özünü  yandırma , terror hərəkətlərinə meyl formalaşır. Məlumdur ki, belə hərəkətlər 
terrorist hərəkətlər adlandırılaraq effekt vermir və əks tədbirlər doğuraraq islamın adını və 
mənafelərinə zərbə vurur - emiqrantların qarşısı alınır,  nəzarət artır. Müsəlmanlar 
bununla dünyada qorxu yaradırlar və onlara  digər dövlətlərdə belə qorxu və inamsızlığla 
yanaşılır. Bəzən terroizm nəinki digər dinli xalqlara qarşı, hətta islam daxilində müxtəlif 
təriqət və sektaların bir - birinə qarşı da istifadə olunur. Başqa dinlərdə   insanın öz həyatı 
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bahasına  dini ideya yolunda ölümə hazır olması  əgər Yapon Kamikadzelərini  və 
müxtəlif xristian sektalarını saymasaq  çoxdan müşahidə olunmamışdır. 
    Bu amil - Güclü dini təsir  və insanın şüuruna sahib olmaq- islam xalqlarının sürətli 
reforması və inkişafı üçün istifadə oluna bilər . Bu necə ola bilər?  
1. İslamın birinci problemi öz  daxilində bütövlük əldə etməkdir. İslam deyəndə müxtəlif 
cür anlaşılan və xarakteristikalı  islam qrupları olduğu meydana çıxır.  İslam  məhz  
güclü, özünü qurban vermə yaradan təbliğat, ibadət  mexanizmindən istifadə edərək bu 
problemi daha effektiv həll edə bilər. Bu problemi həll etmək üçün  birinci addım vahid  
reforma olunmuş İslam  təlimi yaratmaqdır. Bu isə bütün təriqətlərin iştirakı ilə  və hamı 
tərəfindən qəbul edilən bərabər hüquqlar statuslar şərtilə əldə edilə bilər.  Ümumi reforma 
layihəsi və rəylərin hazırlanması üçün bu kitabda təklif edilmiş rasional anlama və qərar 
qəbul etmə prosedurları   ən yaxşı vasitədir. 
2. İkinci addım islam ölkələrinin Rasional Cəmiyyət  prinsiplərinə kecməsi ilə ictimai 
quruluşun reforması ola bilər. Çünki islam dövlətəri dini-ideoloji və ictimai sistemin  
reformasını etməsələr, onlar heç vaxt öz xalqlarina ədalət və xoş həyat verə bilməzlər və 
beynəlxalq mühitin içində bərabər hüquqlu yer tuta bilməzlər.  Həmişə bütün digər 
xaiqlardan geridə və təzyiq altda olarlar. Məlumdur ki, reallıqda maddi və texniki və 
digər zəruri potensialları eyni olan obyektlər bərabər hüquqludur. 
3. Üçüncü addım  üçün islam dövlətləri düzgün strategiya, inkişaf proqramı, davaranış, 
həyat tərzi hazırlayıb insanlara təqdim etsələr və bütün potensialları bir yerə toplayıb  
bütün tədbirləri görsələr, İslam xalqlarının güclü inkişafına nail olarlar. 
 
SUFİ  DİNİ. 
 
       İslamin birinci əsrində habelə çox əhəmiyyətli Sufilik cərəyanı yaranır. Əvvəl asket – 
tərki dünyalıq hərəkatı olan sufizm, sonra xüsusi dünyagörüş nəzəriyyəsinə çevrildi və 
çox geniş yayıldı. Sufizmin əsas ideyası mistik məhəbbət yolu ilə Allaha yaxınlaşmaq və 
onu dərk etmək, onunla birləşmək yolu haqda nəzəriyyədir (Məmmədəliyev V.M. , 
1985).  
Sufizm panteizmlə oxşardır və 15 -dən çox təriqət bu  ideya ilə birləşib. Sufi təlimində  
deyilir ki, Allah hər şeyin daxilindədir. Böyük Sufu Şairləri - müdrikləri vardır: - Ömər 
Xəyyam, Cəlaləddin Rumi , Nəsimi, Əttar, Sədi, Hafiz, İmrə, Cami, Niyazi və digərləri.  
    Ümumiyyətlə, sufizm islamdan fərqli öz dəyərləri olan panteist təbiətli mistik dindir. 
Bu əlamətlərinə görə rəsmi islam ondan imtina etdi və onu təqib etməyə başladı.  Sufi  
alimlərindən Nəimi,  Nəsim və Şihabəddən Suxraverdi ( 1191 ildə yandırılmışdır) İslam 
ruhaniliyi tərəfindən  ölümə məhkum edilmişdir. Istər İslam , istər Katolik, istər 
Protestant kilsəsinin hökmü ilə insanların edam edilməsi antihumanist hərəkət olaraq 
insanlığa qarşı cinayətdir. Gördüyümz kimi bu qətllər islam təlimindən ruhaniliyin sui - 
istifadəsi olmuşdur, halbuki Müqəddəs Kitablar  öz ümumi mahiyyətinə görə ölümü 
qadağan edir. 
 
BƏHAYI DINI 
 
İran, başlanğıc. 22 may, 1844 –cü oldə Seyid Əli Mühəmməd Şirazda öz dini bəyanatını- 
Özünü Allah tərəfindən göndərilmış peyğəmbər və özünü Bab –Allahın qapısı elan etdi 
(Məmmədəliyev V.M.1985)  . .” Bab özünü ..Yer üzərində  ədalət və bərabərlik dövrü 
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açan Məsiha- Mehdi elan etdi” Bu tarixi Bəhailər bəşər tarixində yeni eranın başlanğıcı 
hesab edirlər. Babın təlimi şəriəti əvəz etməli və müqəddəs Bəyan kitabı isə Quranı əvəz 
edəcək kitab sayılırdı. Bab özünü yeni sülh və ümumdünya qardaşlığı erasının qapısı elan 
edərək sonra Allahın göndərəcəyi yeni bir adamın gələcəyini xəbər verdi. O deyirdi  
“gələcək adam bütün xalqları birləşdirəcək və Yerdə ədalətli və əbədi sülh yaradacaqdır” 
(Meri  Perkins et al, 1992).  Babın təlimi “feodalların, ali islam ruhanilərinin 
özbaşınalığına qarşı, xarici dövlətlərin İranda hökmranlığına qarşı yönəlmiş”)   və yeni 
düzgün əxlaq və əməkdaşlıq, həmrəylik təklif edirdi(Məmmədəliyev V.M.1985. Bu 
təlimə kütləvi şəkildə orta və aşağı təbəqə, müxtəlif yuxarı təbəqədən insanlar qoşuldu və 
alqışladı. Lakin müsəlman ruhaniləri onu təqib etməyə başladılar, Ona islamın şiə 
müctəhidləri kafir adı verərək pislədilər və onların sayəsində  Bab edam edildi; 20 
mindən artıq yeni ideyanın tərəfdarı edam edildi, minlərlə insan İraka qaçdı (Meri  
Perkins et al, 1992).  .  
     Babın təliminin davamçısı Hüseyn Əli Nuri 12 Noyabr 1817 –ci ildə İranda  doğuldu, 
o Babın təlimini daha da dərinləşdirdi və bütöv təlim yaratdı. Sonra Bahaulla adını aldı, 
Bəhailik  təliminin yaradıcısı oldu. Bəhalik İran şahının və islam baş ruhanisi olan baş 
vəzirin təqibləri və zülmü içindən yarandı və geniş yayıldı. Fanatizmin, islam 
mollalarının ağalıq etdiyi İranda minlərlə adamın bəhayi təliminə qoşulması möcüzə idi, 
bu hadisə bu təlimin islamdan üstünlüyünü sübut edirdi. İran ruhaniliyi Baba və 
Bəhaullaya gələn Allahın tapşırığına - vəhyinə inanmaqdan imtina edirdi və bu təlimi 
bilavasitə öz cibi üçün təhlükə saydığına görə onu təqib etməyə başladı. Lakin təqibçilər 
Bəhaullanın məqsədi və ideyaları ilə tanış olandan sonra hər dəfə onu qəbul edir və Allah 
sözü olduğuna inanırdılar. Onun nüfuzu təqiblərə baxmadan artırdı (Meri  Perkins et al, 
1992). Bu onun böyüklüyündən xəbər verirdi. O heç kəsi məcbur etmirdi, onun qılıncı, 
zorakılığı yox idi.  
    Bəhailər bir nəfəri də öldürməmişlər. Insanlar özləri onu axtarıb tapır və qulaq 
asırdılar. Onlar onu İslam hədislərində xəbər verilən peyğəmbər –xilaskar hesab edirdilər. 
Bəhayi dinini müasir  din hesab etmək olar. 
     Bəhaulla Tehranın dəhşətli Syah-Çal zindanında ona Allahdan vəhy gəldiyini aşkar 
etmişdi. Onun yazdığı  Müqəddəs Kitabı Əqdəsdə əsas yer miflərə, əfsanələrə deyil, daha 
çox real həyat məsələlərinə və əlbəttə ki, müəyyən qədər ibadətlərə yer verilir. Bəhai 
təliminin məqsədi insanları dostluq və əməkdaşlığa çağırıb bütün millətləri birləşdirərək, 
gələcəyin dünya dövlətini qurmaqdır. Bu təlimdə  keşiş, molla yoxdur və zorakılıq 
yoxdur. Din indiyədək qan tökmədən, könüllü yayılmışdır. 
 
Dinin strukturu. Allahın İşinin  Mühavizi vəzifəsi 1964 –cü ilədək olmuş, sonra bu 
vəzifə əvvəl yaradılmış Dünya Ədalət Evinə (üzvlər seçilir, nizamnamə qəbul etmişdir) 
verilmişdir. Hazırda dini struktur : Dünya Ədalət Evi, Allah İşinin Əlləri, 11 Kontinental 
Məsləhətçi və dünya Bəhayi yayılma mərkəzindən ibarətdir. Dünya Ədalət Evi  ilkin 
adminstrativ idarə vahidləri rolunda yerli Bəhayi Yığıncaqları, habelə ölkə üzrə Milli 
Ruhani yığıncağı  təsis etmişdir ki, bura üzvlər seçki ilə təyin olunur . Bəhayi dinində də  
ruh, Allah,  axirət, cənnət, cəhənnəm anlayışları var, öləndən sonra insan ruhunun Allahın 
yanına, səmaya gedəcəyi bildirilir. Təlimin əsasını Bəhaullah qoymuşdur. Sonra onun 
oğlu Abdul – Bəha, daha sonra Şövqi Əfəndi Rabbani davam etdirmişdir. Bəhaullahın bu 
təlimində keçmiş dinlərin inkişafa, elmə tormoz olmaları  qeyd olunaraq, özünün 
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təlimində bu keyfiyyətlər ləğv edilmişdir. Dinin idarə və təlim mərkəzi - Dünya Ədalət 
Evi adlanaraq İsraildə, Hayfa şəhərində yerləşir. 
    Bəhayi dininə qoşulmaq heç cür məcbur edilmir və təklif edilmir, qaydaya görə hər kəs 
sərbəst özü istəsə, maraqlansa,  dini qəbul edə bilər. Bəhailərin  doqquz tərəfli ibadət 
evlərinin hər kənddə və  şəhərdə olması vacibdir, burada mahnı oxunması, moizə 
edilməsi, müqəddəs kitabdan oxumalar həyata keçirilir, lakin musiqi aləti istifadə 
etmədən. Burada, habelə müxtəlif dinlərin kitablarından hissələr oxuna bilər, lakin burada 
başqa dinə ibadət ola bilməz. Bahailərin məktəbləri, xəstəxanaları, yetim evləri,  qocalar 
evi və s. mövcuddur. Bəhayilərin öz təqvimləri var, burada ildə 19 ay var və ay 19 gündür 
, sonra isə 4-5 gün əlavə edilir, alınır 365 gün, il 21 Martdan başlayır və bu gün Novruz 
bayramı hesab edilir. Bundan əvvəlki ay isə oruc tutulur. 
    Bəhayi təşkilatları inkişaf layihələrində, savadlılığın artırılması, kənd təsərüfatı  və 
digər sahələrdə dünyəvi məsələlərin həllində iştirak edir. Göründüyü kimi, Bəhayi həm 
dindir, həm insanların problem və həyatlarını yaxşılaşdırmaqda birləşdirci, təşkil edici rol 
oynayır. Bəhayi dinini müasir din və fəaliyyət təşkilatı adlandırmaq olar. Yeganə dindir 
ki, məhz insanları kafirlərə və inananlara bölmür; mövhumat və dini fanatizmin, 
saxtakarlığın əleyhinədir; azad fikirliyi qəbul edir. Bəhayi Ədalət Evi dünya dövlətini 
yaratmaq üçün insanları birliyə və bir – birinə hörmət etməyə, əməkdaşlığa çağırır və bu 
sahədə xüsusi planı vardır. Bəhailərin sayı 8 milyondan artıqdır. 
Bəhayi  dəyərləri: Em və din bir - birinı tamamlayır. İstənilən din elmə ziddirsə, o həqiqi 
deyil. Həqiqəti özünüz tapın. Özünüzün düz, başqalarının səhv olmasını düşünməyin. 
Bütün insanlar eynidir. Səhər, axşam müqədəs kitabdan hissələr oxumağı lazım bilir. Yer 
kürəsi vahid ölkədir, bəşəriyyət isə onun vətəndaşlarıdır . Bütün insanlar vacib təhsil 
almalıdırlar, bu yol ilə insanlar bir - birlərini başa düşəcək və bəşəriyyət birləşəcəkdir. 
 
HINDUIZM 
 
Hinduzm  ən qədim dövrlərdən bəri toplanmış canlı ideyalar, nəzəriyyələr, baxışlar,  
kultlar, mərasimlər ensiklopediyasıdır . Burada istənilən müasir ideyanın köklərini və ya 
özünü tapa bilərsən. Hinduizm, elə bil, material dünya üçün deyil, ideyalar  dünyasının  
üstün olduğu və ideyalar üçün yaşayan insanları əhatə edir. Bu ad altında eyni kökləri 
olan  müxtəlif cərəyanlar vardır. Hinduizmin əsas ideyası başqasına və bütün canlılara 
qarşı zorakılığın yol verilməməzliyidir. Məhz buna görə Keçmiş də, İndi  də bir yerdədir, 
bir yerdə yaşayır; İndi Keçmişi məhv etmir. Hnduizmdə 1500 –dən çox Allah- müqəddəs 
heyvan, ağac, ilahi və ilahə  vardır(BEKM 2002). Hinduizmin əsas anlayışılarından biri 
Dharmadır: Bu kompleks etik   ehkamlar: - həqiqəti əldə etməyə  çalışmaq, düzgün 
davranış, vicdanlılıq, təmizlik, pislik etməmək, canlılara zərər vurmamaq; habelə insanın 
öz icmasının norma və qaydalarına əməl etmək deməkdir. Beləliklə, hinduizm  həm 
ideologiya, həm insan həyatını müəyyən qaydaya salan norma və ritualları sistemi -  
həyat tərzidir.  
     Hinduizmdə qeyd edilir ki, Ruh və Dünya Zəkası incə materiyada cəmləşir, insan 
ölərkən onun ruhu incə materiyaya keçir, sonra isə başqa material varlığa keçir. 
Hinduizmdə  hesab edilir ki, insan  ümumi dünya ruhunun  bir hissəsidir və bu ruh Karma 
qanununa -  insanın keçmiş davranışına uyğun olaraq insana gəlir.  Və sonra insan 
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ölərkən, onun ruhu digər canlılara keçir, nəticədə o, yaxşı işlər görən adam, şah, Allah və 
s. formada yenidən doğulur. 
     Hinduistin məqsədi dəfələrlə yenidən doğulmaqdan xilas olmaq və göydəki ümumi 
ruha qovuşmaqdır. Bunun üçün xüsusi yollar var:  
1) fəaliyyət yolu.: İnsan Dharma borcunu icra etməli, ritualları icra etməli, Allahları ilə 
yaxın olmalı və əcdadlara hörmət etməlidir.  
2) biliklər yolu. İntellektual iş, həqiqətin axtarışı,  şəxsi ruhun - Atmanın Ümumi ruhla –
Brahmanla birləşməsi;  
3) sadiqlik yolu. Allaha (hər kəs müstəqil seçir) emosional məhəbbət, özünü onun 
mərhəmətinə buraxmaq. Hinduizmin tərkibində habelə Buddizmdə olduğu kimi Yoqa ( öz 
bədənını, daxili enerjini və düşüncələrini toplamaq deməkdir)  və Tantrizm təlimi də 
vardır. Əgər  iudaizmdə və islamda , xristianlıqda ilk insan Adəm hesab olunursa, 
hinduizmdə ilk adam  Puruşi və ya Rama adlanır. 
     Hinduizm b.e.ə. 1000-ci ildə yaranmışdır, bu dövrədək isə  4 min il əvvəl, hindilərin  
başqa dinləri - Vedantizm , Brahmanizm olmuşdur ki, burada da heyvanların: - ilan və 
bitkilərin kultu olmuşdur.  B.e.ə. 2000-ci ildə İrandan arilər Hindistana köç edir və öz 
dinlərini də gətirirlər, bu qarışıqdan Veda  dini topluları yaranır : himnlər, mahnılar, 
dualar, qurban şerləri. Daha sonra vedalar (Vedantizm) bazasında yeniləşdirilmiş 
Brahmanizm dini formalaşır. Müxtəlif nəzəriyyə və Allahlar və ilahələrə sitayiş  və dinin 
bir çox məfhumları yaranır. B. e. ə.  birinci minillikdə böhran - vedalara və brahmanizmə 
şübhələr – yaranır; çoxlu dərvişlər, kultlar, müəllimlər, məktəblər formalaşır. Bu zaman 
hinduizm, sonra buddizm və cainizm formalaşır. Brahmanizmə qarşı  Şiva, Vişnu və 
daha sonra  Krişnaya sitayiş yaranır. Burada hesab edilir ki, Allah bu müqəddəslərin 
simasında şəxsə çevrilmiş və  dünyanın birinci səbəbidir.  Hazırda Hinduizmdə  – 
Krişnaizm cərəyanı  daha məşhurdur, müqəddəs kitabı Bhaqavadqita adlanır. Hinduizmin 
yeni erada yaranmış  6 fəlsəfi sistemi vardır: Nyaya, Vayşeşik, Sankhya, Yoqa ,Vedants, 
Mimansa (BEKM 2002). 
     Hinduizmdə insan iradəsi və təcəssüm etdirilmək dərəcəsi azdır, insanın etik  
nəsihətlərə və məsləhətlərə əməl etmək ənənəsi əks etdirilir. Hinduistin həyatı adətlərlə, 
mərasimlərlə, ritual norma və qadağanlarla tənzimlənir. Öz borçuni düzgün icra etmək - 
ləyaqət; bundan kənara çıxmağa aparan hər  şey, habelə insan  xassələri: meyl - həvəs, 
ehtiras, qəzəb, alçaqlıq, özünü yuxarı tutmaq,  paxıllıq  isə günah hesab edilir. 
      Hindusun ibadəti evdə (burada balaca otaqda Allahın heykəli olur), və məbəddə olur. 
O, məbədə Allah üçün gül , meyvə və ətirlər pay aparır, Allahı - onun heykəlini  görür; 
brahman bir hissəsini Allah üçün qəbul edir, digər hissəsini  müqəddəslənmiş qida kimi 
qaytarır. Məbəddə Allaha(bu Krişna, Vişnu və ya başqasıdır) xüsusi ibadət keçirilmir, 
lakin Allaha qulluq etmək ritualı var. Bu zaman brahmanlar Allahı oyadır, yuyur, 
geyindirir, yedizdirir və sair mahnılar oxunur, dualar oxunur. Məbəddə bayramlar zamanı 
hindilər toplaşır və mərasimi icra edirlər. 
 
KRIŞNAIZM 
 
     (Bahktivedanta 1993)  Krişna ən yüksək həzz mənasını verərək Əbədiyyət, Bilik və 
Həzz anlayışlarını birləşdirir. Krişnanın əfasanəsi, eynilə  İsanın əfasanəsinə oxşardır. İsa 
xristianların şəxsi Allahıdırsa, Krişna da Krişnaitlərin şəxsi Allahıdır və konkret adam 
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formasında təsəvvür olunur. B.e.ə. 10-cu əsrdə Krişna haqda mifologiyada hekayələr 
yaranır (BEKM 2002). Allahların xahişi ilə dünyanı pis ruhlardan xilas etmək üçün Vişnu 
Allahı  bir hindus çarı aliləsində doğulacaq uşaqda maddiləşir və dünyaya gəlir. Onun 
gəlməsi peyğəmbərlər tərəfindən xəbər verilmişdi. O doğulandan sonra bütün körpələri 
öldürmək tapşırılmışdı. Lakin Krişna sağ qalır, onu çobanlar qəbiləsinə verirlər. Çobanlıq 
edərək o çoban qızlarla məhəbbət yaşayır - Radhanı sevir, lakin başqası ilə evlənir, 
fleytada çalır, rəqs edir. Sonralar himnlər, kütləvi oxunan mahnılar, rəqslər məhz bu dinin 
yayılmasına səbəb oldu. Krişna, bir çox çətinliklərdən keçərək, möcüzələr və böyük 
qabiliyyətlər, ağıl nümayiş etdirir. Krişna ilahə İndira ilə, demonlarla döyüşür və  nəhayət 
ovçu oxu ilə öldürülür. Yeni eranın 9-10 –cu əsrlərində Krişna  kultu  və dini fəlsəfi 
təlimi Bhaqavadqita kitabının yazılması ilə yenidən bərpa olunur və inkişaf etdirilir. 
Krişnaizm Buddismin əksinədir. Əgər Buddism insanın bu dünyada xilas olmasını 
mümkün sayır və yol göstərirsə, Krişna təlimi bu dünyanı əzab, bədəni isə iztirab 
həbsxanası adlandırır və xilası yalnız öldükdən sonra göyə Krişna  Planetinə getməklə 
çatmağı bildirir.  
    Xilas olmaq üçün insan bütün həyatı boyu Krişnanı dərk etməli(Yoqanı öyrənməli), 
xilasa hazırlaşmalıdır. Yəni öldükdə öz enerjisini ürəyində toplamalı, başı üstündə isə 
həyat gücünü toplamalı, Krişnaya çatmaq üçün xüsusi OM sözünü deməlidir. Krişnanı 
dərk etmək üçün Yoqa sistemi təklif edilir, yəni insan ruhu yoqa meditasiyası ilə 
bədəndən çıxaraq  Krişnanı dərk etməlidir.Yoqa əlaqə deməkdir, Tanrı ilə əlaqə 
vasitəsidir. İnsan bu dünyanın həzzlərindən imtina etməlidir. Həyatın xoşbəxtliyinə və 
bədbəxtliklərinə dözmək lazımdır. Həyat fanidir, insanın məqsədi Krişnanın yanına 
gedib, geri qayıtmamaqdır. Krişnanın olduğu planetdə insan iki, ya dörd əlli ruh olaraq 
yaşayacaqdır – yəni, Krişnaya çevriləcəkdir.  Krişna təlimi tərki - dünyalıq tələb edir və 
hər gün yoqa vasitəsilə Ulu Tanrı- Krişna ilə əlaqədə olmağı təlim edir. Bunu etmək üçün 
ağlı ürəyə cəmləşdirib,  həyatı başının üstünə (iki qaşı arasına) toplamaq lazımdır, buna 
yoqa halı deyirlər. Ölərkən də Yoqa vəziyyəti , Krişnanı yada salmaq və sehrli OM 
ifadəsini demək lazımdır - bu şərtlərlə insanın ruhu Krişnaya – Allaha çatır.  Bu Allah isə 
ruhi planetlərdir, başqa sözlə bu, planetlərdə Krişnanın seçdiyi öz yeridir. Lakin O, öz 
yerində olsa da, hər yerdədir. Krişna hamıdan dövlətli, gözəl, qüdrətli, hamıdan biliklidir. 
Hər şeyin yaradıcısıdır. O iki və  ya dörd əlli təsvir olunur. Krişnaya sitayiş - məhəbbətə 
çatmaqdır. Krişnanı başa düşmək, onunla əlaqəyə girmək üçün  üçün Hare Krişna 
mantrasını oxumaq lazımdır( Hare Krşna, Hare Krşna Hare Krşna Hare, Hare Rama, Hare 
Rama , Hare Rama, Hare, Hare).Təlimdə deyilir:  maddi həyat- doğuluş , xəstəlik, qocalıq 
və ölüm , təbiət - iztirab mənbəyidir. Bu həyatı yararlı etmək mümkün deyil.  Elm bu 
iztirabları həll etməyə acizdir. Bu problemi həll etmək üçün Krişnaizm insanın Yoqa ilə 
məşğul olmasını, ölənə qədər özünü dərk etməsini, tərki dünya olmasını, öləndə isə Yoqa 
vasitəsilə Krişna planetinə çatmasını təklif edir. Oradan daha geri qayıtmayacaq, yəni, 
yenidən doğulmayacaq, əbədi  ruhi həyatda qalacaqdır, Krişna ilə söhbət edəcəkdir. 
Nəhayət, təlimdə deyilir:  “biz həzz və biliklə dolu əbədi həyata çalışmalıyıq. Biz 
inkişafdan imtina etməli, sənayeni, elmi, tikmək, qurmaq, maddi həyatı 
yaxşılaşdırmaqdan imtina etməliyik”. Bunların əvəzində Krişnanı dərk edib birdəfəlik 
onun yanına getməliyik. Krişna orada ruhi planetlərdə əbədi yaşamaq, minlərlə, 
milyonlarla  il ömür vəd edir. Maraqlıdır ki, Krişna təlimində heç bir əxlaqi davranış 
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norma haqda söhbət yoxdur. Hər şey həyatın fəlsəfi mənasının açılmasına və ölümə 
hazırlaşmağa həsr olunub . 
    Bu təlim haqda bunları deməliyəm.  Əgər hinduizm konkret etik həyat və dərk etmə 
təlimidirsə, krişnaizm xalis ruhi təlimdir. Maddi həyatı gözdən salan və yaşamaq 
həvəsini, çalışmaq vəzifəsini öldürən bir təlimdir. Bütün Hindi fəlsəfi dini təlimləri ən 
ağır həyat keçirən insanların ağlının, kütləvi kasıblığın və ədalətsiz cəmiyyət quruluşunun  
məhsuludur. Belə həyatı əsaslandırmaq və toxtaqlıq vermək, dözməyi təbliq edən 
təlimdir. Bu, ağılın insanların real  ehtiyaclarına cavab olaraq məhz hindilər üçün  
yaratdığı  məhsuludur. 
    Mən bu adamlara məsləhət görərdim ki, bu kitabda verilmiş digər nəzəriyəyə Rasional 
cəmiyyət konsepsiyasına və  rasional dünyagörüş nəzəriyyəsilə tanış olsunlar, onda belə 
ümidsizlikdən doğan Krişna ideyalarına ehtiyac qalmayacaqdır. Həyat doğrudan da, 
əzabdır. Bu bütün canlı və cansız aləmə aiddir. Hər şey təsirlər altındadır - insan və hər 
şey belə həyatı yaşamağa məhkumdur, yüksək həyat şəraitinə malik insan da əzab çəkir; 
lakin o bu əzab hissini azalda bilər. Onlar elə bu dünyada xilas olmağın (müəyyən qədər) 
mümkünlüyünü görəcəklər. Yoqanı isə psixi vəziyyətlərini sakitləşdirmək,  yorğunluğu 
aradan qaldırmaq, bəzi xəstəliklərini sağaltmaq üçün istifadə etsinlər. 
 
BUDDIZM. 
 
    Hindistanda b.e.ə. 6-5-ci əsrlərdə  brahmanizmin rituallarına əks reaksiya olaraq 
yaranmışdır.         Buddizmin 3 əsas qolu vardır: Xinayana kiçik çarx, Maxayana ( böyük 
çarx) və Vadcrayana (Almaz çarxı) 
 Hinayana buddizminin əsas ideyası 4 xoş həqiqət haqda təlimdir.:  
1. Hər şey əzab çəkməkdir, arzulara çatmamaqdır: doğulmaq, qocalmaq, xəstəliklər - 
ölüm,  bütün dəyişmələr əziyyətdir. 
2. Əziyyətin,  əzabın səbəbi  ehtiras – ləzzət almaq həvəsidir, var olmaq və ölüb yenidən 
doğulmaqdır.  
3. Həvəsdən azad olmaq əziyyətdən xilas olmaqa aparır.  
4. Əziyyətdən xilas olmaqa  8 yol - orta yol aparır: Qanunu düzgün görmək (Rəy- 
mülahizə), onun haqda düşünmək (Fikir), düzgün nitq ,düzgün  davranış, düzgün həyat 
tərzi, düzgün çalışmaq, düzgün diqqət ( yaddaş) və özünün diqqətini düzgün  toplamaq 
(düşüncə - seyr etmə).     
      Bu həqiqətlər  fikirləşmək və meditasiya obyektidir, hansı ki Budduzmdə dərk etmək 
və mənəvi kamilləşmək üçün  əsas rol oynayır. Başqa sözlə, Buddizm hesab edir ki,  dərk 
etmənin məqsədi əziyyətlərdən xilas olmaqdır. 
     Buddizm əzablardan  o dünyada yox, bu dünyada qurtarmağın mümkünlüyünü deyir. 
Burada ruh yoxdur, lakin şüurun bir - birini əvəz etdiyi vəziyyətləri var, ruhla materiyanın 
ziddiyyəti yoxdur. Yaradıçı və ali varlıq – Allah yoxdur. Budda deyir, insanın taleyi onun 
mənəvi və ruhi çalışmağından asılıdır və bu işə heç bir Allah , insan və ya qeyri - təbii 
qüvvələr qarışa bilməz (BEKM 2002).Buddizm dünyada səbəblik prinsipini qəbul edir 
     Buddizm xilas olma dinidir, deyilir ki, əzablardan xilas olmaq olar, buna görə 
Buddizm insanlar arasında geniş yayılıb. Lakin bu xilas fikirdə xilas olmaqdır. Bundan 
fərqli olaraq Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsində (bax hissə2) insanın  reallıqda 
vəziyyətini- (yaşayış, su ,qida, paltar, təhsil, müalicə, mədəni)  özünün  ictimai qayda və 
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icrada  iştirakı ilə və əməyi ilə  yüngülləşdirən,  yaxşılaşdıran yol təklif edilir. Bundan 
sonra isə Buddizmin emosiyaları sakitləşdirmək metodu – meditasiya faydalıdır. Buddism 
Tailand xalqının əsas dinidir. 
Buddanın həyatı. B.e. ə. 483 –cü ildə Himalay dağları ətəyində indiki Nepalda Şakz  
çarının  ailəsində Siddxartxa (və ya Şakyamuni) doğulmuşdur. Doğulandan bir neçə gün 
sonra anası ölür, lakin ona xəbər verə bilirlər ki, o qeyri - adi uşaq doğmuşdur. Rəvayətə 
görə onun anası mayalanma olmadan doğmuşdur. Uşağın bədənində gələcək dünyanın 
hakimi nişanələri var imiş. 16 yaşında o iki qızla evlənir və qayğısız həyat yaşayır. O üç 
dəfə sarayı tərk edərək küçədə Bir qocanın, Xəstənin , matəm mərasimimn  keçdiyini 
qörür: Üç böyük bəlanın- Qocalığı,əzabı və ölümü dərk edir. Dördüncü dəfə o kasıb  bir 
monaxı (dərvişi),- onun necə sakit və nurlu sifəti olmasını görür və dünyanın bəlasına 
qarşı dərmanı kəşv edir. Gecə o, oyanaraq  yanında yatmış qadınların yorulmuş 
bədənlərinə baxaraq, yenidən bütün maddi həyatın fani - müvəqqəti olduğunu dərk edir. 
Öz adını Qautama (Çobanların yaxşısı deməkdir )qoyur. O dəqiqə sarayı tərk edir,  dərviş 
paltarı geyərək, dərvişlər içərisində asket həyatı keçirir və 6 il  fəlsəfə və yoqa  
elmlərindən dərs almağa başlayır və öz iki müəllimini də öz dərk etməsində geri qoyur. 
Sonra o öz bədəninə ac qalmaqla əziyyət verməyə başlayır, öz məqsədinə çata bilmir və 
bunun mənasız olduğunu anlayır, nəhayət, ona verilən düyü yeməyini yeyir. O, qərara 
gəlir ki, həqiqəti dərk edənə qədər yerindən tərpənməsin , səhər açıldıqda o, dörd  
həqiqəti dərk etdiyini hiss edir. Bu yol ilə o maariflənir  və qeyd edilən 4 həqiqət haqda 
təlimini elan edir və təlim verməyə başlayır . O dünyanı tam dərk edərək hesab edir ki,  
yaşamaq əziyyət çəkmək və sonsuz sayda doğulmaq və ölməkdir, bundan xilas olmaq  
olar. Qautama  özünün əvvəlki həyatını Bodxisatva olmasını yadına salır və başa düşür  
ki, maariflənərək artıq yenidən doğulmaqdan xilas olmuşdur. 
    Digər dünya dinləri - Orta Şərq  teist  dinləri həm  pessimist , həm də optimist üsullu  
təlimdir, yəni, fikirlərini  həm təsdiq, həm də əsasən inkar formasında bildirir, məsələn: 
etmə, oğurlama , öldürmə,  aldatma, iki Allaha sitayiş etmə;  yaxşı iş gör, səbr et, şükr et, 
zəkat ver, bağışla kimi 
Buddizm isə  digər dinlərdən fərqli olaraq pessimizm prinsipinə əməl etmir. Burada təlim 
təsdiq prinsipilə qurulur. Yəni elə - düzgün fikirləş, şalış , öyrən və s.  
Buddanın filosoflar üçün maraqlı olacaq aşağıdakı fikirləri vardır: 
Buddanın yolu   Brahmanların müdafiə etdiyi “Mən”- i heç nəyə çevirməkdir, nəticədə 
ətraf mühitin hadisələri heç nəyə çevrilir. 
Budda haqda rəvayətə görə, o, hesab edirmiş ki, dünya tamam mənasızdır, o əbədidir, 
həm də əbədi deyil; sonludur – sonlu deyil ; can və bədən birdir , həm də bir deyil. 
Budda  şeyləri mahiyyətsiz boş hesab edirdi. O deyirdi, mövcudluq var, lakin mövcud 
olan yoxdur; əziyyət var, əziyyət çəkən yoxdur. ( bax:  buddizm http://ml.volny.edu) 
Əlbəttə bu ifadələrə müxtəlif  məna vermək olar. Qoy filosoflar bu ideyaların və digər 
fikirlərin səbəbini və mənasını açsınlar. 
     Qautama , ona açılan həqiqəti və orta yolu 45 il ərzində təbliğ etməyə başladı. O,  80 il 
yaşadı, ölərkən özünə davamçı təyin etmədi və dedi “məni davam etmək istəyənlər  hər 
kəs bu Qanuna özü bildiyi  kimi əməl etsin”. Sonra ona Budda adı verildi və 
ilahiləşdirildi.  Mənbələrdə göstərilir ki, Şakyamuniyə qədər 6 Budda olmuşdur.  
Rəvayətə görə buddistlər  yeni Maytreya (məhəbbət)- Buddasının gəlişini gözləyirlər. 
Dini kitablarda Buddanın bütün varlığın ali prinsipi olduğu deyilir, o, hər yerdədir, hər 
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şeydədir.  İnsanlar Qanunu və  çoxlu dəfə yenidən doğularaq mənəvi kamilliyə çatandan 
sonra  Buddaya çevriləcəklər. Habelə Budda  dünyadır. Çoxluq -  vahidliyin (təkin) ötüb 
keçici  illuziyalarıdır.   
     Həqiqəti dərk etmək və öz  psixo - filziologiyana  təsir etmək üçün mantra adlanan 
AUM, OM , HAM, PAM, VAM, LAM səslərini də Buddism ixtira etmişdir (Medvedev 
1996). 
     Buddistlərin kilsə təşkilatı yoxdur, lakin 3 dəyərə əməl etmək lazımdır:  Budda , 
Dharma, Sanqkya. 
     1. Budda  maarıflənmiş, işıqlanmış varlıqdır. Mənəvi yüksəkliyə təbii yolla –ağıl və və 
qəlbinin vasitəsilə  və uzun dövrü əhatə edən yenidən doğulma(sansara) yolu ilə 
çatmışdır.  Mənəvi yüksəlişin ən yüksək pilləsi Maariflənmə və Sakitləşmədir (nirvana) 
ki, bu xilas olmağın və mənəvi fəaliyyətin ən yüksək məqsədinə çatmaq deməkdir, hansı 
ki, başqa dinlərin Allahları və müqəddəsləri çata bilməzlər. 
2. Dharma – qanun  maariflənmiş insana açıqdır,  kainatın əsas mənası və  dünyada gedən 
proseslərin qarşılıqlı bağlılığı və hər şeyin qarşılıqlı əlaqəsidir. Bu qanunu Budda   aşkar  
etmiş və şagirdlərinə  Söz , hekayə formasında xəbər vermişdir. Bu qanun 3 zənbil -
tripitaka( bu toxunma zənbillərdə  palma yarpağında yazılmış tekstidir) :  1 Sutralar,  
Buddanın öz təlimi -Nizamnamə zənbili, 2.Vinaya, Qanun – intizam qaydaları zənbili, 
3.Abhidharma - söhbətlər və məsləhətlər- izahatlar zənbili.  
3. Sankyha  - heç bir mülkiyyəti olmayan kasıb və bərabərlər icmasıdır. Bu icma qanunu 
yaşadır, bilikləri  və ustalığı qoruyub saxlayır və nəsildən nəsilə verir. 
     Buddizm cəmiyyətdən kənara atılmış kasıb və dilənçilər  hərəkatı kimi başlamışdı , 
belə ki, Budda onlara öz qanununu təklif etdi . Budda onlara  icma qardaşlığı formasında  
yaşayaraq əzablardan xilas yolunu  göstərdi.  Bu yer icma –monastır ağıl və psixikanı 
səmərələşdirmək üçün çox yaxşı yarayırdı (BEKM 2002). 
 
 Hinayana.  Burada qanunun məqsədi göstərilir, deyilir ki, Budda qanunu  o adamlar 
üçündür ki, onlar ən ali mənəvi məqsədlər, yenidən - doğulmadan xilas olmaq üçün iki 
son hədlər arasında Orta yol seçmək məqsədini güdür. Son hədlərdən biri -  dünyəvi 
arzularını təmin  etmək, ikincisi -  arzulardan imtina etmək, bədənini öldürmək, özünü 
əziyyətlərə düçar etmək , öz mənliyini azad etməkdir. Orta yol isə bunların hər birindən 
imtina etməkdir - orta yol seçməkdir. Budda məsləhət görürdü ki, bunun üçün hər  iki 
kənar yoldan imtina edin, müvazinəti (həddlər daxilində, hövsələdən çıxmamaq) – 
davranışda, sözdə, düşüncələrdə əldə etməyə çalışın,  sevgiyə, bütün canlılara rəhm 
etməyə , məqsədlərinizin təmizliyi ilə sevincə çalışın. Bunları əldə etmək şərti  öz MƏN – 
indən  və MƏNİM anlayışından imtina etməkdir. 
     Tam sakitlik- rahatlıq  əldə etmək (Nirvana) bütün dünyəvi  qayğıları, vəzifələri 
kənara qoymaq öz həvəs və bağlılıqlarını yaddan çıxarmaq öz qohumlarını unutmaq və 
monax kimi başını qırxmaq deməkdir. 
     Budda deyirdi ki, dünyada əbədi mahiyyətlər, ölməz Allahlar yoxdur, çürüməyən 
cəsədlər yoxdur və ümumiyyətlə hər hansı bir dəyişməyən şey yoxdur, yalnız 
dayanmadan yaranma, inkişaf, dağılma, ölüm,  materiallaşmamış vəziyyət və 
materiallaşmış vəziyyət vardır. Hər varlıq öz davranışından asılı olaraq əvvəl Allah, 
heyvan və cəhənnəm qurdu formasında  çox dəfə  yenidən doğulmuşdur (buna karma 
deyilir).  İnsanın sərbəst mənəvi və əxlaqi çalışması onun taleyini həll edə bilər. 
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Mahayana buddizmi . Bu təlimin əsas ideyası ən yüksək mənəvı və əxlaqi pilləyə çatmış  
maariflənmiş insan - Bodhisatvadır. Bunun üçün 10 növ kamilləşmə  yolu təklif edilir ki, 
nəticədə insan fövqəltəbii qabiliyyətlər əldə edir:  aydıngörmə, aydıneşitmə, başqalarının 
fikrini oxumaq, keçmiş doğulduğu formalarının yaddaşı, möcüzəli qüvvəyə sahib olmaq. 
Boddhisatva həmişə bilik və yaxşı işlər görərək Boşluğun sirrini dərk edir. Bu boşluqda  
boşluqdan fərqlənməyən və fikirlə təsvir edilə bilməyən  varlığın absolyut vahidliyi - 
Budda var. Bütün başqa şeylər Sansara və Nirvana illuziyadır, şüurun oyunudur,  
yalandır. Bu yalandan - illuziyadan xilas olmaq buddalığa çatmaqdır, hansı ki həmişə, hər 
yerdə, hər şeydə, habelə bizdə var. Başqa sözlə, bütün dünyanı Buddanın bədəninə 
oxşatmaq olar. Qanun – Budda və boşluqdur 
     Buddizmin əsas əxlaqi tələbi - özünü  və başqa insanı, habelə heyvanı öldürməkdən  və 
zədələməkdən imtinadır.  
 Bu tələbdə bir çox əxlaqi normaların kökü vardır: pislik etməmək, acıqlanmamaq, 
məhəbbət, rəhmdillik, dostluq.  Bu tələbə əməl etmədən xilas olmaq yoluna düşə , 
meditasiya (dərin düşünmə) etmək, intuisiyanı səmərələşdirmək, özündə əzabkeşə 
yaxınlıq hissi yarada bilməzsən. 
 Vadcrayana. Burada müxtəlif yoqa təlimləri əks etdirilir. Və hesab edilir ki, 
maariflənməni bu həyatda əldə etmək olar. 
     Buddizm müxtəlif məktəblərə bölünərək iki - Qırmızı və Sarı monax qrupunda 
mövcuddur. (Bax: http://ml.volny.edu). Hazırda buddismdə refoma çağırışları, Buddanın 
təlimini  müasir həyata uyğunlaşdırmaq,  onun korrupsiyaya uğraması və bundan 
təmizlənmə üçün inkişaf monaxları hərəkatı yaranmışdır ( Ketudat 1990) 
 
KONFUÇI TƏLIMI  
 

Konfuçinin kəlamları  
“Nəcib, vicdanlı adam ədalət;  kiçik(nadan) adam xeyrini güdər. 
Ləyaqətli insan görəndə ona bərabər olmağa çalış; ləyaqətsiz insan görəndə öz daxilinə 
nəzər sal (özün haqda düşün). 
Sarsılmaz  ORTA, ən yaxşı məziyyət, ləyaqətdir, ancaq çoxdan insanlar arasında azdır. 
Yuxarıda duranların əgər şəxsi davranışı düzdürsə, əmr verməsələr də hər iş düz gedəcək; 
əgər davranışları düz deyilsə, əmr versələr də heç kim onları eşitməyəcək. 
Konfuçidən soruşurlar ki, İnsanilik nədir? Cavab verir: insani olmaq özünə qalib gəlib, 
əxlaqa əməl etməkdir. İnsanilik əldə etmək  başqalarından deyil, özündən asılıdır.... O 
şeyə baxma ki, o əxlaqdan kənardır,  o şeyi öyrənmə ki, əxlaqa aid deyil, o şeyi danışma 
ki, əxlaqa aid deyil. 
Qoy şah- şah olsun,  xidmətçi –xidmətçi, ata-ata, oğul –oğul olsun. 
Pisliyin əvəzini  ədalətlə ödə, yaxşılığın əvəzini  yaxşılıqla  ödə. (Qeyd:  görünür ki, bu 
məsələnin həllini Konfuçi daha rasional tapmışdır. Belə ki, Xristianlıqda İsa deyir 
“pisliyə yaxşılıqla cavab ver, bir şillə vursalar, o biri üzünü tut, köynəyini istəsələr çıxart 
ver”). 
Bir nəfər Konfuçidən soruşdu ki, elə bir söz de ki, bütün ömrüm boyu ona əməl edim. 
Müəllim dedi: Özünə arzu etmədiyini, başqalarına etmə”. 
      Konfuçilik Buddizm kimi əslində din deyil . Hər iki təlimdə Allah yoxdur. 
Həyatı.  
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Konfuçi (Çin dilində Kun Fu Çzı) –qədim Çin mütəffəkiri - müəllimidir. B.e.ə. 479 –cu 
ildə doğulmuşdur. Atası anasından 45 yaş böyük idi  və öləndə onun 3 yaşı var idi. 
Cavanlığında çobanlıq edər, ambarlara nəzarət edirdi. 50 yaşında dövlət vəzifəsi alır, 
lakin tezliklə onu tərk edir. Sonrakı 13 il Çinin əyalətlərini gəzərək hakimləri,  özünün 
etik - siyasi təlimini qəbul etməyə təbliq edir, lakin qiymət verilmir, sonra o müəllimliyə 
başlayır və çoxlu şagird ondan dərs almağa gəlir. 
Təlimi.  
 Çin əyalətlərinin bir - biri ilə müharibələri və qarışıqlıq   Konfuçinin insanda olan təbii 
yaxşılıq xasəsinin  olmasını aşkar etməyə və  yeni mənəvi fəlsəfə yaratmasına səbəb oldu. 
Cəmiyyətin quruluşunun ailə münasibətlərinə oxşar qurmağı təklif etdi, burada böyüklər 
kiçiklərə qayğı göstərir; kiçiklər isə məhəbbət və sədaqətlə cavab verirlər, böyüklərə 
hörmət edirlər. Oğulun atasına hörmət etməsi və eşitməsi  əsas tələb idi. Tələb edilirdi ki, 
böyüklər kiçiklərin əvəzindən məsələni həll etsinlər. Konfuçi Çin üçün babaların ənənəvi 
kultunu saxlamağı məsləhət görürdü. Təlimin əsasında bu prinsiplər durur: 1) yaşına, 
sosial vəziyyətinə, nəslinə, kişi və ya qadın olmasına görə böyüklərə hörmət; 2) bütün 
insanı münasibətlər ənənəvi və keçmişdə çox nümunələri olan  əxlaq və davranış 
qaydalarına uyğun olsun. 
Təlimdə 2 istiqmət var. 1)müəyyən mədəniyyət- yəni hər adam müəyyən biliklərə malik 
olsun və əxlaq və davranışa uyğun öz qanuni , düzgün yerini seçsin; 
2) insanilik - şəxsiyyətlər və qruplar  arasında elə xarakterli münasibətlər yaradılsın ki, 
hər insan əvvəlcə  ətraf insanlara özünə arzu etmədiyi arzuolunmaz təəsürat, emosiya, 
inciklik  yaratmamaq barədə düşünsün. Başqa sözlə, 1)oğul sadiqliyi -hörməti, 2) əxlaq, 
3) insanilik, 4) mədəniyyət Çin xalqını, onların fikrincə, başqa  “varvar” xalqlardan 
fərqləndirən əlamətlərdir. Konfuçilik belə formada Alimlərin dini adını almışdır. Konfuçi 
təlimi sayəsində hazırda milyard yarım Çin əhalisi harmoniya və razılıqda bir - birini 
incitmədən yaşaya bilir.Və dövlət məmurları onun və şagirdlərinin kəlamları haqda yazılı 
imtahan verəndən sonra vəzifə alırlar. Konfuçi təliminə müxtəlif mərasim və adətlər, dini 
təsəvvürlər  əlavə olunaraq dini xarakter almışdır. 
     Konfuçi hesab edirdi ki, hər bir vicdanlı, əsl insanın borcu qorxmadan, kəskinliyilə 
dövlət məmurlarının  sui - istifadələrini aşkar etməkdir. 
     Konfuçi din yaratmırdı, bir dəfə şagirdi ondan o  biri dünya həyatı haqda  soruşdu, o 
dedi : “insanlara vicdanla xidmət etməyi öyrənmədən, ruhlara  yaxşı xidmət etmək 
olarmı?” Konfuçi  öləndən sonra onun şərəfinə məbədlər tikildi və o, ilahiləşdirildi , 
imperatorun fərmanı ilə Konfuçi Allah elan edildi, onun  bəşəriyyətin birinci müəllimi 
kultu yaradıldı. İmperatorun əmrilə ildə 4 dəfə ona  qoyun, donuz və buğa qurban kəsilir 
və hər şəhərdə məbəd tikilir. Konfuçilik Çində rəsmi inam təlimi qəbul edilmişdir, onun 
nəsli indi  100 min nəfəri keçir (BEKM 2002). 
 
Konfuçi təliminə rasional baxışdan şərh . 
 
     Konfuçi təliminin gözəlliyi orasındadır ki, bu təlim aşağıdakı prinsipləri üzərində 
qurulmuşdur:  
1. Cəmiyyətdə insanlar, qruplar, millətlər arası münasibətin ən düzgün prinsipini qəbul 
edir - Özünə xoş gəlməyəni başqasına etmə! 2. Orta vəziyyətdə yaşa. 3. Əxlaqa əməl et. 4. 
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Mədəniyyət: biliklərə malik olmaq , əxlaq və davranış tərzi. 5. İnsanilik. 6. Ədalət. 7. 
Dövlət məmurlarını qiymətləndirmək  8. Biliklərə yiyələnməklə, kamilləşmək.  
      Bu təlim Avropada və Şərqi Asiyada və Afrikada yayılmış digər bəzi dinlərdən fərqli 
olaraq  heç bir zorakılq, ikiüzlülük, xəyanət və hiyləgərlik , aldatmaq siyasətbazlıq kimi 
davranış nümunələri vermir. İnsanlara özünün şəxsi və  düzgün  həyat nümunəsini təqdim 
edir. Təsadüfi deyildir ki, Konfuçi təlimi eləcə də  hinduism və buddizm təlimləri Qərb 
dinlərindən fərqli olaraq zorakılıq olmadan insanların könüllü inamı ilə qəbul edilmiş və 
könüllü əməl edilir. 
     Əgər Qərbı Asiya və Avropa  dinləri içərisində bəzisi yaranması ilə, bəzisi yaranandan 
400 il sonra hakimiyyət, bizness, istismar vasitəsi oldusa, Konfuçi təlimi belə istifadə 
edilə bilmədi Çünki burada “başqa cür düşünənləri öldür, tabe et” prinsipi yoxdur. Digər 
tərəfdən, əgər Şərqi Asiya və Avropa duinləri müxtəlif qeyri - elmi dünyagörüşlər 
uydurub və insanların  təbii olaraq  icra etdikləri əxlaq qaydalarını Allah adından elan 
edərək və başqa cür düşünənləri kafir, eres elan edərək insan düşüncəsi üzərində 
qadağanlar qoydularsa, Konfuçilik bunu rədd etdi . 
    Bu təlimdə bütün nəsillərin böyüklərə hörməti və onların məsləhətinə əməl etmək 
zəruri şərtdir. Bunun üçün yaşlı nəslin məsuliyyəti və gənclərlə yaşlıların fasiləsiz 
ünsiyyəti, daha yaxın ailəçilik münasibətləri tələb olunur. Şübhəsiz, hər bir təlimin pis 
məqsədlə istifadə olunmaq ehtimalı vardır 
    Müasir dövrdə həyatın   mürəkkəbləşməsi ilə böyüklərin vaxtından əvvəl ölməsi,  
boşanmalarla əlaqədar ailənin dağılması, insanların ailə əlaqələrinin qırılması, böyük 
tərbiyəsi görməyən uşaqların yeni nəsil verdikdə öz uşaqlarına böyüklük edə bilməməsi 
hadisələri baş verir. Nəticədə belə yeni nəsil öz uşaqları qarşısında məsuliyyəti dərk edə 
bilmir, uşağın mənafeyini deyil, öz şəxsi eqoist məqsədinin əldə edilməsinə üstünlük 
verir. Bu halda böyük məsləhəti zərərli olur. Gənclərin həyatı pozulur, uğurlu ailə qura 
bilmir, uğurlu peşə və sənət ala bilmir. 
Bu problem  Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsində həll olunur: Gəncələrin də yaşlıların da 
rasional məsləhət mütəxəssislərindən –futuroloq  və psixoloqdan məsləhət alması hər işi 
onların fikrilə analizdən keçirmək və daha düzgün yol tapmaq tövsiyyə olunur. Burada 
yalnız öz müdrikliyini və davranışını real həyatda sübut etmiş ağsaqqalların məsləhət 
vermək səlahiyyətləri qəbul edilir. 
Konfuçilik təliminin mənfi keyfiyyətlərindən biri konservatizmi qorumaq, dəyişiliklər 
etməmək, böyüklərin sözü ilə yaşamaqdır. Böyüklər isə keçmiş həyatı müdafiə edir, 
yeniliyi anlaya bilmir, öz təcrübəsindən artıq bilmir.Bu təlimdə buna görə böyüyün 
müdrik , məsuliyyətli olması tələb olunur. 
      Beləliklə, tək bir böyüyün deyil, böyüklər – ağsaqqallar şurasının prosedurlar üzrə 
hazırlanmış  məsləhəti daha səmərəli olardı.  Konfuçilik dövlət rəhbərlərinin müdafiəçisi 
kimi çıxış edir və onların kamil olmasını qəbul edir, başqa sözlə ictimai sistemin 
təkamülünü deyil, dəyişdirilməməsini müdafiə edirdi. Lakin bu vəzifələri ən nadanların 
asanlıqla tutacağını, korrupsiya və rüşvətin olmasını, dövlət məmurlarını müşahidə və 
tənqid edənlərin onlar tərəfindən məhv edilmələrini  nəzərə almırdı.  Bu amilə görə Çin  
dövləti 18 –ci əsrdə Avropa kapitalist dövlətlərinin müstəmləkəsinə çevrildi. Avropalılar 
Çində insanların dinc üzüyola və tərbiyəli davranışından, özünü qorumaq üçün tədbirlər 
görməməsindən,  mühitin tələblərinə görə uyğun dəyişməməsindən sui - istifadə etdilər 
və oranı qəsb etdilər. 



 296 

DINLƏRƏ RASIONALIST BAXIŞ 
 
Ümumi müşahidələr 
      Dinlər bizim əcdadlarımızın onları əhatə edən ətraf mühitin mənasını anlamaq 
cəhdlərindən yaranmışdır . Dini mənbələrdə yazılan bu primitiv əfsanə və miflər sadəcə 
bizim dünyamız haqda müasir biliklərimizə uyğun gəlmir və  bu günün teoloqlarının 
bütün söz oyunları – hansı ki hər bir əfsanəyə cürbəcür məna uydururlar – bu faktı dəyişə 
bilməz. Xüsusilə, elmi metod, adamların  “vəhy-xəbər”(откровение) üsulu ilə nəyi isə  
müəyyən  etmək və ya  anlamaq cəhdlərinə gülür. Hər yeni zamanda biz nə isə yeni bir 
şey öyrənirik və əvvəlki inamımızı bununla dəyişirik. Liberal dini qulluqçuların qədim 
inancları və xürufatı-sueveriyanı müasir elmin reallıqları ilə barışdırmaq-uyğunlaşdırmaq 
cəhdləri göstərir ki, fundamental səviyyədə onlar  elmin reallığlarını  qəbul etmirlər. 
Köhnə ehkamlardan imtina etmirlər, onlara tarix davam etdikcə yeni mənalar verməyə 
çalışırlar. Ağla batmaz miflərə, əgər onlar yazıldığı zaman və min illər ərzində reallıq 
kimi qəbul edirdilərsə, indi 21 –ci əsrdə alleqoriya, metafora   adı verirlər. Dini təşkilatlar  
cəmiyyətlərdə davranışa istiqamət vermişdir və bu baxışlar saysız tiraniyalara, 
repressiyalar və anti intellektual hökumətlərə və rejimlərə səbəb olmuşdur (Jon Nelson  
2003)                    
     Dinlər haqda müxtəlif mütəfəkkirlər onların mahiyyətini və səbəbini açan  qiymətlər 
vermişlər. Məsələn,  Amerika filosofu Tomas Peyn (1737-1809) yazmışdı:   ”Mənə belə 
gəlir ki,  kilsələrin  bütün təşkilatları - bu Xristian, Yəhudi və ya Türk olsun – qorxutmaq 
və kölə etmək  və hakimiyyəti və gəliri monopliyalaşdırmaq məqsədilə qurulmuş insan 
ixtirasından başqa bir şey deyil”  
     Nikkolo Makiavelli, böyük İtalyan mütəfəkkiri 15-ci əsrdə yazırdı : ”Din və Allah 
müdrik adamlar tərəfindən sadə xalqı ictimai quruluşun yaxşı olmasına inandırmaq üçün 
ixtira edilmişdir”(Грацианский  П.С, 1983)   
     Əgər bu günə qədər dövlət bir qrupun qalan hamının üzərində şəxsi iqtisadi, sosial 
məqsədlər uğrunda qanunlar və idarəetmə diktaturasıdırsa, din bir dini qrupun qalanlar 
üzərində eyni məqsədlər üçün  mənəvi ideoloji üstünlük diktaturasıdır. 
    Din lideri olan bir qrup adamın öz üstün yaşama., nüfuz  məqsədini təmin edən 
beyinlərə yeritdiyi həyat tərzi, sitayişlər, dünya haqda nəzəriyyə və onun istifadəsi 
sistemidir. Bu sistem   qorxu və ümid hisslərinə hesablanmış  və dünyanın və  hadisələrin 
hələ öyrənilməmiş naməlum səbəblərinə və ya onların bilinməməsinə əsaslanır. Bu 
sistemdə əsas amil dini başçı və dini xidmətçilərdir. Yəni bütün din sistemi, bir tərəfdən, 
dini başçı və dini qulluqçulara yaşayış vasitəsi kimi xidmət edir. Digər tərəfdən, aid 
olduğu insanlara xidmət edir. Analoji olaraq elm də, dövlət də, hər hansı digər təşkilat,  
partiya belədir. Hələ dövlətlər olmayanda gələcək dinin rüşeymləri - şamanlıq  kiçik 
dövlət funksiyalarını icra etməyə cəhd edirdi. Bəzi yerlərdə şamanlar  icmanın başçısı idi, 
bəzi yerlərdə dünyəvi qəbilə başçısı ilə yaxın statusu var idi. Onun  köməkçisi idi       
Tarixi analiz göstərir ki, dinlərin yaranması və yayılması ilə məhz insan tarixində 
münaqişələrin artması və təşkil olunmuş münaqişələrin baş verməsi, insanın insanı  
öldürməsi, qarət və zorakılıq yeni vüsət aldı. 
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Dinlərin  funksiyalarının  evolyusiyası 

Dinlər: Ibtidai 
icma,(daş- 
dəmir dövrləri ) 

Quldarlıq  Feodalizm Kapitalizm Sosializm 

Şamanllıq Həkimlik, 
məsləhətçi, yas 
, doğum, ad 
qoyma, bayram, 
pis ruhları 
qovmaq  
mərasimləri, 
ovsunlar, 

Eyni qalır, əlavə fala 
baxmaq, gələcəyi 
demək 

Eyni qalır, 
əlavə: dualar 
yazmaq  

Eyni qalır, əlavə: 
müxtəlif  
cadugərlik 
xidmətləri 
genişlənir 

Gizli xalq 
loğmanı adı
ilə qalırlar, 
fəaliyyət 
məhdudlaşır

Çox 
allahlı 
dinlər. 
Kahinlər. 
(İnduizm, 
Roma 
Yunan və 
digər) 
 

Həkimlik, 
məsləhətçi, yas 
, doğum, ad 
qoyma, bayram, 
pis ruhları 
qovmaq   
mərasim- ləri, 
münəccimlik 

Əlavə : 
Hesabdarlıq 
Sahibin köməkçisi, 
məsləhətçi 

Eyni qalır, bəzi 
dinlər ləğv 
olunur 

Müstəqil, bəzi 
məbədlərdə 
icmalarda qalır, 
dini sitayişlərə 
nəzarət və təlim 

Funksiyalar
azalır, 
tələbat azalı

İudaizm Bu zaman 
yaranmamışdı. 
Ancaq şamanlar 
var idi, çox 
allahlara sitayiş 
var idi 

Həkimlik, məsləhətçi, 
yas , doğum, ad qoyma, 
evlənmə, bayram, pis 
ruhları qovmaq , dini 
mərasimləri, icma 
qanunlarına, həyatına 
nəzarət  

Eyni rol,  Dini mərasimlərin 
nəzarətçi  və 
icraçısı, doğum yas 
ad qoyma , 
evlənmə digər 
funksiyalar dövlətə 
keçir 

olmamışdır 

Xristianlıq Yeni era, 
yaranma 
ərəfəsindədir. 
İudaizm icması 
içindən fərqli 
təlim kimi icma 
forma - sında 
yaranır və 
ayrılır 

 Hələ 425-ci ilədək 
dövlət dini deyil yalnız 
həyat tərzi və əxlaq 
təlimidir 

 Dövlət dini 
olur,sonra 
dövlətləri özünə 
tabe edir, din 
biznesə 
hakimiyyətə 
varlanmağa 
xidmət etm-əyə 
başla -yır. 
Məhdud 
dərəcədə elmlə 
məşqul olur 

 Dövlətdə vacib yer 
tuturlar, dini 
fəaliyyət biznesə 
çevrilir və 
cəmiyyətin 
tormozu olur, elmə, 
inkişafa dəyişikliyə 
düşmən olur. Sonra 
din reformasiya 
edilir, kapitalizmə 
uyğunlaşdırılır, 
dövlətdən ayrılır 

Məhdudlaşı
, dini 
təbliğat 
qadağandır.
Kilsələr 
müstə  qil 
olur, dinə 
tələbat azalı
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İslam olmamışdır 7-ci əsrdə xristianlıq 
iudaizm, zərdüştlük 
əsasında  yaranır. 
Qəbilə icmaları dövləti 
əvəz edir.Yeni dini 
rituallar yaranır.İcma 
qanunları verir. 
Nəzarət,  məhkəmə rolu 

Dini  dövlət 
rejimı və həyat 
tərzi 
Mərasimlər. 
rituallar 
ibadətlər 

 Bəzi yerlərdə dini 
dövlət qalır, 
bəzilərində yalnız 
sitayiş, inam rolunu 
daşıyır 

Sıxışdırılır 
dini xürufat
qadağan 
edilir və əks
təbliğatla 
rolu azalır 

Buddizm Tunc dövründə 
yaranır 

Dini rituallar, 
meditasiya, yoqa 
sağlamlıq, sülh, biliklər 
təbliğatı və icrası 

Eyni qalır dini 
icmalar sankya  

Eyni qalır Eyni qalır 

Konfuçian
izm 

Etik təlim 
rolunda yaranır 

Etik təlim böyüklərə 
hörmət və çarı müdafiə 
edən təlim 

Eyni qalır 
genişlənir, 
adətlər, 
mədəniyyət 

Tələbat artır. idarə 
-nin etik təlimi 
rolunu daşıyır 

əvvəl 
sıxışdırılır 
lakin sonra 
inkişaf 
etdirilir 
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      Belə ki, əgər əvvəl insanlar bir- birləri arasında təbii  kiçik münaqişələrdə olurdularsa,  
dinlər yayılandan sonra bu münaqişələr təşkil olunmaqla və yeni  dini  dəyərlərin, 
inancların dominantlığı  uğrunda münaqişələr çoxaldı. Teist dinlər başqasına qarşı 
zorakılıq və öldürmək, ayrı - seçkilik üçün  yeni ideoloji bəhanə, əsas verirdi. Bu barədə 
Abu Al –Maari (973-1057) yazırdı ki, dinlər yarananda insanlar arasında düşmənçilik 
yarandı (Грацианский  П.С. и др. 1983). 
 
Dinlərin əsaslarının analızı 
    Buddizmdən başqa bütün dinlər konservatizmi müdafiə edir. Dinlər qurmaq, yaratmaq , 
inkişaf təlimi deyil, ictimai sistemin eyni qalmasını müdafiə edən sistemdir. 
    Dinlərin  təlimi ilə tanış olduqda, iki qarşılıqlı əks mahiyyətləri aşkar seçmək olur:  
Xeyir – Şər; Yaxşı- Pis; Cənnət – cəhənnəm; Xeyirli mələk və pis şeytan; Xeyirli ruhlar 
və Şər ruhlar. Hətta Quranda mələklərin çox olduğu və hər birinin müxtəlif funksiyalar 
icra etdiyindən xəbər verilir, habelə şeytanların da çox olduğu və baş şeytan olduğu 
bildirilir;  çox Allahlı dinlərdə də eyni bölgü var: Xeyir Allahı və şər Allahı, bu dünyanın 
Allahı və ölülər dünyasının Allahı, müxtəlif vəzifə daşıyan Allahlar. . Əvvəl çox 
Allahlara sitayiş, sonra isə qəbilə, tayfa birliklərinin birləşərək ilk dövlətin yaranması ilə 
əlaqədar olaraq onun ideologiyası olaraq tək Allaha sitayiş yaranmış və yayılmışdır. 
Şübhəsiz, birləşmiş tayfaların inanc sistemlərinin qarşılıqlı mübarizəsi və  bilik və 
təcrübənin çoxalması nəticəsində  tək Allah sistemi üstün gəlmişdir. Bu zorakılıq və 
inandırma –  
daha güclü təbliğat vasitəsilə baş vermişdir. Habelə güman etmək olar ki, birləşmə 
zamanı məhz güclü qəbilənin ilahisi tək Allaha çevrilmişdir 
     Xristianlıqdan əvvəl Avropa və Afrikada, Asiyada çox Allahlı dinlər olmuşdur. 
Dini analyış və terminlərin nə üçün təlimə daxil edildiyi, niyə məhz belə adlandırıldığı 
sualı yaranır. Yəhudi xalqının dini, siyasi, sosial quruluşunun  formalaşması  zamanı 
yaratdığı Köhnə Çağırış kitabının mifləri və  dünya, insan , ruhi dünya, həyat tərzi, həyat 
prinsipi bu əsasda yaradılan digər dinlərin daşıyıcılarının  düşüncəsi üçün  bir  QAPAQ ;  
fəaliyyəti üçün NÜMUNƏ oldu. 
     Müsbət cəhət odur ki, digər xalqlar öz təcrübələri və intiuisiyaları ilə yaratdıqları əsas 
əxlaq normalaırının bir daha müqəddəs kitabda təsdiqini gördülər və onların düz 
olduğuna yenidən inandılar. Mənfi cəhət  odur ki, millətlər  məhz  zorla, qan tökərək bir - 
birinin torpağını qəsb etməsi , konflikti həll etmək üçün öldürməyə, başqa millətlərə özgə 
gözü ilə baxmaqa mənəvi dayaq tapdılar və nümunə aldılar. “özgələri öldür, torpağı zorla 
tut, başqa Allaha inananları  öldür” və yaxud “yaxınları sev,düşmənlərə nifrət et; dişə - 
diş, gözə - göz” davranış etalonları  digər davamçı  dinlərin inananları tərəfindən həqiqət 
və nümunə kimi qəbul edilərək müxtəlif dövrlərdə müəyyən dindarların davranış tərzinə 
çevrildi. Xristianlıqda başlanğıcda bu yox idi, o dinc yayılırdı, zorakılıq, başqalarını insan 
saymamaq, sonralar Roma bu dini özünə rəsmi dövlət dini qəbul edəndən sonra başladı. 
Yeni Çağırışda  öldürmək çağırışı və ifadəsi və belə bir hərəkət nümunəsi  yoxdur. Yalnız 
bir yerdə Markdan olan evangeliyada ( Mark10,42. Bibliya) İsa deyir: “Kim mənə 
inananları yoldan çıxarsa, yaxşı olardı ki, onun başına dəyirman daşı salıb dənizə 
atsınlar”. Lakin kim bilir, bu belə olmuşdur? İsa və apostollar nəinki “öldürmə, aldatma” 
deyir, habelə özləri də belə davranırdılar.  Məlumdur ki, azı 150 il Yeni Çağırışın şifahi 
yayılması və sonra yazıya alınması dövründə müxtəlif fikirlər əlavə edilə və çıxarıla 
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bilərdi. Bütöv kitabda hərfi mənada və dəfələrlə təkrar olunmasına görə tam qəbul etmək 
olar ki,  bu kitab son indiki variantda öldürməyi qadağan edir, həm İsa və apostolların 
əməlində, həm yazıda.  Lakin öldürmək çağırışı və hərəkətləri Köhnə Çağırışda və 
Quranda kifayət qədər var. Quranda öldürmək çağırışln surələrə sonra bağışlamaq 
məsləhəti olan surələr əlavə olunur. Sosial sistemə tədricən dinc yaşama elementləri daxil 
edilir. 
     Sonralar xristian kilsəsi – dinin hərəkətverici və müdafiəçisi  -  Köhnə Çağırış kitabını 
da qəbul etdi, çünki mifik dünya görüşün əsasları bu kitabda idi. Beləliklə, bu kitabın 
düzgün qəbul edilməsi zorakılıq hərəkətlərini də nümunə və həyat tərzi – normal qəbul 
edilməklə icmanın davranış modellərinə, şübhəsiz, əlavə etdi. Buna müqəddəs kitab – 
Bibliya sanksiya və nümunə verirdi,  Şər insan üçün belə mənəvi norma istinad üçün 
bəhanə idi. Bu  norma “özgələri öldür, lakin öz yaxınlarını – öz dinindən olanları 
öldürmə, yaxşı davran “mənasını verən mülahizələr idi. Xristianlıq təlimində öldürmək 
qəti olaraq əzəldən qadağan idisə, 325 –ci ildə Nikey Toplantısı(Никейский собор) 
xristian kilsəsini “Dünya kilsəsi  və günah etməyən elan etdi, azad fikirliyi 
töhmətləndirdi, dözülməzlik, təqib etmə və başqa dinlərə inananları qırıb məhv 
etmək prinsipini” qəbul etdi (Черниловский З.М., 1983). 
Beləliklə, bu dinlərdə  özgələrə pislik meyli dini məsləhət və kilsə qərarları  vasitəsilə  
rəzmiləşdi, daha da genişlənərək fiziki zorakılıq hərəkətlərində maddiləşdi. Bu - “özümə 
yaxşı, özgələrə pislik” prinsipini qəbul edərək yeni  dini ruhanilər  bəşəriyyəti parçaladı, 
onlar arasında  xaç yürüşlərinə, dini müharibələrə , qətliyanlara səbəb oldu. Özgəyə qarşı  
zorakılığı, qan tökməyi, geniş miqyasda təbliq etdi. Bəşəriyyətin yarısından çoxunun  
beyninə yeridilən bu əfsanələrdən və davranış etalonlarından o qurtara bilmir.  Bu 
mülahizə o demək deyildir ki, məhz dinlərin  digər tərəfdarları – dövlətlər məhz Bibliya  
və digər kitabların nümunələrinə görə bu qədər müharibələr, zorakılıqlar etmişlər. Lakin 
Bibliya və digər müqəddəs kitabların davranış nümunələri və çağırışları əlavə 
əsaslandırıcı motiv rolunu oynamışdır.  Halbuki bəşəriyyətin digər yarısının inandığı  - 
hinduizm, krişnaizm, buddizm, taoizm, daosizm, Konfuçi təlimləri , habelə daha qədim 
zərdüştlük sözdə və əməldə  sülh və zərər vurmamağa, əxlaqi davranışa üstünlük verir. 
Bu dinlərdə həm sözdə, həm əməldə zorakılıq və öldürmək qəti yol verilməzdir. 
    Köhnə Çağırış İsrail xaqının tarixinin necə başlanması, Allahla olan müqavilə və xalqı 
fasiləsiz müşaiyət etməsi, həyat boyu onun peyğəmbərlərinə və adi adamlarına məsləhət 
verməsi, problemlərini həll etməsi, onların isə onun sözünə baxmaması və əvəzində 
Allahın onları  cəzalandırması səhnələri, təsvirlərdən və müdrik sözlərdən ibarətdir.  
      Bütün kitab boyu dünyanın sonu anlayışı və insanları dünyanın sonu ilə qorxutmaq və 
onların dirilərək məhkəmə ediləcəyi haqda söhbət yoxdur. Belə bir ideya yalnız kitabın 
sonunda Daniil, Zəkəriyyə və Malaxiyya peyğəmbərlərin yuxusunda deyilir. Bu zaman 
yeni eraya 100 – 200 il qalmışdı. Kitab  bir - birilə ziddiyətli xəbərlər verir: “Yerin üçdə 
ikisini məhv edəcəm, bu bir hissəsini isə gümüş kimi əridəcəm, Yerusəlimin düşmənlərini 
cəzalandıracağam və o böyük çarlıq olacaq,  əhalisi artacaqdır, hamı ona baş əyməyə 
gələcəkdir”(Zəkəriyyə 13, 14, Bibliya)  Kitabda Allah çoxlu məsləhətlər verir və onları 
etməsələr Yəhudilərə bu dünyada cəzalanacaqları haqda xəbərdarlıq edir və bir çox dəfə 
onları mühakimə edərək məhz bu dünyada cəzalandırır. 
      Bu kitabda o biri dünya haqda hələ ətraflı  məlumat yoxdur. Bir dünyadan söhbət 
gedir. Yeni eraya az qalmış Danilin  vəhylərində dünyanın sonu ideyası dumanlı, ümumi, 
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qeyri - dəqiq cizgilərlə meydana gəlir: “Torpaqda yatanlar qalxacaqlar, bəzisi əbədi həyat 
üçün, bəzisi əbədi əzab çəkmək üçün”(Daniil 12, Bibliya). Lakin hələ də cəhənnəmin adı 
çəkilmir, dünyanın sonunun təsviri yoxdur. Kitabın bütün təsvirində mələkdən geniş 
istifadə edilmir, hər bir hərəkəti çox zaman Allah özü bilavasitə edir. Mələk anlayışı 
kitabın əvvəlində, ortasında, sonunda  bir neçə yerdə  meydana gəlir. Xəbər verilir ki, 
Allah özü Yer üzünə gəlib hakimlık edəcəkdir; ədalət mühakiməsi quracaqdır, əvvəl öz 
mələyini göndərəcəkdir.” Kitabın sonunda isə deyilir: “Budur, mən öz mələyimi 
göndərəcəyəm, o mənə yolu hazırlayacaq və Allah qəfildən gələcək”.  “Allahın böyük və 
dəhşətli gününün başlanmasına az qalmış mən İliya peyğəmbəri göndərəcəyəm”. 
(Malaxiyya 3,7, Bibliya). Lakin İsa gəldi, o dəhşətli gün gəlmədi. 
    Ümumi analiz göstərir ki,  bu ziddiyyətli ideyalar şəxsi insan fikirləridir. Ona 
hesablanmışdır ki, bu fikirləri ardıcıl düzüb analiz edən olmayacaqdır. Hətta kitabın 3 
dəfə redaktə olunmasına baxmayaraq  belə ziddiyyəti görməmişlər. Hesab etmək olar ki, 
hər bir peyğəmbərin fikri arasında  müxtəlif 50 - 100 illər arası məsafə olmuşdur və 
ayrıca kitabda  saxlanmışdır. 
     Yeni Era başlayır, əvvəldən xəbər verilmiş İsa doğulur. Yeni Çağırışda artıq əvvəldən 
cüzi işarələri verilmiş  cənnət, bu dünya və o biri dünya, mələk,  dünyanın sonu,  
anlayışları genişləndirilir, daha ətraflı  təsvir olunmağa başlayır; O dünyadakı cəhənnəm 
və dünyanın sonu  anlayışları  xristainlıqın əsas tələblərini təşkil edir.  Cənnət anlayışını 
isə mistikləşdirir, onun Törədə yazıldığı kimi bu dünyada deyil,  məhz o biri dünyada 
olduğu elan edir. Öləndən sonra bəzi ruhların cənnətə, bəzilərinin isə cəhənnəmə düşəcəyi 
bildirilir.  
   Əgər Köhnə çağırışda Allah və Ruh ayrıca fəaliyyət göstərirsə, məhz xistianlıqda 
Allahın ruh olması ideyası yaranır və daha da genişləndirilir. Ona qədər müxtəlif xassəli 
ruhların olması ideyası var idi. İslamın meydana çıxması ilə bu anlayışlar yenə 
genişləndirilir, müxtəlif mələklərin adları çəkilir, onlar növlərə bölünür, Cənnət , 
cəhənnəm,  dünyanın sonu daha canlı təsvir olunur. İnsanlar cəhənnəmlə daha güclü 
qorxudulur, cənnətlə isə düzgün yaşamaq həvəsləndirilir. Halbuki  iudaizmdə,  sonra isə  
xristianlıqda bu səviyyədə-gücdə edilmir. İslamda,  eynilə, xristianlıq və iudaizmdən 
fərqli olaraq bütün mükafatların və cəzaların  bu dünyada deyil, o dünyada - 
Məhkəmədən sonra   veriləcəyi bildirilir. Lakin bu dünyada da mükafatın alınması 
ehtimal olunur. Allahın əlamətləri təsvir olunaraq,  özü sonra bilinməz elan olunur. 
Hinduizmdə müxtəlif ilahilərin olması qəbul edilir, pis və yaxşı ruhların olması, habelə 
bitki və heyvanların ruhlarının olması elan edilir. Eynilə, Maniheylikdə və Zərdüşt 
dinində pis və yaxşı ruhların olması, xeyir - şər Allahlarının olması qəbul edilir.  
     Dini kitabları öyrənərkən belə bir qanunauyğunluq aşkar olunur ki, zaman keçdikcə 
hadisələr, faktlar mistikləşir,  müxtəlif obrazlı təsvirlərlə əsil mənası gizlədilir  və həqiqət 
qalın pərdələrlə örtülür. Onu aşkar etmək xeyli mürəkkəbləşir. Habelə yeni miflər 
yaradılır. Yaxın keçmişin, elə öz cəmiyyətinizdə baş vermiş hadisələrə baxsanız,  siz 
görərsiniz ki, həqiqət, tarix maraqlı şəxslər tərəfindən nə qədər zamanla təhrif olunur və 
başqa təsvirdə sizə təqdim olunur. Canilər müqəddəs kimi verilir, müdriklər isə gizlədilir, 
onların sözlərini nadanlar öz adlarına çıxır və s.. Nəhayət, həqiqəti və yalanı qarışdırmağa 
başlayırsınız. Keçmiş nəsil öz bildiklərini özü ilə aparır. Yeni nəsil gəlir və onlara 
dominantlar və  hakim sinif tərəfindən sırınan bilikləri, təhrif edilmiş faktları təbliq edilən 
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kimi öyrənir. Yeni hakimiyyətlər keçmişin saxlandığı kitabxanaları, kitabları, məlumatları  
məhv edir. 
      Bu məlum həqiqətdir ki, hər yaradılan obyekt, yazılan kitab 1) onu yazanın 
maraqlarını, məqsədini, düşüncəsini, xarakterini , 2) habelə həmin zəmanənin bilik 
səviyyəsini və anlayışlarını, mədəniyyətini əks etdirir. Dini kitablar məhz  yazıldığı andan 
əvvəlki dünya görüşü və əfsanələri əhatə edərək həmin dövrün hələ dərk etmədiyi 
reallığın təsviri və mifik dünyagörüşünü, reallıq haqda fərziyyələrini, gümanlarını əks 
etdirir.. Bu dövr məhz primitiv cəmiyyət və quldarlıq cəmiyyətidir. Dövr bu günlə uyğun 
gəlməyən və quldarlığın müdafiəsi və ya ona uyğunlaşdırılmış əxlaq və davranışla, 
dünyabaxışla xarakterizə olunur. Bu təsvir sonrakı elm və biliklərin daha yüksək 
səviyyəsində  səhv də, düz də qiymətləndirilə bilər. Hər sonrakı formasiyada təlim kiçik 
uyğunlaşdırmalara məruz qalır. 
      Dini kitabları araşdırarkən  bu kitablardakı mistisizm atmosferini kənar etdikdən 
sonra əsas mahiyyəti görmək olar. Belə bir yanaşmaya 2005-2006 –cı illərdə Alman 
tədqiqatçılarının Bibliyada təsvir olunmuş Eden bağlarının axtarılşı adlı sənədli 
filmindəki  məlumat əsas verir.  Bibliyada deyilir (Bıtıye): “....və Adamı qovdu, Edem 
bağının şərqində Xeruvum və  od püskürən qılınc qoydu ki, həyat ağacına gedən yolu 
qorusun “. Tədqiqatçılar bu yerin, nəhayət, indiki Təbriz şəhərinin yeri olduğunu və 
xeruvimin böyük hündür dağ olduğu və od püskürən qılıncın isə həmin dövrdə aktiv olan 
vulkan olduğunu müəyyən etdi. 
 
Yeni xilaskarın gəlməsi və  bunun dünyanın sonu  ilə əlaqəsi.  
     Əvvəlki din yaradıcı  peyğəmbərlər öləndən sonra  onların davamçıları yeni 
peyğəmbərlər,  keşişlər, üləmalar, monaxlar,  yeni peyğəmbərin gələcəyi xəbərini 
düzəldib yaydılar və inanca çevirdilər. Həmişə yeni peyğəmbərin gəlişi, şübhəsiz, təbii 
qanunauyğunluqdur. Bu xəbər müxtəlif variantlarda elan edildi. Köhnə Çağırışda  yeni 
peyğəmbərin gələcəyi dünyanın sonu ilə əlaqəsi yoxdur. Yeni xilaskarın gəldiyi  zaman 
kiçik dəyişiliklərin olacağı və məhkəmədən sonra yeni həyatın başlanacağı, yəhudilərin 
hakim olacağı, düşmənlərini cəzalandıracaqları qeyd olunur. Burada deyilir: “Məhkəmə 
qurmaq üçün Allah gələcəkdir və onun qanunlarına əməl etməyi təmin edəcək, qayda 
yaradacaqdır, Yerin üçdə ikisini məhv edəcəkdir. Yerusəlimi incidən xalqları 
cəzalandıracaqdır hamı Yerusəlimə baş əyəcəkdir. Yeni yeniləşmiş həyat 
qurulacaqdır”(Zəkəriyyə 13-14, Bibliya). Bütün mükafat və cəzanın bu dünyada verilməsi 
nəzərdə tutulur. Ölümdən sonrakı həyat haqda dəqiq göstərişlər yoxdur. Beləliklə, 
dünyanın sonu qəti olaraq bildirilmir. Daniilin vəhyində deyilir:  “ölülər qalxacaqdır, 
bəziləri əbədi həyata, başqaları isə əbədi təhqirə və rüsvayçılıq üçün.. Ağıllılar ulduz kimi 
işıq saçıb çoxlarını həqiqətə yönəldəcəklər” (Bibliya: Daniil12, 2- 4 ) Qeyd edilməlidir ki, 
Yeni eraya bir neçə əsr qalmış bu xəbər yayıldı, bu vaxta qədər dində dünyanın sonu 
ideyası yox idi.  
Yeni Çağırışda və Quranda isə dünyanın sonu bu ilk işarələrin inkişafı ilə, daha geniş və 
tam məhvi təsvir olunur və yalnız bu zaman xilaskarın gəlməsi və insanları dirildib, 
məhkəmə etməsi, ruhlarını cənnətə və cəhənnəmə göndərməsi xəbər verilir. Lakin burada 
onların ruhlarının xilas edilməsi,  göyə Allahın ruhu yanına düşməsi nəzərdə tutulur. 
Ümimi mənaya görə dünyanın sonu qəti son, insan  həyatının sonu, Yerin məhv olması 
kimi və insanların – ölülərin məhkəmə edilərək cənnətə və cəhənnəmə salınması kimi 
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təsəvvür olunur. Bu son artıq bütöv sondur, insanlar daha real həyatda olmadığı, onların 
ruhlarının yalnız xəyali ölümdən sonrakı fantaziya edilən cənnətdə - Allahın yanında 
olması nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən, nəzəri olaraq  cəhənnəmin  əslində olmamsı 
məntiqi fikri yaranır, çünki Allaha verilən əlamətlərə görə  insanlar bu dünyada artıq 
günahlarını bağışladırlar- sitayiş və Allahın adını çəkməklə, tövbə etməklə, belə ki, 
cəhənnəmə düşəcək adam qalmır. İslamda isə sonralar Mehdinin gələcəyi haqda ideya 
yaradıldı və inanclara daxil edildi. Beləliklə, iudaistlər, xristianlar, müsəlmanlar, 
buddistlər yeni xilaskarın gələcəyini gözləyirlər. 
     Qədim Bibliyanın yazıldığı zamanlarda dünyanın sonu ideyası təsadüfən meydana 
çıxsa da, onu aydın təsəvvür edə bilmirdilər. Dünyanın sonunu onlar bildikləri Yer, 
Günəş və Ayın dəyişiliyi, Yerin bir az dağılması, lakin bərpa olması kimi; sonrakı 
Quranda ulduzların Yerə tökülməsi, dağların uçması, Günəşin  Qərbdən çıxması, lakin 
yanıb qaralması, Yeri qaranlıq bürüməsi kimi təsəvvür edirdilər. Ümumi formada bu 
kiçik dəyişiliklər olaraq bəzən tam məhvi nəzərdə tutmurdu, bəzən tuturdu. O zaman hələ 
Günəş sistemini anlamırdılar, onun qalaktikanın hissəsi olduğunu  bilmirdilər. Onların 
təsəvvürü qeyri - dəqiq və ziddiyətli idi. Bu peyğəmbərlər bu məsələləri bilsəydilər, 
şübhəsiz, hadisələr zəncirini tam xəbər verərdilər. 
 
Dünyanın sonu nə deməkdir? 
1.  Dünya deyəndə dini düşüncə nəyi nəzərdə tutur? Öz yerləşdiyimiz Süd yolu 
qalaktikasını, ya digər böyük qalaktikaları, bəlkə təkcə yeri?  Konkret olaraq bizim 
olduğumuz qalaktikadan danışsaq, elmi düşüncəyə görə, o fırlanaraq  mərkəzə tərəf 
hərəkət edib nə vaxtsa tam məhv olaraq yenidən yaranması labüddür. Dünyanın sonu eyni 
zamanlı deyil, o müxtəlif  bala dünyalara - avtonom fiziki qurumlara , qalaktikalara malik 
olduğu üçün hamısının birdən sonunun gəlməsi ola bilməz. Hər birinin müstəqil, 
digərindən asılı olmadan daxili prinsipinə görə sonu gəlməsi yenidən doğulması baş 
verəcəkdir. Son və yeni doğulma eyni zamanlı olduqda. Bu sonlar və doğulmalar müxtəlif 
ardıcıllıqla, müxtəlif zamanlarda olacaqdır. Çünki müxtəlif avtonom birliklərin, 
qalaktikaların bir yerə eyni zamanlı toplaşması qeyri - mümkündür.(bax hissə 1) 
2. Başqa bir elmi ssenaridə isə  -  spiral qalaktikaların öz mərkəzlərinə toplaşması, 
toqquşması və məhvi  işığa, başqa tezlikli dalğalara çevrilməsi -ümumi dünyanın sonu 
olmayacaqdır. Bu zaman spiral olmayanlar, mərkəzə tərəf hərəkətdə olmayanlar, hansı ki 
müstəqildirlər və spirallarla əlaqəsi yoxdur yenə də təbii proseslə cazibə nəticəsində 
yavaş - yavaş bərk sıxılmış plazmaya elektron  və ya neytron ulduzlara çevrilmə 
prosesindədirlər. Bunu su buxarlarının birləşib su damcıları əmələ gətirməsinə oxşatmaq 
olar. Lakin bu damcıların hədsiz sıxlıqda və çəkidə olması, kilometrlərlə olan diametri 
vardır. Belə çoxluq əldə edildikdən sonra onların müvazinətini pozan səbəblər 
nəticəsində bu damcıların müxtəlif yerlərdə böyük damcılara çevrilməsi, müəyyən 
hədlərə çatdıqda müxtəlif zamanlarda partlaması və sonrakı yeni  qalaktikaların , göy 
cisimlərinin yaranması baş verəcəkdir. Bu ssenari daha  çox ehtmal edilən proses kimi 
baxıla bilər.  Bütün dünyada isə maddə miqdarı, enerji miqdarı, hissəciklər – şüalar 
dalğalar miqdarı sabit qalacaqdır. 
3. Dünyanın ümumi olma  prinsipi yerdəki görsənən proseslərə oxşar olmalıdır. Yerdə 
isə fasiləsiz siklik dəyişilik, yaranma , ölmə, yenidən yaranma, təkrarlar, yenilər, bir 
tərəfdə məhv olma, digər tərəfdə yaranma, bir tərəfdə gerilik, digər tərəfdə inkişaf və s. 
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baş verir. Belə nəticə çıxır ki,  ümumi dünyanın, bütün qalaktikaların eyni zamanlı 
ölümü, eyni zamanlı yarannışı baş verə bilməz və baş verməmişdir, yəni Biq Banq  ( 
böyük partlayış) birdən yarana bilməməsinə görə, birdən də partlaya bilməzdi.  Demək, 
müxtəlif nöqtə - kürələr  müxtəlif zamanlarda formalaşması və partlaması –  müxtəlif 
dünyaların yenidən doğulması ola bilər. 

     Nə üçün, məhkəmə,  xilas məsələsi, yeni xilaskarın gələcəyi  Bibliyanın əvvəllərində 
xəbər verilməmişdir,  yalnız sonunda 1600 il keçəndən sonra verilmişdir?  Cavab dini 
ideologiyanın təkamül etdiyini göstərir. Köhnə Çağırışın sonunda  Allahın özünün məhz 
canlı insanlar içinə  gələcəyi və məhkəmə quracağı ideyası irəli sürüldü. Səbəb o idi ki, 
dini qaydalara  bu ideyanı irəli sürən peyğəmbərlərin fikrincə, əməl etmirdilər, başqa 
xalqlar Yerusəlimi nayrahat edirdilər, dəfələrlə o qəsb edilmişdi. Uzun zaman Musanın 
qanunları veriləndən sonrakı keçən 1600 il  ərzində  stabil əxlaqi cəmiyyət qurulmamışdı, 
eyni Allaha inanc qalib gəlməmişdi. Məhz yeni peyğəmbərlər tərəfindən  insanların adi 
sözlərlə qorxmadığını görəndən sonra yeni qorxu alətləri kimi düşünülmüşdür.  Bu qorxu 
alətləri  daha etibarlı və əksinə sübutlar qoyula bilməyən alətlər idi. Buna baxmayaraq , 
hələki insanlar yaranandan bəri onların  həyatında  inam, ideyalar deyil,  maddi 
münasibətlər - reallıq üstünlük təşkil edir, onlar material həyatla  yaşayırlar. Bu indiyədək 
mövcud olan həyat qanunudur. Yəni həyatın material hissəsini əksər insanlar  mənəvi 
hissəsindən üstün  qəbul edir. Peyğəmbərlər çox aydın görürdülər ki, zülm edən cəza 
almır, zəyiflər isə pis yaşayır, bu həyatda Allah mühakiməsi olmur, haqq qalib gəlmir, 
dini təlim, Allaha inam  insanları xilas etmir; dünya düzəlmir, əvvəl necə idisə, sonra da 
elədir. Bu məntiqlə onlar ideoloji sistemi Allahın özünün gələcəyi, məhkəmə quracağı – 
cəzalandıracağı  və eyni zamanda ölmüşlərin də dirildilib məhkəmə edilməsi və 
möminlərin ruhunun xilas edilməsi elementləri ilə konstruksiya  etməyə məcbur oldular. 
Bu daha sərfəli və əksini sübut etmək çətin idi, çünki  o dünyadan gələn və məhkəmə 
olmadığını deyən, hələ ki olmamışdı.  Və təbiidir ki, Daniilin və Malaxiyanın şüurunda  
qayda yaratmaq, pis davranan insanları və ətraf qəsbkarları cəzalandırmaq üçün yeni 
peyğəmbərin və ya Allahın gələcəyi haqda ideya yarandı. (Zəkəriyyə isə şox ziddiyyətli 
proqnoz verir).Və bu gəliş zamanı məyyən fiziki aləmdə dəyişilik olacağı, insanlar 
arasında qatışıqlıq olacağıı izahat verilmədən  bildirildi. 
 
 Dünyanın sonu ideyasının səbəbi nə idi?   Xristianlığın və sonra islamın da Yeni gəlişin 
olacağı və məhkəmə ideyasından istifadə etməsi nə vaxt? sualını yaratdı. Bu zaman məhz 
bu gəlişin  dünyanın sonunda olacağı fikri  yaradıldı. Bu isə insanları- məntiqi  qane 
edirdi, yəni həmişə düz  çıxa bilərdi. Dünyanın sonu, eynilə o biri ideyalar da Allahın 
sözü deyil, şübhəsiz onların öz fikirləridir, yəni dünyanın sonu  gəlişin vaxtını demək 
üçün uydurulmuş bir tarixdir. Əgər Yeni Gəlişin ideyası irəli sürülməsəydi , dünyanın 
sonunu da uydurmağa ehtiyac qalmazdı. 
Onlar düşünürdülər ki, bir adam - iudaizmdə və  xristianlıqda Allahın özü, islamda 
(Quranda belə fikir yoxdur)isə peyğəmbər – insan gəlsə qayda yarada bilər. Onlar öz 
düşüncələrinin böyük məntiqi səhvini anlaya bilmirdilər. Bu səhv o idi ki, əgər bir adam 
xilas edə bilərdisə, o artıq xilas etmiş olmalıydı, yeni xilaskar arzulamağa ehtiyac 
qalmazdı. Allah hesab etdikləri səs  həmişə onların yanında idi, həmişə məsləhət verirdi. 
Yalnız Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsi qeyd edir ki, bir adam heç vaxt insan cəmiyyətini 
xilas edə bilməz. Cəmiyyət özü  - özünü , öz iştirakı ilə xilas edə bilər (bax hissə  1 və 2) 
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     Digər tərəfdən, dünyanın sonunun nə vaxt olacağı  vaxtı qəsdən deyilmirdi – 
bilsəydilər deyərdilər. Desəydilər, yalan ortaya çıxardı, məhz İsanın adından- “bir nəsil 
keçməmiş gələcəyəm” deyilməsi, ideyanın yalan olduğunu aşkar etdi - o , gəlmədi. Bu 
fikir  hər zaman və əbədi  insanları izləyirdi, o dünyadan heç kim qayıdıb gəlmirdi ki, 
həqiqəti desin. Məlumdur ki, bu yeni qorxular da sonra formal sözə çevrildi və qüvvəsini 
itirdi. İnsanlar əhəmiyyət vermədilər. İnsanları qorxudanlar özləri bəşəriyyətə qarşı 
müxtəlif mənfi hərəkətlər etdilər, öz fikirlərini qəbul etdirmək üçün milyonlarla insanı 
qırdılar, heç qorxmadılar. Bu ideyaların həqiqətlə heç bir əlaqəsi yoxdur və gələcək haqda 
bilik vermək deyil, sadəcə qorxu yaratmaq üçün uydurulmuş ideyalar idi. Ona görə ciddi 
qəbul edilə bilməz. 
     Heç bir məntiqə uyğun olmayan yeni ideoloji konstruksiya  yenidən insanları çaşdırdı, 
onların həyatına mane olmaqa başladı. Bəzi qruplar hətta dünyanın sonuna hazılaşmağa 
başladılar və bir çox antihumanist hərəkətlər etdilər. Aydın idi ki, indiki baxışdan elmi 
məntiqlə düşünməyən   ruhanilər üçün məntiqin əhəmiyyəti yoxdur, onlar başqalarını da 
özü kimi hesab edirdilər.  
     Aydındır ki, dünyanın sonu həqiqəti bilərəkdən deyilmiş ideya deyil,  sadəcə sözlə 
qorxutmaq üçün deyilmiş bir ifadədir. Lakin əgər günahkar real məhkəmədən və cəzadan 
qorxmursa, belə son haqdakı fərziyyədən necə qorxa bilər? 
    Dünyanın sonunda insanları diriltməyə ehtiyac olmayacaq. Əgər dini ruhanilərin sözü 
ilə sonda dünya məhv olacaqsa, yeni xilaskar kimi xilas etməyə gəlməlidir?  Keçmiş 
peyğəmbərlərin  gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Onların  düşüncəsi də köhnədir, onlar gəlsə 
də, heç bir xeyir verə bilməz. Məsələ burasındadır ki, həmin peyğəmbərlərin özlərinin 
yaratdığı ideologiya  məhz onların yenidən gəlməsinə qarşıdır. Bu ideologiyanı daşıyanlar 
yeni  gəlmiş peyğəmbəri  dərhal öldürərlər, necə ki İsanı öldürmüşdülər. Yeni peyğəmbər 
məhz yeni zəmanənın, yeni dövrün ideyalarını gətirmiş olmalıdır, bu isə keçmiş 
peyğəmbərlərin qoyub getdiyi prinsiplərin,  mədəniyyətin, davranışın, düşüncənin 
çoxusunun əksinə oacaqdır. Bu peyğəmbər məhz bu dövrün həyatını ğörmüş və dərk 
etmiş adam ola bilər. İndiki  bəşər sistemini  təkmilləşdirən  məhz bu sistemin içində, bu 
zamanda  yaşayan insanın əldə etdiyi  bilik,  düşüncə  ola bilər.  
     Teist dinlərinin ruhaniləri  deyirdi:  “çox ibadət edin, dözün və gözləyin hər şeyi Allah 
elə etmişdir, o dünyada məhkəmə qurulacaq, mükafat və cəzanızı alacaqsınız”. Belə dini 
moizələr bəşəriyyət üçün pis  xidməti idi və onun inkişafına, sərbəst düşünməyə mane 
olurdu. Onlar  demirdilər “öz həyatınızı yaxşılaşdırmaq üçün mübarizə aparın, biliyinizi 
çoxaldın, ən əsası, başqaları ilə, başqa icmalarla, xalqlarla mehriban olun - əməkdaşlıq 
edin”.  
    Məhz mübarizə  və dini düşüncədən imtina,  icmalar arası əməkdaşlıq bəşəriyyəti 
həmin peyğəmbərlərin yarada bilmədiyi  bir ictimai sistemi qurmağa və hüquqlarını 
qorumağı öyrətdi. 
    Bibliyada yazılanların bəzilərinin digər tarixi mənbələrdə doğru çıxması, lakin başqa 
əfsanəvi dildə təsvir olunması aşkar oldu.  Söhbət bu kitabları başa düşmək üçün 2-4 min 
il əvvəl həmin insanların real hadisələri necə qavramalarından gedir. İndi təbiətdə 
insanlar arasında nə baş verirsə  və ya insanlar hansı fövqaladə qabiliyyətlər göstərə 
bilirlərsə (telepatiya əl ilə müalicə, gipnoz, sözlə, gözlə təsir ...), o zaman da buna oxşar 
hadisələr və qabiliyyətlər olmuşdur. İndi hansı səbəblər nəticəsində yuxu görürlərsəvə səs 
eşidirlərsə , o zaman da həmin səbəblərlə yuxu görürdülərvə səs eşidirdilər. Söhbət həmin 
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insanların real hadisələri başqa cür, primitiv ağlın imkan verdiyi kimi sehrli, əfsanəvi 
qəbul etməsi; bu gün isə başqa cür, daha geniş və dərin ağlın verdiyi başqa anlama və 
qavramadan gedir. Bunlar hədsiz fərqlidir. Buradan belə nəticə çıxır ki, həmin dövrü 
bilmək üçün onların yazdıqları dili – terminləri, nəyi nəzərdə tutduqlarını  öyrənmək və 
tərcümə etmək lazımdır.  Digər tərəfdən, həmin dövrün dini  yazıları, bütövlükdə əfsanə 
formasında, sanki qəsdən mücərrədləşdirilmiş və reallığı qəsdən gizlətmək məqsədi 
daşıyır. Məsələn, nəyə lazım imiş yerdən çıxan odlu vulkanı od püskürən qılınca 
oxşatmaq? Və yaxud cənnət və cəhənnəm haqda əfsanə uydurmaq və insanları qorxutmaq 
nəyə lazım idi? (şübhəsiz, daha ağıllı insanlar qorxu və ümidin insanı idarə etdiyini 
bilərək bu üsulla insanları idarə etməyə cəhd edirdilər, lakin niyə? - bu sonrakı hissələrdə 
izah olunur) Allahla uzun söhbətlər  təsvir etmək nəyə lazım idi? Bunlar bilərəkdən 
edilirdi, yaxud bilmədən fantaziya kimi edilirdi? Sanki, uşaqların(avamların) başını 
aldatmaq və qorxu yaratmaq məqsədi güdülmüşdür. Sanki, bu oxşatmalar  qəsdən elə 
edilirdi, həyat əfsanə, kənar qüvvələrin idarəsi, bu sirli qüvvələr qarşısında qorxu və 
onlara itaət edilməsi, insanın ağlının rolu olmaması, təbiətə,  böyüklərə, güclülərə qul 
olmaq təbliq edilirdi. Qədim dövrün dini kitablarını başa düşmək üçün onları mistikadan 
ayırmaq və həmin dövrə fikrən qayıtmaq açar rolunu oynayardı. 
 
Belə bir yanaşma aşağıdakı nəticələrə gətirir: 
1. Bu kitablarda real hadisələr həmin dövrün primitiv və səhv dünyabaxışı və 
anlamasısını əks etdirir.  Burada hər hansı real hadisə və ya fenomen o dövrdə çox az 
məlum olan bilik və anlama mövqeyindən spesifik qiymətləndirilir  və təsvir edilir. 
Təsvirlərin əsasında hər hansı bir əfsanə və ya müşahidə edilən hadisə durur, lakin onların 
qavranması və təsvir edilməsi, onları düzgün əks etdirmir.  
2. Bu kitabları yazanlar öz şəxsi baxışlarını, məqsədlərini  və habelə əsasən  mistika ilə 
əlaqəli ümumi ictimai biliklər səviyyəsində yazmışlar. Eyni hadisələri onlar bir cürə 
görmüş, qavramış, biz isə başqa cür görüb qavrayırıq. Belə ki, nəzərə alsaq ki, belə bir 
sübut olunmuş qanun var ki: 
3. “Hər keçən zamandan sonra bilik və anlama artır”. Bu qanuna əsasən deyə bilərik ki 
bizim düşüncə və biliklər daha düzdür, yəni onların fikir və qiymətləri səhvdir və rasional 
deyil. Təsəvvür edin ki, çox uzun dövr ərzində 100 min ildən çox evolyusiya etmiş ağıl 
elementləri qazanmış ibtidai  insan ailəsi böyüyərək kiçik tayfaya,  sonra tayfalar 
birləşərək qəbiəyə  çevrilirdi. Bu prosesdə əgər əvvəl ailə - sürü qaydaları asan əməl 
edilirdisə, böyümə ilə əlaqədar qaydaların pozulması başladı. Qəbilə quldarlığı, sonra 
qəbilələrin birləşib şəhər quldar dövlətləri yarandı.  Belə bir  primitiv və ya quldarlıq 
mühitdə  idarə edənlər onun pis davranışları əksinə ilk əxlaq davranış tələbləri tətbiq 
etməyə məcbur oldular: oğurlama, yalan danışma , yalan şahidlik etmə, başqa arvada 
yaxın durma, öldürmə. Bu tələblər ilk primitiv və quldarlıq cəmiyyətinin aşağı 
təbəqəsinin əməl etməli davranış normaları oldu. Lakin daha inkişaf etmiş və şüuru 
yüksəlmiş müasir cəmiyyətdə mədəni insanın belə davranışda olması heç ağlina da 
gəlmir. Bu tələblər, artıq, mədəniyyətdə maddiləşmiş həyat tərzinə çevrilmişdir..  Yeni 
cəmiyyət üçün digər daha yüksək əxlaq və davranış tərzi formalaşır.  Yeni əxlaq və 
davranış insanın yaşadığı cəmiyyətə daha çox bağlılığı, onun ictimai təşkil və idarəsində, 
ümumi strategiyanın müəyyən edilməsində bərabər iştirakın təşkili və nəticələrinə 
məsuliyyətlə əlaqədardır. İnsanın özünün və cəmiyyətin mənafeyinə yönəlmiş idraklı 
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fəaliyyəti  dövrün əsas xarakteristikasıdır. Qədim cəmiyyətdə həmin dövrün əsas 6 əxlaq 
qadağanları bəs edirdi.  Reallıqda ibtidai dövrdən qalmış hətta heyvan dövrünün  davranış 
instinktləri insan genlərində qalmışdır, insanın bu  qədim instinkti  şüurun dərinliklərində 
qalmışdır. Və hər insanın mədəni həyat və statuslar  ierarxiyası şkalasında müxtəlif (aşağı 
–yuxarı) yer tutduğuna görə bu normalar da həmişə cəmiyyətin davranış normalarına 
daxil edilməlidir. Lakin bu insan cəmiyyətində yaşayan və statusları bərabər olan  
insanların hər birinin təbii ehtiyacı, arzususdur. Bu əxlaq və davranış tələblərinin 
müəllifləri də məhz həmin insanların özləridir. Həm yuxarı təbəqə aşağı təbəqəyə qayda 
qoyur, həm aşağı təbəqə daxilində hər kəs ümumi faydalı qaydaları tez müəyyən edir və 
razılaşır.  Biz həmin dövrün ağlı, biliyi, məsləhəti ilə məhdudlaşıb yaşaya bilmərik, bu 
səhv və səmərəsiz olardı. Biz daha yüksək ağlımız və biliyimizlə bu günün 
fəaliyyətlərinin hamısını əhatə edən daha rasional və düzgün əxlaq və davranış, həyat 
tərzi, ünsiyyət qaydaları yarada bilərik. Biz hətta ictimai sistem, idarə, iqtisadi qaydalar 
yarada bilərik. Dinlər həyatın məhz Allah tərəfindən belə yaradıldığını təbliq edir, onu 
dəyişmək fikirlərinə imkan vermirdilər. Şahı, çarı, xanı, xəlifəni ən müdrik və düzgün 
rəhbər kimi qələmə verirdilər, şəxsi diktaturanı müdafiə edirdilər. Bu məntiqlə islamın 7-
ci əsr həyat tərzini, geyim və davranışını, qidalanma qaydasını bu gün yenidən zəruri 
olduğunu araşdırmadan insanların icra etməsi məntiqli deyil. Bunu cəmiyyət dərk 
etməlidir və daha rasional, daha üstün  həyat tərzini, qidalanma və əyləncə, mədəniyyət 
seçməli,  ictimai həyatda iştirak etməlidir. 
4. Orta Şərq dinlərinin kitablarında kiçik qəbiləçilik, öz icmasına yönəlmiş təəsübkeşlik  
və üstünlük prinsipi olduğunu müşahidə edirik. Burada bütün göstərişlər öz icmasının 
necə davranması, başqalarına isə düşmən münasibət saxlaması, onları qarət etmək, 
öldürmək tövsiyyə edilir. Burada insanlar BİZ və ÖZGƏLƏR kateqoriyalarına bölünür. 
Belə münasibətin yaratdığı məntiqsizliyi – bir çox peyğəmbərlərin sözü ilə əməlinin 
tutmamasını dindarlar görmür və ya əhəmiyyət vermirlər. Lakin dünyanın da bütün 
problemləri məhz buradan yaranır.  Və nəticədə insanlar özləri də belə davranışı etalon  
kimi öz həyatlarında tətbiq edirlər. Məsələn, Bibliyada Allah Musaya deyir: “xetləri, 
xanaanları, amalikitiyanları, amoreyləri öldür, qoyma biri də sağ qalsın, torpaqlarını tut, 
qarət et, mallarınıa sahib ol”(второзаконие7- 20; числа31, İsus Navin 2-8, Bibliya). 
Digər yerdə isə deyir:  “öldürmə, oğurlama, yalan danışma”. Quranda isə Allah 
Məhəmmədə deyir: “....İslamı qəbul etməyənlərlə öz əllərilə cizyə verənə qədər vuruşun” 
(Ət tövbə surəsi 29, səh. 161 Quran). “ Ey iman gətirənlər Yəhudi və xaçpərəstlərdən 
özünüzə dost tutmayın” (süfrə surəsi ayə 51, səh. 95). Digər yerdə isə deyir ki, öldürmək, 
oğurlamaq, yalan danışmaq başqa qadına baxmaq haramdır. (Belə ziddiyyətli fikirləri, 
şübhəsiz, Allah deyə bilməzdi. Bu sadəcə kitab yazanların şəxsi fikirləridir)  Və yaxud 
Evangeliyada İsa deyir “Yaxınlarını sev, özünü sevdiyin kimi ” bu sözün mənası odur ki - 
yəni yalnız, öz dini  icmanı, qohumlarını sev, başqalarını sevmə. Bibliyada digər bir yerdə 
isə İsa adından deyilir “düşmənləri sev. Beləliklə, kitab iki müxtəlif məsləhət verir 
1)ancaq öz icmanı sev, başqalarına pis bax 2) hamını sev – düşmənləri də. Nəticədə bəzi 
insanlar bir yolu, başqaları isə  digər yolu seçirlər. Bu kitabda görünür ki, çox şifahi 
çevrilmələrə məruz qalaraq bir çox ziddiyyətlər ləğv edilmiş, lakin bəziləri qalmışdır. 
Reallıqda isə kitabın müxtəlif cür başa düşülməsi olmuşdur. Xristianlar da, eynilə, 
başqaları kimi öz eyni din, təriqət, sekta  yoldaşlarına yaxşı, digərlərinə pis baxmışlar. 
Bütün bu faktlarda fərqli teist dinlərin qulluqçuları  belə müxtəlif  mənalar qoymuşlar - öz 
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icman içində əxlaq normalarına əməl et, digər icmalara isə düşmən kimi bax, aldat, öldür, 
yalan de, arvadlarını hərəmxanana qat, torpaqlarını tut və s. Belə bir qeyri - humanist 
dünyaya - baxış və məsləhət, şübhəsiz, primitiv və quldarlıq cəmiyyətinin əsas prinsipini 
– “Hər kəs özü üçün - başqalarının zərərinə” əks etdirir. Belə prinsip vəhşi heyvanların  
da həyat prinsipidir. Onlarda da hər heyvan ailəsi və ya dəstəsi yalnız öz ailəsi və ya 
dəstəsinin qayğısını çəkir, başqalarını saymır. Müasir   daha çox bilikli, şüurlu insan 
cəmiyətində isə bu prinsip yaramır.  Belə bir prinsip və göstərişlər 7000 illik yazılı dünya 
tarixində konfliktlərin, düşmənçiliyin, bölünmənin, insanların ayrılmasının əsası oldu. Bu 
göstərişlər insanların – icmaların sülh şəraitində əməkdaşlıqla, həmrəyliklə yaşaması 
əksinədir. Cəmiyyətin effektiv təşkilinə və idarəsinə kömək etmir.                                                      
5. Dünya xalqlarının sülhdə və effektiv yaşaması və inkişafı üçün məhz dini göstərişlər 
deyil , Rasional Cəmiyyət ictimai quruluş nəzəriyyəsinin müdafiə etdiyi aşağıdakı 
kosmopolitan və rasional prinsiplərə əməl edilməsi zəruridir :   
a) Hər bir insana bərabər hüquqlu dünya vətəndaşı olması statusunun verilməsi 
b) Özün yaşa, öz icman yaşasın  və başqalarına, başqa icmalara da yaşamasına kömək et 
və mane olma və zorakılıq etmə prinsipi.  Daha sadəsi “özünə xoş gəlməyən hərəkəti 
başqasına etmə”və ya “başqaları ilə özünə istədiyin kimi rəftar et” prinsipidir. 
     Bu prinsip həm keçmiş cəmiyyətlər, insanlar üçün düz olardı, həm indiki cəmiyyət və 
insanlar həm gələcək insan və cəmiyyətlər üçün  əbədi düzgün prinsipdir. 
     Belə bir mülahizəyə, şübhəsiz, özlərini Allahın vəkilləri, oğlu, qızı, qulu  sayan  və 
Allahdan məsləhət alan, onunla söhbət edən ruhanilər  gəlməmişlər. Şübhəsiz, onlar 
həqiqətən, dedikləri  kimi olsaydılar və Allahla danışsaydılar,  onlar bu prinsipləri 
eşidərdilər, məsləhət görər, müdafiə edərdilər və bəşəriyyət indi başqa daha yaxşı 
vəziyyətdə olardı. 
    Bu məntiq yenidən sübut edir ki, onlar Allahla danışmamış və ondan göstəriş 
almamışlar. Hətta Allahın nə olduğunu bilməmişlər. Bilmədiklərinə görə də onun adına 
müxtəlif  ziddiyətli məntiqə sığmayan keyfiyyətlər, xassələr yazmışlar. Allahla 
danışmaq tamamilə mümkün deyildir. Bəs onlar kiminlə danışmışlar, əgər 
danışmışlarsa? 
     Düzgün Allah anlayışını yalnız rasional fəlsəfi nəzəriyyə açmışdır (bax Allahın mənası 
bölməsinə)  
    Qeyd etdik ki, həmin qədim dövrlərdə məhz elmin olmadığı, düzgün dərk etmə  
metodları olmadığına görə və zəyif biliklər mühitində, dünya, Yer, Günəş, təbiət 
hadisələri, bitki, heyvanlar aləmi , insan haqda təhrif edilmiş və səhv ideyalar, fərziyyələr 
yaranırdı və bunlar müəyyən qədər qədim kitablarda indiyədək qalmışdır. Lakin bu gün 
həmin dinlərin ruhaniləri bu günün elmi və real inkişaf faktlarına göz yumaraq yenə 
qədim təsəvvürləri, qədim anlayış və terminlərlə həqiqət kimi qələmə verməyə çalışırlar. 
Bu paradoksal görsənir, və sağlam düşüncəylə izah oluna bilmir.      
     Elmin çox dəqiq təsvir etdiyi anlayışlar olduğu halda, primitiv və qeyri - dəqiq , 
müasir dəqiqlik və ifadə standartına cavab verməyən dini tezislərə və  təbliqinə heç bir 
ehtiyac yoxdur. Bu günkü nemətlər və inkişaf dini prinsip , inamlarla və təsvirlərlə 
yaradılmayb. Dini dünyagörüş bəşəriyyətin tərəqqisində  heç bir müsbət rol icra etməyib, 
yalnız tormozlayıcı və insanları bölən, düşmənçiliyin mənbəsi rolunu oynayıb. Bu gün də 
belədir. Müxtəlif dinlər və onların yüzlərcə təriqətləri, sektaları bir - birinin əksinə üz - 
üzə durmuşdur və hər biri özünü düzgün, digərini kafir sayır. Bəşəriyyətin xilası dini 
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dünyagörüşdən imtina etmək və rasional baxışları rəhbəredici, istiqamətləndirici mayak 
olaraq qəbul etməkdədir. 
     Əgər 1000-3000 il əvvəl qədim yazanlar məhz həqiqəti bilməyərəkdən öz təsüratlarına 
və daha qədim əfsanələrə əsaslanıb, yeni əfsanələr yazırdılarsa və şübhəsiz, şəxsi 
maraqlarını əks etdirirdilərsə, indiki bəzi ruhanilər isə elmi məlumatları bilərəkdən, lakin 
qəsdən yenə həmin əfsanə və fərziyyələri, baxışları, yanılmaları həqiqət kimi qələmə 
verməyə çalışırlar. Burada nə məqsəd güdülür? Nə üçün onlar elmin  kəşv etdiyi 
həqiqətlərdən deyil, düzü yalandan seçən metodlardan, tədqiqatlardan deyil, səhv və ya 
təhrif olunmuş qədim hadisə və əfsanələrdən danışmağı sevirlər? 
    Verilən sualın cavabı çox asan tapılır. Bu, bir çox dini ruhanilərin dindən biznes, 
hakimiyyətə gəlmək aləti kimi, insanlardan öz mənafeyi üçün daha çox gəlir almaq, 
insanları idarə etməklə nüfuzunu artırmaq məqsədidir. Ona görə keçmiş mifləri təkrar 
edirlər ki, onları sübut və ya inkar edən mənbələr, şahidlər yoxdur. Elm - idrakı  isə sübut 
vasitəsi kimi qəbul etmirlər.  
     Şamanlıqdan yaranış dövründə dinlər daha təcrübəli, ağıllı məsləhətçi, müalicə edici, 
izah edici , cadu və dualarla sakitləşdirici funksiyalar  daşıyırdısa , indi onlar  
funksiyalarını dəyişmiş , ruhaninin daha yaxşı yaşaması üçün yeni digər funksiyalar qəbul 
etmişlər. Belə ki, onların primitiv cəmiyyətdəki ilkin funksiyalarını indi həkimlər , 
psixoloqlar, hüquq məsləhətçiləri, müəllimlər elmi tədqiqatlar, texnika görür. Onların 
əlində ənənəvi olaraq dəfn mərasimlərini aparmaq, xaç suyuna salma, kilsə xidmətləri və 
s. kiçik funksiyalar qalmıdır. Buddism  isə bütün dünyada pullu meditasiya, telepatiya, 
ekstrasenslik təlimləri ilə pul qazanmaqda istifadə olunur. Məsələ orasındadır ki, qədim 
dünya - görüş və təsəvvürləri yenidən cəmiyyətə sırımaqla onlar cəmiyyətin avam və 
savadsız hissəsini inandırmağa çalışırlar və bununla bizneslərini qururlar. Onların bir 
şüarı var: - yaşamaq üçün hər üsul yaxşıdır. (Bax dinlərin evolyusiya cədvəlinə Fiq 10) 
     Məsələ o zamankı qavrayışların və təəsüratların, qiymətlərin bu gün necə 
qavranmasında və necə adlanmasında deyil, burada problem yoxdur. İnsanlar elmin sübut 
etdiyi faktlara, biliklərə, qanunlara inanırlar; bilməyənlər bu sübutlarla tanış ola və 
reallıqda onun əsasında yaradılmış nemətlərdən istifadə edə bilərlər. 
 Bu günkü dünyanın vacib məsələsi  Dünyanın irəliyə,  tərəqqiyə,  daha yaxşı həyata, 
ədalətə doğru hərəkətində maraqlı olan qüvvələrlə bəşəriyyəti geri dartan,  üstün 
statuslarını saxlamağa çalışan, ictimai quruluşu və ədalətsiz idarə qaydasını saxlamağa 
çalışan qüvvələrə bölünməsidir. Bu iki qüvvədən biri ilə - keçmişin getməməsi, gələcəyin 
isə gəlməməsinə çalışan qüvvələrlə teist dinlərin vəzifəliləri əlbirdirlər. Bu müəyyən 
dərəcədə dinlərin, onların rəsmi orqanlarının, bəzi kilsə və məçidlərin, imamların, 
keşişlərin mahiyyətidir. Bu mahiyyət onların, habelə təriqətlərinin qarşılıqlı biri - digərini 
inkar və özgə hesab etməsində, bununla insanları əməkdaşlıqdan ayırmaqda, 
konservatizmdə, düşüncələri məhdudlaşdırmaqda, ədalətsiz dövlət hərəkətlərini, 
siyasətini müdafiə etməsində,  dini zorakılıqda ifadə olunur. 
     Dünyanın iki qüvvəyə bölünməsi və mübarizəsi onun xarakterik xüsusiyyətidir. Digər 
dinlər - buddism, konfuçi təlimi, bəhailik və başqaları  isə tərəqqi qüvvələri ilə əlbirdir. 
Bu özünü onların  “inkişafa mane olmamaq, maariflənmə və insanın özünün kamilləşməsi 
və  həqiqəti  tapmalı olması” prinsipində  və zorakılığın  yol verilməzliyi prinsipində 
göstərir. Və onlarda digər millət və icmalara mənfi,  tərəfkeşlik münasibət yoxdur. Bu 
təbii qarşıdurmada hər kəs öz yerini, öz mövqeyini müəyyən etməlidir.   Yaxın Şərqdə 
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yaranmış  yeni dinlərin  Allaha əsaslanması və bütün göstərişlərini  onun adından elan 
etməsinin sübutlu əsası yoxdur və həmin dinlərin yaradıcılarının şəxsi təəsüratı, seçdiyi 
məqsədi  və keçmişdən aldıqları stereotip düşüncənin nəticəsidir. 
 
Bəşəriyyətin şüurunda başlanan inqilab 
    Hər bir insan , milli cəmiyyət və bəşəriyyət bütövlükdə böyük bir inqilabın daxilindədir 
və onun iştirakçısıdır, lakin ondan xəbəri yoxdur. 
Bu inqilab şarlatan və dələduzu düzdən; həqiqəti yalandan; düz yolu əyri yoldan ayıran 
elmi – rasional fəlsəfi dünya – baxış, həyat tərzi və nəzəri sistemdir. Bu, yeni rasional 
düşüncə, baxış və idrak erasıdır. Bu inqilab qədim şamanlıqdan gələn və Orta Şərqdə 
yaranmış dinlərin qəbul etdiyi Allah, mələk, şeytan, cənnət , cəhənnəm,  yaxşı , pis, ruh, 
xeyir, şər, düz, səhv ifadələrinin elmi rasionalist və düzgün mənalarıdır. Aşağıda bu 
anlayışların rasionalist baxışdan mənası açılır. 
Mələk anlayışının rasional izahı.   Bölmənin başlanğıcında qeyd etdiyim kimi mələk 
anlayışı tək Allahlı dünyagörüş yaranandan sonra yaranmışdır. Teist dinlərin rəyinə görə 
mələklər Allahın xidmətçisidir və yerdə insanlara lazımı tapşırıqları vermək, taleyi 
dəyişmək üçün, öldürmək üçün göndərilirlər. Əgər ilk zamanlar insanlarla Allahın özü 
gəlib söhbət edirdisə (Bibliyada), dini evolyusiya nəticəsində Orta Şərq dinləri qəbul 
etdilər ki, yalnız mələklər yerə göndərilir. Müqəddəs kitablarda mələyin insan formasında 
və paltarında olması, habelə görünməz  və  yuxuda söz tapşırması təsvirləri vardır. 
    Ruhanilər belə hesab edirlər ki,  Allah məhz mələklər vasitəsilə peyğəmbərlərə biliklər  
öyrədir, onlara cəmiyyəti idarə etmək üçün göstəriş verir. Əgər bu doğrudursa, nə üçün 
bəzi mənbələrə görə Məhəmməd də, İsa da özlərini axırıncı peyğəmbər elan eləmişdilər 
və  bu günə qədər də davam edən faktları ruhanilər kənara qoyaraq indi də belə müxtəlif 
qeyri - maddi mənbələrdən məlumat alan  adamlara peyğəmbər adı vermirlər. Bəyəm indi 
göstərişlərə ehtiyac yoxdur.? Lakin var və daha çox. Ruhanilər hesab edirlər ki, yalnız 
1400 il əvvəl axırıncı dəfə Allahın mələkləri Məhəmmədlə əlaqəyə girmiş, daha heç 
kimlə əlaqəyə girmir. Həmin peyğəmbərlər axırıncı olduqlarını  deməmişlər, bu sözləri 
onların yaratdığı dinin davamçıları uydurmuşlar. Bu fikir heç bir məntiqlə sübut oluna 
bilmir, faktlar bunu təkzib edir. İslam və xristianlıqın bir  (məntiqdən uzaq) təliminə görə 
daha mələklər heç kimlə əlaqəyə girmir, digər təliminə görə həmişə girir. Belə gülünc 
fikirlərə sübutlar verə bilmirlər. Burada biz insan eqoizmi ilə, ağ yalanla rastlaşırıq. 
Burada biz bəşər tarixinin və qanunların universallığı  prinsipi ilə ziddiyyət təşkil edən   
iddiaya rast gəlirik. Tarixin  və qanunun  universallığı o deməkdir ki, bütün tarix ərzində 
insanlar oxşar hadisələr, eyni təbii qanunlar altında, eyni universal Yer  mühitində 
yaşamışlar. Elə ola bilməz ki,  insan cəmiyyətində 1400, 2000 və ya 3000 il əvvəl baş 
vermiş psixi hadisə bizim zamanlarda təkrar olunmasın. Faktları, tarixi  necə danmaq 
olar? İndiki Şarlatanları kənara qoyaq və real faktlara cavab vermək lazımdır. 
    Əgər Allah anlayışının real müşahdə və analizdə yalnız universal qanunlar və psixoloji 
hiss ola biləcəyi nəticəsinə gəldiksə (bax Allahın mənası bölməsinə), Mələk anlayışı  
insan şüuru ilə əlaqədar olması (fantasiya) aşkar olunur. 
     Real faktların  analızi mələk adlandırılan hadisənin Allahla əlaqəsi olmamasını aşkar 
edir. Qədim primitiv düşüncə - ağıl səviyyəsi  bunu, ümumiyyətlə, anlamamışdır və 
təəsüratına, fantaziyasına əsaslanaraq müxtəlif uydurma xassələr vermişdir. 
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     Sağlam insanların bəziləri həqiqətən də, bilmədikləri, başa düşmədikləri xəyallar  
görür. Bəzi insanlara xəyali, bədəni olmadan, surətlər onların fikrincə,  guya daxil olur və 
ya bəzi hallarda həmişə yanında olur. Onlar, beləliklə,  insanın görən gözü, düşünən beyni 
, danışan dili olur. Belə hadisələr Vanqa ilə və digər ekstrasenslərlə,  cadugərlərlə baş 
vermişdir.(Vanqa haqda məlumat  20-ci əsrin 40-cı illərindən sonra Bolqarıstanın 
Petroviçi şəhərində  yayılmışdır). Hər kəs yaşadığı mühitdə belə adamlar haqda eşidə 
bilər. Bəzən həqiqətən, belə xəyallar insana məlumat verə bilər. Lakin belə hadisələr 
nadir olur. Bu xəyallar olmadan da insan özünü - tərbiyə, savadlanmaq nəticəsində 
sərbəst biliklər əldə edir, ixtiralar, kəşvlər edir. Bəzi ədəbiyyatlarda bu xəyalların insana 
bilik və qabiliyyət öyrətmələri(musiqi, şer yazmaq , rəssam, həkimlik ) habelə telepatiya 
və falçılıq qabiliyyətləri öyrətməsi təsvir olunur (О.А.Медведев,1996).  
Bu hadisələr hələ dərindən öyrənilməyib. Bu hadisəni  müəyyən qədər enerji -informasiya 
nəzəriyyəsi izah etməyə cəhd edir, lakin yarımçıq olaraq  və mistisizmdən ayrıla bilmir. 
Əgər elm tam rəy verə bimirsə və yalnız müəyyən əlamətləri müəyyən etmişsə, qədim 
peyğəmbərlər heç cürə bunu bilə bilməzdilər və anlaya da bilməzdilər. 
Ən son qiymətləndirmə insana görsənən xəyallar haqda  aşağıdakı nəticələri bildirir: 

1. Xəyallar Allahla əlaqəli deyil. 
2. Xəyallar mələk xassələri verilən varlıq  deyil və ümumiyyətlə Orta Şərq 

dinlərinin xarakterizə etdikləri  parametrlərdə (yəni Allahın tapşırıqlarını icra 
edən)  mələk yoxdur. 

3. Xəyallar enerjetik xassəyə malikdir, onlarda elektromaqnit xassələri var və ölçülə 
bilər. 

4. Xəyallar günün istənilən zamanında müəyyən adamların gözünə görsənə bilər 
5. Xəyallar və ya insan formasında görüntülər, habelə insan formasında olmayan, 

lakin maddi forma kimi görsənən,  lakin tam dərk edilməmiş varlıqlar vardır. 
Onlar külək , yüksək axıcılığa malik yaşıl -göy rəngli işıq və ya tüstü-qaz 
formasında ola bilir və insanın yaxınlığında istilik və külək kimi  hiss olunurlar.    

6.  Xəyalların məlumat verməsi nadir hallarda və ancaq birtərəfli olur. Onlar söhbət, 
sual cavab etmirlər. Dini kitablardakı insanın  mələk və Allahla  söhbətləri 
subyektiv təsvirlərdir. 

7. Mələk anlayışı təkallahlı inanc sistemləri yarandıqda  konkret insanların  
fantaziyası, təxəyyülü məhsuludur; daha doğrusu ictimai quruluşa oxşar 
yaradılmışdır və həqiqətdə o yoxdur. 

Cinlər. Cinlərin də, eynilə, ruhlar təbiətində olması haqda inamlar var, hətta onların 
insanlara müəyyən biliklər öyrətməsi, müəyyən qabiliyyətlər verməsi haqda inanılası 
faktlar var. İslamda cinlərin oddan yaradıldığı hesab edilir. Yeni Çağırışda cinləri insanın 
bədənindən, donuzdan çıxarılması  haqda məlumat var. Cin anlayışını islam və xristianlıq 
öz təlimlərinə daxil etmişdir, Hindistan və Çin dinlərində cin yoxdur. İslamda cinlərin də, 
eynilə, pis və yaxşı olduqları haqda inamlar vardır. Xristianlıqda cinlər mənfi rol oynayır, 
şeytanla əlbirdirlər. Bəzi falçıların məhz cinlər vasitəsilə taleni deməsi fikirləri var. Belə 
faktlar var ki, bəzi baxıcılar onların fikrincə, onlara   yanlarında olan cinin dediyini təkrar 
edirlər. Cin və ruhun nə olduğunu demək və  fərqləndirmək meyarları  hələ məlum deyil. 
Cinlərin də mələklər kimi insan öldükdən sonra ondan “ayrılan” elektromaqnit sahə kimi 
və ya tarix ərzində insanla əlaqəli formalaşması fərz edilir.(bax  sonrakı bölmələrə) 
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Şeytanlar. Teist dinlərinin ümumi anlayışına görə Allah və Şeytan iki bərabər gücdə olan 
qeyri - müəyyən qüvvədir. Xüsusilə Zərdüştlük və Maniheylik şeytanı Allahın əksi, eyni 
gücdə hesab edir.Və dünyanı onların mübarizəsi hesab edir. Qüvvələri fərqli olsaydı, 
yəqin ki, biri digərini məhv etmişdi. Teist dini baxışına görə insanlara yaxşılıq etmək 
istəyən Allahdır. Şeytan isə pislik etmək istəyir. Ona görə insanlar işləri yaxşı olanda 
deyirlər “Allah etdi”, pis olanda deyirlər “şeytan etdi”. Bibliya əfsanəsinə görə şeytan 
Allahın birinci köməkçisi olub, lakin özü də Allah olmaq istədikdə Allah onu yerə qovub 
ki, yerdə pis işlər yaratsın, insanları yoldan çıxartsın.  Bu ideyalar və dini təlimlərin izahı  
yalnız görüntüdür, həqiqət isə başqadır. Bu varlıqlar haqda daha geniş izahata - enerji 
informasiya nəzəriyyəsinə  bax. 
Rasional baxışdan qiymətləndirmə. Bütün analiz onu göstərir ki, şeytan  anlayışı  bəzi 
dinlər tərəfindən uydurulmuş personajdır, reallıqda  şeytan  yoxdur. Şeytan, dini təlimin 
tezisləri ilə ziddiyət təşkil edən, mənfi işləri görən mələk roludur. Şeytan rolu yerdəki baş 
verən müharibələrin, insanların konfliktlərinin  və səhv hərəkətlərinin səbəbini izah etmək 
üçün uydurulmuş bir roldur. Rolun icraçısı isə şeylərin, insanların təbiət sistemlərinin 
özləridir. Əfsanəni yazanlar və ya yaradanlar bu hadisələrin səbəbini başa düşmürdülər.  
Şeytan sözü insanların dini anlayış dilinə və vərdişlərinə daxil olmuşdur və onlar hər pis 
şeyi, səhvi şeytanın boynuna atırlar. Şeytanın heç bir günahı yoxdur. Hər əməlin  
səbəbkarı insan özüdür. Ruhlar, cinlər, şeytanlar haqda bu günə qədər bəşəriyyətdə bu 
adların ifadə etdiyi məna haqda düzgün və razılaşdırılmış tam bilik yoxdur. Dinlərin 
verdiyi mənalar həqiqətə uyğun deyil, tamamilə qeyri - obyektivdir. Başqa sözlə, reallığı 
səhv dərk etməklə yaradılmış anlayışlardır. 
     Elmdə isə bu haqda tədqiqatlar aparılmamış və sübutlar tapılmamışdır. Əslində elm  
sübut olunmamış şeyləri qəbul etmir. Bu varlıqlarla qarşılaşan insanlaın  şəxsi 
təsəvvürləri var. 
Cənnət. Cənnət  Bibliya əfsanəsinə  görə real yer məkanıdır və indiki Təbriz şəhərinin 
yeri olmuşdur. Köhnə Çağırışda o dünyada cənnət və cəhənnəm haqda məlumat yoxdur. 
Lakin sonrakı xristianlıq və islam dini düşüncəsi bu ideyanı dəyişdirərək cənnətin o 
dünyada olmasını  və  əxlaq qaydaları ilə yaşayanların  öldükdən sonra məhkəmədən 
sonra  oraya göndəriləcəyini və orada  əbədi yaşayacağı əfsanəsini yaratdı.  Hindistan 
dinlərinə görə isə cənnət, ümumiyyətlə, belə formada  yoxdur, insan öldükdən sonra onun 
ruhu onun karmasına (davranışına) uyğun olaraq digər varlıqlara (bitkilərə, quşlara, 
heyvanlara, allaha, insanlara) keçir və ya göylərə qalxır, orada uyğun ruhi səviyyələrdə 
yaşayır (gecələr gedir, gündüz qayıdır) insanla daim əlaqə saxlayır. 
 Cəhənnəm. Cəhənnəm anlayışını atəşpərəstlik, islam və xristianlıqda rast gəlirik.  Onlar 
əxlaqı pozan insanın öləndən sonra  mühakimə ediləcəyi və cəhənnəmə göndəriləcəyi 
əfsanəsini yaratmışlar. Burada insan qır qazanlarında fasiləsiz  yanır, sonra dirilir və 
yenidən yanır. Lakin cəhənnəm anlayışını yaradan bu dinlər – Zərdüştlükdən başqa - eyni 
zamanda, oraya düşməmək üçün günahların təmizlənməsi metodlarını da yaratmışlar. Və 
bu metodlar vasitəsilə insan günahını, guya təmizləyir və dini xidmətdən daha çox 
istifadə edir. Bu metodlar ibarətdir: 
1) Kilsəyə gedib günahı yumaq prosedurundan keçmək; kilsədə keşişə günahlarını 
danışmaq  və tövbə etmək, təmizlənmək mərasimləri 2) dua edərək bağışlanmasını xahiş 
etmək; 3) əlavə olaraq islamda namaz qılmaq və dua edərək bağışlanmasnı xahiş etmək; 
4) Allahın adlarını 99 dəfə təkrar etmək. Real həyatda bu üsullar insanı günah etməkdən 
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saxlamır, lakin onun daha çox günah etməsini stimullaşdırır. Axı dindar insan günahı 
məhz  özünə haqsız xeyir almaq üçün edir, sonra isə Allahın bağışlayacağına ümid edir. 
İudaizmdə isə günahların yuyulması daha rasional  və məhz bu dünyada edilir: günahkar 
etdiyi pisliyə görə qanunda göstərilən əvəzi ödəyir, cəzanı alır; qurban kəsir; və hər hansı 
gizli günahlarını  keçiyə danışır və onu səhraya buraxır. 
Cənnət və cəhənəm anlayışları avam və ibtidai insanların qorxutmaqla idarə etmək 
məqsədilə yaradılmışdır. Real həyatda  bunlara heç kim əhəmiyyət vermir. Hər kəs 
bacardığı kimi yaşayır, çünki inanmırlar və  inansalar da dini  xadimlərin günahı 
təmizlənmə proseduru ilə günahlarını təmizləyirlər . 
O biri dünya – axirət dünyası anlayışı.  Axirət dünyası bütün dinlərdə yoxdur. 
Buddismdə axirət dünyası yoxdur, orada Ruhun başqa canlılara keçməsi yenidən doğulma 
ideyası vardır. lakin  ruhun öləndən sonra göyün 32 qatındakı müxtəlif səviyyələrində öz 
davranışına uyğun yerdə olması ideyası da vardır. Xristianlıq və islamda bu ideya geniş 
təsvir olunur. Hesab edilir ki, insan öləndən sonra onun ruhu mühakimə ediləcək, 
nəticədə ya cənnətə, ya cəhənnəmə gedəcək, əbədi olaraq orada qalacaqdır. Bu fikirlərin 
sübutu yoxdur. Həqiqət budur ki, axirət dünyası yoxdur, və bunun olub - olmaması 
insanların davranışına təsir etmir. 
 
Nəticə mülahizələri  
1. Dini təlimlər ideyalar aləminə aid olaraq və xəyali qeyri - maddi görüntülərin dərk 
edilməsi və dünyanı ruhi aləm kimi təsəvvürü və fiziki aləmi idarə edən   və onların 
müəyyən ibtidai izahı haqda qurulmuş və insanın bu sistemdə davranışını müəyyən edən 
mülahizələr və real icrasına bu və digər formada nəzarət  edən sistemdir. 
2. Dünyada və şeylərdə iki mahiyyətin müşahidəsi  universal qanundur və ziddiyət 
yoxdur. Lakin bu mahiyyətin necə və nədən ibarət olduğu izahatında  səhv fərziyyə və 
arzulara, fantaziyaya yol verilir. Belə ki,  cənnət, cəhənnəm, yaxşı, pis ruhlar, Allah, 
mələk və  digər anlayışlar ilkin primitiv düşüncə məhsulu kimi qalaraq  (ilk baxışda) 
dünya və şeylərdə iki mahiyyəti izah edən rolu tam formada oynaya bilmirlər. Yəni bu 
anlayışlar reallıqda vahid şeyi təşkil edən ( birinci bölümdə) iki mənadan , qüvvədən heç  
birinə uyğun gəlmirlər və sübut oluna bilmirlər. 
3. Dinlər  yarandıqları qədim zamanlardakı ictimai dünyagörüşü əks etdirən və ibtidai 
anlayışları  və izahları, fərziyyələri əks etdirən dünyabaxışlar sistemidir. Dinlərin 
əsasında  təbiətə və mühitə,  insana  və cəmiyyətə primitiv baxışlar  durur,  hansı ki  
sübutlar və faktların düzgün dərk edilməsi əsasında deyil, fərziyyələr və subyektiv 
fikirlər, habelə cəmiyyətin yaratdığı təbii əxlaq normaları əsasında  yaradılmışdır.  
4. Müasir ağılın yaradıcılıq imkanları və müəyyən etdiyi normalar daha geniş və düzgün 
olduğu üçün indiki real həyatla uyğun gəlməyən dini baxışların, dəyərlərin istifadəsinə  
və sitayişlərə ehtiyac yoxdur.  
5. Dinlər və onların müxtəlif təriqətləri daş dövründən başlamış bütün uzun  avamlıq və 
savadsızlıqı əhatə edən 19-cu əsrin sonlarına qədər yaranmışlar. İndi də dünyanın 
müxtəlif yerlərində yeni sektalar  formasında din yaratma və özünü peyğəmbər elan etmə 
cəhdləri olur. lakin insanların savadlı olması onların yayılmasına imkan vermir. Nə üçün 
dinlər yarana bildi? Dinlərin yaranmasında real və obyektiv amillər vardır. Bu amillərin 
əsası : 
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1) insanın yaranması ilə sonradan insanların gözünə naməlum surət xəyalların görünməsi, 
bəzən beyinlə müəyyən məlumat  alması, fikir, söz və emosiyaların xüsusi təsirə malik 
olması; müxtəlif  təbiət hadisələrinin olması.  
2) insanların real baş verənləri anlaya bilməməsi, yəni savadsızlıq, elmsizlik, insanlarda 
bilməməkdən sueverliyin olması. Nəticədə xəyal  görən və səs eşidən adam onun 
mənbəsini bilməyərək onu Allah sayırdı və şəxsi fikirlərini ətraf insanlara deyirdi. 
İnsanlarda isə qorxu və inam yaranaraq ona sitayiş etməyə başlayırdılar. Bəziləri isə 
qılınc gücü ilə özünü Allahın oğlu, vəkili qəbul etdirirdi. Dinlər belə yaranırdı. 
Dələduzlar da  qorxulu yalanlar uydurb danışırdı, camahat inanırdı.- peyğəmbər sayırdı. 
 
Dinlərin kökləri.  
Qədim dinlər təbii tarixi proses kimi insanın təkamülü və icmalarda birləşməsi 
nəticəsində meydana gəldi . Sonrakı – müasir dövrdə olan dinlər isə evolyusiya 
nəticəsində konkret tarixi şəxsiyyətlər, maraqlı adamlar tərəfindən toplanmış bilik, izahat, 
sitayiş sistemidir. Heç nə öz -özünə baş vermir, birləşmir, əlaqələnmir. Dini 
konstruktorlar da  dini elementləri toplayıb bir sistem formasına  saldıqda burada -1)öz 
dünya görüşünü , öz rolunu ( şübhəsiz, bu rəhbər edici rol idi) ; iqtisadi xeyrini, icra 
qaydasını. 2) insanlara aid və onların şüurundan, davranışından asılı olaraq yazıldığı üçün 
onların psixoloji xüsusiyyəti  və ondan istifadə elementlərini, insanı maraqlandıran 
suallara – yaranış, yer, göy , ulduz .. cavabları 3)təbiətlə münasibətdə təbii qorxu 
mənbələri, onlarla davranış ritualları ( zaklinanie) duaları - əhatə etməli idi. Dini düşüncə 
üçün  mühitin zəruri şərtləri bunlardır: 1. Təbiət  hadisələri qarşısında qorxu, 2. 
Naməlumluq, 3. Biliksizlik, 4.  Zəyif iradə, 5.Sueverlik , 6. İnsan psixologiyasının inam 
elementi. 
      Dinlər   aşağıdakı zəruri  elementlərdən konstruksiya edilmişdir(köklər): 
1. Miflər- dünyanın, Yerin, göyün, insanın yaranması və s.  2. Naməlumluqdan sui 
istifadə- Allahlar, ruhlar , cin, şeytan– müxtəlif təbiətdən kənar  qüvvələrin fikirdə ixtira 
edilməsi.  
3. Şamanın - dini  ruhaninin şəxsi mənafe rolunun icrası - ianə, pay, hədiyyə, hörmətli 
ictimai status, icma başçısı və ya müavini rolunda sözünün eşidilməsi. 
4.  Ruhanilik kastasının təyini və ayinlərin icrasında xüsusi rolu.   
5. Şəxsi və qrup mənafelərini  əldə etmək üçün ideoloji təlimlər ( əvvəldən müəyyən 
edilmə, ruhun başqasına keçməsi , məhkəmə günü, dini  dünyagörüş sistemi və s.).  
5. Katarsis – ruhun qorxu və  rəhmlə  təmizlənməsi - razılıq hissinin əldə edilməsi . 
6. Sitayiş sistemi  - gündəlik, xüsusi hallarda, buraya həm görünməz qüvvələrə, həm real 
peyğəmbərlərə  müqəddəslərə, övliyalara, qəhrəmanlara sitayiş kultunun yaradılması  
7. İcma həyatını qaydaya salan əmək bölgüsü və həyat  tərzi normaları. 
8. İnsanların hər  spesifik zamanda təbii  qəbul etdikləri optimal əxlaqi davranış 
qaydalarının müdafiəsi. 
9. Dini xidmətlər- dualar , günah yuma, Allaha qovuşdurma , doğum, dəfn, tövbə qəbulu, 
müalicə, məsləhət  – bunlar hamısı şamanlıqdan gəlmə xidmətlərdir 
     Allah anlayışı teist dinlərinin  əsas nəzəri və praktiki elementidir. 
Dinlər: 1. Məqsədli yaradılan dinlərə (iudaizm və islam)  və 2.Məqsəd qoyulmadan – 
təbii (xristianlıq, buddizm və induizm) yaranan dinlərə bölünə bilər. 
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Dinləri, habelə müəllifləri olan - bunlar son dinlərdir və müəllifləri olmayan 
(unudulmuş)- bunlar daha qədimdir - qruplara bölmək olar. 
    Nə qədər ki, dünyada biliksizlik, məlumatsızlıq, bu və ya digər hadisələrin səbəbi 
açılmamış qalacaq, dinlər də qalacaq. Naməlumluq  və biliksizlik dini qidalandıran 
amildir. Teist dinlərin istinadı yalnız naməlum hesab etdiyi Allahdır. Dini təlim idrak və 
ağila əsaslanmır. Din nəzəriyyələri  Allahın nə olduğunu bilmədən onun adına yazılan 
göstərişlərdən, rəylərdən ibarətdir. Bu məvhumu dindarlar və ruhanilər bilmirlər. Dinlərin 
meydanı o zaman başlayır ki, orada nə isə səbəbi bilinmir. Naməlumluq Allahın sinonimi 
kimi qəbul edilir. Səbəb məlum olanda deyirlər ki, “bunu flan səbəb etdi”, məlum 
olmayanda deyirlər “Allah etdi”.  Əksər dini ruhanilər məhz qidalarını avamlıqdan 
aldıqları üçün hər şeyin gizli qalmasını,  insanın heç nəyi öyrənməməsini arzu edirlər, nə 
qədər insanın idrakı, şüuru genişlənir, onlar  bundan nayrahat olur, çünki dinin fikirlərinin 
səhv olduğu aşkar olur. Bu isə təbiidir. Hər yeni ağıl əvvəlkindən üstündür.  
     Orta Şərq dini üçlüyü digər Şərq dinlərindən –induizm, buddizm və konfuçiyanizm, 
daosizmdən mahiyyətcə və istifadə etdiyi metodlarla və məqsədlərlə  çox fərqlidir. 
Məsələn, xristian kilsəsi və papası, islam xəlifələri və məçidləri  hesab edir ki, onları 
Allah yer üzündə (və ya milli dövlət ərazisində) bütün insanların hakimi və idarə edəni  
təyin etmişdir; hamı onlara tabe olmalı və onların sözünü icra etməlidir. İranda , Səudiyyə 
Ərəbistanında xüsusilə bu belədir. Digər Şərqi  Asiya dinlərinin inananları  isə belə hesab 
etmir. Bunların fikrincə insanlar öz ağlı ilə yaşamalı, ağıllarını artırmalı, insan 
cəmiyyətini isə müdriklər idarə etməlidir. 
     Bəzi dinlərin ruhaniləri  çox həvəslə  elan edir ki, insan dünyanı dərk edə bilməz və 
insanın yeni  biliklər, kəşvlər, ixtiralar əldə etməsindən çox nayrahat olur. Buna 
baxmayaraq, onlar həvəslə məhz elm texnika ilə məşqul olan insanların yaratdığı 
maşınlardan, müalicədən, dərmanlardan, telefondan, komputerdən istifadə edirlər, lakin 
yalan danışmaqda davam edirlər. Onlar deyir, “yalnız Allah dünyanın necə olduğunu  və  
hər şeyi bilir və seçdiyi  peyğəmbərlər və dini qulluqçular  vasitəsilə öz fikirlərini 
insanlara çatdırır”.  Soruşsanız ki, Allah nədir?, deyəcəklər ki, onun nə olduğunu heç kəs 
bilə bilməz. Əgər desəniz ki, onun nə olduğunu bilmirsinizsə, onun adından niyə 
danışırsınız, bu zaman  ağıllı bir cavab ala bilməzsiniz.  Soruşsanız ki, hər yeni zamanda 
yeni müdriklər, ağıllı adamlar meydana gəlir, məgər onları Allah göndərmir? Nə üçün  
onlara şəkk edirsiniz, halbuki onlar vasitəsilə həyat yaxşılaşır, elmi texniki inkişaf baş 
verir. Əgər bu insanlar dünyanı dərk etməsəydi, yeni kəşvlər edə bilərdilərmi?    Bəli, çox 
asanlıqla məlum olur ki, bu ruhanilər nəinki dini anlamır, heç müqəddəs kitabları düz 
başa düşə bilmirlər. 
     Dini xadimlər saqqalın uzunluğu ilə insanlarda özlərinin ağıllı olduqlarını və Allahın 
vəkilləri olduqlarını görsətmək istəyirlər və hesab edirlər ki, onlar Allahın adından 
danışırlar, insanlar onların sözünə tabe olmalıdırlar. Lakin unudurlar ki,  hər bir kəs, 
eynilə özünü Allahın vəkili elan edər - keçmişdə olduğu kimi  və hər bir sözünü Allah 
tərəfindən xəbər verildiyini deyər, hamını özünə tabe olmağa tələb edə bilər. Bu halda nə 
olar? Kütləvi qarşıdurmalar olar. Özünü Allahın Yerdə vəkili elan etmiş, elə indi də elan 
edən  adamlar insanların və xalqların başına böyük bəlalar açmışlar. Demək,  özünü 
Allahın vəkili etmək səhv hərəkətdir,  Allahın vəkili olmaq üçün, eynilə onun xeyirxah və 
qərəzsis, obyektiv, ədalətli və dinc , lakin zorakılığı sevməyən  xassələrini anlamalı və 
icra etməlisən.  Əgər bir vəkil seçilmişsə, şübhəsiz, digər zamanda, digər yerdə də, digər  
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vəkilin seçilməsinin mümkünlüyü qəbul edilməlidir. İslamın fikrincə, axı Allah istədiyini 
vəkil – peyğəmbər seçə bilər. Qeyri - rasional cəmiyyətdə təklər, tək peyğəmbər, tək 
hakimiyyət, təkbaşına idarə zəruridir.  Rasional nəzəriyyə  idrak - rasional  cəmiyyətində  
tək seçilmişlərin deyil,  kollektiv intellektin idarəedici - qərar və qanun qəbuledici  rolunu 
qəbul edir və istifadə edilməsini məsləhət görür. Belə cəmiyyətdə isə  hər kəs yalnız 
özünün və səlahiyyət verilsə,  ailəsinin vəkilidir.   
      10 davranış şərtinin araşdırdıqda bunların universal olmadığını, ancaq ieraxik 
tabeçilik  quruluşunun saxlanmasına  xidmət etdiyi məlum olar. Bu qaydalardan 6-sı 
ümumbəşəri əxlaq normalarıdır ki, Bibliyadan və Yəhudi dövləti yaranmamışdan da 
əvvəl qədim dövlətlərin qanunlarında var idi. Məsələn, b.e.ə. 18- ci əsrdə yaşamış Şumer 
çarı Xammurapinin qanunlarında əks olunmuşdu. 4-ü isə dini qayda kimi Yəhudi 
Allahına sitayişi tələb edirdi. Bu tələblər də eynilə onlardan əvvəlki xalqlardan - məsələn, 
zərdüştlükdən öz ilahilərinə sitayiş  tələblərindən götürülmüşdür.  
     Bu qaydaların iki: - quldar və nökər sinifdən ibarət olan icmada heç bir insani 
davranışdan xəbəri olmayan nökərlərə(qullara) təyin edilmiş davranış qaydaları olduğu, 
ağaların isə  “mələk” - tam düz hesab edilərək, onlara heç bir davranış  normaları təyin 
edilməmişdir. Dini mənbələrdə insanlara, habelə qadınlara bu və ya digər dərəcədə  qeyri 
- bərabər münasibət əks olunmuşdur. Burada qayda və göstərişlər  öz dini icmaları üçün  
təyin olunur, lakin icmadan kənar digər icmalara bu münasibətlər  aid edilmirdi. Və 
əslində onları özgə, kafir elan edərək, onlara düşmən münasibəti, onları qəsb etmək, 
malların oğurlamaq, qarət etmək, insanları öldürmək  haqları verilirdi.  
     Bu iki amil- (1)icma daxili  və (2)  icmalar arası rasional -  əxlaqi ədalətli 
münasibətlərin  təyin edilməməsi, dinlər tərəfindən bəşəriyyətə vəd edilən  xilas yolu 
olmayaraq  ona bədbəxtlik, müharibələr gətirmişdir. Bu dini mənbələrdə bəşəriyyətin 
həqiqi xilas yolu və rasional inkişaf proqramı əks edilməmişdir, halbuki buna böyük 
ehtiyac olmuşdur. Həmin dini tələblərlə, idarə ilə və özgə icmalara düşmən münasibətlə  
yaşayan bəşəriyyət fasiləsiz müharibələrdə olmuş, həyat səviyyəsi hədsiz pis olmuşdur. 
Yalnız həmin tələbləri insanlar pozandan sonra - intibah və maarifçilik dövründən , 
kilsənin dövlətdən ayrılmasından sonra bəşəriyyət  sərbəst inkişafa nail olmuşdur. 
Beləliklə, çox asanca müəyyən etmək olur ki, belə qeyri - rasional siyasi, sosial tələbləri  
naməlum hesab edilən Allah verə bilməzdi. Bunları konkret  quruluşun icraçıları- çarlar, 
şahlar sahibkarlar, ağalar və apolegetlər, kahinlər, ravvilər, keşişlər və digər ruhanilər öz 
mənafelərinin həlli üçün özlərindən uydurmuşdur. Və bu günkü bəşəriyyətin mədəni 
həyatına uyğun gəlmir. İnsanları öz həyatlarını yaxşılaşdırmaqdan çəkindirir və qul 
psixologiyası yaradır.  
 
Dinlərin icra etrdikləri rollar və evolyusiyası   
Dinlərin orqanlarının – kilsə məçid  sinaqoqların ümumi xidmətləri -funksiyaları:  
Ölənlərin basırılması, doğulanda uşaqların xaç suyuna salınması , günahların 
bağışlanmasına kömək , dini möizələr söyləmək,  dini əsərləri mənbələri öyrətmək,  kəbin 
kəsmək, dini ayin və bayramların keçirilməsi, həyat və yaradılış haqda, əxlaq haqda 
təlim, Allah cin, sehrli qüvvələr haqda mifləri təbliq etmək, yeni izahlar, bəzi dinlərin 
xeyriyyəçiliklə məşğul olması və s. Zaman keçdikcə müxtəlif ictimai sistemlərdə dinlərin 
də rolları  və təlimi müəyyən dərəcədə dəyişir. 
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100 min illərlə insanlar heç bir dinə sitayiş etmirdi. Bu dövrə qədər uzun formalaşma 
dövrü keçdi . Təqribən 35 min il əvvəl dinlər yaranmağa başladı(Bell, 2005)   Dinlər 
sosiologiyada,  fəlsəfədə, elmdə  insanın real ehtiyaclarını ödəyəcək heç bir şey təklif 
etmir.  Din insanın heç bir problemini həll etməyə yol göstərmir. Lakin dinlərin təklif 
etdiyi və bəzilərinin qorxu altında etdiyi  ibadət və dualar, xüsusilə Buddizm təlimi yaxşı 
özünə təlqin vasitəsidir. Dualar vasitəsilə ruhən yüngülləşmək və sakitləşmək olar. Lakin 
bunu başqa sözlərlə də etmək olar, burada dua və ibadətlərin nəticəsi təkcə faydalı - 
özünü sakit və problemsiz olmağa inandırmaq deyil,  habelə bəşəriyyət üçün  zərərli 
cəhətləri də var: 
1. Dua zamanı insan özünün günahlarını bağışlanmasını güman edir, lakin reallıqda etdiyi 
pislikləri kəsməyi düşünmür; pislik etdiyi insanlardan  üzr istəməyi ağlına gətirmir (bu 
xristianlığa aid deyil). Bir yandan dua edir, digər tərəfdən öz yaxın belə qohumunun 
evini, əmlakını onun əlindən alır, xəyanət edir, yalan danışır, güman edir ki, Allah onu 
bağışlayır. Lakin əgər yerdəki insan onu bağışlamırsa, Allah niyə bağışlamalıdır?  Burada 
özünü aldatma baş verir 
2. İnsan o qədər “düz otur,  əxlaq əməl et” moizələri eşidir ki, qulağı dolur, artıq hər şey 
mexaniki eşidilir və təsiri olmur, gerçəklikdən uzaqlaşır  və əxlaqı pozma baş verir.                       
      İlk müdrik adamlar başlanğıc ideyaları müxtəlif fərziyyələri səhv və  qorxudan 
yaradılmış mifləri, xəyali  varlıqları – cin, şeytanları və s.  ümumiləşdirərək dini təlim 
yaratdılar və bu təlimə artıq formalaşmış əxlaqi davranış  adət və vərdişləri əlavə etdilər 
və insanları bu qaydalarla yaşamağı təlim etdilər. Lakin sonra nə baş verirdi?  
Müdriklərin şagirdləri və ya onun fikirlərinə inananlar çox asanca ilk fikirləri 
dəyişdirməyə və onun müdafiəçisi kimi çıxış etməyə başladılar. Onlar ilk yazılan və ya 
deyilən tezislərə xüsusi izahatlar, mənalar verməyi öz öhdələrinə götürdülər. Çünki 
zaman gedirdi, hər şey dəyişirdi, deyilənlərin bir hissəsi köhnəlirdi-mənasız olurdu ona 
görə onlara yeni məna verməyə ehtiyacı yaranırdı. Prosesi idarə etmək lazım idi. 
Beləliklə, dini xidmətçilər papa,  keçiş, molla, seyid, imam, axund və dini icmaların 
başçıları yarandı; bu artıq siyasi hakimiyyətin əldə edilməsi idi. Beləliklə, ilk zamanda 
xoş məqsədlə tək - tək müdriklər tərəfindən  formula edilmiş ideoloji, dünya - görüş 
tezisləri sonralar başqaları tərəfindən müxtəlif məqsədlə - öz təyinatı üzrə və ya şəxsi 
biznes və hakimiyyətə gəlmək üçün istifadə edilməyə başlayır. 
     Maraqlıdır ki, Yeni Çağırışda İsa deyir “Elə bir şey yoxdur ki, o gizli qala bilsin,.... 
sizə Allahın sirlərini bilmək nəsib olacaqdır(Lukadan 8-18-27) Bu fikir dünyanı dərk 
etməyin mümkün olduğunu bildirir. Oxşar fikir buddismdə, hinduizmdə və Konfuçi 
təlimində də də vardır. Lakin islamda dünya dərk olunmaz hesab edilir. Hər şeyin yalnız 
Allaha məlum olması fikri müdafiə olunur, insanın bu sirləri bilə bilməməsi təbliğ olunur 
Lakin əgər bu belədirsə, bu qədər elmi texniki inkişaf, yeni binalar, qurğular, texnika 
bilmədən, dünyanı dərk etmədən  necə yaradılıb? Islam alimləri bu suala cavab verə 
bilmir. 
     Dinlər yarandığı andan bu günə qədər böyük yol keçmişdir,  hər zamanda özünün 
mahiyyətini qismən dəyişdirmişdir. Yeni ayinlər, adətlər yaratmış, yeni müqəddəslər 
təyin etmişdir. Ona görə dinlərin konkret məsələyə münasibətindən danışdıqda  zamanları 
da qeyd etmək və hansı məzhəbdən, təriqətdən danışıldığını göstərmək lazımdır. Belə ki, 
müxtəlif zamanlarda müxtəlif təriqətlər müxtəlif, insanlara xeyirli və ya zərərli  rol 
oynamışlar. 5-6 –cı əsrlərdə xristianlığın təlimi və fəlsəfəsi yaradıldı. Katolik xristian 
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dininin ideoloji əsası Foma Akvinskinin nəzəriyyəsi, nəzəri əsası isə Tomizm oldu. İslam 
isə 8-9 –cu əsrlərdə təlim və fəlsəfi nəzəriyyəsini yaratdı, bunu Mötəzililər etdi . 
    3 İbrahim dininin - xristian, iudaizm və islam - nəzəri əsası Platon və Aristotelin 
fəlsəfəsi, Foma Akvinski və müqəddəs Avqustinin təlimləridir. Lakin fərqləri də vardır. 
    Ümumi baxıldıqda, dinlərin əsası daş dövründən başlayaraq, ibtidai icma və quldarlıq, 
feodalizm dövrünün sonra isə kapitalizm dövrünün  baxışlarıdır, anlama tərzidir. İctimai 
inkişafı- həm maddi, həm ideaların inkişafını, səmərələşməsini   qəbul etməyən, ona qarşı 
olan tormozdur. Dinlər keçmiş dünyanın nəfəsidir. 
   Tarixən dinlər ümumi şeytan, demon, anlayışı haqda düçüncə sistemi olmuşdur.  Sonra 
buraya həyat, təbiət, Yer, göy , yaradılış haqda dünyagörüş,  müxtəlif inanclar haqda - 
cin, şeytan, Allah , o biri dünya   ideyaları əlavə olunmuşdur.  Daha  sonra müxtəlif 
təlimlər, fəlsəfi izahlar  əlavə olunmuşdur  Və bu günə qədər müəyyən inkişaf yolu - 
dəyişiliklər  keçmişdir.  
    Dinlərin tərkibini iki böyük qrupa bölmək olar 1) Obyektiv davranış , əxlaq və ədalətli 
yaşamaq normaları, və 2) Mistik baxışlar: Allah, cin , şeytan, dünyanın sonu, dirilmə, 
məhkəmə, cənnət, cəhənnəm, təbiət, yaradılış haqda .  
     Məlumdur ki, zaman keçdikcə  ümumi bilik və məşğuliyyət, sitayiş sistemi  hissələrə 
bölündü. Sərbəst fəaliyyətlərə - Dinə, elmə,  tibbə, fəlsəfə, texnika, həkim, astrologiya, 
falçılıq, əl ilə müalicə,  ekstrasenslik, gipnoz və sairə  çevrildi və sərbəst inkişaf etdi.   
Hər bir sahə tələb olunandır, insanların müəyyən ehtiyaclarını ödəyir. Lakin dinlər  
konservativ  qalaraq çox cüzi dəyişmişdir və əsasən yarandığı dövrün rituallarını – ölüm, 
kəbin ainlərini , dini bayramlar və mərasimləri və bir sıra yeni ritualları  icra edirlər. 
     Elmin müstəqiliyi b.e.ə. 700 ildən bəri yeni eraya qədər Yunanıstanda mövcud idi. 
Sonra din ictimai şüurun əsas üstün rolunu ələ aldı .  18-ci əsrdən sonra dinlərin 
dünyabaxışlarına ehtiyac qalmadı, təbiəti dərk etmək, öyrənmək üçün elm dindən yenidən 
ayrıldı. Dinlərin isə əxlaqa nəzarət etmək, mühakimə etmək və cəza vermək, idarəetməyə 
qarışmaq funksiyaları  ləğv edildi. Belə funksiyalar ancaq islam dövlətlərində, bəzən çox 
-İran, Pakistan, Ərəbistan, Misirdə, Sudan, Bəhreində ,  bəzən az-Türkiyədə qalmışdır.  
    Nəyə görə mistik ideyaların daşıyıcıları –dini xidmətçilər canfəşanlıq edərək güclü  
dini təbliqat aparır, kitablar çap edir , elmi dinlə birləşdirməyə, elmi özünə xidmət etməyə 
yönəltməyə çalışırlar? Elm bir – bir dinin uydurma fikirlərini ifşa edir. Nə üçün elmdə hər 
hansı bir elmi qrupun maddi aləmin izahında və ya qanunauyğunluğunu tapanda  bu qrup 
əlinə silah alaraq buna inanmayanları məcburi inandırmaqı heç belə ağlına da gətirmir, 
lakin dini  başçılar (qruplar)  öz fikirlərini qəbul etdirmək üçün qılıncdan və digər 
silahlardan, cəza vasitələrindən istifadə edir. Zorakılıq məhz zəyifin , qeyri - – kamil, 
savadsız, biliksiz,. nadan  insanın silahıdır.   Tarix məhz dinin öz yanlış fikirlərini  
yaymaq üçün  bəşəriyyətə gətirdiyi  zorakılıq və müharibələrlə doludur. 
    Ümumi dünya qanunları dinlərə də aiddir: ziddiyyətlər, müxtəlif zamanlarda müxtəlif 
mövqelər, hər şeyin öz əksliyinə çevrilməsi , hər şeyin sonunun gəlməsi, yeninin 
yaranması, yeninin köhnəni inkar etməsi  və s. Orta Şərqdə əvvəl xilas məqsədilə 
yaradılan  dinlər  sonralar  daha çox biznes, müharibə alətinə çevrildi..   
    Teist dinlərinin  seçdiyi insanı xilas etmək metodu səhvdir, əslində din insanı xilas 
etmir, tarix boyu dinlər insanların normal inkişafına, azad düşünməyinə mane olmuşlar. 
Dinlər adi adamların dünyagörüşünü ümumiləşdirən və rəsmiləşdirən sistem kimi 
formalaşmışdır . Buna cəmiyyətin ehtiyacı var idi. Ona görə burada insanların arasında 
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rasional davranış kimi təbii olaraq formalaşan əxlaq və davranış normalarını dini təlimlər  
özünə daxil etmişdir;  siyasi, sosial, iqtisadi həyat  qanunları və nəzarət; insanlara təsəlli 
vermək  və inam yaratmaq üçün zəruri dualar, formulalar daxil etmişdir; dindarlığı  dinin 
əsas inamına- Allaha və həmişə miflərə, dini dünyagörüşə  inamı qoruyub saxlamaq üçün 
ibadət ayinləri  , moizələr , təbliqat elementləri müəyyən etmişdir.  
 
Mİflər.  Miflər dinlərin zəruri məhək daşlarından biridir. Miflər hər bir dinə öz millətinin 
və ya başqa millətlərin  daha qədim  təbiət, dünya, insan, demonlar, sirli qüvvələr, ruhlar 
haqda təsəvvürlərini, ideyalarını daxil etməklə və yenilərini uydurmaqla yaradılır. Ancaq 
mifik qüvvəyə, başa düşülməz surətlər, təsvirlərlə  ilahilərə və peyğəmbərlərə, ruhlara və  
digər ideoloji elementlərə inam yaradılır. Dinlər absolyut olaraq idrak və ağıldan istifadə 
etmir, yalnız inamı və onu istənilən ağlabatmaz üsulla təlqin edirlər. Məhz onlar qorxu 
hissindən burada istifadə edərək insanları inandırmağa cəhd edirlər. Mif  bütün cəmiyyətin  
qəbul etdiyi uydurmadır (Platon). 
      Miflər bu gün də aktiv yaradılır və  ictimai və ya dövlətlərin məqsədlərinə, siyasi 
məsələlərin həllində  böyük güclü alət kimi istifadə olunur. Bu əslində çox dəhşətli 
silahdır, dövlətlərin əsas  aldadıcı silahıdır. Məsələn, İrakda nüvə bombasının mifi ,  
kommunistlərin yaratdığı kommunizm mifi, demokratiya uğrunda mübarizə mifi, “Xalqın 
atası” mifi,   “böyük siyasətçi” və s . Məsələn, insana kanalizasiya suyunu içirdərlər, onu 
böyük siyasətin təntənəsi qələmə verərlər; dövlət rəhbərliyi öz hakimiyyətində qalmaq 
üçün öz ölkəsinin neft ehtiyatlarını 90 %-ini  xarici  hegemona bağışlayar, lakin buna 
böyük neft strategiyası adı verər və s. 
      Dünyanın,  insanın yaranması,  sitayişlərin və s. haqda  miflərinin  məhz canlı insan 
tərəfindən Allahın adından uydurulması bir də bu faktla sübut edilir: Bütün xalqlarda 
insan və dünyanın yaranması haqda  müxtəlif  əfsanələr var. Çünki dünyanın, insanın 
necə meydana gəlməsi, habelə digər suallar həmişə insanların maraq dairəsindədir. Əgər 
bu versiyalar eyni olsaydı, güman etmək olardı ki, bəli bunlar həqiqətdir. Bu əfsanələr  
eyni olmadığına görə, bu sübut edir ki, bunların hamısını insanlar müxtəlif avtonom 
ərazi-icmalarda   özləri uydurmuşlar. Niyə? - Çünki 1. Ümumi elmsizlik və biliklərin 
azlığı oxşar  primitiv düşüncələr, təəsüratlar, fantaziya və fərziyyələr  yaratmışdır; 2. 
Balaca bir uşağı idarə etmək üçün nə üçün ona müxtəlif şeylər, yalanlar uydurub 
danışırlarsa, burada da elə ehtiyac olmuşdur. Lakin burada kiçik uşaqlar deyil, məhz yaşlı 
adamları digər bir sinifin aldadaraq idarə etmək və faydalanmaq məqsədi hökmən 
olmuşdur. Səbəbsis heç nə ola bilməz. 
 
İnam və ya özünü inandırma.  İlk miflərə və Allahın fövqaladə gücünə inamı 
yaradandan sonra dini ruhanilər onun yerdəki müvəkkillərinə inamı   və onun qaydalarını 
və öz  kultunu yaradırlar. İnanandan sonra artıq insan həmin dini  qrupun quluna çevrilir, 
onun üçün, onun ruhanilərinin cibi, nüfuzu, hakimiyyəti üçün işləməyə başlayır. Budur 
sekret. Dini yayan və qoruyan ruhani qrup dini inamdan  istifadə edərək öz bizneslərini 
qururlarsa, kapitalistlər isə maddi münasibətlərdən istifadə edərək öz bizneslərini qururlar 
. Dinlər məhz inam yolunu seçmişlər. Kapitalistlər   cəmiyyətin maddi tələbatını ödəmək 
metodu iləə varlanırlarsa, dini ruhanilər dindən - dini inamdan istifadə edərək əvəzində 
günah yumaq, moizə demək, tövbə qəbul etmək, xaç suyuna salmaqla və ianə almaqla  
yaşamaq üsullarını seçmişlər. Əlbəttə hər kəsin yaşama haqqı var. 
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Peyğəmbərlər.Yalnız Yəhudi icmasında və islamda peyğəmbər anlayışı vardır, başqa 
dinlərdə bu müşahidə olunmur.  Başqa dinlərdə Müdrik, Böyük müəllim,  Bodhisatva  
deyirlər və mifik xüsusiyyətlər vermirlər. Peyğəmbərlər  filosof deyildilər və onlardan 
xeyli aşağı bilik səviyyəsində idilər . Yunan Filosofları  onlardan  əvvəl  var idi. Sonralar  
onlar öləndən sonra  filosofların  nəzəriyyə  və  baxışlarını uyğun olaraq teist dinlər qəbul 
etdilər  və dini təlim yaradıldı. Peyğəmbərlər  dedikləri fikirlərin  mənbəsini  heç də  
düzgün anlamırdılar. Onlar Allah haqda  danışır, bütün sözlərini onun adından elan 
edirdilər. Müqəddəs Kitabların müəlliflərinin yazdığına görə, guya onunla söhbət 
edirdilər. Lakin Allahın nə olduğunu düzgün  bilmirdilər. Onlara elə gəlirdi ki, fikirlərini 
Allahdan alırlar.  Elmi - faktiki araşdırma sübut edir ki, Allah adlandırılan hər hansı bir 
ruhla söhbət mümkün deyil. 
     Şərq dinlərinin Müəllimləri isə Allahla əlaqədə olmadan, onunla danışmadan, 
məsləhət almadan, müdriklik, insanlıq, mənəvi etik səmərələşmə təlimi yaradırdılar – 
Budda, Krişna, Konfuçi  və başqaları. 
     Dinin şüurlara təsirini artırmaq üçün peyğəmbərlərə cürbəcür fokus göstərmək, 
möcüzə  qabiliyyətləri  dini qulluqçular tərəfindən uydurulmuşdur.  Məsələn, Musanın 
çəliyinin ilana dönməsi , Məhəmmədin Ayı ikiyə bölməsi  və s. Bu qabiliyyətlər, bu 
məqsədlə uydurulmuşdur ki, guya, ətrafdakı adamlar onlardan Allah tərəfindən 
göndərildiyinin sübut etmək üçün bir möcüzə göstərməyi istəmişlər və ya möcüzəni 
Allahla əlaqə üçün meyar saymışlar. Bu uydurmadır və bu heç də sübut yolu deyildir. 
Peyğəmbərin peyğəmbər olması üçün onun fokus- möcüzə  göstərməsinə ehtiyac yoxdur. 
Görünür, Yəhudi xalqının tarixən mədəniyyətində  möcüzə - sehrli  fokus göstərənləri  də 
peyğəmbər hesab edirmişlər. Onların fikrincə möcüzə Allah tərəfindən verilən 
qabiliyyətdir, möcüzə göstərə bilirsə, demək, o Allahdan göndərilmişdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, eyni dünyagörüş 3-cü əsrdə, İranda Mani peyğəmbərin zamanında da 
olmuşdur. Şahın atəşpərəst kahini ondan peyğəmbərliyini sübut etmək üçün möcüzə 
göstərməyi - zəhəri içməyi tələb etmişdir (BEKM 2002). O isə ağıllı olaraq imtina 
etmişdir, görünür, kahin onun axırına bir yolluq çıxmaq istəyirmiş. 
    Bibliyanı və Quranı  araşdırdıqda peyğəmbərlərin dinc adam olduğunu, zəhmətlə 
yaşadığını müdrik və intusiyası güclü olan adamlar olduğu aşkar olar. Onlar müxtəlif  
yuxu yoza bilirdi, telepatiya,  əvvəldən görmə, əlinin bioloji sahəsi ilə insanı sağaltma, 
sürətli və məntiqi düşünmə, müdriklik  qabiliyyətlərinə malik olmuşlar. Onlar intuisyaya , 
öz ağıllarının işinə və fərziyyələrə arxalanırdılar. Onlara bəzi insanlar hörmət etmiş, 
başqaları saymamış, əziyyət vermişlər. Təsadüfi deyildir ki, belə aforizm yaranmışdır: 
“öz ölkəsində insan peyğəmbər ola bilmir”. Məlumdur ki, insanlarda  belə təbii, lakin 
nadir qabiliyyətlər indi də meydana çıxır. Bunlar insan beyninin təbii  xüsusiyyətləridir. 
Təlim və öyrənməklə hər bir insanın  belə potensialı var.  
 
Ruhani və peyğəmbərlərin vəhyləri (Откровение) Vəhylərin dinlər içərisində təkcə 
iudaizmin yaradıcısı Musaya və Köhnə Çağırış kitabındakı bütün peyğəmbərlərə, Yeni 
Çağırışda  müqəddəs İohana,dünyanın axırı haqda vəhy gəlməsi və islamın peyğəmbəri 
Məhəmmədə gəlməsi  qeyd olunur. Hinduizmdə və Konfuçi təlimində  vəhy gəlməsi qeyd 
olunmur. Buddizm intuisiyaya əsaslanır. İsaya isə vəhy gəlməsi yazılmır, çünki özü Allah 
hesab olunur.  Vəhylərin  səbəbi nədir?  İranda Bab 1844-cü ildə , Allahdan gələn öz 
vəhylərini elan edəndə müsəlman ruhaniləri bunu qəbul etmədilər. Quranı anlamayaraq  
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və ilahi tapşırıqları saya salmadan  Babı edam etdilər. Onun davamçısı Bəhaullanı isə  4 
ay həbsdə, zülm içində saxladılar və ömrü boyu təqib etdilər. Onlar dedilər ki, Allah 
axırıncı dəfə Məhəmmədə vəhy verib, ondan sonra Allahın vəhyləri kəsilib(soruşan 
gərək, sən Allahın vəkilısən, onun adından danışırsan? Nə haqla Allahın adından 
danıırsan?).  
     Üç dinin yaydığı təlimə görə vəhy məhz Allahdan gəlir və peyğəmbərə nə etmək, 
hansı məsələnı necə həll etmək barədə, Allahın sözünü cəmiyyətə çatdırmaq üçün 
göstəriş verir.. Lakin hər şeyə şübhə etmək, hər şeyi elə olduğunu yoxlamaq, həqiqəti 
axtarmaq  prinsipi bizə bunun həqiqət olub - olmadığını bilməyə maraqlandırır.  Digər 
tərəfdən, hər 3 din təlimi deyir : ”Həqiqəti tapmaq Allahı tapmaq deməkdir”. Bu ideya 
bizim axtarışımızı daha da qanuni edir. Vəhylər haqda araşdırmaların nəticəsi belədir: 
1.Vəhyləri öz növünə görə belə qruplara bölmək olar: Yuxuda - yuxu görmək , ayıqlıqda- 
yuxuya gedən zaman ideyanın yaranması, fikrə dalan zaman, qəfildən yaddaşda axtarılan 
məsələnin həllinin görünməsi ; səs formasında eşitmək; çətin vəziyyətdə həllin tapılması, 
yuxuda tanıdığın və ya tanımadığın adamın  məsləhət verməsi, ayıqlıqda xəyal- surətdən  
telepatiya ilə qəbul edilməsi. 
2.Vəhylər, yəni yuxuda və ya ayıqlıqda qəbul edilən  məlumat faktları həqiqətdir və 
 a) müəyyən hallarda insanın psixologiyasının,  beynin,  şüurunun  işinin nəticəsidir; 
 b) mənbəyi və xarakteri az məlum olan material hadisə ilə  məlumatın verilməsinin 
nəticəsidir. Bibliya peyğəmbərləinin belə çox olmasına səbəb,  qeyd edilən formada 
beyində hər bir ideyanın yaranmasının vəhy kimi qəbul etmələridir. Onların ideyaları yüz 
illər ərzində şifahi deyilərək hədsiz dəyişdiyinə görə hər bir vəhyin hansı mənbədən 
alındığını demək mümkün deyil.Vəhyləin təbii yolla alınması və qəsdən istədiyi vəhyi 
düzəltmək də tam mümkün işdir. Yada salmalıyıq ki, burada, habelə yalançı 
peyğəmbərlər haqda da məlumat var. Onlar isə, şübhəsiz, əsas Yəhudi ideya xətti ilə - 
strategiyası ilə düz gəlməyən müdriklər idi, əslində yalançı deyildilər. Hamısı eyni 
metodla şüurun  işi nəticəsində bərabər hüquqlu peyğəmbər idilər. Digər tərəfdən, 
əhalinin bir hissəsi   bütün çox talantlı müdrik adamları  peyğəmbər hesab edirdi, lakin  
ilahi fövqaladə hesab etmirdilər; adi insan kimi onları öldürür, çoxu da saymırdı.  Həmin 
vəhy tekstlərinin əksər hissəsini Bibliyanı yazan dini ruhanilər - Yəhudi ravviləri 
özlərindən tərtib etmişlər və ya əfsanələrdən köçürüb yazmışlar. Kitabı yazanların heç 
biri Musanı görməmişdir. Onun haqqında, onun  guya Allahla söhbət etdiyini 
uydurmuşlar. 
Əsil - yalnız kənar mənbədən olan vəhylə özünün fikirləri burada qarışdırılır.  
Peyğəmbərlər  Allahla oturub, gündüz və ya gecə söhbət edir, sual - cavab edir. 
Peyğəmbərlər adına yazılan bir çox vəyhlərin uydurma olduğu belə bir  müşahidə ilə  
sübut olunur: Həqiqətən, özünün deyil, kənar qüvvədən gələn  məlumat bir tərəfli olur.  
Məlumat mənbəyi məlumatı ancaq verir, əksinə sual vermək - əks əlaqə - dialoq mümkün 
deyil və ehtiyac yoxdur və ağıla gələ bilməz (şəxsi müşahidələr və hədsiz faktlar var). 
Məlumat mənbəyi insan deyil, söhbət edəsən.  Sual versən əlaqə pozulacaqdır. 
     Hələ tarixdə şəxsən heç bir vəhy almış insan Allahla dialoq – söhbət etdiyi sual və 
cavab verdiyini özü bilavasitə  məlumat verməyib. Belə fakt yoxdur. Heç, ən son kitab 
olan Quranda Məhəmməd Allahla söhbət etdiyini demir - çünki mümkün deyil. 
Həmin vəhylərin 1)zəkanın analıtık işi və dərk etmə, ya 2) naməlum məlumat alma 
prosesi ( enerji informasiya bölməsinə bax) olmasını  və 3) psixikası- beyni  sağlam 
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olmayan , lap tam sağlam adamın səs, hissi, görmə, fikri qarabasması hesab etmək olar. 
Həmin peyğəmbərlərin - Adəm, Musa, İbrahim, Yezekil və s. sözlərini salnamə yazan 
ruhanilər sonralar yazı meydana çıxandan sonra rəvayətlərdən, əfsanələrdən yazıya 
köçürmüşlər. Bu dinlər hesab edir ki, insana vəhylər Allah tərəfindən gəlir. Lakin bu düz 
deyil - buna sübutlar yoxdur. Nəyə görə həmin dinlərin fikrincə  bütün Yəhudi 
peyğəmbərləri Allahla danışmış və ya vəhy almışdır, lakin digər millətlərin adamları 
danışmamışdır və vəhy almamışdır? Bibliyanın yazdığına görə Yəhudi peyğəmbərləri 
Allahla məsləhətləşmişdir, göstəriş almışdır. Bəlkə daha  vəhylərə ehtiyac yoxdur? Və 
yaxud başqa millətlərin ehtiyacı yoxdur? Lakin belə deyil. Nəyə görə bilmədiyimizi, 
səhvləri, günahları Allahın adına yazaq? Min illər insanlar, dövlətlər müharibələr 
içindədir. Lakin Allah bunların qabağını almaq yolunu heç bir dövlət başçısına 
deməmişdir. Planetin hər yerində hər bir xalq, icma, insan fasiləsiz: nə düzdür, nə 
səhvdir, nə etmək məsələləri üzərində baş sındırır, onların vəhylərə daha çox ehtiyacı var. 
Müharibədən , qəsblərdən, yoxsulluqdan, işsizlikdən necə xilas olmaq , necə inkişaf 
etməyi bilmək ehtiyacı kəskindir. Nə üçün bunların həlli haqda vəyh gəlmir?  Vəhylərin 
məhz Allah tərəfindən gəlməsi tamamilə səhv fikirdir. Peyğəmbərlərə gələn vəhylər, 
əsasən, yalnız onların ağıl, zəkasının itiliyi, uzaqgörənliyi, intuitiv hiss etmələri idi, yəni 
öz beyinlərinin, öz şüurlarının  məhsulu idi. Müəyyən  hallarda vəhy kənar mənbədən 
gəlirdi . Oxuyun, İoanının dünyanın axırı haqdakı vəhyini və ya  başqalarının  torpaqları 
işğal etmək, əhalini qırmaq, qarət etmək vəhylərini, nə qədər  ağlabatmaz, qeyri – idrakı,  
uydurma və insanlıq əleyhinə ideyalardır. Belə vəhylərin  mənbəyi onların öz ağıl və 
şüurunun qərarı idi. Allahla heç bir əlaqəsi yox idi . 
 Sübutlar: 1. Qəbul etsək ki, Allah ədalətlidir, rəhmdildir, onda onun Yəhudi 
peyğəmbərlərinə Amorrey Xet və Amalikitian ərazilərini zəbt etmək və əhalisini 
öldürmək haqdakı tapşırığı bu xarakter ilə uyğun gəlmir. Demək, bunu deyən Allah ola 
bilməz. Habelə digər peyğəmbərlərə başqa tayfaları qırmaq və arvad, qızlarını özünə 
ğötürmək, mal - dövlətini qarət, torpağını qəsb etmək haqda vəhylər deməsi də ola 
bilməz. Bu halda ədalət pozular, mərhəmət itərdi. Bunu Allah deyə bilməzdi. Vahid 
ədalət pinsipi isə budur- hər bir varlığın yaşamağa haqqı var, heç kəs digərinin 
yaşamağına mane olub, onu pisləşdirməyə haqqı yoxdur. 
2. Yəhudi peyğəmbərlərinə gələn vəhylər əsasən məişət davranışı, gələcək haqda və s. 
kiçik məsələlərin həllinə aiddir, lakin daha böyük ehtiyac duyulan məsələlər barədə heç 
bir vəhy yoxdur. Dinin özünün dediyi kimi əgər Allah insanları sevirsə, onların müharibə 
etməsini istəmirsə, yaxşı yaşamasını, əxlaq yolu ilə, sülhlə,  ədalətlə yaşamasını istəyirsə , 
bunu necə etmək lazım olduğunu heç vaxt, heç bir peyğəmbərə demir. Nə üçün? Məsələ 
orasındadır ki, Allah ümumiyyətlə heç kəsə heç bir məsələ barədə  bir söz deməmişdir və 
demək məqsədi də yoxdur. Desəydi, ədalətsizliyin müdafiəçisi olardı. Əvvəl, absolyut, 
həlli olmayan, nəyin ədalətli, nəyin ədalətsiz; nəyin səhv, nəyin düz; nəyin yaxşı, nəyin 
pis olması problemini həll etməliydi, hansı ki, bütün zamanlar üçün universal həlli 
yoxdur. Bu gün yaxşı deyilən, sonra pis olacaq. Və yaxud demiş olsaydı, indi biz həmin 
peyğəmbərlərin vasitəsilə  başqa dövrdə və daha yaxşı şəraitdə yaşayardıq. Məsələ 
burasındadır ki, qədimdən bəri insanlar müharibələr, konfliktlər, aclıq, səfalət, istismar 
içərisindədir; bəziləri var - dövlət içərisində harınlayır, əksər insanlar isə özlərini  kasıb 
və təzyiq və sıxıntıda hiss edir. Lakin Allah heç bir peyğəmbərə və ya imama bundan 
xilas yolunu demir..  
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 Nəticə: 1. Peyğəmbərlərin vəhy hesab etdikləri məlumatlar naməlum hesab edilən Allah 
tərəfindən deyilməmişdir.  
2. Peyğəmbərlərin vəhy kimi dediyi sözlərin əksər hissəsi  onların öz ağıl və zəkasına 
uyğun olaraq və ağılın məhsulu olaraq həmin dövrdə şəxsən qarşılaşdıqları və ya 
maraqlandıqları məsələlərin həllinə aiddir. Onların anlamadıqları, biliklərinin çatmadığı, 
habelə onların şəxsən ehtiyacları olmadığı  sahələrdə ( idarəetmə, dünya qanunları, 
ictimai, iqtisadi qanunlar, icmalar arası sülh, ictimai quruluş ) onlar heç bir ideya 
söyləməmişlər və vəhy almamışlar. Onlar gördükləri icmanı və dövləti əbədi, Allahın 
belə yaratdığını, qul, nökər, ağa, kasıb,varlı, çar  və sadə adam statuslarını normal və 
qanuni düzgün olmasını  qəbul etmişlər. Bunları dəyişmək haqda vəhy almamışlar. 
3. Doğruçu və yalançı peyğəmbər anlayışına digər belə izahat vermək olar. Onlar hamısı 
oxşar üsullarla məlumat alıb, ya sintez edib, fikir söyləyirdilər, yalançı adı düz deyil. 
Sadəcə rəsmi mövqe və müstəqil mövqe var idi. Rəsmi dini hakim elita  həmişə bir xətti 
müdafiə edir, bu xətlə uyğun olmayan müstəqil görücüləri inkar edirdi, burada insan 
eqoizmi də işləyirdi. Əgər xarici mənbədən səs eşidirdilərsə, bunu hər iki qrup eşidirdi, 
hər birinə müxtəlif ideyalar “deyilirdi”, çünki bu mənbə bir – Allah deyildi, çox idi,  
bioenergetik xəyali varlıqlar idi (bunlara indi rahatlanmamış ruh, hal, призрак deyirlər) .  
İstənilən halda dünyada bütün tarix ərzində  eşidilən səslə görünməz varlıqla dialoq 
aparılması faktı olmamışdır. 
4. Vəhylərin mənbəyi görünməz varlıqlar ola bilər (bax enerji - informasiya 
nəzəriyyəsinə) 
5.Vəhylərin mənbəyinin insanın öz şüurunun sakit vəziyyətdə işi nəticəsi ola bilər. 
6. Bəzi Ufoloqların fikrincə vəhylərin səbəbi başqa mövcud planetar sistemlərdə yaşayan 
və Yerə qonaq gələn  daha yüksək inkişaf etmiş varlıqların yerdəki müxtəlif seçilmiş 
şəxsləri və cəmiyyəti idarə etmək üçün təlqin etdiyi fikirlər ola bilər. 
 7. Müəyyən qism vəhylərin, yəni  qulaqla və beyin daxilində səs kimi, cümlə kimi 
yaranan fikirlərin beyində olan xəstəliyin, şüurunun normal olmadığı və ya xəstələndiyi 
zaman insanlara gəldiyini görərik. Ruhi xəstəxanalar belə adamlarla doludur. Satanist 
təriqətinin üzvləri güman edir ki, onlara Allah tərəfindən belə vəyh gəlmişdir ki,  
insandan qurban versələr, dünyanı xilas edərlər. Psixologiya elmi çoxlu  müxtəlif növ: 
səslə eşidilən,  gözə görünən, ideyalar və hissi qarabasmalar haqda faktlar toplamışdır, 
hansı ki bəzi biliksiz adamlar vəyh hesab edirlər. İndiki zamanda da gah bir yerdə, gah 
digər yerdə özünü peyğəmbər hesab edən, Allahdan göstəriş aldığını deyən insanlar var. 
1999 –cu oldə İranda bir şəxs özünü Axurəzzaman Mehdi peyğəmbər elan eləmişdi. 
Bəziləri kimisə öldürmək üçün,  dünyanın sonunu yaxınlaşdırmaq üçün göstəriş alır, 
bəzisi xəstələri sağaltmaq üçün..  Nə etməli, hamısına inanmalı?  Yoxsa, birinə inanıb 
digərindən imtina etməli? Əgər birinə inansaq, digərinə də inanmalıyıq. Bu halda biz 
paradokslarla  üzləşərik, hər kəs öz vəyhi ilə, Allah tapşırığı ilə maskalanıb və ya 
özündən vəyh uydurub,  bir  - birini məhv edər, dövlətlər bir - birini zəbt edər, 
bəşəriyyətin sonu gələr. Dini müharibələr belə vəhylərdən başlamışdı. Bunun baş 
verməməsi üçün insan idrakı, insan ağlı köməyə gəlir. Və deyir: 
1. Qoy hər kəs başqasına zərər verən – hansı ki özünə xoş gəlməzdi -  bir hərəkət etməsin. 
Bu ən qədim dəyərdir. 
2. Allah başqasına zorakılıq etmək haqda göstəriş verə bilməz. 
3. Ümumbəşər əxlaqına, hansı ki fasiləsiz formalaşır və genişlənir, əməl edilməlidir. 
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3.  Hansı peyğəmbərlərə gələn hansı vəyhlərin məhz hansı  mənbədən( ağılın məhsulu, 
beyin-psixi xəstəliik-qarabasma, özündən kənar xarici mənbə) olduğunu seçmək  
mümkün deyil. Bu keçmişdə qalmışdır. 
4. İnsanın vəhy hiss etməsi – başqa sözlə, intuisiya ilə məlumat alması 7 min illik yazılı 
tarix ərzində bu günə qədər baş vermişdir. Deməli, insanın başına gələn təbii xassədir və 
gələcəkdə də olması qanunauyğundur. 
5. Qeyd edilməlidir ki,  qədim insanların  hələ danışa bilmədiyi zamanlarda  vəhylərlə 
qarşılaşmalarını fərz etmək olar. Dili isə onlar arasında (habelə bəzi heyvanlar arasında) 
telepatik ünsiyyət - fikir ötürülməsi əvəz edirdi.  Dil meydana çıxandan sonra  telepatik 
fikir ötürmə yaddan çıxdı. Qədim Atlantida əfsanəsində deyilirdi ki bu ölkənin adamları 
sözlə yox, ancaq telepatiya - fikir ötürmə ilə bir - birlərini başa düşürmüş (intuisiya).  
 
Ruhanilərin dinləri xilaskar qələmə verməsi .  
 Peyğəmbərlər “Hər şeyi Allah belə etmişdir, ona sitayiş edin” ideyasını təbliq edərək,  
bundan artıq xilas yolu görməmişlər. Və  nəticə olaraq insanlar heç nədən xilas 
olmamışlar, onları kasıblıq, müharibələr,  istismar həmişə əhatə etmişdir. Tarix sübut edir 
ki,  bu xilas yolu sonrakı nəsillər və ictimai quruluşlar üçün səhv olmuşdur.  Bu 
bədbəxtlik yolu olmuşdur, yəni insanlar ancaq  dinin hakimiyyətindən qurtarandan sonra 
xilas olmuş və daha yaxşı idarə, daha yaxşı həyat yarada  bilmişlər. Hər bir vəziyyətin, 
problemin öz xilas yolu vardır.Yəni təkcə icma daxilində  sadə insanların öhdəsinə düşən  
əxlaq normalarına əməl etmək insanları xilas etməmişdir. Əslində, əməl edənlər kasıb, 
zəyif; etməyənlər varlı, güclü olmuşlar. Əgər sistem bir qrupun - çoxluğun  əxlaqa əməl 
etməklə yaşamasını , digər qrupun - azlığın onu pozmaqla yaşamasını qanuni sayırsa, o 
necə ədalətli sistem olar?  
Təklif edilən xilas yolları hər üç dində qısa müddətdə xilas yolu oldu.  
İudaizm yarananda  hələ dövlət anlayışı və praktikası indiki kimi tam formalaşmasa da, 
iudaizm həm din, həm dövlət formasında, yəni dini başçının idarə etdiyi dövlət və dini 
formada qoyulan qaydalarla yaşayan icma idi .  İudaizmdəki yol  “dişə - diş, gözə - göz” 
prinsipilə yaşayış tərzini nəzərdə tutur. Ancaq Yəhudi icmasının Allah tərəfindən 
seçildiyini və başqalarından üstün olduğu, Allah tərəfindən xüsusi ərazilərin onlara 
verildiyi, burada başqalarının bərabər hüquqla yaşama hüququ olmadığı qəbul edilir. Belə 
ki, Yəhudilər bu əraziləri tutarkən orada yaşayanları qırmışdılar. Və sonra digər icmalara 
özünə olduğu kimi yaxşı  münasibət bəsləmək,. onlarla qarışmaq tövsiyə olunmamışdır, 
nəticədə İsrail həmişə müharibələrdə olmuşdur. Şübhəsiz, bu günkü baxış fərqlidir. İndi 
də  Ərəb ərazilərini 1945 – ci ildən sonra tutmuş və reqionda sülhü pozan mənbədir. Bu 
gün də orada fələstinlərlə müharibə edilir, Qazanın və İordanın Qərb sahilinin onlara 
Allah tərəfindən verildiyi iddia olunaraq, bu Fələstin ərazilərindən çıxmaq istəmirlər, 
Fələstin dövlətinin  hüquqlarını tanımırlar. 
 Xristianlıq   Romanın müstəmləkəsi şəraitində Yəhudi icması  insanlarının dinc  və 
təhlükəsiz yaşama üsulu kimi meydana gəldi və müəyyən müddət onları çox bəladan xilas 
etdi. Təlim dövlətlə heç bir əlaqə və onun köməyi olmadan insanların yaşama üsulunu 
göstərirdi. Deyilirdi ki, “elə iş görmə ki, məmura və məhkəməyə tuş gələsən, bir üzünə 
şillə vursalar, digər üzünü çevir, köynəyini istəsələr ver, əks halda sən məhkəməyə 
düşərsən və hər şeyi verməli olarsan”. Lakin rəsmi Roma dini kimi qəbul  olunandan 
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sonra  digər xalqlara qarşı istifadə edildi və inkişafa tormoz oldu, qaranlıq əsrləri yaratdı, 
xilas yolundan bəla yoluna çevrildi.  
 İslam  iudaizm sisteminə oxşar qaydada yarandı. Yəni həm dini sitayiş, həm ictimai 
qaydalarla yaşamaq,  icmanın əsas xarakteristikası idi, burada   dövlət başçısı dini başçı 
idi.    Ərəblərin həyatının mədəniləşməsi - qaydaya salınması üçün xilas yolu kimi 
başladı. Lakin tezliklə digər xalqları qəsb etmək, müharibə və bac- xərac alma,  hakim 
sinfin varlanma və diktatura alətinə çevrildi,  12 –ci əsrdən sonra isə elmin əleyhinə 
çıxaraq,  islam xalqlarının inkişafına tormoz oldu. 
    Orta Şərq dinlərinin  insan haqda ümumi rəyi belədir: İnsan günahkar doğulur və əbədi 
əzab çəkməyə məhkum edilmişdir.  İnsanı əzabdan xilas etmək üçün xilaskar rolu  təyin 
edilmişdir. Bu xilaskarlar isə Allahın göndərdiyi  Müsa , İsa və Məhəmməddir. Bəli, 
Musa İsrail xalqını xilas etdi, yalnız qısa müddətdə, lakin onlar indiyədək xilas 
olmamışlar, əbədi müharibədədirlər. Məhəmməd də Ərəb xalqını xilas etdi, bu da qısa 
müddətə oldu. 
Bu Xilas ideyasında böyük bir ziddiyyət var, yəni insan əbədi əzab çəkməyə məhkum 
edilibsə (teist dini baxışda), niyə onu xilas etmək lazımdır, və onu xilas etmək olarmı? Və 
əgər Allah xeyirxahdırsa nə üçün insanı əzablara məhkum edib?  Belə rasional baxış bu 
dinlərin təliminin kökündən səhv qurulduğuna işarə edir. 
    Həmin dinlərin belə bir subyekyiv rəyinə qarşı rasional baxış deyir: İnsan günahkar 
doğulmur və heç kəs onu əzab çəkməyə məhkum etməyib, insan həyatı rahatlıq və 
narahatlıq,  zəhmət və onun nəticəsini  görmək,  yaxşı və pis həyat, xoşbəxt və bədbəxtlik 
elementlərindən ibarət kompleks davamiyyətdir. Bu, insan həyatının zəruri hissələridir; 
biri olmasa, digəri olmaz; insan əzab çəkməsə, xoşbəxtliyə çıxma yolunu tapa bilməz, 
çalışmasa, yaxşı yaşaya bilməz. Ağılla hərəkət etməsə  və elmi biliyini artırmasa, 
yumşaq- üzüyola olsa  dələduzların tələsinə düşər. 
     Orta Şərq dinlərinin təklif edilən  dini xilas yolu əslində insanların  öz həyatlarını 
yaxşılaşdıması üçün ictimai fəaliyyətdən uzaqlaşdırmaq olmuşdur. Bunun əksi , məhz 
ictimai  quruluşun yaxşı olması və yaxşı işləməsi – bu isə insanların ictimai fəaliyyətdə 
iştirakından asılıdır- zəhmətkeş insanların xoşbəxtliyinin birinci şərtidir. Bu dinlər öz 
missiyalarını yerinə yetirə bilməmişlər.  Onların edə bilmədiklərinin qarşısında elmi   
inkişaf nəzəriyyələri, sosializm, sosial-demokratiya və digər nəzəriyyələr yaradılmışdır. 
Müasir və ən rasional  və düzgün xilas yolunu Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsi verir (bax 
hissə 2).  Dinlər bu gün əsasən biznes , siyasət, varlanmaq, beyinləri kütləşdirmək, azad 
düşüncənin qarşısını almaq, dünyada ədalətsizliyi, konfliktləri yaratmaq üçün bəzi 
adamların və qrupların əlində vasitədir. Onlar bunların hamısını Allah adı ilə edirlər. 
    Teist dinlər o biri dünyada xilas olmağı vəd edir. Rasional nəzəriyyə, elm , buddizm  
və Konfuçi təlimi isə bu dünyada xilas olmağın mümkünlüyünü deyir. 
    İudaizm və xristianlıq yaranarkən onların  yaradıcılarının məqsədi öz icmalarına  
düzgün yaşamaq yolunu, əxlaq və davranış qaydalarını təbliq etməklə, onların həyatını bir 
qaydaya salmaq idi. Bu dinlər yarananda, şübhəsiz, dövlət anlayışı  artıq yaranmışdı, 
onun qanunları var idi . Şübhəsiz, bu qanunlar oğurluğu,  məmurları  sözdə , cəkidə, 
əmlakda , pulda aldatmağı, vergidən imtinanı,  başqasına xətər yetirməyi,  başqasını 
arvadına sataşmağı adi adamlara qadağan edirdi. Lakin dövlətin olmadığı zamanlarda  
şüurları inandıran, həmişə fəaliyyət göstərən təbliğata  və  stabillik yaradan adətlərə, 
tərbiyə alətinə  ehtiyac var idi. Bu rolu ən yaxşı ictimai təşkilat kimi din oynaya bilərdi. 
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Elm hələ bu yerlərdə formalaşmamışdı. Xristianlıqdan 5-6 yüz il əvvəl Yunanıstanda elm 
yaxşı inkişafda idi və  bilik,  idrak, ağıl- elmi ideologiya insanlar arası  münasibətlərdə - 
etikada əsas istinad mənbəsi idi . Məhz bu zaman Aristotel etik fəlsəfəni  yaratdı.  Lakin 
yeni eranın əvvəllərində Şərqdən gələn miflər, cadugərlik, okkultizm , spiritualizm  elmi 
etikanı, idrakın  rolunu  dini inamla əvəz etdi, ta  maarifçilik dövrünə qədər. (Иовчук 
М.Т., 1981)  

     Dinlərin hamısının eyni məqsədlə yaradıldığını  və eyni üsulla yayıldığını, eyni 
məqsədlə istifadə olunduğunu demək olmaz. Onları araşdıranda görünür ki,  onların 
bəziləri (buddizm və hinduizm) insanlara cəmiyyətin özünün təbii münasibətlər vasitəsilə 
formalaşdırdığı əxlaq və davranış qaydalarını təbliq etməklə, onların həyatını qaydaya 
salmaq istəmiş və inkişaf üçün  idrak və ağlını işlətməyi, çalışmağı, özünü 
kamilləşdirməyi təlim etmişdir. Bəzisi müxtəlif adamlar tərəfindən  zorla öz millətini 
şəxsi hakimiyyətinə tabe etməklə, onları Allah adından bütün dünyanı işğal etmək və 
seçilmiş sinfin  xeyrinə istismar etmək və s. mənfi hərəkətlər məqsədi olmuşdur.  Bəzisi 
(Konfuçi təlimi) öz ata, baba yolu ilə yaşamağı, böyüklə kiçiyin qarşılıqlı hörmət etməsi 
və kiçiklərin tərbiyəsi əsasında cəmiyyətin stabil yaşamasını təlim etmişdir. 
Bəşəriyyətin xilası - onu səhv dini baxışlardan xilas etməkdir və düz yolun tapılmasıdır. 
 
Ruhi təmizlənmə  və ya tövbə  
Təmizlənmə dinlərin köklərində struktur elementlərindən biridir. Bu, dinlərin insanlara 
təklif etdiyi xidmətlərdən biridir. Bunu həyata keçirmək üçün və daha çox bu xidmətdən 
istifadə etməsi üçün  teist dinlər xüsusi nəzəriyyə yaratmışdır və dindarların beyninə 
yeritmişdir. Bu nəzəriyyəyə görə insan günahkar doğulur və ona görə həmişə günah edir. 
Bu günahdan onu azad etmək üçün hər din müxtəlif təmizləmə üsulu təklif edir. Üsul 
müxtəlif təkliflər edir: tələb edir ki, insanlar tez - tez qurban kəssinlər, çox sitayiş etsinlər, 
kilsəyə - məçidə çox getsinlər, sitayişi bir yerdə və tək  etsinlər. Kilsədə  keşişlər guya 
adamları günahlardan təmizləyir. Hər üç dində günahların müxtəlif üsullarla Allah 
tərəfindən bağışlanması əməliiyyatı insanları düz iş görməyə yönəltmir. İnsanlar 
istədikləri kimi başqasının hesabına yaşayır,  aldadır  və s. hərəkət edir, sonra keşişin 
yanına gedib günahını yuyur və ya ibadət etməklə (islamda) günahın yuyur. Özünü təmiz 
hesab edir. Və yenə də öz qeyri - əxlaqi hərəkətini davam etdirir. Adamlar dinin dediyi 
kimi  günahkar doğulduqları üçün  günah etmirlər və ya Həvva cənnət meyvəsi yediyinə 
görə  Allah tərəfindən əbədi günah işlətməyə məhkum edilməmişdir . 
Günah anlayışı nədir? Xristianlıqda və iudaizmdə  günah  10 mənəvi etik davranış 
normalarının pozulmasıdır. Hansı ki 6-sı bəşəri əxlaq, 4-ü isə dini sitayiş tələbləridir. 
Lakin bu üsullar insanın səhvini düzəltməyə heç də kömək etmir.  Əksinə, günahların dua 
vasitəsilə yuyulması insana daha zərərlidir, çünki  bu, insana istənilən qədər günah işlədib 
onu təmizləməyə imkan verir.   Və insanın günah etməməsinə mane olmur. 
Kilsəyə/məsçidə gedib sözlə dua oxumaqla  sitayiş etməklə  səhv düzələ bilməz.  
 
Söz və əməlin fərqliliyi qanunu  
İnsanın şəxsi xaraktei elədir ki, onun  fikirləri – ruhi aləmi, psixoloji əhvalı  və konkret 
mühitdə seçdiyi metod və vasiətlər, hərəkətlər tam üst - üstə düşmür. İnsanın 
təsəvvüründə həmişə müəyyən bir fikri imkan və izah var. lakin real addımı həmişə 
bununla eynilik təşkil etmir. İnsanlararası münasibətdə hər kəs  özünün müsbət obrazını 
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sözdə  və xarici görünüşündə saxlamağa çalışır. Ictimai fikrə fasiləsiz yaradıcı ideya 
generatorları tərəfindən daha səmərəli, effektiv ideyalar, izahatlar atılır. İctimai şüurda 
həmişə hansısa düz kimi qəbul edilmiş etalonlar, davranışlar, düşüncə nümunələri  vardır. 
Bu bilikləri, ideyaları strereotip düşüncədən imtina etmiş, sərbəst düşünən  adamlar  
sintez edirlər. Gerçək həyatda isə hamı öz şəxsi məqsədlərinə çalışaraq öz davranışını bu 
etalon-düz sayılan davranışa  oxşatmaq, ictimai  fikirlə, baxışla əsaslandımaq və ya 
adlandırmaq ehtiyacı ilə qarşılaşır. Və bunu edir. Başqa cürə ona səfeh, ağılsız , diktator, 
eqoist və s. deyə bilərlər. Əgər siz bütün dövlətlərin, partiyaların konstitusiyalarına 
baxsanız orada çox yaxşı sözlərin, məqsədlərin yazıldığını, bir - birindən gözəl, məntiqi, 
arzular, qaydalar  görərsiniz.   Istənilən adamı danışdırsanız hər biri ən gözəl sözlər, 
qaydaların,  həqiqətin, düzlüyün, əxlaqın tərəfdarı kimi özünü təqdim  edəcəkdir.  
Müxtəlif dini xadimlərlə söhbət etsəniz onların da ən yaxşı insani prinsiplərin, əxlaqın, 
yaxşılığın tərəfdarı olduğunu eşidəcəksiniz.  Bu reallığı ümumi fikirlə ifadə etsək, görərik 
ki, hər bir insan, icma, təşkilat xarici görünüşdə, sözdə özünü başqaları ilə, ictimai fikirlə 
müqayisədə müəyyən edir, özünün obrazını  fikir və ideyalarını ictimai fikrə uyğun 
yaradır. Fəaliyyətdə isə real münasibətlər, maddi  imkanlar və  sərhədlər, real güclərin 
qarşılıqlı əlaqəsi qanununa görə özünə optimal, başqa davranış seçir. Bu davranış, onun 
özünü qələmə verdiyi , göründüyü obrazından fərqlidir. Bir çox hallarda tamam əksdir. 
İstənilən cəmiyyət insan, partiya, təşkilat, dövlət araşdırıla bilər, bu  qanun həmişə düz 
çıxacaqdır. Bu qanun hər bir şüurlu canlıya aiddir. Hər bir dinə aiddir.  
 
İdeyalar kultunun uğursuzluğu   
      Əsası Platon tərəfindən qoyulan və Qərb və Orta Şərq  dinləri tərəfindən qəbul olunan  
Allahın kamil və xeyirxah olması haqda təlim və nəticədə xeyirli davranışı, insanı sevən, 
yaxşı hərəkətləri müdafiə etməsi, pis hərəkətlərə isə cəza verməsi ideyasına baxmayaraq,  
dini insanlarda sözlə əməlin uyğun olmaması  hadisəsi baş verdi. Məhz ideyalar, 
məsləhət, Allah sözü, inam , mükafat, qorxu vasitəsilə insanları idarə etmək və əxlaqi 
cəmiyyət əldə etmək ümidləri özünü doğrultmadı. Bu üsulun  səhv olduğu aşkar oldu. Bu  
həyat və inkişaf yolu dini xadimlərin -  ravvilərin, yepiskop və papaların, imam və 
xəlifələrin davranışında özünü doğrultmadı. Onların da adi insanlar kimi bütün kompleks 
xasiyyətlərə malik olduğu və hərəkətlərini tamamilə normalara , ictimai fikrə deyil, məhz 
real imkanlara və öz ehtiyaclarını ödəmək üçün  bütün mümkün yolları seçdiyi aşkar 
oldu. Həmin dini liderlər də tarixin müxtəlif dövrlərində qarət və qəsb, insan öldürmək, 
oğurluq, başqa dini qəbilələri aldatmaqda, qan tökməkdə, işğalçılıqda bu və digər 
formada  iştirak etdilər və davranışlarında, təbliğatlarında müdafiə etdilər. Qənimət  
öldürmək yolu ilə əldə edilirdi, bu isə müasir dildə ölü soymaq adlanır. Onların sözü ilə - 
hansı ki Allah adından  danışırdılar - əməllərinin uyğun olmadığı meydana çıxdı. 
Platonun və digər dini müdafiəçilərin fikri – ideyalarla, normalarla  insanı idarə etmək  
öz sübutunu tapmadı. Bu onu sübut etdi ki, müqəddəs seçilmişlər yoxdur, hamı uiversal 
xarakterə və xassələrə malik insandır. Yəni fikirdə hamı ictimai fikrə, normalara  uyğun 
yaxşı davranış arzu edir, istiqamət seçir, lakin icrada buna nail ola bilmir - sistem imkan 
vermir- maddi reallıq, mənafe, ehtiyac üstün gəlir. 
    Müəyyən olundu ki, insan nə qədər özünü mələk elan etsə də, qılınca, odlu silaha, 
hakimiyyətə və gücə, üstün hüquqlara malik olan andan  sonra, o bu vasitələrdən istifadə 
edərək şəxsi rifahini yaxşılaşdırmağa çalıçır, başqasının rifahını pisləşdirməyə əhəmiyyət 
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vermədən. Reallıqda əxlaq yalnız zəyif,  başqalarını istismar edə bilməyən, yuxarı statusu 
olmayan adamların əməl etdiyi və istinad etdiyi özünü müdafiə etdiyi  və onunla özündə 
toxtaqlıq tapdığı vasitə rolunu daşıyır.Aşağı təbəqənin sevdiyi və ümid etdiyi əxlaq və 
ədalət normaları məhz onu pozan ağalara, dövlət rəhbərlərinəqarşımənəvi əsas rolunu 
oynayır. Bütün teist ruhaniləri nayrahat edən dinin nüfuzunun aşağı düşməsi, insanların 
əslində reallıqda dinin tövsiyələrinə və  mənəvi etik normalara əməl etməməsi, pis 
davranışların artması deyildir. Və heç zaman olmamışdır!  Onları narahat edən gəlir 
gətirən bazanın azalması - insanlar üzərində hakimiyyətin azalmasıdır. 
     2000-ci ildə yaranmış Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsi müəyyən etdi ki,  ki real aləmdə 
yaşayan insan, hələ ki onun icması rasional təşkil olunmayıb,  arsenalda olan bütün əxlaqi 
və qeyri - əxlaqi metod və davranışı seçərək yaşamağa məcburdur. Başqa cürə o məhv 
olar. Müəyyən olundu ki, bütün insanlar real aləm qanunları ilə yaşayır və eyni metodlar, 
vasitələr bankından istifadə edir. Yalnız tək - tək tərki - dünya adamlar, monaxlar, 
dərvişlər,bəzi ruhanilər,  bəzi dərin müdriklər heç bir əmlaka, hərbi gücə və yaşayış 
vasitələrinə malik olmayaraq real maddi münasibətlər aləmində yaşamırlar. Yalnız həmin 
adamlar ibadət aləmində yaşamışlar və indi də belə nadir adamlar yaşayırlar. Onları heç 
bir əmlak, maddi nemətlər maraqlandırmır,  öz hüquqlarını qorumaq haqda da 
düşünmürlər. Onlar həyatla balansı və ya həyatla kifayətlənmə hissini , hansı ki insan 
üçün vacib həyat amilidir - ancaq düşüncədə, fikri təsəvvürdə(ibadət, meditasiya, sitayiş 
vasitəsilə) alırlar. Hər insan maddi və mənəvi emosiyalarının ( hisslərinin) və ya razı 
qalma hisslərinin balansı altında olması təbii qanundur (bax hissə1). Yəni var - dövlət 
artdıqca insanilik, mənəvi normaların təsiri azalır. Ən yüksək varlılıq olduqda tam 
mənəviyyat, həqiqət, ədalət hissi itir. Ədalətə və əxlaqi normalara əməl edilməsi ehtiyacı 
azalır. Var-dövlət mənəviyyatın zəyifləməsinin katalizatoru kimi çıxış edir. Yalnız orta 
hədlərdə mənəviyyat güclüdür,  bu zaman varlılıq və mənəvilik balansı yaranır; nə qədər 
kasıbsan, mənəvi normalar üstündür, nə qədər varlısan mənəviyyat azdır. Lakin kasıblığın 
ən son hədlərində əxlaq və mənəviyyat ən aşağıdır, demək olar ki, yoxdur. Tam tərki - 
dünyalara, kasıblara yüksək mənəvilik tələb olunur. Başqa cürə onlar yaşaya bilməzlər. 
Ona görə insanlar çətinliyə, kədərə düşdükdə onlara yoldaş yalnız mənəvi müdafiə,  
təskinlik, düşünmək lazımdır, yəni vəziyyətini əsaslandırmaq nəticəsində razılıq hissinin 
əldə edilməsi lazımdır. Əsaslandırılmamış, izah edilməmiş vəziyyət (vəziyyət, əzab, 
çətinlik, kədər, xəstəlik) çox təhlükəlidir. Bu zaman insanların yadına dini sitayişlər düşür 
və asanlıqla kilsə və məscidlərin tələsinə düşür. Sonra isə real həyatdan aralanır. Şüuru 
idarə edilən  və bağlanan və bununla vəziyyəti daha da çətinləşən oyuncağa çevrilir. 
Rasional Cəmiyyət isə bu zaman və hər zaman insana kömək və dayaq olmağa hazırdır. O 
kilsə, məscidlərdən daha üstün keyfiyyətlə həm mənəvi aləmin, həm maddivəziyyətin 
obyektiv səbəblərini, çıxış yolunu , gələcək həyatının qurulması planını yaratmaqla, izah 
etməklə onun vəziyyətin yüngülləşdirir. Onu cəmiyyətdən və həyatdan uzaqlaşmağa 
qoymur, onu daha güclü cəmiyyət üzvü edir. Dini idarələr isə yalnız sitayiş etməyə, 
həyatın belə qurulduğuna onu inandırır, toxtaqlıq verir. Vəziyyətdən çıxmaq yolunu 
göstətə bilmir, çünki bu onun sahəsi deyil. 
 
Dini rituallar.  Rituallar,  ibadətlər insanın doğum, ad qoyma, dinə qatılması , dəfn və 
bayram mərasimləri, günahların bağışlanması, qurban kəsilməsi, Allah adına  hədiyyələr 
bağışlanması və hər bir dinin spesifik  mərasimlərindən ibarətdir.  Dinlər yaranarkən onun 
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yaradıcıları bütün keçmiş inancları, əfsanələri, ənənələrı, ritualları dinə daxil etdilər. 
Dinlərin yaranması, digər sözlə, hər birinin öz şamanı və inancı olan böyük qəbilələrin, 
tayfaların birləşməsi prosesi  deməkdir. Bu zaman çox Allahlı dinlər yarandı. Belə dinin 
yaranmasının digər üsulu isə elə əvvəldən müxtəlif məsələləri idarə edən çox Allahların  
qəbul edilməsi idi. lakin sonra üstün qəbilə öz inancını üstün təbliq etməklə, və güman ki, 
zorla tək Allaha sitayiş ritualı qalib gəldi. Ritualların mənasını və gücünü ancaq şamanlar 
bilirdi və gizli saxlayırdılar, yeni dinlər yaranarkən yeni  din xadimləri şamanlardan qəbul 
etdikləri bu ritualların mənasını hələ bilmirdilər.  
Rituallar ibadət və müxtəlif tədbirlərdən ibarət olan söz, dualar , ucadan qiraət,  
mərasimlər, teatrlaşdırılmış səhnələr vasitələri ilə icra olunurdu . 
Zaman keçdikcə ritualların aşağıdakı xassələri aşkar olundu.: 

1) insanın  təlqin edilən fikirləri qəbul etməsinə və yadda saxlama, 
2) özünü inandırmaq , 
3) insanın davranış və özünü idarəsini  kənardan dini xadimlər tərəfindən ələ 

alınması və insanları sərbəst idarə etmək imkanı, 
4)  insanın  sərbəst idraki düşünməkdən məhrum edilməsi, 
5)  özünü hər şeyin düz olduğuna, çəkdiyin əziyyətlərin ədalətli olduğuna,  ağaların 

haqlı olduğuna inandırmaq, 
6)  psixi rahatlıq əldə edilməsi, 
7)  məhdud şüur və ağılın formalaşdırılması, 
8) haqsızlığı haqq kimi görmək, dini xadimlərə və varlılara icma rəhbərlərinə  

sədaqətlə xidmət etmək, əbədi kölə olmaq, lakin bunu anlamamaq, 
9) rituallar vasitəsilə  dini qulluqçuların şəxsi bizneslə  məşqul olması imkanı, pullu 

xidmət,  
10) insanın  bəzən müəyyən xəstəliklərinin sağalması və problemlərinin həllinə 

kömək etməsi (özünü inandırma vasitəsilə) 
11) dini şüurun möhkəmlənməsi və dinə bağlılığın artırılması, könüllü dini ximətdən 

istifadə 
 Buna görə də rituallar dinlərin əsas dayaqlarıdır, insanlar  ritualları icra etməsə, dinlər tez 
yaddan çıxar. Rituallar Marksın kəşv etdiyi kimi tiryək kimi təsir edərək  insanları dini 
görüşlərdən   uzaqlaşmağa  qoymur. Digər tərəfdən,  dini idarələr falçı və cadugələrin də 
eyni üsullardan istifadə etdiyini görərək rəqiblərini məhv etməyə çalışırdılar, çünki onlar 
dinin sirlərinı yayırdılar, onun nüfuzunu aşağı salırdılar. Dini idarələr isə istəyirdilər ki,  
monopoliyanı öz əllərində saxlasınlar (bax enerji-informasiya nəzəriyyəsinə). Digər 
tərəfdən, dinlər elə məhz həmin cadugər, falçı, möcüzə göstərənlərin , şamanların 
biliklərindən yaranan ümumiləşdirilmiş, mənası gizlədilimiş ictimai təlim idi. Elmin də 
qarşısını bu səbəbə teist dinlər alırdı, çünki elm dini dünyagörüşün bir çoxunun səhv və 
həqiqəti gizlədən maska olduğunu  və onun metodlarının əsil mahiyyətini açırdı. Əgər 
orta əsrlər Avropasında Katolik kilsəsi elmə nəzarət edir və insanların dərmanla 
müalicəsinə qadağan qoymuşdusa  bu zaman Şərqi Asiya dinlərində - konfuçianizmdə, 
habelə qismən islamda  (12-ci əsrədək)belə qarşıdurma yox idi,  elm orada sərbəst idi, o 
dinlər elmə tərəfdar idi, insanın biliklə kamilləşməsini  müdafiə edirdi. Ona görə Çində 
ilk elmi - texniki kəşvlər (barıt, spiçka, kompas,  kağız və kitab çapı...) edilmişdi. İslam 
ölkələrində isə  (8-12 əsrıərdə) hər bir elm sahəsində böyük kəşvlər edilmişdi. 
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Dinlərin əxlaqa nəzarət etmək cəhdi 
Əvvəl qeyd etdiyim kimi dinlərin  funksiyalarından  biri insanları ədalətə, düz 
davranmağa əxlaqi yaşamağa yönəltməkdir və əlavə olaraq dini dəyərləri formalaşdırıb 
insanlara adət etdirməkdir. Onlar bunu təbliğat –söhbətlər etməklə edirlər. Bəzi dinlər isə 
hakim rolunu öz üzərlərinə götürürlər. Bəs necə olur, insanlar yaxşı pisi bildikləri halda 
bu söhbətləri eşidir, dövlətin nəzarət sistemini hiss edir, lakin yenə əxlaqı pozurlar? 1. 
Psixologiya Professoru Uilyam James ( 1922 )  bunun səbəbini belə  yazır: “fasiləsiz eyni 
sözləri eşitdikdə insanda o sözə avtomatik dözümlülük və formal münasibət yaranır, insan 
onu  etmək haqda düşünmür” . Digər tərəfdən,  formalaşmış 25 yaşdan yuxarı insan üçün  
yaxşı və pisin təbliğı onda yaxşını seçməyə əsas yaratmır. 2. İnsan eşitdiklərinə təbii 
ehtiyacı və tələbatı yoxdursa, o eşitdiyini, elə bil, eşitmir. Buradan belə nəticə çıxır ki, 
insan  özü ehtiyac hiss edib axtardıqda, diqqətini, fikrini yönəltdikdə düzgün əxlaq və 
davranışı, biliyi, düzü, səhvi tapa bilər və yadda saxlaya bilər. Yalnız bu zaman insan özü 
dərk etməklə düzgün əxlaqı və davranışı seçə və icra edə bilər. Yalnız bu hələ kifayət 
deyil . İnsanın seçimi birinci maddi reallığın imkanlarından (imkan və 
məhdudiyyətlərindən), ikinci ağıl və biliyi miqdarından - şüuurundan  asılıdır. Başqa 
sözlə, seçim reallığın və şüurun tələblərini ödəyən hərəkətdir. Maddi reallıq müəyyən 
mədəniyyətlərdə və zamanda  mənəvi normalardan üstün rol oynayır.  
    Teokratik dövlət və hakim din idarəsi (habelə dünyəvi dövlətdə) ümumbəşəri əxlaqı 
dəyişərək dində və dövlətdə hakim qrupun özünə xeyirli yaşayış və əxlaq normalarını, iş  
üsullarını, ritualları, xeyriyyəçilik metodunu müəyyən edərək qanunlar  adətlər vasitəsilə  
düzgün, zəruri kimi cəmiyyətin öhdəsinə qoyur. Bu zaman  hakim qrup özünü düzgün 
hesab edərək özünə bu normaları aid etmir. Bu zaman təbii ki cəmiyyətin də  hakim qrupa 
zəruri belə normaları yaratmaq və təklif etmək  yadına düşmür və ya ona səlahiyyət 
verilmir. Nəticədə cəmiyyət belə səhv əxlaq, idarə metodlarından  və  uydurulmuş sitayiş, 
rutual və xeyriyyəçiliyi icra etmə şablonlarından nümunələrindən çox böyük zərər görür. 
Bu Azərbaycan üçün tipikdir. 
    Bu problemin Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsində həlli tapılmışdır. Bu da ondan 
ibarətdir ki, Rasional Cəmiyyət quruluşunda bütövlüyə malik xalqın (millətin və ya etnik 
qrupun ) yaşadığı ərazidə  bir sinif  və ya dini qurum , yerdə qalan çoxluğa heç bir əxlaq 
dərsi , qayda qoymaq, qanun və əmr vermək səlahiyyəti qəbul olunmur.  
    Nə üçün  bir kiçik qrup və ya tək dini diktator böyük əhaliyə qayda qoymalıdır və 
hamıya məxsus maddi sərvətləri öz bildiyi kimi istifadə etməlidir? Və bu zaman onu 
istismar etməli, rüşvət almalı, daha pis yaşamağa məcbur etməlidir? 
Belə bir sistem bu günün reallığıdır, bütün problemlərin səbəbi, insanların kasıblığının,  
zülm çəkməsinin səbəbi  budur - yəni başqalarının ona qayda qoymasıdır. Burada hər bir 
sinif və hər bir insan özü sərbəst bir ərazidə məskunlaşmış əhali sistemin bütün hissələri 
üçün  zəruri əxlaq və davranış qaydalarını, qanunları ümumi fəaliyyət üçün müqavilə və 
ölçmə və  qiymətləndirmə metodlarını  özləri təklif edib xüsusi prosedur əsasında qəbul 
edirlər. Məhz bu sistem cəmiyyətin ən effektiv inkişafına, insanların xoşbəxt yaşamasına,  
təbiət - cəmiyyət münasibətlərinin harmoniyasına səbəb olur. 
Dini xadimlərin  İnamdan sui- istifadəsi 
    Dini idarələr- kilsələr və s. ölkələrdə dövlətin haqsızlıqlarını görür, lakin səslərini 
çıxarmırlar, halbuki onlar vətəndaşlıq vəzifələridir. Lakin dillərini saxlamayıb öz din 
qardaşlarının digər millətlərə, dini daşıyanlara qarşı haqsız aqressiya və hücumlarını 
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müdafiə edərkən onların əsil siması aşkar olur. Müqəddəs kitabda yazılan əxlaqın 
üstünlüyü deyil, qrup mənafelərinin üstünlüyü meydana çıxır. Söz və əməlin fəqliliyi  
aşkar olunur. 
     Zaman keçdikcə onlar ilk deyilən doqmaları dəyişmək deyil məhz məntiqə və həqiqətə 
oxşar müxtəlif izahlar uyduraraq  Allahın adından elan edir insanları inandırmağa 
çalışırlar. Bu izahları ruhanilər  “Allahın dərki” adlandırır.  Yeni izahatların səbəbi nədir? 
    Elmin –fəlsəfi biliklərin olmadığı dövrdə cəmiyyətin orta biliyindən  bir az artıq 
səviyyəyə malik insanlar – şaman və sonrakı  ruhanilər fövqaladə varlıqlar haqda  
fərziyyələr irəli sürür, nəzəriyyələr yaradırdılar. Primitiv ağıla gələn ilk izahatları 
verirdilər, həmin dövrdə başqa şey demək mümkün deyildi, çünki bilmirdilər. Burada 
qəsdən aldatma yox idi. Burada şüurlu şəkildə uydurma var idi. Zaman keçir. İnsanların 
təcrübəsi və biliyi artır və ilk deyilən doqmalara şübhə yaranır.  Bu şübhələr dini 
kökündən dəyişməyə gətirə bilər, lakin buna yol verməmək üçün və qabağın almaq üçün 
dini xadimlər yenidən cürbəcür izahatlar , nəzəriyyələr uydurmağa başlayırlar. Məlumdur 
ki, elm belə etmir, alim hər hansı bir ideyanın səhv olduğu aşkar olunduqda o fikrin 
dəyişir . 
     Din adı ilə dünyada çox pisliklər, müharibələr, qanlar tökülmüşdür. bütün tarix belə 
yazılmışdır.  Eynilə Hitler, İsgəndər, Napaleon, Tamerlan Atilla Çingiz xan  ən yaxşı 
ideyaları, insanlığı, mədəniyyəti  yaymaq üçün digər xalqları zəbt etdiklərini deyirdilər. 
Tamerlan Hindistanda hindiləri yerə uzadıb üstlərinə mıx vurulmuş taxtalar düzmüşdü və 
insanların iniltisi, əzabları üstündə yemək məclisi açmışdı.  Salnaməçi ondan soruşduqda 
ki, nə üçün onlara zülm edirsən o demişdi ki, onların özləri günahkardır, o  isə Allahın 
tapşırığını icra edir (Hans J. Morgenthau,1985). Misal üçün,  baxmayaraq ki, öldürmək 
xristian dinində günahdır, Xaç yürüşlərinə Papa 1095 ildə xeyir - dua verərək başqa din 
nümayəndələrini öldürməyin günah olmadığını  və həlak olanların cənnətə gedəcəyini və 
onların günahlarının bağışlanacağını elan etmişdi . Hun imperiyasının (2-4 əsrlər) 
imperatoru Atilla da öz qoşunlarına deyirdi ki, “siz öz düşmənlərinizi öldürərkən şərəfə 
nail olacaqsınız bunu hiss etmək üçün döyüşün və öldürün”. Napoleon Bonapart  da 
Azadlıq, Qardaşlıq , Bərabərlik şüarları ilə bütün dünyanı özünə tabe edib imperiya 
qurmaq istəyirdi . 
    Dini rejimlər nə qədər insanı odda yandırmışlar- Jordano Bruno, Janna de Ark.  Nə 
qədər alimi öldürmüş və həbsdə saxlamışlar. Bu gün islam ölkələrində də bir çox alimlər 
ya öldürülür, ya ev dustağı, ya həbsdə saxlanılır. Orta  əsr Avropasında  düşüncə 
azadlığının tərəfdarı olan protestantların kilsəsi  də İspan alimi M.Serveti 1600 –cü ildə 
başqa cür fikirləşdiyinə  görə edam etdirdi(BEKM 2002)! 
     Belə bir qəddarlığın  və qətiliyin səbəbi nədir?,  halbuki insanı öldürmək dinlərdə 
günah sayılır,  lakin dini vəzifəlilər bunu edirlər? Məsələ burasındadır ki, din, çörək 
ağacı, hakimiyyət deməkdir, dini xadimlərin canfəşanlığının sirri budur. Dini geniş 
yaymaqla onlar dini ritualları keçirən dini işçilərin müştərilərini - artırır, hakimiyyətdə 
qalmaq üçün vasitə əldə edir (İran, Ərəb ölkələri ), cəmiyyətə təsir etmək üçün aktiv 
işləyən bir vasitə əldə edir, insanların daha çox xeyriyyə ianələri, nəzirlər verməsini 
stimullaşdırır, insanların hissləri, davranışı üzərində hakim olmağı təmin edirlər.  
    Dövlətlər (müharibə, qəsbkarlıq edən bütün dövlətlər), isə dini təbliğatı müdafiə edərək 
öz səhvlərini ört - basdır etmək imkanı, cəmiyyəti reallığı düzgün - doğru başa 
düşməkdən məhrum etmək  üçün dindən vasitə kimi istifadə edirlər. 
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Dini ideya dövlətlərin rəsmi dini məqsədi elan edilir və  diktatorlar tərəfindən dini 
ideyalar öz xeyirxahlıq mahiyyətini dəyişərək dövlətlər  arasında ədavət və düşmənçilik 
yaradan alətə çevrilir. Milli hökumətlər  dini  idarələri daxili və xarici siysətlərinə 
xidmətə yönəldərək onları  alət kimi istifadə edir. Onlar cəmiyyətin məsləhətçisi, günah 
yuyanı, etika qaydalarının keşikçisi  rolundan çox, azad fikri boğmaq, siyasət haqda səhv 
ictimai fikir yaratmaq üçün  istifadə olunur Bir neçə misal: 
    Serblər 1990 –cı illərdə Kosovadan Albanları qovanda Rus pravoslav kilsəsi onlara 
xeyi - dua verirdi və düz etdiklərini söyləyirdi. Habelə Ermənistan dövləti və millətçi 
qrupları 1988 -1993 illərdə Azərbaycanlıları Ermənistandan və Qarabaqdan zorla 
çıxaranda və qıranda Erməni Qriqoryan kilsəsi  bu cinayətin təşkilatçısı idi, Roma Katolik 
Kilsəsinin Papası və Rus Pravoslav kilsəsi bu iki antihumanist hərəkəti törədənlərə  xeyir 
– dua verirdi(həmin dövr TV xəbərləri).. Bu faktlar, şübhəsiz, göstərir ki, insanların yaxşı 
davranışı, sülh üçün qayğı dini ruhanilərin  əsas məqsədi deyil, onlar yalnız öz şəxsi və 
qrup mənafelərini güdürlər. 
      Habelə  7-8-ci əsrlərdə Ərəb qoşunları Azərbaycanı istila edəndə kənd və şəhərləri 
xarabaya çevirəndə, insanları qıranda müsəlman ruhaniləri ona xeyir - dua verirdi ; 15-18 
ci əsrlərdə Türk və İran qoşunları Azərbaycanı tutanda və əhalini qıranda Sünni və Şiyə 
xadimləri- hərəsi öz şahı tərəfində duraraq buna  Allah adından xeyir - dua verirdi. Hər 
bir dövlətin rəhbərliyi, xüsusilə, ABŞ, Afrika, Asiya və Şərqi Avropada, ədalətsiz hərəkət 
edəndə insan hüquqlarını pozanda  və səhv idarə edəndə dini xadimlər ona xeyir - dua 
verir, və yaxud susmağı üstün tutur, onların ədalətsizliyi, nadan idarə  haqda söz 
danışmır. Budur, dinlərin Allahın yolunu müdafiə etməsi. Çox nadir hallarda dini idarələr 
konkret ədalətsizliyə qarşı çıxış edirlər. Məsələ ondan asılı olur ki, kimlər dini idarələrə - 
icmalara rəhbərlik edirlər. Bu bir həqiqətdir ki, eynilə, bütün digər nəzəriyyələr , 
təşkilatlar və yaxşı ideyalar kimi dinlər və dini idarələr də Şər qüvvələr tərəfindən öz 
mənfi – zorakı  məqsədləri üçün vasitə kimi istifadə edilə bilirlər. 
     Bəli, həmin ruhanilər Allah sözünün nə olduğunu bilmədikləri halda hər bir 
hərəkətlərini onun adına yazır, onun dediyini bildirirdilər. Çox zaman ədalətsiz dövlət 
siyasətini tərifləyir və müdafiə edirlər, cəmiyyətdə təhrif olunmuş fikir 
yaradırlar.Görünür ki, dini təlimlərin və dini idarələrin də dövlətdən tam azad olması və   
demokratikləşməsi vaxtı çatmışdır. 
     Müasir əxlaq insanın insanı öldürməsini,  torpağını,  əmlakını əlindən almasınşı; ailə 
başçısını öldürüb arvadını, qızını özünə  arvad etməsini;  bir millətin hər hansı bir bəhanə 
ilə  lap yaxşı ideyalar, məqsədlər ilə digər millətin torpağını işqal etməsini vəhşilik sayır. 
Müasir bəşəri  əxlaq  daha  insani  əxlaqdır, nəinki o 1500 -2000 - 4000 il bundan əvvəl 
idi. 
     Bəzi teist  din ruhaniləri   bir tərəfdən deyirlər ki, Allah insanı yaratmış və onun 
qayğısını çəkir, habelə dünyanı idarə edir , digər tərəfdən  zorakılığı qanuniləşdirən 
göstərişlər verirlər, bu “təlimə inanmayanları və başqa təlimə inananları öldürün”. Belə 
təlim və göstərişlər nəticəsində bəşəriyyət qan içində olmuşdur, minlərlə alim, günahsız 
insan öldürülmüşdür. Azərbaycanda Böyük alim Ziya Bunyadov və ekstrasens  Etibar iki 
uşağı ilə 20 - ci əsrin 90-cı illərində  öldürülmüşdür. 11 sentyabr 2001-ci ildən bəri 
Yanvar 2007 –ci ilədək ölüm məqsədli dini terrorçuluqun sayı 6968 olmuşdur (Luis T. 
Gutierrez, 2006). Soruşmaq gərəkdir ki, siz kimsiniz belə göstəriş verirsiniz? Nə üçün 
dövlət öz asayişi qorumaq funksiyasını yerinə yetirmir? Kim sizə  başqasını öldürmək  
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səlahiyyəti verir? Bəşəriyyətin, intellektualların birinci vəzifəsi bu nadanların və onların 
bəşəriyyətə düşmən təlimlərini ifşa etmək, onların qarşısını kəsmək, bəşəriyyəti bu 
köhnəlmiş  təlimlərdən xilas etməkdir. Bəşəriyyətə yeni daha düz, daha idaraka uyğun 
təlim və hərəkat yaratmaq lazımdır. 
    Bəşəriyyəti və hər bir cəmiyyəti, hər bir insanı səhv dini inanclardan, baxışlardan xilas 
etmək  lazımdır. 
      Bütün müharibələr və milli etnik konfliktlər, başqa xalqların torpağını ələ keçirmək, 
bütün əsrlər boyu dini idarə və vəzifəlilərin gizli –aşkar sanksiyası və həvəsləndirməsilə 
baş vermişdir. Məsələ burasındadır ki, dini ruhanilər  bu funksiyaları ilə  xalqlara xeyirli 
xidmət etmirlər və bundan sonra dünya xalqlarının mədəni , siyasi texnoloji və iqtisadi 
yaxınlaşması-qlobalizasiya dövründə  və beləliklə, konfliktlərin azalması və sönməsinin 
tələb edildiyi  inkişaf xəttində dinlərin belə xidmətləri çox zərərlidir və deməli, belə 
xidmətə tələb – ehtiyac yoxdur.  Dini təlimlər çox zaman inkişafa əks qüvvə kimi çıxış 
edir, konservatizmin dayaqları rolunu oynayırlar. Çox az dini xadimlər cəmiyyətin haqq 
işinə səs verir, ədaləti konkret əməlləri ilə müdafiə edirlər. 
     Ona görə də dini deyil,  yeni rasional dünya baxışa, ideologiyasına ehtiyac var ki, o 
insanların əməkdaşlığına çalışsın və insanları doğrudan da, səhv həyat tərzi seçərək 
yaşamaq (xəstəlik , uğursuz biznes, kasıb qalmaq, digər insandan asılı olmaq) – 
konfliktdə olmaq, müharibə etməkdən xilas etsin.  
    Alim və mütəffəkirlərin müəllim və tədqiqatcıların vəzifəsi xalis elmi dəlillər  əsasında 
yaradılmış nəzəriyyələr və baxışları ümumiləşdirərək insanın bütün həyatın əks etdirən və 
onun bütün suallarına cavab verən bütöv bir elmi baxışlar sistemi yaratmaq və təlim 
etməkdir; dinlərin isə mənfi rolunu azaltmaqdır. 
 
Orta Şərq dinlərinin bəşəriyyətdə oynadığı rol 
     Ictimai sistemin tək ailədən, qəbilədən başlayaraq formalaşması və tarixi evolyusiyası 
dövründə dinlər də onun arxasınca gedərək öz təlimlərini reallığa uyğunlaşdırırdılar.  Bu 
təlimlər real ictimai quruluşun ideoloji əksi idi, yəni onu əsaslandıran və  şüurlarda 
düzgün qələmə vermək   funksiyasını icra edirdi. Bu funksiyası ilə din insanların reallığı 
sərbəst düşünüb anlamasının qarşısını alırdı. Din təkcə öz klassik işinin – ruhlarla əlaqə 
və sitayişin idarəsinin -  dalınca getməyib anlamadığı dünya, cəmiyyət icma məsələlərinə 
qarışaraq onun inkişafını xeyli ləngitdi. Dövlət hansı siyasəti aparırıdısa, din “düzdür” 
deyirdi. Həqiqəti müəyyən edən, həyatda baş verənlərin düzgün izahını verən  bir institut  
yox idi.  
     Dini dünyagörüşün  dövlətlə birgə yaratdığı və təbliq etdiyi  həyat tərzi və idarəetmə 
konstruksiyasında kiçicik bir səhvə yol verməsi bəşəriyyəti özünü  düzgün təşkil etmək 
və həyat formulunu tapmaqdan xeyli uzaqlaşdırdı. Onu əbədi görünən – mühariblər, 
pisliklər yoluna saldı.  
      Bu səhv: 1. Tək hakimiyyətliyi qanuni - əbədi elan etməsi, yəni cəmiyyətin idarə 
edilməsini avtokratik modelini təklif , icra və müdafiə etməsi və 2. İcmalar arası 
münasibət prinsipini - “ mən düzəm, özgələr pisdirp, düşmən münasibəti prinsipinin 
təklifi, təbliği, ondan çıxan qəsbkarlıq və zorakılığın, özünə - qayğının icrası və müdafiəsi 
idi. Bu dünyagörüş cəmiyyətin yalnız daxili təşkili və icmada insanlar arası münasibətlər 
prinsipini pis - yaxşı təklif etmişdi. Bu az idi, bu icmaların problemlərini həll etmədi. 
İcmanın daxilində də bu  ideyalar kompleksi bütün dövr üçün düzgün çıxmadı – qısa 
müddətdə və az miqdarda təsir etdi. Qeyd etmişdik ki insanlar əsasən ideyalarla 
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yaşamırlar, maddi ehtiyacların ödənməsi  qanunu ilə yaşayırlar. Qayda yaradan ideya 
söyləmək – elan etmək, onu öyrənmək və bilmək  hələ qaydalara əməl etməyə səbəb 
olmur.  Ümumi dəyərlər olmadan insanlar heç bir işi birlikdə edə bilməzlər, yəni əvvəl 
ümumi dəyərlərin yaradılması- maariflənmə, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə lazımdır. 
    Sonradan dövlətlərin evolyusiyası, millətlərin birləşməsi və ya bir dövlətə qatılması, 
müəyyən stabillik və inkişafa yeni imkanlar yaratdı. Və, şübhəsiz, onun da son hədləri 
əldə edildi ki, artıq bu bəs etmədi. Hazırda keçən əsrdən başlayaraq  dövlətin inkişafının, 
stabiliyinin təkcə özündən deyil, qonşulardan da asılı olması sonra isə ümumdünya 
birliyindən asılı olması başa düşülməkdədir. Ümumi dəyərlərin, əxlaqın, davranış və idarə 
qaydalarının olması zərurəti meydana çıxır. Lakin cəmiyyətin köhnə təşkili sistemi və 
dinlər  yenə də keçmiş həyat tərzini, “mən yaxşı, özgəsi pis” , “hər şey özüm üçün, 
başqalarının zərərinə”prinsiplərilə yaşayır.           
     Hazırda Orta Şərqdə yaranan dinlər məhz yeni dünyanı anlamayaraq, dəyişmək və 
bəşəriyyətə lazım olan funksiyanı yerinə yetirməkdən çox halda imtina edirlər. İnsanları, 
xalqları daha çox  ayırırlar və qızışdırırlar, nəinki birləşdirirlər. Bu onların bu günkü 
roludur. Dünya iki hərəkatın : 1) birləşmə və 2) dövlət - din avtonom birlikləri formasında 
ayrılma prosesi altındadır. 
 
Allah ideyasi necə yarandi? 
 
Giriş.    Allah məhfumu çox müxtəlifdir və bu anlayışı özünün əsas anlayışı hesab edən 
dinlərin  hər birinin, habelə hər insanın öz izahı var. Bundan başqa bu anlayış ən qədim 
zamanlardan indiyədək  çox dəyişmişdir. Mənim məqsədim hamısı barədə məlumat 
vermək deyil. Bu mənaları tapıb düşünməyi və istədiyi mənanı qəbul etməyi mən 
oxucuların öz öhdəsinə buraxıram . Mənim məqsədim öz şəxsi dünya baxışımı izah etmək 
və sizi də düşünməyə vadar etməkdir. Çünki siz düşünməsəniz, heç bir həqiqəti tapa 
bilməzsiniz. Lakin həqiqətlər özü də konkret zaman və məkana aiddir, ondan kənarda  
başqa məna həqiqətdir.  Sadəcə hər eşitdiyinizi ehkam  kimi qəbul etmək isə sizə 
yaraşmaz. Onda siz real həyatla ehkamlar arasında böyük ziddiyyət olduğunu görərsiniz. 
Siz iki zidd fikri bir dövr üçün qəbul edə bilməzsiniz,  bunlardan birini qəbul etməlisiniz. 
Ya real həyata, gördüklərinizə, bildiyiniz qanunlara,  səbəb –nəticələrə inanmalı, ya da 
ehkamlara inanıb reallığı inkar etməlisiniz - yəni xəstələnsəniz həkimdən, müalicədən 
imtina etməli? biliklərinizi artırmamalı, öz həyatınız uğrunda çalışmamalısınız. Bu xoş 
deyilsə, onda  həqiqəti axtarın və onunla yaşamağa çalışın. Öz ağlınızla. 
 
Ilk təsəvvürlərin yaranışı  
    Təbii evolyusiya nəticəsində formalaşandan sonra insanlarda   hər bir təbiət 
qəribəlikləri, hadisələri haqda müxtəlif ideyalar və qorxu hissləri yarandı. Danışmağa 
başlayandan sonra hisslərin sözlə ifadəsi və ünsiyyət bunu daha da  sürətləndirirdi. Onlar 
yanğın, yağış, ildırım , külək, sel, isti, soyuq, gecə, gündüz, bitkilərin göyərməsi, təbiətin 
dəyişməsi hadisələrini müşahidə edərək bunların səbəbini bilmədikləri üçün bunu xarici 
sehrli qüvvələrin etdiyini özlərini inandırmağa başladılar. Bu qüvvələri meşə , su , dəniz , 
daş, vəhşi heyvan ildırım timsalında və  yaxud özlərindən uydurulmuş müxtəlif hadisələri 
törədən ilahilər olduğunu güman edirdilər. 
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      İlk əvvəl şüurlarda iblis - demon, şər ruh  anlayışı yarandı. İnsanlar hər pis hadisəni 
demonların  etdiyini düşünürdülər.  
      Lakin əsrlər keçdi, Deus- latınca Allah anlayışı yaranmağa başladı. Bu anlayışla isə 
Allahı  yaxşı hadisələrin səbəbi kimi qəbul etməyə başladılar.  Qorxu qarşısında  və cətin 
vəziyyətlərdən xilas olmaq üçün onlar yalvarır, diz çökür, qurban kəsir, baş əyirdilər. 
Selin dayanması, yağışın kəsilməsi  və ya quraqlıqdan sonra yağışın yağmasını onlar dua 
etmələri, yalvarmağı, xahiş etmələrinin nəticəsi və naməlum qüvvənin onları eşitməsi 
kimi  başa düşürdülər. Şübhəsiz,  tezliklə daha bacarıqlı dua edən, xahiş edən peşəkarlar, 
xəstəlikləri sağalda bilən həyat təcrübələrini yadında saxlayan və istifadə edən, məsləhət 
verə bilən –şamanlar, kahinlər yarandı. 10 min illər belə davam etdi. İlk insanda belə fikir 
yarandı ki, həyatın hər bir məsələsini bir ilahi idarə edir və çox Allahlara sitayiş sistemi 
yarandı; məhəbbət, dəniz, od , Günəş və s. Əvvəllər heç kəs özünü Allahın oğlu və ya 
vəkili elan etməmişdi. Sonralar Misirdə və Mesopotamiyada  çarlar özlərini allah elan 
etməyə daha sonralar isə hakimiyyəti allahdan aldıqlarını elan etdilər. Roma və 
Yunanıstan şəhər dövlətlərində böyük şəhər icması  çox Allaha sitayiş dövründə 
yaranmışdı, hamı çox Allaha sitayiş edirdi. Çox Allahlı sitayiş ibtidai icma və quldarlıq 
dövrlərində geniş yayılaraq feodalizmin əvvəllərinə qədər mövcud oldu. 
 
Tarixə qısa baxış   
      Bu günün Allah anlayışı 4 min il bundan əvvəl primitiv cəmiyyətin qəbul etdiyi 
anlayışdan çox fərqlidir . Bir çox teistlər Allahın əbədi və dəyişməz olduğunu qəbul 
edirlər. Böyük sənaye və elmi texniki inqilablardan sonra hansı ki elm bir çox yeni 
həqiqətləri açdı və dini doqmaları ifşa etdi, dini qulluqçular  öz sifətlərini qoruyub 
saxlamaq naminə dini təlimlərə yeni məna vermək  zərurətilə üzləşdilər. 20-ci əsr dinləri 
modernləşdirdi. Müasir teoloqlar son elmi kəşvləri qədim dini yazılar ilə 
uyğunlaşdırmağa, ən  qədim yazılara yeni mənalar verməyə cəhdlər etdilər. Az qala Allah 
ideyasının antiq dövrün arxaik qalığı kimi, kənara atılmaq təhlükəsi  yaranmışdı. Bu  
dinlərin əsas inanclarına yeni düzəlişlər gətirdi, məsələn, Allah ideyası elə radikal 
dəyişdirildi ki, bizim keçmiş nəsil bu gün qayıtsaydılar, Allah haqqındakı dinlərin müasir 
konsepsiyasını heres-küfr, hədyan hesab edərək imtina edərdilər. Elmin inkişafından 
əvvəl adamlar təbiətdə baş verənləri ancaq ilahi qüvvə ilə əlaqələndirirdilər. Elmdən 
əvvəlki dövrə qədər bu belə davam etdi. İlahi ideya xilas olunmaq üçün hər yeni zamanda 
yenidən qiymətləndirilməli idi.  Nəticə olaraq ruhani alimlər elə çıxış yolu tapdılar ki,  
Allah anlayışı  daha çox dumanlı - qeyri - müəyyən zərurət olaraq, başa düşmək üçün  
çox - çox uzaqlaşdırıldı.  İnsanlar nə qədər ətraf dünyanı öyrəndisə,  Allah daha az 
antropomorfik oldu - yəni daha az insana oxşar oldu  və insan ona təbiətin izahı kimi daha 
az müraciət etdi. Filosoflar Tomas Hobs və Baruş Spinoza 17-ci əsrdə  hətta cürət edib 
onun əsas təbiətini - hər şeyi yaradan və idarə edən olmasını şübhə altına aldılar. 
     Savadsız adamlar Allahın təbiətinə, onun nə etməsinə  şübhə etmirdilər. Habelə onlar 
onun insanlardan nə istəməsinə də şübhə etmirdilər, bu haqda mollalar –keşişlər insanlara 
danışırdılar. Dünya haqqında insanların biliyi artdıqca insanların Allah haqda təsəvvürləri  
kiçilməyə, kənara çıxmağa başladı. Daha insanlar onun göy qübbəsinin krallıq taxtında  
yaşayan, istədiyi zaman göyün qapılarını  açıb yağış yağdıran ağ saqqallı qoca adam kimi 
baxmadılar. Elm, Allahı onun vəzifələrindən azad edərək onun  vəsiqəsini əlindən aldı.  
Allah  daha   kainatda müəyyən yeri olan material bir şey kimi baxılmadı; o qeyri - 
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müəyyən   müccərrədlik (fikir)  oldu. İndiki  dini baxışlara görə Allah ruhi –mənəvidir və 
kainatın hüdudlarından kənardadır  Ancaq bunun nə demək olduğu çox az müzakirə 
olunur. Beləliklə, Allahın təbiətinin bütün təsvirləri qeyri - müəyyən,  təsvirolunmaz və 
qavrayış üçün mənasız oldu (Jon Nelson 2003). 
 
Çox Allaha sitayiş sistemindən tək Allaha sitayişə keçid       
    Zaman keçdi və çox Allahlara inam  bəzi ərazilərdə   tək Allaha inamla əvəz oldu, 
bunun aşağıdakı səbəblərini  fərz etmək olar.  

1. Zaman keçdikcə insanlar müşahidə edirdilər ki, hər şey bir - biri ilə əlaqəlidir və 
deməli, burada müxtəlif qüvvələr idarə etsəydi, şeylər arasında əlaqə /asılılıq 
olmazdı,  buradan onlar dərk etdilər ki,  demək, dünyada bir vahid idarə edən  
var, yəni bu tək bir Allahdır.  

2. İnsanlar yerdəki qəbilə, çarlıq təkbaşına idarə nümunələrini  - görərək məntiqi 
düşünərək anladılar ki,  onların gördüyü dünyanı müxtəlif deyil, bir Allah idarə 
edir.  

      3    Tək Allaha inam  icmanın böyüməsi , dövlətin yaranması ilə məcburi olaraq çarlar 
və ya icma başçıları tərəfindən həyata keçirilirdi. Qalib gələn öz inancını üstün 
qəbulunu təmin edirdi. Təbii icma böyüdükcə-əlavə qəbilələr birləşdikcə,  dövlət 
yarandıqca, yalnız bir Allaha sitayiş onun rəhbərlərinə daha sərfəli idi ki, icma 
bütöv olsun, parçalanmasın.  

      4    Tayfaları qəbilələri  birləşdirərək hərbi gücü artırmaq ehtiyacı. 
      5.   Tək Allahı   seçməklə onun kultunu yüksəldən  və ya yaradan maraqlı  insan 

bütün digər Allahların səlahiyyətini ona verirdi. Nəticədə ondan vəkillik 
səlahiyyətləri- peyğəmbəlik alırdı. Bu insanların gözü qarşısında daha böyük 
səlahiyyət, böyüklük idi, nəinki kiçik bir ilahidən səlahiyyət almaq.  

Maraqlıdır ki,  peyğəmbərlər məhz tək Allah anlayışı yarananda  yarandılar.  
O dövrə qədər onlar yox idi, sadəcə kahin və şamanlar, münəccimlər var idi, onlara 
peyğəmbər demirdilər. “Qəbilə və tayfaların birləşməsilə dövlətin yaranması prosesində 
inamların da birləşməsi bir ilahiyə inanmaq zərurəti yarandı. Hegemon ilahilərin hə 
hansısa bir güclü tərəfdarı nüfuzlu olmaq, adamları qorxudaraq həmin ilahiyə tək adı 
verərək inandırmaq və onun adından təbliğat aparmaq üçün özünü peyğəmbər qələmə 
verirdi, əks halda onu saymırdılar. Əvvəllər heç saymırdılar, zaman keçdikcə insanların 
şüuruna bu anlayış yeridi və  az ya çox dərəcədə saymağa başladılar. Onlar da adi və 
hamı kimi eyni həyatı yaşayırdı. Əslində psixoloji olaraq və real həyatda, maddi 
münasibətlərdə özünü heç cür peyğəmbər hiss etmək mümkün deyildir.- hamı kimi onlar 
da xəstələnir, çətinlik çəkir, sosial rollarını oynayır, bütün əks təsirlərə məruz qalırlar. 
Onların hamısı özünə peyğəmbər deməmişdir( bəzilərindən  başqa) , bunu ətraf insanlar 
demişlər. 
    Allahın nə olduğunu insanlar hələ  indiyədək də tam və aydın müəyyən edə 
bilməmişlər. Beləliklə, çoxallahlı ideoloji sistemdən təkallahlı sistemə keçid baş verdi, 
lakin mahiyyətcə bunun inam üçün heç bir əhəmiyyəti olmadı. Bunun bir xeyri oldu ki, 
birləşmiş tayfalar bir Allaha inanaraq özləri də birləşir, müharibə eləmirdilər, əməkdaşlıq 
edə bilirdilər(nisbətən). Əks halda onlar müxtəlif Allaha sitayiş edəndə ideya  üstünlüyü 
uğrunda təbii mübarizə başlayırdı. Tək Allaha inam inamın mahiyətini və nəticələrini 
dəyişmədi, istəyirsən Günəşə inan, istərsən öküzə və ya agaca inan və ya qeyri - müəyyən 
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qüvvəyə  inan, hamısı anlamadığın şeyə inanmaqdır. Yəni hansı keyfiyyətlərə, 
parametrlərə malikdir,  necə təsir edir və ya nə vaxt təsir edir, təsir etmirsə, nə üçün etmir,  
suallarına cavab vermir. Və insan üçün  eyni nəticə alınır. 
 
Monoteism-təkallahlığın tarixi  
Tək Allahlı dinlər  yaxın tarixin məhsuludur. Şərq dinləri , xüsusilə Çin və Hindistanda, 
Panenteism nəzəriyyələrinə malikdirlər və buna görə də Qərb politeizm nəzəriyyəsinə 
görə monoteism hesab edilmələri mübahisə doğurur. Qədim Şərqdə hər bir şəhərin öz 
Allahı var idi, lakin tək Allaha sitayiş etmək digər Allahların olmasını inkar etmirdi. Bir 
çox alimlər tərəfindən  belə hesab olunur ki, Yəhudi  Dini razılaşması (kovçeq) -(hər 
şəhərin öz Allahı olması ) yəhudilərin köçəri həyatına uyğunlaşdırılması  nəticəsində 
yaranaraq tək Allaha sitayişə yol açmışdır. Bibilyada siz görürsünüz ki, qəbilələr müxtəlif 
Allahlara, quzuya, öküzə və s. sitayiş etməyə cəhd edir, lakin Musa onlardan bir Allaha 
sitayiş etməyi tələb edir.  Lakin digər alimlər qeyd edirlər ki, Persiya – qədim İran 
imperiyasında Zərdüşt dini ilk təkAllahlı din idi ki,  bu Yəhudilərin dininə təsir edərək 
təkAllahlı din yaratmağa yönəltmişdir.  
     Yəhudilərin Zərdüşt dini və Sabey dinindən xəbərləri olmasını Bibliyadakı aşağıdakı 
ifadə təsdiq edir  “ ..əgər kimsə başqa Allahlara Günəşə, Aya və ya bütün göy cisimlərinə 
sitayiş etsə, hansı ki mən əmr etməmişəm, ölənə qədər daşla vurun”(Второзакония, 17, 
2-5, Библия) 
    Firon Akenaton bütlərə  əks olan Misir Günəş Allahı Atona (1358-1340 B.e.ə.) tək 
Allah kimi  sitayiş edilməsinə göstəriş vermişdi. Aton kultu ən qədim tək Allah nümunəsi 
kimi qeyd olunur.  Yəhudi qullarının Misirdə olmasına görə  onun İudaizmə təsiri qeyd 
olunur. Firon Akenaton Atona himn yazmışdı və onu tək, ən böyük yaradıcı hesab edirdi. 
Lakin fironun ölümündən sonra bu  təlimin güclə yayılması dayandı. Və əvvəlki, yenə 
digər tək Allah Amonun kultu bərpa edildi, düzdür, ona sonra başqa Allahlar da əlavə 
edildi. Amon - Ra və s. Digər monoteizm nümunələrində- son  Hindu Riqvedasında vahid 
yaradıcı  Allaha  yazılmış himnlərdə, Rudraya yazılmış Veda himnlərində rast gəlinir. 
Şivanın, qədim Brahmanların nəğmələrində daha qədim adı Stiva olan kişi məhsuldarlıq 
Allahı vahid tək Allah mənasını verirdi və bu gün də bu nəğmələr oxunur. Tək Allaha 
sitayişdən əvvəl olmuş çox Allahlara sitayiş paleolit dövründən (daş əsrindən)  başlayır. 
Bu gün tək Allah dinləri üstünlük təşkil edir, lakin çox Allah inanc sistemləri hələ də 
var.(Jon Nelson 2004,  www.Atheist alliance international) 
 
Müqəddəs ilahi kitabların yaranması 
    Hələ Dövlət yaranmadığı zamanlarda kiçik qəbilə və dəstələrdə yaşayış, davranış 
qaydaları və tabeçilik ierarxiyasının şifahi tələbləri var idi. İerarxik tabeçilik eynilə 
heyvan icmalarına da xasdır (canavar, meymun, fil..). Təbiət hadisələrini qavramaq və 
yadda saxlamaq məişət və təsərüfat haqda bilmək, lazımı qabiliyyətə malik olmaq, cin - 
şeytanı qovmaq, naməlum qüvvələrlə danışmaq  ehtiyacı var idi. Bunları bilən, bacaran 
mütəxəssislər – şamanlar, kahinlər tələb olunan hər şeyi bilməli idilər. Zaman keçdi, yazı 
meydana gəldi. İlkin biliklər, fərziyyələr, ideyalar kitablara yazıldı. Bu zaman bir usta, 
müəllim  və ya müdrik sözü hakim idi . Onlar hər şeyi bilirdilər - həm texnika , həkim,  
qanun, filosof, müəllim kahin, şaman - hamısı bir adam idi.  Qəbilənin idarəsi də inkişaf 
edirdi, ən güclü , sonra isə  ən ağıllı qəbilə başçısı  olurdu və yanında şaman olurdu . 
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Başçının qanunlarını şaman yazırdı burada həm davranış, həm ilahi ideyalar əks 
olunurdu. Çünki hələ ayrılma yox idi . Başçı şamanın əksinə gedə bilmirdi - çünki ondan 
az bilirdi. Lakin şaman da başçını müdafiə etməyə məcbur idi. Lakin onu allada da bilirdi 
- xoşu gəlməyənləri öldürdə bilirdi. Beləliklə, idarə və din bütöv idi, bir - birinə kömək 
edirdi . Başçının davranış, iş , təsərrüfat, ticarət qanunları Allah adından elan edilirdi . 
Yazı meydana çıxandan sonra belə də yazılırdı, burada dini mərasim və ritualların vaxtı 
və qaydaları da  qanun kimi yazılırdı. Məsələn Xammurapinin qanunları belə idi, Bibliya 
belədir,  Quran belədir. 
 
Müxtəlif Allahlar 
Yunanıstanda əsas Allah Zevs idi ,qalan digər Allahlar isə onun müxtəlif funksiyalarını 
icra edirdilər . Adonis, Antey, Poseydon olimpdə yaşayırdı, dəniz Allahı:  Kronos  və 
Rey, onun qardaşı Zevs idi. Aida, Fetida , Qeya , Qera, ilahə Afina  və başqaları. Zevs öz 
atası Allah-Kronosu öldürəndən sonra baş Allah oldu (Qesiodun Teoqoniya əsərindən 
b.e.ə.8 əsr BEKM 2002) 
Ərəblərdə isə əsas ilahi  Allah- taala (At-alla) idi, digər Allahlar  Lat,  Ozza, Nailə isə 
onun uşaqları hesab olunurdu. 

Qədim Misirdə b.e.ə. 2100 –cü ildə Amon – Günəş, 8 Allahın çarı və fironların 
müdafiəçisi idi. b.e.ə. 1365-1348 illərdə  Firon Eknatonun əmrilə Aton –Günəş ilahisi, 
vahid Allah elan olunmuşdur. Günəş diski şəklində təsvir olunarag xeyirli- dünyanı 
yaradan və müdafiə edən Allah hesab olunurdu. Sonralar 14-12 –ci əsrlərdə Amon –Ra – 
Montu Allahları , sonra Amon –Ra birliyi üstünlük  əldə etdi., burada Amonun arvadı 
Mut və oğlu Xonsu Misirin əsas Allahlarından oldular, sonra Amon, Ra, Ptaxa Allahlar 
üçlüyü üstün oldu. Yeni erada köhnə Allahlar yeni İsida və Osiris ilə əvəz olundu. Yeni 
eranın 630 –cu ilində Misir Allahları Ərəb istilası nəticəsində islam Allahı ilə əvəz olundu 
(BEKM 2002) 
 
Allahın  dini mənasının araşdırılması  
   Teist dinlərin bütün ideya və hekayələrinin mənasını tapmağa çalışdıqda görünür ki, 
hamısı özlərinin anlamadığı təsvir edə bilmədiyi elə bir qüvvədən varlıqdan danışır ki, o 
hər şeyi idarə edir, hər şey ona tabedir. Lap bu günə qədər din peygəmbərləri,(axırıncı 
Bəhayi dini peyğəmbəri Bahaulla  150 il bundan əvvəl  yaşamışdır), Allahı tam dərk 
etməmişlər, Allahı gah insan sifətində, gah naməlum sifətdə insan kimi düşünən,  ən 
zəkalı varlıq kimi təsəvvür etmişlər. Allahı təkcə və ya Müqəddəs Ruhla birgə fəaliyyəti 
və ya müqəddəs ruhun  Allah olması ideyalarını qəbul etmişlər. Quranda habelə Allahın 
müqəddəs ruhu yaratması qeyd olunur.    Peyğəmbərlərin və insanların  fantasiyası 
Allahlara çoxlu funksiyalar yazmışlar.. Allah anlayışı zaman keçdikcə dəyişiliklərə məruz 
qalmışdır . Əvvəl insanlar bilmədikləri şeyləri Allahın adına yazırdılarsa , onların bilik 
mənbəyi genişləndikcə, təcrübələri çoxaldıqca müəyyən şeylərin səbəbini anlamağa 
başladılar və bunu məhz Allah – naməlum səbəb deyil, məhz konkret səbəb - qanun və ya 
qanunauyğunluq  etdiyini başa düşdülər. Beləliklə, Allah anlayışı ketdikcə yalnız 
naməlum olan hadisələrə aid edilməyə başladı.  Allah ifadəsilə başa düşülməsi  çətin olan  
hadisələrin izah edilməsi qaldı.  
    Təsadüf deyil ki,  bir məsələnin həllini və ya səbəbini bilməyəndə insanlar “Allah bilər, 
Allah deyən məsləhətdir” – deyirlər. Təsadüfi deyildir ki,  teologiyanın Allah 
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nəzəriyyəsində heç bir qanun, səbəb - nəticə, sağlam düşüncə , məntiq  yoxdur. Burada 
ancaq sübut olunmamış aksiomlar var.  İnsanlar çətinə düşəndə Allah yada düşür, onlar 
Allahdan kömək istəyirlər. Sonralar Allah  anlayışına  şamanlar, cadugərlər  mistifikasiya 
ustaları, falçılar, astrologlar,  sadəcə kəmsavadlar  qoşularaq onu mifik və kainatdan 
kənarda  hesab edən baxışlar, sehirli  ruh , cənnət, cəhənnəm,  mələk anlayışları  əlavə 
edərək onu siyasət, insanları qorxutmaq , varlanmaq pul qazanmaq, torpaqları qəsb etmək 
alətinə çevirmişlər. Hərə özünə xeyirli xassələr əlavə etmişdir və hərə özünü Allahla 
yaşadığını- yəni düz yaşadığını düşünür. 
     Ruhanilər onu təsəvvür edilməz ağa, idarə edən, insanı eşidən və  danışan , cəza verən 
bağışlayan və s. əlamətlər vermşlər. Onlar səhv, özlərinə sərfəli Allah anlayışını 
yaradaraq düşünürlər ki,  Allah ideyası onların monopoliyasındadır və özlərini Allahın 
sahibi hesab edirlər. Qədim Yunan alimi Ksenofanın dəqiq ifadə etdiyi kimi Allah 
insanları yox, insanlar Allahı öz bildikləri kimi yaratmışlar(İovçuk 1983) 
      Son dini izahatlar isə deyir, Allahı heç cürə təssəvür etmək, onun nə olduğunu demək 
olmaz, o dünyadan  və zamandan kənardadır.  
 
Allah haqda dini nəzəriyyələr 
Monoteist-təkAllahlı dinlərə görə Allah ilahidir və  kainatın tək yaradıcısı və 
idarəedənidir. Lakin anlayış çox müxtəlifdir. Monoteizm dinləri Allahın aşağıdakı  
ümumi əlamətləri təyin edir: güclü , insana - bənzər, təbiətdən kənar varlıq və ya gizli, 
mifik, fəlsəfi kateqoriya, ən ali, mütləq sonsuzluq-hüdudsuz, ən üstün varlıq, mövcudluq, 
varlığın əsası, monistik substrata- bütün hadisə və proseslərin vahid əsası. Teoloqlar və 
filosoflar Allah haqda sonsuz miqdarda nəzəriyyələri öyrənmiş və analiz etmişlər. Allahın 
varlığı metafizika  fəlsəfəsi və dini fəlsəfə tərəfindən araşdırılır. 
 
Allah ( God, Бог)  sözünün Etimoloqiyası.  Qədim Fars dilinda Xoda-Xuda, Zərdüşt 
təlimində Axura-Xuda , Keçmiş İngiliscə Qod, Scandinav dillərində Qud , Alman dilində 
Qott, digər Hind, Avropa dillərində Qudda, Odin, Yəhudi dilində Yahva- Elohim, Yunan 
dilində Theos, latınca  Deus, Ərəbcə Allah ifadələri istifadə olunur. İslam Allahın 99 
adını müəyyən edir. Musa soruşanda sənin adın nədir , o eşitmişdi :  Ehya – yəni o 
mənəm.  Törədə Allah –Yeh-ya çağırılır. Hindilərdə Allaha İşvara, Şaquna, Brahman, 
Vişnu, Şiva, Qayatra Mantra deyilir. Müasir hindu dilində Allaha Bhaqavan. Sakit Okean 
adalarında Baquan, Tamil dilində Kadavul adlanır. Afrikanın Masai  dilində Allah – 
Nqay, xristianlıqda Allah –Müqəddəs üçlük = Ata –oğul və müqəddəs ruh  adlanır(Jon 
Nelson 2004)  . Buddism dini Allah anlayışı üzərində qurulmayıb, Qautama Buddanın 
təlimi qəbul olunur. Bu təlimdə  insanları real əzabdan xilas etmək daha vacib məsələ 
hesab edilir. Maariflənmiş insan bu təlimə görə sonda Buddaya çevrilir. Lakin əvvəl insan 
mariflənərək Boddishatvaya çevrilir ki, sonra başqalarını marifləndirməyə kömək edir; bu 
yolla onlar azadlığa –nirvanaya çıxırlar. Bu vəziyyətdə onları heç nə nayrahat etmir. Bu 
ona görə olur ki,  mənim rəyimcə, insan ən yüksək biliyə malik olandan,  şeylərin 
səbəbini biləndən sonra o, hər şeyi təbii qəbul edir və həyəcan keçirmir, nayrahat olmur. 
Cein dini  də, eynilə fövqaladə ali yaradıcı, hər hansı bir Allahı  qəbul etmir.. Sikh dininə 
sitayiş edənlər Akal - Əbədi  adlı Allaha sitayiş edirlər. Surat, Şabda,  Yoqa dinində 
Allahın adı Radha Suomi (qəlblərin ağası-Radha). Bahayi dinində hər millət öz yerli 
Allah adını işlədir. Zoroastrian-Zərdüşt dinində Allahın adı Axura Mazda-dır.  



 340 

Teologiya. 
Bu bölmədə Jon Nelsonun topladığı məlumatları əks etdirir. Teoloqlar çalışırlar, inancları  
izah etsinlər. Bəziləri öz ilahi -əvvəldən görmə təcrübələrini ifadə edirlər. Onlar belə 
suallar verirlər: Allahın təbiəti necədir? Allahın tək olmağı nə deməkdir? Allahın iki və 
ya üç əsaslı olması nə deməkdir? Allah transendent – dünyadan kənar-fövqaladə , yoxsa 
immanent- hər şeydə, hadisədə olan xassədir, yoxsa hər iki xüsusiyyətin qarışığı?  Allahın 
kainatla-dünya ilə və bəşəriyyətlə münasibətləri necədir? Bir çox dinlər Allahın metafora 
(obraz, surət, bənzətmə) deyil, gündəlik həyata təsir edən varlıq olduğunu qeyd edirlər. 
Demək lazımdır ki,  belə dinlərin təlimlərini qəbul etməyənlər, adətən Allaha metafora 
kmi baxırlar və ya insanların arzu və inamlarının əvəzedicisi  kimi, nəinki həyatın hissi 
hissəsi kimi baxırlar. Halbuki rəsmi təşkilata malik olan dinlər əksinə - inanmağa (ruhi 
hiss) üstünlük verirlər. 
Teism   mövqeyi qəbul edir ki, Allah real olaraq və insan düşüncəsindən asılı olmadan 
mövcuddur; Allah hər şeyi yaratmış və yaşadır; ən qüdrətli və əbədidir, və şəxsidir , insan 
taleyi ilə maraqlanır və ibadət edənə-yalvarana  cavab verir. Qəbul edir ki , Allah həm 
dünyadan kənarda, həm hadisələrin , şeylərin daxilindədir. Allah həm sonsuzluqda-qeyri -
-müəyyənlikdə, həm də dünyanın işləri içindədir. Katolik  dini nəzəriyyəsi deyir ki, Allah 
qeyri - müəyyən, sonsuz dərəcədə  sadədir və zamana tabe deyil. Teistlərin çoxu deyir ki, 
Allah ən qüdrətlidir və rəhmlidir-xeyirxahdır. Lakin burada Allahın insanların əzabları və 
şərin dünyada olması  səbəbləri haqda bir sual meydana çıxır. Bəzi teistlər qeyd edirlər ki,  
Allah istədiyi zaman şüurlu olaraq özünün qüdrətini və xeyirxahlığını məhdudlaşdıra 
bilər.  
Açıq teism  isə əksinə, bildirir ki, Allahın  qüdrətli olması  bu demək deyil ki, o gələcəyi 
əvvəldən görə bilər. 
Deism  qəbul edir ki, Allah tam transendentdir : Allah var, o, dünyanı yaratmış , lakin  
sonra dünya işlərinə qarışmır.  Bu baxışa görə Allah antropomorfikdir yəni insana 
oxşardır və həqiqətdə dualara cavab vermir və möcüzələr yaratmır. Deismə görə Allahın 
bəşəriyyətə heç bir marağı yoxdur və hətta heç insanlardan xəbəri yoxdur. 
 Monoteism  qəbul edir ki, bir Allah var və bütün dinlərdə müxtəlif adlar altında ancaq 
bir, həqiqi Allaha sitayiş edilir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bir dinin monoteistləri 
digər dinin tək Allahını yalançı Allah hesab edirlər. Misal üçün, xristian 
fundamentalistləri islam Allahını səhv Allah və ya şeytan hesab edirlər. Müsəlmanlara 
görə Bibliya müqəddəs kitabdır və İsus müqəddəs peyğəmbərdir, lakin Allah və ya Allah 
oğlu deyil, belə ki, islam xristianlığın davamı hesab edilir.  Bir çox yəhudilər xristian 
məsihasını yalançı Allah hesab edir və bəzi xristianlar hesab edir ki, bir dənə Üçlük Allah 
(Триединство) var və bütün digər dinlərin Allahları maskalanmış şeytanlardır (bax 
Korinflərə 2-ci məktub 11-14 – Yeni çağırış). Şərqi dinə inananlar və liberal xristianlar 
hesab edirlər ki, digər dinlər də onlar kimi bir Allaha, lakin müxtəlif adlarla ibadət edir. 
Müsəlmanlar hesab edir ki,  İsa Allahın oğlu deyil və Allahın oğlu, arvadı ola bilməz və 
belə düşüncə küfrdür. 
Panteism baxışı- nəzəriyyəsi hesab edir ki, Allah kainatdır və kainat Allahdır. Başqa 
sözlə, Allah dünyadır, təbiətdir, təbiət isə Allahdır. 
 Panenteism baxışı ( İudaizmin bir qolu) hesab edir ki, Allah bütün kainata malikdir, lakin 
kainat deyildir. Bunlar arasındakı fərq qeyri - müəyyəndir. Bu fikir  mənasız səslənir. Bu 
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fikri, habelə Liberal katolik kilsə, teosofiya, hinduizm, Ayyavazi təlimləri , bəzi buddizm 
cərəyanları və taoism və müxtəlif sektalar və fərdlər müdafiə edirlər.  
Kabbala - Yəhudi mistisizmi Allahın panteist surətini təsvir edir. Bunu habelə Hasidi 
iudaizmi də qəbul edir, lakin bunu Yəhudi şəxsi Allahına əlavə xassə kimi əlavə edir. 
 Kabbala  öyrədir ki, Allah nə materiyadır nə ruhdur. Lakin hər ikisini yaratmışdır.  Lakin 
əgər Allah  yaratdıqlarından fərqlidirsə, yaratdığı ilə necə əlaqəyə girə bilər? Kabbala 
tərəfdarları belə sual verərək Allahın iki aspektini görmüşlər: a) Allah özü sonda  
naməlum qalır, b) dünyanı yaradan və saxlayan Allah bəşəriyyət ilə şəxsi əlaqə vasitəsilə 
əlaqə saxlayır. 
Nonteism  qəbul edir ki, kainat dünyadan kənar qüvvə və ya varlıqla  asılı olmadan izah 
edilə bilər. Bir çox nümayəndələr Allah məfhumunu qəbul etmirlər, bəziləıri isə Allahı 
insani dəyərlər və arzular simvolu kimi izah edirlər.  Bəzi inananlar daha az gücə malik 
olan ruhi varlıqlara  inanır və  
onlara mələk, müqəddəs, cin, şeytan adı verirlər. Nə Bibliyada, nə Quranda Allahın 
anlayışı sistematik və tam aydın verilmir. Hər birində Allah insana oxşadılır. Ona insani 
şəxsiyyət, iradə xassələri aid edilir.  Lakin Yəhudi Renessansı nəzəriyyəçısi Zalman 
Şalomi   Allahın təsvirində yeniliklər etmişdir. O yazır ki, bəşəriyyət teismdən  panteist 
ideyasına tərəf yönəlməkdədir. Belə ki, Can və Ruh bir - birindən ayrıla bilməz. Allah hər 
şeydir, eynilə hər şeydə Allah var. Allah istəyir ki, sonsuz formalarda və həyatlarda olsun. 
Əgər teismin dominant olduğu zamanlarda siz bunu desəydiniz, sizi öldürərdilər. Bunu 
başa düşmək üçün dərin bilik və təcrübə lazımdır. “Allah dünyanı yaratdı” fikri əvəzinə 
“Allah Dünya oldu” demək daha düzdür. (Jon Nelson, 2004) 
     Mənim şəxsi fikrimcə isə daha düzgünü dünya yarandıqca  ondan Allah (qanun) 
yarandı və yaranma davam etdikcə Allah da (mühit və qanunu) yaranmağa davam edir. 
     Müxtəlif Allahlara sitayiş edən qəbilələr bir - birilə döyüşür və qalib gələnin Allahını 
uduzan qəbul etməyə məcbur edilirdi. 
 
Allah anlayişinin rasional elmi mənasi  
     Heç kim Allahı nə olduğunu bilə bilməzsə,.  niyə onun haqda danışaq və ya onun 
adından danışaq? Lakin teist dinlərin elitası  bu bilmədiyi anlayışdan danışır və onun 
adına  öz mənafeyinə uyğun istədiyi ideyanı yapışdırmaqdan çəkinmir. İnsanlar, dini 
təşkilatlar və dövlətlər onun adı ilə zülm edir, qətl törədir, yaxşılıq edir, müharibə edir, 
günahlarını onun üstünə atır, pis əməllərini onunla əsaslandırır, özünə onun döyüşçüsü, 
vəkili, qoruyucusu statusu verərək özbaşınalıq edirlər. 
    Allah ideyası bir çox dini idarələrin və qüvvələrin  maraq məsələsidirsə, belə bir reallıq 
bizə də onun haqda danışmağa, onun nə və ya kim olduğunu araşdırmağa haqq verir. 
     Rasional nəzəriyyə  Allahın olub - olmaması haqda düşünmür, belə bir sual onun üçün 
yersiz sualdır. O hər şeyin təbii quruluşunu, təbii səbəblərini öyrənməyə  araşdırmağa və 
istifadə etməyə üstünlük verir. İndiyədək onun tam mənasında nə olması haqda dəqiq  
anlayışlar və sübutlar yoxdur. Allahın naməlum olması haqda  fikir bu fikrin olmaması ilə 
eyni hüquqludur. Rasional düşüncə reallıqla kontaktda heç bir fövqaladə və naməlum 
varlıqa rast gəlmir. Və fövqaladə Allah anlayışını uydurmağa ehtiyac görmür. Rasional 
düşüncə ona görə qeyri -   müəyyən Allahın olması haqda  eşitdikdə bu haqda sübutları 
analiz etməyə və göstərilən atributların, xassələrin doğru olub - olmamasını araşdırmağı 



 342 

lazım bilir. Allahın nə olduğunu bilmədən onun olub - olmadığı suala cavab vermək 
olmaz. 
İnsanları nə məcbur edir Allahın olmasını düşünsünlər?   -  Naməlumluq. 
      Allahın dərk edilməsi məhz naməlumluqdan məlumluğa hərəkətdir. Ümumi dərk 
etmənin mənasına görə insanlar naməlumluğu dərk edərək Allahı dərk edirlər, yəni 
məlumluğun səbəbini öyrənirlər. Allahı   yalnız naməlumluq sferasında olmasını qəbul 
edirlər - naməlumluğu Allah sinonimi ilə işarə edirlər. 
     İnsan iki hissədən ibarətdir:  bədən (fiziologiya öyrənir) və  şüur (psoxologiya 
öyrənir). İnsanın şüuru  çox xassələrə, qabiliyyətlərə malikdir. Məsələn, Öncəgörmə, 
Telepatiya, Telekinez .  İnsanlar o vaxta qədər  nəyinsə səbəbini bilmirlər, bunu Allah 
etdiyini düşünürlər.  İnsanlar tez - tez sirli hadisələrlə qarşılaşır.  Bəzən yatmış insan 
yuxuda nurani qoca görür və ondan  məsləhət alır. Bəzən insan gözünə tanımadığı  
adamlar, surətlər görünür. Onlardan hansısa bir fikir əldə edir.  İnsan bunun səbəbini 
bilmir. Onun bir əlacı qalır, eşitdiyi hər hansı bir sehrli ideyaya inansın. Bu qeyri - 
müəyyənlik və sehrli hadisələr insanı haqqında eşitdiyi  Allahın , cinin, şeytanın , mələyin 
olması haqda  fərziyyəyə gətirir. Heç kəs  hələki bilmir, bunlar nədir. Allah ideyasının 
həmişə qalması məhz naməlumluqdur, insanın bilmədikləridir.   Müstəqil elm adamları 
Allah ideyasını öyrənməyə çalışır. Dini vasitə edənlər  (Buddism və  Konfuçilikdən 
başqa) isə onu daha da qaranlıq anlanılmaz elan edərək, onun adı ilə başqalarını idarə 
etməyə cəhd edirlər. 
 
Allah anlayışını nə üçün bilmək lazımdır?  Cavab: Bəşəriyyəti  xilas etmək üçün. Belə ki, 
məhz müxtəlif  siyasi, dini qruplar həyat və hakimiyyət problemlərini həll etmək üçün 
Allaha istədikləri mənanı və funksiyaları yazaraq öz hərəkətlərinə mənəvi haqq 
qazandırırlar . Sonra isə öz mənafeyinə uyğun həm yaxşı, həm antihumanist hərəkətlər 
edir, onu Allahın istəməsilə əsaslandırırlar. Beləliklə, səhv anlayış insanları  və icmaları 
bir - birinə düşmən münasibət saxlamağa və  müharibələrə, konfliktlərə əsas verir. 
Yuxarıda qeyd etdik ki,  bir dinə qulluq edən heç bir adam digər dinə inanan adamın  
inancını qəbul etmir, müsəlmanlar xristian Allahını qəbul etmirlər, xristianlar isə 
müsəlman Allahını. Hər üç din buddismi və hinduizmi Allahı tanımayan dinsiz  təlim 
hesab edir. Konfuçi təlimində də Allah anlayışı yoxdur. Dinlərin sayı  çoxdur və hər din 
daxilində böyük və kiçik təriqətlər, cərəyanlar, sektalar var. Bunların heç biri digərini 
qəbul etmir, inkar edir və özünün düz olduğunu hesab edir(teosentrizm ). Bu dinlərin 
fərqli olmasının səbəbi Allah anlayışının, dünya, cəmiyyət və insanın müxtəlif dərk 
edilməsindədir. Bu insanları bir - birindən ayıran – düşmən edən, onların əməkdaşlıq 
etməkdən çəkindirən amildir. Bu səbəblərə görə insanları səhv baxışlardan və 
əziyyətlərdən, səhv hərəkətlərdən,  konfliktlərdən xilas etmək üçün  Allah anlayışını 
açmaq lazımdır.  
Bunu bilməyi kim istəyir?  Sərbəst düşüncəyə malik insanlar, sülh şəraitində rasional 
həyat yaşamaq istəyən insanlar bunu bilməyə  təbii ehtiyac duyurlar. 
Cəmiyyətin Allah haqda həqiqəti bilməsini kim istəmir?  - Dini ruhanilər- keşiş, molla, 
yepiskop, axundlar, brahmanlar, ravvilər. 
 Nə üçün? - Çünki onların əsas məqsədi bütün insan tarixi ərzində bu anlayışın mənasını 
gizlətmək, fövqaladə mənalar vermək, cəmiyyəti, beləliklə, qorxu hissi yaratmaqla 
onların şüuru üzərində hakimlik etmək, öz şəxsi mənafeyinə istifadə etmək olmuşdur. 
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Başqa sözlə, onlar göydə Allahın hakimlik etdiyini, yerdə isə ruhanilərin Allahın 
nümayəndəsi olduğunu insanlara qəbul etdirirdilər.  Teokratik dövlət yaradaraq ruhanilər 
heç kəsə icazə vermirdilər ki, bu barədə söhbət etsin, çünki həqiqətin açılacağından, ifşa 
olmaqdan qorxurlar. Uşaqları, böyüklər necə cin şeytanla qorxudurlarsa, onlar da 
böyükləri Allah ideyası ilə qorxudub onlara hakimlik etmək məqsədi güdürlər. 
    Tarix boyu xüsusi bilikli müdriklər yetişmişdir, baxmayaraq ki, onların sağlığında 
insanlar onlara fikir verməmiş və ya qiymət verməmişlər, lakin bu müdriklər öləndən 
sonra onların fikirlərini çox ağıllı olduğunu insanlar sezmişlər və ilahiləşdirmə baş 
vermişdir. Çünki insanlar hər bir heyran edici qəribə güclü bir şey , daha ağıllı insan 
gördükdə bunun məhz Allahla əlaqəsi olduğuna, onun göndərdiyini düşünməyə meylli 
idilər, indi də bu belədir.  İnsanlar hər hansı bir yaxşı və ya pis hadisənin səbəbini başa 
düşməyəndə, bunu dini təbliğatın nəticəsi olaraq  Allahla əlaqələndirirlər. Naməlum 
hesab edilən Allahın insanların həyatında rolu olmadığını gördükcə dini xadimlər öz 
çörək ağaclarının əllərindən  yavaş - yavaş çıxmasını başa düşərək, öz uydurma 
təbliğatlarını , insanların ən asan  təsir edilə bilən anlarından, dəfn mərasimlərində, 
xristian kilsələrində çətinliklərə düşmüş, cinayət etmiş adamların zəyif vəziyyətindən sui 
- istifadə idtifadə edərək onların beyninə yenidən Allah, cənnət, cəhənnəm   fikirlərini 
salaraq, onları dindən uzaqlaşmağa qoymamağa çalışırlar - əslində yeganə məqsəd öz 
idarəedici təsirini və biznesini –pul qazanmaq mənbəyini qoruyub saxlamaqdır. 
 
Allahın rasional mənasının araşdırılması 
     Allah  haqda dini izahatları eşidərək  söhbətin nə haqda getdiyini fərz etmək olar. 
Ruhanilərin yazıları və söhbətlərində dünyanın dərk edilməsinə və hər insanı 
maraqlandıran suala cavab axtarmaq cəhdini  görmək olar. Bu və digər dərəcədə söhbətin 
bir mənalı olaraq dünyanın sistem quruluşu və şeylərin təbii qarşılıqlı asılılıq  əlaqəsindən  
getdiyini güman etmək olar. Çünki burada başqa bir şey yoxdur ki, deyək, bu Allah ola 
bilərdi.  
     Rasional dünya nəzəriyyəsi  hər şeyi idarə edən amilin ümumi mühit, onun daxilindəki 
şeylərin qarşılıqlı və mühitlə əlaqələri içərisində olduğunu müəyyən etmişdir (bax 
hissə1).  
      Bu nədir? - Kosmosda  Nyuton və Eynşteynin ümumi qravitasiya qanunları, nisbilik 
kvant nəzəriyyələri,  cisimlər, şeylər, varlıqlar arası zəruri 5 növ qarşılıqlı təsir əlaqələri 
təzahür edir və nəticədə qanunlar yaranır, kosmosu, şeyləri idarə edir. Dünyada vahid 
olmaq(olmağa çalışmaq)lakin rasioal olmaq prinsipi var. Təbii mühit yaradan və  
yaradılan rolunda çıxış edir. Hər bir yeni şey müxtəlif yaranma mərhələlərinin cəmindən 
ibarət olan proses nəticəsində, zəruri tərkib elementlərinin olması şərtilə və mühitin 
iştirakı, idarəsi , təsiri ilə yaranır. Bunların hamısını bir söz və cümlə ilə ifadə etmək olar.  
Bu nöqteyi nəzərdən çox asanlıqla demək olar ki, Allahın adına yazılan keyfiyyətlərin 
hansı həqiqidir, hansılar uydurmadır. 
     Şeylər, nüvə hissəcikləri, insan, bitki, cisimlər və s.olmasa və xassələrə malik olmasa, 
onlar arasında əlaqələr də olmaz; onlar istər - istəməz öz daxili ehtiyacları və olma 
prinsiplərinə, yaşama üsul və tərzlərinə, mənfi - müsbət yüklərinə, mənalarına  görə 
hökmən əlaqəyə girirlər. Bu əlaqələr- təsirlər (çoxluğu) - mühit, onları idarə edir; bu tam 
hüquqla Allah hesab oluna bilər. Burada başqa idarə edici obyekt yoxdur. Əlaqənin 
olması üçün ən azı iki şey olmalıdır ki, bu olan andan sonra əlaqə qanunu (mühit)işə 
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düşəcək. Başqa sözlə, şeylər - ən azı iki şey olmasa Allah ola bilməz, demək Allah şeylər 
olandan sonra ola bilər.Allah burada ən azı əgər iki şey olduqda (kənar heç nə olmadıqda 
onlar arasında qarşılıqlı təsirlər rolunu mühiti ifadə edir. Və Allah deməli, hər şeyin öz 
daxilində və ya şeylər arasındadır.  Məlumdur ki,  cisimdən (atom, molekuldan ) əvvəl  
zərrəciklər olmuşdur və bu zərrəciklərin olma forması müxtəlif tezlikli, uzunluqlu 
dalğalar olmuşdur - hansı ki sonra milyardlarla temperaturlda istilik və sıxlıq nəticəsində 
ilk maddə atomuna  - protona çevrilmişdir. Sonrakı hər yeni kombinasiya  müxtəlif 
maddələri və kainat cisimlərini Yeri və canlıları əmələ gətirmişdir. Təsəvvür etsək ki, 
belə zərrəciklər, habelə dərin vakuum da da - kobud şəkildə hesab edilir ki, guya , onun 
içində heç nə yoxdur - lakin var, demək Allah  belə boşluqda da var. Yəni bu boşluqda da 
yaradıcı mühit var. Buradan məntiqi olaraq belə nəticə çıxır ki, ilk zərrəciklər və onların 
yaratdığı mühit – yəni dalğalar(hissəciklər) artıq ilk Allahın rüşeymləridir. Sonrakı 
zamanda müxtəlif yaranışların artması ilə Allahın da (yəni mühitin) yaradıcılıq 
qabiliyyəti: - miqdarı və keyfiyyəti artır. Hər yeni kombinasiya – sistem, bütövlük 
mühitin içində qalaraq onun bir elementi olaraq – mühitin genişlənməsi, müxtəlifliyinin 
artmasına və ən böyük və hər tərəfli yaradıcı funksiyalarına malik olur. Demək, zaman 
keçdikcə mühitin – Allahın yaradıcı qabiliyyətləri artır, habelə müxtəlif mühitlərdə, 
zamanlarda onun yardıcılıq qabiliyyəti müxtəlifdir- azdır ya çoxdur ya cüzidir.  Başqa 
sözlə Allah şeylər arası təsir- yəni təsirin qanunudur, başqa sözlə, mühitdir – mühitin 
qanuanauyğunluğudur. Bu cümlə hər cürə düzdür. Belə ki, şeylər hissələrdən, 
elementlərdən ibarət olduğu üçün şeylərin daxilində Allahın olması o deməkdir ki, 
şeylərin daxilindəki hissələr arasındakı bir mühit, təsir ( və ya mühitin təsir qüvvəsi) 
şeyin hissələrini bir birinə bağlayan, bütöv edən qüvvədir. Hansı ki, mövcud və ya yeni 
ölçü vahidləri üsulları ilə ölçülə bilər. Başqa sözlə, Panteistlərin fikri -  Allah təbiətdir, 
təbiət Allahdır doğrudur. Bu fikrin daha düzgün ifadəsini belə demək olar: ümumi mühit 
Allahdır; Allah mühitdir. 
       Yəqin ki, yuxarıda izah edlən  səbəbə görə bütün qədim miflərdə (Misir, Hindistan, 
Şumer, Zərdüşt , Slavyan və digər) deyirlər ki “əvvəl  Allahlar yaranmışdır” və yaxud 
“dünya ( maddi dünyanı nəzərdə tuturlar) yaranmamışdan əvvəl Allah olmuşdur”,  “Allah 
əbədidir”  Bu fikirlər tam təsdiqini tapır – doğrudan da, mühit bu və ya digər formada 
əbədi olaraq qalır. İndiki formada göy cisimləri olmamışdan əvvəl onların tərkibini 
yaradacaq cərrəciklər - kvantlar, fotonlar  və s. olmuşdur.  Mühit – yəni Allah 
evolyusiyaya – təkmilləşməyə, müdrikləşməyə müxtəlif istiqamətlərdə inkişafa  məruz 
qalır. Zamanla – Allah da təkmilləşir, müdrikləşir, peşəkarlığı, qabiliyyəti, bacarığı artır.  
Lakin bu hər yerdə aktiv və eyni deyil. Bibliyada  da Allah təkmilləşən formada təsvir 
olunur. 
     Teist dinlərin “Allah müqəddəs ruhdur” fikri ilə digər  “Allahın yaradıcı və hər şeydən 
güclü olması” fikri uyğun gəlmir. Rasional baxış müəyyən etmişdir ki, Ruh – hansı ki 
əlamət və xassələri az müəyyən edilib , yalnız canlılar yaranandan sonra meydana gəlib, 
insan və heyvanların ölümdən sonra bio – elektromaqnit- informasiya tərkib hissələrindən 
biri kimi müəyyən edilə bilər. Müxtəlif qalaktikalardaki Yerə bənzər planetlərdə olaraq 
həmin yerlərin qalaktika ilə  məhv olub sonra yenidən yaranmaları ilə əlaqədar olaraq, 
ruhlar bir həyat siklindən digərinə keçə bilməzlər. Hər yeni qalaktika - Yer planeti 
dünyası yarandıqda ruhlar da canlılarla birlikdə, canlıların nəticəsi kimi yaranır. Bu 
səbəbə görə və onlar fiziki qüvvə olmadığına görə onlar yaradıcı ola bilməzlər. Enerji 
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informasiya nəzəriyyəsinə görə də Allah Dünya Zəkası ola bilməz. İnsan təbiətli Zəka 
ancaq canlı varlıq olduqda, onlar vasitəsilə fiziki dünyaya təsir edə bilər. 
Olma qanunu – lazımı hissə və elementlərdən mühit daxilində və iştirakı ilə  bütöv qala 
bilən varlıqların yaranması qanunu - Allah əbədidir. Yalnız bu qanun və onun icra 
variantları şeylərin olma proqramını əks etdirir və Allah hesab oluna bilər . 
Nəticə:  
1. Katolik, pravoslav, iudaizm  və islam dinlərinin  son iddiası: - “Allah dünyadan 
kənardadır” ideyası tam yalan və uydurmadır, heç nə ilə sübut oluna bilməz, nə təcrübə, 
nə nəzəriyyə ilə bunun sübutu yoxdur. Allahın nə olduğunu demədən, onun harda 
olduğunu demək olmaz.  
2. Xristian dininin  bütövlükdə elan etdiyi digər son  formula - “Allah nə ordadır, nə 
burda, nə odur, nə budur, o hər  yerdədir”  - da  qismən uydurmadır. Bu formulada təkcə 
”O hər yerdədir” ideyası düzdür. 
Bu formulanı belə demək olar. Allah şeylərin daxilındə və arasındadır, konkretdir, 
müəyyəndir,  kainat daxilindədir, xaricində deyil. Kainat -  yəni maddi cisimlər, ulduzlar, 
planetlər canlılar, elementar hıssəciklər, enerji kvantları, işıq, neytrino, pozitron , 
elektromaqnit sahəsi , maddə , cisim və s. olmayan yerdə Allah yoxdur. 
3. Allah  səbəb ,  əlaqə, şeylərin hərəkətinin səbəbi- qanun  kimi qəbul edilə bilər. 
4. Dini şüur sahibləri Allahı tamamilə mühit kimi təsəvvür edə bilərlər. Habelə çox 
Allahları və ya bir baş Allah və köməkçi – konkret funksiyaları icra edən kiçik Allahları 
onun “oğul - uşaqlarını”  və digər xalqların  müxtəlif ilahə və ilahilərinin səhvən deyil, 
doğrudan ola biləcəyini qəbul edə bilərlər. Çünki mühit ierarxik sistemdir, avtonom 
hissələrdən ibarətdir. Hər müxtəlif mühit ümumi və spesifik asılılıqlar qanunları altında 
yaşayır, yəni əsas - həlledici və müxtəlif köməkçi qanunlar altında yaşama mövcuddur, 
deməli, hər qanunu Allah hesab etsək, əsas və köməkçi Allahlar anlayışının düzgün 
olduğu aşkar olar.  Nə üçün bir baş Allah ola bilər, kiçiklər ola bilməz? Tam axı avtonom 
hissələrdən ibarətdir. Siz məgər davranışlarınızı ancaq bir amillə seçirsiniz? Axı bu 
səbəblər eyni qüvvəli deyil, onların içində daha vacibi, daha zəyifi var. Sizə təsir edən 
müxtəlif mühitlərin nəticəsində siz hərəkət addımınızı seçirsiniz. Məhz ən vacib 
amil(mühitin içərisində), hansı ki, imtina edə bilməzsiniz o sizin üçün həlledicidir. Yəni 
konkret halda sizin Allahınız odur. Digər halda digər amildir – demək o, həmin halda  
sizin Allahınız – sizi idarə edəndir. Söz oyunu oynamadan bir Allah və ya çox Allah 
qəbul etmənizin hər ikisi düzdür. Lakin əsas və üstünlüyü olan  Allahınız sizin üzərində 
yaşadığınız Yer, sonra Günəş, qalaktika - kainatdır. Yəni ən böyüyü kainatdır.  Allahın 
mühit olması ideyası bu anlamanı çox asanlaşdıracaqdır. Əgər Kainatı - əsas və ümumi 
mühit - baş Allah qəbul etsəniz, daha aşağı mühitlər köməkçi ilahilər hesab oluna bilər. 
Çünki mühit ieararxik quruluşa malikdir: üst sistemlər və alt sistemlər, horizontal 
sistemlər və onun qonşuları, konkret baxılan sistem –obyekt, əşya, qurğu, insan. Bu 
ierarxik mühit strukturuna görə də Allahlar təsəvvür oluna bilər. Xüsusilə, Quranı 
araşdırdıqda Allah ifadəsi altında Mühit nəzərdə tutulduğu aşkar olur. Bunu siz yoxlaya 
bilərsiniz, açın o kitabı, harda Allah varsa, üstünə Mühit yazın. Onda bu fikrin doğru 
olduğunu  özünüz görəcəksiniz. Dini düşüncə sahibləri üçün bu yanaşma onların Allahı 
çox asanlıqla dərk etməyə və ona yalan xüsusiyyətlər yazmağa vadar etməz. Belə 
yanaşma dindarların qədim zamanlarda tək Allah təlimi yaradıcılarını  çox Allaha 
inananları öldürmək və qarət edilməsinin əsassız  və antihumanist hərəkət olduğunu dərk  
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etməsinə  səbəb olacaqdır. Axı kimə nə dəxli və zərəri var, insanın , məsələn, Hindusun 
istədiyi ilahiyə və ya çox ilahiyə inanması. Nə üçün o digər dinlərin fikrincə 
öldürülməlidir. Məgər bir bütə inam çox bütə inamdan yaxşıdır? Və ya üstün hüquqlar 
verir? Heç bir fərqi yoxdur. 
   İnam üzərində dini – zorakı diktatura  yol verilməz , antihumanist hərəkətdir.  
5. İnsanlar naməlumluğa, uydurulmuş naməlum fövqəltəbii qüvvələrə  inam deyil, məhz 
mühiti – Allahı dərk etmək anlamaq və onun bütün fiziki, sosial, əxlaqi sistem 
qanunlarından  faydalı istifadə etməklə və o qanunlara uyğun yaşamaqla xoşbəxt ola 
bilərlər. İnsan və ya cəmiyyət özünü , harda olduğunu , yəni yerləşdiyi mühiti dərk 
edəndən - bu haqda həmin dövrdə tələb olunan tam biliklərə malik olandan sonra inkişaf 
edə bilər. Gücünüz çatan dərəcədə mühiti yaradın,  dəyişdirin və onunla yaşayın. Allaha – 
mühitə sitayiş  etməyin, baş əyməyin, onun ehtiyacı yoxdur, bu ona təsir etməz, bu sizə 
təsir edər, bununla siz bağışlana bilməzsiniz. Səhvlərdən xilas ola bilməzsiniz. Onu dərk 
edin. Bunun üçün elm öyrənin, sərbəst düşünün, biliklər toplayın.  
6. Teist dinlərin “Allah müqəddəs ruhdur və ya dünya zəkasıdır” fikri ilə “Allahın 
yaradıcı və hər şeydən güclü olması” fikri uyğun gəlmir. Allah ruh olaraq yaradıcı 
xassəyə malik ola bilməz. Bunu bütün tarix və insan tarixi sübut edir. Ruh ancaq  nadir 
halda şüurlu insana təsir edə bilər.Və ruhların təsiri ilə insan və insan cəmiyyəti idarə 
olunmur; insan yaratmır. Zəka və ya ruh İnsan yaranmamışdan əvvəl  nə ilə kontaktda ola 
bilərdi? Heç nə ilə. Onu qəbul edən, anlayan  beyin yox idi. 
 
Dünyanın sistem quruluşuna görə:  Hər bir şey nəyinsə elementidir və ya nəyinsə tərkib 
hisəsidir. Bu nöqteyi nəzərdən insan həmişə nəyinsə içindədir və ya  hansısa sistemin 
elementidir.  Konkret olaraq Yeri götürsək, insan həmişə Yer təbiətinin ( panteistlərin 
dediyi kimi)  və cəmiyyətin  daxilindədir və sistem elementi kimi fasiləsiz həmin 
sistemlər ilə əlaqədədir və onun başına nə gəlirsə,  onun səbəbini bu sistemlər ilə 
əlaqələrdə   axtarmaq lazımdır və burada əsas idarəedici səbəb insan – mühit 
əlaqəsindədir, bu , mühitdən kənar hesab edilən  qüvvə  deyil, bu səbəb burada bu mühit 
olan Allahdır. İnsanlar bilmədikləri hadisə və şeylərin səbəblərini Allahla bağlayırlar; 
onun adına yazırlar, məsələn, “Allah bilər , Allah belə istəyir”. Əlbəttə Allah doğrudan 
da, bilir və idarə edir. Onun qanunu sizin özünüzün çalışmağınızı, yerinizi tapmağı və 
özünüzü yaşatmağı  nəzərdə tutur. 
   Elmin müasir səviyyəsi ətrafı və özünü dərk etmək üçün problemi həll etməyə, həyatı 
qurmağa konkret metod verir, belə ki daha qeyri - –müəyyən Allah anlayışına, yəni ona 
ümid etməyə ehtiyac qalmır, Allaha ümid edib lazımı addımları atmayanlar isə çox pis 
vəziyyətdə qalırlar. Yalnız onu dərk edib, yaşayanlar uğur qazanır. O həmişə sizin 
yanınızdadır. 
    Allah anlayışı insanların fikrində bütün tarixi boyu dəyişmişdir və müxtəlif  mənalar 
almışdır. Elm –texnikanın inkişafı  xüsusilə riyaziyyat,fizikanın nailiyyətləri-cazibə 
qanunu,  hərəkət, enerji və impulsun saxlanması qanunları , ümumi və xüsusi nisbilik 
nəzəriyyələri, biologiyaqnın, astronomiyanın kəşfləri , tarix elmlərinin kəşvləri, 
mikrobiologiya və mikro hissəciklər fizikası insanın biliklərini genişləndirdi və dinin 
uydurmalarını ifşa etdi. Və dünya və yaşadığın həyatı –mühiti dərk etmək üçün çox aydın 
metodlar irəli sürüldü. Indi dünyanın qabaqcıl dövlətləri bu qüvvə və inkişafı dinlərin 
uydurmaları sayəsində deyil, elmin irəli sürdüyü bilikilər , metodlar və analizlər 
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nəticəsində əldə etmişlər. Futurologiya analiz metodları və  insanın sabah nə olacağını 
artıq böyük ehtimallıqla deyə bilir və ya və hər kəs istəsə bunu bilə bilər. Illərlə insanlar 
ilk dəfə kim tərəfindənsə atılmış və çoxları tərəfindən təkrar edilmiş Allah  sözünün nə 
olduğunu, eşidənlərin isə bu sözü  hansı mənada başa düşməli olduğu haqda düşünmüşdür 
. Nə deyənlər öz fikirlərini formulə edə bilmişlər, nə eşidənlər bunu dəqiq başa düşə  
bilmişlər. Heç kəs düz və aydın deyə bilməmişdir ki, Allah  nə deməkdir. Bilinməməzlik, 
naməlumluq məhz tarixdə bəzi insanların onun adına müxtəlif funksiyalar yazaraq özünü 
onun vəkili elan etməsinə və eqoist məqsədlərini həyata keçirmək üçün vasitə kimi 
istifadə etməsinə səbəb olmuşdur. 
     Biz keçmişdən Allah  sözünü tərbiyə ilə və adi həyatda çox işlədirik. Lakin mənasını 
anlamırıq və ya heç mənası haqda düşünmürük. Allah adından müqəddəs kitablardan bizə 
çoxlu göstərişlər çatdırılmışır. Reallıqda insanlar müqəddəs kitablarda və hətta ölkə 
qanunlarında nə yazıldığına az əhəmiyyət  verməklə  öz fərqli qərarlarını icra edirlər. 
Əsas məhdudlaşdırıcı rolu burada müəyyən qədər ictimai tənbeh  və dövlətin nəzarət - 
məhkəmə sistemi daşıyır.  
İnsanın düşünmə qabiliyyəti - idrakı müstəqil olmaq imkanına malikdir. Hər bir insan 
bunu əldə etməlidir. Baxmayaraq ki, insanların yaşadıqları cəmiyyətlərdəki ideoloji –
siyasi, dini  strukturlar fasiləsiz insanın idrakını məhdudlaşdırır,  onu düzgün 
düşünməkdən, həqiqəti özü tapmaqdan cürbəcür vasitələrlə yayındırırlar. 
 
Teist dinləri tərəfindən Allaha aid edilən atributların analizi 
1. Allah hər şeyi, kainatı,  göyü, Yeri  yaradandır.   Teizm bu mülahizəyə heç bir dəlil  
gətirə bilməyərək bunu göstərə bilmir. Allahı qeyri - müəyyən qüvvə hesab etsək, belə bir 
fikri deyə bilmərik. Allahı mühit qəbul etsək, belə deyə bilərik və sübut edə bilərik. 
Reallıqda biz müşahidə nəticəsində yaranmanın başlanğıcını çox görmüşük və özümüz də 
müəyyən qurğu, maşın, ev , üsul, kağız, kitab, bitki, material yarada bilərik. Kifayət qədər 
maddi sübutlar mövcuddur. Bu barədə yaradıcılıq və ixtira metodları yaradılmışdır.   
Dünyanın Rasional  nəzəriyyəsi Yaradılışın ən universal qanununu aşağıdakı kimi  təsvir 
edir (əlavə bax hissə 1): 
Yaradılışın ümumi qanunu:  Hər bir şey bir:  - ərazidən , ideyadan, sahədən  
xüsusiyyətdən,  xassədən , asılılıqdan,  fəza sahəsindən - ümumi deylsə bir nöqtədən 
başlayaraq yaranır - genişlənir, çoxalır, formalaşır. Yaranma ən azı iki  elementin 
birləşməsilə baş verir lakin 3-cü element adlandırıla biləcək Mühitin iştirakı və daxilində 
baş verir. Mühit fərqləndikcə, yəni digər mühitlərdə digər yaranılışlar  baş verir. Mühit 
nəzəri olaraq 3-cü ortaq qüvvə -  tamamilə, tam haqla Allah  kimi təsəvvür edilə  bilər. 
Məhz bu 3-cü element- mühit ( başqa sözlə, Allah) olmadan heç nə yarana bilməz və 
çoxala  və yaşaya bilməz. Real həyat bunu sübut edir. Mühitin özü isə heç nə deyil,  
hissələrin- eyni və ya müxtəlif parametrli təklərin miqdarı, yerləşməsi, tutduğu məkandan 
(sıxlıqdan)  asılı olaraq onların yaratdığı ümumi keyfiyyətdir, xassədir, mövqedir. Mühitə 
fiziki, sosial, bioloji, insan fəaliyyəti texniki, maliyyə,  sahə, idarə və hər bir obyektlə 
əlaqəsi olan digər  təşkiledicilər aiddir. Demək, mühiti çoxluğ və onun ümumi xassəsi 
qəbul etmək olar. Şeylər yalnız mühit daxilində ola bilər. Demək, şeylərin yaranma  
başlanğıcı və dəyişmə  qaydası şeylərin öz xassələridir. Başqa sözlə,  Allah şeylərin öz 
daxilindədir, kənarda deyil. Başlanğıc üçün  3 element  lazımdır;  ən azı 2 şey və 1 mühit. 
Demək, şeylər, onların özlərinin – çoxluğun yaratdığı mühitin daxilində və onun 
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imkanları, icazəsi, razılığı ilə yaranıb dəyişə bilər. Mühit imkan, icazə vermədikdə şey 
yarana və dəyişə bilməz. Bu qanun ümumi sistem quruluş və inkişaf  nəzəriyyəsindən 
alınır( bax hissə 1) 
 
2. Allah hər şeyi - Yeri və göyü idarə edəndir.  Bəli, qüman etsək ki, Allah mühitdir, 
səbəbdir - ümumi qanundur,  bu belədir. Hər şey  uyğun mühitdə (çoxluqda) olaraq  
onunla qarşılıqlı əlaqələr vasitəsilə yaşama qanununa tabedir. Mühit pilləli struktura 
malik sistemdir. 
3. Allah xeyirxahdır. Bu tezisin özü digər tezisə ziddir; orada deylir: “ Allah cəza 
verəndir, dünyanın sonunda məhkəmə quracaqdır”. Belə deyil, olsa idi insanlar 
müharibələrdən,  xəstəlikərdən qırılmazdılar, bədbəxt hadisələr, zəlzələ, tufan olmazdı. 
4. Bağışlayandır. Bu söz əsasən insan əlaqələrinə aiddir. Hesab edilir ki, əgər insan 
digərinə pislik etdikdə- malın oğurladıqda , aldatdıqda, zədələdikdə, təhqir etdikdə, 
istismar etdikdə cəza almırsa – demək Allah onu bağışlayır. Bu səhv fikirdir. Günaha 
görə cəza almamaq əks tərəfin zəyif olması,  öz rahatlığı üçün əhəmiyyət verməməsi, 
incidənin isə özündən güclü ilə qarşılaşmaması səbəbilə olur. Ümumi tendensiya belədir 
ki, insan çalışır, sakit yaşasın, onun rahatlığını pozanlara  əhəmiyyət verməsin ki, həmin 
pozucu, nəhayət, öz hərəkətini qurtaracaqdır.  Bunun nəticəsində bəzi adamlarda 
qaydaları pozmaq, həyasızlıq, tərbiyəsizlik adəti yaranır. Və çoxluğun cavab verməməklə 
həyasızdan qorunması ümumi fonunda həyasızlar həmişə qalib gəlir və öz istədiklərini 
edirlər. Lakin bu, Allahın həmin adamı bağışlaması demək deyil . Əslində,  insanlar 
əhəmiyyət vermir, öz abırlarını qoruyurlar. Deməli, Allah məqsədlə seçərək bağışlamır. 
Konkret mühit qabil olsa- gücü çatsa cəza verir , çatmasa vermir. Əgər incitdiyin səni 
bağışlamırsa, o qisasını alacaq buna Allah heç nə edə bilməz, ona ümid etmə. 
Ümumiyyətlə Allah keçmişlə yaşamır. Hər şey yeni müvazinətin nəticəsidir. Onun üçün 
qanuna əməl edilməsi var; yaxşı, pis, ədalət, ya pozuntu yoxdur, hər şey qanunda 
bərabərdir. 
    Maraqlı və dəqiq konstruksiya edilmiş biznesdir : əvvəl elan edilir ki, hamı 
günahkardır (əlbəttə, hər kəs hökmən səhv edir)  və sonra hamıya  günahlarını yumaq 
üçün xidmət təklif edilir: islamda gündə 5 dəfə dua oxumaq /namaz icra etmək, 99 dəfə 
Allah adlarını təkrar etmək (33+33+ 33) tələb olunur. İudaizmdə  qurban kəsmək və 
günahı bağışlamaq üçün ravvinin xidmətindən istifadə etmək. Xristianlıqda tövbə və 
keşişin icra etdiyi təmizlənmə prosedurları, şam yandırmaq və s.. 
Lakin bu üsullar insanın səhvini düzəltməyə heç də kömək etmir. Kilsəyə/məsçidə gedib 
sözlə dua oxumaqla  səhv düzələ bilməz. Bu özünü aldatmaq və yeni səhvləri etməyə 
hazır olmaqdır. 
5. Allah günahlara görə cəza verəndir.  Bu belə deyil, əgər hər günahkar cəza alsaydı, 
heç kes qalmazdı. Quran kitabı da bunu təsdiq edir və əlavə deyir ki, Allah cəzanı 
verməyə tələsmir və sonda verəcəkdir.    Cəzanı Allah – mühit əxlaqa uyğun  seçərək  
vermir. Cəzanı  ya dünyəvi real orqanlar və təsirə məruz qalmış insan verir,  əgər onların 
gücü cəza alanın gücündən artıqdırsa . Başqa sözlə,  cəza,   sistemin ümumi qanununa 
əsasən:  təsirlər - əks təsirlər , balans , şeylərin özünü yaşatma uğrunda çalışması  
nəticəsi, uğurdan sonra labüd uğursuzluq kimi meydana çıxır. (konkret olaraq yaxşıdan 
sonra pisin gəlməsi qanunu). İnsanın  uğursuzluğa uğramasına dini düşüncə səhv olaraq 
Allahın cəzası adı verir, lakin buna cəza adı vermək səhvdir.  Bu atribut digər atributla –
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Allah bağışlayandır – postulatı ilə  ziddiyyət təşkil edir. Həm istəyəndə bağışlayıb, həm 
istəyəndə  cəza vermək mümkün deyil. Bu insanların Allahda görmək istədikləri arzudur. 
İnsanlar istərdilər ki, onlar  özləri bağışlansın, lakin düşmənləri cəza alsınlar. Real mühit- 
Allah qabil olsa, cəza verər , olmasa verməz. 
6. Allah hər şeyi görəndir, hər şeyi eşidəndir. Burada təbii dünya qanununa işarə var. 
Yəni bu qanuna görə heç nə, əks təsirsiz qala bilməz , bu təsir mühitin ayrı - ayrı 
iştirakçşları, insanlar, rəsmi orqanlar tərəfindən ola bilər; heç nə layiq olmadığı – yəni 
potensialı çatmadığı yerdə qala bilməz, hər bir qüvvə daha güclü qüvvə tərəfindən 
yeniləcəkdir, aşağı salınacaqdır. Yəni hər bir ağalığın və ya   ağır vəziyyətin sonu - yaxşı 
vəziyyətin başlanğıcı şübhəsiz olacaqdır. Burada tamlıq qanunu işləyir ( bax hissə1) 
7. Allah adildir və rəhmlidir. Əgər belədirsə nə üçün  istənilən dövlətdə əhalinin 20 % - i  
daha yaxşı yaşayır və digər zülm içində kasıbçılıqda yaşayan  80 %-in hüquqlarını pozur, 
onu istismar edir. Bu, Allaha insanın görmək istədiyi keyfiyyətlərin verilməsinin bir  
nümunəsidir. Buna Antropoformizm deyirlər. Bu ifadədə Allahın funksiyası kimi insanın 
arzu etdiyi  xoş hərəkətləri seçilib qeyd olunub. Reallıqda belə deyil. Həyatda həm xoş, 
həm bəd nəticələr var və belə də olmalıdır.  Dini nöqteyi nəzərdən bu ifadəni daha dəqiq  
belə demək olardı: Allah nə adildir, nə qəddar, nə rəhmlidir, nə sərtdir,  nə 
bağışlayandır, nə  cəza verəndir.( və yaxud Allah həm rəhmlidir, həm qəddar, bəzən  
rəhm edər, bəzən  də sərt olar, bəzən  bağışlayar , bəzən cəza verər).  Sonda insan üçün 
faydalı ola biləcək bir məna alınmır. Əgər insan onun nə vaxt rəhmli ola bildiyini  
bilmirsə, bu insan üçün əhəmiyyətsizdir. O oğruya da rəhmli olar, doğruya da. Belə çıxır 
ki, kim daha hiyləgərdisə, xəbis və eqoistdirsə daha yaxşı iqtisadi vəziyyətdə olur və bunu 
Allah istəyir və edir.  Daha harda qaldı, rəhmlik və adillik / ədalətlilik? 
8. Allah hər şeydən güclüdür.  Bu belədir. Lakin bu ehkam dinin yaratdığı digər ehkama 
ziddir: Allah yaratdığı cin, şeytanlara qalib gələ   bilmir. 
9. O hər yerdədir.  Bu belədir. Bu ehkam da digər dini ehkama ziddir; O, qaranlıq 
dünyada hakimlik edə bimir; qaranlıq dünyanın  hakimi İblisdir, onun qulluqçuları isə  
şeytanlardır (dini fikircə).  
10. O özü bilir nə edir.  
Bu tamamilə düzdür . Bu ifadə ümumi  tamlıq qanunundan çıxır. Yəni bu qanunun 
nəticəsi bizim arzumuzdan asılı deyil.  Bu bizə xoş da gələr, pis də. Lakin biz 
məqsədyönlü hərəkətimizlə və ətraf mühiti dərk edərək nəticəni özümüzə faydalı 
istiqamətə (gücümüz çatan yerdə)yönəldə bilərik. Demək, Allahın nə etdiyini biz bəzən,  
istəsək, bilə bilərik 
11. O istədiyi adamla danışa bilər. 
Bu tam uydurmadır. Onun danışmağa ehtiyacı yoxdur.  
Bunlar əfsanədir. Allah  heç bir dildə danışmır. İnsanın qulağına hər hansı  səsin gəlməsi 
onun Allahın səsi olduğunu sübut etmir. Elmi mənbələrin sübut etdiyinə görə  onların 
eşitdiyi və ya hiss etdiyi səslərin müxtəlif səbəbləri və ya mənbəsi vardır və son nəticədə 
insanın öz beyninin məhsuludur. Belə iddia edən adamlar, şübhəsiz, dindar mühitdə 
doğulmuş, dini tərbiyə almışdılar. Və əldə etdikləri biliklərin  nəticəsi olaraq Allah 
anlayışını qəbul edirdilər, bunu indiki  dini filosofların etdiyi səviyyədə bilməsələr də. 
Ona görə də hər bir fikrin Allah tərəfindən  onlara deyildiyini qəbul edirdilər. Bu iddiada 
insanla əlaqəyə girən görünməz ruhi varlıqların səsi, fikri- səhvən Allahın səsi -vəhyi 
kimi qəbul olunur. Bu yanılma bütün peyğəmbərləri əhatə edir. 
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12. O, dünyadan və zamandan kənardadır.  Bu səhv fikirdir. Dünyadan kənarda olub 
dünyada bir şey yaratmaq olmaz. Zamandan da kənarda olaraq  konkret zamana məsələn: 
2006 –cı il üçün və ya 50- cı il üçün  bir dəyşməz universal şey yaratmaq olmaz. İnsan 
cəmiyyətinə baxsaq, əgər insan və cəmiyyət özü yaradır, özü dəyişirsə, zamandan kənar 
qüvvənin burada rolu yoxdur. Zamandan kənarda olub, məntiqə görə yalnız zamandan 
kənar - zamanla əlaqəsi olmayan, yəni universal- dəyişməyən  varlıq , qayda yaratmaq 
olar. Reallıqda biz dəyişməz şeylər  görmürük, elə şey yoxdur ki, dəyişməsin ,  məsələn, 
1500 və ya 4000 il bundan əvvəlki ictimai qanunlar, adətlər idarə sistemi yoxdur. Əgər 
hər şey eyni qalsaydı, biz onun zamandan kənar olmasını qəbul edərdik. Biz ancaq 
görürük ki, hər konkret mühitdə yalnız konkret formalar strukturlar, kombinasiyalar var, 
dünya məhv olub yenidən belə mühitlər yaransa, yenə eyni formalar strukturlar 
kombinasiyalar(yəni kimyəvi elementlər, maddələr, su dəmir, heyvan, insan  və s.) 
yaranacaqdır. 
Nəticə: Allah zaman və məkandan kənar deyil. Yalnız, məkan və zaman daxilində  ola 
bilər. 
 
Allah teist dinləri və idarələri üçün nədir? 
Allah  sözü səbəbi insana məlum olmayan, gözləmədiyi hadisə və şeylərin səbəbini izah 
etmək üçün işlədilən, lakin şamanlar, dini ruhanilər tərəfindən  uydurulan və insanları 
istismar, onlar hesabına yaşamaq, onları tabe etmək, idarə etmək məqsədilə  istifadə 
edilən vasitədir. Şübhəsiz, dövlət, elm də belə vasitədir. Bu dinlər 1) Allaha inam, 2) dini 
yaradan ilk peyğəmbərlərə  və onun Allah adından  yazdığı qaydalara inam , 3) müasir 
dövrdə dini idarə edən kilsə başçısına, imama , şeyxə inam 4) daha sonra onlar öldükdən 
sonra qəbirlərinə inam  kultunu yaratmışlar. Belə bir kult vasitəsilə din konkret insanların, 
qrupun mənafeyinə xidmət edir. İlk dini təlimdə deyilirdi: “Allahdan başqa heç kimə heç 
bir şəkilə, heykələ, qəbirə, insana inanmamalı, sitayiş edilməməlidir”(bax Bibliya). Lakin 
sonrakı dini idarə ruhaniləri  inam kultlarını artırmaqla ilk dini təlimin ziddinə getmişlər - 
onlar çoxlu yeni sitayiş obyektləri – insan adları, qəbirlər, heykəllər şəkillər, əşyalar əlavə 
etmişlər. 
     Türk aləmində isə ilahinin adı Tanrıdır. Tanrıya aid edilmiş xüsusiyyətlər Ərəb 
Allahına aid edilmiş (Məhəmməd tərəfindən) xassələrdən fərqlidir. Tanrını  türk xalqları 
yaradan, idarə edən, ən güclü xeyirxah qüvvə hesab edirdilər. İudaizm, xristianlıq və 
islamdan fərqli olaraq ona danışan, məsləhət verən, seçən funksiyaları vermirdilər. 
Allah anlayışının tarixi evolyusiyası aşağıdakı ümumi xətt üzrə getmişdir. 

1. Əvvəl mənfi Demonlar, mənfi işləri görən kimi fikirdə yaradılır, təsəvvür edilir 
və onlara sitayiş edilir. Sonra  həm mənfi həm müsbət işləri görən demonlar 
təsəvvür edilir və sitayiş yaradılır.  

2. Sonra müsbət demon yaradılır - müsbət işlər üçün; mənfi demon - mənfi işlər 
üçün. 

3. Yenidən bütün mənfi işləri görənlər demon adlanır, lakin sitayiş ləğv edilir. 
Müsbət işləri görənlər ilahi- Allah adlanır və sitayiş kultu yaradılır. 

4. Allaha hər şeyi yaradan və idarə edən,  xeyirxahlıq funksiyaları verilir, sitayiş 
mərasimləri çoxalır. 

5. Onun ruh olduğu qəbul edilir. 
6. Ona eşidən, görən, bağışlayan və s.  insani xüsusiyyətlər verilir. 
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7. Peyğəmbərlər yaranan zaman onlar Allaha danışan, məsləhət verən, seçən 
xüsusiyyəti yazırlar və ondan göstəriş aldıqlarını elan edirlər. Bundan əvvəl  
dövlət çarları da özlərini Allahın nümayəndəsi, oğlu elan edirlər, hakimiyyəti 
onun verdiyini və onun adından idarə etmələrini deyilər. 

8.  Sonra  peyğəmbərlər onun adına ictimai qaydalar, əxlaq normaları yazır, onun 
adından elan edirlər. Çarlar kimi özlərini tanrı tərəfindən seçildiyini ə ya təyin 
edildiyini elan edirlər 

9.  Daha sonda nəinki qaydalar, əxlaq və davranış, hətta özlərinə nə xeyirdir, necə 
həyat sərfəlidir, icmanı necə görmək istəyirlərsə, hamısını Allahın dediyini elan 
edirlər. 

10.  Sonda isə Allaha verdikləri funksiyaları saxlamaqla, özünü naməlum, bilinməz 
elan edirlər. 

11.  Müasir dövrdə, 2006-da isə Allahın həqiqi funksiyaları və xassələri, nə olduğu 
müəyyən edilir  (bax Allah nəzəriyyəsinə) 

 
RASIONAL TANRI NƏZƏRIYYƏSI 
 
Yuxarıdakı araşdırmanın nəticəsi olaraq tapdığımız və sübutları olan əsas ideyaları 
ümumiləşdirərək aşağıdakı rasional Allah nəzəriyyəsini təsvir edirəm.  
 
1.  Allahın atributlarının (əlamətlərinin) ümumi   obyektiv siyahısı 
1. Allah danişa bilmir. 
2. O görsənmir, lakin aşkar edilə bilər. 
3. O hamıya qarşı eyni münasibətdədir, onun üçün sevimlilər, üstünlər və zəyiflər, gözdən 
düşənlər, kasıblar, varlılar , cəlladlar və s. yoxdur. 
4. Onun üçün hər şey eyni hüquqludur daş, quş, adam, ağac, torpaq, istənilən şey 
5. O insan deyil, O heç kəsi özünə varis, elçi , vəkil seçmir, ehtiyacı yoxdur, onun nə 
atası, nə anası, nə arvadı, nə  oğlu, nə qızı ola bilər. Onun əlavə vasitəçiyə ehtiyacı 
yoxdur. Hər şey, hər kəs bilavasitə ondan təsir alır. O çoxluq - Mühitdir, təkliyi deyil, 
çoxluğu ifadə edir. 
6. O insan deyil , O insana oxşamır. Onda qəzəb, nifrət, sevinc, xoşlamaq, acığı gəlmək, 
kədər, təəssüf, razı qalmaq, nayrazı qalmaq, paxıllıq,  rəhmdillik xassələri yoxdur. 
7. O heç kəslə danışa bilməz, danışmaq üçün səbəb yoxdur. 
8. O heç kəsə kömək etmir, kömək etməyə səbəbi yoxdur. İnsanlar ona inanıb kömək 
istədikdə onların öz inamı onlara kömək edər. 
9. O nə rəhmlidir, nə qəddardır. 
10. Onun mələkləri yoxdur, o kainatdan kənarda deyil. 
11. Ondan kömək xahişini o eşidə bilməz, bunun mənası yoxdur. Əgər o birinə kömək 
etsə, digərinə pislik etmiş olar və bu ona verilən xüsusiyyəti –ədaləti pozar. 
12. Onun sitayişə ehtiyacı yoxdur, sitayiş ona təsir edə bilməz, sitayiş, edənin özünə təsir 
edər. 
13. Onun üçün insanın necə olması, necə hərəkət etməsinin fərqi yoxdur.  
14. Onun üçün hamı eynidir. Onun üçün müqəddəs, adi, düz, səhv, yaxşı, pis eyni 
hüquqludur. 
15. Onun hərəkəti  bağışlamaq  və ya cəza vermək adlana bilməz. 
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16. İstədiyi : şeyi yarada, hərəkəti edə  bilməz. Ancaq müəyyən məkanda və  hər konkret 
zaman dövründə ancaq müəyyən şeylər, hadisələr baş verə bilər. 
17. İstədiyi şeyi istədiyi yerdə, istədiyi zaman edə bilməz. İstənilən zaman və məkanda 
ancaq müəyyən -  konkret səbəblərin nəticəsi olan konkret  hadisələr ardıcıllığı, digər 
zaman və məkanda isə digər hadisələr ardıcıllığı mümkündür. 
18. O ittiham edilə bilməz. İnsandan danışsaq, o özünü ittiham etməlidir. 
19. O məsuliyyət daşımır. Məsuliyyəti hər mühit iştirakçısı daşıyır. 
 
2. Allahın   fiziki mənası 
1. Allah- Бог -God  sözü ən qədim zamanlarda  biliklərin cüzi olduğu və elmin 
yaranmadığı dövrdə yaranmışdır. Bu söz naməlum təbiət qüvvəsini, hadisələrin səbəbini 
işarə etmək  ehtiyacından yaranmışdır  
2. Allah sözü naməlumluğu, naməlum səbəbi işarə etmək üçün istifadə olunmuşdur. 
3. Şübhəsiz, Allah anlayışının cin , şeytan , mələk, ruh, cənnət, cəhənnəm anlayışları ilə 
heç bir əlaqəsi yoxdur . Bunları insanlar uydurmuşlar.    
4. Allah sözü səbəbı ifadə edir. . Bu başlanğıc fikir Allah anlayışını tam açmağa kömək 
edir. 
 Səbəb nədir?  Səbəb  hadisə və şeyin olması üçün zəruri təsir, tələbat, asılılıq  , şərait, 
mühit,lazımı elementlərin olması  və s. amillərin olmasını əks etdirən və ümumi vahid 
əlaqə qanunu və onun konkret forması olan xüsusi  qanunlardır. 
5. Allah , başqa sözlə  yaranmada mühit vəzifəsini icra edir.  
6. Yaranışın səbəbi mühit və ən azı iki hissənin bu mühitin iştirakı ilə  birləşməsidir. 
7. Allah mühit hesab oluna bilər.  
8. Allah sözü  hadisələrin şeylərin vahid əmələ gəlmə və olma qanunauyğunluğunu ifadə 
edir. 
9. Allah sözü dünyanın quruluşunun və dəyişməsinin ümumi qanunu ifadə edir 
10. Allahın mənası Σ Xn = 0 formulası ilə ifadə oluna bilər. Lakin bu formula daha təkmil 
yazılmağa ehtiyacı var. Formula müvazinətləşmə - qarşılıqlı təsirlərin nəticəsi artım ya 
azalmanı, keçmişi, indi və gələcəyi əks etdirməli və bir - birinə bağlayan çoxluğu ifadə 
etməlidir   
11. Allah sözünün ən ümumi sinonimi sistemdir. Sistem isə ierarxik pillələrə - vahid 
struktura malikdir. Ən böyük sistem kainatdır. 
12. Allah  tamlıqdır. Allah tamlıq qanunu hesab oluna bilər. Sistem tamlıq qanunu ilə 
yaşayır və idarə olunur. 
13. Allah rahatlıq, müvazinət, harmoniya, uyğunluq güdən qanundur. 
14. Allah – Qanun , Qanunauyğunluq,   vahid qanun hesab   oluna bilər.  Bu mənada 
Allahın sinonimləri ümumi formada bu ifadələr ola bilər: “Ehtiyacı təmin et”, “Öz 
yerini/sənə ayrılmış yeri tut”, “Yarış”,  “Etməli olduğunu et”, “Yerini saxla”, “Sənə aid 
yaşama qaydası seç/qəbul et və elə yaşa”. Vahidlik- tamlıq qanunu, “Çoxluq içində ola 
bil”, “Olmaq üçün öz rolunu könüllü icra et”, “Ol –lazımi qaydada”, “Yaşaya bil, geri 
qalma”, “Qaydanı anla, qaydanı pozma”; “Uyğunlaş”; konkret halda bütün qanunlar – 
Nyuton qanunları, Eynşteynin xüsusi və ümumi nisbilik nəzəriyyəsi , fizika və kimyanın, 
biologiyanın və digər elmlərin aşkar etdikləri qanunlar Allah hesab oluna bilər. 
15. Allahı qısa olaraq bir Qanun sözü ilə ifadə etmək olar.       
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16. Allah Tamlıq , bütövlükdür və ya varlıq qanuna  və formuluna uyğun olaraq Allahın 
formulu tamlıq formuludur. Onu habelə Σ( X1÷X n) = 0  kimi ifadə etmək olar. Bunun 
mənası -hər şeyin öz müvazinətini əldə etməyə yönəlmiş hərəkətdə olması - deməkdir. 
Bununla bərabər, hər element müvazinətə çalışaraq -  hansı ki bunu müxtəlif formada 
edirlər - sistemin ümumi müvazinətinin əldə edilməsində iştirak edir. Hərəkətin səbəbi isə 
müvazinətin pozulmasıdır. Fasiləsiz müvazinətin pozulması, fasiləsiz müvazinətin bərpası 
- fasiləsiz hərəkətin səbəbidir.  
17. Allah  sistem – varlıq ; olma;  bütövün ola bilməsi; səbəb nəticə asılılığı; təsir- əks 
təsir  qanunlarıdır. Allahın formulası daha sadə : ∑ An = 0 ifadə oluna bilər. 
 
Qeyd:  Bir çox ayələri analiz etdikdə Quranda Allahın qanun, mühit  mənası verməsini 
aşkar edirik. Bundan başqa heç bir anlayış Allahın xüsusiyyətlərini ödəmir. Məhz 
“yaradan , idarə edən, eşidən, xəbəri olan” Mühitin qanunudur. Bu qanun hər şeyin 
mühitdə yaranması, formalaşması,  yerini tutması və yaşamaq üçün  mühitin digər 
hissələrilə qarşılıqlı əlaqədə olması, mühitin təsiri nəticəsində daxili avtonom tərkibin – 
formanın yaranması , hissələrinin müvazinətləşməsidir.  Şübhəsiz, Məhəmməd indi 
doğulmuş olsaydı məhz Allahın qanun , mühit olduğunu deyərdi . 
 
3.  Allahın  həqiqi  funksiyaları və xassələri 
1. Allah hər bir varlığın, materiyanın, ideyanın, şüurun və ya ruhun daxilindədir, onu elə 
edən amildir, qanundur. 
2. Allah dünyadan kənar deyil – Allah dünyadır; dünya içindədir; hər şeyin daxilindədir; 
hər şeyin hissələrini  birləşdirən, bütöv edən səbəbbdir. 
3. Allah qeyri - müəyyən  ilahi qüvvə deyil. 
4. Allah müəyyəndir, dərk edilə biləndir. 
5. İlahi fövqaltəbii  əlamət insanların uydurduğu fərziyyədir. 
6. Hər bir şeyin yaradılma səbəbi,  idarəedici və nizamlayıcıdır.- bu ümumi uyğun 
qanundur. 
7. Allah üçün hər şey, hamı eynidir, hər şey, hər kəs ümumi və ona aid olan və  bundan 
doğan spesifik qanunlar altında olmağa-yaşamağa  məcburdur, Allahın nəyisə, kimisə  
seçməyə və ya xüsusi qayğı  göstərməyə səbəbi yoxdur. 
 Buradan belə nəticə çıxır ki: 
8.  Ədalətlilik və qəddarlıq  anlayışını insan düzəltmişdir, bu anlayış Allahın xassələrində 
yoxdur. O qanun kimi öz işini görür, nəticə kimə xoş gəlir, kimə pis gəlir. Onun insanın 
arzularını yerinə yetirmək, hansısa milləti və ya insanı seçmək, üstün qayğı göstərmək 
məqsədi yoxdur.  Belə düşünənələr özlərini aldadırlar.  
9. Təsir etmək və elementlərdən əks təsir almaq mühitin (Allahın) xassəsidir.  Lakin pis – 
yaxşı prinsipinə görə seçərək cəza və bağışlamaq  xassələri insanın subyektiv fikridir.  
Bağışlanmaq və ya cəza almaq  insanın mühit daxilində  öz hərəkətinə aldığı reaksiyadır. 
Çünki mühitin imkanlar və sərhədləri (qadağanlar, məhdudiyyətlər) parametrləri var. 
Sərhəddən kənarda cəza, sərhəd daxilində imkan – bağışlanma yəni razılıq olur. Yəni 
mühit qabil olsa, cəza verəcək, olmasa, verməyəcək Bunlar hamısı ümumi qanunun 
nəticəsidir.   
10. Allahın digər funksiya və xassələri sistemin quruluşu və dəyişməsi qanunlarında əks 
olunmuşdur (bax hissə 1) 
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Qeyd. Allahın mənası, şübhəsiz, gələcəkdə də araşdırılacaqdır. Lakin Allah adı ilə bu gün 
insanları istismar etmək, onları özünün  varlanmaq , hakimiyyəti  möhkəmləndirmək və 
ya hakimiyyətə gəlmək məqsədləri üçün istifadə etmək, düşüncə üzərində hakimiyyətə 
çalışmaq hallarına və belə edən adamları ifşa etmək zəruruiyyəti yaranır. 
 
Allahin ikinci - psixoloji mənasi 
 
      Araşdırma göstərir ki, Allah haqda psixoloji – yaxud hissi məna onun fiziki, sosial, 
ictimai mənasından əvvəl yaranmışdır. Və ardıcıl  olaraq  icmanın inkişafı ilə paralel, ona 
digər mənalar əlavə edilmişdir.Yəni əvvəl insan Allah anlayışını yaratmışdır. İlk əvvəl 
Allah yalnız insanlarla əlaqəli olan ruh kimi qəbul edilmişdir; ona insani xassələr, sifət 
verilmişdir. (Halbuki başqa xalqlarda əvvəl onu dünyanı yaradan və idarə edən xassələri 
vermişlər) Sonra ona fiziki dünyanı yaradan funksiya əlavə edilmişdir və s. bu qayda ilə 
onun vəzifələri və xassələri çoxaldılmışdır. 
     Bu haqda  dərk emək üçün Quran və Avesta aydın məlumat verir. Quran: “ O gorəndir 
, bağışlayandır , cəza verəndir, dünyanı idarə edəndir”. Zərdüşt:   “O, maddi dünyada 
dərin səyyar fikirdir, rahatlanmış ruhdur, Güclüdür, Mən həqiqətəm, Bütün xeyirxaham, 
Mənim adım İdrak- ağıldır; Qərəzsisəm; Müalicə edənəm; Yaradanam ; hər şeyi nəzərə 
alanam; mənə dua elə həm gecə, həm gündüz.... onda sənə köməyə gələrəm ; Zərdüşt! 
sədaqətli kişini, pis düşməndən qoru ; Bütövlük və ölməzlik, düz əməl sahiblərinə o 
dünyada ən yaxşı mükafatdır; Yalançıya düz üstün gələr;, yalana düzgün olan qalib gələr; 
Mənim yaratdığım həqiqətdir o, ən yaxşıdır”  
     Allahlara sitayiş qədim insan cəmiyyətində həyat tərzi idi. Məhz bu sitayişlə onlar 
təbiətin yaratdığı əzablar, çətinliklər haqda   mənfi emosiyaları şüurda  kompensasiya 
edirdilər. Təsadüfi deyildir ki, deyilir: “Allah zəyifləri, kasıbları, dara düşənləri sevir”. 
Doğrudan da, yalnız belə adamlar onu yada salır, dərindən vəziyyətlərinin düzəlməsini 
ondan xahiş edirlər - onların başqa ümid edəcəkləri yoxdur. Allaha inam əsasən kasıb, 
tənha, əzablar çəkən, ağır həyat keçirən insanlarda yaşayır. Belə ki, məhz belə insanlar 
dərin psixo - emosional vəziyyət, dərin düşüncə keçirərkən  psixi, hissi hadisələrlə, 
naməlum görüntülərlə qarşılaşırlar.   Başqaları –varlı və hər şeylə təmin olanlar isə belə 
şeylərlə qarşılaşmaz, şübhəsiz, Onu yada salmazlar, ta, çətinə düşənə qədər. Onlar dərin 
meditasiya etmədikləri, yalvarmaq və xahiş etmədikləri(hər şeyləri olduğu üçün nəyi 
xahiş etsinlər?) üçün bu hissi nəticə - Allahın hiss olunması baş vermir  Ən ağır fiziki və 
psixi vəziyyətə düşmüş insan təsəvvür edin. Hər an o öz vəziyyətini dərk edərək və hiss 
edərək özü - özü ilə qalır, şüuru daha yaxşı işləməyə başlayır, qəlbinin dərinliklərindən 
fasiləsiz işıq yolu gözləyir, onun yoldaşı təkcə onun şüuru olur. Onun yalnız şəxsi inamı 
onu yaşadır. 
Allah İnamdır. Məhz Allahın 2-ci mənası onun bu – xeyirxah , xilaskar, köməkçi - 
xassələrinə inamdır. Bu inam insana onun konkret nə olduğunu bilməsə də , lazımdır. 
İnam insanın psixoloji , başqa sözlə, ruhi rahatlığı, müvazinətləşməsi üçün lazımdır. İnsan 
fəaliyyəti istənilən halda inama əsaslanır. Etdiyinin düzlüyünə inam. İnamı olmasa insan 
heç nə etməz. Bütün insanlararası münasibət  inama əsaslanır, inamı – etibarı yaratmağa 
həsr olunur. Dövlətlər vətəndaşlarda inam yaratmağa, müəllimlər tələbədə inam 
yaratmağa – inandırmağa çalışır. İnam, inanmaq insanları idarə edir. İnam üçün  fərqi 
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yoxdur, düz və ya səhv doğru və ya yalan olsun, o inama çevrilərək insanı idarə edir. 
Yalnız inanılan şey  ( səhv də düz də olsa) düzgün hesab edilir. 
İnam insanın psixoloji dərmanıdır, qidasıdır. 
Deyə bilərsiniz ki, ateist kommunist rejimində bu dərman yox idi, insanlar necə 
yaşayaırdı? Bəli, onlar da inanırdılar inam var idi, inanmasaydılar yaşaya bilməzdilər – 
fasiləsiz konflikt, müharibə edərdilər. lakin onlar naməlum Allaha deyil, prinsiplərə 
qanuna, sabaha, həkimə, müəllimə, təhsil peşə almaq müalicə olunmaq, işləmək imkanına 
inanırdılar. Onları ümidsiz edən bir şərait yox idi. Olanda isə, şübhəsiz, nayrazılıqlar 
olurdu. Əgər bədbəxt hadisə və ya ölüm olurdusa, bunu təbii səbəblərlə izah olunan 
hadisə sayırdılar. Yəni burada inam var idi . Bu idraka, ağıla, şüurlu, məqsədli reallığa, 
həqiqətə inam idi.  Ruhanilər deyir ki, kommunistlərdə inam yox idi, onlar Allahsız idi. 
Bu səhvdir, qeyd etdiyim kimi inamsız insan yaşaya bilməz. İnam sistemi vasitəsilə insan 
özünü şüurlu təbii insan kimi aparır. Şüur bunu tələb edir. Şüura izah - əsas lazımdır. Bu, 
onun işi, yaşama, olma xüsusiyyəti – qidasıdır. 
     İnam üçün obyektin – yəni nəyə inanmağın absolyut olaraq fərqi yoxdur. 
Allahın inam obyektinin olması vacib deyil , inamın özü şüurlu – psixi proses, vacib 
şərtdir. Bunu hədsiz faktlar, sovet rejimində yaşamış 280 milyon insanın şahidliyi təsdiq 
edir. İnsanların  pirə, qəbirə, ağaca, bitkiyə, pişiyə, torpağa və hər hansı inandığı obyektə 
inanmağı, eynilə, bir Allaha, İsaya ya Buddaya inanmaq qədər eyni effekti verir. Bu təbii  
insan psixikasının qanunudur. İstənilən qədər eksperiment aparmaq olar, bu təsdiq 
olunacaqdır. 
     Beləliklə, belə nəticə alırıq ki, inam iki qrupa bölünə bilər. 1-ci qrup Allaha və onun 
insana aid olan uydurulmuş xassələrinə. 2-ci qrup inam isə ağıla, idraka, reallığa inam.  
Bu qrupda hətta istənilən obyekti fikirdə yaradaraq inanmaq tətbiq edilə bilər.  Bu da 
inamı idarə etmək və özünə təsiri, şüurlu surətdə idarə etmək  qabiliyyəti yarada bilər. 
Belə bir idrakı inam sözlə, söz formulası ilə, dərin fikirlə, istiqamətlənmiş və 
konsentrasiya edilmiş fikirlə bu və ya digər emosiyonal hissi dərindən istifadə etməklə 
reallaşdırıla bilər.  Göründüyü kimi 2-ci qrup inam idarə edilən , istənilən zaman və daha 
çox ehtiyac duyulan hallarda- müxtəlif xəstəliklərdə, əsəb xəstəliyində, ağrılarda, mənfi 
emosiyalar zamanı, yorğunluq olduqda və s. hallarda istifadə edilər və daha faydalıdır. Bu 
inam özünü təlqin auto- treninq, gipnoz, ələ enerji toplamaqla həyata keçirilə bilər. 2-ci 
qrup inam daha mütəhərrik istiqamətləndirilən, istənilən zaman işə salına bilən effektiv 
alətdir. 1-ci qrup Allaha inam isə idarə olunmazdır, istiqamətləndirilə bilinməyən  “nə 
olacaq, olacaq”prinsipinə inam olaraq nisbətən  zəyif alətdir. Univesal deyil. Lakin hər 
ikisinə maksimum inam gücünü tətbiq etdikdə eyni nəticələr - dözüm, iradə, mübarizə 
gücü və s. nəticələr alınır.    
     Fövqəltəbii Allaha inam üçün sueverlik, şüuraltına - bəlkələrə inam, 
qanunauyğunluğun olmadığına , biliksizlik, məntiqsizliyə, xaosa inam, qaydasızlığa, 
səbəbsizliyə inam tələb olunur. Elm, idrak, məntiq, real təbii qanunları bilmək və 
inanmaq, savad tələb olunmur. Bunların hər biri olduqda və güclü olduqda Allaha inam 
azalır və nəhayət itir. Əsrlərcə teist dinlər məhz buna- insanların avam qalmalarına 
çalışırdılar. Reallıqda bu,  bu gün də belədir. Bu iki müxtəlif qütbə malik maqnitə 
oxşayır. Ən sonda iki əks qütb a)Allaha inam və b)reallığa, idraka, məntiqə inam durur. 
Bu inam növlərinin hər birindən istifadə edən adamlar eyni inam psixi hadisəsini 
yaşayırlar, eyni nəticə alırlar. Burada heç kəs digərini ittiham edə bilməz ki, niyə o başqa 
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obyektə inanır, bu azad seçimdir. Demək, ruhanilərin başqa insanları inamsız olmaqda 
ittihamları əsassızdır və onları bu nayrahat etməməlidir, bunun onlara dəxli yoxdur. 
Müxtəlif inamlar var , hər kəs öz düşüncəsinə, biliyinə görə onlardan birini və ya bir 
neçəsini seçir və inanır, bu insanların şəxsi hüquqlarıdır. 
     Nayrahatçılığa səbəb nədir? Səbəb odur ki,  hər bir teist dini qurumu insanların məhz 
onların təliminə inanmağını istəyir. Əgər hər təlim vahid Allaha sitayişə əsaslanırsa, nə 
üçün bir dini təlimçi  hamının BU dinə inanmağını istəyir? Allahı ki onlar eyni sayırlar, 
demək hansı dinə sitayişin fərqi olmamalıdır. Lakin var, məhz bu amil dinlərin 
yaradanların, sonra isə onu qoruyanların, təbliq edənlərin  məqsədi olmuşdur. Belə ki , 
Allah anlayışı arxasında onların hər biri əlavə ictimai, sosial qaydalar, mərasimlər – 
ianələr, xidmət sistemi, təşkilat  yaratmışlar. Onlar insanların düşüncəsi, inamı üstündə 
rəqabət aparırlar ki, onları öz sistemlərinə cəlb etməklə daha çox maddi gəlir əldə 
etsinlər, hakimə çevrilsinlər, insanları öz mənafeləri üçün  idarə etsinlər. Burada təccüblü  
bir şey yoxdur. Yaşayanın yaşamaq üçün bacardığı üsullardan  və imkanlardan istifadə 
etməsi təbii qanundur. 
    İnam üçün dediyim kimi, obyektin ağlabatan, həqiqi və ya yalan, düz, səhv konkret və 
ya mücərrəd olmasının əhəmiyyəti yoxdur. Hətta zərərlidir. Bunu ruhanilər gec başa 
düşüb, əgər Allahı əvvəl insana (məsələn, İsaya) oxşadırdılarsa, indi bu fikirdən imtina 
edirlər. Onu naməlum elan edirlər. Kilsə əvvəl İsanı təkcə Allah sayırdı, sonra ona 
müqəddəs ruhu da əlavə edib ona naməlumluq xüsusiyyti verdi. lakin Ata – Oğul və 
Müqəddəs Ruh üçlüyü fikrni saxlayırlar, bu da rasional səslənmir. Onlar bundan imtina 
edə bilmirlər. Din konservativdir. Çünki ilk apostollar İsanı Allahın oğlu kimi  belə 
qələmə vermişdilər, indi yeni ruhanilər bu fikirləri  dəyişə bilmirlər. İnsan Allah ola 
bilməz . Buna hədsiz sübutlar var. Xristianlıq  idrakın bu fikrinə baxmayaraq öz Üçlük 
təlimini saxlayır və şübhəsiz, bunu sitayişin nəticələrinə dəxli yoxdur. İnam obyektdən 
asılı deyil . Hətta onlar İsaya da Oğul düzətsələr mən təccüblənmərəm . Onların 
düşüncəsiylə əgər İsa ata Allahın oğlu ola bilərsə, onun da nəvə Allah oğlu ola bilər.  Dini 
düşüncə ilə İnam üçün məntiq lazım deyil. 
    Dindar suever adam üçün Allah, inam mənbəyidir və şüur altında həmişə yaşayır. 
    Elmi realist adam üçün idrak, məntiq, maddi həyat  inam mənbəyidir. 
Müxtəlif alternativ inam mənbələri içindən hər adam öz sueverlik dərəcəsinə, ağıl, bilik 
səviyyəsinə görə inam mənbəyi seçir. Gələcəkdə bu daha aydın dərk edilən seçim 
olacaqdır. Istənilən obyekt, ideya inam mənbəyi ola bilər. Əgər Allah  Misirdə pişik, öküz 
,qoyun, Günəş və ya insanla onların kombinasiyası  formasında təsvir edirdilərsə, 
Yunanıstan və Romada Allahlar insan formasında idi. Sonralar yaradılan tək Allahlar da, 
eynilə çox Allahlar kimi,  habelə digər inam mənbələri – ağac, heyvan və s. kimi eyni 
effektə malik idilər. Üstün Allah fikirdə olsa da, digər kiçik Allahlara inamla eyni 
nəticəni verirdi . Üstünlük yalnız insanın inam gücü ilə müəyyən edilir. 
Müəyyən etdik ki, inam əsasdır, lakin nəyə inanamğın əhəmiyyəti yoxdur.  
     Onda nə üçün dini müharibələr olmuşdur, bu qədər qanlar tökülmüşdür? Şərq dinlərini 
daşıyan ruhaniləin rəhbərliyilə dindarlar bəzən biri - digərini öz inandığına inandırmaq 
üçün nə üçün başqalrına zorakılıq etmiş və qətllər törətmişdir? 
Beləliklə,  teist dini ərazilərdə yaşayan  insanlar iki seçim qarşısındadırlar. Onlar:  
a) ya Allaha inanmalı, onun yerdəki vəkillərinin cibini doldurmalı, onların onları bir - 
birindən ayıran təbliğatları ilə  müharibə və konflikt yolunu seçməli, effektiv inkişaf 
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yolundan, fərdi aktiv yaradıcı həyatdan imtina etməli; bu yol dominantlıq uğrunda 
mübarizəni daha da qızışdıracaq, bəşəriyyəti daha dərin və güclü zidd qruplara, 
dövlətlərə, dindarlara böləcək;  təbiəti daha vəhşi istismar edəcək və dünyanın axırına 
gətiəcəkdir. 
b) ya ağıla, idraka, özünə, real  fəaliyyətə və ictimai quruluşu səmərələşdirmənin 
mümkünlüynə inanıb,  sülh, xoş həyat gətirəcək təbiətlə rasional münasibətlər qurmaq, 
effektiv rasional  həyat yolu seçməlidirlər. 
 
Dünyadankənar hesab edilən Allahın olması haqda 5 mülahizə  və 5 təkzib. 
      Allahın olması və olmaması haqda mübahisələr hələ davam edəcəkdir, o zamana kimi 
insanlar vahid meyarlar və ölçmə metodları qəbul edib bunu təsdiq və ya inkar edəcəklər 
və dünyada hər hansı bir naməlumluq qalacaqdır.  Nəyə görə filosoflar və dini xadimlər 
və dindarlar mübahisə edirlər.. Məlumdur ki, istənilən mübahisənin səbəbi tərəflərin 
fərqli  meyarları, dəyərləri düzgün kimi qəbul etməsidir. Təmsildə  canavar nə üçün 
quzunun suyu bulandırdığını deyib, onu günahlandırır, sonra onu yeyir? Eynilə, bu 
məsələdə də qərəz, şəxsi mənafeni güdmək vardır. Əgər azad elm nümayəndələri Allahın 
mənasını açmağa bir elmi ehtiyac duyurlarsa, dini təşkilatlar, kilsə və məçidlər  və onları 
hakimiyyətdə qalmaq üçün  müdafiə edən  dini  və qeyri - dini dövlətlər bunu istəmirlər. 
Çünki bu halda din tamamilə yox ola bilər, din elmə çevrilə bilər, dini ruhanilər öz 
hakimiyyətini itirə bilər. Hələ ki  3-lüyə mənsub dini ruhanilər  adamların başını 
aldatmaqla yaşaya  bilirlər. Onları qidalandıran insanların biliksizliyi , məlumatsızlığı, 
avamlığıdır. Məhz buna görə bütün bəşəri tarix ərzində onlar insanların elmi 
savadlanmasına,  məlumatlı olmasına mane olmuşlar. Savadlanmağı isə yalnız dini 
kitabları oxuyub əzbərləmək hesab edirlər. Lakin tarix yenidən sübut edir ki, dini kitabları 
oxumaq və axşama qədər sitayiş etmək insanları xoşbəxtliyə çıxarmamışdır; insanları 
könüllü əziyyətlər çəkməyə vadar etmişdir; hakim siniflərin varlanmasına xidmət 
etmişdir; insanları öz həyatlarını yaxşılaşdırmaq üçün ictimai fəaliyyətdən yayındırmışdır. 
Beləliklə, dini təlimlər bəşəriyyətə lazım olan xidməti etməmişlər. Bu təlimlər əsasən 
cəmiyyət həyatında bir amili - sitayiş və dözümü  yüksəltmiş, digər amili - icmanı 
səmərələşdirmək fikrindən yayındırmışlar və fərqli baxışlı  icmalar, xalqlar arası sülhü  
zəyiflətmişlər, daha da düşmən etmişlər.  
 
Allahın olması haqda 1-ci sübut.  Başlanğıcın olması (Does god exist?  
www.Atheistinternational.com internet səhifəsinin fikri) 
Burada deyilir ki, “başlanğıcda Allah göyü və yeri yaratdı” (Bibliya), Ateistlər deyirlər: 
“başlanğıc olmamışdır. Maddə ya materiya, ya energiya formasında olmuşdur və öz 
formasını həmişə dəyişdirmişdir. Maddə öz-özünə mövcuddur və  yaradılmamışdır”. 
 Müəllif Allahın sübütu kimi  bildirir ki, əgər indi bizim olduğumuz Süd yolu qalaktikası 
genişlənirsə,  zamanla geri getdikdə demək, nə vaxtsa bu qalaktika bir nöqtədən - 
Sinqulyarlıqdan yaranmışdır, yəni  başlanğıcdan - heç nədən. 
Təkzib: Rasional elmi baxış aşağıdakı təkzibi verir. 
    Astronomiyanın sübutuna və müşahidəsinə görə qalaktikalar  özləri genişlənmir, yalnız 
onların bir - birindən uzaqlaşması baş verir (Новиков И.Д. 1983.). Bu Nöqtə  kütlənin 
saxlanması qanuna görə  sıxılaraq az yer və böyük sıxlıqda mövcud olmasını və bunun 
ölçücə  karandaşın  qoyduğu nöqtə deyil, sonsuz böyük kütləyə həcmə malik ölçüləri 
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olan, kilometrlərlə diametri olan nöqtə olmasını  sübut edir.  Başqa sözlə, bu müəllifin 
dediyi heç nə deyil, bir şeydir.   Qeyd edilməlidir ki,  kainatda  elektron, neytron, proton, 
plazma ulduzları, maddədən olan cisimlər,  habelə müxtəlif qalaktikalar var. Habelə 
burada  istənilən formada maddə miqdarı  və materiyanın sıxlığı və ümumi miqdarı 
dəyişmir. Habelə kosmosda Qara deşik adlanan obyektlər vardır ki, bunlar ətrafında 
qalaktika fırlanır və bu mərkəzə yaxınlaşır. Qara deşik mərkəzi hədsiz çəkiyə və sıxlığa 
malikdir. Ona yaxınlaşan ulduz və cisimlər orada zaman və məkan xasiyyətlərini dəyişir 
və atomu təşkil edən elektron, proton, neytron öz hissələrinə parçalanır – myuon neytrino 
və s. Bu kobud dedikdə, sahə, işıq hissəcikləridir. Və bu prosesdən sonra məhz  real 
qüvvələrin nəticəsində yenidən hissəciklər kənara atılır və materiyanın təşkil edən 
hissəciklər – elektron, neytron,  proton- hidrogen, helium və s.  yaranır. Yəni,  başqa 
sözlə, bunlar  heç nədən yox, yenə də bir şeydən yaranır. Hesab edin ki, proses çəkisi, 
sıxlığı,  sahə parametrləri olan olan bir qazanda gedir – yəni bu bir şeydir. Temperatur 10 
mlrd dərəcədən çoxdur. Genişlənmənin birinci saniyəsində bu işıqdır.  
Təsvir edilən hadisənin Bibliya ilə və naməlum Allah məfhumu ilə heç bir əlaqəsi 
yoxdur. Bibliyanın əfsanələrini yazan adam öz fərziyyələrini həmin cəmiyyətin avam 
olduğunu bilərək, onların beyni üçün yazmışdır. 
    Digər tərəfdən Rasional baxış qəbul edir ki, hər şey başlanğıcdan başlayır. Hər 
başlanğıc nəyinsə sonudur. Başlanğıcın səbəbi əvvəlki vəziyyətdir. Dünya və hər şey son- 
başlanğıc son- başlanğıc- son ardıcıllığı ilə davamlı prosesdir. Bu prosesin istənilən iki –
üç bəndli bir parçasına baxsan ya başlanğıc görəcəksən, ya son görəcəksən. 
Ümumiləşdirsək, hər şeyin həm başlanğıc, həm son olduğunu qəbul edə bilərik . Yəni hər 
bir an digər iki anın ( əvvəlki və sonrakı) ortasındadır və onların da elementlərinə 
malikdir.  
Nəticə: Başlanğıc naməlum və dünyadan kənar qüvvə fərz edilən  Allahın işi deyil 
2-ci sübut kosmosu dolduran enerji mənbələrinin qurtarmasına  əsaslanır. Müəllif deyir 
ki, əgər Günəş və ulduzlar hidrogeni heliuma çevirirlərsə və enerjini sərf edirlərsə, bu  nə 
vaxtsa qurtaracaq bu sübut edir ki,  demək  başlanğıc olmuşdur. Yəni Allah  var. 
Təkzib.  Müəllifin məntiqi səhvdir..  Fasiləsiz  əgər bir yerdə Günəş və ya ulduzlar 
sönürsə, digər yerdə təbii proseslər nəticəsində materiyanın sıxlaşması, temperaturun 
artması və yeni ulduzların –günəşlərin yaranması baş verir, enerji saxlanır və dövr edir. 
Astronomiya və fizika bunu sübut edir. Maddi aləm formalarını dəyişir, lakin heç yerə 
yox olmur. Bu yenə də Bibliyaya aid deyil. Onun yazıldığı vaxt müəllifləri  bunları bilə 
bilməzdilər.  
Nəticə: Başlanğıc həmişə hər bir şey üçün var. Başlanğıcın olması uydurulan  - 
dünyadankənar Allahın olmasını sübut etmir.  
 
3-cü sübut .Müəllif bildirir ki termodinamikanın 2-ci qanunu Allahın varlığını sübut edir. 
O deyir ki, əgər kosmosda hər şey getdikcə öz enerjisini itirir və qocalırsa və ya yerdə 
aldığın maşın köhnəlirsə, demək başlanğıc olmuşdur. 
Təkzib. Bu primitiv düşüncədir.  Bir şey qocalırsa, yerinə cavanı gəlir, maşın köhnəlirsə,  
onu metalloma verir və əridir, yenidən maşın düzəldirlər. Vahid saxlanma qanunları 
mövcuddur.  Müəllif elementar anlayışları anlamır və qarışdırır.  Hər konkret sistemin 
yaranması və sonu və digər sistemə kecməsindən danışmaq olar. Və maddi aləmin  
vəziyyətlərinin sonsuz başlanğıcları və sonları - çevrilmələri vardır. 
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 4-cü Sübut .  Başlanğıcın səbəbi. Müəllif deyir:  “əgər başlanğıc varsa, deməli, səbəb 
vardır ... bu səbəb naməlum dünyadan kənar Allahdır”. Bu məntiqi müəllif Bibliya ilə 
əsaslandırır. Deyir ki, Bibliya yazır: Allah əvvəl göyü və yeri yaratdı. Bu cümlədə müəllif 
düşünür ki , səbəb Allah göstərilib, ona görə bu düzdür. 
Təkzib.  Bu uydurmadır. 1. Primitiv düşüncədir. Əgər Bibliya düzünü yazmaq 
qabiliyyətinə malikdirsə,  Yerin fırlanmadığını və yastı  olduğunu, habelə  Günəşin Yerin 
ətrafına fırlandığını dolayısı ilə yazmaqla səhv uydurmalar yazmazdı. Habelə Əgər 
Bibliya səlahiyyətlidirsə,  bəşəriyyərin sülh və inkişaf qanununu yazardı. Deməli, 
Bibliyanın səlahiyyətli qəbul etmək olmaz. 2. Şeylərin yaranması və dəyişməsi səbəbi 
kənarda deyil, şeyin öz daxilində və ətraf mühitdədir. Müəllifin sözünə qayıdaq : Bibliya: 
1.  “Başlanğıcda Allah göyü və yeri yaratdı”. Bu cümlə kökündən səhvdir. Elm təkzib 
olunmaz dəlillərlə sübut etmişdir ki,  kosmos hamısı qəfildən yaranmayıb burada fasiləsiz 
yaranma və digər formalara çevrilmə  dövrü prosesi gedir. Kosmos bu və digər formada, 
tərkibdə əbədi var. YER isə başlanğıcda yaranmayıb, yerin yaşı 3- 4 milyard ildir, bizim 
qalaktikanın – Günəşlə birlikdə  yaşı isə  15-20  milyard ildir (Новиков И.Д. 1983). 
Bibliya: 2. “Yer görünmürdü və boş idi, qaranlıq idi, Allahın ruhu suyun üzərilə 
uçurdu”.3. Allah dedi: “qoy işıq olsun. Işıq oldu”. Yenə də yalan . Yer toz və maddə 
hissəciklərindən yarana- yarana Nyutonun cazibə qanuna tabe olaraq  Günəş ətrafında 
fırlanırdı və Yerə Günəşdən və digər ulduzlardan işıq düşürdü. Yerdə  hələ su 
yaranmamışdı, su milion illər sonra  yarandı.   İşıq Yer yaranandan sonra yaranmayıb, 
əvvəl yaranıb, buna relikt şüalanması deyilir, bu an dünyanın bizə aid hissəsi işıqdan 
ibarət idi; bizim qalaktikanı əmələ gətirən növbəti partlayış baş vermişdi.  Dünyanın 
yaranması haqda dini  təlimdə məntiq yoxdur və heç bir fikir digəri ilə məntiqi əlaqədə 
deyil. Bibliyaya görə Yəhudi xalqı Allah tərəfindən seçilmişdir, ona görə onlara digər 
xalqları öldürüb torpaqlarını qəsb etməyi tapşırmışdır. Bunu onlar yeni eraya qədər 
etmişdilər. Bunlar hamısı Allah adından uydurulmuşdur və qəsdən işğalçılıq  məqsədini 
əsaslandırmaq və yəhudiləri inandırmaq üçün  yazılmışdır. İndi də yəhudilər belə edərək 
fələstinlilərin torpağından çıxmır və onlara  dövlət qurmağa mane olurlar. Bəşəriyyət isə 
işğalçılığı qəbul etmir.  Başlanğıcın olması səbəbi naməlum, dünyadan kənar qüvvə Allah 
deyil, məlum, dünyada olan Allahdır, yəni kosmosun – mühitin özüdür. 
 
5-ci sübut. Müəllif Sual  verir: “Allahın göyü, yeri  bu quruluşda yaratmağının səbəbi nə 
idi?“ Müəllif cavab verir: “Səbəb Allahın öz planı, ağlı və məntiqi idi”. Və müəllif deyir “ 
bu təsadüf deyildi. 1980 –cı illərdə yeni antropik elmi prinsip yarandı və bu prinsipə görə 
təsadüf , atomu və ya həyatı izah edə bilməz. Əgər təsadüfün olması düzgün deyilsə, biz 
qəbul etməliyik ki, biz  şüurlu Allahın məhsuluyuq”.  
Təkzib. Əlbəttə səbəb vardır. Səbəb əvvəlki vəziyyət, ilk yaranış üçün tələb edilən şəraitin 
- maddələrin, temperatur və zəruri materialların olması, orada baş verən dinamik 
proseslər, külək, ildırım, partlayış, maddələrin, tozların 4 təsir əlaqəsinə uyğun olaraq 
cəmlənməsinin baş verməsi idi. . Burada qətiyyən təsadüf yox idi və heç zaman təsadüflər 
olmur. Dəmiri əridin və onun necə olduğunu qeyd edin, soyuyanda yenə əvvəlki kristal 
strukturunu alacaq. Bunu kim edir ?  Cavab -yenə dəmir atomunun quruluşu - atomların 
qarşılıqlı təsiri. Bunu kim edirsə,  başqa formaların da yaranmasının öz səbəbi  var.  
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 Allah anlayışının son evolyusiası 
 Yazılı mətbuatda  tarixi olaraq təsvir olunan Allah ideyasının son vəziyyəti belədir: 
1. Tarix boyu bu ideya dəyişmışdir,  həm materialist, həm ideyalist baxışları əks etdirən 
ümumi ideya müxtəlif bilik sahələrinə ayrılmışdır. Qeyd etməliyəm ki, materialist və 
ideyalist baxışlar yeganə  olaraq birlikdə vahid  tamlığa malikdir və ikisi bir yerdə real 
həqiqəti əks etdirə bilər. Birini qəbul edib, digərini inkar etmək belə düşünənin öz 
səhvidir.  
   Qoy oxucular düşünməsinlər ki, mən görmədən, eşitmədən, öyrənmədən, təcrübə 
etmədən,  havadan danışıram. Dünyanın quruluşu və idarəedilməsi, hadisələrin 
səbəblərini mən gözümü açandan öyrənməyə və müşahidə etməyə başlamışam. 
Fövqaladə hesab olunan   və müxtəlif adlar verilən varlıqlarla kontaktda olmuşam, mən 
eksperimentlər aparmışam. Lakin anladığım və bu kitabda yazdıqlarımı son bilik, son 
həqiqət adlandırmıram, habelə hamını inanmağa məcbur etmirəm. Həqiqəti və biliyi zorla 
və ya qorxu ilə beyinlərə yeritmək olmaz. Həqiqət yalnız o zaman yaşaya bilər ki, onu 
həqiqət istəyən adam özü axtarsın və tapsın .  
     Material dünyanın dərk edilməsi haqda ideyaların nəticəsində insan yeni varlıqlar: 
geni , xassəsi dəyişdirilmiş insan, heyvan və ya onun bir orqanını yaratmaq, cürbəcür 
bitki yaratmaq;    atomu parçalamaq , havanın temperaturunu dəyişmək , süni zəlzələ 
yaratmaq, klimatı dəyişmək, yağış, duman, dolu, külək, qasırğa, istilik, soyuqluq yaratma 
və qarşısını alma, nanotexnologiyadan istifadə,  hər hansı bir maşını və ya insanı maqnit 
rezonansı adlanan üsulla qəfildən yox edib digər yerdə qoymaq , görünməz paltar və 
müxtəlif imkanlar qazanmışdır. 
    İdeyalar aləmində də böyük inkişaf baş vermiş: insan şəxsiyyətini dəyişmək, fikir və 
sözlə ideya ilə təbiət hadisələrinə, fiziki proseslərə təsir etmək,  xüsusi qabiliyyətli insan 
yetişdirmək, gipnoz, telepatiya, telekinez,  ekstrasenslik, insanın ömrünü uzatmaq, bəzi 
xəstəlikləri sağaltmaq, həm ideyalarla (şüurun idarə olunması), həm materilal vasirələrlə 
və s. baş vermişdir. İdealarla, inamla özünü  inandırma ilə  - şüurla, başqa sözlə, psoxoloji  
vasitələrlə (Buddismdə meditasiya) pis hisslərdən xilas olmaq və xoşbəxt olmaq 
məsələləri həll edilir. Praktiki olaraq Allahın (ümumi səbəbiyyət qanununun) spesifik 
funksiyaları, xüsusi qanunauyğunluqları, prinsipləri, müxtəlif bilik, təlim və məşquliyyət 
sahələrinə bölünmüşdür. Allahın quru adı qalmışdır.         
    Buddism təliminin nəticəsi olaraq  Psixo - informasiya elmi meydana gəlmişdir və o 
keçmiş ideyanı yenidən qəbul edir :  “ruh incə materiyadır, öləndən sonra ruh incə 
materiyaya keçir”. Bu  fikir hələ b.e.ə. 400-cü ildə Çində yaranmışdı (BEKM 2002). 
Müxtəlif alternativ elm sahələri yaranmışdır. 
    Bu faktlar onu sübut edir ki, qədim zamanlardan Allah anlayışı yarananda insanlar 
onun nə olduğunu bilməmişlər , habelə heç bir peyğəmbər də düzgün tərif verə 
bilməmişdir. İndi Allah anlayışının düzgün  yoxlana bilən , sınaqdan çıxarıla bilən 
tərifinin verilməsi və onun miflərdən, uydurmalardan təmizlənməsi vaxtı gəlmişdir. 
      İnsan bir şeyi nə üçün öyrənir? Ondan istifadə etmək üçün. Allah anlayışını da 
öyrənmək, ondan istifadə etmək – faydalanmaq üçün  lazımdır. Teist dinlərin dediyi kimi 
Allah hər şeyə qadir, hər şeyi yaradan idarə edəndirsə, bağışlayan və cəza verəndisə, 
seçən və təyin edəndirsə … bu ifadələr praktiki istifadə etmək üçün hələ heç nə demək 
deyildir. Belə anlayışın insana heç bir mənası, xeyri   yoxdur, yalnız sui - istifadə üçün 
yaxşı imkanlar açır. Bu anlayış insanın  qarşılaşdığı poblem və məsələlərin həllinə heç bir 



 361

kömək etmir, dünyanı dərk etməyə kömək etmir - əksinə onu fəaliyyətdən saxlayır, 
istismar olunmağının,  hüquqlarının pozulmasının düzgün olmağına, yəni Allah etdiyinə 
onu inandırır. Bundan sonra otutur yerində , dələduzlar isə işə başlayırlar. 
     Allah idarə edən və yaradandır funksiyaları Allahın fiziki mənasında  özünü doğruldur 
(bax Allahın fiziki mənasına), qalan xasiyyətlər - eşidən, görən, danışan, elçi, oğul seçən, 
vəkil seçən ifadələri uydurmadır. Allahın – mühitin fəaliyyətilə üstünlər, zəyiflər, liderlər, 
müdriklər, nadanlar, xeyixahlar, xəbislər, qabaqcıllar, geridə qalanlar, müxtəliflik 
yaranması  nəticədir. Əgər bu gün qəbul etsək ki, A insanını, ideyasını,  yolunu Allah 
seçmişdir, onda, habelə qəbul etməliyik ki, sabah və ya illər sonra digər mühitdə B adamı,  
ideyası, yolu, nəzəriyyəsi  seçilməlidir. Lakin Ruhanilik belə bir həqiqətlə razılaşmır və 
istədikləri funksiyanı Allah adına yazmaqla öz mənafelərini  avamlar, elmsizlər 
qarşısında qorumaq və əldə etmək üçün istifadə edirlər. Budur, teist ruhanilərin  həyat 
sirri. 
     Həqiqi sübut olunan Allah anlayışını təsvir etmək bu gün çox lazımdır.  
     Düzgün və sübut olunan Allah anlayışı bəşəriyyətin xilası deməkdir. Bu düzgün 
anlayış məhz ondan sui - istifadə edib insanlar üzərində dominantlıq əldə etmək və 
cəmiyyətin hesabına yaşamaq istəyən siniflərin bu yoldan imtina etməsinə gətirəcəkdir. 
Allah anlayışına maraqlı qüvvələr əvvəldən tabeçilik prinsipini yazmışlar, və bu gün də 
bu prinsipin sayəsində  bizneslərini qururlar. Lakin şəxsin- şəxsə  tabeçilik prinsipi  
olmadan da şüurlu bəşəriyyət  yaşaya və inkişaf edə bilər.  
 
Dinlərin siyasi  qüvvəyə çevrilməsi və müasir rolu. Son evolyusiya . 
     Dinlər formalaşan andan, yaranan dövlətin ( onlar bir yerdə yaranırdılar) zəruri hissəsi 
oldu və siyasi hakimiyyətin ideya köməkçisi və təminatçısı oldu. Xristianlıq da 
yarandıqdan 325 il sonra Roma dövlətinin dini oldu. Tarixdə hər zaman yeni rolu 
oynayaraq dinlər də dövlətin evolyusiyasına uyğun təlimlərini dəyişmiş, mövqesini 
uyğunlaşdırmışdır , dövlət məmurlarına,  varlılara  zidd ideyalarını dəyişdirmişlər. 
Dinlərin formalaşması zamanından başlayaraq kimin hansı dinə inanması vacib məna 
daşımışdır. Bu təkcə inam deyil, onun arxasında duran o dinin başçısına sonra isə onu 
idarə edən ruhani başçıya tabelik durmuşdur.  Adi halda insanlar üçün fərqi yoxdur, kim 
hansı təbii qanuna inanır və ya inanmır, bu hər kəsin öz işidir. Lakin dində bu inanaraq 
özünü inandığının və onun yerdə özünü onun nümayəndəsi elan etmiş adamın qulu hesab 
etməklə nəticələnir. Inamı qəbul edərək inamın dalında duran hakimiyyətə tabe olursan. 
Dini ideya  dövləti müdafiə edən və əsaslandıran müddəalar daxil etmişdir. Təsadüfi deyil 
ki, kapitalizmə qədər dövlət başçıları özlərini dinin- kilsənin başçısı elan edir və özləri 
dini idarə edirdilər: Böyük İsgəndər Misiri tutaraq, özünü Firon – Allahın oğlu; imperator 
Konstantin özünü Xristian kilsəsinin  başçısı elan etdi. İvan Qroznı pravoslav kilsəsinin 
başçısı, sonra başqa rus çarları   dinin başçısı  rolunu öz üzərlərinə götürmüşdülər. İndi də  
teokratik müsəlman dövlət başçıları - islam dininin başçıları; Britaniya kralı - İngilis 
kilsəsinin başçısıdır. Din yaxşı siyasət alətidir. 18-ci əsrdə Katolisizmdə renesans və 
maarifçilik nəticəsində Katolik kilsəsi  dövlətdən ayrıldı və fəaliyyətinə məhdudiyyətlər 
qoyuldu. Nəticədə kapitalizmin reforma olunmuş  Protestant dini yaradıldı. Müasir 
dövrdə dinlər bütün cəbhə boyu öz fəaliyyətlərini artırmışlar və keçmiş rollarını 
qaytarmağa çalışırlar. İnsanların şüurunu manipulyasiya etməklə  çox zaman kapitala, 
sahibə, ağaya tabeçilik təbliq edərək  və ədalətsizliklərə,  idarə və dövlət əxlaqının  
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pozulmasına  göz yumaraq, kapitalist dövlətinin  dayağı rolunu icra edirlər. Post - 
Sosialist ölkələrində də rəhbərlər dindən aktiv istifadə edərək hakimiyyətə gəlmək və 
müdafiə olunmaq üçün istifadə edirlər.  Kapitalın diktaturası həm maddi münasibətlərdə - 
real həyatda, həm ideoloji arenada, şüurlarda din vasitəsilə möhkəmləndirilir və davam 
etdirilir.  
    Belə bir tendensiya yenidən dinlərarası , dövlətlərarası qarşıdurmaların - inqilabi 
qarşıdurmaların yaranmasına gətirəcəkdir. Çünki ideya və maddi qüvvələrin birləşməsi 
hər cəbhədə qüvvələri hədsiz artırır və toqquşma riskini yaradır. Bəzi protestant ölkələrdə 
kilsələr  az da olsa ədalət və düzgünlüyü, insan hüquqlarını qoruyan tədbirlər aparır, 
siyasətə təsir etmək istəyirlər. Belə bir fəaliyyət müsəlman ölkələrində yoxdur, çünki 
onlarda din dövlətin elementidir. Burada dini icma liderlərinin   ədaləti pozan  irrasional 
idarə ilə, cəmiyyətə məxsus təbii ehtiyatları  mənimsəyən və öz bildiyi kimi istifadə edən  
siyasi qurumlarla absoyut birliyi  mövcuddur. Məsələn İrakda Səddam Hüseyn özünə 80 
qala saray tikdirmişdi.  Və dini diktator idi, cəmiyyət isə unudulmuşdu və nəticədə onun 
arxasında durmadı. 
     Məlumdur ki, dindən əvvəl şamanlıq, cindarlıq, ruhlarla müxtəlif əlaqələr ilə məşğul 
olan adamlar var idi. İlk əvvəl sitayiş sistemi yaranmışdı . Bu müxtəlif  universal 
konstruksiyalı ayinlər idi : müxtəlif təbiət hadisələri – ildırım, günəşin çıxması , fəsillər 
və təbiətlə əlaqələr- yağış , günün çıxması, sel, tufan  və insan cəmiyyətində baş verən 
hadisələr üçün yaradılmış – ova başlayanda, əkinçilikdə insan doğulanda , öləndə, 
döyüşdən əvvəl  və s. 
      Uzun müddət ancaq sitayiş sistemi qaldı. Zaman keçdikcə, sitayişə cəmiyyətin 
həyatında yaranan və stabilliyi saxlayan və ilk kiçik dövlətin qanunlarına çevrilən ictimai  
iqtisadi qanunları; quldarlığı, tabeçiliyi qoruyan qaydalar əlavə olundu. Hər yeni ictimai 
sistem yarandıqca, din də evolyusiya edərək ona uyğunlaşmağa, həm onun xidmətçisi 
oldu, həm bu yolla öz mənafeyini təmin etdi. Şübhəsiz, bu təbii qanundur. Bu zaman 
cəmiyyətdə istifadə edilən əxlaq qaydaları da bu  yeni ideoloji sitemə daxil edildi, bu artıq 
din idi. Beləliklə dinə zaman keçdikcə müxtəlif təlimlər müalicə, yaşamaq qaydaları, 
mədəniyyət elementləri əlavə olundu.  Bu prosesdə inkarı inkar qanununa görə  
formalaşan sitayiş və ictimai qaydalar sistemi – din, bu sistemin  özündən əvvəlki sərbəst 
elementlərin icraçılarını (cindarlar, ruhlarla danışanlar, sərbəst görücülər, falçılar....)  
sıxışdırmağa başladılar. Məhz onlardan yaranan yeni sistem onları inkar etdi , Bibliya bu 
barədə çox yerdə yazır. Yeni sistemin başında yeni adamlar var idi, şübhəsiz, rəqabət və 
insan eqoizmi onları mübarizə etməyə sövq edirdi. 
    Əgər DÖVLƏT fiziki qüvvənin birləşdirilməsi ilə insanların, maddi vasitələrin 
üzərində hakimiyyət idisə, DİN bütün inam - ideya qüvvələini(inancları) birləşdirən, şüur 
üzərində yeni hakimiyyət idi . Bu, başqa sözlə,  əsasən görünməyən qüvvələrlə ünsiyyəti 
monopoliyaya alan və onlarla yeganə əlaqə saxlama hüquqlarını özünə vermiş, onların ən 
güclüsü Allahın vəkili hüququnu öz öhdəsinə almış dini sistem idi.  Rasional baxış bu 
iddiaları asanlıqla rədd edir. 
     Teist dinləri indi getdikcə öz ənənəvi funksiyalarını itirməyə başlayır və görünür, 
yaxın gələcəkdə dində ancaq sitayiş qalacaqdır. Belə ki, digər onun nəzəriyyələrini, 
təlimini elm əlindən alır.  Cəmiyyətə qanun qoyma, əxlaq öyrətmə, cəmiyyəti  idarə 
eləməyə çalışmaq və s., sonradan əlavə edilmiş funksiyalara ehtiyac yoxdur. Bunları 
dövlət edir. Necə deyərlər, din nə ilə başlamışdısa, ona da qayıdacaqdır. Hardan 
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gəlmişdisə, ora da gedəcəkdir. Yəni dinlər qədimdə onlara -sitayiş sisteminə 
birləşdirilmiş   əlavə funksiyaları itirərək,  gələcəkdə yalnız sitayış sistemi kimi qalması 
gözlənilir, məsələn, buddizm kimi. Bu o deməkdir ki, onlar elə buddizmi təqlid etməli 
olacaqlar. Onlar dünya, kosmos, təbiət, cəmiyyət, əxlaq haqda fikir yürütdükdə elm 
tərəfindən gülünür, elmin faktlarına qarşı heç bir sübut qoya bilmirlər və bu mümkün də 
deyildir.   
Digər tərəfdən,  Elmin bütün cəbhə boyu inkişaf etdirdiyi  sərbəst düşüncə həmin sitayiş 
sistemini də xeyli dəyişdirəcəkdir və bu sistem sadəcə elmi meditasiyaya çevriləcəkdir. 
Buddismin meditasiya metodu elmləşdirilib cəmiyyətin zəruri ehtiyacını təmin edəcəkdir. 
Artıq, elmi meditasiya metodları yaradılmışdır, bu metodda heç bir fövqaladə qüvvəyə 
ehtiyac yoxdur.        
     Gələcəyin dini buddizmin elmi forması olacaqdır. Sonrakı dövrdə isə  vahid Rasional 
dünyagörüş və rasional həyat tərzi,  hansı ki, habelə rasional meditasiyanı əhatə 
edəcəkdir, bəşəriyyətin ümumi dünyagöüş və inamı rolunu icra edəcəkdir. Çünki rasional 
dünyagörüş özünü təkmilləşdirən mexanizmə malikdir. Bu,  reallığa, faktlara, sübutlara,  
prosedur və kriteriyalara əsaslanan kollektiv rəy müəyyən etmək metodudur. 
Elmin  və texnologiyanın son nailiyyətləri  dini dünyagörüşün  kütləvi şüurdan itməsinə 
səbəb olacaq və dinlərin  mahiyyətinin dəyişdirəcəkdir. Mistika daha təbliğ olunmayacaq  
və dinlər insanlara lazım yeni funksiyalar icra etməyə məcbur olacaqdır. 
 
Nəticə mülahizələri 
Orta Şərq peyğəmbərləri insanları Allahla, cəzalarla, cəhənnəm və cənnətlə qorxudaraq 
onları özlərinin qoyduğu dini həyatla yaşamağa, ölüm cəzası ilə məcbur edirdilərsə,  
Hindistanda və Cində müdrik müəllimlər insanın təkmilləşərək həqiqəti özü tapması , 
biliklərə yiyələnməsi , düzgün əxlaq və davranışa əməl etməsi  təlim edirdi. Burada zor 
deyil, könüllü, özünü - təlim, öyrənmə tətbiq edilir, zorakılıq və insanlar üzərində mənəvi 
ideya diktaturası isə rədd edilirdi. 
 
ALLAH ANLAYIŞININ FÖVQƏLTƏBII  MƏNASI . ARAŞDIRMA 
 
Allah anlayışının ruhla  cinlə və digər görünməyən varlıqlarla əlaqəsi  
və ya onlardan biri olmaq ehtimalı 
Giriş 
    Allahın fiziki mənasını və psixoloji mənasını araşdırdıq. Qarşımızda  bir çox insanın 
düşündüyü belə suala cavab vermək qalır. Allah ruhdurmu və ya incə materiyadırmı, və 
ya  Şərqdə Ali idarə edən   hesab edilən  dünya zəkasıdırmı?  Doğrudanmı, bir fikrə görə, 
ölən adamın ruhu səmaya - incə materiyaya (dünya zəkasına) uçur və sonra yenir, gəlir, 
yeni doğulanların canına girir?  
Əgər bu belədirsə, burada nə var ki, qoy olsun. Bizə həqiqət lazımdır. Onda bu ağıl üçün 
tamamilə yeni imkanlar açır.  Bu bilik düzdürsə, insanlara ondan faydalı istifadə etmək 
şansları verir, yeni məsələlər irəli sürmək və həll etmək imkanları açır. Bu kiməsə hüquq 
verirmi ki,  onun adına öz mənafeyinə xeyirli göstərişlər desin və bəşəriyyətin  öz 
mənafeyinə tabe etsin və ya  özünü onun vəkili elan esin?  Sözlər demək asandır, 
fantaziya hər şeyi deməyə imkan verir. Lakin  bu fikirlərin dalında sübutlar varmı? Bu 
fikirlər tamam havadan deyilmir, müxtəlif tarixi zamanlarda müxtəlif  yerlərdə belə 
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ideyalar yaranmış və təkrarlanmışdır.  
     Məsələ burasındadır  ki, terminlər işləri qarışdırır. Birinci məsələ - onların ifadə etdiyi 
mənanı bu günkü fziki, psixoloji, elmi, texniki dilə tərcümə etmək lazımdır. 
    Allah anlayışını miflədən , mistifikasiyadan, qondarma xüsusiyyətlərdən bir - bir 
təmizləmək və həqiqəti tapmaq  nə qədər də maraqlıdır. 
      Allah anlayışının fövqəltəbii mənasını araşdırmaq üçün başqa bir baxışla Enerji –
informasiya və ya Psixo - informasiya nəzəriyyəsi adlanan baxışla tanış olaq. Sonra 
müzakirəni davam etdirək. 
 
Dünyanin enerji -informasiya  quruluşu nəzəriyyəsinin ruh və  Allah haqda mövqeyi 
 
      Prinsipləri hələ bizim eradan əvvəl qədim Yunan, hinduizm və buddizm təlimlərində 
verilmiş təlim  20 –ci əsrdə dünyanın enerji - informsiya struktur  nəzəriyyəsi  adı ilə 
yenidən dirçəldilmişdir. Bu  nəzəriyyənin hadisələrə spesifik baxışı vardır. Bu nəzəriyyə 
qeyd edilən dini idealist təlimlərin mistifikasiyasından qismən azad edilmiş, yeni 
terminlərlə ifadə edilərək, yeni mistikanı özünə daxil etmişdir. 
     O, öyrədir ki, dünya  4 qatdan  ibarətdir(О. А. Медведев, 1996): 
1. Fiziki materiya aləmi,  
2. Astral dünya, burada ruhun evolyusiya mərhələləri baş verir. Bu dünya insanın 
emosiyaları, arzuları və ehtiraslarının yaratdığı dünyadır, özü də  səviyyələrdən ibarətdir. 
Burada, aşağı qatlarda paxıllıq, pislik, qəzəb hisslərinin enerjisinin yerləşdiyi insan ruhu 
yaşayır; yuxarı qatlarda daha incə enerjilər  yerləşir.  
3. Mental dünya- ruhun daha yüksək mərhələyə çatdığı yer - bu şüurlu varlıqların 
fikirlərindən yaranan enerji qatıdır. Burada astral dünyadan - emosiyalardan azad olmuş 
ruhlar yaşayır ki, öz mental enerjlərindən azad olaraq təmiz şüura - ruha çevrilsinlər. 
4. Xalis Ruhlar dünyası burada yüksək titrəyişli (вибрация) ruhi enerjilər, inkişaf etmiş 
qabaqcıl ruhlar, təmiz ruhlar yaşayır. 
Bu təsvir   nə qədər də Maxayana Buddisminin surətinə oxşayır. 
Qısa deyilsə, hesab edilir ki, dünya iki hissədir:  fiziki dünya və ruhi dünya- İncə dünya. 
(Buddismdə də  deyilir ki, ruhi dünya 16, yaxud 32 qatdan ibarətdir və burada hər cür ruh 
ierarxik səviyyəsinə görə evolyusiya keçir, yerə qayıdıb insan bədənində öz təcrübəsini 
artırır).  
     Nəzəriyyənin bir tezisi  digəri ilə tam uyğunlaşdırılmadığından, ziddiyyətlər qaldığı 
üçün  onu sadə dilə tərcümə etmək və bir mənalı olaraq sizə çatdırmaq çətin işdir. Təqribi 
olaraq nəzəriyyənin mahiyyətini aşağıdakı kimi təsəvvür etmək olar. 
     Bu yeni ifadələrlə özünü bəyan edən nəzəriyyədə  ruhi dünyanın təkcə ölmüş 
insanların ruhlarından ibarət olması qəbul edilir. Və elan edilir ki, bu təmiz ruhlar enerji - 
informasiya strukturlarıdır; Bu strukturlar toplaşaraq Dünya Zəkasını – Allahı əmələ 
gətirirlər. Məhz Dünya Zəkası - dünya ruhu – Allahdır və məhz o bütün dünyanı idarə 
edir. Başqa sözlə, bu o deməkdir ki, insanların ruhları məhz başqa insana keçmədən  göyə 
qalxaraq təmizlənir –Allahı əmələ gətirir. Yəni Allah başqa bir naməlum şey deyil, elə 
insanların öz ruhlarının cəmidir – kollektiv şüurudur. Buradan - dünya zəkasından ruhlar  
ayrılıb yerə enir və insanlara daxil olur, yəni Allah hər bir adamın canında olur. 
(Məlumdur ki, buddismdə ruhi dünya  təkcə insan deyil, heyvan və bitkilərin ruhunu da 
özünə daxil edir). Burada böyük bir ziddiyyət qalır: Bu da odur ki, əgər bu ruhlar ancaq 
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insanla əlaqə saxlaya bilərsə, insana daxil ola bilərsə, bəs fiziki cansız aləmi necə idarə 
edə bilər? Hesab edilir ki, Ruhlar insan doğularkən göydən yerə enir, özünə bədən seçir 
və həmişə İncə dünya ilə əlaqə saxlayır.  Qeyd edilir ki, insanın düşüncə qabiliyyəti nə 
qədər çox olsa, onda ruhi mahiyyət- ruh o qədər azdır, başqa sözlə, ruhlar ona daxil ola 
bilmir - təsir edə bilmir. Buradan belə çıxır ki, alimlər və ağıllı  savadlı insanlarda ruh ola 
bilməz, ruh yalnız kəmlərdə, avam və ağlı zəyif adamlara daxil ola bilər, onların 
bədənində  ola bilər.  Digər ziddiyət odur ki, deyir: “insan bədəninə ruh daxil  olandan 
sonra onda şüur – idrak yaranır”. İnsan haqda isə nəzəriyyə belə deyir: “İnsan ilahi ruhla 
canlandırılmış heyvandır”. Lakin meşədə heyvanlarla yaşamış və tam heyvan 
səviyyəsində qalmış uşağı nə üçün bu ilahi ruhun insan edə bilməməsinə cavab verə 
bilmir.  
     Nəzəriyyənin fikrincə İnsan ibarətdir: 1) fiziki bədən,  hansı ki  energetik təbəqələr onu 
əhatə edir: 2) efir qatı  3) astral qat, sonra 4) mental qat. Mental qat- insanın ağıl və 
fikirlərini; astral qat – emosiyalarının vəziyyəti haqda məlumata malikdir.. İnsanla 
insanlar və  təbiət –kosmos arasında   fasiləsiz bio-enerqo-informasiya mübadiləsi ( 
enerjinin alınması və verilməsi )gedir. Qeyd edilir ki, bu prosesdə harmoniya və 
müvazinət saxlanmalıdır. Bir çox məsələlərdə natamam və sübutları olmayan bu 
nəzəriyyə  praktiki fikir ötürmə - telepatiya, öncə görmə, telekinez, polterqeyst, gözə 
görünən xəyali adamlar,  insanın qəfildən başqa dillə danışması və yazması, rentgen  göz, 
əl ilə və ya fikirlə - dua, ovsunla (zaqovor) sağaltma, spiritualizm, mediumizm və s. 
faktlarını ümumiləşdirməyə cəhd edərək  yaranmışdır.  Lakin nəzəriyyə statusunu ala 
bilmir, bütün ideyaları ziddiyyətli və tənqidə cavab verə bilmir. Lakin  ruhları və dünyanı 
dərk etməkdə irəli atılmış bir addımdır. 
      18 –ci  əsr Cin filosofu Day Çjenyu yazırdı “Ruh İncə materiyadan yaranır, onun 
təbiəti canlı bədənin  xüsusiyyətlərilə müəyyən edilir” (Иовчук М.Т, 1981). Yəni bu, o 
deməkdir ki, bədən ruhu müəyyən edir. Ruh bədəni – formasını, ölçülərini, sağlamlığını 
müəyyən etmir.  
    Bu təlimdə deyilir ki, ruhların və bədənin fəaliyətində oxşar olanların bir -birini  cəlb 
etməsi qanunu işləyir. Guya, nəzəri olaraq, yüksək, ağıllı ruhlar düz – ağıllı adamlara, pis 
ruhlar isə xəbis, pis adamlara keçir (ziddiyyət!) və bəzən yaxşı ruhlar pis adamlara keçir 
və tərsinə; Ruhlar özü  enerji - informasiya strukturudur.  İnsanın bədəninə girmiş ruhdan 
əlavə digər ruhlar da onun bədəninə girə bilər(ordakı ruhu qovaraq) onun iradəsini və 
idrakını  habelə ruhunu özünə tabe edə bilər və onunla kontaktda ola, söz tapşıra, əmr edə 
bilər, allada bilər. İnsan öləndən sonra ruh incə materiyaya qayıdır. Nəzəriyyə qeyd edir 
ki, incə materiya qatı yer kürəsindən kənardadır və bütün fikirlə təsir, dua, ovsun və 
заклинание , заговор - lar,  ruhla eyni konstruksiyaya  - enerji informasiya strukturuna – 
koda malikdir.   Belə çıxır ki, sözlə ruh yaratmaq olar, sonra onu adam heykəlinə 
üfürməklə adam yaratmaq olar. (Maraqlıdır, bəs bunu niyə etmirlər?) Burada yenidən 
görürük ki, məqsəd dini uydurmalara elmi don geyindirmək və avamların başını 
aldatmaqdır. 
     Bu nəzəriyyə  hələ elmi adlandırıla bilməz, çünki bir çox suallara cavab verə bilmir və  
öz dedikləri içərisində  ziddiyyətlər yaradır, lakin bir çox faktları dərk etmək üçün  
keçmiş təsəvvür və ideyaları  yeni formada təklif edir.  Reallıqda qədim Hindistan fəlsəfi 
təliminin yenidən  başqa sözlərlə enerji - informasiya anlayışları ilə əsaslandırmağa, izah 
etməyə cəhd edir.  Nəzəriyyə yeni terminlər irəli sürür: Fikir-forma, fikir- surəti, enerqo- 
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informasiya struktur, eqreqor,  insanın energetik quruluşu və köhnə buddist  
terminlərindən istifadə edir: karma , mantra. Habelə spiritizm və okkultizm, qara və ağ 
maqiya təlimlərinin ideyalarından istifadə edir. Bu fərziyyə - baxış dünyanın   təbii 
qanunlarını ləğv etmir və təbiətə enerji informasiya sistemi kimi bir baxışdır. Nəzəriyyə 
kökləri çox qədimdən Hindistan və Çində qoyulmuş  baxışların inkişafı və material  
dünya ilə idealar;  Platon tərəfindən təsvir edilmiş cansız varlıqlar dünyasının 
ümumiləşdirilmiş izahını vermək istəyən   cəhddir , lakin  perspektivlidir. Bu nəzəriyyə, 
habelə psixologiyanın nailiyyətləri  bir çox fenomenlərin : gipnoz, telepatiya, ağ və qara 
maqiya, dualar , talisman gəzdirmək, sitayişlər, ovsun, cadu,  qurban kəsmək, və s. 
mənasını açır, hansı ki uzun müddət dinlər tərəfindən sui- istifadə olunaraq səbəbi 
gizlədilirdi. Yanlış izahatlarla dini inamı artırmaq üçün cəmiyyətin başını aldadırdı. 
Cəmiyyətə hakimlik etmək,  üstün yaşamaq üçün , qazanc mənbəyi kimi istifadə edilirdi.         
      Bu nəzəriyyə dinlərin  bütün sirlərini - istifadə etdikləri bir çox ayinlərin, ritualların,  
ovsun-tekstlərin,   duaların mənasını – funksiyasını açır. 
      Nəzəriyyə, hansı ki niyə nə üçün sualları   çox verilə bilər, çox maraqlı nəticələr 
çıxartmağa və ziddiyətləri aşkar etməyə  imkan verir. Məsələn, teoloji nəzəriyyəyə və bu 
nəzəriyəyə görə Allah ruhdur. Çox yaxşı, onda pis və yaxşı ruhların olması Allahın da pis 
və yaxşı növləri olması demək deyilmi?  Yenidən belə nəticə alırıq ki, Allah ruh ola 
bilməz. Digər nəticə  məhz Allah ideyası  əsasında qurulan  dinlərin – iudaizm, islam və 
xristianlığın  ayağının altını çox dərin qazır. Bu dinlərin müqəddəs kitablarında  
peyğəmbərlərə  Allah tərəfindən  çoxlu tapşırıqlar, çoxlu dialoqlar  təsvir olunur. 
Bibliyada habelə yalançı peyğəmbərlər haqda  da real faktlar verilir. Enerji- informasiya 
nəzəriyyəsi  bildirir ki, ruhlar xəbis, eqoist,  pis və yaxşı , xeyirxah ola bilirlər və  özünü 
Allah adından elan edə bilərlər.  
     Bu dini 3-lükdə şeytan personajı da vardır ki, guya o, Allahın ən  güclü 
xidmətçilərindən olmuş, Allahın xoşuna gəlmədiyi üçün onu yerə qovmuşdu. 
Nəzəriyyənin nəticəsinə görə  Ruh vasitəsilə tapşırıq alan adam bilə bilməz ki, bu ruh 
şeytandır,  pisdir , yoxsa xeyirxah ruhdur – yəni Allahdır. İnsan bunu bilə bilməz, insanın 
bunu bilməyə heç bir üsulu yoxdur, xüsusilə min illər bundan qabaq. Həmin dinlərin 
yarandığı vaxt belə ruhların olmasını heç bir peyğəmbər bilmirdi. Onlar qəbul etdikləri 
vəhyləri, yuxuları və  idraklarının hesablayıb müəyyən etdiyi, habelə intiusiya ilə əldə 
edilən qəfil ideyaları Allahdan gəldiyini  hesab edirdilər. Enerji - informasiya nəzəriyyəsi 
isə  deyir ki, həmin həm pis, həm yaxşı vəhylər, eynilə, pis ruhlardan da ola bilərdi. 
Buradan peyğəmbərlərə və Allahlara  sitayiş edilib - edilməməsinin düzgünlüyü məsələsi 
meydana çıxır. Əgər şeytan və ya pis ruh özünü Allah adından elan edibsə, onda nə üçün 
ona sitayiş edilməlidir? Dini 3-lük deyir ki, axı şeytan pis ruhdur. Lakin  belə vəhylər- 
məlumatlar bütün tarix boyu istənilən adama gələ bilər, gəlmişdir və indi də gəlir.  
     Elmi dillə deyilsə,.  dahi və yaradıcı adamların ağlı və idrakı  istənilən qədər müdrik 
ideyalar yaratamışdır  və bu davam edəcəkdir. Lakin bu, yaradıcı insanların məhz 
ruhlardan bilik almasını təsdiq etmir. Yeni, olmayan şeyin yaradılma qaydasını  köhnə 
ruh haradan bilərdi, əgər belə təcrübə olmamışdırsa, və yaxud onun belə təcrübəsi yox 
idisə(gələcəyi deməsi isə başqa məsələdir). Habelə dünyanın tam çevrilməsindən sonra da 
belə ideya daşıyıcılarının yeni dünyaya keçməsi ehtimal deyildir . 
     Nəzəriyyə vəhylərin mənbəyinin aşkar etməyə xeyli kömək edir. Psixologiya elmi bir 
çox vəhylərin mənbəsinin   beynin travması, müəyyən xəstəlik , həyəcan, rahatsızlıq, 
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yuxusuzluq olduğunu aşkar etmişdir. Lakin beyni sağ olan adamın və normal vəziyyətdə 
olan adamın vəhylərinin səbəbini açmamışdır.  
       Enerji-informasiya nəzəriyyəsi bu suala  qismən cavab  verir. Rasional Nəzəriyyə də 
bu suala cavab verir (sonrakı izahatlara bax). 
 
Enerji informasiya nəzəriyyəsinin fikrincə vacib nəticələrdən:  
1) peyğəmbərlərə gələn vəhylər yaxşı ruhlar- Allah (dini ifadə ilə deyilsə)  və ya pis 
ruhlar- şeytanlar  tərəfindən gəlməsi  mümkündür. 
2) vəhylərdən  hansının Allah - yaxşı ruh  tərəfindən deyilməsi, hansının peyğəmbərin 
özünün  uydurması, hansının eşitdiyi məlumatların yenidən yada düşərək şüurda təkrar 
olunması və ya kitab yazanların yaradıcılığı olması  mümkündür. 
3) peyğəmbərlərin özlərini axırıncı elan etmələri, əgər bu olubsa, onların özlərinin və ya 
davamçıların, yazanların  iddiasıdır, çünki nəzəriyyə  deyir ki,  insan əslində müəyyən 
ruhdur və bu ruhun getməsi və yenidən təcrübəni artırmaq üçün gəlməsi  fasiləsiz 
prosesdir. Başqa sözlə, fasiləsiz peyğəmbərlər gələcəkdir. Digər tərəfdən, müdriklərin, 
xüsusi intuisiyaya malik  adamların, ekstrasenslərin, mediumların əmələ gəlməsi insan 
tarixində fasiləsiz prosesdir. Axırıncı peyğəmbər yalnız dünyanın sonuna az qalmış 
gələcəkdir.  Bu zamana milyonlarla illər var.. Lakin hər yeni gələn əvvəlkindən  də 
yüksək alim oacaqdır.  
     Bu nəticələr  Allaha əsaslanan dini dünya - görüşlərin  kökünün düz  olmasına   şübhə 
yaradır. Və  pis ola biləcək ruhların tapşırığına nə üçün əməl edilməsi və ona sitayiş 
edilməsinə şübhə yaradır. Bu, dinlərin  dayaqlarının sarsılmasını xəbər verir  və yenidən 
reforma edilməsini, yenidən dünyagörüş və  cəmiyyətdə özünə rol seçməsi məsələsini 
qoyur. Nəzəriyyəyə görə nəyə inanmağın, habelə  Allaha inanıb - inanmamağın heç bir 
fərqi yoxdur,  əsas  məsələ nəyəsə - öz atana, anana, müəlliminə, xoşuna gələn qadına, 
dağa ,daşa, təbiətə, müdrik insana, sənə uğur gətirən istənilən əlamətə və s. etalon kimi 
inanmaqdır. Bu halda Enerji-informasiya strukturlar və onların idarə olunması  və 
effektin əldə edilməsi prosesi  işə düşür. Yadımıza salaq ki, məhz tək Allahlı inam 
sistemləri yaranmamışdan əvvəl də insanlar  çox Allahlardan eyni tək Allaha inamdan 
aldıqları effekti alırdılar. Yəni müxtəlif ilahilərə, real öküzə, ağaca, çaya və s. inamla 
onlar müəyyən əsəbdən yaranan xəstəlikləri sağalda, rahatlıq tapa bilirdilər. İndi də bu 
belədir. Hinduistlər məhz öz müxtəlif əşyalara, heyvanlara, cisimlərə və ağaclara inamları 
nəticəsində arzu etdikləri nəticəni alırlar: sakitlik, sağalma, arzuların nə vaxtsa  yerinə 
yetməsi, inam gücünə çətin şəraitdə yaşama - hinduistin ən son kasıblığa dözməsi . 
Burada belə bir sual yaranır, bir dinə inananlar başqa dinə inananları zorla, öldürməklə, 
əzab verməklə, torpaqlarını tutmaqla öz Allahlarına inanmağa məcbur etmələri nəyə 
lazım imiş, onların da Allahları eyni təsir edirdisə və indi də edirsə? Görünür, dini 
müharibələr, dini imperiyalar tamam mənasız, səhv olmuşdur. Həmin dini rəhbərlərin 
təbii insan eqoizmi,  nəticəsi olmuşdur. Nəticədə Allah adı ilə  və göstərişi ilə qurulan 
imperiyalar real təbiət – cəmiyyət qanunları ilə dağılmışdır.  Böyük yer kürəsində  onlar 
yaşamağa torpaq tapmırdılar məgər? Habelə  indi də belə konfliktlərin - kimin kimə 
sitayiş etməsi məsələlərinə başqasının qarışaraq zorla başqa Allaha sitayiş etməyə məcbur 
etməsi çox mənasız görünür. Lakin bu kənar adama belə görünə bilər. Həmin dini 
rəhbərlərin məqsədi Allah adından sui - istifadə edərək başqa torpaqları tutmaq, əmlakı 
qarət etmək, insan və təbii ehtiyatlarından öz varlanmaları, daha yaxşı həyatı,  böyük 
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hərəmxanalar yaratmaları üçün, hakimiyyəti möhkəmlətmək üçün istifadə etmək idi. Əgər 
bu deyildisə, onda nə üçün inam üçün bu hərəkətləri edirdilər?  Tarix, bu fikirlərin saysız 
sübutlarından xəbər verir. Bunu insanlar başa düşməlidirlər. Tək Allaha inanmaq   
reallıqda insanların inam və onun verdiyi effektləri dəyişmədi. Məsələn, Buddistin tək 
müqəddəs ağaca inanmağı  Xristianın İsaya inanmağı qədər eyni gücə, təsir nəticəsinə 
malikdir. Demək, birinin digərinə kafir deməsi və öldürməsi; qəsb və  qarət etməsi 
mənasız və antihumanist hərəkətdir. Dünyanın ümumi quruluşu nəzəriyyəsinin  və son 
elmi kəşvlərin mənasına görə  İnsan inamının böyük təsir edici qüvvəsi dəfələrlə təsdiq 
olunur. Qeyd edildiyi kimi, NƏYƏ inanmaqın deyil, məhz nəyəsə İNANMAĞIN  rolu 
var. Bu həqiqət tam sübut  olunmuşdur. Beləliklə, buradan belə nəticə çıxır: Allaha 
əsaslanan dini xadimlər Allah anlayışının naməlumluğundan istifadə edərək dinin 
yaradılmasında məkrli məqsədlər güdmüşlər; özlərinə xeyirli hər bir hərəkəti, habelə 
qeyri -- əxlaqi hərəkəti Allahın adından düzgün -əxlaqi elan etmiş və belə də hərəkət 
etmişlər. Başqaları üçün isə  qeyri - əxlaqi saymaışlar  Nəticədə insanlar heç nədən xilas 
olmamışlar, insanların inkişafı  min illər geri düşmüşdür, onlar parçalanmış, düşmənlərə 
çevrilmişlər.  Nəzəriyyə, habelə  qeyri - dini alternativ inanclar, elmi dualar,  himnlər, 
ovsunlar, mahnı ilə deyilən ifadələr (заговор, заклинание, приворот)  habelə ateist 
inancları yaradılmasını mümkün edir. Bunların hamısı dini kitablarla eyni gücdə, təsirdə 
olaraq eyni funksiyanı, eyni üsulla yerinə yetirəcəkdir. Dində elə bir sirr qalmamışdır  ki, 
keşiş və ya molla onunla  özünü  filosofdan , psixoloqdan, falçıdan, ekstrasensdən  üstün 
tuta bilsin. 
     Qeyd: Energetik informasiya struktur nəzəriyyəsi, ruhu enerji-informasiya strukturu 
adlandırır.  Habelə ruh haqda digər baxışların ümumi mənasına görə  ruhlar maddi heç nə 
yaratmırlar, onlar yalnız əlaqədə olurlar, spiritik seanslarda, mediumizmdə, polterqeystdə 
xəyal kimi gözə görsənmək və s., belə hal olmamışdır ki, kimsə ruhun bir şey yaratdığını 
görsün.( Xüsusi cihazlar müəyyən yerlərdə, müəyyən zamanlarda fəzanın maqnit 
xarakteristikasında  dəyişilikləri aşkar edir, lakin bizim bunun ruh olmasını deməyə 
sübutumuz yoxdur, çünki ruhun nə olduğunu bilmirik). Maddi obyektlərin yaranmasının 
çox dəqiq nəzəriyyəsi  var və konkret qanunlar əsasında yaranır  (Ümumdünya cazibə və 
nisbilik qanunları əsasında materialar arasında cəzbetmə, itələmə; molekulyar; maqnit 
qüvvələri; müvazinət və müvazinətin pozulması   və s.).  
    Rasional dünya nəzəriyyəsi hesab edir ki., Yaranışın anası və onu bəsləyəni  mühitdir. 
Mühit isə öz elementlərinin qarşılıqlı əlaqələri nəticəsində fasiləsiz yeni şeylər yaradır və 
özünə daxil edir. Gördüklərimizin və görmədiklərimizin hamısı mühitin elementləridir, 
ilk vəziyyətinin sonrakı çevrilmələridir. Yaranışın anası qeyri - məlum Allah və ya digər 
naməlum qüvvə və ya olmayan qüvvə deyil, məhz olan şey, obyekt və qüvvədir, təsirdir. 
Olmayan olanı yarada bilməz. Maddi obyekt yaratmamaq  ruhun  xassəsidir. Belə 
olduqda hansı əsasla deyə bilərik ki, Ruh dünyanı- kainatı – ulduzları, Günəşi, Yeri, 
canlıları və ya insanı  yaratdı və yaxud yaradır. Əgər əsrlər boyu insanlar bunu müşahidə 
etməmişlərsə, və nəzəri yol ilə də müəyyən edilə bilinmirsə,  deməli,  ruhun dünyanı və 
insanları yaratmağı  uydurmadır. (Bax  Yəhudi köklərə) heç bir əsas, nə nəzəri nə 
praktiki, yoxdur, deyək ki, dünyanı ruh heç nədən yaratmışdır. Əgər belə bir xassə 
olsaydı, bu aşkar olardı. Ruhun nə olduğunu bilmədən ona iş verə bilmərik. 
      Enerji - informasiya nəzəriyyəsində də suallardan biri budur ki,  insanlar olmamışdan 
əvvəl ruhlar olmuşdurmu? Bu suala cavab verilmir. Belə izah olunur ki, Yerdən kənar 
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sivilizasiyalarla əlaqə ruhlar vasitəsilə ola bilər. lakin əlaqə qurub bir xəbər gətirən 
yoxdur. Nəzəriyyədə qeyd edilirsə ki, ruhlar məhz insanların bədəni vasitəsilə yaşayırlar,  
onların  Yerdən kənarda olması qeyri - mümkün olur.  
     Hesab edir ki, ruhlar  insanlar olmayanda da olmuşdur. Bu necə ola bilər? Yalnız bir 
üsulla, hesab etsək ki, dünya fasiləsiz bir formadan başqa formaya keçərək yenə əvvəlki 
formaya qayıdır. Bu zaman əvvəlki dünyadan qalmış ruhların yeni dünyada ola bilməsini 
fərz etmək olar. Lakin , nəinki əvvəlki dünyadan, heç min illər əvvəl mövcud olmuş 
ruhlar müşanidə olunmur. Yəni biz tüklü neandertalları, avstralopitekləri,  habelə bizim 
zamanda mövcud olan digər ərazilərdə yaşayan ruhları, məsələn, Qafqazda yaşayan  
adamlar masayları, hinduları, zənciləri,  görmürlər.  Bunlar baş versəydi,  ruhların əbədi, 
hər yerdə olmağını və yer kürəsini, kosmosu gəzməyini qəbul edərdik. 
    Nəzəriyyənin qeyd etməsinə görə ruh enerji informasiya strukturu və ya incə 
materiyadır. Fizikanın sübutlarına görə hər nansı bir mənbədən çıxmış şüa qarşısına 
maneə rast gələnə qədər hərəkət edəcəkdir. Maneyə rast gəldikdə şüanın bir hissəsinin 
udulması,  cüzi bir hissəsinin manenin rəngi və materialından asılı olaraq əks olunacaqdır. 
Belə bir uzun dövrdə şüa, nəyayət , cisimlər  tərəfindən udulacaqdır və ya enerjisini 
itirəcəkdir.  
Təkcə neytrino hər yeri keçib gedir. Lakin çevrilmə zamanı o maddənin yaranmasında 
iştirak edir və onun tərkib hissəsinə çevrilir. Buradan belə çıxır ki, həmin ruh adlandırılan 
varlıq əbədi və çox yaşayan ola bilməz.  
     Nəzəriyyəyə görə, guya, biz hər birimiz keçmişdə olmuş bir ruhu daşıyırıq (kəndli,  
tacir, bənna, çar , raca, dəllək, xidmətçi  və s. formada) və o bizi idarə edir. Bunlar  
nəzəriyyənin əsas ziddiyyətlərindən biridir. 
     Allahın ruh olması ,  habelə Dünya Zəkası olması haqda dini fərziyyəyə qayıdaraq 
belə bir sual vermək lazımdır. Bu dünya zəkası  hansı xarakterlidir -  bəşəriyyətə, hər bir 
millətə, hər bir insana  yaxşı, xeyirxah ( xeyir) münasibətdədir, yoxsa zərərli(şər) 
münasibətdədir?  Bu suala  Orta Şərq  dini təlimləri məntiqi cavab verə bilməz, çünki bu 
iki xarakteristikadan heç biri cavab kimi sübut olunmur. Belə ki, pis desələr “nə üçün 
yaxşı hadisələr baş verir” sualı cavabsız qalar; yaxşı desələr, “nə üçün pisliklər - 
ədalətsizlik və müharibələr olur” sualı cavabsız qalar. Lakin məntiqdən kənara çıxaraq 
həmin dini ruhanilər  yenə də deyirlər ki,  Allahın insanlara və təbiətə münasibəti 
müsbətdir, o insanların yaxşılığını istəyir. Bu fikir  kökündən səhvdir və sübutu yoxdur. 
Görünür ki, bu fikri Allahı şeytandan fərqləndirmək üçün deyirlər. 
    Maraqlıdır ki, qədim Hindistan və Yunanıstan dini görüşləri əsasında yenidən irəli 
sürülmüş Enerji informasiya nəzəriyyəsini indi Orta Şərq dini xadimləri ( xristian və 
islam, iudaizm) hələ anlamadan, həvəslə qəbul edir. Onlar  ona  özlərinin formula 
etdikləri Allahın sübutu kimi baxırlar.  Lakin onlar bu nəzəriyyənin onların sitayiş 
etdikləri dinləri tam ifşa etdiyini  və onların düşündüyü Allah anlayışı ilə uyğun 
gəlməməsini, Nəzəriyyənin isə yenə də mistisizmdən ayrıla bilməməsini görə bilmirlər. 
Xüsusilə, Orta Şərq dinləri və bu nəzəriyyə təsdiq edir ki, insan öləndən sonra ruhlar incə 
dünyaya toplaşır və yer əlamətlərindən xilas olaraq təmiz ruha - zəkaya çevrilir və yerə 
qayıdaraq bilik və təcrübəsini artırırlar. İncə qatın ən yuxarı pilləsində məhz bu ruhların 
Dünya zəkası – Allah olur. Belə olsaydı, bu təmiz yaxşı ruhlar yerdə doğrudan da, yaxşı 
insanlar, pis iş görməyənlər, səhv etməyənlər yaradardı. 
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    Nəzəriyyədən belə nəticə çıxır ki,  Allah zaman keçdikcə, təkmilləşir, təkamül edir, 
çünki o yerə insanlara gəlib təkmilləşən və  geri qayıdan  ruhlardan ibarət olur. Belə bir 
nəticə yenidən bu dinlərin təlimini- qurduqları ideya və məntiq sistemini alt - üst edir. 
Belə ki, bu təlimlərdə Allahın ən müdrik olduğu və təkamül etmədiyi, müdrikliyini 
artırmadığı (ehtiyacı olmadığı) bildirilir. Bu ziddiyyət, dinlərin gerçəkliyi səhv anlama və 
izah etmə baxışları olduğunu bir daha təsdiq edir. 
    İnformasiya enerji kodunun,  yəni ruhun əbədi yaşamasına sübut yoxdur. Bu nəticə 
habelə dünya ruhunun – zəkasının olmasını və onun maddi varlıqı yaratmasını  qeyri -
mümkün edir.  Bitkilərdən  belə kodların yaranmasını görən olmamışdır.  Bütün 
görüntülər insana, bəzi heyvanlara və onun xəyalına aiddir. Bu faktlar sübut edir ki, 
dünya zəkası ümumiyyətlə yoxdur. Qeyri - canlı təbiətdən canlı varlıqlar yaranandan və 
insan yaranandan sonra onun şüuru yaranmışdır, onun şüur nəticəsində  əldə etdiyi 
energetik potensial öləndən sonra məhz kod formasında qalması fərz edilir.                     
     Deməli, insan(hətta hesab etsək ki, bitki və digər canlılar da kod yaradır) olmadan Yer 
üzündə heç bir insan kodu olmamışdır. Yəni enerji kodu əgər varsa, ancaq canlılardan, 
xüsusilə canlı insandan  ayrıla(yarana ) bilər. Belə bir nəticə yenidən sübut edir ki, dini 
əfsanələrdə  deyilən ruhun əbədi olması, dünyanın və Yerin, insanın  ruh vasitəsilə 
qəfildən yaradılması fikri uydurmadır. Belə ki: 
1) Canlılar olmadan enerji kodu - ruh adlandırılan varlıq ola bilməzdi . Yəni dünya 
yaranandan əvvəl ruh və ya dünya zəkası  ola bilməzdi və olmamışdır və deməli dünyanı 
da o yaratmamışdır. Fərz etsək  ki, siklik dəyişən dünyada başlanğıcda, yəni əvvəlki 
dünyanın sonunda maddənin spiral üzrə toplanması və partlayışı zamanı bu zəka- incə 
materiya milyardlarla temperatu və hədsiz elektromaqnit sahəsində necə tab gətirə bilərdi 
- ondan əsər əlamət qala bilməzdi. Nəticədə ardıcıl yaranma prosesi nəticəsində bu zəka 
olmayacaqdı, və deməli onun planı da olmayacaqdı. Deməli, o vaxta qədər ki, canlılar 
yaranır və insan yaranır və ölür bu andan etibarən onun toplanması baş verməli idi və o 
bəşəriyyəti idarə edən yox, onun inkişafı dalınca təcrübə bazasını artırmalı idi, insanlar 
öldükcə.  Belə ki, hər şey material atomlardan, atomlar isə elementar hissəciklərdən, onlar 
isə ən kiçik virtual zərrəciklərdən ibarətdir. Əvvəl hissəciklərdən maddə yaranmış, sonra 
isə çoxlu mərhələlərdən sonra, nəhayət, canlılar və insan təbii evolyusiya ilə yaranmışdır.  
Bu fasiləsiz siklik prosesdir. 
 2) Ruh və ya dünya zəkası adlandırılan energi informasiya kodu isə ikincili xarakterə, 
insan şüurundan – hiss və güclü fikirdən və ya bədənindən törəmə nəticə ola bilər, sərbəst 
öz - özünə heç nədən yarana bilməz.  
 Rasionalist baxış Dünya zəkası və enerji – informasiya  nəzəriyyəsi haqda aşağıdakı 
əlavə fikirləri  söyləyir: 

1. Bütün dinlərin qəbul etdiyi, lakin mənasını və necəliyini izah edə bilmədiyi  
dünya zəkası yalnız dünya qanunu(mühit) ola bilərdi ki, bütün varlıqlar onun 
əsasında ola və olmaqda davam edə bilər, dəyişə bilərlər. 

2. Dünya zəkasının, yəni dünya qanununun insan və cisimlərə heç bir şəxsi qərəzliyi 
və üstünlük  verməyə, ayrı seçkilik etməyə heç bir əsası və səbəbi yoxdur; hər şey 
eyni hüquqludur. Onu absolyut olaraq, qanunun təsiri nəticələri maraqlandırmır. 

3. Dünya zəkası anlayışı qondarma anlayışdır və sübutları yoxdur. 
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4. Bu nəzəriyyə  natamam və qeyri - elmi nəzəriyyədir, dediklərinin böyük 
əksəriyyətini sübut edə bilmir. Faktları araşdırır, lakin düzgün anlamır və düzgün 
nəticə çıxarmır. 

5. Yaxşı və Pis; Xeyir və Şər; mənfi  və müsbət  Allah və ya dünya zəkasının 
hansınasa üstünlük verməsilə baş verən əlamətlər deyil, bunlar varlıq və 
dünyanın, şeylərin vahid qanunla, iki hədlər çərçivəsində olması və zəruri 
əlamətləridir,  zəruri xassələridir və müvazinət qanununa görə dinamik olaraq bu 
və ya digəri baş verir. Heç biri tək və əbədi  ola bilməz. Əgər bu hadisədirsə, 
yaxşı və pis  zəruri olaraq biri - birilə əvəzlənməlidir; əgər bu konkret valıqdırsa - 
əşya ,cisim, maddə, element,  insan , cəmiyyət. onda onun tərkibində hər birindən 
var və bunun proporsiyası onun dəyişiliklər prosesindəki konkret  zamandakı 
konkret vəziyyətinə uyğundur. Lakin hər müəyyən zamanda bir əlamət üstündür. 

6.  Fikir , emosiya   söz  kodu  ruhla fərqli anlayışdır. 
  
Geyd:  göstərilən energetik nəzəriyyədən başqa digər nəzəriyyə - idealist ierarxik quruluş 
nəzəriyyəsi dünyanı 7 növ aləmə bölür. Burada onun haqda məlumat verilmir.  
 
GÖRÜNMƏYƏN  ŞÜURLU VARLIQLAR VƏ QÜVVƏLƏR 
 
Real  faktlar və onların araşdırılması (Bu faktlar tamamilə real olmuş faktlardır, şahidlər 
yaşayır) 
1. Nara adlı  12-15 yaşlı qız ailəsi ilə tarladan evə - qayıdır,  qabaqda qız həyətə qirir. 
Görür ki, ocağın  yanında  qırmızı köynəkli nazik balaca bir oğlan oturub, qızı gördükdə 
ayağa qalxır və sürətlə həyət darvazasını açıb bayıra qaçır. Qız qışqırır ki,  “cın qaçdı”, 
lakin heç kim onu görə bilmir, yalnız qapının çırpılmasını görür və  səsini eşidirlər. 
1.2. 16-18 yaş arasında Naranın  gözünə çox zaman qeyri - adi fiqurlar, insan surətləri 
görsənir, səslər eşidir, və bəzən onu  titrətmə tutur, dişləri sıxılır, bədəni əsir ; bu zaman 
psixi nayrahatçılıq keçirir, onu güclə əl ayağından tutub saxlayırdılar. 
1.3 Yuxuda o 3 kişi ilə otaqda olduğunu görür.  Onlar deyirlər ki,  gəl alnına bir möhür  
vuraq, cin ol,  qadın  imtina edir. Lakin həmin adamlardan biri deyir ki, sən bu qədər - N 
il yaşayacaqdın, əgər  razı olmasan, onda ömründən  bu qədər kəsəcəyik və ona öləcəyi 
günü deyirlər. Qadın bu şərtə. razılaşır . 
1.4. Nara 16 yaşında yuxuda ona  Səs deyir, sən  Peyğəmbər nəsli olan olan Seyid  
Mahmud ağanın nəslindən olan adama ərə gedəcəksən.  
1.5.  Nara deyir: “ 20 yaşa qədər çox hallar olurdu ki, mənim adımı çağırırdılar, mən 
eşitmirdim  lakin evdəkilər eşidirdi” . Nara deyir: “bir zaman yuxuda  bədənsiz bir baş 
gördüm, o havada gedirdi, getdi sonra bir ağacda dayandı. Səs mənə deyirdi - o Allahdır”.  
1.6. 17 yaşda Nara ərə getməmşdən əvvəl  gələcək ərini və onun anasını yuxuda görür, 
onlar qaçqınlar idi, köç maşını üstündə oturmuşdular, bu zaman hələ qaçqınlıq dövrünə 
12 il qalmışdı.  
Üstündən 14 il keçir. Lakin həmin adam görsənmir. Bir gün yenə yuxuda ona  Səs deyir: 
“qazan qaynat, xəbər  alacaqsan”. Bu reallaşır, gələcək əri - tanımadığı  həmin  adam 
gəlir və o ərə gedir, qaynanasının da həmin adam olduğunu aşkar edir.  Ailə həyatında 
yoldaşı xasiyyətlərinin əks olduğunu aşkar edir və  razı qalmadığını deyir. Lakin qadın 
deyir: “səni mənə vermişlər, bu mənim günahım deyil”. 
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1.7. Nara  xəstəxanaya xəstəyə baxmağa gedir və orada palata qapısında ~30 sm 
diametrində yaşıl bir işıqlı rəngin incə səslə, külək kimi axaraq, fırlanaraq döşəməyə  
töküldüyünü görür. Lakin sonra yox olur. O , bu səs və rəngi incəliyinə görə hələ adi 
həyatda müşahidə etməmişdi. Bu hadisə orada  başqa adamların gözünə görsənmədi.   
1.8. Bir gün yuxuda onun cin hesab etdiyi bir adam evin koridorunda onun qarşısına çıxır 
və deyir: “mən burada yaşayacağam”. 
1.9. Nara oğlunun məktəbə getməsinə arxadan baxır. Qarşıda bədənsiz, lakin havadan 
olan iki adamın  forma – xəyalının  durduğunu görür. Uşaq onların yanına çatanda onlar 
onun dalınca getməyə başlayırlar.  Sonra xəyallar itir. Bir  azdan uşaq geri  qayıdır, deyir 
ki, burnundan qan açılmışdır. 
1.10. Nara yuxuda ölmüş yaxın qohumlarından gələcəkdə olacaq hadisələr haqda, 
məlumat və məsləhət  alır.  Məsələn, bir qoca qohumu həyatda öz huşunu, eşitməyini, 
yaddaşını  itirməyə görə  aldadılmağa məruz qalmışdı. Onun evini digər qohumu onun 
sağlığında aldadaraq sənədə qol çəkdirmişdi,  mənimsəmişdi, halbuki o bu evinı özünün 
kiçik oğluna qalacağını vəsiyyət etmişdi. Öləndən sonra qoca Naranın yuxusuna girir və 
deyir “sən mənim qulağıma niyə demədin”. 
1.11. Naranın babası cindar idi, həm də molla idi (bir hadisə nəticəsində qəfildən Ərəb 
əlifbasını  oxumuş və quranı oxuyurdı). Bir gün yol qırağında oturmuş  bir neçə kəndli 
mollanı sınamaq üçün deyirlər: “əgər bacarırsansa, onu bizə sübut elə, o yoldan gedən 
qadınları elə elə ki, tumanlarını yuxarı qaldırıb getsinlər “  Kişi razı olmur, lakin uzun 
təkiddən sonra baş barmağı üzərinə qələmlə nə isə yazır. Kəndlilər ağac dalına keçib 
baxırlar, bu zaman qadınlar tumanlarını yuxarı qaldırıb dərin çaydan keçən kimi getməyə 
başlayırlar. Sonra molla dırnağını silir və arvadlar tumanı aşağı salıb təccüblə bir - birinə 
deyirlər: “biabır olduq, biz nə edirik”.Onlar niyə belə etdiklərini başa düşə bilmirdilər. 
1.12. Naranın babası molla bir gün rayona gedir, bir tanışı qabağına çıxır, deyir: “a molla  
arvad bir aydır küsüb gedib, qayıtmır, elə elə ki, o qayıtsın evə”. Molla deyir: “get bir nal 
gətir və ocaq qala”. Kişi nalı gətirir, molla nalın üstünə mismarla nə isə sözlər cızır. Sonra 
nalı ocağa qoyur . Nal qızaranda deyir ki, gətir. Molla nalı suya salır, çıxarır, dua oxuyur, 
püləyir, sonra yenə suya salır, bir neçə dəfə belə edir, qoyur qırağa, deyir ki,  indi gələr. 
Doğrudan da həmin arvad tələsik evə gəlir və mollaya salam verir, çay hazırlamağa 
başlayır, kişi ilə barışır. 
1.13. Bir gün  həmin molla qonşu  kənə  qonaq gedir. Olduğu evin qonşusunda iki qəşəng 
qız var imiş, mollanı sınamaq üçün yenə görüşə gələnlər deyirlər ki, a molla elə elə ki, o 
qızlar gəlib bu pəncərədən baxsınlar. Molla dırnağı üstünə qələmlə nə isə yazır. Bu dəm 
həqiqətən qızlar gəlib pəncərədən baxmağa başlayırlar. Digər bir hadisədə isə buğda 
saxlanan otaqda  bu mollanı sınamaq üçün deyirlər: “elə et ki, bu buğdalar divara 
dırmaşsınlar” . Molla yenə dırnağı üstünə bir söz yazır və buğdalar divarlara qalxırlar, 
sonra əlini silir, buğdalar yerə tökülürlər 
2. Pəri adlı qadını gecə  qohumları oyadır, deyirlər, “dur vaxtdır, yola düş”, o başqa bir 
kəndə gedəcəkmiş. Durur, atı yəhərləyib yola düşür, kəndin kənarında Ağcaqovaq 
ağacının altında tanıdığı Əsli adlı qadın oturmuşdu. O deyir ki, məni də apar və atın 
tərkinə minir. Gedirlər, yolda at getmək istəmir və çox əziyyət çəkdiyi, yorulduğu hiss 
olunur. Çaya çatdıqda Əsli  deyir: “ atı suya salma”. Lakin Pəri  onun davranışından 
acıqlandığı üçün ( Əsli ondan heç nə soruşmurdu) atı suya vurur. Dalındakı qadın qəfilfən 
hoppanır, çayı havada keçir və sonra qaçmağa başlayır, itir. Səhər açılır, atlı gedəcəyi 
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yerə çatır. Atı tər içində idi. Onlar təccüblənirlər ki, o  niyə gecə və necə gəlmişdir? Deyir 
ki, Əsli ilə gəlmişəm . Sonradan həmin qadının yanına qonaq çağrılır. O deyir: “niyə 
gedim, o mənimlə gələndə heç mənimlə söybət etmədi, uşaqlarımı soruşmadı”.  Sonra 
məlum olur ki, tərkə minən cin imiş, çünki onun əsli olan Əsli  kənddə imiş, kecə heç 
yana getməmişdir, ərinin yanında olmuşdur, habelə Pərini oyadıb yola salan da həqiqətdə 
ev adamı deyilmiş, onun səsi imiş. 
3. Bir nəfər cadügər qadınin dediyinə görə onu yuxuda və ayıqlıqda adam formasında 
olan naməlum varlıq  çöllərdə çox gəzdirmiş və ona çox şeylər öyrətmişdir. Bundan sonra 
o müalicə edən, ovsun yazan, çöp çıxardan, fala baxan qabiliyyətlər əldə etmişdi. 
Müşahidə zamanı kənar bir varlıqdan məlumat alıb, onun adından dediyi  aşkar 
edilmişdir.Üçüncü şəxsin adından danışırdı 
4. 7- 8 yaşlı uşaq öz yoldaşları ilə dağ aşırımında oynayan zaman aşağıda dərənın digər 
tərəfindəki qədim kilsə adlanan və divarları qalan xarabalıqlar ətrafında bir dəstə adamın 
musiqi çalaraq dövrə vurub oynadığını  görür. Qəfildən onlardan biri çönüb ona baxır və 
dəstədən ayrılıb sanki hava ilə düz xətt ilə ona yaxınlaşmağa başlayır. Lap yaxın gəldikdə 
uşaq onun uzun qarasaqqallı, papaqlı əlində əsa olan balaca boylu qoca olduğunu görür. 
Qoca yenə yaxınlaşmağa başladıqda uşaqlar qorxub qaçırlar. 
5. İnsan narkoz altında  dərin tibbi əməliyyat keçirir, lakin oyandıqdan sonra deyir ki, o 
tibbi aləti və ətrafı görmüşdür. 
6. Qatar gedir, maşinist qabaqda əlində yaylıq bir qadının durduğunu görür, qatarı 
saxlayır, irəli gedərkən qadın yox olur, lakin relsə bağlanmış uşaq görür, onu xilas edir 
araşdırma aparılır, məlum olur ki,  qadın uşağın ölmüş anasıdır və ögey anası onun 
uşağını belə öldürmək istəyirmiş. 
7. 2006 –cı il May ayı orta yaşlı kişi yuxuya getmək anında otaqda kənar varlıq olduğunu 
hiss edib diqqət verir, o yaşıl – göy və çox incə dairəvi işıq görür, işıq onun üzərində 
havada toxunmadan gəzir və dayanır. Beynində bir ideya canlanır: -   “ iki xəbər 
alacaqsan, mən özüm gələcəyəm., 11”   
8. Kişi tez - tez yataq otağında  gündüz və axşam toranlıqda tanımadığı müxtəlif 
adamların xəyalların görür . Onlar hərəkət edirlər.  Xəyal - qadından qorunmaq üçün o, 
yanına çubuq qoyur və qadın onun üstünə gəldikdə ağacla onu qovur, surət qorxub 
çəkilir. Lakin bu hadisələrdən  bezib, o, falçı - cadugərin yanına gedir. Falçı onun başı 
üzərində od yandırır, bununla da görüntülər daha baş vermir? Lakin bir neçə ildən sonra 
yenidən az miqdarda görsənməyə başlayırlar. 
9. Evə qonaq gəlir,  qonaq  gecə xırıldayır, ev sahibi düşünür ki, yəqin xoruldayır, səhər 
qonaq deyir; “ niyə gəlmirdiniz, burada bir  ağ paltarlı adama oxşar bir şey məni boğurdu, 
mən ondan xilas ola bilmirdim, nəhayət, gücümü toplayıb onu itələdim, o geri çəkilib 
divarın küncünə girdi”. Həmin evdə başqa vaxtda digər qadın qonaq isə danışır ki, tezdən, 
o, yanında bir qız görmüşdür. 
10. 12 yaşlı oğlan uşağı-Ramazan  qəfildən qaçaraq  Qovaq ağacı altında samovar və dəm 
çayniki olan çay süfrəsinə yaxınlaşır, çayniki alıb samavara çırpır, sındırır və qaçaraq 
sürətlə ağaca çıxır, ağacın bir budağı üstündə gəzərək oynayıb – oxuyur, halbuki tutmağa 
bir şey yox idi, lakin o yıxılmırdı. Camaat toplaşır və onu zorla kəndirə bağlayıb  yerə 
düşürürlər, o halsız vəziyyətdə idi, güclə nəfəs alırdı. O, yatıb yuxya gedir, 3 gündən 
sonra oyanır, və başlayır başqa dildə (Ərəb)  Quranı oxumağa, hansı ki o, heç yazıb - 
oxumaq bilmirdi. Sonra məlum olur ki, onun ekstarasens qabiliyyətləri əmələ gəlmişdir, 
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insanlara uzaqdan təsir edə bilir, istədiyi hərəkəti adamlara etdirə bilir,  baxmaqla sacı 
yarım metr yuxarı qaldırır. Dırnağı üzərinə qələmlə yazmaqla müxtəlif təsirlər göstərə 
bilir və s. 
Son tarixi faktlar. 
11. Balaca qız uşağının bədəni yaralar tökür, qan xəstəliyi aşkar olur. Xalq ekstrasens 
qadını bunu baxıb deyir ki, əsas məsələ sənin adındadır. Adınla sənin mahiyyətin arasında 
uyğunsuzluq var, adını dəyış. Belə edilir. Xəstəlik sağalır, lakin bu uşaqda fövqaladə 
qabiliyyət – intiusiya, görücülük yaranır. 
12.  Müxtəlif yerlərdə  ildırım bəzi kişilərin  lap yanında yerə düşür və böyük cərəyan 
axır, sağ qalırlar . Sonra birində gipnoz etmə qabiliyyəti , digərinin özündə deyil,  
uşağında rentgen göz  və qabaqcadan görmə qabiliyyəti  yaranır. Bəzilərində heç nə 
olmur, bəzilərində baş ağrıları yaranır. 
13.  Klinik ölüm keçirəndən sonra bir çox hallarda həmin insanda fövqaladə qabiliyyətlər 
meydana çıxır. Rentgen - göz yaranır, o, insanının və  şeylərin daxilini, divarın arxasında 
nə olduğunu şəffaf görür, xarici dildə danışmağa başlayır. Aleksey adlı oğlan 7 dəfə 
klinik ölüm keçirmiş və onda müxtəlif qabiliyyətlər – yaşıl  rəngli varlıqların görünməsi , 
hərəkətdə olub yanından ötən maşın - xəyalın  görünməsi, əvvəldən görmə, kartların 
üstündən baxmaqla altındakı nişanı görmək – yaranır (Rossiya TV- 1 kanalı  23.04.2007). 
Gipnozla klinik ölüm vəziyyətinə salınan insanlarda baxışlar və dərk etmə - qiymətləndirmə 
xeyli dəyişir. Bu habelə təbii klinik ölüm keçirən insanlarda da müşahidə olunur. 
14. Nikola Tesla (1856-1943)  anası öldükdə, o uzaqda idi və havada onun surətini 
görmüşdü və başa düşmüşdü ki, anası öldü. Eynilə, indiki zamanda da bir çox adamlar 
qohumları öldükdə onların surətlərini havada görə  bilmişlər. Özüm də buna şahidəm.   
15. Nostradamus fenomeni, Bibliya peyğəmbərlərinin yuxusunu, eşitdiyi səsləri , 
başlarına gəldiyi fiziki hadisələri, videniyelərini yenidən yada salın, Vanqanı yada salın. 
O deyirdi ki,  naməlum surət görmüşdür və o həmişə onun yanındadır. O, onun gözü ilə 
görür, onunla  hiss edirdi; müxtəlif cadügərlərin metodlarına baxın, dedikləri  sözlərin 
mənbəyinə fikir verin - çoxusu üçüncü şəxsin adından danışır. 
16. 2007 ildə müşahidə edilən hadisə:  orta yaşlı kişi  yataqa girərkən çətin yuxuya gedir 
və çox ayıq yatır, yuxuya keçmə anında bir neçə dəfə  hiss edir ki, ondan bir adam ayrılıb 
uzaqlaşmaq istəyir və bu zaman o tez qalxıb onu tutmaq istəyir, lakin bu xəyal dərhal yox 
olur,  yaxud nəinsə bəzən belə anda  onun şüuruna daxil olduğunu , üzündə külək əsdiyini 
hiss edir. 
17. Ruh haqda digər tarixi müşahidələr xəbər verir ki, tarixdə bir neçə dəfə Deva 
Mariyanı (xəyalını) yuxuda və aşkarlıqda bəzi adamlar görmüşlər. Habelə yuxuda İsanı, 
və digər qədim müdrikləri  görənlər var. 
18. Evdə kişinin qarşısına qəfildən çoxdan ölmüş bir qadın qohumu paltarda olaraq, 
yaranır və ona yaxınlaşır və əlindəki tarelkanı ona verib deyir: ”Bu tarelka sınan zaman 
sənin atan müharibədən qayıdıb gələcəkdir” və yox olur. Sonra müəyyən müddətdən 
sonra həmin tarelka doğrudan da, təsadüfən düşüb sınır və kişinin atası gəlir. 
Qeyd edirəm ki, bu hadisələrin iştirakçıları heç bir psixi xəstəliyə malik deyildirlər. 
 
Analiz və mülahizələr 
      Bu hadisələr təqribən bütün fövqaladə hadisələrin qammasını təşkil edir. 
Bu real faktların anlanılması, düşünürəm ki, bəşəriyyətin böyük bir kəşvin astanasında 
olduğundan xəbər verir. İndiyədək elm bu məsələləri ciddi saymamış, ona görə tədqiq 
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etməmişdir. Dini xidmətçilər isə həqiqətin açılmasında maraqlı deyillər. Yalnız müstəqil 
intellektuallar bu məsələlərin həqiqi izahını tapmaqda maraqlıdırlar. Yuxarıda 
araşdırdığımız Energi - informasiya nəzəriyyəsi isə yarımçıq və həqiqətin tapılması deyil, 
məqsədi bir çox dini təlimləri  yeni mistika ilə əsaslandırmaq olduğunu aşkar etdik. Bizə 
isə həqiqət lazımdır. Analizdə bu nəzəriyyənin bəzi tapıntılarından da istifadə edəcəyik. 
     Bu hadisələrə necə izahat vermək olar?  Əlavə biliklər və eksperimentlər lazımdır. 
Çətinlik orasındadır ki, fövqaladə qabiliyyət əldə etmiş insanların əksəriyyəti, sirrin 
üstünün açılmasını istəmirlər, elmlə həqiqətin tapılması naminə əməkdaşlıq etmək 
istəmirlər, lakin öz gəlirlərini güdürlər. Kapitalizm sisteminin qəlblərdə yetişdirdiyi 
individualizm, yalnız öz gəirini güdməsi həqiqətlərin açılması üçün böyük maneyədir.  
Dini xidmətçilər isə,  eynilə, şəxsi mənafeni üstün tutaraq həqiqətin ümümiyyətlə 
açılmasını istəmirlər. Onların təcrübələri daha çoxdur.  Lakin yenə də qaranlıq, hansısa 
bir  işıqla aşkar  olacaqdır.  
Bütün  qeyd edilən və edilməyən, lakin mənə məlum   faktları ümumiləşdirərək aşağıdakı 
mülahizələri deyə bilərəm: 
1. Qədim insanlarla hansı hadisələr baş vermişsə (polterqeyst, xəyalların gəlişi, səs 
eşitmə, naməlum varlıqla güləşmə və s.) həmin hadisələr indi də baş verir. Qədimdə eyni 
tip hadisəni başqa cürə mistik formada izah etmişlər, bu günkü baxış isə olduğu kimi 
təsvir edir. Bibliyanın fövqəltəbii hesab etdiyi  faktları real həyatdan götürülmüş və 
məntiqlə montaj edilmişdir. Eynilə hər bir dini kitablardakı peyğəmbərlərə gələn səslər, 
tapşırıqlar, real həyatdan götürülmüş,  doğrudan olmuşdur. Şübhəsiz, əlavələrlə, şəxsi 
izahatla, müəlliflər tərəfindən deyil, başqaları tərəfindən dəfələrlə ağızdan keçərək 
əlavələr və  təhriflər  edilərək bizə gəlib çatmışdır. O peyğəmbərlərin başına nə gəlmişsə, 
indi də indiki adamların başına gəlir.   
Məsələn: Bibliyada ( Бытие 18 ) təsvir olunur ki., Avraam üç Qocanı görür, Saranın uşaq 
doğacağı xəbərini alır,  İakov Allahla güləşir, ona üstün gəlir, tutub saxlayır və ondan 
tələb edərək xeyir – dua, İsrail adı alır, bundan sonra onu buraxır (Бытие 32- 24). Bu 
hadisələr  yuxarıdakı faktladan 1 , 2  və  9-cu ilə uyğun gəlir. 
2. Ruh adlandırılan şeyin  simmetriya qanununa görə (cisim - anticisim) insanın xəyali, 
əks bədəni ola bilməsini fərz etmək olar. Bu halda onun nə üçün aqressiv olması izah 
oluna bilər. Fərz etmək olar ki, insanla paralel olaraq, görünür, onun doğulduğu zaman 
onun müxtəlif tip xəyalları, anticismi də formalaşır. İnsan  bioloji  elektromaqnit sahəsinə 
malikdir. Bu insanın hüceyrəsinin titrəyişi - həyatı ilə  və onun damarlarından qan və 
limfanın axması ilə, onlar ionlaşmış olduqlarına görə elektro maqnit sahəsi  və şüalanma 
yaradırlar. İnsan öldükdə, görünür, enerji mənbəyi kəsildiyinə görə bu sahə  onun 
beynindəki  yaddaşla  birlikdə  görsənməyərək həmin ərazidəki  yaxın bir əşyaya keçir, 
lakin uzaqlara getmir, nəsillə brlikdə müəyyən müddətə qədər qalır. Bunu ruh adlandımaq 
çox çətindir. Məsələ belədir ki, insan öləndə təkcə bir uçucu sahə ayrılmır. Bunların bir 
neçə olması ehtimalı var. Onda onların hansına ruh demək lazımdır? 
3. Ruhun insan öləndən sonra göyə qalxaraq nazik materiyaya keçməsini deyən (burada 
da bir fikir yoxdur) hinduist-buddist nəzəriyyəsini qəbul etsək, nə üçün onun göydə deyil, 
insanlar içində olması sualına cavab tapılmır. Və nə üçün məhz buddist nəzəriyyəsinə 
görə göydə olmalıdır? Buna sübut yoxdur, o nədirsə, göydə işi yoxdur, o yerdə insanlarla 
əlaqədardır. Göydə onun üçün maraqlı bir şey yoxdur. Ruhun nə olması təbiəti yenə də 
tam aydın deyil. 
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4. Fərz etmək olar ki, ruh adlanan varlıqlar ancaq insanla əlaqədardır- ya insanın əks 
surətidir, ya Deizm nəzəriyyəsinə görə öləndən sonra bədəndən çıxan candır. Platon da 
bədənsiz varlıqlar olduğunu demişdir  və onlardan ikisi ilə  söhbət etdiyi rəvayət edilir. 
Buna etiraz etməyə səbəb yoxdur. 
5. Faktlarda təsvir edilən və eynilə, qədim dini kitablarda da təsvir edilən bu hadisələrin 
və səsin mənbəyinə, insan formasındakı görüntülərə  Allah demək qeyri - mümkündür. 
Ümumiyyətlə, fövqaladə Allah anlayışının mənim fikrimcə, bu hadisələrlə əlaqəsi 
yoxdur.. Faktlar göstərir ki, bunu deməyə əsas yoxdur, çünki bu belə olsaydı, Allaha 
yazılan keyfiyyətlərlə ziddiyyət təşkil edərdi. Bu mənbələri Allah kimi qəbul etsək, onda 
ona yazılan keyfiyyətlərin səhv olduğunu qəbul etməliyik Yalnız primitiv biliksiz 
cəmiyyətdə - qədimdə bu görüntüləri və səsi Allah hesab etmişlər 
6. Qədim insanlar və bizə gəlib çatan dini mənbələrdə peyğəmbərlər həqiqətən, səs 
eşitmişlər, naməlum və ya  insan formasında varlıqları görmüş və xəbər almışlar. Bu fakt 
təsdiq olunur. Bu səs və hissləri  öz qavramalarına görə Allah hesab etmişlər. Lakin onlar 
səhv anlayaraq, onları Allah hesab etmişlər. Belə hesab etməyə kifayət qədər əsas və 
məntiq yoxdur. 
7. Əgər onların eşitdiyi mənbəni, gördüklərini Allah hesab etsək (əsas yoxdur), onda biz 
indiki belə adamların da Allahla danışmasını və onları da peyğəmbər saymalıyıq. Niyə  
saymayaq?  Dini xidmətçilər, şübhəsiz, bundan imtina edərlər. Bu halda hansı əsasla 
keçmişdəki Səs Eşidənləri peyğəmbər, indiki Səs eşidənləri isə  isə qeyri - peyğəmbər 
hesab etməliyik?  Əsas yoxdur. Lakin bu hələ azdır, əgər bunu qəbul etsək, yenə də 
Tanrıya ziddiyyətli xassələrin  verildiyini aşkar edərik. Axı  O,  birinə bir məsləhət, 
digərinə bunu öldürmək haqda göstəriş verə bilməzdi. Bu məntiq sübut edir ki, bu səslər 
Tanrı ola bilməz və insanın öz şüuru, mənafeyi ilə  əlaqədardır. 
8. Analiz müəyyən edir ki, həm keçmişdə həm indi eşidilən səslər və görüntülər 
universallığa deyil, yalnız  həyatın bir parçası üçün, yəni bir spesifik ərazidə və ya insan 
üçün fraqmentar məsələnin həllində iştirak etmişdir. Məsələn, Yəhudilər üçün təkcə 
onların seçilməsi və onların probleminin həlli( başqalarının bu zaman zərər çəkəcəyini 
nəzərə almadan), müasir dövrdə isə məsələn, Naranın seçilməsi, ona Səsin müxtəlif xəbər 
verməsi və  ona təkliflər edilməsi ( bax fakt 1.6). Habelə Quranda bir neçə yerdə deyilir “  
Allah özü bilər kimi düz yola, kimi səhv yola salar, istədiyinə kömək edər”. Bu düzgün 
anlama və müşahidədir. Müxtəlif sübutlar gətirmək olar ki, müxtəlif adamlar hansı 
prinsipləsə (yəqin ki, bu oxşara qayğı, uyğunluq prinsipidir) müəyyən edilir və onların 
şəxsi, habelə fraqmentar məsələsi müəyyən üsulla ( xəbərlə, seçim məsləhəti ilə, 
qabiliyyət verilməklə) həll olunur. Başqa sözlə, seçilmiş adamın qayğısı  çəkilir, lakin 
icmanın, kollektivin, başqaların zərər çəkməsi ikinci dərəcəli baxılır. Məsələn, Naranı 
alan adam peşman olduğunu ona deyəndə o demişdi: “sən seçilmisən”. Yenə o dedi: 
“mən istəmirəm” . Nara dedi: “sənin başqa yolun yoxdur”. Bu seçim nəticəsində onun əri 
əzablara düçar oldu. Lakin bu əzabın  başqa nəticələri oldu. Habelə Quran və Bibliya belə 
faktlarla doludur. Çox güman ki, ancaq təklərə deyil, bütün insanlara onun qayğısını 
çəkən varlıq yaxınlaşır və müəyyən istiqamət verir. Hamıdan xəbərimiz olmadığı üçün 
hələ bunu təsdiq edə bilmirik 
9. Səslərin və görüntülərin Allah tərəfindən olması ümumi  anlayışa görə qəbul edilə 
bilməz, çünki universallıq xarakteri itir. Bu halda onun fərdi, hər adamın, ailənin , 
millətin, qəbilənin , tayfanın öz fərqli  Allahı olması ehtimalı yaranır. Bu da daha 
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qədimlərdə müxtəlif ilahilərin olması, hər məsələnin, hər insanın, millətin öz Allahı 
olması baxışlarına gətirər və bu baxışların daha düz olmasını qəbul etməli olarıq. Habelə 
qəbul etməli olarıq ki, hər Allah məhz öz seçilmişini müdafiə edir, seçilənlərin  müharibə 
etmələrinin, haqlı və haqsız olmalarının, birgə sülhdə yaşayıb – yaşamamasının,  
başqalarının əzabı həmin Allah üçün əhəmiyyəti yoxdur. Yəni onun göstərişləri absolyut 
olaraq icmanın əxlaq və ədalət prinsipindən, ümumi xeyirindən kənardadır- yalnız 
təklərin (və ya qrupun) xeyri güdülür. Belə xassəni qəbul etməyə hazırıqmı? 
10. Müəyyən edirik ki, səs mənbəyi (və yaxud ekstrasensin gördüyü surət ) abstrakt 
fikirlə, ümumbəşəri həqiqətlərlə, əxlaq prinsiplərilə, elmi terminlərlə danışmır, məhz 
həmin insanın, zamanın anlayacağı dildə, elə onun öz dünyagörüşü səviyyəsində, həmin 
ərazinin, yaşayış məskənin adətləri, mədəniyyəti səviyyəsində, habelə həmin milli dildə 
və məhz həmin adamın mənafeyini güdərək  məlumat verir. Məsələn, Naraya onun 
gördüyü baş haqda səs demişdi ki “O, Allahdır” - Nara Allaha inanırdı. Buradan bu nəticə 
çıxır ki, SƏS, hər millətdə və həmin insanın öz mühitində formalaşmış, yetişmiş səs 
mənbəyidir, onun ailəsi, mənafeyi,  inamı ilə bağlıdır.Bunun insanın öz beyninin məhsulu 
olması daha ağlabatandır. 
11. Bu səslərin, görüntülərin Allah deyil,  insanı xarakterdə, insani formada olması onun 
məhz insandan ayrılan və ya yaranan hissə olmasını fərz etməyə əsas verir. Belə ki, bu 
səslər seçdiyinin qayğısını çəkirsə, deməli, onun nəslindən gələn və ya onunla əlaqəsi 
olan varlıqdır. Bəs onun adı nədir?  Seçdiyinə qayğı göstərirsə, özgələrin  belə 
müdafiəçisi yoxdur? və o əzab çəkməlidir?  Nəticə: Onun adı  Allah deyil. 
Heyvanların – inəyin, qoyunun, atın da hətta cansız cisimlərin,  maşının belə surətləri 
olması fərz edilir və müşahidə edilmişdir. Bu son ifadə yenidən insandan ruhun 
ayrılmasına şübhə yaradır, belə, ki əgər maşın və ya təyyarənin canı yoxsa, yəni ondan da 
ruh ayrılmırsa, nə üçün müəyyən yerlərdə onların səsi və surətləri meydana gəlir? 
Görünür, dünyanı ən azı iki formada qəbul etməliyik:  maddi dünya və  xəyali dünya - 
surətlər dünyası; xəyali dünyada bütün cisimlər və canlıların olduqları kimi xəyalları 
paralel qalır, yalnız insan şüuruna bəzən aşkar olur. 
12. Bu varlıqlar göydə - əvəllər fərz edildiyi kimi - deyil, yerdə konkret yarandığı insan 
məskəni ərazisində ( bax yuxarıdakı  faktlara) mövcud olurlar - başqa yerə gedə bilməz, 
uyğun sahələr yoxdur. Onun “qəbulediciləri” yalnız həmin kənddə, ailədə, həmin 
yerdədir. Əlbəttə Pravoslav kilsəsi deyə bilər ki, bu fikirlər Allahın şəxsi olması  - yəni 
hər insanın( ailənin ) öz şəxsi Allahı olması fikrini təsdiq edir( belə bir nəticə onun 
universal dünya yaratmaq və idarə etmək xassələrilə düz gəlmir). Yəhudilər də Allahı 
özlərininki sayır. Belə düşünsək, onda onun univesallığı - ümumi qayğı funksiyası  itir. 
Bu halda Allahı ümumi deyil, fərdi, hər kəsin (yəqin, habelə hər millətin) öz Allahı 
olmasını qəbul etməli olarıq. Yuxarıdakı faktlar, habelə belə nəticəyə gəlməyə kömək 
edir ki, görünür ən qədim insanlar ona yaradıcı, idarə edici funksiyanı öz fantaziyalarına 
görə vermişlər, lakin bu hiss şəxsi olmuşdur. Onun hər bir adama kömək etmək və 
məsləhət – xəbər verməsi faktı isə onun dünya işlərindən məlumatlı, xəbəri  olmasını 
sübut edir - əks halda o məsləhət və xəbər verə bilməzdi. Belə məlumatlılıq isə hər şeyin 
əvvəldən dəqiq müəyyən olmasını - determinizmi sübut edir, eynilə  ciddi səbəb - nəticə 
asılılığının, mühit – element;  çoxluq və tək  asılılığının, dəqiq qanunauyğunluğun 
olmasını sübut edir. Belə olmasaydı, Mənbə heç bir xəbəri, məsləhəti verə bilməzdi. 
Yalnız qaydalı quruluşların gələcəyini əvvəldən bilmək olar. Bu mənbəyə, şübhəsiz, 
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düzgün və layiq ad vermək lazımdır. Allah adı primitiv dünyagörüşlü insanların  verdiyi 
addır, gerçəkliyi əks etdirməyən, mistik, həqiqəti aşkar etməyən, başa düşülməyən, 
mücərrəd addır. Onun adını Zəka, yaxud Həqiqət çağırmaq daha düzgün olardı. 
13. Mələk,  cin və ya ruhlar adlandırılan varlıqlara  Allah deyə bilmərik. Onlar da Allahın 
fiziki mənasından, konkret olaraq şüurlu insandan yaranır və real parametrlərə, xassələrə 
malkdir, nəhayət, hər hansı təbii maddi obyektlərə hoparaq öz ilkin mahiyyətlərini tərk 
edirlər.  
14. Onlar, insan təbii evolyusiya ilə yaranandan sonra meydana gəlmişdir. Onların 
insanın anticismi və ya bioloji,  elektro maqnit xüsusiyyətlərinə malik emosiya, ağıl və 
fikirlərinin bir sistemdə birləşməsi,  sistemik struktur olması fərz edilə bilər. Yəni sistem 
xassələrinə malikdir: Mühitdədir, mühitin hissəsidir. Onlar da bir - birilə birləşib eqreqor 
sahələr yarada bilərlər. 
15. Onlar maddi obyektlər yaratmaq qabiliyyətinə malik deyillər. İnsanın hissləri, fikri, 
ağlı vasitəsilə əsasən mürgülüyəndə, şüur altı aktivləşəndə insanla (çox cüzi miqdarda) 
əlaqədə olur. Məlumat verə bilərlər, səs, fikir, hiss formasında. 
16. Onlar insana səs, fikir, hiss kimi aşkar oluna bilərlər, bu onların xassələridir. Fiziki 
olaraq isə incə  – yaşıl və  göy işıq kompleksi, incə külək burulğanı, istilik gətirən  
elektromaqnit sahəsi, hansı ki insanın temperaturunu qaldırır, insanı tər basır, - kimi 
reallaşır. Müşahidələr göstərir ki, gecə yatdıqda onlar yarı yuxulu zamanı insanın burun 
deşikləri ətrafında , üzündə, qollar açıqdırsa, qolları üstündə gəzişirlər, burun 
deşiklərindən sanki qarşılıqlı təsirdə olurlar. Güman edildiyi kimi insanın baş beyni 
vasitəsilə əlaqədə olmayıb, bunu nəfəs almaqla, ya onlar enerjilərini bərpa edir, yaxud 
insanın daxilinə girirlər. (müşahidələr var). Bibliyada cinin insana və donuzlara daxil 
olması, İsanın onları çıxartması təsvir olunur. İnsan ölmə prosesində,  yüksək 
temperaturda, lap ölümcül vəziyyətdə , dərin gipnozda, aritmiyanın uzun 
fasiləsində(yuxuda), eynilə mürgüləyəndə onlar aktivləşirlər. İnsanda bəzən qaranlıq, qara 
paltarlı (formasız, şara bənzər)varlıq təəsüratı yaradırlar. Bu zaman  real şüur zəyifləyir, 
alt şüur həyatla əlaqəsini itirərək , ayılır və o bunları görür. İslamda insan ölərkən bu 
hadisəni belə qavrayırlar: “əzrayıl gəlib canı alır”. Doğrudan da, bu zaman adamlar belə 
varlıq görə bilərlər. 
17. Onların insanın ailə quruluşuna oxşar quruluşu olması fərz edilir. (müşahidə  var). 
Dünyanı, insanları onlar idarə etmirlər. Onlar əsasən şüurun çox zəyif vəziyyətində,  lakin 
şüur altı güclü insanları tapır, onlarla əlaqəyə girirlər. Onlarla əlaqəyə meditasiya  ilə, 
mürgüləməyə başlayanda girmək olar. Lakin çox ağıllı adamla, nadir  kontakt  haqda 
məlumat var. Onlar qruplara, pillələrə bölünə bilər. Görünür, enerji səviyyəsinə görə bir - 
birindən fəqlənirlər, buna fiziki  əsaslar var.  
      Enerji informasiya təlimi deyir ki, onlar ierarxik pillələr əmələ gətirir və ən yuxarıda 
təmiz ruh – dünya zəkası  durur. Beləliklə yuxarıda Allahı, aşağı pillələrdə isə 
emosiyaları - yaxşı və pis  hissləri əks etdirən ruhları yerləşdirirlər.(Maxayana 
buddizmini təkrar edərək, lakin orada ən yuxarıda Təmiz Ruh durur – hinduslar buna  
Allah demirlər). Nəinki bu pilləkəndə ruh adlanan ruhlar, habelə burada  cinlər, mələklər 
adlanan və ya adı olmayan  varlıqlar da yerləşə bilər.  Bu tamamilə özünü aldatma və 
sadəcə qədimdə anlamadan qurulan Allah ideyasına yeni yer tapmaqdır. Nə üçün bunu 
Allah adlandırmaq lazımdır?  Bu heç cür yenə düz gəlmir, onun universal xarakteri təmin 
olmur. Səslər, hisslər vasitəsilə yalnız (onlara) maraqlı adamın şəxsi problemi həll 
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olunması müşahidə edilir. Lakin ictimai problemin - insan cəmiyyətinin kamil təşkilatı 
probleminin həlli haqda hələ məlumat alınmamışdır. Bir şəxsin şəxsi probleminin həllini 
təklif edən – məsləhət görən bu mənbə bu həllin cəmiyyətin bütün digər üzvlərilə 
əlaqədar, daha rasional  formada təklif etməmişdir. Ona görə də əgər bu mənbə Tanrı 
hesab olunsa, cəmiyyətin birgə yaşayış, icmalar arası davranış modelini təklif etməmişdir, 
birininə qayğı göstərməklə digərinin insan haqlarını, azadlığını pozmuşdur. Buna 
ümumi xeyirxah funksiyalar yazaraq, hansı ki həyatda hamı üçün təsdiq olunmur., Tanrı 
deyə bilərikmi? Əlbəttə yox, bu mənada bütün Bibliya və digər müqəddəs kitabların bu 
mənbəyi Tanrı hesab etməsinin səhv olması sübut olunur. Yəni o peyğəmbərlərin Tanrı 
ilə danışması olmamışdır – bu onların səhv anlamaqları, illuziyalarıdır.  Habelə Onun 
Allah adlandırılması onun quran, yaradan  funksiyalarına zidd olur, çünki , fiziki dünyaya 
- şüursuz dünyaya təsiri qeyri - mümkün olur. Əgər onların material dünyaya - həm canlı, 
həm cansız – ağıllı təsir edə bilmələrini qəbul etsək, onda biz atomu yaradan zərrəciklərin 
(zərrəcikdən yaranan dalğaların, atomların) şüura – zəkaya, başqa sözlə “həyat 
proqramına” malik olmalarını qəbul etməliyik. Lakin biz təsir görürük, lakin bizim 
fikrimizcə ağıllı, məqsədyönlü təsir görmürük. 14-cü faktı analiz etdikdə müəyyən olur 
ki, insan təkcə bədən və şüurdan ibarət deyil, o, ən azı hələki müşahidələrə görə 3 
elementdən ibarətdir. Adını dəqiq demək mümkün olmasa da, insanın  azı 1)bədən, 2)  
can və 3) enerji informasiya kodundan (ruh) ibarət olmasını, güman ki, qəbul etməliyik. 
Buddizm də insanın təkcə bədən  və ruhdan olmadığını hesab edir. Ruh adlanan bu 
hissənin müxtəlif hissələrdən olmasını qəbul edir. Bu məsələ araşdırma tələb edir.   
     Müqəddəslərin yuxuda görülməsini   necə izah etmək lazımdır? Onlar 2000 il bundan 
əvvəl yaşamışlar. Bu görüntülər onların ruhu olmuşdurmu? Bu sübut kimi qəbul edilə 
bilərmi ki, ruhlar əbədi yaşayırlar?  Çox uzaq bir insanı, məsələn, Adəmi, Nuhu seçib 
insandan gipnoz altında onları necə gördüyünü soruşsaq, şübhəsiz, müəyyən təsvir 
alacağıq. Bu o deməkdirmi ki, onların ruhu yaşayır? Görünür, burada psioxologiyanın 
yuxu haqda nəzəriyyəsi istifadə edilməlidir. Bəli, konkret adamların öz yaxın qohumlarını 
yuxuda görməsi və konkret məsləhət və xəbər alması faktları var. Müqəddəslərin 
xəyalının gerçəkdən gəlməsi və kontaktda olması - əgər olmuşsa - onların (nəinki onların, 
habelə başqa güclü enerjiyə malik olanların) enerjetik kodunun mövcud olması haqda 
sübut ola bilər. Bu isə belə xəyalların daha uzun zaman mövcud ola bilməsini güman 
etməyə gətirə bilər. Lakin bunu kitabda yazılması  və insanların onlar haqda oxuması və 
şüurlarda yada salınması, nəticədə hər adamın  onlar haqda təsəvürə malik olması ilə və 
beyinin (əlamətlər, açar sözləri vasiəsilə)obraz  yaradıcı qabiliyyəti ilə əlaqələndirmək 
daha rasional olardı. 
18. Təsvir edilmiş faktlar içərisində Naranın babası fenomeni xüsusidir, onun qabiliyyəti 
söz - ovsunla  və fikirlə  təsir deyil, əsasən kənar görünməz qüvvələrin vasitəsilə, onların 
idarə olunmasılə baş vermişdir 
19. Bu faktlar daha dərin izahlar verməyə və dünyanı anlamaq üşün tam düzgün 
nəzəriyyə qurmağa imkan verir. Xəyali varlıqların, ölmüş adamların ruhlarının (hələ bunu 
sadəlik üçün ruh adlandıraq) daha çox məlumatlı olmalarını, -  halbuki real həyatda - 
ölməmişdən əvvəl, şübhəsiz, onlar bu qədər biliyə malik olmamışlar- aşkar edirik. 
Yadımıza  buddizmin dünya ruhu – dünya zəkası ideyası düşür, sanki doğrudan da 
öləndən sonra insandan ayrılan həmin astral-mental hissə- ruh, görünür, həmin zəka ilə 
əlaqədə olur və biliklənir- məlumatlanır və ruhi bəşəriyyət (üzvü ) maddi bəşəriyyətə 
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(üzvünə) qohumluğu, ailə münasibətlərinə görə və simpatiyasına görə uyğun insanları 
seçərək əlaqəyə girir, qayğı göstərir, məsləhət verir. Belə bir müddəa Tanrıya əsaslanmış 
dinlərin bazasının anlamadan, səhv qurulduğunu aşkar edir. Həmin ruhanilərin 21-ci 
əsrədək bilmədikləri, anlamdıqları fenomenə Tanrı adı verərək, onun adından sui - 
istifadə edərək, öz bizneslərini qurduğunu- insan şüuru, davranışı üzərində hakimiyyət 
quraraq, onları şəxsi mənafesinə uyğun istifadə etmələrini aşkar edirik. Belə bir həqiqət 
tezliklə dinlərdə böyük inqilabın baş verəcəyini, yalan və uydurmalardan imtina 
ediləcəyini, ruhanilərin elmin dünyanı dərk etməkdə yeganə düzgün metod olmasını 
qəbul edəcəklərini xəbər verir. Həqiqəti görməyə çalışan bəzi müasir teist dini alimlərin 
artıq məsələni dərk etməyə başladıqlarını sezmək mümkündür.  
20. Faktlar bizə dünyanın tək material dünyadan ibarət olmadığını, onun bütöv 
hissələrdən olduğunu yenidən göstərir. Burada yeni bir biliyə rast gəlirik.: - Məhz şüurlu 
varlıqlar insan və bəzi daha ağıllı heyvanlar öldükdən sonra onların astral mental 
strukturu ayrılaraq yeni bir görsənməyən dünya sistemi yaradırlar – bu dünya 
məlumatları, bilikləri, qanunları əhatə edən idrak xarakterlidir, bu idrak fasiləsiz artır və 
onun üzvləri məlumatlanırlar  və canlı varlıqlarla bəzən əlaqəyə girərək onlara müəyyən 
bilik verir, yol göstərir. Oğru, qatil, qəsbkar, paxıl, düzgün, ədalət sevən,əxlaqla yaşayan  
- hər cür insan özlərinə oxşar belə xəyali varlıqlardan məsləhət, kömək ala bilər. 
Keçmişdə insanlar bu mənbəni səhvən Tanrı sayıb. Ona uydurma funksiyalar yazmış və 
cəmiyyəti, özləri də bəzən bilmədən aldatmaqla öz xeyirlərinə istifadə etmişlər. Bunu 
təkcə Hindistan, Çin, Cənubi Şərqi Asiya dinləri  ( buddizm , hinduizm, konfuçilik və s.)  
etməmişlər. 
21.Çox ehtimaldır ki, Xıdır Nəbi,  Küpəgirən qarı və  digər  millətlərin mifologiyasındakı 
oxşar personajlar, məsələn, Baba - yaqa haqda  əfsanələr real varlıqlardır. Və həmişə 
özlərini göstərir. Bunları xalqlar uydurmamışlar, gördüklərini demişlər. Bu obrazların 
siyahısını tutmaq, hekayələrini yazmaq və dəqiq analiz etmək lazımdır. Bu bizə dünyanı 
dərk etməkdə kömək edər. Bu fenomenlər hələ dinlərdən əvvəl olmuş və rəvayətlər  
yaranmışdır. Dinlər, xüsusilə teist dinlər yaranarkən onların yaradıcıları bu faktlardan 
istifadə etmiş, başa düşməmiş, lakin onların hamısını uydurduqları  tanrı anlayışında əks 
etdirmişlər, özlərini isə rəqabət  və eqoizm səbəblərinə görə ləğv etmiş söhbətlərdən 
çıxarmağa cəhd etmişlər. Lakin məqsədlərinə nail olmamışlar. Xalqlar öz tarixlərini, 
rəvayət və nağıllarını unutmamışlar.  
Nəticə.  
Beləliklə, bütün toplanmış faktlar, tarixi məlumatlar, bu günkü müşahidələr Allahın 
fövqəltəbii mahiyyət daşımadığını, naməlum deyil, məlum, konkret məna daşıdığını və 
dərk edilən olduğunu sübut edir. Onun indiyədək  hesab edilən heç bir qeyri - material 
görsənən  varlıqla oxşarı yoxdur. Müşahidə və eşidilən səslər, hisslər, fikirlər, habelə cin, 
mələk, ruh adlandırılan heç bir şey ümumi bəşəriyyət üçün , universal dünya üçün Allah 
hesab edilə bilməz və bu funksiyaları daşımır, buna bir dənə də sübut yoxdur. Lakin hər 
bir sağlam insan eşitdiyi səsi  gördüyü formanı və işığı özü üçün xoşu gəldiyi adı verərək 
fərdi köməkçi dost,( ilahi, Tanrı, Allah, mələk)  hesab edə bilər. Bu onun şəxsi işidir. 
Əgər o, sabah durub desə ki, mənə müəyyən tapşırıqalr verilib ki , başqalrını gərək 
öldürəm və bu milləti özümə nökər edəm və yaxud hamı mənə inanmalıdır,  o, 
düşünməlidir ki, başqasının da Allahı eyni sözü o biri tərəfə deyə bilər, şübhəsiz, deyir. 
Nəticədə onlar deyilən səsə deyil, real münasibətlərə baxaraq maddi güclərin balansına və 
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sülh şəraitində yaşamağın daha səmərəli olmasını aşkar edərlər.  Xarici mühitdən səslə, 
görmə vasitəsilə alınan məlumat digər insanları özünə tabe etmək aləti rolu oynaya 
bilməz. Burada heç kəsin mənəvi haqqı yoxdur, aldığı məlumata uyğun olaraq  başqasına  
zorakılıq etsin. Bu mənada Yəhudi və islam ruhaniliyinin Allahın adına yazdığı başqa 
millətləri və insanları zorla tabe etmək və olmayanları qırmaq tələbləri və strategiyası 
antihumanist və kökündən səhv baxışlardır. Burada zorakılıq və qəsblər üçün Allah adı 
vasitə kimi istifadə olunmuş, qeyri - etik hərəkət olmuşdur. Onların güman etdiyi bu 
mənbə Allah olmamışdır.  İnsanlar bilməlidirlər ki, onların   səs və görmə ilə aldıqları 
məlumatın mənbəsi Allah deyildir. Bu mənbə ya: 1. Xəstəlik nəticəsi, zərbə,  beyin 
zədəsi, qarabasmadır, belə ki, uzun evolyusiya zamanı insan beyni böyük hiss etmə 
qabiliyyətinə, telepatik fikir  ötürmə - ünsiyyət metoduna, rentgen görmə, əvvəldən 
görmə qabiliyyətinə malik olmuşdur. Bu paralel olaraq beyin hissələrinin, qırışlarının 
yaranmasına səbəb olmşdur. Sonralar bir çox qabiliyyətləri  yeni həyat tərzi, mədəniyyət 
nəticəsində az istifadə etdiyi  və ya istifadə etmədiyi üçün, bu qabiliyyətlər unudulmuş, 
lakin material imkanlar -  beyin forması, maddəsi qalmışdır. Zədələnmə və xəstəlik 
zamanı, ildırım yaxın vurduqda bu sahələr oyanır, keçmiş qabiliyyətlər özünü  göstərir.   
2. Və ya   görsənməyən insanı elektromaqnit - bioloji -  informasiya strukturlardır. Bu 
sonuncular  az öyrənilmişdir və sui - istifadə obyekti ola bilməz. Ümumbəşəri əxlaq buna 
icazə vermir.  
Eynilə, tarixən  Allah, mələk cin  adları səhvən verilmişdir, mənası, onlara verilən 
mənada deyildir. Allah anlayışının absolyut olaraq, heç bir fövqəltəbii mənası və cin, 
şeytan və mələklə, ruhla əlaqəsi yoxdur. O birisilər isə məhz tarix ərzində  insandan 
ayrılan astral və mental xarakterli müxtəlif növ enerji informasiya strukturlardır. 
Bircə  məna qalır -  bu sonsuzluq,  ümumi davamiyyətdir, olandır, olmaqdır, bütün 
mühitdir - Buna Tanrı deyə bilərik.  Lakin heç kimin mənəvi ixtiyarı yoxdur  ki, biliyi 
zorakılıqla  onun kimi düşünməyə, sitayiş etməyə , başqalarını özünün şəxsi mənafeyinə, 
hakimiyyəti əlinə almağda  vasitə  etsin. Bunu insanlar yaddan çıxarmamalıdırlar. 
Hamının qəbul edə biləcəyi ümumi mənəvi əxlaqi dəyərlər - ədalət, üstün qanun 
olmalıdır, nəinki xəyali varlıqların iradəsi - tapşırıq və məsləhətləri. Onlar  insanı yoldan 
çıxara bilər. 
 
Allahın ümumiləşdirilmiş mənası.  
Allahın ümumi mənası fiziki və psixoloji mənanı əks etdirir. Allah anlayışında 
fövqəltəbii, dünyadan kənar məna yoxdur. Belə mənanı səhvən maraqlı adamlar 
uydurmuşlar.  
Bələliklə, Allah bütövlükdə mühit , mühitin ən azı iki öz hissəsinin birləşməsində iştirak 
edərək mühitin yeni 4 - cü elementinin yaranmasına   və beləliklə, mühitin, varlığın 
müxtəlif kombinasiyalaının törənməsinə gətirən, harda kı, ilk mühitlər sonrakılar üçün 
mühit rolu oynayır, eləcə də müxtəlif zamanlı sonların gəlməsilə ilk vəziyyətinə 
qayıdaraq yenidən siklik təkrarlanmasından ibarət  sonsuzluq və davamiyyətdir. Allahın 
qanunları isə bu prosesdə  iştirak edən qanunauyğunluqlardır. 
İnsan psixikası üçün Allah bu reallığa  onun qanunauyğunluğuna, prinsiplərinə  inamdır.  
Bütün görsənməyən  şüalar, şüurlu varlıqlar mühitin yaratması nəticəsidir. 
     Mühit yaradıcı və idarə edici rolu oynayır. Baş mühit - kainat, sonrakı yaranan 
mühitlərə; və ierarxık olaraq  əvvəlki mühit sonrakına nəzarət və onu idarə edir. Nəticədə 
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bütöv bağlanmış əlaqəli qarşılıqlı təsirli sistem alırıq. Hər əvvəlki mühit sonrakıları özünə 
daxil edərək, özü formalaşır, həm də ayrıca hər birini idarə edir.( bax hissə 1). 
 Qısa ifadə edilsə Allah - Mühit, mühiti formalaşdıran qanun və qanunauyğunluqlar , 
səbəb- nəticə asılılığı, İnam, olmaq ( существование), sonsuzluq, davamiyyətdir. 
 
Dünya Allahın planı  iləmi yaranmışdır? 
    Bəzən dünyanı dərk etmək istəyən filosoflar dünyada bir məqsədin olduğunu qeyd 
edirlər. Və bu məqsədi irəli sürənin Allah olduğunu qəbul edirlər. 
Dünya və hər bir şey nədir? – Çoxluq, sistemdir; Şeylərin hərəkətdə olmasının səbəbi 
nədir? -  olmaqdır. Lakin  rahat, onun zəruri, ən yaxşı ola biləcəyi formada və şəraitdə 
olmaqdır. Lakin olmağın formasını təkcə özü müəyyən etmir. Bu olmaq forması çoxluq 
içində çoxluğun da tələbini icra etməklə, ona uyğun olmaqla iki elemntin: - özü və 
mühitin qarşılıqlı razılığı əsasında müəyyən edilir və fasiləsiz  evolyusiya - uyğunlaşma –
olma forması, özünün və mühitin əlaqəli dəyişməsi prosesi başlayır. Demək, olmaq 
şeylərin, dünyanın məqsədidir, öz ölçümüzlə  ölçsək. Bütün canlılar, insan doğulan andan 
hətta mayalanma anından olmağa - olmaq məqsədinə çalışır. Spermatozoid də qadın 
yumurtası ilə birləşməklə olmağa çalışır. Qapalı düşüncəli idealist və dini filosoflar 
güman edirlər ki,  olmaq, yəni həyat Allahın planı və məqsədidir, onun məqsədi həyatı 
yaratmaqdır. Biz görürük ki, bu naməlum qüvvənin deyil, məhz hər şeyin öz olmaq  
məqsədidir. Lakin onlar həyatı təkcə canlılara aid edirlər. Bəs cansızlar - daş, dəmir, Ay, 
Günəş, ulduz ? Biz belə müşahidə edirik ki, həyat olmaq deməkdir. Həyat - olmaq 
məqsədinə hər bir şey aiddir. Hər şey olmağa məcburdur. Olmaq hər şeyin məqsədidir. 
Elektron, protonun ətrafında dövr, yaxud rəqs edir. Nəyə görə? -  olmaq üçün, protonla 
birləşmək üçün birləşə bilmədiyinə görə protonun itələmə qüvvəsi onun qarşısını alır və o 
ellips - yumurta  formalı  hərəkət yollarından ibarət bulud yaradır.  Rotor və ya stator 
digərinin qaçan maqnit sahəsində, o maqnit sahəsilə birləşməyə çalışır və konstruksiya 
buna  heç zaman imkan vermədiyi üçün,  baş tutmur, o fırlanmağa başlayır, nəticədə 
elektrik motoru alırıq. Şüurlu insanda isə olmaq məqsədilə həyat prosesi baş verir, uzaq 
məqsədlər qoyulur və onlara çatmaq üçün həyat qurulur. Məqsədlər isə qurtarmır. 
Müşahidə olunur ki, bəzən məqsədə çatmaq varlığın sonunu gətirir. İnsan qoyduğu 
məqsədə çatanda, bu ona  şadlıq gətirmir : əziyyət və rahatlıq hissi bir - birini 
neytrallaşdırır, nəticədə böyük sevinc hissi yaranmır, artıq onda yeni məqsəd var, onu 
nayrahat edəcək digər problem var.  
Nəticə: teizmin naməlum hesab etdiyi Allahın məqsədi  və planı insan deyil və insan 
həyatı yaratmaq olmamışdır. 
  Yaratmaq məqsədi təkcə canlılara və insana aiddir, bu,  yaşamaq (habelə qorunmaq, 
dözmək ) üçün vasitələr, üsullar, konstruksiyalardır – qurğulardır.   
Cansızlar isə (bu termin görünür, çox şərtidir, canlı ilə cansızı seçməyə dəqiq kriteriyalar 
yoxdur) Yaşamaq - olmaq üçün təbii mühitin imkan verdiyi ən sərfəli üsulu seçirlər:  - 
Planetlər Günəş ətrafına fırlanır, Yer üzərindəki ikinci kosmik sürətdən aşağı sürətlə göyə 
atılan cisim Yerin üstünə düşür; pipetkadan buraxılan damcı  şar formasını alır; külək 
temperaturlar( təzyiqlər ) fərqindən yaranır; çay aşağı axır, fotonlar - işıq , səs dalğa 
formasını alır  və s. 
     Olmaq məqsədi güdən şeylər məhz özləri və mühitlə qarşılıqlı əlaqəyə girərək (onlar 
məcburdurlar) olurlar . Məhz bu zaman yeni yaranışlar meydana gəlir. Burada 
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xristianlığın məhəbbət haqdakı təlimi düzdür. Birləşmə üçün  zəruri xassələr, başqa sözlə, 
yəni məhəbbət, istəmək (cazibə) olmasa, yenə mühitin iştirakı ilə yeni  yaranış olmaz. 
Lakin təbiətdə  yaranan  heç kimin məqsədilə  yaranmır . 
     Başlanğıc yaranışdan tutmuş(başlanğıclar çoxdur) ta şüurlu varlıqların 
yaranmasınadək dünyada məqsədli yaratma olmamışdır. Hissəciklər birləşərək atomu 
yaratmaq; atomların birləşərək molekul yaratmaq və istənilən göy cisminin yaradılması  
bu prosesdə iştirak edənlərin heç birinin məqsədi olmamışdır(uyğun mühitlərdə). Onlar 
birləşməyə bilməzdilər. Onlar yeni şəraitdə temperaturun aşağı düşməsilə və zəruri digər 
şəraitin olması nəticəsində olmaq üçün yalnız birləşmə ilə ola bilərdilər. Burada əsas 
prinsip birləşən hissənin daxili ehtiyacının ödənməsidir. Hər biri öz ehtiyacını təbii 
xassəsinə görə mühitin yaratdığı  zəruri şəraitdə və hərəkətdə  cəlb edilərək birləşmiş və 
yeni atomlar, maddələr yaranmışdır, sonra həyatın zəruru  hssəcikləri birləşərək zəruri 
şəraitin - mühitin iştirakı, köməyi ilə  ilk hüceyrəni yaratmışdır. Burada heç birində 
birləşən elementlər nə yaradacaqları haqda heç düşünməmişlər, heç bir məqsəd 
qoymamışlar. Hər hissəciyin prinsipi mühitlə qarşılıqlı əlaqələrdə yaşama üsulunu  və 
formasını seçmək və olmaq üçün çalışmaq olmuşdur. İndi də bu belədir, hər şey bu 
prinsiplə yaşayır. Hər şey onun üçün ən asan formada  və ola bilmək prosesində  yaşayır.  
Zəruri temperaturda və şəraitdə iki hidrogen atomu bir oksigen atomu ilə birləşərk su  
molekulu əmələ gətirir. Onların heç birinin su haqda heç təsəvvürləri də yoxdur, su 
yaratmaq məqsəd deyil, həmin şəraitdə  oksigen və hidrogenin ən yaxşı effektiv (birgə) 
olmaq vasitəsidir – formasıdır. Atomdakı protonlar və elektronlar, neytronlar həmin 
atomu yaratması məqsədilə deyil ən asan və rahat olmaq üsuludur - formasıdır.  
    Ardıcıl yaranış və uyğunlaşma- evolyusiya  prosesi   nəticə haqda – yeni növ yeni 
formalar, yeni cisim, dağ ,çay, meşə, heyvan, insan  yaratma haqda planlar qurmadan, 
məqsəd qoymadan getmişdir. Hər şey hissəcik, atom, molekul, cisimlər, canlı və cansız 
varlıqlar  özü haqda qayğı çəkmiş, özünü saxlamaq üçün fəaliyyətdə olmuş , zəruri forma 
almışdır.  Bu prosesdə yalnız canlılar, cansızlardan fərqli olduqları üçün fərqli - əlavə 
olma üsulları və mühitlə əlaqədə müxtəlif uyğunlaşma formaları əldə etmiş, olmaq üçün 
daha çox imkanlara, mühit daha çox müxtəlif olduğuna dəyişdiyinə görə daha çox yaşama 
üsulları, olma forması seçmişdir. Olmaq üçün onlar uyğun üsullar yaratmışlar və formalar 
almışlar, bunlar mühitdən asılı olaraq müxtəlif ölçülər, əl ayaqların formaları, dəri örtüyü- 
tüklü, tüksüz; qidalanma, ovlama, özünə yuva qurma,  hərəkət etmə,  müdafiə olunma,  
təşkil olunma və s.  ibarətdir.  Yalnız özünü saxlama və ola bilmək  forması almaq bütün 
cansız və canlı dünyanın məqsədidir. Yeni növ və başqası üçün nə isə yaratmaq onların 
məqsədi deyil.  
     Yalnız insan  və onun cəmiyyəti heyvandan daha artıq inkişaf etmiş öz şüuru 
sayəsində daha mürəkkəb şeylər yaratmaq məqsədi qoymaq və digər canlılardan fərqli 
olaraq təkcə özünün  deyil,  habelə başqalarının həyatını yaxşılaşdırmaq üçün yarada 
bilir. Düzdür, digər canlılar da yaradırlar olmaq üçün (yuva, ov üsulu,  ictimai qayda, 
dəstənin təşkili qaydası,  tikmə, əmək bölgüsü, qış və quraqlıq üçün eytiyat toplama , 
idarə edilməsi). İnsan isə daha mürəkkəb və məqsədli şeylər yaratmağa qabildir. Təkcə 
insan  özü üçün deyil, bütün cəmiyyətin effektiv təşkilini və idarəsini rasional həyat 
tərzini yarada bilər. 
     Hətta ən şüurlu insan heyvanlardan ayrılanda o yeni nəsil yaratması məqsədini 
güdmürdü, kişi və qadının birləşməsi təbii ehtiyac idi, nəticə - uşaq  doğulana qədər heç 
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kimi maraqlandırmırdı. Bütün canlı təbiətdə nəsil artırma-nəticə məqsədi qoyulmur. 
Heyvanların cütləşməsi nəsil artırmaq məqsədi ilə deyil, instikti ilə izah olunur, instikt isə 
təbii cazibə - sevgi təsirinin nəticəsidir. İndi də belədir. Evlənənlər  nəticə - uşaq əldə 
etmək üçün evlənmirlər. Yalnız öz təbii ehtiraslarını, məhəbbəti reallaşdırmaq üçün 
evlənirlər.  Lakin sonradan şüur dərk edərək  insanları məhz uşaq -  nəticə  yaratmağa  
sövq edir.  
   Yaranış  prosesində yaranan, məqsəd deyil, sadəcə 3 elementin qarşılıqlı təsirlərinin 
nəticəsidir (bax hissə 1). Başqa sözlə, səbəbin nəticəsidir. Yəni konkret şeylərin , 
elementlərin mühitin verdiyi şəraitdə ən yaxşı olmaq formasının üsulunun seçməsi 
(cəzbetmə, itələmə, canlılarda sevgi qüvvələrinin) nəticəsidir. Yəni Günəş, Ay, ulduzlar, 
bütün  canlı, heyvan növləri  məqsəd qoyulması ilə yaranmamışdır. Bunlar məqsəd 
qoyulmadan səbəbiyyət nəticəsində - qarşılıqlı təsirlər(ehtiyacı) nəticəsində, hökmən 
mühit daxilində yaranmışdır və yenə təbiətlə əlaqədə uyğunlaşma, formalaşma, yer tutma 
prosesini davam etdirmişlər. Hər yaranan bütövlük xassələri əldə etməyə, yaşamağa, 
olmaq məqsədinə çalışmışdır.  Yaranandan sonra olmaqa məcburdur, yəni yaşamağa 
məcburdur- forma və üsul seçməyə , çalışmağa və s... Digər tərəfdən, hər yaranışın  
iştirakçılarının  məqsədi deyil, olmaq nəticəsi olması bir daha onunla sübut olunur ki, 
əgər primitiv düşüncəli insanların qəbul etdikləri kimi naməlum Allah planlı şəkildə 
məqsədlə yaratmış olsaydı, onda bütün insan və cəmiyyət ən səmərəli effektiv quruluşda, 
şeyləri də hazır yeyilə, geyilə bilən formada yarada bilərdi. Bu belə deyil, demək, 
məqsədli yaradılış və plan olmamışdır.  
Ümumi nəticə: Dünya, həyat və bütün canlı, cansız varlıqlar naməlum Allahın planlı 
məqsədilə  yaranmamıdır. Bu ideya uydurmadır.  Tanrı özü - özünü yaradan, əbədi 
olmaqdır, onun məqsədi konkret nəyisə yaratmaq deyil, özünün olma formasını və 
fəaliyyətini seçməklə olmasıdır, yarananlar isə onun bu fəaliyyəti nəticəsidir və onun  
tərkib hissələridir, yəni Tanrının müxtəlif yeni formalarıdır.  Tanrı əbədidir, demək dünya 
- kainat əbədidir, dünya dəyişdikcə, Tanrı da adekvat  dəyişir. Hər şey başqasını yaratmaq 
deyil – özünün effektiv rasional olması məqsədilə və ona uyğun forma və həyat yolu 
seçir. Yalnız  idraklı insan başqalarını və başqa cisim, maşın, alət  yaratmağı məqsəd 
qoya bilir. 
 
Gələcyi görmənin  aşkar - görmənin mümükünlüyü 
     “Nə olmuşdursa, artıq olmuşdur; nə olursa, olur ; nə olacaqsa, artıq olmuşdur”. 
Stoiklərin , Zərdüştün və Ekklesiastın(bax Bibliya: Ekklesiast 4- 15) bu fikri nə 
deməkdir?  
Məhz bu ideyada gələcəyin görülməsinin mümkün olduğu əks olunmuşdur. Bu ideya 
insan tarixində müdriklərin bizə məlum olan ən qədim  müşahidələridir. 
1-ci hissədə  ifadə edilən rasional dünya baxış və aşağıdakı mülahizələr bu məsələni 
aydınlaşdırmağa  çalışacaqdır. Burada əvvəlkilərdən fərqli daha bir izahı təsvir edirəm. 
     Fərz etmək olar ki, bilik, hiss və həyat prinsiplərini əhatə edən bioloji enerji 
informasiya strukturları insanlardan ayrılandan sonra onların ümumi cəlb edicilik(cazibə) 
xassələrinə görə birləşir, kompleks xəyali varlığa çevrilir. Belə  xəyali, gösənməyən 
varlıqlar çox çətinliklə nadir hallarda uyğun insan tapıb onlara görsənir və yaxud onlara 
səslə,  hisslə, fikirlə  əlaqəyə girir,  onların ehtiyacı olduğu məsələnin həllinə kömək 
edirlər - onları falçıya, cindara çevirirlər. Vanqa da da belə olmuşdu. Gələcəyi onlara 
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deyirlər. Belə faktlar vardır ki, həmin cindarlar danışdıqda onların adından deyirlər və 
bunu etiraf edirlər. (Mümkündür ki, bu ideyalar elə öz başlarında yaranır). Həmin 
adamlar məhz xəyali varlıqların sözünü deyirlər. Bu başqa növ öncədən görmədir.  
      Buddizm və hinduizm bu haqda müəyyən izahat verir. Bu varlıqlar güman ki,  
başlanğıc andan evolyusiya prosesi keçirlər - fasiləsiz digər belə hiss, bilik, ağıl, bioloji 
elektromaqnit strukturlar birləşir; daha ağıllı, hissli olurlar; bu xassələrinə görə hər hansı 
insan hissi - bioloji sahəsi ilə  yüklənərək onun ( hələ ölməmiş insan) formasına düşə 
bilirlər (bax fakt -Pəri). Lakin onlarda sadəcə forma olur, can olmur, soyuq olurlar. 
Getdikcə daha müdrik və yüksək səviyyəli belə varlıqların formalaşması baş verir. Bu 
fərziyyə hələ elmi sübut olunmamışdır. 
      Onlar ancaq (nadir hallarda) insanlara (uyğun adam rast gəlsə) hisslər, ideyalar, 
emosiyalarla təsir edə bilirlər. Çünki özləri də belə xassəli bütöv sistemdir ( adi gözlə  
görünə bilməyən işıq - külək- bulududur - elektromaqnit sahədir) 
 
Bəs onlar gələcəyi necə görüb cindara  deyirlər? 
Məsələ orasındadır ki,  onlar da səhv edirlər. 17 bəzən 20 - ci əsrə qədər o ölkələrdə ki, 
texniki inqilablar olmamışdı, həyat eyni cinsli və eyni cür gedirdi. Bu görünməyən 
varlıqlar da  ancaq belə həyatın nəticələri idilər. Və özlərinə adam tapıb onlara daxil olur 
yeni qabiliyyətlərə səbəb olurdular və belə yaşayırdılar. Lakin xüsusilə indiki zamanda 
hələ onlar radio elektronikanı komputer  bilikləri tam qəbul edərək yüksək qabiliyyət əldə 
etməmişlər, bu yol ilə  evolyusiyadadırlar. Az bilikli cindar  buna görə onların deyə 
biləcəyini  sözə çevirə bilmir. Cindarlar məhz qəbuledicilər- tərcümə edənlərdir. Onlar 
özləri heç nə bilmirlər. Çevirici olmaq funksiyasını onların da  hamısı yaxşı icra edə 
bilmir. Siz bunu müşahidə edə bilərsiniz. Onlara əgər hiss kimi məlumat verilirsə, bu 
onlara daha çətin olur, bu zaman suallar verməyə dəqiqləşdirməyə başlayırlar. Bəziləri 
ümumiyyətlə yalançı olduqları üçün sizə sual verib məsələni tez anlayandan sonra ona 
bəzək - düzək vurmaqla öz ideyası kimi sizə təqdim edəcəkdir. Əgər  siz onu aldadıb 
sualına səhv cavab versəniz onu tez ifşa edərsiniz.  
     Bu varlıqların gələcəyi bilməsini belə fərz emək olar.  Bu  ideyanı buddizmin 
qollarından biri  verir və özü də tam inanır. Belə bioenerji sahələrindən olan  varlıqlar bir 
neçə insan nəsli ərzində yaşayaraq yeni emosiaya, bilik  sahələrini birləşdirməklə fasiləsiz 
artırırlar. Həyat isə təsadüf deyil, məntiqi dəyişiklər xətti olduğu üçün, özləri yaddaş 
olduğu üçün bu yaddaşda əzbərdən qalır. Onlar fikirləşmirlər, onlar özləri fikirdir, hissdir,  
bilikidir. Bunu əlaqədə olduğu insan səslə, ya hisslə qəbul edir, sözə çevirir, deyir. Axı 
mən demişdim ki, hər bir söz, hərəkət, hadisə şüurda spesifik dada, rəngə elektromaqnit 
gücünə, istiliyə - enerjiyə malikdir. Mən bunu öz təcrübəmə görə deyirəm. Qəbuledici 
görücünün vəzifəsi,  əgər məlumat hiss ilə verilirsə, özü heç nə şəxsən dərk etmədən ona 
verilən bu maddi əlamətləri sözə çevirməkdir.  Nə olacaqsa olmuşdur ifadəsinin mənası 
budur, yəni keçmişdə necə, nə cürə həyat getmişsə, gələcəkdə də həmin prinsiplər üzrə 
gedəcəkdir. Lakin dediyim kmi, hər fikir, konkret mühitə və zamana aiddir,  bu ideya da 
əsasən 20 –ci əsrə qədər dövrə  aiddir. Idrakın  rolunun artması və yeni  rasional insan 
cəmiyyətinin prinsiplərinin üstünlüyü ilə xarakterizə olunan yeni era bu prinsiplərin 
strukurunda dəyişiliklər etmişdir.  Bu məlumluq da keçmiş prinsiplər kimi müəyyən 
xarakterli həyat və müəyyənlik verir. Axı hər şeyin gələcəyi məhz hansı prinsiplərin 
(amilin, qüvvənin) üstünlük təşkil etməsilə müəyyənləşir.  
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      Ruhi aləmin gələcəyi bilməkdə bizə verəcəyi daha bir üsula baxaq.  Çox sadə misala 
baxsaq, gələcək, yəni baş verməli hadisə, hansı ki biz planlaşdıdırırq və gözləyirik ki, 
olsun , o hadisə zəruri materaiala, şəraitə,  iştirakçıların əlaqəli hərəkətləri olduqda ola 
bilər. Bizə məlum olmayan insan ,(ictimai mühit) hansı ki bu işlə əlaqəlidir , başqa plan 
qurur, başqa hadisə  gözləyir, Biz isə bundan xəbərsizik. Təbiət (daha dəqiq desək, bütün 
mühit) isə başqa istiqamətdə dəyişilmədədir, hansı ki biz bilmirik. Demək, hadisənin baş 
verməsində bir kiçik naməlumluq var, hansı ki biz bilmirik, bilsək,  hadisənin olub - 
olmamasını asan deyə bilərdik. Ekstrasens isə bizi dinləyərək, bu məsələni düz tapır. Bu 
belə olur, o, dərin düşüncəyə və mühitə həssas olduğu üçün planlaşdırdığımız işi və ona 
aid olacaq digər iştirakçını, mənbəni tez fikrində canlandırır. Fikirlə məlumat alır və düzü 
tapır - hadisə olacaq, ya olmayacaq. Əgər bu ekstrasens öyrənmə nəticəsində deyil, 
original olaraq yaranmışsa və ya fərz edildiyi kimi digər xəyali varlıqla əlaqəlidirsə, onun 
üçün bu məsələ daha asandır. Bu digər varlıqın  bu adamla həmişə birlikdə olması haqda  
bir çox faktlar var. Həmin varlıq bütün aləm ilə məlumat mübadiləsi edir, yəni hər şeyi 
alır və bilir, harda nə planlar qurulur, kim nə edir. Nəticədə həmin ekstrasens bu ideyaları 
qəbul edir. Və nəticə çıxardır:-  axtarılan hadisə olacaqdır, ya yox  və ya nə olacaqdır. 
 
Gələcəyi görmənin digər izahı   Qeyd etməliyəm ki, digər  xəyali varlıqların olması   və 
insanlara məsləhət verməsi, gələcəyi xəbər verməsi,  hələ ki, fərziyyədən çıxıb tam elmi 
mülahizəyə çevrilməmişdir. Belə varlıqla əlaqədə olmaq bir fərziyyəyəyə görə 
ekstrasensin subyektiv fikri ola bilərdi. Ona elə gələ bilər ki, bu məlumatı kənar varlıqdan 
alır. Mən təsdiq edirəm ki, şəxsən mən onları görmüşəm, məlumat almışam, lakin bu 
məlumat mən axtardığım, yəni bilmək istədiyim məlumat deyildi. Digər tərəfdən,  
keçmişdə müəyyən dövrdə gələcək hadisələri  dəqiq  demişəm, lakin heç bir varlığın 
xidmətindən  istifadə etməmişəm. Bu anlarda onların olmasını və fikir deməsini  
müşahidə etməmişəm. 
     Gələcək görmə xəyali varlıqlardan məlumat almadan  da  mümkündür. Mənim 
təcrübələrim, ixtiralarım  və Nikola Teslanın gələcəyi görməsi və ixtiralar etməsi, habelə 
başqa intellektualların yaradıcılığı  bunu sübut edir. Məsələ burasındadır ki, yalnız 
müəyyən şəraitdə həqiqətlər açılır və fasiləsiz məntiqi formada fikirlə axıb tökülür, sən 
onların hamısını  yaza bilmirsən,  məhz bu kitabı yazarkən çoxlu tezislər bu qayda ilə 
aşkar olmuşdur. Hələ mən hamısını yazmağa vaxtım, həvəsim olmamışdır. Sadəcə bəzən 
axşam, gecə  durub onları yazmağa tənbəllik etmişəm, onlar sonra yadımdan çıxmışdır. 
Bunun səbəbi nədir? Bir çox alimlər və yeni teoloqlar belə hesab edirlər ki, bütün kosmos 
idraklıdır və idraklı zərrəciklərdən, dalğalardan ibarətdir, habelə insan fikri də zərrəcik 
dalğalarından ibarətdir. Məlumdur ki, insan fikri elektromaqnit dalğalarına, bitkilərə, 
digər adamlara , heyvanlara, bəzi fiziki proseslərə təsir edir. Bu alimlər hesab edir ki, 
məhz gələcəyi görmə kosmosla əlaqəyə girməklə olur və bu zaman gələcəyin necə 
olacağı və ya problemin necə həlli haqda kosmosda olan idraki məlumatı  insan ala bilər. 
Məlumatı haradan aldığımızı biz bilməyə bilərik.  (Mən şəxsən güman etmirəm ki, 
yaratdığım məsələ barədə kosmosdan məlumat alıram. Lakin alıram. Mən həlləri 
hadisələrin, obyektlərin öz içində, əlaqələrində, sistem quruluşunda axtarıram) Bu - 
idraklı kosmos ifadəsinin  mənası odur ki, guya  kosmosda Tanrı oturub və hər şeyi 
planlaşdırır və soruşana bu məlumatı verir, belə düşünərək biz yenidən dini dünyagörüşə 
qayıtdıq.  Min illər bu baxışlar insanların beyninə elə yeridilib ki, insan kənara baxa 
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bilmir, sərbəst düşünə bilmir, hər şeyi gətirib ilk insanların vəhylərinə bağlayırlar. Bəli, 
bu vəhylərin içərisində maraqlıları var. Həqiqətlər - vəhylər, fərziyyələr söyləmək yolu ilə 
tapılır. Bu o deməkdir ki, ilk insanların vəhyləri, əgər onları dəyişməmişlərsə və süni 
düzəltməmişlərsə (habelə Bibliya fərziyyələri) hökmən həqiqət deyil, yalnız gümanlardır, 
lakin həqiqətlərin açılmasına kömək edə bilər.   
    Bu və ya digər hadisələrin  nə üçün baş verməsini uzun müddət müşahidə edərək hələ 
1978 –ci ildə gələcəyi necə görmək  üsulu haqda  məqalə yazarkən aşağıdakıları qeyd 
etmişdim. 
1. Görünür ki, hadisələr də molekulların struktur quruluşu kimi zəruri vəziyyətlər kimi 
baş verməlidir. Çünki molekullarda da hər hansı bir element olmasa və lazımı yerdə 
durmasa, həmin material ola bilməz. Yəni konkret quruluş və yerləşmə qaydası 
materialların konkret xassə almasına səbəbdir, yəni həmin materialın olmasını 
əsaslandırandırır. Hadisə, vəziyyət dəyişilikləri də zəruri vəziyyətlərdir, onlar olmasa 
hadisələr olmaz. Başqa sözlə, hadisələr də molekullar kimi ciddi tərkibə və struktura 
malikdir. 
 Əgər molekul strukturu stabilləşmiş bir formadırsa, hadisə hərəkətdə olan formadır, 
molekul strukturuna oxşardır. Hadisə (hərəkət) və materiya (cisim) arasında sərhəd 
yoxdur. 
2. Digər tərəfdən hadisənin baş verməsinə material səbəblər, maddi qanunlar səbəbdirsə, 
eyni zamanda,  hadisənin baş verməsinə insanın ideyaları, emosiya, fikirlərinin ümumi 
kombinasiyasının  müvazinətləşmə tələbi  də səbəb olur. Yəni həm material dünyada 
müvazinətləşmə, həm hisslərdə (indi buna digər paralel dünya deyirlər) müvazinətləşmə 
(tarazlaşma – uyğunluq) prosesi gedir. Yəni gələcəkdə baş verəcək hadısə insana məhz 
gələcəyə aparılmış şüurun hiss edəcəyi energetik hiss və ya başqa cür adlandırılacaq 
spesifik hissin dərk edilməsi - tərcüməsi vasitəsilə aşkar olur. Axı gələcəkdə olacaq 
hadisə şüurda əks olunan  spesifik emosiya – fikir – materiyal formaya malik olacaqdır . 
Axı hər ad, hadisə mənzərə beyində spesifik fiziki kimyəvi quruluşa,  şüurda isə dada, 
emosiaya, hissə malik bir material konstruksiya yaradır. Həmin bu konstruksiyanı real 
sözlərə tərcünə edərək məhz (olacaq ) hadisəni təsvir etmək olar. Bu fikirlər şəxsi 
təcrübəyə əsaslanır. Bununla bəzi insanların bu və ya digər hadisənin olmasını əvvəldən 
görməsi izah oluna bilər. 
     Bizim hisslərimiz (dərin intiusiyamız) gələcəkdən xəbər verir. O həmişə irəlidədir, o 
bizdən qabaqda qaçır.  Ona riyaziyyat, hesablama, məntiq  lazım deyil. 
     Həmin 1970 –ci illərdə öncəgörmə təcrübələrimi ümumiləşdirərək və indi  yeni 
faktlarla yenidən düşünəndən sonra daha çox əminəm ki,  gələcək görmə kosmosun 
ağıllılığı ilə deyil, məhz:  1) hər söz, fikir, reallığın xüsusi özünə aid miqdarda 
elektromaqnit və ya başqa parametrlə ölçülə bilən məsələn, hər bir söz, hadisənin beyində 
konkret gücdə elektrozərrəcik dalğası(konstruksiya)  formasında əks olunmasına və  2) 
reallığın asılı ardıcıl dəyişməsinə; 3) tamlıq qanununa - müvazinətin əldə edilməsinə, 
xüsusilə sistemin 4) keçmiş – indi - gələcək müvazinətləşməsi – tamlığın əldə edilməsinə; 
5) siklik həyatda sinusoidin zəruri nöqtəsinə 6) üst sistemin zəruri vəziyyətinə, tabeçiliyə 
-uyğunluğa əsaslanır (əlavə olaraq bax hissə 1, əvvəldən müəyyən edilmə nəzəriyyəsi). 
    Material əşyalar, hadisələr öz xodu ilə davam etdikcə, onların insan beynində 
elektromaqnit sahəsi kimi əks olunması da ardıcıl, oxşar olaraq  bir - birini əvəzləyir. 
Habelə beyin olmasa da bütün reallığın elementləri əlavə elektromaqnit  surətlər(xəyallar) 
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formasında paralel olaraq sistemin universal qanunlarına uyğun olaraq oxşar, reallığı - 
təkrar edərək paralel həyat yaşayırlar. (Bu başqa sualdır ki, reallıq onlara uyğun baş verir, 
yoxsa bu elektromaqnit surətlər reallığı təkrar edir? Bu suala cavab versək, ya 
materializmə, ya idealizmə gedib düşəcəyik, lakin üçüncü yol da var). Beyində real 
gerçəkliyə nisbətən belə əvəzlənmə sürətlə edilə bilər ki, aylar, illərlə qabağa biz bu  
elektromaqnit hissi əksləri həmin (bilmək istədiyimiz gələcək) dövrdəki real sistem 
içərisində aşkar edə və sözlərə çevirə bilərik. Öncə - görmə məhz, güman ki, belə baş 
verir. Bu üç formada edilir: 1) hadisənin olacağı, olmayacağı sualı verilir - bu sual kiçik 
fikri kod formasında verilir, cavab HƏ, YOX formasında alınır; 2) və ya olacaq hadisənin 
elektron xəyalı-hissi obrazı verilərək, onun olub olmayacağı cavabı HƏ , YOX 
formasında hiss edilir, əldə edilir; 3)və ya kod formasında naməlum cavab, müəyyən 
gələcək dövrdə təsəvvür edilərək axtarılır, müxtəlif versiyalar içərisində tapılan hissi surət 
aşkarlanır, hansı ki hələ yalnız dadı , ağırlığı, emosional xarakterə malikdir. Sonra bu hiss  
tərcümə olunaraq  maddi HƏ, YOX sözündən birinə çevrilir və bu gələcəkdə olacaq, ya 
olmayacaq hadisə deməkdir.(öz təcrübələrimə əsaslanıram). Gələcəyi görmənin digər 
forması  axtarmadan təbii şəkildə məlumatın beyində canlanmasıdır. 
    Kosmosun ağıllılığı dedikdə, bu ağılılığı insanın ağılılığı  kimi başa düşürlər, çünki 
başqa bir ağılılıq nümunəsi yoxdur. Güman edirlər ki, bütün dünya - hissəciklər ağıllıdır. 
Bu subyektiv fikirdir, insanlar öz ağıl anlayışlarını hər şeyə tətbiq edərək onlarda özlərinə 
- insana oxşar ağıllılıq axtarırlar.  
   Hər bir şeyin, kosmosun, qalaktikaların, Günəşin, Yerin və yerdəki hər bir canlı və 
cansız obyektlərin - ümumi mühitin temperatur, maqnit və digər parametrlərinin sabit 
qalmaması ilə müvazinətləşməyə- bərabərləşməyə çalışması şəraitində effektiv ən 
səmərəli ola bilmək forması seçmək, olmaq xassəsi insanlarda kosmosun və hər şeyin 
ağıllı olması illuziyası yaradır.  Lakin onlar səhvən bu ağılılığı kənar qüvvə saydıqları 
Allahın ağıllı idarəsi və planı hesab etməyə meyllidirlər. Bu isə bir Yəhudi keşişinin  
Bibliyada belə bir fərziyyə söyləməsi nəticəsidir. Həqiqətdə, bu ağıllılıq - optimal yaşama 
forması seçmək və həyat boyu mühitin dəyişməsinə uyğun olaraq uyğunlaşma prosesi  
hər şeyin(çoxluğun və təkin) öz xassəsidir. 
     Dünyanın yaranması və evolyusiyası qapalı düşüncəli adamlar tərəfindən dərk edilə 
bilmir. Onlar nə üçün bir şeyin belə, başqasının başqa cür olmasını anlaya bilmir və bunu 
naməlum Allah adı ilə bağlayırlar. Əslində hər şey  ən rasional formada olmağa, rasional 
yaşamağa çalışır, hər bir konkret mühitdə yalnız konkret quruluşda varlıqlar: hissəciklər, 
kimyəvi elementlər, maddələr, canlılar ola bilər. Mühit və varlıqlar arasındakı bu 
uyğunluq əlaqəsi - bu olma qaydası və ya formulu hədsiz çox və əvvəldən məlumdur. 
Istənilən şeyin olduğu mühitini dəyişdikdə o uyğun özünü dəyişəcəkdir(hədləri 
çərçivəsində). Bu qanunauyğunluq məhz insan beynində onun həyatı dövründə  sözlər 
olmadan yazılır. Yaradıcılıq və gələcəyi görmə də, şübhəsiz, bu bazanın nəticəsidir.  
     Dünyanın varlığı qanunları, onun ağıllı olması görüntüsünü  yaradır, lakin bunu 
ümumi qanunauyğunluq adlandırmaq daha düzgündür. Ağıllı və ya ağılsız anlayışları hər 
hansı sistem üçün  subyektiv və səhv anlayışlardır. Yer ağıllı olduğuna görə Günəşin 
ətrafına fırlanmır ki, - Yer buna məcburdur, bu onun üçün ən yaxşı olmaq üsuludur.  
Venerada, Merkuridə yüksək temperaturlar və tufan olması, həyatın olmaması, onun ağıllı 
ya ağılız olması demək deyildir - onlarda bu proses tədricən hədlər, çevrilmələr qanununa 
görə dəyişəcək, başqa mərhələ yaranacaqdır. 
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     Hissəciklərin ağıllı olması və ona görə ondan əmələ gələn bütün kosmosun, insanın, 
heyvanın ağıllı olması ideyası da çox asanlıqla təkzib olunur: 
1) Bu Rasional yaranış nəzəriyyəsi ilə, dünya və şeylərin rasional quruluşu və dəyişməsi 
ilə təkzib olunur 2) İnsanın şüur və ağlının maddi cisimlərə kosmosa keçə bilməməsi ilə 
təkzib olunur. Zərrəciklərə məlumat verildikdə onlar daşıyıcı kimi bu məlumatı yayırlar 
və yalnız qəbuledici onu qəbul edə, oxuya eşidə bilər. Məlumat daşıyan dalğalar başqaları 
ilə qarışmır, öz məlumatlarını ona vermirlər. Məsələn radio, TV dalğalarıilə məlumatları 
yalnız uyğun qəbul edici radiolar və televizorlar qəbul edə bilər. Bu dalğalar bir - birilə 
qarışmır, əgər qarışsaydı və öz məlumatını başqa dalğalara verə bilsəydi və onları da  
kosmos qəbul edib icra etsəydi, deyə biərdik ki, kosmos ağıllıdır. Lakin vahid ağıllı, idarə 
edici siqnal yoxdur, belə bir varlıq yoxdur - Yerdə insandan başqa qəbuledici də yoxdur. 
Qəbuledici olduqda aldığı məlumatı hərəkətə çevirə bilər, bunu yalnız insanın əvvəldən 
bilərək məqsədli düzəltdiyi fəza gəmiləri edir. Kosmosun  belə qəbul ediciləri və ağıllı 
siqnal göndərənləri yoxdur. Məgər kimyəvi elementlər:  dəmir, oksigen; maddələr, su, 
Günəş, Yer, torpaq, hava, dəniz, otlar, balıqlar ağıllı olduğuna görə yaranıblar? Uyğun və 
zəruri mühitin olması onun daxilində zəruri komponentlər olması  şəraitində onlar 
yaranmalı idilər, yaranmaya bilməzdilər. Bu arqumentlər kosmosun idraklı olmasını 
təkzib edir. O yalnız qanunauyğunluqlara malikdir ki, hər şey səbəb – nəticələrə,  
asılılığa,  bütövlüyə uyğun  olaraq dəyişir. İnsana isə bu ağıllı olma kimi görsənə bilər. 
Hissə 5- də gələcəyi görmənin digər üsulları verilmişdir. 
 
Bəşəriyyətin görünməyən, gizli araqarışdıranları (Подстрекатели) 
  
      Allah , mələk , cin, ruhlar adlandırılan və hələ adı olmayanlarla birlikdə - bütün bu 
varlıqların enerji- informasiya nəzəriyyəsinin  düzgün aşkar etdiyi kimi yalnız  özünə 
oxşar xarakterli  adamlar seçməsi və kontakta girməsi nəzəri və praktik olaraq təsdiqlənir. 
Qəbul edək ki, yüzlərlə  insan xarakterləri, tipik davranış növləri, etalonları vardır. 
Konkret situasiyada, həyat fraqmentində  insan bunlardan konkretini seçir və həmin 
xarakterli, davranışlı adam olur. Habelə konkret emosiya, düşüncə, mədəniyyət, həyat 
tərzinə malik olur ( bax hissə 1). Təsəvvür edin ki,  hər bir konkret adama(cüzi hallarda) 
konkret belə varlqlar oxşar olduğu üçün cəlb olunur və səslə, hisslə məsləhət verir. Hər 
oxşar varlıq öz oxşarının mənafeyinə uyğun başqalarının zərər çəkməsini nəzərə almadan, 
real həyatda olduğu kimi, məsləhət verir və nəticədə alırıq: hər adam adətən öz 
xarakterinə, əxlaqına uyğun məsləhət alır: - əxlaqi yaşayanlara əxlaqla yaşamaq, oğrulara 
hansı şeyi harda necə oğurlamaq; əzab çəkənlərə xilas yolunu və xəbərini vermək; qatil 
xarakteri olana hansı insanları öldürmək, necə əzab vermək;  arvadbaza hansı qadınları 
necə ələ keçirmək, neçə arvad almaq; xainlərə necə xainlik etmək,  siyasətçiyə necə 
başqalarını məhv etmək, qəsbkara necə başqa xalqları öldürmək, torpağı almaq; imperiya 
qurana onu necə qurmaq .  
    Müxtəlif dini ərazilərdə yaşayan insanlarla  belə bir tipik hadisə baş verir:  Onlar 
yuxularında tez - tez görürlər ki, onlara  səs və ya müəyyən naməlum dini xidmətçi deyir 
ki, onlar ibadət etsinlər,  kilsəyə / məçidə getsinlər. Şübhəsiz, ateistlər də uyğun olaraq 
yuxuda ona elmlə məşğul olmağı, dinə inanmamağı məsləhət görən səsi eşidirlər.  Belə 
fakta baxaq. Qadın yuxuda  görür ki, ona namaz qılıb, çox sitayiş etməsi məsləhət 
görülür. Bu faktlar çox aydın göstərir ki,  insanların yaratdığı biliklər, davranışlar, 
vərdişlər, yalançılıq, aldatma , hiylə və s. insan öldükdən sonra yenidən müəyyən 
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adamlara onların xəyal - surətləri tərəfindən məsləhət görülür. Beləliklə, nəticədə biz bu 
varlıqların nə adlanmasından asılı olmayaraq, keçmiş dünyanın yenidən bərpası; eyni 
prinsiplərin saxlanmasını; bəşəriyyətin rasional inkişafına mane olmağını; ümumbəşəri 
əxlaqın möhkəmlənməsi və yayılmasının qarşısını alan rol oynadığını  müşahidə edirik. 
Bu təsirlər həlledici və kütləvi deyildir. Teist dinləri burada yaxşı varlıqlara Allah, mələk 
adı, pislərə isə cin, şeytan adı verir. Lakin yaxşı və pisin nə olduğunu ayırd edə bilmir. 
Onlar istəsələr pisə də yaxşı, yaxşıya da pis deyirlər. Yaxşı adlandırdıqları Allah reallıqda 
da seçdiyinə öz həyatı üçün həm yol göstərir, həm başqa əraziləri necə tutmağı, insanları 
qırmağı, qarət etməyi, aldatmağı  tapşırır. Bu fakt yenidən sübut edir ki, bu varlıq Allah 
deyil. Onun adına yazılan  fikirlərdir. 
      Bir Fransız jurnalistinin  axır illərdə Yerusəlimdən verdiyi məlumatda deyilirdi, 
“burada hər üç adamdan biri Allahla danışır”. Mən şəxsən bu danışığa inanıram. Bu 
danışığın sərbəst dialoq,. ya bir tərəfli əmr olması isə başqa söhbətdir. Bu məsələ 
göstərilən faktların araşdırılması zamanı qurulan izahatla təsdiq olunur. Təkcə belə qəbul 
etmək lazımdır ki, onlar danışırlar, lakin Allahla danışmırlar. Əgər  ən qədim  tarixə 
baxsaq, biz orada  daha qədim sivilizasiya olan yerlərdə belə danışmaların daha çox 
olduğunu aşkar edərik. Bunlar  Mesopotamiya – Misir – Orta Şərq , İran, Çin , 
Hindistandır. Niyə? - çünki ilk şüurlu insan formalaşandan sonra məhz onların 
bioenergetik – şüurlu surətləri (kopiyaları) da orada, onlardan yaranmışdır. Və evolyusiya 
prosesinə qoşulmuşdur. Bu surətlərin mövcudluğu  həmin ərazilərlə, həmin insan 
məskənlərilə bağlı olmuşdur, habelə konkret qəbilə, ailə ilə bağlı olmuşdur. Dediyim kimi 
onların göydə nə işi var, onlar enerjini yerdə oxşar insanlardan ala bilərlər. Faktlar 
göstərir ki, məhz nəsillikcə ekstrasens: -  cindar, görücü, müalicə edən ailələr  daha 
çoxdur, nəinki təsadüfən seçilmiş təklər. Naranın da babası  cindar idi (bax fakt 1, 
yuxarıda), o da insanlara hisslər, fikirlər ilə təsir edirdi (həmişə onun canında – yanında 
yaşayan, onların vasitəsilə). Onun əri doğrudan da peyğəmbər nəslindən idi, xəyali 
varlıqları çox görürdü və s. 
     Hələ, Yeni rasional  Era insan sisvilizasiyası tam qüvvədə deyil, yəni bu ümum bəşəri 
ideyaları daşıyan və belə həyat tərzi keçirən insanlar kifayət qədər deyldir. Bunların 
artması ilə paralel, görünməyən varlıqlarda da bu prinsiplərə keçid, bu həyat tərzinin 
təbliğatçısı olmaq xassələri yaranacaqdır. Bu günə qədər hələ ki, onlar köhnə həyatın 
təbliğatçılarıdır və belə həyatın prinsiplərinə, mədəniyyətinə uyğun məsləhətlər verə 
bilərlər. Bu reallıqda da belədir. 
     Hələ 22 yaşımda mən dünyanın əsas qanunu tapmağı və  fikir və hisslərin gücünün 
sirrini, naməlum görsənən cin, şeytanın, Allahın nə olduğunu tapmağı qarşıma məqsəd 
qoydum, lakin bunu nə vaxt, necə edəcəyimi bilmirdim. Reallıq, yaşamaq uğrunda 
mübarizə, nadan kommunist rejimi buna imkan vermirdi, nadan təhsil sistemi - indi də bu 
belədir,- imkan vermirdi. Bu kitabın əsas hissəsini yazandan sonra anladım ki, mən həmin 
işi görürəm. Lakin buna nə qədər  uzun sınaqlardan , həyatı real yaşayandan sonra gəlib 
çıxdım, bu məni bir az təccübləndirdi. Belə olacağını mən  gözləmirdim.  
    Bu kitabı oxuyandan sonra indi siz görürsünüz ki, dünya nə qədər də mürəkkəb, 
anlaşılmaz və  sirli görünsə də, o, o qədər də sadə, anlaşılan və başa düşüləndır. 
Dünyanın gözəlliyi, məhz mürəkkəb görsənib sadə və  başa düşülən olmasındadır. 
Bu anlama, insan üçün  hamısı birdən deyil, daha sərfəli, hissə - hissə baş verir. Belə 
yaxşıdır. Onu siz anlaya bilərsiniz, onu yenidən konstruksiya edə bilərsiniz. 
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Görünməz varlıqlaın bəzi xüsusiyyətləri 
 
     Mən onların Fiziki mahiyyətini  təsvir etdim, onlar emosiya, fikir və ağılı özündə 
daşıyan bioenerji - elektromaqnit  şüalanma mənbəyidir, hansı ki  dalğa uzunluğu və 
titrəyişlərin tezliyi ilə fərqlənirlər.  Məlumdur ki, insan psixika və fiziologiyası ətraf 
mühitlə əlaqəni,  yəni özünü idarəni bioloji cərəyanla  həyata keçirir, ətraf mühitdən gələn 
qıcıqlandırıcılar  5 hiss etmə üzvləri vasitəsilə elektrik cərəyanına şevrilib beynin xüsusi 
ərazilərində beyin maddəsini qıcıqlandırır, aktivləşdidir. Nəticədə insan görmə obrazlarını 
alır, səsi eşidir, ağrını, dadı, iyi   hiss edir,  eşitdiyini dərk edir (Н.И. Спиридонов 1975).  
Nəticədə özünü idarə edir.  Görünməz varlıqlar da  olduqda insan bu üsulla onlar haqda 
məlumat alır. Lakin onlar olmasalar da, insan beyninin uyğun sahələri zədələndikdə  və 
ya özünü təlqinlə həmin və ya oxşar məlumatlar canlana bilər, yalan səs, görmə, iy,  dad, 
ideya hiss edə bilərlər. Burada beynin zədəsi və ya digər səbəblər nəticəsində olan 
qarabasmalardan danışmırıq, onlar psixologiyanın və psixo - terapevtikanın predmetidir. 
Bu bölmədə yalnız sağlam adamların hiss etdikləri, eşitdikləri görünməz mənbələr 
araşdırılır. Məqsədim həqiqəti görməkdə, anlamaqda onlara kömək etmək və onları 
qorxulardan, şarlatanların aldatmasından xilas etməkdir. 
       Deyirlər ki,  görünməz  varlıqlar  hər formaya düşə bilirlər. Bu müəyyən qədər 
belədir, lakin formalar məhduddur. Bu belə olur. Hər insan ətrafı və özünü  dərki əhatə 
edən  psixi “установка” adlanan kompleks məlumata malikdir. Bu məlumat onun 
xarakterini, biliyini, xasiyyətini, adətlərini, mədəniyyətini, tanışlarını, paltarı və evi və s. 
haqda gördüyü, danışdığı bütün adamlar haqqında biliklərin kod formasında ifadə 
olunmuş ümumiləşdirici bir emosiyadır. İnsan öldükdə ondan ayrılan energetik struktur 
bu məlumatı daşıyır. Sonradan onun aktivləşməsi məhz bu məlumatdan, emosiyalardan 
yaranan xəyal deməkdir. Onlar məhz energetik şüalanma ilə aşkar edilirlər, şüanın isə 
konkret dalğa uzunluğu, gücü vardır. Adətən  bu varlıqlara  energetik vibrasiya deyilir.  
Aktivləşmə zamanı onda olan hər hansı bir insanın forması reallaşır. Eyni oxşar energetik 
vibrasiyalar birləşib, guya, daha güclü xarakter ala bilirlər. Lakin əks xarakterlilər birləşə 
bilmir. Onlar insandan törəndikləri üçün insan məskənləri üzrə mövcud olurlar - yəni 
insanın emosiyalarını, fikrini anlayaraq onunla əlaqəyə girirlər; quş və heyvanlarda belə 
daha inkişaf etmiş emosiya, fikir, şüur olmadığı üçün onlarla ümumiyyətlə əlaqəyə səbəb 
yoxdur. Şübhəsiz, nadir hallarda insana keçdikdə öz bildiklərini,  dilləri də, bacarıqları, 
qabiliyyətləri  də ona verirlər, habelə insanın təbii olaraq evolyusiya nəticəsində beynində 
xüsusi yeri olan qabiliyyətləri də oyadır, nəticədə onlarda telepatiya, öncə- görmə,  
rentgen - görmə qabiliyyətləri oyanır, aktivləşir.  
     Digər tərəfdən, xüsusi qabiliyyətlər əldə etməyin əsas  səbəbi insanın elə öz beynidir. 
Yəni spesifik hadisələr, zədələr, xəstəlik nəticəsində  insan beyninin aktiv olmayan 
hissəsində yatmış qabiliyyətlər oyanır. Bu halların görünməz varlıqlarla əlaqəsi yoxdur. 
Onların bəzi növləri, güman ki ,-  bu dinc şüur –xəyallardır -dinc formada insanla 
kontakta girir. Məsələn, qız yuxuda tez-  tez görür ki, adamlar ona deyirlər ki, o əlini 
onların başına çəksin, onlar xəstəlikdən sağalacaqlar. Sonra doğrudan da, qız özündə belə 
xüsusiyyət olduğunu aşkar edir. Məsələn, qoca nurani kişi  siqaret çəkənin yuxusuna girir 
və deyir: “siqaret çəkmə”. Lakin zorakılıqla da buna cəhd edən növlər vardır. Bunun 
əlamətləri bəzən belə olur, bu zaman insan özünü itirir; gərgin psixi - emosional gərginlik 
keçirir ; istilik hiss edir, insan epilepsiya xəstəsi kimi titrəyir, bədəni, əl ayağı bərk 
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silkələnir, onu tutub saxlamaq ehtiyacı yaranır. Çoxlu faktlar var, bu barədə.  Bu fiziki -   
psixi toqquşma keçəndən sonra müşahidələrə görə insanda  şüurun yenidən özünü dərk 
etməsi baş verir, əgər insan həmişə bir məsələnin həlli haqda düşünürsə, məhz bu andan 
sonra onun həlli haqda onda yeni ideyalar yaranır. Bu təmiz şüurun öz işidir. Bu zaman 
kənar müşahidəçilər Allah tərəfindən yeni  ideyaların verildiyini  düşünə bilərlər. 
Maraqlıdır ki, bu zaman heç bir səs eşitmir. Bəzi hallarda bu, insanda həmişəlik xəstəliklə 
nəticələnə bilər və yaxud gipnozda olduğu kimi başqa şəxsiyyətə çevrilə bilər. Lakin yenə 
də burada föqəltəbii hadisə yoxdur. 
      Müxtəlif xarakterli varlıqların olması və insanla kontaktı o demək deyldir ki, onlar 
məhz bəşəriyyəti idarə edir, insanların bu və ya digər pis və yaxşı hərəkətlərini yaradırlar. 
Bu ciddi kontaktlar nadir hadisələrdir, lakin onları bəşəriyyətin əksəriyyəti  həyatında azı 
bir dəfə görür. 
     Müsəlman ölkələrində bəzi insanlar  mürgü vaxtında, habelə səhər açılarkən ağ paltarlı 
varlığın pəncərədən keçib hava ilə gəldiyini, havada süzdüyünü görə bilərlər. Bunlar o 
deməkdir ki, insan öldükdə o ağ kəfəndə basdırıldığı üçün onun xəyali  energetik surəti  
ayrılaraq insanlarla görüşə gedir. Onlara heç bir sehrli söz təsir etmir. Onlardan qorxmaq 
lazım deyil, onlara qorxub müqavimət görsətsəniz də, sakit dursanız da fırlanıb, nəhayət, 
çıxıb gedəcəklər. Bunu eksperimentdə yoxlaya bilərsiniz. Qeyd edilməlidir ki, bəzən 
qəzəbli,  acıqlı hisslə yanan  xəyali varlıqlar da seçim etmədən  insanları hücuma məruz 
qoyurlar. Əgər belə xəyalın əlində hər hansı bir silah - adətən bu bıçaq olur – varsa, o 
aqressiv fikirdədir. Həm o, həm bıçaq yalnız fikir - emosiya formasıdır, reallıqda material 
deyil.(Belə varlığın maddi əşya gətirməsi fakti da var) Müqavimət görsədin, o da qorxub 
gedəcəkdir. Onların insanla kontaktı üçün uyğun xassə lazımdır, zəruri səviyyəli sərbəst 
şüur lazımdır. Həyata bərk bağlılıq, maddi qanunlarla yaşayan və fasiləsiz həyat uğrunda 
mübarizə, fasiləsiz şüurun evolyusiyasını, onun məşğulluğunu yaradır. Şüurun azad vaxtı 
olmur. Xüsusilə elmi texniki iş, təhsil, həyat və təbiət qanunlarının öyrənilməsi, tədqiqi, 
xəyali varlıqların insana keçməsinin qarşısını alır. Gərgin fiziki, zehni iş qəti olaraq belə 
varlıqların insana yaxınlaşmasına və keçməsinə imkan vermir.  
     Bütün Səs eşidənlər yuxuda, ayıq vaxtı,  meditasiya zamanı, tənha olduqda bu səsləri 
eşıdə bilərlər. Tarixdə də belə olmuşdur, bu barədə dini kitablarda məlumat verilir: 
Budda, Mani (3 dəfə səs ona təlimi təbliq etməyi tapşırmışdır), Zərdüşt (7 dəfə İranın 
müxtəlif yerlərində xəyal onun qarşısına çıxmış ona təlimi təbliğ etməyi tapşırmışdır) 
Məhəmməd, Bəhaulla və digərləri.  
     Teoloqlar deyir ki, guya belə xəyali varlıqlar - ruhlar uşaq doğularkən uşağa keçir və 
onun gələcək davranışını müəyyən edirlər. Bu tamamilə  sübut olunmur. Həmin ruh 
adlandırılan varlıq yalnız eyni oxşar emosional hissi bioloji vibrasiya olduqda  insana 
geçməsi ehtimalı var. Uşaqda  isə belə səviyyə yoxdur, onda hələ şüur yoxdur. Onda xalis 
bioloji sahədir, burada şüur, emosiyalar, bilik, anlayış yoxdur, ona görə keçə bilmir. Çox 
nadir hallarda keçdikdə uşaq ölür, çünki onun beyni  bu vibrasiyaya uyğun deyil. Məsələn 
– 1-2 aylıq uşağa belə bir varlıq keçdikdə o bərkdən yaşlı adam kimi gülmüş, sonra 
ölmüşdür. Uşaq doğulduqdan sonra yalnız insan tərbiyəsi, sərbəst həyatla kontakt, sınama 
, öyrənmə nəticəsində onda şüur  yaranır və o şəxsiyyətə çevrilir. İzolyasiya olunmuş 
uşaqı heç bir ruh hələ insana çevirməmişdir. Uşağa ruhun keçə bilməsi  ruhun fiziki 
təbiətinə uyğun olmasa da, uşağın onu görməsi tamamilə mümkündür.  
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Görünməz varlıqlarla necə davranmalı? 
     Qeyd edildiyi kimi onların hamısının mahiyyəti  eynidir,  astral –mental elektromaqnit  
strukturlarıdır, lakin müxtəlf kateqoriyalara aiddirlər. Bunlar keçmişdə uydurulmuş  cin , 
şeytan mələk , ruh, hal və sair adlı, lakin eyni tip varlıqdır. Onlarla kontakt sülh xarakterli 
olmalı, onlardan qorxmaq lazım deyildir. Müəyyən etdiyimiz kimi Allah isə elə 
mahiyyətə malik deyil, o ancaq fiziki və psixoloji mənaya malikdir. 
     Onlara sitayiş etmək, onlara onların sizə kömək etməsinə ümid etmək, onların sizin 
səhv hərəkətlərinizi bağışlamasına inanmaq avamlıq və səhv  davranışdır. Onların ən 
yaxşılarının köməyi fikir vasitəsilə xəbər, məsləhət ola bilər Onlara sitayiş vacib deyil. 
Lakin siz inanaraq siatyiş etsəniz və sağalmağa ümid etsəniz, müsbət nəticə almağ 
ehtimalı var; bu zaman onlar deyil, sizin öz inamınız sizi sağaldacaqdır. Yəni siz əgər 
inamla sağalmaq mümkünsə, bu inamı onlara sitayiş etmədən də özünüzdə meditasiya – 
özünütəlqinlə əldə edə bilərsiniz. Bu sübut olunmuş həqiqətdir. Lakin çox çətin anda 
güclü onlardan kömək xahiş etsəniz komək  ala bilərsiniz - lakin bu köməyin mənbəyi 
sizin güclü fikriniz nəticəsidir. 
     Uşaq çox vaxtını yuxuda keçirir və əgər nayrahat edici səbəb yoxdursa, heç nə haqda 
fikirləşməyərək sakit baxır. Bu zaman o müxtəlif anlaya bilmədiyi formada belə xəyali 
varlıqlar görə bilər. Bu onu qorxudub ağlada bilər. Onun başı üstündən dağdağan 
ağacının budağını assanız, onlar ona yaxın gələ bilməz. Bu ağacın bioloji sahəsində digər 
xəyali sahələr və emosional fikirlər- göz - dəymələr neytrallaşır və insan onun təsirini hiss 
etmir. Habelə lampa ilə uşağı qorumaq olar- işıq şüalarında həmin varlıqlar qorxur, qaçır. 
     Bu izahatı oxuyaraq hər bir insan onların nə olduğunu bilərək onlardan qorxmamalı, 
ağıl və düşüncələrini onların ixtiyarına verməməlidir. Yalnız real həyatın maddi 
münasibətləriini, təbiət qanunlarını, mühit dərk etmək , öyrənmək və rasional prinsiplərə, 
bəşəri əxlaqa əməl etmək insanların uğurlu həyatının qarantıdır. Onlardan alınan 
məlumatın real prinsiplərlə uyğunluğu yoxlanmalıdır və sonra ictimai həyata zidd deyilsə, 
istifadə edilə bilər. Onların bilikləri insanın  öz - özünə öyrəndiyi, təcrübə, eksperimentlə 
analizlə  əldə etdiyi bilikdən çox və dərin ola bilməz.. çünki onlar keçmişdən gəlmişlər və 
indi və gələcəyin bildiyindən az bilirlər. Lakin onlar gələcəkdən xəbər gətirə bilərlər, bu 
başqa mexanizm vasitəsilə edilir, bu onlar üçün sadə işdir. 
Xəyali varlıq gördükdə onun hərəkətinin əksinə fikirləşin və özünüzü onun xəyal 
olduğuna inandırın və gülün. Qalib gələcəksiniz. 
     Tarixdə bəzi dini xadimlər məsələn  İsa məsləhət görürdü ki, maddi həyat tələblərilə 
deyil, ruhi aləmlə yaşayın, İlahiyə sitayiş edin, ondan qorxun. Bu birtərəfli həyatla və 
asketliklə nəticələnirdi. Maddi  tərəf olmayan həyat işləmədən, çalışmadan, yaratmadan, 
təkcə ruhi aləmlə - sitayiş, meditasiya ilə həyatın yaşanması  tam həyat olmur;  şikəstlik 
və əzablar gətirir; insanı dilənçi və məhvə aparır. Məsələ burasındadır ki, indi onlar belə 
desələr də, yenə də maddi həyat nemətləri haqda daha çox düşünürlər. Elə indi də bahalı 
maşınlar, radio, telefonlar, komputer, dərmanlar, müalicə avadanlığı və sair maddi 
nemətlərdən, kasıblardan da çox istifadə edirlər. Müxtəlif  xidmətlər yaradaraq məhz pul 
qazanmağı hamıdan yaxşı bacarırlar. Bu onu sübut edir ki, onlar mümkün olmayan səhv 
davranış tələb edirlər, hansı ki özləri də əməl etmirlər. Çünki bir tərəfli həyat  mümkün 
deyil. Həyat  hər iki aləmdən bərabər və effektiv istifadəni tələb edir. İdrakın aşkar etdiyi 
məhz bu, həyat yolu olmalıdır. 
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Nəticələr : 
 
Rasional Fərdi və ictimai  həyat və həqiqətə inam ən düzgün həyat yoludur. 
Qoy, insanlar dərk edib istədiyi obyektə inansınlar. Lakin bunu başqalarının sözü ilə 
deyil, ürəklərində tutduqları və təsəvvür etdikləri  real və ya xəyali həqiqətə inansınlar. 
Başqalarının,  kilsə, məçid xidmətçilərinin onlardan necə sitayiş etmək  tələblərini rədd 
etsinlər. Onların qulu olmayın, ibadət etdikdə bunun formasını  və söz ifadələini özünüz 
müəyyən edin, Onlar kimdirlər ki, sizə ibadət qaydası qoysunlar, onları heç kəs, heç bir 
Allah vəkil seçməmişdir, onlara səlahiyyət verilməmişdir. Vəkilsiz yaşamağı öyrənin.  
Ibadətin forması: Bu kitabı oxuyandan sonra artıq bilirsiniz ki, nəyə sitayiş edirsiniz. 
1. Əgər seçdiyiniz ilahidirsə Allahdırsa , O inamdır. O mühitdir o yaradan və idarə 
edəndir. O qanundur, hər şeyin səbəbidir. Onun yalvarmağa ibadətə ehtiyacı yoxdur. O, 
ona aid edilən: danışan, bağışlayan, rəhmdillik  cəza verən xassələrinə malik deyil, o sizi 
cənnətə ya cəhənnəmə yollayan, sizə məhkəmə quran deyil. Bu fikirlərin siz hər gün Yer 
kürəsinin hər yerində baş verən hadisələrdə, məlumatlarda, öz həyatınızda  doğru 
olduğunu görürsünüz. 
     Onunla əlaqə yalnız Onu – yəni Həqiqəti (hər şeyin , hadisənin mahiyyətini) dərk 
etmək formasında ola bilər. Bunu siz bütün zəruri elmləri öyrənməklə, analizlə, 
tədqiqatla, eksperimentlə, müşahidə və məntiqi düşüncə və mühakimə ilə əldə edə 
biləsiniz. Habelə bunu siz meditasiya etməklə müəyyən qədər əldə edə bilərsiniz.Yəni 
həm reallığı öyrənməklə, həm düşüncə ilə. Düşüncə ilə onu dərk etmək üçün hər gün 
axşamlar bir dəfə  meditasiya şəraiti yaradın və edin, sakitlikdə və  təklikdə gördüyünüz 
işləri yada salın, keçmişləri də və öyrəndiyiniz qanunları,  prinsipləri, əxlaqı yada salın, 
hərəkətlərinizin düzlüyünü müqayisə ilə araşdırın və müəyyən edin. Problem qarşısında 
durmusunuzsa, sərbəst düşünün, bu zaman siz tezliklə problemin həllini və özünüzü  və 
Allahı - səbəbi,  hadisələr arasındakı əlaqəni yenidən dərk edəcəksiniz. Səhv ya düz 
hərəkətinizi müəyyən edəcəksiniz. Keçmiş səhvlərinizi, habelə başqa insanlara 
münasibətdə səhvlərinizi görəcəksiniz. Lakin yaddan çıxarmayın ki, səhvləri, haqsızlığı 
düzəltmək lazımdır. Hökmən səhvlərinizi düzəldin; incitdiyiniz insanlardan üzr istəyin, 
vurduğunuz zərəri ödəyin, tam bağışlanmanı əldə edin. Özünüzü bilməməzliyə qoymayın, 
padoş sifət olmayın, heç kəs sizin səhvinizi, xəyanətinizi unutmayacaq. 
     Allahı dərk etməyin məqsədi elə budur: -  həqiqəti tapmaq- anlamaq, səhvləri 
düzəltmək və düzgün yol müəyyən etmək. 
     Dini ibadət deyil, elmi meditasiya edin və ondan da artıq nəticələr əldə edəcəksiniz - 
ruhunuzun sakitliyini, özünə - inamı, səhvlərinizin dərk olunmasını və düzgün anlamanı. 
Dini ibadət isə sizi həyatdan uzaqlaşdırır, fəaliyyətinizi həvəsləndirmir, dünyanın mənasız 
olduğunu, yaşamağın mənasız olduğunu sizə təbliq edir. Siz dünyaya gəlmisiniz, demək 
onun istənilən bir hissəsi  kimi yaşamağa məcbursunuz. Demək, bu həyatı yaxşı, effektiv, 
sülh şəraitində daha rasional, yəni əxlaqi tələblərə əməl etməklə, yaratmaqla, daha 
effektiv ictimai işlərdə iştirakla və sistemi səmərələşdirməklə, çoxluğun içində rasional 
yaşama prinsiplərinə əməl etməklə – yaşamalısınız. 
     Əgər siz yenə də Allahı fövqaladə varlıq hesab edirsinizsə, bu sizin haqqınızdır. Bu 
halda da onunla əlaqəni yalnız tək, başqaları olmadan, görmədən,  təklikdə ibadət 
vasitəsilə edin. İbadət ifadələrini özünüz müəyyən edin. Lakin onun sizi bağışlayacağına 
ümid etməyin. Əgər əziyyət vermiş olduğunuz adam sizi bağışlamırsa, o necə bağışlaya 



 395

bilər.  Səhv iş gördüyünüz adamlardan, cəmiyyətdən üzr istəyin, elə davranın ki, onlar 
sizi bağışlasın. Onlar bağışlasa, hesab edin ki, Tanrı sizi bağışladı. 
2. Əgər seçdiyiniz xəyali varlıqa sitayiş etmək istəyirsinizsə, onda bilin, bu fikir, emosiya, 
ağıl (astral və mental) bio - enerji varlığıdır. Onunla əlaqə və hisslərinizin ifadəsi yalnız 
təklikdə meditasiya zamanı ola bilər. Kütləvi ibadət zamanı siz onunla əlaqəyə girə 
bilməzsiniz, bu uydurmadır; şüur diktatorlarının sizi idarə etmək, öz mənafeyini təmin 
etmək cəhdidir.  İsa da belə deyirdi: “təklikdə, başqaları olmadan, ibadət edin”, bunu 
yadınızda saxlayın. Bu həqiqətən, ibadətin xassəsinə və məqsədinə uyğundur.  
3. Nə üçün siz başqalarınını uydurduğu varlığa, qüvvəyə başqalarının qaydası ilə sitayiş 
edəsiniz?  İbadət etmək istəsəniz öz qəlbinizin dərinliyində olan bir varlıq təsəvvür edin, 
ibadətin qaydasını özünüz yaradın, öz qaydanızla  ibadət edin. 
4. Əgər siz xəyali varlıqlara deyil, real inam yaradan obyektə - pirə, ağaca, daşa, qəbirə, 
insana inam qəbul edərək sitayiş etmək istəyirsinizsə, bunun üçün formulalar müəyyən 
edin. Xahişlər edin, rahatlıq, uğur arzu edin və s. Lakin yenə də müstəqil olun, sizə, 
qayda, norma, verməli olduğunuz ianəyə norma  qoymaq istəyən adamları rədd edin. 
Lakin əxlaq və sanitariya, mədəni davranış tələblərinə əməl etmək həmişə borcunuzdur. 
Sitayişə getdiyiniz yerdə meditasiya edin və qəbul etdiyiniz miqdarda pulu, yaxud qida 
hissəsini, yaxud başqa formada köməyi  cəmiyyətin yadından çıxmış, köməksiz qalmış 
insanlara verin.  Lakin sitayiş yerlərində pul köməyi vermək  və ya qurban kəsmək vacib 
deyildir. Əgər siz bütün həyatınız boyu haqqı - ədaləti müdafiə etsəniz, bu hamı üçün 
faydalı olar, siz daha böyük miqdarda insanın həyatına, işinə , ona insani münasibətin 
saxlanmasına kömək etmiş olarsınız. Bütün kasıblar, imkansızlar məhz haqsızlığın, nadan  
və səhv idarənin səbəbindən elə vəziyyətə düşmüşlər. Bunu edən ictimai quruluş və onun 
nadan qanunları, dövlət məmurları, şəxsi sahibkarlar, qanunsuzluq mühitindən istifadə 
edən müxtəlif zorlu nadanlardır, onların qohumlarıdır. Pirlərdə oranın saxlanmasına ayda 
nə qədər xərc çəkilməsi  haqda elan və nə qədər pulun toplanması və xərclənməsi haqda 
məlumat varsa və kömək xahişi varsa , oraya yardım edin. Çünki oranın saxlanmasını 
ziyarətçilər çəkməlidir. Lakin aldanmaqdan da ehtiyat edin. 
Meditasiya. (bax hissə 3) Konkret inanclara inanıb, ibadət edib - etməməkdən asılı 
olmayaraq, sizə meditasiya etmək- yəni dərin sakitlik halında fikrə getmək, özünütəlqin, 
özünə inam yaratmaq, şüurun rahatlığını əldə etmək lazımdır. Bu rasional həyat tərzinin 
bir zəruri hissəsi   olmalıdır.  Onun metodlarını öyrənin və hər gün icra edin,  bu faydalı 
olacaqdır. Hər hansı qeyri - məlum şeyə ibadət etməkdənsə, daha yaxşısı fikrinizdə 
özünüzə bir varlıq yaradın və fikrinizdə onunla danışın,  dara düşəndə ondan kömək 
istəyin,  bu özünə inam yaradaraq sizə çox faydalar verəcəkdir. Aydındır ki, özünə inam, 
özünü təlqin mexanizmi burada işləyir. 
 
Uşaqlara ruhi aləm haqda . Öz uşaqlarınıza naməlum varlıqlar haqda heç nə deməyin, 
heç bir sitayişi onlara öyrətməyin, yalnız elm öyrədin. İcazə verin, özləri bu haqda 
ehtiyac hiss etsələr, özləri bunu kəşv etsinlər, soruşsunlar. Soruşsalar, onda siz bütün 
həqiqəti onlara açın. Lakin bilməyib yalan danışmayın. O, sonra yalandan xilas ola 
bilməyəcək. Dini xidmətçilər həvəslə təbliq edirlər ki, siz uşaqlarınıza onların sırıdığı 
səhv bilikləri- uydurmaları  öyrədəsiniz, nəticədə onlar gələcəkdə yeni hazır  müştərilər 
əldə etsinlər. Onları həqiqət yox, ancaq bu maraqlandırır.  Həqiqət isə bu kitabdadır. 
Uşaqlarınıza bu kitabı öyrədin. Sonra qoyun özləri seçim etsinlər.  
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İnam müstəqilliyi qoy insanların azadlıq qanunu olsun. 
Sizə bu həqiqətləri deyən olmamışdı. Mən isə deyirəm . Qədim deyənlər isə 
bilmədiklərindən səhv etmişlər və yaxud bəziləri məhz bildiklərindən siz insanlardan alət 
kimi istidfadə etmək məqsədi güdmüşlər. 
 
İnanclı və inancsızlar(верушие и неверующие)  
 
     Bu növ mülahizələri ruhanilərdən  tez - tez eşitmək olar. Onların fikrincə naməlum və 
onların məhz diktə etdiyi Tanrı anlayışına, axirət dünyasına,  cənnət – cəhənnəmə, həmin 
naməlum və bilinməz hesab etdikləri Allahın təyin etdiyi peyğəmbərlərə və onların məhz 
sitayiş formasına inam  dominant düşüncə olmalıdır. Onlar kimdir ki, düşüncə üzərində 
hökmlər verirlər? Bu səlahiyyətlər heç kimdə yoxdur. İnsan azad doğulduğu halda ona nə 
düşünməyi  hansı haqla tələb edirlər? Məsələ burasındadır ki, belə tələb Quldarlıq 
dövrünün və sonrakı sxolastiaka və despotik hakimiyyət dövrünün  bu tələbini bu günkü 
həyata səhvən və axmaqcasına aid edilməsidir. Nə üçün insanlar  dini ruhanilərin 
düşündüyü kimi onların təklif etdiyi obyektə inanmalıdırlar? Hər şəxs fərdi həyata və 
düşüncəyə malik olduğu halda onların eyni cür düşünməsini tələb etmək səfeylik 
deyilmi? Belə tələb insanların inamı üzərində inam diktaturası qurmaq məqsədi və 
nəticədə şəxsi biznes və hakimiyyətə sahib olmağı nəzərdə tutur. İnsan isə fərdi inanclara 
malikdir.  
     Inancsiz insan qeyri - mümkündür, insan hər hansı bir şeyə, qanuna, prinsipə, reallığa 
inanmasaydı, sadəcə o bir an da yaşaya bilməzdi. Ona görə insanları inananlara və 
inanmayanlara bölmək səhv hərəkətdir. Belə bölümün arxasında  quldarlıq və 
feodalizmdə olduğu kimi inamın diktatorunun sanksiyaları, yəni inanmayana cəza 
verilməsinin mümkünlüyü əsaslandırılır. Təsadüf deyildir ki, həmin dinlərin 
fundamentalistləri bu rolu öz öhdələrinə götürür, dini terroizm və digər zorakılıq 
hərəkətləri törədirlər. Yer kürəsində dini zorakılıq hədsizdir və getdikcə artır. Bundan 
bəşəriyyətin xilas olması üçün , məhz elmin geniş təbliği, dini təlimin bəşəriyyətə bəla 
olması faktları geniş təbliğ edilməli, administrativ tədbirlər görülməlidir. Təsadüfi 
deyildir ki, məsələn, dünyəvi dinlərdə həftədə bir dəfə  insanların  məscidə, kilsəyə 
sinaqoqa  toplaşması və birlikdə sitayiş etmələri tələb olunur. Bunun səbəbi nədir? 
Əslində sitayiş tək edildikdə, bu sitayiş funksiyasını yerinə yetirir, bütün insan təcrübəsi 
və elm, psixologiya bunu sübut edir. Belə olduqda niyə toplaşmaq, birlikdə sitayış 
lazımdır?. Bu tələbin əsas səbəbi, belə bir üsulla insanların bir yerə toplaşması, onların bir 
- birinə nəzarət etmələri yolu ilə sitayşi həmişə etməyə, yəni inam tabeçiliyi və şəxsi 
tabeçilik əldə etməkdir. İnsanlar tək öz evlərində ibadət etdikdə axı onları müşahidə 
etmək mümkün deyil, kimin ibadət etmədiyi və necə etdiyi  bilinmir. Bu metod dini inam 
zorakılığının bir alətidir.        
     Demək,  sitayişi normalaşdırmaq, unifikasiya etməklə, nəzarətdə saxlamaqla , bu 
zaman məçiddə, kilsədə  fasiləsiz inam dünyagörüşünü təbliq etməklə inam diktatorluğu 
əldə edilir.      
     Dövlətlər öz təbliğat maşını ilə necə vətəndaşların beynini yuyurlarsa, dini qurumlar 
da öz tələyə saldıqları insanların beynin elə yuyurlar. Bu prosesə qarşı yalnız hələki bir 
neçə  alət var:  inam və sitayiş formasının azadlığı anlayışı;  elm, bilik, Rasional dünya 
baxış; demokratiya - dövlətdə və dində.  Onların hər ikisi demokratiyadan qorxur. Habelə 
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fəlsəfi analizdən, həqiqətdən, aşkarlıqdan açıq dialoqdan və diskussiyadan, 
qiymətləndirilmədən qorxur.  
 
Xalis din haqda son fikir. 
 
     Belə dinə xristianlıq və krişnaizm  yaxşı nümunədir. Yəni bu dinlər ənənəvi dindir, ən 
qədim mənada yalnız dindir, islam isə təkcə din deyil, islam din və ictimai qaydalar və 
idarəni əhatə edir. Onu dini ibadət, ictimai idarə təlimi adlandımaq olar. Din tam 
mənasında ruhi aləm haqda dünyagörüşdür. Yəni görsənməyən varlıqlar, burada müxtəlif 
kateqoriyalara bölünür, onların içərisindən xoş ruhlar seçilir. Ən böyüyünə İlahi adı 
verilir, qalanlarına onun köməkçiləri – mələk adı verilir;  insana pislik edən ruhlar isə 
şeytan, cin adlandırılır, onlaraın başçısına  İblis – satana adı verilir.  Bu bölümdən sonra 
din yaxşı hesab etdiyi varlıqlara Allah və mələklərə - xoş ruhlara sitayiş və mərasimləri,  
əsas funksiya hesab edir. Demək, din, klassik qədim mənada ruhi aləm varlıqları və 
onların bir hissəsinə sitayiş, digərinə nifrət haqda təlimdir. Qeyd etdiyim kimi rasional 
baxış onların hamısını müxtəlif sortlu məlum bioenerji xəyali surətlər olduğunu qəbul 
edir. Onların insandan yarandığını qəbul edir. Onlar, insan  öldükdən sonra ayrılan 
elektromaqnit dalğa xarakterli varlıqlardır. Bəzi  sübut olunmamış mülahizələrə görə 
onlar da canlı insan tərəfindən  fikirlə yaradıla bilər. Onların tam təsvirini və 
parametrlərini yəqin ki, yaxın gələcəkdə elm verəcəkdir. Onlara da reallıq kimi baxaraq 
tədqiq etmək lazımdır. 
    Fiziki aləmə dinlər ikinci dərəcəli şey kimi baxılar. Onlar üçün fiziki aləm onların 
məşğul olduğu sahə deyil. Sözdə bu belədir, lakin reallıqda onlar da maddi qanunlarla 
yaşadıqları və müxtəlif münasibətlərə daxil olduqları üçün kənar dura bilmirlər. Və fiziki 
dünya üçün onların söz deməsi, izahat verməsi təccüb doğurur; bu zaman onlar böyük 
səhvlər edirlər. Ruhi aləm onların məşğuliyyət sahəsi olsa da, burada da onlar xeyli 
səhvlərə yol vermişlər: - cənnət, cəhənnəm , axirət dünyası, məhkəmə, dünyanın sonu, 
cəzalanma və ya cənnətə təyinat – hamısı uydurmadır. Bunları uydurmağa hansı ehtiyac 
olmuşdur? Bu, şübhəsiz, dövlətin yaranması ilə paralel dövləti təqlid edərək  - cəmiyyətin 
davranışını bu dünyada inamla idarə etmək ehtiyacından yaranmışdır. Bu, davranışların  
idarəsini o biri dünyada olacaq məhkəmə, cənnət, cəhhənnəm vasitəsilə qorxudularaq 
həyata keçirilməsi yolu seçilmişdir. Bu idarədə habelə dini xidmətçilərə şəxsi tabeçiliyin 
yaradılması:- onların hakim rolunun tanınması, onlara ianə, xidmət haqqı, pay, qənimət 
verilməsi  - məqsədi güdülmüşdür.  Yəqin ki, bu əsas amil olmuşdur. Əks təqdirdə 
insanları idarə etmək, bu xidmətçilərin nəyinə lazım idi? Onların sitayişinə nə mane olur 
ki ? İslam isə bir az da qabağa gedərək, əlavə olaraq, bu dünyada dövlət kimi  bir çox 
məsələlərin həlli haqda qanunlar müəyyən edərək,  dinə  ictimai idarə sistemi əlavə 
etmişdir.  Bütün bu  tarix sübut edir ki, ruhi aləm dini dünyagörüş tərəfindən səhv 
qavranılmış və bu aləm haqda biliklər məhz insanlar tərəfindən yaradılmışdır. Burada heç 
bir bilik təbiətdən, insandan kənar ilahi varlıq tərəfindən deyilməmişdir. Bu varlıqlar 
özləri insan  və onun formalaşmış şüuru meydana çıxandan sonra əmələ gəlmiş, reallıqda  
insanlar arasında hansı  münasibətlər,  prinsiplər olmuşsa, onlar da onları əks etdirir - həm 
pisi, həm yaxşını. Onlar da, eynilə insan xarakterli olduğu üçün öz mənafelərinə uyğun 
məlumatlar vermişlər. Nəticədə bu məlumatlar vahid ümumbəşəri əxlaqa uyğun 
olmamışdır. Belə ki, kim belə əxlaqın daşıyıcısıdır? Kim bu əxlaqı bütövlükdə və həmişə  
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icra edir? – güman ki, çox az adam, bəlkə də heç kəs. Bunlar hələ insanlarda 
möhkəmlənmiş şüura, adətə, mədəniyyətə keçməmişdir. Bəşəriyyət hələ indi öz cavanlıq 
dövründən qurtarıb orta yaşlılıq dövrünə - anlama və müdriklik dövrünə qədəm qoyur.  
Belə isə, haradan bu ruha məlum ola bilər ki, o da  məhz hamıya bu davranışı məsləhət 
görsün. 
    Bu kitabı yazaraq mən dinlərin elmi və sərbəst düşüncə tərəfindən araşdırılmasının 
əsasını qoyuram. Gələcək nəsil, qoy, stereotip düşüncədən imtina edərək, kollektiv 
şəkildə dinlərə qiymət versin, düzü və səhvi tapsın, düzü dələduzdan ayırsın, dinlərin 
mənfi və müsbət rolunu aşkar etsin və cəmiyyəti  səhv düşüncələrdən və onun 
nəticələrindən qorumaq üçün  fəaliyyət strategiyası hazırlasın.  Eyni ilə, hər bir düşüncə,  
inam idarəsinin  tarix ərzində bəşəriyyətə vurduğu maddi və  mənəvi zərəri, onun 
inkişafına, insanlara gətirdiyi müharibələr üçün, əzablar, məhdudiyyətlər üçün  dünya 
məhkəməsi yaratsın və mühakimə etsin. Bu olmasa, nadanlar din adından insanların 
bəlasını daha çox artıracaqlar. Həyatı terrora, zorakılığa, inam üstündə nadanların 
diktaturasına çevirəcəklər. Bu işi görmək üçün Rasional cəmiyyət konsepsiyası düşüncə, 
qərar qəbulu üçün yeni metod və kriteriyalar müəyyən edir (bax hissə 2). Yalnız bu metod 
haqqı nahaqdan ayıra bilər. Bəşəriyyətə sözdə əxlaqdan dərs deyən, işdə isə ona düşmən 
olan və öz cibini güdən özünü Allah paltarı ilə örtən dini diktatorlar yalnız belə müəyyən 
edilib cəzalana bilər.   
Allah sitayiş obyektidirsə, din isə ruhanilik üçün  bu sitayişdən öz məqsədi üçün istifadə 
vasitəsidir. 
 
Ölümdən sonra həyat.   
 
Bir çox Hindistan mənşəli nəzəriyyələr ölümdən sonrakı həyat haqda fantaziyalar 
uydurmuşlar, halbuki belə bir həyatın olması haqda sübutlar yoxdur. Bu nəzəriyə hazırda 
digər dinlər tərəfindən də aktiv reklam olunur. Onlar deyir ki, guya insan ruhu çıxandan 
sonra o, başqa adama uşaqlıq dövründə  daxil olur və onda yaşayır. Bu barədə hansısa 
üsulla onlar kitablar yazaraq cədvəllər qurmuşlar, buraya baxan doğum ilini, günü və 
saatını deməklə onun keçmiş həyatda kim olması haqda məlumat ala bilər. Bu ideyanın 
insan həyatına və onun prinsiplərinə heç bir dəxli yoxdur və eynilə cənnət - cəhənnəm 
ideyası kimi uydurmadır. Dini fanatizm təbliq edir ki, bu dünya mənasız və məqsədsizdir,  
insanlar həyatdan əllərin üzüb, daha çox ibadət etməklə və kilsəyə çox getməklə  
həyatdan sonrakı  daha yaxşı həyata hazırlaşsınlar. Bu ideyada  çox böyük bir ziddiyyətli 
fikir var.  Onlar utanmadan insanları aldadır və onları gic yerinə qoyurlar, sübutlar təqdim 
etmirlər. Bu ideyalar insanın gələcək üçün məqsədlər irəli sürməsinə, davranışını idarə 
etməsinə, düzgün seçim etməsinə stimul yaratmır.   Belə ideyalar irəli sürmək və insanları 
bunlara inandırmağa çalışmaq onların nəyinə gərəkdir? Absolyut olaraq bu ruhanilər 
insanların dinc və yaxşı həyatını, yaxşı davranışı qayğısına qalmırlar. Onların məqsədi 
insanları qorxudaraq özlərinə tabe etmək, özlərinin süni nüfuzunu qaldırmaq - gəlir 
mənbələrini  və miqdarını çoxlatmaqdır. Bu məqsədi həyata keçirmək üçün öz dini 
icmasını başqa dini təlimlərə  qarşı yönəltmək, onlardan qara qüvvə kimi istifadə 
etməkdir.  
O biri həyat yoxdur və əgər insanlardan ruhun çıxaraq sərbəst gəzməsini və nəhayət, öz  
enerjisini  itirərək adi materiyaya qarışmasını nəzərdə tuturlarsa, bunun nəyi yaxşıdır? 
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Əgər yaxşıdırsa, özləri niyə özlərinin uydurduğu ölümdən sonrakı həyata hazırlaşmırlar? 
Qiymətləri gündən günə artırırlar. Müftə gəlir əldə etmək üçün yeni - yeni mərasimlər, 
yeni təmtaraqlar, sitayiş ritualları uydururlar. Bu gün xeyir - dua verdikləri müharibə, 
konflikt zonalarında minlərlə insanının məhv edilməsinə,  dominant dövlətlərin istismarçı 
siyasətinə, ticarətlə dünyanın pulunu toplamaq, asılı etmək siyasətinə, aclıq, kasıblıq 
yaradan siyasətə həvəslə kömək edirlər, bunlar isə dini təlimlərdə şeytan işi adlandırılır. 
    Ruhun sonrakı həyatı, nə cənnətə, nə də cəhənnəmə düşməsi mümkündür, belə ki bu 
anlayışların özləri məqsədli olaraq, uydurmadır. Nə cənnətdən nə cəhənnəmdən xəbər 
gətirən var. Əgər insan etdiyi işin pis olmasını anlayaraq və bu dünyada  alacağı cəzadan 
qorxmayaraq onu edirsə, o, uzun illərdən sonra cəhənnəmə gedəcəyindən necə qorxa 
bilər. Reallıqda insan cəhənnəm və cənnətdən qorxmur. Bu anlayışlar insanı idarə etmir. 
Istənilən dini cəmiyyətdə bu belədir - o kamil cəmiyyət deyil. Orada ağalar zəyifləri 
istismar edir, əzab verir, ədalətsizlik hökm sürür. Ruhanilər isə bunu görür, lakin susur. 
Ruh adlandırılan elektro- maqnit informasiya mənbəsi   çox nadir hallarda, onların həm 
müsbət həm mənfi  bilik və  davranış yaddaşına malik olan ən böyük energetik gücə 
malik olanları, başqa insanlara keçə bilər. Bu fikir də hələ bir neçə fakt olmasına 
baxmayaraq fərziyyə hesab olunmalıdır. Bütün əksəriyyt energetik varlıqlar(ruhlar) 
milyonlardan təkləri çıxmaqla material aləmlə kontaktda (yerin maqnit sahəsində, suya, 
təbiətə) nəhayət hoparaq  sönür, yox olur.  Yəni həmin xarakter və keyfiyyətini itirir. 
Yeni insanlarda öz bioloji həyatı nəticəsində yeni şüur formalaşır və inkişaf edir və başqa 
ruhlara ehtiyacı yoxdur. Nadir halları çıxmaqla ruhlar yeni nəsillərdə yaşamır.  
 
Qəbirlərdə xüsusi sahə varmı?  
      Digər bir fərziyyəyə görə ruhlar məhz xüsusi sahə olduğu üçün əksərən insan 
basırılan qəbirdə torpağa hopur. Qəbirlərdə xüsusi sahə haqda müxtəlif məlumatlar var. 
Bəzi çox qədim qəbirləri açdıqda material hadisələr – tufan, ildırım qopmuşdur.  2006 –cı 
il tədqiqatlarına əsasən yarımkeçiricidə sönməyən cərəyan bir il ərzində qalmışdır. Bu 
fakt qəbirdə müəyyən elektrik sahəsinin qalmasını başa düşməyə kömək edə bilər. Lakin 
bu sahə qəbirdə  basırılandan sonra ölmüş  adamda qalması mümkün olsa da uzun zaman 
ərzində bu cərəyan yerə keçməlidir.  Müqəddəs qəbirlərin ziyarətçiyə müsbət təsiri haqda 
məlumatlar və sitayişlər var. Görünür, burada fiziki sübut yoxdur, yalnız özünü inandırma 
amili təsir edir, bu səbəbə görə insanlar bu qəbirləri ziyarət edirlər.  Bu məsələ tədqiqat 
tələb edir. Adətən dinə qulluq etmiş və düz həyat yaşamış insanların qəbirləri müqəddəs 
hesab edilir. Lakin dini idarələr  qəsbkarlıq etmiş və dinc insanları öldürmüş,  dini 
insanlara da  müqəddəs statusu verərək sitayiş yaradır. Qeyd edildiyi kimi inam üçün 
həqiqət və ya səhvin  yalanın, yanılmanın əhəmiyyəti yoxdur. Hər şeyə  onun mənfi 
cəhətlərini gizlədərək inam yaradıla bilər. Şüurlu insanlara yalnız həqiqətə, insanlığa, 
qatil olmayan müqəddəslərə, insana həyatını yaxşılaşdırmağa kömək edən adamlara və 
biliklərərə inanmasını məsləhət görərdim. 
Nəticə : ölümdən sonrakı həyata ümid etməklə özünüzü aldatmayın . 
 
Bəzi sirli hadisələrin izahi 
 
     Naməlumluq uydurmalara və şarlatanların sui -  istifadəsinə səbəb olur. Yalancı 
falçılar, cadugərlər şarlatanlıqla məşğul olur və əsas məqsədləri insanları aldatmaq və pul 
qazanmaqdır.           
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     İnsan beyni  evolyusiya sayəsində  bir çox paranormal qabiliyyətlərə malik olmuşdur, 
lakin bir çoxu istifadə edilmədiyindən bu qabiliyyətlərin girişləri yaddan çıxmışdır. 
 Bütün dinlər əslində şarlatanların əksinə olmuşdur və onlartı təqib etmişdir, Allah adı ilə 
cadugərlik etmək , pul almaq dini kitablarda qadağan edilmişdir. Orta əsrlərdə Avropada 
ildə yüzlərlə insan cadugərlik, falçılıq, Allahla ruhlarla  danışmaq ittihamı ilə edam 
edilirdi. lakin 20 –ci əsrdən başlayaraq  şarlatanlar məhz hər hansı bir dinin qanadı altına 
girərək öz fəaliyyətlərini Allah adından icra edirlər. Onlar qəbul otaqlarında  ətraflarına 
peyğəmbərlərin şəkillərini, sözlərini yazıb asaraq,  özlərinə fövqaladə bir görkəm 
verməyə, Allahla əlaqələri olma təsəvvürü yaratmağa çalışaraq avam adamlardan daha 
çox pul qoparmağa çalışırlar.  Ruhanilər  və falçılar /cindarlar bir - birlərini qəbul etməyə 
başlamışlar, görünür, birinin xidməti digərinin mənafeyinə uyğun olduğunu başa 
düşmüşlər. Habelə bir çox məhz dini ruhani də falçılıq və Allah adından müalicə etmək, 
dua yazmaq, şeytanı qovmaq, cini candan çıxartmaq,  uğur gətirmək, problem həll etmək, 
kitaba baxmaq, bəladan xilas etmək, taleyi dəyişmək – bağlamaq və açmaq fəaliyyətilə 
məşğul olur. Onlar kimya elminin verdiyi imkanlardan və illuziyalardan adamların 
başını aldatmaq üçün məharətlə istifadə edirlər.           
      Şübhəsiz, falçılığın, gələcəyi görmənin, dua və digər material və psixi vasitələrlə 
taleyi “dəyişdirməyin“, fikirləri oxumağın idrakı izahı vardır, getdikcə bu biliklər 
genişlənir və bu peşələrin məhz öyrənilə bilinməsi mümkün olur. 
      Dini təlimlər bu qədər müxtəlif  psixi fenomenlərin tam izahını verə bilmir, habelə  
düzü səhvdən; həqiqəti yalandan seçməyə metodlar təklif edə bilmir.  Bu sahədə elmi 
fənnlər qismən irəlidə olsa da,  kifayət qədər bilik  yaratmamışlar.  Bu sahələrdə zəruri 
tədqiqatlar aparılmalıdır. Dini ruhanilər isə müqəddəs kitablara əməl edərək rəsmən bu 
işləri Allaha küfr adlandırır, lakin özü də həmin metodlarla işləyir..  Aşağıdakı bəzi 
fenomenlərin izahatını fərziyyə formasında verməyə çalışacağam. Bu fərziyyələr çoxlu 
faktlara, müşahidələrə  və şəxsi eksperimentlərimə və təcrübəmə əsaslanır. 
 Göz - dəymə.  Mümkün hadisədir, fikrin, baxışın müəyyən mənfi ya müsbət yük –enerji 
daşıdığı fərziyyəsinə  əsaslanır, çox vaxt insanın özü - özünə gözü dəyir. Yaman göz 
əksər insanlarda var. Lakin xalis- tam güclü yaman göz hər 100 nəfərdən birində olur. 
Fiziki nəticələri: Şüşə, xrustal qabların sınması, insanın təsir anından sonra xəstələnməsi 
və ölümü, heyvanların – atın, öküzün  bir neçə dəqiqə ərzində yıxılıb ölməsi, ağacın 
budaqlarının qopub düşməsi , meyvənin qırılıb düşməsi. Göz dəyməni qəfil dağıdıcı 
şüaya oxşatmaq olar. Gözü dəyən özünün  pis - gözünün olduğunu bilir, lakin o heç nə 
edə bilməz,  bu onun  heyrət,  paxıllıq hissinin qəfil atəşidir. Əgər o baxdığı şeydən 
yaxşısına malik olsaydı, gözü dəyməzdi. Olmadığı üçün mənfi enerjili baxış - hansı ki 
əsasən ehtiyac içində yaşamağın, xəbisliyin, paxıllığın nəticəsidir - baxdığı bütün 
əşyaları, canlıları məhv etmə qabiliyyətinə malikdir. Ondan qorunmaq üçün müəyyən 
üsullar vardır. Dağdağan ağacı və çörək otu  gözləri öldürür. Gözü pis olan, lakin yaxşı- 
xeyirli  ayağı   olan adam haqda fakt vardır. Gözdən qorunmağın ən yaxşı yolu  yaxşı 
şeyin üstünə  pis şey qoymaq və ya eyibli təsüratı yaratmaqdır, onda göz fikrini yayındırır 
və təsir itir. Və ya yaxşı şeyi pis Gözün yanında pisləməkdir. Yaxşı şeyi gözə soxmamaq, 
özünün yaxşı vəziyyətdə olduğunu göstərməmək lazımdır 
     Göz dəymə zamanı əlavə sözlərin işlədilməsi təsir qüvvəsini artırır. Bu sözlər əsasən 
tərifləyici – müsbət qiymətlə olur.Göz gördüyünün yaxşı, gözəl olduğunu xüsusi bir 
görməmişliklə, əda ilə deyir, xüsusi ədatlardan – ah, uh istifadə edir. Onun hətta bir söz 
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demədən ah çəkməsi də kifayətdir. Bu sözlər, nidalar aid olduğu adama mənfi enerji 
qöndərir, atom – molekullar səviyyəsində fiziki kimyəvi – bioloji proseslərin pozulmasına 
səbəb olur, əşyanın sahibinə emosional zərbə vurur. Nəticədə həmin əşya sınır, insan 
xəstələnir, başına pis hadisələr gəlir. Öz fikrindən qorunmaq üçün heç vaxt özün - özünü 
tərifləmə, özünün böyük uğur qazanmağını,  sağlam olmağını, çoxdan xəstələnmədiyini 
demə. Xüsusilə, başqalarının müəyyən orqanlarının xəstə olduğunu eşitdikdə sənin belə 
xəstəliyinin olmamasını düşünmə. Fikrində oyatdığın bədən üzvlərinin  bu və ya digər 
səbəbdən xəstələnmə ehtimalı yaranacaqdır. Çalış gördüyün və eşitdiyinə neytral 
yanaşasan. Lakin özünə təlqin və psixoloji əhval yaratma zamanı  bu amili nəzərə al,  
müharibədə insanlar ona görə xəstələnmirlər ki, onlar bədənləri barədə düşünmürlər. 
 Qorxunu götürmək.   Cini qovmaq  psixi təsirə, gipnoz və təlqinə əsaslanır. Əslində  
burada müəyyən psixi  hissin nəticəsində yaranan xəstəliyin ləğv edilməsi hadisəsi icra 
edilir. Qorxu və ya cin adlandırılan bir ruh  gipnoz vasitəsilə və ya  təlqin etmə ilə  
yaradılmlş inamla ləğv edilir.  Bu zaman oxşar material proses istifadə edilir ki, adamda 
onun məhv olaraq torpaqda itməsi təsəvvürü yaradılır. Məsələn: -  baş üstündə odu 
yandırmaq, mumu başa fırladaraq sonra  əridib suya tökmə və ağac altında basırma.  
Şarlatanlar sağlam adamdan da “cini çıxarıb” pul alırlar. Bu prosesi ancaq həkim və 
mütəxəssisə etibar edin. 
     Dua  yazılması və ya dua – söz –formulu( молитва, заклинание, заговор) psixi təsir  
rolunu icra edir və insanda arzusunun  düzələcəyinə inam yaradır. Bu səbəbə görə adamın 
məsələsi həll oluna biləndirsə, yəni təkcə inamdan asılıdısa, nəticə olacaq. Duanı 
sifarişçinin görmədiyi, lakin inandığı adam adından yazıb verdikdə də eyni nəticə verir . 
Burada xahiş edənin inamı rol oynayır.  Bu sübut edilmişdir ki duanın , fikir 
formulasının, zaqovorun  Allahla heç bir əlaqəsi yoxdur,  həmin adamın nəyəsə  inanması 
- xüsusi ağaca, suya, daşa, qəbirə, müdrik bir şəxsə , alimə və ya Allaha inamı  lazımdır.  
     Baxıcılıq - cadugərlik  vasitəsilə insanın gələcəyini görmək qabiliyyətinin də klassik  
Allah anlayışı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur  və aşağıdakı səbəblərin nəticəsində ola bilir. 
a) beyin travması, müəyyən xəstəlik nəticəsi 
b) “cin “deyilən varlıqların öyrətməsi və diktə etməsi.  
c) təbii olaraq nadir insanlarda təbii beyin quruluşunun nəticəsidir və bunu bir az 
qabiliyyəti olan adam öyrənə bilər. 
     Taleyi demək hadisəsi , əvvəldən müəyyən edilmə və şeylərin bir - birindən asılılıq  və 
uyğunluq qanunu ilə izah olunur və mümkündür. Lakin bu qabiliyyət  nadir adamlarda 
olur, əksəriyyət şarlatandır. Taleyi fal, noxud, kart vasitələri ilə demək mümkündür, lakin 
böyük yaddaş və dərk etmə tələb olunur. Bu da, eynilə, asılılıq – oxşarlıq, xaos qanunu ilə 
izah olunur( bax hissə 1) 
    Taleyi dəyişmək, yəni olacaq bir hadisənin qarşısını almaq, habelə olmayacaq bir 
hadisənin də zorla olmasına çalışmaq da uydurmadır. Qanuna ziddir. Yazıya pozu 
yoxdur. Bu növ “xidmət” falçıların əsas gəlir mənbəyidir. Falçı hadisənin olmayacağaını 
bilərək və ya bilməyərək ( ya xan ölər, ya eşşək) müştərini aldadıb, yalandan “tədbir 
görməklə” pulunu alır.  
     Tale yazmaq,  taleyi dəyişmək anlayışından fərqlidir.  Tale fasiləsiz olaraq hadisə baş 
verməmişdən əvvəl  hissə- hissə   mühit tərəfindən yazılır (bax hissə 1). Talenin əsas 
hissəsi, skeleti, istiqaməti başlanğıcdan müəyyəndir. Təqribən 60-80% talenin necəliyi 
əvvəldən məlumdur, qalan forma və cizgilər zaman yaxınlaşdıqca yazılır, müəyyənləşir. 
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     Taleni insanın şüurlu fəaliyyətilə yazmaq mümkündür. 
Bu, əvvəldən  edildikdə və insanın həyat –mühit sisteminə daxil olandan sonra 
mümkündür. Bu əvvəldən müəyyən edilmə və səbəb – nəticə  nəzəriyyəsi ilə izah olunur. 
     Belə qəfil hadisələr, məsələn, gözdəymə, görünməyən varlıqların gəlməsi və kontakt, 
cadu adlanan  söz – fikir formula vasitəsilə, mənfi  xarakterli görünməyən varlıqlarla 
əlaqədə olan adamların təsiri mümkündür. Lakin bunların baş verməsi əsasları hələ yalnız 
əvvəldən  müəyyən parametrli insanlar üçün var və hamıya aid deyil. Bu tip təsirlərin 
olması isə yalnız insanda əvvəldən “qoyulmuş”imkanın sərfəli mühit yetişdikdə  
reallaşmasıdır. Sueverlik, iradə zəyifliyi, özünə inamın olmaması, qorxu,  təbiətin fiziki  
qanunlarını bilməmək, psixi təsirin səbəb və mexanizmini bilməmək  və uyğun əks 
davranmamaq təsir altına tez düşməyə səbəb olur. Belə cadugər təsirlərindən müdafiə 
tədbirlərinə həmişə əməl etmək lazımdır.  
Misal üçün, belə bir adam olmuşdur ki, ona  pis məqsədli bir adam söz , fikir kodu ilə 
yüklənmiş gizli  bir material əməliyyat aparmış, bu adam nəticədə evlənməkdən imtina 
etmişdir. Bu adam belə şeylərə ümumiyyətlə inanmadığı üçün həqiqəti də eşitmək və  
xilas olmaq üçün tədbir görmək  istəməmişdir. Nəinki evlənmək, habelə o, insan üçün 
xarakterik olan öz həyatını, görəcəyi işləri planlaşdırmaq, məqsəd qoymaq və məqsəd 
üçün çalışmaq hissindən kənar olmuşdur. Sanki o bu həyatla yaşamırdı. 
    Cadugər aşağıdakı metodlardan istifadə edir 1. Fikir ilə uzaqdan təsir , 2. Vizitorun  
özündə inam yaratmaqla təsir, 3. Ovsunlanmış maddi şey ilə təsir.  
     Fikir ilə uzaqdan təsir  metodu. Tələb olunan hərəkət  və ya nəticə ekstrasens 
tərəfindən müəyyən zaman ərzində konsentrasiya edilmiş güclü fikir vasitəsilə aid olan 
insana tərəf göndərilir. Bu zaman həmin adamın şəkli və ya görmüşsə özü təsəvvür 
edilərək, ardıcıl fikirlə ona tələb olunan addımı atması təlqin edilir.  
    Vizitorun  özündə inam yaratmaqla təsir  metodu. Cadugər hər hansı bir ağlına gələn  
başlanğıcı və sonu olan maddi proses seçərək,  təsir edəcəyi vəziyyəti - əldə edəcəyi son 
nəticəni bu prosesin getməsinə oxşadır. Məsələn, o visitora deyir: “ bu duanı suya sal, 
gündə bir qaşıq iç, su qutarana qədər sən sağalacaqsan”. Kağıza isə daha effektli olmaq 
üçün başqa dildə (müştəri başa düşməsin) yazır “bu adam tez sağalsın” və yaxud istədiyi 
işarələrlə bir söz yazır və o sözlərə bu mənanı verir. Və yaxud deyir: “ xoruzun böyrəyini 
çıxart içinə  10 ədəd arpa toxumunu yaraya sürt və onun içinə qoy, apar qəbiristanlıqda 
basır, bu şeylər çürüdükcə sənin də bu xəstəliyin yox olacaq” və s. İstənilən proses 
uydurmaq olar ki, onların hamısı inam yaratmağa xidmət edəcəkdir.  
    Lakin cadugər burada   hər bir  sifarış üçün  təsadüfi poses seçmir. Əgər pislik etmək 
tələb olunursa, o  elə real texnoloji proses seçir ki, onun sonunda, o proses yanma, 
dağılma, büzüşüb sönmə, quruma effektləri ilə qurtarsın; əgər  yaxşılıq etmək lazımdısa, 
onda  elə texnoloji model – proses seçir ki, onun sonu  yaxşı olsun: gül, açsın; ağac 
çiçəkləsin, yeni pöhrə göyərsin, yaz gəlsin və sair proseslər uydurulub tapıla bilər. Belə 
material vasitələrin istifadəsilə qurulan məsələ həlli vizitorda fikrini toplamaq və prosesə 
uyğun özünü inandırmaqla sağalma və ya digər arzu edilən hadisənin əldə edilməsinə 
inam haqda fikir yaratmaq məqsədi daşıyır. Maddi şeylər axı şüuurun qidası və 
fikirləşmək üçün əsasdır. Burada inam vacibdir. İnsanı maddı aləmdən ayırıb heç bir 
məlumat, hiss ala bilməyən bir şəraitə qoysaq, o tezliklə məhv olacaqdır.        
    Həyat üçün maddi və ruhi aləm birlikdə olmalıdır. Cadugərin məqsədi sizi 
inandırmaqla, sizin inana biləcəyiniz maddi proses seçməklə, sizin öz inamınız vasitəsilə 
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sizin sağalmanızı və sair arzunuza çatmanıza kömək etməkdir. Cadügər insana təsir 
etmək üçün onun dırnağı, tükü və şəklindən, habelə geydiyi işlətdiyi paltar, alət və sair 
şeydən istifadə edir, bunlar həmin adam haqda məlumata malikdilər. Belə cadugər bu 
şeyləri əlinə alaraq və ya baxaraq adam haqda bütün məlumatları uzaqdan oxuya bilər. 
Habelə insan haqda məlumatı onun toxunduğu  maddələrdən: - duz , qənd,  mum və 
sudan hiss etməklə almaq olar. Belə müəyyən edilmişdir ki, insan bu maddələrlə yaxın 
əlaqədə olsa, onun bioloji sahəsindəki məlumatlar bu maddələrə keçər və sonra onları  
daha asan oxumaq olar. Reallıqda bu təsdiq olunur.  
     Ovsunlanmış maddi şey ilə təsir  metodu. Müəyyən konkret arzu edilən  vəziyyət - 
hansı ki vizitor istəir - son nəticə kimi təsəvvür edilir və fikirlə müəyyən maddəyə, əşyaya  
oxunur və əl ilə üstündə dairəvi hərəkətlə həmin maddəyə gömülür. Bu maddə  dua 
yazılmış kağız , su, şüşə və sair şey ola bilər. Bunu tələb olunan ünvanda qoyur və ya belə 
basdırılır ki, aid olduğu adam hər gün onun üstündən və ya altından keçsin. Sonradan, 
fərziyyəyə görə bu maddədə əks olunmuş mənfi ya müsbət ideya aktivləşərək aid olduğu 
adamın işini, həyatını ideyaya uyğun dəyişdirir.  Bu kağız - dua paltarda da gəzdirilə 
bilər. Əsil cadugərin yazdığı belə duanın 100 faiz həmin adamı dəfələrlə real təhlükədən 
– təqibdən qoruması haqda fakt vardır. 
     Bu qeyd edilən metodları ancaq bacaran cadugər- ekstrasens edə bilər, lakin əksəriyyət 
şarlatan olduğu üçün onlar heç nə etmirlər, yalnız aldadırlar. Bir dəfə (2006, RTR - TV-
nin gizli çəkilişli) məşhur bir cadugər qadın aşağıdkı sözləri etiraf etmişdir: “Mən onların 
pulların alıram və yaşayıram, əvəzində onlara ürək - dirək, toxtaqlıq üçün bir neçə söz 
deyirəm. Onları Allah mənim yanıma göndərir ki, mənə pul versinlər, mən də alıram. 
Onların başına nə gələcəksə, Allah bilər, mən heç nə edə bilmərəm”.  
 
Şərdən qorunun. 
 
      Bəşəriyyət qarşısında Şərdən qorunmaq  problemi durur. Çox paxıl və şər insanlar, 
şübhəsiz, vardır. Onları da mühit yetişdirir, habelə belə genlərlə yenidən doğulurlar. 
Həyatda onlar başqalarına çox böyük ziyan vurur, onlar şər, qara maqiya peşəkarlarını 
tapır və gücləri çatmayan paxıllıq etdikləri adamlara müxtəlif ovsunlar, cadular sifariş 
verir və şər ehtiraslarını pisliklə ödəməyə - sakitləşməyə çalışırlar. Şər ehtiras yalnız şər 
iş görməklə rahatlaşa bilər, xoş ehtiras isə yaxşı iş görməklə rahatlaşa bilər. Şər ehtiraslı 
insanlar bunu müəyyən qədər  şər cadügərlərin sayəsində  əldə edirlər.  Cəmiyyətlərə və 
dövlətlərə onlar haqda  qanunlar qəbul edib, cəza müəyyən etməyi məsləhət görərdim. 
Onları aşkar etmək asandır. Onları  həbsdə saxlamaq, onların təhlükələrinin qarşısını alar.  
Onların istifadə etdikləi metodları bilməklə - bu kitabda onların ümumi mahiyyəti haqda 
geniş məlumat verilmişdir- onlara qarşı əks psixoloji davranış  seçmək,  qoruyucu 
tədbirlər görmək lazımdır.  Psixoloji fikir formuladan istifadə,  xüsusi ağacların budağını 
gəzdirmək, cibində duz qoymaq, həyat tərzi, mənəviyyatını, hisslərini, həqiqətə, reallıq 
faktlarına inamını möhkəmlətmək, ictimai yerdə xüsusi davranış və ünsiyyətə əməl 
etmək- əks tədbirlərdir. 
     Xüsusi kitablarda ekstrasenslik haqda biliklər və öyrənmə metodları haqda məlumat 
verilir  və öyrənmək olar. 
     Müasir xristian mərkəzlərindən olan Watch Tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania təşkilatının  reklam vərəqlərindən birində deyilir: “ İnsanlar bir - birinə xoş 
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münasibət, sülh arzu etdikləri halda öz istəklərinə zidd olaraq niyə müharibə edir; bir - 
birinə pislik edirlər? Hansı qüvvələr insanları belə işləri görməyə vadar edir?  Sonra 
cavab verir ki, bu qüvvələr dünyada olan iblis- şeytandır, pis ruhlardır, pis ruhlu cinlərdir. 
Onlar səs vasitəsilə insanları əyri yola salır. Bu təşkilat  ölümdən sonrakı həyatı təbliğ 
edir. Vərəqdə deyilir: “ Bu dünyanı şeytan idarə edir;  cinlər iblisin qulluqçularıdır və 
insanları yoldan çıxardır”. (Teist dinlər isə deyir ki, bu dünyanı şeytan deyil, Allah idarə 
edir) 
    Belə müxtəlif ideyalar dinlər daxilində də vahid ideyaların olmadığını və elmə dinləri 
öyrənmək üçün  tədqiqatlar aparmağa , həqiqəti tapmağa daha bir əsas verir. Bu 
mülahizələr yenidən dinləri ruhi aləmin idarə edilməsindən, ondan sui - istifadədən, ruhi 
aləm üzərində  monopoliyadan uzaqlaşdırmaq vəzifəsini irəli sürür. Elm yeganə obyektiv 
bir intellektual məşquliyyət sahəsidir ki, bu işin öhdəsindən gələ bilər. Və məhz bundan 
sonra insanların, bəşər sisteminin  həqiqi xilası baş verə bilər. Maddi dünyanın dərk 
edilməsi kifayət deyildir. Mənəvi dünyanı da aktiv öyrənmək və dərk etmək lazımdır. 
Elm dindən özünü ayırmaqla dini ruhanilərə səhv inanclardan sui - istifadə   və fəaliyyət 
sərbəstliyi vermişdir. Onlar ağıllarına gələn və şəxsi və qrup mənafelərinə xeyirli olan 
istənilən ideya uydura, adət və mərasim yarada və Allah adından elan edə bilərlər. Buna 
isə suever adamlar tez inanırlar, çünki həmin idarələr bunun üçün əvvəldən şüurları idarə 
edərək, onu  məhz həqiqi psixi effektlərə əsaslanan, lakin səhv interpretasiya  edilən 
ideyalara inanmağı alışdırır. Ruhi aləmin bütün elementlərini, bütün varlıqlarını bir- bir 
tədqiq edərək hər şeyi öz yerinə qoymaq lazımdır. 
    Yuxarıdakı təşkilatın verdiyi suala rasional baxış aşağıdakı cavabı verir. Bütün mənfi 
görünən, habelə müsbət görünən davranışların səbəbi insanların özləri ilə mühit arasında , 
habelə istənilən təşkilatın, icmanın öz daxilindədir, canlıların özünü yaşatmaq istəkləridir. 
Başqa sözlə, görünməz qüvvələrin burada ciddi rolu yoxdur. Hər bir dünya - real material 
və görünməz dünyalar avtonom olaraq mövcuddur, biri digərinə əhəmiyyətli təsir 
imkanına malik deyil.  Ictimai sistem insanın,  habelə təşkilat və icmanın özünü yaşatması 
üçün  imkanlar verməlidir. Bu onun vəzifəsidir. lakin reallıqda bu sistem insanların 
əksəriyyətinin təsiri olmadan və ya az təsiri ilə  güclü qruplar tərəfindən formalaşaraq, 
həmin qrupların özünü yaşatmasına xidmət edir – deməli, qrupdan kənarda olanların da 
eyni səviyyədə yaşamasına çalışmır və ya onların da insan kimi yaşamasını eyni dərəcədə 
qanunla və imkanlarla nəzərdə tutmur. Bu, şübhəsiz, pisliklərin birinci səbəbidir. Belə bir 
milli sistemlərin birliyi  beynəlxalq sistem əmələ gətirir və daha böyük pisliklərin, 
hegemonların yaranması və  zəyifləri istismar etməsi, əzməsi, xalqlar arası müharbələrə 
gətirir. Müasir tipik quruluşlu ictimai sistemlərdə nemətlərin, yaşamaq imkanlarının az 
olması və əlçatmaz olması (hansı ki məhz qrup idarəsi və qanunvericiliyi ilə yaradılır) 
pislikləri daha kəskin edir. Heç bir əxlaq izi belə görünmür, heç bir Allah yada düşmür. 
Belə quruluşlu cəmiyyətdə quruluşun insana xidmət etməsi deyil, əsasən insanların 
quruluşa - yəni hakim qrupa xidmət etməsi reallaşdırılır. Bu hakim qrup isə, şübhəsiz, 
xalqın malını oğurlayan, onun əməyi və istismarı, xalqın təbii sərvətləri hesabına 
milyardlara sahib olan, qohumluq, dostluq, yerlilik bağları ilə bağlanmış ən böyük 
cinayətkar rüşvətxor - istismarçı  kastadır, qruplaşmadır. 
      Təbii bir nümunə: əgər müxtəlif materialları istifadə edərək bir məqsəd altında onlara 
məyyən konkret formalar verərək  birləşdirsək, proses yaratsaq, onlar bir yerdə çox səliqə 
ilə çalışaraq yola gedəcəklər və  ümumi iş görəcəklər. Bu maşın, qurğu və sair ola bilər. 
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İnsan cəmiyyətini də müxtəlif  xarakterli və şüurlu insanların bir - hamının yaxşı 
yaşamasını təmin etmək- məqsədi altında fəaliyyətlərini əlaqələndirsək, burada da stabil 
və düzgün canlı sistem alacağıq. Pisliklərə yer qalmayacaq, sistem hamını yaşaması 
prinsipi ilə işləyəcək. Genlərdən gələn pislik etmək düşüncəsi  və xarakteri isə tərbiyə, 
təcrübə və sistemi dərk etməklə və sitemin verdiyi imkanlarla aradan qalxacaqdır.  
 
Yeni Rasional erada insanların dinə münasibəti necə olmalıdır? 
      Rasional era rasional cəmiyyət quruluşunu, rasional insanı, rasional həyat tərzini 
nəzərdə tutur. Bunları əldə etmək üçün, eynilə maddi dünyanın və mənəvi dünyanın dərk 
edilməsi zəruridir. Bu sistemdə xüsusi tədris və təlimlə universal rasional insan 
hazırlanması  nəzərdə tutulur. Lakin dinlər qadağan olunmur. Düşüncə və inam azadlığına 
hər kəs malikdir. Hər kəs öz inamını, ideyalarını açıq təbliq edər, başqa düşüncələrdə eyib 
gördüyü cəhətləri deməyə, sübutlar tələb etməyə, tənqid etməyə haqqı var. Əgər mövcud 
ictimai sistemlə bir çox həqiqətlərin, tarixi faktların danışılmasına, müzakirəsinə qadağan 
qoymuşlarsa rasional cəmiyyətdə belə deyil - istənilən həqiqət kimə nə qədər acı olsa da, 
deyilə bilər, keçmiş günahlar hər zaman yada salına bilər. Bu cəmiyyətdə inam üzrə 
diktatura qurmağa və xüsusi səlayiyyətlər almağa , başqalarının fikrini qadağan etməyə 
heç kəsin haqqı yoxdur. Bu tələblər heç bir dini təlimin yalanlar uydurmasına imkan 
vermir, etsə əks düşünən insan da öz fikrini deyəcək və sübutlar qoyacaqdır. Nəticədə 
inamlar, təlimlər mistikadan qurtaracaq, yalnız sübut olunan ideyalar qalacaqdır. 
    Cəmiyyətdə inanc sistemi, görünməyən qüvvələr  müzakirə edilməz -yalnız inanılması 
tələb edilən - statusdan çıxıb elmi tədqiqat və müzakirə, dərk etmə mövzusu olacaqdır. 
Burada dini monopoliya olmayacaqdır. Əgər  cəmiyyət içərisində və mətbuatda sübutsuz 
ideyalar demək istəyən olsa, onda o bunun fərziyyə olmasını etiraf etməli olacaqdır. 
Cəmiyyətin - rasional dövlətin vəzifəsi  maddi sahədə, idarəetmədə və mənəvi sahədə 
monopoliyaların,  dominantların olmasına yol verməmək olacaqdır. Cəmiyyətin vəzifəsi 
monopoliyaları, dominantları həvəsləndirmək – onlara xüsusi şərait yaratmaq deyil, hər 
kəsə azad fikrini söyləmək və müzakirə etmək, hər kəsə lazımı şərait yaratmaqdır ki, 
cəmiyyətin əksəriyyəti  yüksək səviyyədə olsun. Düşüncə, ideyalar sahəsində  hər kəs 
digərinin fikrini qəbul etməyə borclu deyil, yalnız həyatı qurmaq, birgə yaşamaq, inkişaf 
məsələlərində bir fikrə gəlmək lazımdır ki, bu da sərbəst müzakirə və prosedurlar 
vasitəsilə əldə ediəcəkdir. Rasional cəmiyyət dini cəmiyyət deyildir. Dini ideyalar, dini 
həyat tərzi, göstərişlər əsasən rasionallıq tələblərinə cavab vermədiyi üçün onlar aparıcı 
və idarəedici rol əldə edə bilmirlər və insanlar anlayaraq könüllü onlardan imtina edirlər. 
     İnsanlara azad, heç bir mənəvi diktatordan asılı olmadan şəxsi, təkbaşına ibadət etməsi  
məsləhət görüləcəkdir.  İbadətin məqsədi dinlərdə olduğu kimi özünü qul elan edib, 
naməlum Allaha yalvarmaq və sitayiş deyil, bütə çevrilmiş dini xadimlərin adlarının 
əzbərlənməsi və təkrarı, onlara sitayiş deyil, insanın özü – özü ilə, daxili aləmi ilə söhbəti 
olacaqdır. İnsanın şəxsən anladığı, hiss etdiyi  Tanrı ilə ünsiyyəti olacaqdır. Belə söhbət 
nəticəsində - etdiyi davranışları və nəticələrini əxlaqa və icma tələblərinə uyğunluğunu 
araşdırandan sonra bu ibadət nəticəsində insanın ağlı kamilləşəcək və ətraf mühiti və 
özünü daha dərin dərk edəcək, düzgün davranış seçəcək. 
     Rasional cəmiyətdə həqiqət və  insanlara yaxşı həyat nümunəsi olan  düz əxlaqi  həyat 
yüksək dəyərə malikdir. Bu cəmiyyətdə müdriklərə, əxlaq nümunəsi olan insanlara , elm 
və texnika yaradıcılarına, müəllimlərə, talantlı insanlara  ictimai hörmət edilir və sevilir  
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Dinlərə qulluq edən və düzgün əxlaqla yaşayan  və həqiqəti öyrənməkdən imtina etməyən 
və həqiqəti, ədaləti söz və əməlində müdafiə edən  dindarlar və ruhanilər də hörmətli 
insanlar sayılır. 
 
İbadət yerləri - məscid, sinaqoq və kilsələrin evolyusiyası 
Yaxın gələcəkdə məscid, sinaqoq və kilsələrdə, şübhəsiz, dini demokratiyanın bərqərar 
olması  ruhi aləm haqda düşüncə və  nəzəriyyələrin, dünyagörüşlərin azad təbliğatı, azad 
öyrənilməsi və  müzakirəsi, yığıncaqların, dərsləin,  seminarların keçirilməsi zəruri 
olacaqdır. Belə ki : 1) bu yerlər bütün xalqın iştirakı və ianəsi ilə tikilmişdir; demək, 
ictimai əmlakdır. 2) tək bir dünyagörüşün və ya dini təlimin təbliğatı yeri ola bilməz. 
Insanlar müxtəlif inanc və düşüncəyə malik olduğui üçün bu yerlərdə dini pluralizm 
olmalıdır. Belə yanaşma, şübhəsiz, bu yerlərin funksiyalarının demokratikləşməsinə, 
insanların birliyinə, başqasını başa düşməyə, hər bir nəzəriyyə haqda məlumat almağa, 
müzakirə etməyə və həqiqəti tapmağa kömək edəcəkdir. Axı həqiqət yalnız ünsiyyət- 
müzakirə nəticəsində tapıla bilər. Bu həqiqət, nəinki  dini anlayışların dərkinə, habelə 
ictimai həyat məsələlərinin müzakirəsi və başa düşülməsi, onu səmərələşdirmək üçün 
yollar təklif edilməsinə səbəb olardı.  Dini institutlar dini demokratiyanı, pluralizmi qəbul 
etməli olacaqlar, əks halda onların axırına gətirəcək fikir, düşüncə mübarizəsinə, 
dialoqlara  cəlb olunmaqla üzləşəcəklər. Bu dinlərin rasionasllaşmasına, yəni idraka, 
reallığa yaxınlaşmasına səbəb olacaqdır. Müasir dövrün tələbi dini diktaturaya son 
qoymaqdır, habelə qrupların və təklərin qanun verməkdə və idarədə diktaturasına son 
qoymaqdır, birbaşa demokratiya, birbaşa hər adamın  özünün iştirakını ltəmin 
etməkdir.   Bu, təbii inkişaf dalğasının növbəti və zəruri nöqtəsidir. 
 
Müasir  teoloqla xəyali dialoq 
 
Müasir teist dinlərin tipik müdafiəçisi doktor Aydın Topaloğlunun  (1999)  fikirləri və 
ona aşağıda verəcəyim cavablar sizin üçün maraqlı olardı. 
 
A.T. “İnsan Tanrının quludur... Pisliklərin meydana çıxmasının səbəbi  insanın müstəqil 
iradəsi olması,....bu iradədən pis işlərdə istifadə etməsidir.. O(Tanrı), bu iradəyə 
qarışmır....Tanrı yaxşılıq tövsiyə edir, lakin pislikdən uzaqlaşmağı da tələb edir..Pisliyin 
səbəbi nizamın pozulmasıdır”.  
Cavab. Bir –birilə ziddiyətli fikirlərdir. İnsanın Tanrının qulu olmasını hardan bilirsən?  
Sübutların yoxdur. 1.İnsanın iradəsi olması fikri Allahın qulu olmağı fikri ilə ziddiyyət 
təşkil edir 2. Bu fikriniz, habelə Quranın əksinə söylənmiş fikirdir, harda ki Məhəmməd 
deyir “Allah istəməsə, siz istəyə bilməzsiniz”. Buradan belə nəticə çixır ki, siz yeni, başqa 
Quran təlimindən danırısınız. Tanrının insan iradəsinə qarışmaması fikri Deizmin fikridir. 
Bundan asılı olmadan, insanın iradəyə malik olması pisliklərin  və müharibələrin səbəbi 
deyildir. İnsanın şəxsi iradəsi, yəni mühitə reaksiya vermək qabiliyyəti onu yaşadan 
amildir. Pisliyin  səbəbləri və onların həlli Rasional Cəmiyyət konsepsiyasında 
göstərilmişdir. (bax hissə 1və 2). Nizamı Tanrı yaratmışsa, nə üçün onu pozulan 
yaratmışdır? İnsan onu poza bilərsə, demək, onu sizin məntiqlə səhv anladığınız – səhv 
keyfiyyətlər verdiyiniz Tanrı yaratmamışdır. Yalnız Tanrını mühit, mühit qanunu qəbul 
etsəniz, onda ziddiyyətlər aradan qalxar. 3. Yaxşılıq və pisliyi dərk etmədən bu haqda 



 407

Tanrının adına qanun yazmağa səlahiyyətiniz yoxdur. Əvvəl sizə Tanrının nə olduğunu 
bilməyi məsləhət görərdim, ondan sonra sizə fikir demək çox asan və idraka əsaslanmış 
olacaqdır. 4. Türk xalqlarında Tanrı anlayışına onun adına insani keyfiyyətlər - eşitməsi, 
bağışlaması - yazılması olmamışdır. Bu Tanrı , eynilə istənilən dildə ifadə edilən obyektiv 
Tanrı həqiqətən, də mühiti - onun sistem qanunlarını  ifadə etmişdir. Yəni yaradan, 
nizamlayan, idarə edən  funksiyalarını icra etmişdir.  Bu fikri istənilən qədər analiz edə, 
real həyat faktları ilə yoxlaya bilərsiniz, nəticədə bu funksiyaların təsdiqini tapacaqsınız. 
Nə üçün ərəblərin Allah anlayışına verdikləri əlavə  keyfiyyət və xassələri qəbul edirsiniz. 
Axı onların verdikləri əlavə xassələr sübut olunmur. Nə nəzəri, nə də real faktlarda. Tanrı 
anlayışını başa düşmək üçün, əvvəl onu öyrənin, sonra onun necə Tanrılıq etdiyindən 
danışın. Bunun üçün bu bölmədəki ruhi aləm və rasional Allah anlayışını öyrənin, 
həyatda onun doğruluğunu görməsəniz, mənə xəbər verin. 5. Hitlerin 20 Milyon insanın 
ölümü ilə qurtaran müharibə aparması və ya Ərəb İslam qoşununun  Kiçik Asiyanı və 
Azərbaycanı – İranı qan içində boğması, şəhər və kəndləri viran qoyması, qarət etməsi  
Tanrının yaxşılıq  istəməsi idi? Axı burada insanlar Tanrıya inanırdılar. Bu sizin 
yazdığınız  Tanrı tərəfindən göndərilən hansı əxlaq normasına uyğun idi? Yaxşılıq idi, 
yoxsa  pislik idi? 
 A.T.  Müəllif dinə qarşı söylənmiş ateist fikirləri çevirərək eyni termin və cümlələrlə elm 
nümayəndələrinə,  böyük mütəffəkirlərə qarşı  deyir, lakin heç bir sübut gətirə bilmir. 
Müəllif dinin əsas inanclarını:  peyğəmbərlik, vəhylərlə xəbər alınması,  ölümdən sonrakı 
həyat - cənnət cəhənnəm, naməlum, qeyri - elmi  Tanrı anlayışını  təsdiq edərək 
danışıqsız inanmağı tələb edir, inanmayanlara da təccüblənir. 
Cavab. Bu çox köhnəlmiş və primitiv mülahizə söyləmək və  müdafiə üsuludur. Söz 
demək məharətı həmişə dəyərli deyil. Istənilən iddianız sübut olunmalıdır. Sübutlarınız 
yoxdur, lakin yenə də deyirsiniz. Bu dini inanclar  yuxarıda analiz olunmuşdur. 
Peyğəmbərlik arası kəsilməyən hadisədir, tarix bunu sübut edir, bunu siz qəbul 
etməlisiniz, lakin onun fasiləsizliyini inkar edirsiniz, sübutlarınız yox və inkarınız məntiqi 
deyil. Peyğəmbərliyin müxtəlif səbəbləri var. Yadınızdan çıxarmayın ki, yaxşılıq istəyən 
Tanrı sizin və Quranın yazdığına görə  başqa insanları öldürməyi, onlarla dostluq 
etməməyi, onların  əmlakını  qarət etməyi, torpaqlarını, qəsb etməyi deyə bilməz. 
Dərindən fikirləşin, elə mülahizələr yürüdün ki, bir sözünüz digər sözünüzü inkar 
etməsin. Tanrı adına da öz fikirlərinizi yazmayın, savadlı insanlar içində bu gülüş 
doğurar.  
Həmin vəhylərdən mən də almışam. Orada deyilirdi ki, insanlara həqiqəti görməyə,  hər 
şeyin hər bir cəhətini aşkar etməyə, düzgün düşünməyə kömək et,  sonra qoy özləri 
həqiqətləri tapsınlar. Buna nə deyə bilərsiniz? Deyəcəksiniz ki, yox mənə belə vəhylər 
gələ bilməz. Bunu deməyə sizin əsasınız olmaz, onda siz də  tənqid etdiyiniz ateist  adını 
qəbul etməli olarsınız. lakin heç bir vəhyin mənbəyini Tanrı hesab etmək olmaz, çünki 
onu bilinməz hesab edirsiniz, bu sizə haqq vermir onun vəhy verən olduğunu iddia 
edəsiniz. Əgər onun vəhy verən olduğunu qəbul etsəniz onda bu vəhylərin hər kəsə, ən 
azı çox ağıllı adamlara verilə biləcəyini də qəbul etməlisiniz Vəhy dediyiniz hadisənin 
çoxlu mənbələri  vardır. Mənin yaratdığım rasional dünyagörüş və rasional cəmiyət 
konsepsiyası və qanunyaratma  və idarə sistemi, qərar qəbulu metodu bu məqsədə xidmət 
edir. Lakin hər kəs azaddır, onu qəbul etsin, ya etməsin. Tarixdə hələ elə bir peyğəmbər, 
siyasi xadim və filosof olmamıdır ki,  mənim yaratdığım bu sistem qədər rasional  həyat, 
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xoşbəxtlik və həqiqət yolunu göstərə bilsin, varsa,  onların  yaratdığı belə bir sistemi 
göstərin və onun parametrlərini təsvir edin. 
 
A.T. İnsan Tanrını.. şüurunda yarada bilməz,  onun var olduğunu və əzəmətini dərk edə 
bilər. İnananlar Tanrının mükəmməllikləri, gözəllikləri öz şəxsiyytində topladığı, bütün 
nöqsanlardan və qüsurlardan isə uzaq olduğunu yaxşı başa düşür.... Tanrı haqda fikir 
yürütmək adi bir iş deyildir... Tanrı özü də insanların bu çətinliyini bilir. Min illərlə 
həqiqi olmayan bir şeyin insan tərəfindən qəbul edilməsi təccüblü deyilmi?.Tanrı 
məfhumu  o qədər genişdir ki, insanın məhdud şüuruna sığışmaz.. İnsan öz dünyasının 
bütün biliklərinə vaqif ola bilmədiyi kimi göy üzünün, ulduzlar aləminin də sirlərini 
öyrənəcək gücə malik deyildir, nəinki aləmin yaradıcısını bilsin.  
Cavab. Müəllif tipik əzbərlənmiş fikirlər deyərək Tanrının bilinməz olduğu ənənəvi fikri 
təkrar edir. Lakin buna baxmayaraq, digər yerdə Tanrının özünə vəkil seçmə xassəsinin 
olduğunu qeyd edir. Bu fikri əvvəlki ilə ziddiyyət təşkil edir. Əgər o bilinməz, təsvir 
olunmaz bir varlıqdırsa, onun adamları və ya bütöv milləti seçə bilməsini, göstəriş vermə 
xassəsini  necə müəyyən etmisiniz? Və yaxud yaxşılıq istəyirsə, pisliklər nə üçün olur? 
Burada biz yenə insan eqoizmi ilə, Tanrıdan şəxsi məqsədlər üçün lazımı göstərişləri  
Tanrının adına yazmaq fakti ilə, ondan mandat almaq arzusu ilə üzləşirik. Müəllif dolayı 
ilə  Tanrının şəxsiyyət olmasını, ona qüsur, nöqsan terminlərinin aid edilə bilməməsini  
və onun insanların çətinliyi haqda bilməsini qeyd edir. İnsanın çətinliyini insan şüuruna 
malik insandan başqa nə bilə bilər? Bu məntiqlə müəllif yenə qədimdə olduğu kimi 
Tanrıya insani keyfiyyətlər verir. Niyə? Çünki onun nə olduğunu özü də bilmir, və bunu 
etməkdə maraqlıdır. Deyir ki, əgər min illər insanlar bir şeyə inanırsa, bu şey səhv ola 
bilməz, demək, o düzdür. Gülməli və doktora yaraşmayan bir fikirdir. İnsanlar min illər 
Yerin yastı olduğunu və Günəşin Yerin ətrafına fırlandığını, sonra ulduzların yerə ən 
yaxın olduğunu, Günəş və Ayın isə daha uzaqda olduğunu düşünürdülər (eynilə bütün 
peyğəmbərlər  də belə düşünürdülər) . Nəticədə elm sübut etdi ki, bu fikirlər səhvdir. 
Habelə min illər insanlar düşünürdülər ki, Allah insan cəmiyyətini ancaq ağa və qul 
formasında yaradıb; bu sistem dəyişilə bilməz. Peyğəmbər də yazmışdı “Allah bəzilərini 
başqalarından bir pillə üstün yaradar” və yaxud “kimi istər ağa edər, kimi istər qul edər”. 
Nəhayət, bu fikrin də səhv olduğu aşkar oldu. Indi insanlar tam azaddırlar - qul statusları 
ləğv edilmişdir.  Peyğəmbər qullara yazığı gəlib onları müəyyən şərtlərlə azad etməyi 
məsləhət görürdü, şübhəsiz . lakin quldarlığı ləğv etmədi, onu Allahdan gələn sistem 
olduğunu qəbul etdi. Özünün də çoxlu qulları var idi. Və hər bir islam liderinin onlarca 
qulu var idi. Osmanın 1000 qulu var idi. 
     Deyir ki,  bu günə qədər insan inanırsa, demək Tanrı var. Bəli insanlar indiyədək 
naməlum bir obyektə inanırdılar, lakin bilmirdilər nəyə inanırlar və bu biməzlikdən 
istifadə edib onu  ruhani sinif aldadırdı, ondan öz şəxsi xeyri  üçün istifadə edirdi . İndi 
isə Tanrının nə olduğunu bilib inanacaqlar. Lakin ruhanilərə daha onları aldatmaq, vasitə 
kimi istifadə etmək mümkün olmayacaq. 
      Müəllif insanın, aləmi dərk etməyə qabil olmadığını deyir; göylərin, ulduzların sirrini 
bilə bilməməsini qeyd edir, eynilə Tanrını da. Banal  bir fikirdir, arqument tapmamağı, 
insan qabiliyyətlərini pis gözlə görməyin nəticəsidir. Uydurma fikirlərdir, həqiqətlə 
əlaqəsi olmayan böhtandır. Müəllif görünür, elmdən xəbəri yoxdur. Səmaya peyklər uçur, 
bir çox planetlərin, qalaktikaların sirri açılmış, onların şəkli çəkilmişdir. Atomun 
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hissəcikləri aşkar edilmişdir, bütün varlığın nədən yaranması müəyyəndir. Dünyanın necə 
əmələ gəlməsi məsələsinin çox hissəsi müəyyən edilmişdir. Artıq, insan genomu tam 
oxunmuşdur, insan böyük möcüzələr yaratmışdır; xəstəliklərə qarşı, insan həyatını 
yaxşılaşdırmaq üçün insan ağlı kifayət qədər lazımı imkanlar yaratmışdır. Qalmış 
naməlumluqlar isə tədricən tapılır. İnsana hər şeyi birdən bilmək lazım deyil və borclu da 
deyil. Müəllif özü də bu nauiliyyətlərdən istifadə edir. Ancaq yalan danışır. Dərk 
etməsəydi, insan bu qədər ixtiraları,  qurğuları necə yradardı? İnsan ona lazım olduğu, 
ehtiyacı tələb etdiyi dərəcədə təbiəti dərk edir. Dərk edilənlər normal insan həyatına  
tamamilə kifayətdir, lakin ağıl dayanmır, öyrənməkdə davam edir. Naməlum varlıqlar, 
Tanrı adlandırdığınız, lakin şəxsən dərk etmədiyiniz hər şey insan ağlı qarşısında  gizli 
qala bilməz. Əgər bu kitabı oxusanız Tanrının nə olduğu və onun universal prinsiplərini 
görə bilərsiniz. Tanrıya daha uydurma keyfiyyətlər verməyə ehtiyac qalmaz..Və ondan 
dini diktatura üçün istifadə etmənin qeyri - əxlaqı  hərəkət olmasını görərsiniz.  
     Özünüz özünüzə zidd gedirsiniz. Tanrını dərk etməyin mümkünsüz olduğunu 
deyirsiniz, lakin onun keyfiyyətlərindən danışırsaınız. Məsləhət görərdim ki, bir fikir 
seçəsiniz . Əgər ona xassə yazırsınızsa, sübutlar verin, əgər özünüz, eynilə bütün ruhani 
sinfi onu dərk edilməsinin qeyri -mümkün sayırsınızsa, onda onun adına xassələr - 
qabiliyyətlər, insan şəxsiyyətinin xarakterini yazmayın. Bunu məntiq, ağıl tələb edir. Axı 
bütün bəşəriyyətin başını aldada bilməzsiniz. Sadəcə sizə xoşdursa, ibadət edin, necə başa 
düşürsünzsə, necə təsəvvür edisinizsə. Bu sizin haqqınızdır. 
     Həqiqət obyektivdir, dərk etmə isə subyektiv. Nə üçün başqalarından öz subyektiv 
fikirlərinizi sübutlar vermədən  inanmağı tələb edirsiniz. İnanmayanları isə inancsız 
adlandırısınmız. Çox gülməli və məntiqsiz iddiadır. İnancsız insan yoxdur, hər insan öz 
anladığı həqiqətə inanır. Heç kəs başqasının inandığına inanmağa borclu deyil. Bu 
ümumbəşər azadlıq qanununa ziddir. Hər insan sərbəst öz ağlı ilə dərk edir, sizin ağlınızla 
deyil, bu onun şəxsi iradəsidir, nəticədə inanclar üst - üstə düşə bilər, bu zaman eyni 
fikirli insanlar qrupu formalaşır.   
      Sizin kitabın məqsədi insanları həqiqəti görməkdən məhrum etmək, sübutsuz səhv 
fikirləri düşünmədən qəbul etdirməkdir. Daha ümumi məqsədiniz isə rühani sinfinin 
maddi mənafeyini güdmək, onun hakimiyyətinə,  cəmiyyətin istismarına, özünüzün 
biznesinizə- pul qazanmanıza xidmət etməkdir.  Lakin bu əbədi deyil, elmi dünyagörüş və 
reallıq qanunları insanların reallığı öz ağlı ilə dərk etməyə yönəldir. Sözlə əməlin fərqini 
anlamağa kömək edir. Şüur getdikcə stereotip düşüncədən xilas olur . Əsil həqiqət, 
nəhayət, insanlara məlum olur, nə qədər sizlər onun başını aldatmağa, həyatını 
pisləşdirməyə, anlamamağa, istismar etməyə çalışsanız da. Yazırsınız ki, uşağın fikrində 
Tanrı anlayışı olması Tanrının olmasını sübut edir. Bu tamam uydurmadır, uşaqda heç bir 
Tanrı haqda fikir yoxdur, əgər siz onun beyninə belə fikri yeritməsəniz. Təcrübə və  
araşdırma aparıb bunun həqiqət olduğunu görəcəksiniz. 
     Tanrının qüsursuz və səhv etməyən hesab edirsiniz, bunu nəyin əsasında deyirsiniz? 
Əlbəttə bunu anlamadan deyirsiniz. Lakin bilin,  Tanrı həqiqətən, qeyri - müəyyən deyil, 
məhz müəyyən  qanun  olduğu üçün  o səhv etmir, onda qüsur yoxdur, həmişə eyni 
təsirdədir.. Məsələn, Nyuton  və Eynşteinin cazibə qanunua baxın, səhvsiz hər şey ona 
tabedir, onun təsirilə lazımı vəziyyətdə olur. Qanun isə mühitdən yaranır, mühit və ya hər 
hansı bir çoxluq olmasa qanun yaranmaz.  
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A.T. Tanrının olmasının aşağıdakı sübutlarını irəli sürür: 1.Varlıq – ontoloji dəlil; 2. 
Aləm – kosmoloji dəlil; 3. Məqsəd və nizam- teoloji  dəlili; 4.Təcrübə dəlili - psixoloji 
dəlil. 5. Əxlaq dəlili 
Cavab. Bəli, birinci iki dəlil varlıq və aləm dəlili tamamilə istənilən formada sübut 
olunur. Bu o deməkdir ki, Tanrı mühitdir, başqa sözlə, mühitin bütövlük – müxtəlif 
mahiyyətli sistemlərin bağlanması və qarşılıqlı əlaqəsi qanunudur. Kosmos və Yer üçün  
bu Nyuton və ya Eynşteynin relyativ universal cazibə qanunudur(daha geniş bax hissə 1 
və 4 Allahın rasional anlayışı bölməsinə). Mühit yaradıcı xassəyə malikdir. Əvvəl qeyd 
etdiyim kimi mühit ierarxik quruluşlu elementlər toplusudur, onun elementləri müxtəlif 
xassələrinə görə qarşılıqlı əlaqədə olaraq, yeni obyektlər yaradır. Hər yeni şey mühitin 
elementi olur. Zəruri elemenetlərin – mühit hissələri, maddə, temperatur, istilik və s. 
hərəkətin - insandan danışsaq, lazımı bilik, maraq və s. - bir yerdə əlaqələri nəticəsində 
yeni şeyin yaranması baş verir. Hər şey ancaq zəruri mühitin  elementləri –şərtləri, 
konkret şəraitdə toplansa onda yaradılış baş verir. Cansız təbiətdə də bu belədir. Bütün 
dünya varlığı və dəyişilikləri  bunu sübut edir Lakin sizin izahınız səhvdir. Burada siz 
mühitdən kənar  fərz edilən qüvvəni Tanrı hesab edirsiniz. Axı belə fikir hardan ağlınıza 
gəlir, reallıqda siz belə müşahidə etmirsiniz, axı. Sizin özünüzü də elə yetişdirən 
mühitdir. Siz deyirsiniz ki, ona siyatyiş edilməlidir. Niyə?  Qanuna sitayiş etməklə nə 
əldə edərsiniz? Qanunu öyrənmək və düz istifadə etmək lazımdır, qanun sitayiş tələb 
etmir. Fikrinizə inanırsınızsa, sitayiş etməklə İsrailin Fələstinlilərin torpağından 
çıxmağına cəhd edin, Kürd problemini həll edin, heç nə əldə etməyəcəksiniz. Milyonlarla 
insanlar xəstəlikdən , çətinlikdən, döyüşdən, müharibədən xilas olmaq üçün  sitayişlər 
etmişlər, lakin onların sitayişi eşidilməmişdir. İnsanlar sitayişlə özlərini aldatmışlar, 
lazımı addımlar atmamışlar. Səbəb odur ki, Tanrıya sitayiş  təsir etməz. Tanrını başa 
düşmək və onun qanunlarından düzgün istifadə etmək lazımdır, yalnız bu halda insan 
xilas ola bilər.  
 3-cü dəlil: - yalnız nizam sübut olunur – nizam isə universal qanunun  və qarşılıqlı 
təsirlərin nəticəsidir. Məqsəd isə universal varlıq qanunu nəticəsində hadisə və şeylərin 
formalarının kənar adam üçün məqsədə uyğun görünməsidir, yalnız görüntüdür, 
səbəblərin konkret nəticəsidir. Bu görünmə kənarda hesab etdiyiniz Tanrının məqsədi 
deyil, hər şeyin özünün konkret və dəyişilən mühitdə ola bilməsi üçün dəyişilən forma  
əldə etməsi və özünü yaşatma məqsədidir. Məqsədi Tanrıya aid etmək  olmaz, etsəniz 
onda bütün qırğınları, kolonializmi, xəstəlikləri  və istənilən bəşəriyyətə zidd hadisələri , 
müharibələri, Osmanlı imperiyasının məhvini, ABŞın hegemonluğunu da Tanrının adına 
yazmalı olardınız. Hər şeyin formasını uyğunlaşdıraraq özünü - yaşatma məqsədilə mühit 
daxilində qarşılıqlı əlaqəsi (mübarizəsi) nəticəsində biz ierarxik struktur alırıq:  
hegemonlar, güclülər zəyiflər, kasıblar, varlılar... müxtəlif göy cisimləri, yerdəki canlı 
növləri, tipləri, formaları. 
4-cü – psixoloji dəlil də sübut olunur – bu Tanrının psixoloji mənasıdır - bu insan 
inamıdır. İnamın obyekti deyil, yalnız inamdır. (Bax rasional Allah nəzəriyyəsi 
bölməsinə)  
5-ci  əxlaq dəlili. Bu dəlili də səhv izah edirsiniz, əxlaq dəlilinin Tanrı ilə heç bir əlaqəsi 
yoxdur. Məgər siz reallığı müşahidə edərkən bunu görmürsünz? Deyirsiniz ki, yaxşiliq , 
dostluq, gözəllik, ədalət,... vicdan, mərhəmət , sədaqət, şəfqət, vəfa duyğuları Tanrının 
qəlbimizə yerləşdirdiyi və təbiətimizdə yaratdığı amillərdir Bəs xainlik, paxıllıq, 
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qəddarlıq, yalançılıq, başqasının torpağını qəsb etmək, qarət etmək və s. məhkəmələrə və 
zindanlara səbəb olan keyfiyyətləri kim vermişdir? Bunlar hamısı insanın müəyyən 
dərəcədə genetik və yaşamaq uğrunda mübarizədə  əldə etdiyi keyfiyyətlər və 
xarakterlərdir (əlbəttə yenə də yaradıcı və idarə edici mühitin necəliyindən  asılı olaraq). 
Əxlaqın, davranışın səbəbi və yaradıcısı  mühitdir, yəni insanı və cəmiyyəti əhatə edən, 
təsir edən mühitdir(cəmiyyətin özüdür). Bunu real həyat hər gün sübut edir. Absolyut 
olaraq, Tanrını bu maraqlandırmır. O qanundur, onun üçün hər şey eyni hüquqludur; onun 
üçün pis, yaxşı yoxdur; yaxşını necə sevirsə, pisi də elə sevir; onun üçün fərqi yoxdur;. 
Əks halda qeyri - əxlaqi davranan  istismar və aldatma yolu ilə və buna görə varlanan 
varlı sinif, hiyləgər, yalan danışan dövlət rəhbərlərii ola bilməzdi. Lakin siz və hər kəs 
yenə də sərbəst düşünməkdə azadsınız. Dediklərinizi reallıqda görmürsünüzsə, deməməyi 
məsləhət görərdim. Hər şeyə şübhə etmək və öz ağlı ilə yoxlamaq hər insanın hüququdur. 
Siz onlara ehkamları qəbul etdirə bilməzsiniz. İdealist  və sübutu olmayan fikirlərdən əl 
çəkin. Həqiqəti görmək və tapmaq yolunu tutun. Bunun üçün elmi metodlar və 
kriteriyalar var. 
 
RUHI ALƏM HAQDA ÜMUMI NƏTICƏLƏR 
 
    1. Ruhi aləmin imkanları böyükdür. Ruhi aləm həyatın maddi hissəsilə bərabər zəruri 
ikinci hissəsidir. Bu hissələri ayırmadan yaşamaq lazımdır. Birinə üstünlük verib, digərini 
yaddan çıxartmadan, hər birinin tələblərinə, prinsiplərinə əməl etməklə yaşamaq lazımdır. 
Lakin hər sahənin biliklərinin, seçilmiş diktatorların monopoliyasına, vasitə etməsinə yol 
verilməməlidir. Maddi aləmdə misal üçün, maddi qanunlar - dövlət qanunları və idarəsi; 
mənəvi, əxlaqi, normalar, mədəniyyət, adətlər  istifadə edilir, hansı ki kollektiv ağılın 
məhsuludur və hamı üçün aiddir. Ruhi aləm isə  şəxsidir. Burada  inam, düşüncə, 
dünyaya baxış, sitayiş edib - etməmək və necə etmək şəxsidir. Hansı ki onun  
ictimailəşməsinə, ictimai idarəyə və ya bu sahədə dini avtoritarın qaydalar qoymasına və 
idarə etməsinə  ehtiyac yoxdur. Əgər belə bir cəhd olursa - hansı ki bizim həyatımız sübut 
edir ki, məhz dini təşkilatlar məhz belə funksiyanı öhdələrinə götürmüşlər -  demək, 
insanların şüurundan şəxsi, korporativ məqsəd üçün, biznes, hakimiyyət üçün istifadə 
edilir. Bu mənada mən insanları müstəqil olmağa, müstəqil düşünməyə və sitayiş 
edirlərsə, bunu şəxsən öz inandıqları kimi təklikdə etməyi məsləhət görürəm.  
2. Bu bölmədə müəyyən etdik ki, inamın  obyektinin nə  olmasının əhəmiyyəti yoxdur. 
Eyni psixi - fizioloji nəticələri istənilən real həqiqətə inanmaqla da əldə etmək olar, başqa 
sözlə, inam üçün naməlum Allaha, naməlum föqəltəbii qüvvəyə ehtiyac yoxdur. Real 
həqiqətə inamı, naməlum varlığa inamdan daha çox məsləhət görürəm. Çünki bu inam 
həqiqətin anlanılması və səhvlərin başa düşülməsi və düzgün addımın müəyyən edilməsi 
ilə nəticələnir, naməlum obyektlərə inam isə belə nəticələr vermir.       
     Psixoloq alimlərin öhdəsinə isə  insanlar üçün sərbəst sitayiş etmək, özünü təlqin 
etmək, özünü inandırma ilə yaxşı əhval yaratmaq, fiziki və mənəvi qüvvə əldə etmək, 
müəyyən xəstəliklərini sağaltmaq və sağlam yaşamaq üçün xüsusi formullar, gipnoz, 
inandırma, təlqin üsulları, metodları – elmi sitayiş yaratmaq vəzifəsi düşür. Cəmiyyətlər 
isə lazımdır ki, hər bir yaşayış məskənində xüsusi mədəni, sağlamlıq, ictimai təlim 
binaları tiksinlər; burada insanlara lazımı özünü təlqin üsulları öyrətsinlər; əxlaq və 
ictimai həyatın dərki haqda   müzakirələr, təlimlər aparsınlar. Bu insanlar üçün daha 
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faydalıdır, nəinki məçid və kilsələrdə insanlara millətçi, digər inamlara düşmən təbliğatı, 
səhv dünyagörüşə, mistikaya, olmayan şeylərə inam  təbliğatı. 
    Xüsusi  psixi - fizioloji qabiliyyətlərə - meditasiya, telepatiya, telekinez, ekstrasenslik, 
öncəgörmə, aydıngörmə (ясновидение) - malik olmaq üçün onun imkanlarını öyrənmək 
və fasiləsiz məşğul olmaq lazımdır. Əgər savadsız qoca qarılar ruhi aləmi anlayıb ondan 
istifadə etməklə insanları sağalda bilirsə, gələcək haqda, təhlükələr haqda məlumat verə 
bilirsə, elm bu aləmlə  məşğul olsa, nə qədər daha çox nəticələr əldə edə bilər. Onlar elmi 
danışıq  dlini bilmədikləri üçün yalnız  bildikləri məişət, şəxsi həyat sahələrinə aid   
hissləri, inituasiyanı real insan dilinə tərcümə edirlər. Məsələ orasındadır ki, həqiqət həm  
tədqiqatla, müşahidə və analizlə, hesablama ilə tapıla bilər, həm də onu intuisiya ilə hiss 
etməklə və mövcud anlayışlara tərcümə etməklə.  Məsələ reallığı anlayıb danışıq dilinə 
tərcümə etməkdədir.  
    2. İnsanın mənəvi və ya psixi aləmi maddi aləmdə iştirakla, çalışmaqla rahatlanır. 
İnsanın   bütün maddi fəaliyyətinin məqsədi mənəvi aləmininin rahatlığının əldə 
edilməsi üçündür. Dinlər mənəvi rahatlığı əldə etmək üçün maddi fəaliyyəti əsasən 
vacib saymır. Burada böyük səhv edir. Mənəvi rahatlığı yenə də mənəvi üsullarla – 
sitayiş, dualar, rituallar vasitəsilə əldə etməyi məsləhət görür. Belə etdikdə isə insan 
fəaliyyətdən qalır, yaratmaq, öyrənmək həvəsini itirir.  Maddi həyatı təmin etməsən, 
yeməsən, içməsən, fiziki varlığını saxlaya bilməsən, ümumiyyətlə məhv olacaqsan , ruhi 
inam səni xilas etməyəcək . Sən axırda maddi olduğun üçün  maddi həyatla yaşamağa öz 
həyatını yaxşılaşdırmağa, ictimai sistemdə iştirak etməyə məcbur olacaqsan. Bütün tarix, 
dini üsulun səhv olduğunu sübut edir. Ən yaxşısı maddi həyatda aktiv iştirak etmək, lakin 
əxlaqi dəyərlərə əməl edərək; psixi vəziyyətini isə meditasiya, özünü təlqin və özünü 
inandırma üsulları ilə əlavə olaraq sakitləşdirmək, sağlamlıq, yaxşı əhval  üçün istifadə 
etməkdir. 
   3. Ruhi aləmin araşdırılması və başa düşülməsi üçün etdiyim bu cəhd, şübhəsiz, tam 
deyil, qaranlığa düşən işıq oradakı səthi işıqlandırır, habelə orada hündür dağlar və 
təpələr,  dərələr formasında yerlər  vardır, onların bir hissəsi işıqlansa da, dal tərəfinə öz 
gölgəsi düşür və oradakı  həqiqətlər görünməmiş qalır. Dünya nə qədər dərk edilsə də, 
orada yenə də  kiçik qaranlıq yerlər - naməlumluqlar qalır və həyat həmin qaranlıqları 
açmaq üçün  davam edir. Bəli, həyat  onun mənasını anlamaq prosesidir. Naməlumluq və 
bilinməzlik insanın yaşaması üçün, onları öyrənmək üçün stimuldur.   
     4. İnsanların nəyə inanmasının başqası üçün fərqi yoxdur və dəxli olmamalıdır. Təki, o 
bu inamı ilə başqa insanı təhlükə qarşısında qoymasın, onun həyatına mane olmasın. 
Təki, o düz başa düşsün, düz anlasın, başqasını da terror edərək onun kimi düşünməyə 
məcbur etməsin, özünə inamın qarovulçusu rolunu verməsin, onun inamı başqasını 
düşmən gözü ilə görməyi tələb etməsin; hər kəsin öz şəxsi inamına haqqı olduğunu qəbul 
etsin.  Bu nöqteyi nəzərdən, təkcə elmi inam daşıyıcıları alimlər, tələbələr, tədqiqatçılar, 
mühəndislər, idarə edənlər və digər peşə sahibləri öz inamlarını heç kimə zorla qəbul 
etdirməyi ağıllarına da gətirmirlər. Lakin dinə qulluq edənlər başqa bütün digər inam 
daşıyıcılarını yalnız öz inamlarına inandırmaq və bunu zorla etmək fikrindədirlər, hətta 
zorakılığa da yol verirlər. Tarix bunu sübut edir. Fövqaladə qüvvələrə inanıb - 
inanmamasından asılı olmayaraq həyatda insan reallıqın- təbiətin  qanunları, adətlər, 
əxlaq, mədəniyyəti ilə  dövlətin yazılı qanunları ilə yaşamağa məcburdur və yaşayaır. 
Dövlət idarəsi insanların fiziki fəaliyyəti üzərində hakimdirsə  və onların bu 
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fəaliyyətlərini öz mənafeyi (orada təmsil olunan qrupların) naminə idarə edir, 
nizamlayırsa, dini təşkilatlar, idarələr - kilsə və məscidlər, sinaqoqlar insanların şüuru - 
inamları üzərində hakim olmağa, onu öz korporativ  mənafeyi naminə idarə etməyə 
çalışırlar. Bu, xüsusilə teist dinlərə aiddir. Onların ruhaniləri cəmiyyətin yaxşı yaşamasını 
deyil, məhz öz varlanması, hakimiyyət məqsədilə dindən vasitə kimi istifadə edirlər. 
    Cəmiyyətdə təbii tarixi əlaqələr nəticəsində həmişə rasional davranış , əxlaq, 
mədəniyyət, sülh, sabitlik yaradan ünsiyyət və əlaqələr formalaşır bunları 1). milli  
mədəniyyət adlandıraq. Digər tərəfdən   dövlət də spesifik qrupların hakimiyyət idarəsi 
olduğu üçün bu mədəniyyətə qrup əxlaqı, mədəniyyəti, həyat tərzi, mədəniyyəti daxil edir 
( sırıyır) bunu bütövlükdə 2) hakim qrupların yaratdığı mədəniyyət adlandıraq. Habelə 
cəmiyyətdə olan dini təşkilat da öz dini mədəniyyətini, davranışını, qədimdən dini 
kitablarda əks edilmiş əxlaq və davranış etalonunu , düşüncə tərzini cəmiyyətin təbii 
mədəniyyətinə daxil edir ( sırıyır). Bunu da 3) dini mədəniyyət adlandıraq. Beləliklə, hər 
xalqın ümumiləşdirilmiş mədəniyyəti 3 hissədən ibarətdir 1) təbii  rasional xalq 
mədəniyyəti; 2) hakim qrupların sırıdığı  mədəniyyəti; 3) dinlərin sırıdığı dini 
mədəniyyət.  
Xalq mədəniyyəti öz təbii xarakterinə görə evolyusiyaya məruz qalaraq getdikcə inkişaf 
edir. Dövlətin sırıdığı mədəniyyət demokratiya səviyyəsindən asılı olaraq o da 
rasionallaşma istiqamətində evolyusiyadadır.  Lakin dini mədəniyyət öz konservativ 
xarakterinə görə rasionallaşmır, çox zaman  təbii mədənəyyətə zidd adətlər, mərasimlər, 
davranış gətirir və məhz əhalinin həmişə müəyyən hissəsinin avamlığından istifadə 
etməklə dini mədəniyyət cəmiyyətdə dini idarələrin aktiv təbliğat  və beyin yuma 
fəaliyyəti  ilə saxlanılır. Habelə şəxsiyyətindən asılı olaraq  faydalı və hörmətli dini 
xadimlərin, idarələrin də olması mümkündür. Tarixin yalnız  yüksək həyəcanlanmalarnda  
din reformaya uğrayır, xristianlığın renesansı kimi. Qeyd edildiyi kimi dini 
mədəniyyətdə, ruhaniliyin sözdə əxlaqı təbliq etməsi ancaq şirma rolunu oynayır. 
Reallıqda bu mədəniyyət insanları ayırır, müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinin 
inteqrasiyasına, öyrənilməsinə, dostluğuna qarşı durur. Elmin təbliğinə, elmin 
öyrənilməsinə, həqiqətlərin hamıya məlum olmasına mane olur. Çünki hər dinin prinsipi 
belədir: - “mən hər bir digər təlimdən yaxşıyam, başqaları pisdir”. Təkallahlı  dini idarələr 
öz tarixinin mənfur vərəqlərini cəmiyyətdən gizlətməyə, özünü müqədəs qələmə verməyə 
cəhd edir. 
    Belə nəticə alırıq ki, təkcə dini idarələr konservativ mövqelrini saxlayaraq insanların 
inamından sui - istifadə edirlər. Nəticədə insanların nəyə inanması cəmiyyətin maddi 
həyatına əsasən  mane olmur, lakin bu inamı idarə edən və digər insanlara qarşı yönəldən 
müəyyən dini idarələr- kilsə və məscidlər mənfi rol oynayırlar. Dildə həqiqətdən danışır, 
lakin həqiqəti eşitmək istəmirlər, nəinki istəmir, hətta həqiqət danışanlara, terror 
hərəkətlərinə fitva verir, onu təşkil edirlər. Bu zaman  dövlət ( 80%) özünü görməməzliyə 
vurur,  yaxud onların işarəsilə həqiqət tərəfdarlarına qarşı repressiv hərəkətlər edir, onları 
uydurulmuş ittihamlarla həbs edirlər. Niyə? Çünki dövlətin özü də axı bir qrupun 
idarəsidir, bir qrupun  mənafeyini güdən dövlətdir. Deməli,  onun da həqiqətdən qorxmaq 
üçün, həqiqətin danışılmaması üçün səbəbləri vardır. 
    5. Bu hissədə müəyyən etdik ki, ruhi aləmdə fövqaladə, təbiətdən kənar heç nə yoxdur, 
hər şey öz izahını tapa bilər və hər şeyin səbəbi var. Ruh   adlandırılan varlıq insanla 
əlaqəlidir və insan öldükdə ondan ayrilan elektro maqnit informasiya strukturlarından 
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biridir. Güman ki, ancaq güclü sahəyə malik olanların ruhu hissəsi müəyyən müddət qalır, 
sonra materiyaya hopur, xassə və keyfiyyətini itirir. 
6. İnsanların inamı azad olmalıdır. İnamı idarə etməyə və qayda qoymağa  ondan pul 
yığmağa, terror alətinə, biznes və siyasət alətinə çevirməyə çalışanların (bunlar əsasən 
dini idarələr, dövlət və kompaniyalardır) qarşısı alınmalıdır. 
   İnamın  məhdudlaşdırmadan və başqaların hüquqlarını pozmadan saxlanması, habelə 
müstəqil düşüncə  azadlığı,  hər kəsin öz düşüncəsini sərbəst deməsi,  öz inamını təbliq 
etməsi   insan hüquqlarına aid edilməlidir. Dövlətlər hazırda sərbəst düşüncənin əleyhinə 
olaraq hansı ideya onları tərifləyirsə, onun yayılmasına yol verirlər.  İnamın idarə 
edilməsi  funksiyası teist dinlərin yaranması ilə yaranmışdır və hökmən inamı idarə 
edərək şəxsi (eqoist) məqsədlərin güdülməsi forması olmuşdur. İnam isə dinlərdən daha 
qədimdir. 
   7. Məscid, sinaqoq və kilsələin demokratiyalaşması, pluralizmin həyata keçirilməsi  
zəruridir. 
   8. Uşaq yaşlarından gənclik yaşı - 17 yaşına qədər insanlara  yalnız elmi biliklər 
verilməsi məsləhətdir. Çünki elmi biliklər, yalnız sübutları olan biliklərdir. Sonra isə  əgər 
uşaq maraq göstərsə, özü soruşsa, dini biliklər verilsin, lakin  hökmən bir dini deyil, 
bütün dinlərin  prinsiplərini və sitayiş üsullarını başa salmaq, müqayisəli düşünmə imkanı 
vermək lazımdır. Bu üsul imkan verər ki, insanlar həqiqətləri özləri tapsın və həqiqət kimi 
qəbul etsin. Bu imkan verəcək ki, onlar ya elmi qəbul etsin, ya dini. Beləliklə onlar təkcə 
bir dindəki deyil, digər dindəki həqiqətləri də görə biləcək.  
     Əgər dini dünyagörüşü qəbul edirlərsə, bu universal olacaq, bir dinə bağlanmayacaq. 
Elmin öyrənilməsi və təbliği daha güclü edilməlidir. Bununla yanaşı müxtəlif inamlar və 
ideyalar haqda insanlara kifayət qədər məlumat verilməlidir və hər bir sistemin mənfi və 
müsbət cəhətləri göstərilməlidir. Ona görə ki, bu edilməsə, hər hansı bir inam və ya 
düşüncə diktatoru məlumatsız insanın beynini sübutsuz ideyalarla doldura bilər, onu 
sərbəst düşünmədən məhrum edə bilər. Nəticədə insan səhv, sübutları olmayan  yanılmanı  
həqiqət kimi qəbul edə bilər.  Bundan sonra onu bu inamı qəbul etdirənin quluna və 
tapşırıqlarının icraçısına çevrilə bilər. Nəticədə bu, bəzi insanların, cəmiyyətin uzun 
evolyusiya tarixi ərzində əldə etdiyi, yaratdığı ümumi insani əxlaqı pozmağa, zorakılıq və 
antihumanist hərəkət etməsinə  səbəb olar. 
     Reallıqda dinlərin hər biri, yalnız özünü tərifləyərək və düz elan edərək insanların 
qəlbini ovlamağa çalışır. Lakin obyektiv olaraq, onlar da bütün digər sistemlər kimi 
insani nöqteyi nəzərindən və onun həyatı düşüncəsi üçün  səhv və düz; yaxşı və zərərli 
keyfiyyətlərə, davranış nümunələrinə malikdirlər, hansı ki özləri bunu dərk edə bilməzlər. 
Onların zərərli keyfiyətlərinə qarşı intellektual bəşəriyyət durmalı, bütün həqiqətləri öz 
uşaqlarına, gənclərə açmalıdır. Həqiqətlərin mənbəyi isə dinlər deyil, sübutlar - təcrübə, 
müşahidə, yoxlama ilə əldə edilən elmi biliklərdir.  Lakin dinlər formalaşma və bu günə 
qədər evolyusiya dövründə bir çox elmi həqiqətləri, təbiət və ictimai prinsipləri, real  
münasibətləri özlərinə daxil edərək, lakin səhv izah edərək dini sistem qurmuşlar. Dinin 
istifadə etdiyi bu həqiqətlərə dini paltar geydirilmişdir, hansı ki insanlarda həyatla dinin 
oxşar olduğu illuziyasını yarada bilər. Bu o məqsədlə edilmişdir ki, insanlar dinin təsiri 
altında qalaraq, dini ruhanilərin biznesinə xidmət etsinlər. Şüurlu insan isə “nə üçün” 
sualını verərək həqiqətləri birbaşa elmdən - həqiqətin mənbəyindən almağı üstün tutar. 
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9. Dinlər  öz daxili yaşama, mövcud olma üsuluna malik olaraq, onların bəşəriyyət üçün  
faydalı nəticələri də olmuşdur. Onların da yaxşı və pis cəhətləri  universal qanuna görə və 
hər şeydə olduğu  kimi tarix ərzində bərabərləşməyə yönəlir. Bütövlük, tamlıq və 
mövcudluq hər bir şeyin, nəzəriyyənin, maddi cismin canlının tərkib hissələrinin, 
xassələrinin (cüt –cüt əks mənalı olaraq, bölünür) daxili və xarici təsirlərin müvazinətini , 
bərabərliyini tələb edir. Əks halda bütövlük və mövcudluq ola bilməz.  Bəzi insanlar 
dinlərin yaxşı cəhətlərini çox görüb, mənfi cəhətlərini saymadan onları yaxşı hesab edə 
bilər. Bəzi adamlar isə onların mənfi cəhətlərini çox görüb yaxşı cəhətlərinə göz yumaraq 
onları pis hesab edə bilər. Orta mövqedən də yanaşmaq olar. Bu qiymətlərin verilməsini 
mən hər kəsin özünə həvalə edirəm. Mənim vəzifəm burada onların hər cəhətini açıb sizə 
demək, həqiqəti görmək üçün  işıq  salmaqdır. 
 

11. Dinlərin faydalı xidməti  
    Dini təlimlər bəşəriyyətin inkişafına və həyatına   qeyd edilən müxtəlif mənfi  
xidmətlərlə, bərabər faydalı xidmətlər  də etmişlər: 
a) müəyyən əxlaqi davranış haqda bilikləri, normaları toplamaq, qoruyub saxlamaq və 
təbliğ etmək (din onların müəllifi deyil) 
b) Təbiəti dərk etmək üçün müxtəlif fərziyyə mənbəyi rolu daşımaq, hansı ki həqiqətin 
dərki məhz ilk fərziyyənin söylənməsindən başlayır. 
c) Təbii vasitələrlə, söz və inancla insanların sağalmasına, iradə və möhkəmlik əldə 
etməsinə kömək etmək. Belə ki, dinin əsası, əsas dini əlaməti onun özünü inandırma, 
özünü təlqin metodu olmasıdır. Bu sitayiş və ibadətlə edilir. 
d) dövlətin əsas köməkçisi olaraq bir çox hallarda qəddarlığın qarşısını almaq vəzifəsini 
yerinə yetirmiş, (baxmayaraq ki, əksəiyyəti  başqa zamanda digər qəddarlıqların müəllifi 
olmuşlar), müəyyən əxlaqi mühitin qorunmasına və bəzən cəmiyyətdə mülayimliyin, 
rəhmdilliyin, qarşılıqlı köməyin üstün olmasına yardım etmişdir. Bu yardım, şübhəsiz, 
dini təşkilatın  korporativ üstün mənafeyinin təmin olunmasına zərər vurmadan 
edilmişdir.  
e) müəyyən biliklərin , yazının inkişafına  yardım, meditasiya ( buddizm, hinduizm); 
insanın  özünü təkmilləşdirməsi və öz çalışmağı ilə bu dünyada xilas olması(buddizm, 
konfuçilik); gipnoz ( xristianlıq və digərləri), yeni ictimai, sosial, idarə və həyat tərzi 
(islam); yaşlılara hörmət, böyüklərin əxlaqı və məsuliyyəti, dövlət intizamı  (Konfuçi 
təlimi). Bu tam siyahı deyil. 
 

12. Tanrının mənası haqda 
     Təbitətin müşahidəsi qədim insanlarda mənfi - Şər qüvvələin – Demonların (qadın 
formalı şər varlıqların)dünyanı idarə etdiyini, sonra isə evolyusia nəticəsində Xeyir 
qüvvələrin dünyanı idarə edilməsi haqda fikir yaratdı. demonlara sitayiş indi də 
qalmışdır). Uyğun olaraq bu qüvvələrə sitayiş kultu yaradıldı. Çox ilahili sistem çox 
yerlərdə tək ilahi ilə əvəz olundu. Sitayiş unifikasiya edildi. Sonra dinlər formalaşdı və 
sitayişə başqa ictimai normaları da, daha sonra müxtəlif təlimlər əlavə etdilər. Tanrıya 
əsaslanan və  əsaslanmayan dinlər yarandı. Tanrının ilk mənasıYaradan, İdarə edən, Ən 
böyük qüvvə hesab edilirdi. İlk zamanlar Tanrının insana bənzər ruh olduğu qəbul 
edildi,(Zərdüştlük, Hinduizm, İudaizm) digər  halda Tanrının həm ruh, həm də qeyri - 
müəyyən  abstrakt fiziki qüvvə olduğu,  yalnız Yəhudiləri seçdiyi, onlara yardım etdiyi 
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qəbul edildi (İudaizm), Digər halda Tanrının üç tərkibi  üç amilin birliyi - Ata, Oğul  və 
Müqəddəs Ruh( Xristianlıq)  qəbul edildi; əvvəl İsa Allahın oğlu hesab edildi. Onun 
adından deyildi ki, məndən yuxarıda Atadır. Sonra Müqəddəs ruh əlavə edilərək 3 
vahidlikdən ibarət (Trinity-Триединство) – Tanrı anlayışı yaradıldı. Bu anlayışı reallıqla 
müqayisə edərək  mahiyyətini araşdırdıqda Atanı əvvəlki yaradılış, Oğulu sonrakı 
yaradılış, Müqəddəs ruhu onların yarandığı ümumi mühit  qəbul edə bilərik. Lakin burada 
sonrakı yaradılış - nəticə ifadə olunmayıb. Bu natamamlıqdır, tamlığı almaq üçün buraya 
dördüncü elementi nəticəni, yəni gələcəyi , istənilən andan sonrakı nəticəni - maddi   
reallığı (yəni nəticə yaranışını) əlavə etməliyik. Beləliklə 4 elementli sistem alarıq .  
Şübhəsiz, xristiyanlar xaç çəkəndə üç nöqtənin adını bilərək çəkirlər, dördüncü nöqtə isə 
hər gələcək varlıqdır(nəticədir), lakin onlar bunu hələki fəhm edə bilmirlər. Bunu onlar 
bilməlidirlər. Beləliklə, ardıcıllıq 1)keçmiş, 2) indi, 3)gələcək və onun baş verdiyi 4) 
ümumi mühit sistemini alırıq. Bu tamamilə 1-ci hissədə göstərilən (Fiq. 3) tetraedr  
varlıq qanununa(modelinə) oxşayır.  
    Getdikcə hər təlim-din inkişaf etdikcə Tanrıya müxtəlif əlavə funksiyalar verildi: 
bağışlayan, eşidən, hər şeyi bilən və hər şeydən xəbəri olan,  cəza verən, məhkəmə edən, 
seçən (İudaizm , Xristianlıq və İslam). Tanrının mənası haqda ilk axtarış və  sərbəst 
düşüncələrə İslamda Məhəmməd başlayır. O, Tanrının hər şeyə qadir, yaradıcı, idarə edici 
, istədiyini edə bilməsi, istəmədiyini etməməsi, tamamilə insandan asılı olmadığı, 
müstəqil olduğu, istəyəndə cəza verməsi, istəyəndə bağışlaması, istəyəndə ağa etməsi, 
istəyəndə nökər etməsi əlamətlərini müəyyən edir. Bu fikirlər məntiqi nəticələr idi. Belə 
əlamətlərə malik Tanrı nə ola bilərdi?  Şübhəsiz, bunun bir cavabı var idi . Mühit, mühitin 
prinsipləri, mühitin ümumi tamlıq qanunu. Habelə Atəşpərəstlik təliminin yaradıcısı 
Zərdüştün  spesifik mülahizəsi onun özünün ekstrasens olduğunu, orijinal olaraq Tanrını 
fikir düşüncə - inam ,- müqəddəs ruh kimi, həqiqət, əbədiyyət, sonsuzluq kimi təsəvvür  
etməsi həqiqətlə səsləşir. O Tanrıda ümumiyyətlə 20 əlamət (yaradıcı və s.)müəyyən 
etmişdi. Zərdüşt maddi aləmi yaradanı müqəddəs ruh hesab edərək insanın maddi 
həyatından danışması başa düşülməlidir. Belə ki, doğrudan da, insanın həyatını onun  
ağlı, fikri – şüuru (ruhu) yaradır və idarə edir (mühitin iştirakını nəzərə almasaq). 
Zərdüştün Tanrı haqda fikirləri bizə onun düzgün dərkini, düzgün müəyyən etdiyini  
qəbul etməyə gətirir.  Köhnə çağırışda isə Yəhudi peyğəmbərlərinin və 1500 il ərzində 
kitabı yazan ravvilərin Tanrının nə olması haqda təsəvvürləri çox primitiv, başqa 
mədəniyyətlərdən götürülmə, başqalarından eşitdikləri, axıra qədər də anlamadıqları 
aşkar olunur. Onlar Zərdüştün dərk etdiyi səviyyəyə çatmırlar, ona görə də Allahla 
müxtəlif söhbətlər uydurmağa məcbur olurlar. Bütün elmi müşahidə və faktlar və şəxsi  
müşahidələrim, kontaktlarım sübut edir ki, Tanrı adlandıılan bu varlıqla(?) informasiya 
birtətəfli gedir - Tanrıdan insana. Əks əlaqə - söhbət etmək qeyri - mümkündür. Sonralar 
Tanrının mühit olması Panteist fəlsəfə alimləri tərəfindən qəbul edildi. Və müxtəlif 
cərəyanların,  rasional mütəffəkirlərin son fikri Tanrının mühit (başqa sözlə, bütün 
kosmos- təbiət) olmasıdır. Bu həqiqəti dərk edərək  daha inkişaf etmiş dinlər, məsələn, 
son xristian xadimlər  deyir: “Allah hər şeydədir, hər yerdədir.  Allah nə burdadır, nə 
orda; nə göydədir nə yerdə; Allah hər yerdədir” Bu fikirlər təsadüfi, havadan deyilmir. Bu 
nəticəni  idrakın tətbiqi ilə reallıqdan almışlar. Bu fikir aşkar deyir ki, Allah şeylərin öz 
daxilindədir, şeylərin olma prinsipi, dəyişiliklər  qanunudur. O mühitdir, mühit 
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elementidir, mühitlə əlaqədə ola bilər. Lakin bu son izahatı bu formada,  şübhəsiz, Allah 
haqda daha dərin nəzəriyyə yaratmış xristianlıq qəbul etməz. O,  Allahın hər yerdə 
olmasını deyərək, yenə də onun təbiətinin naməlum olmasını deyir və 
konkretləşdirməkdən  imtina edir. Xristianlığın yuxarıdakına zidd   başqa bir fikrinə görə 
Allah dünyadan və zamandan kənardadır, lakin naməlum mahiyyətə malikdir. Belə qeyri 
- məntiqi davranışın məqsədi Allahı başa düşmək sahəsindən uzaqlaşdırmaqla, onu 
mücərrəd, başa düşülməz elan etmək, lakin insanların gözü qarşısında magik fokus 
göstərərək ona kilsənin hakimiyyəti xeyrinə xassələr (Papanın və keşişlərin günahsız 
olmalarını elan etmək)yazmaqdır. Belə bir fokusu digər son  teist dinlərin ruhaniləri də 
edir. Ondan hakimiyyət alırlar.  Bu şəxsi mənafe, məhz teist dini ruhanilərini Allah haqda 
fikirləri gündə təkrar edərək insanların şüuruna yerləşdirməyi və bizneslərini qurmaqa 
məcbur edir. Allah anlayışı onlar üçün vasitədir və əslində Allahın olub - olmaması və 
necə, nə olması məsələsi onları maraqlandırmır. Kommunistlər də kommunizmdən 
danışır, müxtəlif izahatlar irəli sürürdülər, lakin məqsədləri kommunizm deyil, öz 
ciblərini doldurmaq və hakiiyyətdə olmaq idi. Kommunizm ideyası bir qrup 
hakimiyyətbaza  vasitə, insanlara isə ümid idi . 
    Digər tərəfdən, teologiyanın “Allah ruhdur”  və  “Allah yaradandır” mülahizəsi bir - 
birilə  ziddiyyətdədir.  Ruh anlayışı insana aid olan anlayışdır, daha doğrusu, insan 
öldükdən sonra ondan ayrılan hansısa bir hissə - astral –mental qabıq(оболочка) olduğu 
fərz olunur və insan qabiliyyətlərindən, biliyindən  artıq deyil. Əgər insan, şüuru ilə 
düşünərək qərar qəbul edir və onu əli ilə icra edirsə, ayrılmış  ruhun belə icra etmək 
qabiliyyəti yoxdur. Onun fiziki obyektlərlə fiziki əlaqə qabiliyyəti yoxdur (kiçik təsirlər 
məlumdur), yalnız şüurlu varlıqlarla əlaqədə ola bilər . Habelə qeyri - şüurlu təbiətlə 
əlaqə qabiliyyətinə malik deyil. Yəni yaratmaq qabiliyyəti yoxdur. “Allah yaradandır” 
dedikdə isə Allahın fiziki mənasını başa düşmək olar, bu isə yenə də ruhdan asılı olmayan 
hadisədir. 
     Rasional dünya nəzəriyyəsini yaradarkən mən tamamilə müstəqil düşünərək Rasional 
Tanrı anlayışı haqda təlim yaratdım, çünki Tanrının  nə olduğunu bilmədən dünyanı düz 
başa düşmək olmaz. Tanrının nə olduğunu bilməmək heç nə bilməmək deməkdir. Bu 
təlim panteist təlimi ilə oxşar, lakin  daha dərin və konkretdir, dünyanı anlamağa metod 
verəndir, ondan faydalı istifadəyə imkan verəndir. (bax: bölmə Rasional Allah anlayışı və 
hissə 1) Tanrı haqda başqa təlimlər isə mənasız söz yığınıdır, dünyanı anlamağa kömək 
etməyən, həyat və yaşamaq üçün, yaratmaq üçün heç bir faydası olmayan, heç nəyə gərək 
olmayan, heç nə demək olmayan, lakin asanlıqla ondan sui - istifadəyə imkan verən 
abstarkt uydurmalardır. Tanrı , ruh və dünya haqda olan bu əksər nəzəriyyələrin məqsədi 
insanlara abstrakt uydurma inamlar verərək, özlərini yalandan müqəddəs qələmə verərək 
onlardan şəxsi hakimiyyət və biznes üçün istifadə etməkdir. Rasional nəzəriyyə isə  şəxsi 
məqsəd güdməyərək insanları sərbəst düşünməyə və həqiqətləri özləri tapmağa çağırır. 
İnsanlara Tanrının başa düşməyin mümkün yollarını və onun mənalarını aşkar edərək 
insanların düşünməyi davam etdirmək və dünyanı dərk etmək üçün kömək edir. Lakin 
insanlardan heç bir hakimiyyət, özünə tabe olmaq, varlanmaq imkanları istəmir. 
Həqiqətləri tapmaq və anlamaq Tanrını tapmaq və anlamaqdır.  Tanrını anlamaq çətin 
deyildir.  Qədimdən formaşalmış dini teist təlimləri  anlamadıqları  hadisələrin səbəbini  
Tanrı sözü ilə işarə etmişlər, indi də onun mənasını öz mənafelərini güdərək gizlətməyə 
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şalışır, naməlum, dünyadankənar elan edirlər. Lakin onun tərəfindən hakimiyyət 
aldıqlarını, onun Yerdə vəkili olmaqlarını utanmadan, sübut etmədən deyirlər. Rasional 
elm isə onun mənasını tam açmış, onu mühit və qanunu hesab edir. Məhz qanunun 
material forması, şəkli yoxdur, hər yerdə qüvvədədir. Lakin mühit əvvəl yaranıb, yoxsa 
Tanrı ? (yəni qanun, və ya xassə, və ya təsir) sualı verilə bilər.  Qəbul etmək lazımdır ki, 
mühit (şeylər) olmasa, onun qanunu da olmaz, demək, qanun və mühit birlikdə 
mövcuddur. Kainat çox dəfə siklik vəziyyət dəyişiliyinə məruz qalaraq hər dəfə yenidən 
yarandıqda virtual hissəciklər və materiya ilə eyni zamanda qanun (olma, formalaşma, 
birləşmə, davamlılıq və s.) da yaranırdı. İnsan müşahidəçi olsaydı və dərhal anlaya 
bilsəydi, şübhəsiz, o belə görərdi. Demək lazımdır ki, bu qanunlar əbədidir və hər şeyin 
xassə və potensialından asılı olaraq onun davranış və formasını əks etdirir.  Rasional 
nəzəriyyə Tanrı ifadəsindən istifadə edilməməsini, hər şeyin öz qanunu haqda fikir 
yürütməyi və öyrənməyi məsləhət görür. Çünki Tanrı adı  xüsusi insan sinfi üçün sui - 
istifadə mənbəyidir. Aşağıda rasional Allah anlayışının mühit mənası  haqda qısa nəticə 
verilir. 
 
Tanrının  rasional baxışdan qısa fiziki  mənası  
 

1. Tanrı varlıq, olan, mühit hesab edilir; mühit ierarxik sistem quruluşuna 
malikdir.(əlavə olaraq hissə 1 və 2-yə bax). Tanrı mühit və onun qanunu hesab 
edilə bilər. 

2.  Mühitdən yaranan hər şey həmin mühitə daxil olaraq, yəni onun hissəsi olaraq  
yeni mühit kimi yeni müxtəlif mühitləri yaradır. Mühitdən yaranan hər yeni 
mühit, özü də  yeni mühit  yaradır və bütün yarananlar bir - birilə  “zəncir 
halqaları kimi” bağlanırlar, ierarxik  qaydada  

3. Bütün mühitlərdə əvvəlki mühitlərdən elementlər vardır. Zəncirdə uyğun yerdəki 
yerinə görə hər bir yeni mühitin (cisim, şey, maddə, qurğu, çoxluğun ..) hər biri 
öz fərqli keyfiyyət və xassələrinə malikdir; eyni tip pillələrdə oxşar xassələr 
vardır. 

4. Hər zəncir formalı mühitlər kompleksi tək deyil. Istənilən nöqtədən başlanmış  
müxtəlif sayda zəncirlər xəttinin davamiyyəti ,  habelə bu zəncirlərin qonşularla 
bağlanması var. 

5.  Hər mühitlər  zəncirində son mühitin iştirakı ilə yeni növlər yaranır, zəncirin 
müxtəlif istiqamətli davamı (qolları)  meydana gəlir. Hər növün özünü təkrar 
yaratması prosesi ilə onun həyatının davamiyyəti  əldə edilir. 

6. Hər yeni yaranan şey - mühit əvvəlki mühitin hissəsi olaraq həmin mühiti 
təzələyir, beləliklə, hər sonrakı mühitlər ( şeylər) ümumi (bütöv) mühitin 
genişlənməsi effektini yaradır. Həyatın yeniliklərdən ( yeni mühitlərlə- növlərlə) 
və təkrarlardan ibarət olması müşahidə olunur. Bu prosesdə  ümumi mühitin 
siklik- dalğavarı- pulsasiya formasında genişlənməsi, sonra mühitin sıxılması 
(azalması, enməsi- növlərin məhvi, əvvəlki ilk vəziyyətə qayıtma) istiqamətdə 
proses başlayır. Sonra yenidən genişlənmə (artma , qalxma) ilə əvəz olunur. 
Beləliklə ümumi mühit “nəfəs alır”.Orta vəziyyət ətrafında rəqs edir. Genişlənir – 
sıxılır; bu iki hərəkət 4 pilləli dəyişilik  mərhələsi yaradır. Yaranma – böyümə pik 
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vəziyyət- zəyifləmə  və son (yenidən yaranma). Son və yeni yaranma eyni 
zamanlı olur. 

7.  Həyata baxdıqda müxtəlif mühitlərin – şeylərin, hadisələrin müxtəlif sikldə və 
siklin müxtəlif vəziyyətində olduğu müşahidə edilir.(bax fiq. 6 hissə1)  

8. Hər yeni yaranan mühit konkret tərkibə, quruluşa malikdir. Beləliklə ümumi 
baxdıqda xassə və keyfiyyətlərin müxtəlifliyi, saysızlığı, lakin konkret şeydə 
saylılığı müşahidə olunur. 

9. Yeni mühitlər, növlər yeni konstruksiyaya, təkrarlar isə əvvəlki konstruksiyaya 
malikdir. Təkrarlar da az sürətli dəyişərək nə vaxtsa yeniliyə çevrilir. 

10.  “Nəfəsalma” və ya dəyişilik sikli, yəni ümumi mühitin genişlənmə və sıxılması, 
dəyişməsi sikli uzun, qısa  “nəfəs almadan” ibarət ola bilər. 

11.  “Nəfəsalma”-   dalğa vari siklik dəyişilik, nəinki ümumi mühitə, habelə bütün 
yaranan növlərə aiddir. Üst – ümumi mühit hansı prinsiplə yaşayırsa, alt mühit də 
( alt növ) həmin prinsiplə yaşayır. Bu prinsiplər ən ümumi formada - optimallıq- 
rasionallıq, bütövlük, olmaq, davamiyət, ardıcıl asılı konkret dəyişiliklər 
sonsuzluğu, hansı ki başlanğıcı və sonu yoxdur - ifadə edilə bilər. Yalnız konkret 
mərhələ və vəziyyətlərin başlanğıcı və sonu var. 

12.  Beləliklə, dünyanın ümumi prinsipləri müşahidə edilir.. Sonrakı mühitlərə ilk 
mühitdən elementlər, maddə, keyfiyyət  daxil olaraq ümumi bütövlük və 
qohumluq baş verir. 

13.  “Ana mühitdə”  özgə, yad olmur, bütün hər şey ana mühitin “öz balaları, əti, 
qanı, sümüklərindəndir”. Burada nə varsa, nə keyfiyyətdə , xassədədirsə, 
görsənən, görsənməyən, - ana mühitin öz daxilindədir. Onun özü yaradan, 
yaranan, yaradılandır, o əbədidir, onun özü Tanrıdır. Ondan başqa heç bir 
yaradan tapa bilməzsiniz. Ondan nə yaranıbsa, hamısı onun bir üzvüdür, hər 
yaradılan  yaradanla(mühitlə) birlikdə yeni bir yaradılan (hissə)  yaradır. Yaradan 
səbəblərdir, yaradılandan əvvəl baş vermiş kompleks amillər və mühitdir-
şəraitlərdir. Yaradılan isə nəticədir. Göstərilən Tanrını isə siz hər zaman belə 
olduğinu görə, müşahidə edə bilərsiniz. 

      Qeyd edim ki, rasional nəzəriyyə Tanrını ayrıca, dünyadan kənar varlıq - forma,  ruh 
hesab etmir. Yəni o təkcə  bir konkret şey, forma deyildir. Habelə bu onun fiziki olaraq 
hədsiz çox formada reallaşa bilməsi, əbədi olma və çevilməsi, ümumi qanunları olan   
çoxluq  olması (hər şey və şeylər çoxluğu) - ümumi mühit olması deməkdir. İnsan 
şüurunda isə Tanrı ondan xeyirli imkanlar gözləyən ədaləti təmin edən, çətinlikdən 
qurtaran, yaxşı gələcək gətirən psixoloji inamdır. Bu çox yaxşıdır. 
     Son fikir olaraq demək istərdim ki, inam şüurlu varlığın şüurunun məhsuludur. Fiziki 
dünya isə bu inamın olub olmamasından asılı olmayaraq mövcuddur və öz daxili inkişaf 
qanunlarına - dəyişmək qanunlarına uyğun olaraq yaşayır. Buradan belə nəticə çıxır ki, 
mühiti - fiziki dünyanı - yaradıcı Allahı,  inam kimi təsəvvür edilən(zehində olan) Allahla 
eyniləşdirmək düz deyil. İnam yalnız insanda mövcuddur, inanmaqla bərabər insan 
material dünyanın vahid qanunlarına tabe olaraq yaşayır. Yəqin ki inama əsaslanan 
davranış və həyat üsulu yalnız insan həyatına (habelə canlılara aiddir), cansız fiziki dünya 
isə təbii qeyri - inam qanunları ilə yaşayır. Yəni psixi inam Allahı fiziki mühitlə - yaradıcı 
Allahla eyni deyil. Belə ki, milyon il insan icmaları habelə Sovet dövründə 70 il insanlar 
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fövqaladə qüvvəyə inam olmadan yaşamışlar, demək, bunun dünyanın vəziyyətinə heç bir 
təsiri olmamışdır; dünya uzun müddət fövqaladə qüvvəyə inanmadan, xəbəri olmadan 
yaşamışdır, habelə insan cəmiyyətləri də.  
    Son olaraq Tanrının iki asılı  olmayan mənasını (1)fiziki dünya və (2)insan həyatında 
psixi inam - astral – mental varlıq kimi təsəvvür etmək olar. Lakin hər şeyi öz adı ilə 
adlandımaq yaxşı olmazmı?  Əlbəttə, əvvəl nəyə hansı ad veririk məsələsini həll etmək 
lazımdır. Dünyaya Allah dedikdə, hansı ki sistem xassələrinə - bütövlüyə və çevrilməyə, 
özünü yaratma qabiliyətinə malikdir, biz naməlumluğa, sui-istifadəyə yer qoyuruq . 
Astral - mental - energetik qatlara, yəni insani fikir, düşüncəyə, ağıla   daha ümumi ifadə 
etsək, ruha  Tanrı dedikdə yenə də sui - istifadəyə, qeyri - müəyyənliyə yer qouyuq. Məhz 
onu (bu astral - mental mənbəyi ) bəzən görür, kontaktda olur, səsini eşidir, fikrini hiss 
edir, işıq formasında, həzin külək formasında, istilik formasında, insan formasında siz 
(bəziləriniz) müşahidə edirsiniz. 
      Bu hissədə mən yalnız Tanrıya inanan dini insanlara Tanrının nə ola biləcəyi sualına 
cavab verdim. Bu sualın cavabını siz aldınız. Bu izahatın da sizi təmin edəcəyini deyə 
bilmərəm. Dəqiq aydındır ki, ruhanilərin verdiyi anlayışlar ziddiyyətli və şəxsi 
fantaziyanın, şəxsi mənafenin və məqsədlərin məhsuludur, şübhəsiz,  biliksiz adamlardan 
sui - istifadə məqsədini güdür. 
     Yalnız müdrik  Zərdüştün verdiyi anlayış həqiqətə yaxındır və sui - istifadəni nəzərdə 
tutmur. O deyirdi ki, Tanrı davamiyət, sonsuzluq, həqiqətdir (bütövlükdə 20 əlamət).  
İndi sizə hər şey aydındır.  Şəxsi inancınızı özünüz müəyyən edin. Nəyə Tanrı 
deyəcəyinizi və ya Tanrı dedikdə nəyi nəzərdə tutacağınızı özünüz müəyyən edin. Tanrı 
anlayışı tamam şəxsidir və başqasının öyrətməsinə, zorakılığına, idarə etməsinə, onun 
adından danışmasına, ona sitayiş haqda qayda qoymasına ixtiyarı yoxdur. Tanrı 
anlayışından sui - istifadə və diktatorluq üçün, sizləri özünə tabe etmək, biznes üçün 
istifadəyə yol verməyin. Tanrı ilə(psixoloji inam kimi) münasibətiniz, düşüncələriniz 
yalnız təklikdə, başqasının görmədiyi, eşitmədiyi formada,  dərin meditasiyada, 
yaşadığınız təbiət, sosial, siyasi idarə, qanun, qonşuluq, qohumlarınız və vətən , dünya 
mühitini və özünüzü onun bir hissəsi kimi öz rolunuzu anlayaraq, sizə verilən imkanları, 
etdiklərinizi yada salıb özünüzə qiymət verməklə mümkündür. Bundan sonra optimallıq, 
rasionallıq, düzgün əxlaqi mənəvi seçim etmək,  çalışmaq ehtiyaclarına gəlib 
çıxacaqsınız. Yalnız budur, sizin düzgün yolunuz; özünüzün Tanrını  düzgün dərk 
etməyiniz  sizin xilasınızdır. Yalnız bundan sonra planlar quracaq,  həyatınızı 
yaxşılaşdırmağa doğru şalışacaqsınız, düzgün mənəvi seçim edəcəksiniz. Teist dinlərinin 
verdiyi anlayış isə kökündən səhvdir, o sizi fəaliyyətdən, qurub - yaratmaqdan məhrum 
edir, sizi bölür.  Uzaq Şərqdə, Şərqi və Cənubu Asiyada Tanrının analoqu 
Göylər(Heaven) və ya Dünya Zəkasıdır. Allah anlayışından fərqli olaraq bu anlayışlar heç 
kim tərəfindən monopoliyaya, mülkiyyətə alınmayaraq heç bir ruhani özünü onun 
müstəsna nümayəndəsi elan etməmiş və onu  vasitəyə çevirməmişdir. 
     Elmin vəzifəsi dayanmadan Tanrı haqda faktları, sübutları fasiləsiz toplamaq və onun 
geniş təsvirini verməkdir. Yalnız elm Tanrının mənasını axıra qədər aça bilər. Yalnız elm 
Tanrı anlayışını falsifikasiyadan, ondan biznes aləti, insanları parçalamaq və şəxsi 
ambisiyalarını ödəmək üçün,  hakimiyyətə gəlmək və dünyanı qəsb etmək  cəhdlərinin 
qarşısını ala bilər. 



 421

Rasional Tanrı anlayışı nəzəriyyəsindən  faydalı istifadə 
 
Rasional Tanrı anlayışı ilə, yəni vahid olma qanunu ilə yaranış və hadisələrin necə baş 
verməsini qısa təsvir edək.  
1. Belə hesab etmək olar ki, hər bir hadisə və  maddi struktur – qurğu, maddə, bina., kitab 
oxşar  strukturlu çoxluqdur. 
2. Gördüyümüz hər şey ya 1) son nəticədir - konkret müəyyən  material vəziyyət, forma, 
məhsul, bina, əşya  və sair maddi obyektlərdir, ya 2) prosesdir, hadisədir, hərəkətdir. 
3. Hər bir yeni, ya maddi nəticə, ya prosesdir.  
4. Hər  hadisə, proses, hərəkət yeni maddi vəziyyətin, formanın, nəticənin  yaranmasının 
tam ardıcıl mərhələləri çoxluğudur. Nəticədə yeni maddi vəziyyət forma , məhsul, 
nəzəriyyə yaranır. Hər keçmiş və yeni obyektlər potensiallarına və asılılıq və təsir gücünə 
görə  ierarxik pillələrdə yer tuturlar. (Statuslar piramidası). 
5. Hər hadisə, proses, hərəkət  təsadüfi deyil,  nəticənin əldə edilməsi üçün baş verir. Bu 
nəticə konkret forma, struktur, nəzəriyyə, vəziyyətdir. Teizm məhz bu prosesi 
dünyadankənar Allahın məqsədi sayır, lakin belə deyil, bu məqsəd hər şeyin öz olma,. 
yaşama məqsədidir. 
6. Yeni maddi şey onun yaranmasına lazım olan tərkib hissələrinin – amillərin qarşılıqlı 
əlaqəsindən - mühitin daxilində və onun təsiri altında müvazinətləşmə prosesindən alınan 
yeni dayanıqlı kombinasiyadır. Əgər təbiətdə şeylərin yaranmasının vacib şərti o şeylərdə 
kombinasiya əmələ gətirmək, yəni birləşə bilmək xassələrinin olması və mühitin təsiri ilə 
baş verirsə, insan olan mühitdə yeni şeylərin yaranması, əlavə olaraq,  insanın, istəsə və 
gücü çatsa, məqsədli təsirilə - fəaliyyəti ilə baş verir. Hər yeni özündən əvvəlki 
vəziyyətdən keçən müəyyən miqdarda və dərəcədə ümumi hissələrə, əlamətlərə, tərkibə 
və zəruri olaraq yeni hissələrə, əlaqələrə, quruluşa malikdir.   
7. Hər şey özü  dayanıqlı olmağa çalışır; çay axır – dayanmaq üçün, yer fırlanır - 
dayanıqlı olmaq üçün, insan çalışır, dayanıqlı olmaq üçün ( yaşamaq üçün). Dayanıqlı 
olmaq  ehtiyacı a) üst mühitlərin  fasiləsiz dəyişməsilə (nəticədə müvazinətin pozulması 
ilə) yaranır və b) şeyin hissələrinin daxili əlaqələri nəticəsində yaranır. Yəni bütün proses 
və dəyişiliklərin məqsədi  həmin obyektin dayanıqlı olmasını təmin etməkdir. Yəni hər 
şeyin həyatı uyğunlaşma prosesidir. 
8. Hər bir proses və dəyişiliklər bir nəticə - dayanıqlı vəziyyət, yeni dayanıqlı çoxluq 
(yeni dayanıqlı struktur) almaq  üçündür. İstənilən zaman prosesdə iştirakçıların hər biri 
öz dayanıqlı, müvazinətli vəziyyəti üçün çalışırlar. Burada  mühitdən kənar qüvvə  və 
onun məqsədi yoxdur.  
9. Hər yeni maddi vəziyyət və struktur hökmən zamanla baş verir- müəyyən dövrdə olur. 
10. Əgər şey a b s d e tərkib hissələri və ya şərtləri nəticəsində ola bilərsə, heç olmasa, 
biri çatmasa, həmin hadisə, struktur baş verməyəcəkdir. Yeni zamanda çatmayan hissə 
yarandıqda və mühitin təsirilə birləşmə baş tutsa, hadisə və ya maddi obyekt 
yaranacaqdır. Hər bir hissə ardıcıl müəyyən zamanlarda yarana bilər. 
     Bu nəzəri mənanı sözlər olmadan,  intuitiv olaraq  az və ya çox dərəcədə bilən, 
anlayan  insan bu prinsiplərə uyğun yaşamağa çalışır. Müdriklər tarix ərzində dünya 
qanunlarını əks edən belə atalar sözləri yaratmışlar:  “Hər şeyin öz yeri var”;  Hər şeyin, 
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hər işin öz zamanı var”, “Saxla samanı, gələr zamanı”, “Səbr et, axırı gözlə”, “Arxı 
adlamadan, bərəkallah demə”; “Tələsmə”. “Pisliyə yaxşılıqla cavab ver” və s. 
Nəzəriyyədən insanlar üçün aşağıdakı əlavə  faydalı nəticələr alınır: 
1) müxtəlif bilik və bacarıqlar, peşələr, bədii bacarıqları  öyrən və sınaqdan çıxart, 
2) evində, təsərüfatında müxtəlif materiallar avadanlıq, alət saxla, qoru, 
3) müxtəlif ağaclar, bitkilər ək, becər, 
4) daha çox dost qazan, həmişə yaxşılıq et, başqasının pisliyini, eybini demə, 
5) çox yeri gəz, müxtəlif şəhərləri, kəndləri, təbiəti, nadir şeyləri gör, 
6) daha çox fəaliyyətdə ol, passiv həyat keçirmə, geridə qalma, ritmlə yaşa, öz yerini tut, 
qabağa qaçma , 
7) puldan, ağıldan, düz məqsədlərdən, mühitdən, ərazidən, zamandan, maddi texniki, 
siyasi, sosial, mədəni imkanlardan istifadə et, daha yaxşı kombinasiya qur. Onların 
səmərəli əməkdaşlığını (sinergi), birliyini yarat , 
8) insan doğulduğu andan yaşamağa məcburdur. Cəmiyyətin əlavə yaxşı nəticəsi olan 
mübadilə və cəmiyyətin yaxşı təşkilini yaratmaqla daha yaxşı həyat əldə edə bilərsən, 
9)  mübadilə etməyə məhsul, xidmət, faydalı nəticələr yaratmaq qabiliyyəti lazımdır, 
10) yaxşı həyat üçün daha çox çalış - hədləri keçmə və mübadilə et, əməkdaşlıqdan 
istifadə et. Daha çox adamı, pul, avadanlıq, texniki imkanlar, bina, qabiliyyət, bilikləri 
birləşdir, yaxşı təşkil et. Kim daha çox amili - məqsədi, üsulu,  qüvvəni cəmləyə və təşkil 
edə bilərsə, o qabaqda olar. 
Qanundan çıxan daha çox məsləhətlərlə tanış olmaq üçün 3 – cü hissəyə bax. 
Bundan başqa hər xalq həyatı tarixində çox qiymətli atalar sözləri yaratmışdır. Onları 
topla, öyrən və əməl et. Diqqət ver ki, onlar yarandığı  konkret zaman və ictimai quruluşa 
aiddir, deməli, bəziləri yeni Rasional Cəmiyyət sistemində uyğun olmaya bilər. 
 
 Ruhi aləm bölməsi  haqda epiloq 
 
    Bu bölmədə mən tam qərəzsiz olaraq 8 dini təlim haqda müxtəlif mənbələrdən 
məlumat toplayaraq müstəqil rasional baxışdan onları qısa təsvir və qismən analiz  etdim. 
Bu təsvir əlbəttə  tam deyildir. Mümkündür ki, hansısa təlim, hansısa dini dəyər, göstəriş 
nəzərdən qaçmışdır və ya  kiminsə xoşuna gəlmir. Lakin mən mülahizələri məhz həmin 
mənbələr əsasında qurmuş, məhz konkret göstərişlərə, faktlara istinad edirəm. Hər bir din 
haqda tam məlumatı maraqlansanız, onların öz kitablarından və müşahidələrinizdən ala 
bilərsiniz. 
     Mənim məqsədim bu dinlərə tam qiymət vermək və ya ittiham etmək deyildir. 
Məqsədim  dindar olmayan və olan və ya müxtəlif səbəblərdən başqa dinlər haqda 
məlumatı olmayanlara ilkin qısa analitik məlumat  verməkdir və onlarla müqayisədə yeni  
rasional baxışları və Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsini təqdim etməkdir. 
   Tanrı anlayşını araşdıraraq onun müasir mənaları və xassələri arasında böyük 
ziddiyyətlərin olduğunu aşkar etdik – bunlar əvvəl olmamışdır və dinlər yaranan dövrdə 
və sonra  maraqlı şəxslər tərəfindən sui - istifadə məqsədilə edilmişdir. Mən Tanrının nə 
ola biləcəyi variantlarını araşdırdım, qəsdən onun son olaraq nə olması sualına cavab 
vermədim, çünki onun anlanılması şəxsidir. Bəziləriniz artıq onun nə olmasını anladınız. 
Bəziləriniz onu başa düşməyə, nə olduğunu bilməyə çox yaxınlaşdınız, bəziləriniz isə bu 
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barədə düşünməyə və anlamağa  səbəb  və stimul  tapdınız. Onu anlamaq üçün indi sizə 
bir addım atmaq lazımdır. Necə qəbul etsəniz, hesab edin ki, odur. Bu ideya sizindir, heç 
kəsə dəxli yoxdur. Onunla münasibətləri özünüz bildiyiniz kimi qurun. Hər hansı dini 
idarə bu toxunulmaz haqqınızı pozaraq sizə öhdəçilik və sitayiş qaydası təyin etməyə 
cəhd etsə, onu rədd edin, onların buna səlahiyyəti yoxdur, onların məqsədi sizdən öz 
mənafeyinə istifadə etməkdir. Bunu unutmayın. Xüsusilə dini binalarda kütləvi ibadətlər 
və psixi  effektlərlə zənginləşdirilmiş mühazirələr və səhnələr  tanrının dərk olunması və 
onunla əlaqəyə xidmət etmir və absolyut olaraq bu işə yaramır. Bunu sizə psixologiya 
elmi, Buddizmin  yoqa nəzəriyyəsi, klassik Xristan təlimi daha yaxşı başa sala bilər. Belə 
kütləvi ibadətlər kütləvi psixoz və ekstaz yaratmaqla, misal üçün Sankt - Peterbuqdaki 
Novoe Pokolenie kilsəsi kimi belə mərasimlərin müəllifləri və təşkilatçılarının maddi 
vəziyyətinə, nüfuzuna xidmət edir. Ekstaz vəziyyətinə düşərək insanlarda tanrı ilə əlaqə 
illuziyası yarana, müxtəlif anti - cəmiyyət hərəkətləri, başqalarını - başqa cür düşünənləri 
öldürməyə motivasiya, öz əmlakından, həyatından imtina, özünə əzab vermək və s. 
hadisələr baş verə bilər. İbadətləri yalnız təklikdə heç kimin görmədiyi, eşitmədiyi 
formada edin, onda məqsədinizə çatarsınız. 
    Bütün dinlər təsadüflər üzərində və onların əsas dəyər hesab edilməsi fonunda 
yaradılmış kult, yaşama və istifadə sistemidir. Elm və idarə isə zərurətlərin üzərində və 
onlara əsaslanan öyrənmə və yaşama sistemidir. 
   Hər bir dindar qəbul etməlidir ki, kamil insan, kamil  baxışlar  bütün əbədi  dünya üçün 
mümkün deyildir. Hər yerin, zamanın öz müdrik ideyaları, öz kamil cəmiyyəti var. Yalnız 
tarixin hər dövrünün öz kamili, mütəffəkkiri və müdriki var. Səhvlər tarixin zəruri 
hissəsidir.  Eynilə, hər bir şeyin, insanın iki əks mahiyyəti, iki əks keyfiyyəti olduğu kimi 
dinlər də belədir. Ya onlara tam mənfi, ya tam müsbət demək olmaz, tarixi  faktlar buna 
yol vermir. Onlar da siklik qanun üzrə dəyişir – bir zaman və ya yerdə müsbət rol 
oynayan din, digər zamanda  və ya yerdə mənfi rol oynayır və əksinə. Tarixdə hər bir 
iştirakçı nə bacarmışsa etmişdir, nə bacarmamışsa etməmişdir. Digər tərəfdən, bu gün 
keçmişdə  bu və ya digər dinin və ya insanın, ruhaninin, alim və ya mütəfəkkirin  hansı  
rol oynamasının əhəmiyyəti yoxdur. Biz onların fəaliyyəti nəticələri ilə yaşayırıq. Bundan 
sonra bizim fəaliyyətimizin nəticəsilə gələcək nəsillər yaşayacaqlar. Bu bizdən 
məsuliyyətimizi dərk etməyi və düzgün, ağıllı fəaliyyətdə olmamızı tələb edir. 
     Bu gün üçün bu günkü davranış, bəşəriyyət üçün, insanlıq üçün, habelə öz icması, 
xalqı üçün dinlərin və insanların  nə etməsi, hansı rolu oynaması əhəmiyyətlidir. Bu gün 
üçün əsas - səhv etməmək, keçmişin səhvlərini təkrar etməmək, səhvləri dərk etmək və 
boynuna almaq,  səhvləri düzəltmək, bəşəriyyətin və insanlığın inkişafında öz xeyrini 
verməkdir. 
      Ruhi aləmin görünməz varlıqları və bizimlə paralel mövcud olan məlumat dünyası və 
onunla əlaqələr haqda mülahizələr hələ sizi düşündürəcəkdir, güman edirəm ki, bu dünya 
ilə əlaqə və gələcək haqda məlumat alınması daha çox insanın özünün xəbəri olmadığı öz  
şüuru və intellektinin çox asan işi vasitəsilə baş verir. Çoxlu təcrübə və eksperimentlərin 
aparılması tələb olunur. Tezliklə psixologiya elmi bu sahədə böyük kəşv edəcəkdir. Lakin 
elmi aləm suever və kəmsavadların, mövhumatçıların bu hadisəyə ilahi  don geydirərək 
sui-istifadəsini ifşa etməlidir. 
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     Güman edirəm ki, bu bölmə müxtəlif dinlərə qulluq edən insanların bir - birini başa 
düşməsinə, din haqda yeni dünyagörüşə, dini xalqların inteqrasiyasına, sülhə və 
əməkdaşlığa,  naməlum qüvvələrin mahiyyətini dərk etməyə  xidmət edəcəkdir. 
 

-------------------- 
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HISSƏ 5. GƏLƏCƏYI GÖZLƏMƏYIN, GƏLƏCƏYI QURUN! 
 
Giriş.  
    Gələcəyi görmə metodları, Futurologiya metodları, proqnozlaşdırma, yaradıcılıq 
metodları, ixtiraetmə - kəşv etmə  metodları, problem həll etmə, konstruksiya-etmə eyni 
bir yaradıcılıq prosesinin müxtəlif sahələrdə işlədilən adlarıdır. 
Gələcəyi görmə və yaradıcılıq qabiliyyətləri nəinki insanda, habelə heyvanlarda da onlara 
lazım olan müəyyən səviyyədə  özünü göstərir.  
     Gələcəyi görmə nə deməkdir?  Gələcəyi görmə hər hansı bir üsulla verilmiş  məkanda 
və müəyyən gələcək zamanda olacaq hadisəni, reallığı əvvəldən bilməkdir. Bu məsələni 
həll etmək üçün  gələcək nədir? sualına cavab verməliyik . 
Gələcəyi görmək üçün dünyanın necə qurulduğunu  bilmək lazımdır. Dünya haqda 
olduqca müxtəlif və hətta bir - birini inkar edən nəzəriyyələr  vardır. Gələcəyi görmə elmi 
şüurun öyrənilməsi, psixologiya, iqtisadiyyat, sosiologiya, fizika, təbiət, ümumi 
gerçəkliyi  analiz edən və qanunauyğunluqlar tapan fəlsəfə  elmlərinə əsaslanır. Gələcəyi 
görmək üçün yalnız rasionalist nəzəriyyələr -  rasional elmi dünyagörüş nəzəriyyəsi ( bax 
hissə 1), pozitivizm, post - positivizm , tənqidi realizm, elmi realism, mexanist və 
materialist nəzəriyyələr imkan və metodlar verir. Futuroloqlar əsasən bu baxışlardan hər 
hansı birinin prinsiplərindən istifadə edirlər. Professor Wendell Bellin(2005)  fikrincə, 
Tənqidi Realizm, hansı ki post-post pozitivizm nəzəriyyəsinin bü günkü adıdır, gələcəyi 
görmək üçün daha yaxşı yarayır. Bu nəzəriyyənin əsas fərqi odur ki, o hadısələrə tənqidi 
yanaşaraq reallıq haqda biliyin təqribi olmasını hesab edir. Digər dini idealist 
nəzəriyyələr isə gələcəyi görməyin mümkün olmadığını deyərək  bu haqda heç bir metod  
təklif etmirlər.  
     V. Bellin yazdığı Gələcəyin Əsasları kitabı bu elm haqda qiymətli tədqiqat əsəridir 
(Wendell Bell. [1997]2005). Bellin fikrincə “modernist , post – modernist nəzəriyyələr  
dünyanı dərk edilməz, həqiqətin olmadığını, gələcəyin formalaşmasında tarixin heç bir 
rolu olmadığını,  biliyin əsası olmadığını, sübutların mənasız olmasını, heç bir dəyər 
sisteminin yaxşı olmadığını,  həm həqiqətin, həm yaxşının insanın düzəltməsi(uydurması) 
olduğu  ideyalarını söyləyirlər”. Bell daha sonra yazır ki, keçən əsrin 60-80-ci illərində 
Heideqqer, Nitşe , yaxınlarda isə , Derrida, Foucaultın əsərlərindən ruhlanan pozitivizmə 
qarşı birləşmiş modernist və post modernist  “dağıdıcı” adlanan alimlər bildirirdilər ki, 
“söz ifadələrinin reallıqla əlaqəsi yoxdur, heç bir səbəblik prinsipi yoxdur, deteminizm , 
obyektivizm, rasionallıq , məsuliyyət, həqiqət yoxdur”. Onların fikrincə, “obyektiv 
kerçəkliyi sübut edən heç bir əsas yoxdur; biz hər hansı bir şeyi bilməkdən və başa 
düşməkdən imtina etməliyik; mənəvi norma – amil yoxdur; bir dəyər sistemi digərindən 
yaxşı deyil”.  Nəticədə onlar  praktiki olaraq gələcəyin necə olacağı haqda heç bir metod  
yaratmamışlar və gələcəyin bilinməz olmasını hesab edirlər. 
      Maraqlıdır, insan həyatının heç bir problemini həll etməyən, pessimist əhval yayan və 
insanların fəaliyyətinə işıq saçmayan bu nəzəriyyələr nəyə lazımdır? Məsələ orasındadır 
ki, modernizm və post modernizm mədəniyyətdə, incəsənətdə və arxitekturada çox 
inqilabi dəyişiliklər etsə də, fəlsəfədə bu cərəyan reallığa qarşı katolik modernist dini 
nəzəriyyəsinin davamıdır (BEKM 2002).     Bu nəzəriyyələr müxtəlif reallıqların, 
müxtəlif həqiqətlərin olmasını, dəqiq biliklərin olmamasını deyərək  və digər 
anlayışlardan istifadə edərək dini idealist fəlsəfə üçün baza yaratmaq məqdədi güdürlər. 
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Onlar müasir savadlı dünyada dini  dünyagörüşü əsaslandırmaq və insanlara dini  
uydurmaları həqiqət kimi təqdim etmək məqsədi güdürlər. Pozitivist və post- pozitivist, 
modernist və post - modernizm cərəyanlarının  dediyi mülahizələrin səbəbinə dünyanın 
quruluşu haqda rasional təlimi aydınlıq gətirir (bax hissə1). Məsələ burasındadır ki, hər 
iki cərəyanın dediyi fikir - əgər yerini və aid olduğu mühiti nəzərə alsaq – düzgün 
görsənir. Əgər pozitivistlər bir konkret məkan - zaman mühitində müşahidə edilən 
qanunauyğunluğu, həqiqəti görürlərsə və bunu təsdiq edirlərsə, modernistlər bu 
həqiqətləri digər sahələrdə  də görmək istəyirlər, lakin - təbii ki , görmürlər və  
həqiqətlərin.....-  obyektiv reallığın olmadığını - deyirlər. Bu məntiqidir,  məsələn, suyun 
xassələrinin onu əmələ gətirən hidrogen və oksigendə  də axtarmaq niyə lazımdır?  2000 
il bundan əvəlki dünyagörüşün bu gündə  də düzgün olmasını nə üçün axtarmaq lazımdır?        
     Ümumi dünya rasional  nəzəriyyəsi deyir ki, hər konkret zaman və mühitdə, şeydə, 
reallıqda yalnız ona aid həqiqət, prinsiplər, əlamətlər vardır. Məlumdur ki “Həqiqət,  
prinsip, qanun” ifadələri insanın verdiyi qiymətlərdir,  müşahidə  təsvirləridir. Obyektiv 
reallıq isə asılı olmadan mövcuddur. Hər şeyə yalnız üst sistemlərin ümumi təsirləri 
(qanunları), ritmi təsir edir. Hər şey isə özlüyündə  nəticə olaraq, əlavə fərqli daxili 
qanunlara, prinsiplərə , xassələrə də malikdir. Oxşar obyektlərdə oxşar prinsiplər və fərqli 
prinsiplər var. Hər şey fasiləsiz dəyişdiyi üçün, onlar hər zamanda-mühitdə yeni 
xassələrə, əlamətlərə, yeni dəyərə malikdir. Bu mülahizələr icazə vermir ki, həqiqətin 
olmadığını, dəqiq biliyin olmadığını deyəsən.Nisbi olmasından danışmaq olar. Əgər ifadə 
edilmiş bilik əsasında bir şey yaratmaq və ondan faydalı istifadə etmək mümkündürsə, 
bu, biliyin düz olduğunu sübut edir. O şey yalandır ki, onun heç yerdə  bir xeyiri və 
istifadəsi yoxdur, heç bir əlaqədə aşkar edilə bilmir. Həqiqətlər var, lakin hər biri öz 
zamanında, mühitində, şəraitindədir. Şey haqda bilik və həqiqi təsvir məhz həmin 
zamana, vəziyyətə aiddir.  Modernist və bütün anti pozitivistlər məhz bu prinsipləri 
qarışdırır, həqiqətin olmadığını və s. deyirlər. Yəni bu cərəyan subyektiv və səhv 
anlamanın, həqiqətin sərhədlərinin nəzərə alınmaması nəticəsidir. Hər şeyi eyni ölçü ilə 
ölçməyin nəticəsidir. 
 
GƏLƏCƏYIN RASIONAL NƏZƏRIYYƏSI 
 
     Gələcəyi görmənin mümkünlüyü dünyanın konstruksiyasında əks olunmuşdur (bax 
hissə1 – universal qanunlar). Biliklər haqda müxtəlif başadüşmələr olduğu üçün, onları 
düzgün başa düşmək üçün növlərə - qruplara ayırmaq düz olardı. 
Biliklərin qrupları.  
Bütün düzünə və əksinə fikirləri nəzərə alaraq,  biliklərin həqiqət kimi qəbul edilən ifadə 
formalarını  aid olduğu yerə, zamana, sahəyə , dəqiqlik dərəcəsinə görə qruplara bölək : 
1. Dəyişməz əbədi həqiqətlər. Nümunə: “müxtəlif   forma və keyfiyyətlərə malik hissələr 
zəruri mühit təsirilə,  onları bağlaya biləcək  ümümi əlaqə ilə birləşərək, yeni şeyi yaradır 
və bu  birləşmənin forması, quruluşu həmin şeyin xassəsini, mahiyyətini əmələ gətirir ” 
bu aksiomanı   heç cür inkar etmək mümkün deyil. Bu əbədi həqiqətdir. 
2. Xüsusi zaman və fəzada olan şeylərin və hadisələrin xassələrinə aid biliklər. Bunlar     
digər zaman və fəzada  və mühitdə olan hadisə və şeylərin xassələrindən  fərqlidir.  
3. Gec dəyişən,  sərhədləri olan asılı həqiqətlər. Misal: “Yer Günəş ətrafına zəruri balans 
pozulana qədər fırlanacaqdır”. 



 427

3. Daha tez dəyişən həqiqətlər- prinsiplər var. Hər həqiqətin sərhədləri, olma şərti var.  
4. Sübutları az olan həqiqətlər. 
5. Nisbi həqiqətlər, biliklər. Bunlar ancaq tez dəyşən mühitdə vəziyyət təsvirləridir. 
6. Subyektiv fikirlər, biliklər. Yalnız şəxsi baxışla həqiqət kimi qəbul edilir. Başqa zaman 
və şəraitdə sübut ( təkrar ) olunmur. 
7. Fərziyyələr . Bunlar hələ sübut olunmamışdır. 
 
Gələcəyi görmənin əsaslandığı mülahizələr. 
   Istənilən halda, gələcəyi görmə bu günkü və keçmiş məlumata əsaslanır. İstənilən halda, 
gələcək, iştirakçıların qarşılıqlı əlaqəsi və onların arasında olacaq ziddiyyətlərin həlli 
variantı( yenə də müvəqqəti) kimi meydana çıxacaqdır. Gələcək, dünyanın eyni 
quruluşunun qanunauyğun dəyişiliyinin davamıdır. Əgər cisimlərdə struktur onlar 
yarananda (insan və ya təbiət tərəfindən) sabit formada qurulursa, canlılar tarixində  isə 
hadisələr zaman keçdikcə oxşar strukturla - əlaqələrlə qurula - qurula davam edən 
prosesdir. Gercək həyat və inkişaf da, məsələn, metalın atomlarının yerləşmə modelinə 
oxşayır, lakin burada gələcək, zəruri əlaqələrin, strukturun, digər elementlərin 
yaranacağını əks etdirən hərəkətli kompleks  prosesdir. 
Dünyanın rasional baxışdan  aşkar edilən konstruksiyası  gələcəyi görməyə metod verir. 
     Qısa desək, hər baxılan şey onu əhatə edən  çoxluğun (mühitin - sistemin ) bir 
hissəsidir. Bu çoxluqun necəliyi ilə baxılan şeyin  həyatı (inkişafı) müəyyən(təyin) olunur 
həm də  xassələri  aşkar olunur. Mühit isə müxtəlif hissələrdən ibarət olaraq ümumi 
xassə, forma, quruluş alır. 
Dünyada hər şey, hər cisim, hissəcik, canlı, mühitdə bərabər hüquqludur, öz yeri və təsiri 
var və belə hüquqlarla sistemin bütövlüyünün formalaşmasında iştirak edir və özünü 
qoruyub yaşadır(самосохранение). Lakin hər bir element avtonom olaraq potensialının 
miqdarına görə sistemdə bərabər hüquqluluq dərəcəsinə  malikdir.   
      Cansız kainatda , habelə  yer təbiətində bu fərdi hüquqlara görə  hissələr yaşama 
formasını qısa - ani zamanda əldə edirsə və sonra evolyusiyaya təbii olaraq məruz qalırsa, 
canlı aləmdə - cəmiyyətdə bu proses uzun, davamlı proses kimi gedir. Bəzən deyirlər ki, 
flan qruplar, xalqlar hüquqsuz vəziyyətdədir; bu və ya digər hüququ yoxdur. Bu fikir hərfi 
mənada düzgün fikir deyil. Çünki hər bir sistemin elementi öz potensialına görə sistem 
yaradılmasında iştirak edir, lakin potensialına görə hüquqlar əldə edir və sonra bununla da 
yaşamalı olur. Həm kainatda, həm insan cəmiyyətində hüquqlar potensiallara 
proporsionaldır. 
   Şeylər, elementlər sistemin ümumi qanunlarının formalaşdırılmasında iştirak edir; 
bütün ümumi prinsiplər onların qarşılıqlı əlaqəsi –mübarizəsi, təsir və əks təsirləri 
nəticəsidir. Özləri isə  bir tək -element olaraq sistemin təyin etdiyi qanunlarla, qayda ilə 
imkan və məhdudiyyətlər çərçivəsində , insanlarda isə(eynilə heyvanlarda da) habelə 
sistemin yaratdığı əxlaqla, davranışla yaşayır və belə yaşamağa məcburdur. Cansız 
cisimlər də sistemin təyin etdiyi davranışla yaşamağa məcburdur. Şeyin – elementin və 
mühitin münasibətlərini belə ümumiləşdirmək olar: 
1) şey - obyekt sistemdən  potensialına (gücünün miqdarına )uyğun qaydalar, təsirlər alır 
və müəyyən fəza -zaman və  status mövqesi seçir;                                                                   
2) onun potensialı ilə sistem qaydaları yaratmaq qabiliyyəti düz mütənasibdir, başqa sözlə 



 428 

elementin  nə qədər potensialı varsa, o qədər sistemdə qayda yazmaq (təsir etmək) 
qabiliyyəti var. 
 3) şeylərin formalaşdırdığı sistem(ümumi obyekt) şeyə - hissəyə münasibətdə idarəedici, 
qanunverici rol oynayır. Potensialların müxtəlifliyinə və sistemlə qarşılıqlı əlaqələri 
nəticəsində şeylərin ierarxik fəza -zaman yerləri , mövqeləri, hər birinə ümumi sistem 
qanunundan doğan spesifik təsir miqdarı  yaranır.  
4) kiçiklər böyüklərin orbitində, nüfuz dairəsində  yaşayır və onun verdiyi qaydalara əməl 
edir; böyüklər isə daha böyük birləşmələrin orbitində yaşayır(tabe olur) onların 
qaydalarına əməl edirlər. Nəhayət, kainat nəhəng birləşmələrin sisteminə çevrilir. Buna 
kompleks sistemlər deyirlər, təkcə kainat deyil, yerdəki istənilən obyekt kiçik  kompleks 
sistem sayıla bilər.  
5) bu sözlər cəmiyyətə, dövlətə,  firmalara, təşklatlara da aiddir.  Hər element potensialına 
görə iştirak edib özünə “yaza bildiyi - əldə edə bildiyi” konkret təsir- qayda altında 
yaşamağa məcbur olur.  
6) fiziki dillə ifadə ilə deyilsə, gələcək impulslar müharibəsinin, onların qarşılıqlı 
əlaqələrinin, toqquşmaların nəticəsidir. İmpuls fiziki cisim üçün MV- kütlə sürət və ya 
energetik yuklə sürətin hasilidirsə,  insan cəmiyyətində (M)- sağlam  bədən, (V)- ağıl  
potensialı - stimul hasilidir və ya istənilən iki parametrin hasili kimi qəbul edilə bilər. İndi 
də belədir, keçmş də belə olmuşdur. Bu müharibənin (çəkişmələrin) nəticəsi,  şübhəsiz, 
qalibi meydana çıxarır. Qalib isə özünə uyğun sistem yaradır. Bütün sistemlərdə qaliblər - 
dominantlar  hökmən var, deməli ondan asılı elementlər var, zəyiflər, idarə olunanlar və 
sair bütün tələb olunan rollar və icraçılar var. 
7) gələcək ,  keçmiş- indi- gələcək adlanan  dəyişiliklər xəttində(bu əyridir)   baxılan 
obyektin,  hadisənin zəruri olaraq alacaqı  vəziyyətdir. 
8) nəzəri olaraq  gələcək-görmə, dünya və şeylərin sistemık  bütöv quruluşuna, dünyanın, 
şeylərin, hadisələrin, cisimlərin həm qanunauyğun quruluşu və həm qanunauyğun 
dəyişilməsi prinsipinə əsaslanır (bax hissə1).  
Əgər indi baxılan obyekt dayanıqlığa, sistem quruluşuna malikdirsə, gələcək anda da o 
sistem quruluşuna malik olmalıdır. Digər tərəfdən, o indi müxtəlif sistemlərin (konkret 
olaraq onu əhatə edən bütöv mühitin) elementidirsə, onların şərtini ödəyirsə, gələcəkdə də 
o dəyişmiş mühitin ( ətraf təbii, sosial, siyasi  və s. ) elementi olaraq (dəyişilərək) qalmalı 
və onların şərtini ödəməlidir. Yəni, gələcəkdə baxılan obyekt indiki formada deyil, başqa 
forma və başqa elementlərlə əlaqədə, başqa sistemin elementi ola bilər, yəni indiki kimi 
olmaya bilər.  
9) riyazi dillə desək, gələcək çoxlu müxtəlif tənliklərin şərtini ödəyəcək  və onlarda 
iştirak edən bir məchulu (və ya məchullar qrupunu) tapmaq, onun parametrlərini 
bilməkdir. Xoşbəxtlikdən sistemik quruluş və qanunauyğun dəyişilıklər,  gələcəyi elmi 
yolla tapmaq məsələsini asanlaşdırır, axtarış sahəsini kiçildir.  Əgər  dünya müəyyən 
quruluş və qaydalarla dəyişməsəydi,  gələcəyi heç cürə, nə intusiya, nə elmi analiz və 
mühakimə vasitəsilə müəyyən etmək mümkün olmazdı. Bu quruluş və dəyişiliklər 
qaydası amilinə görə müxtəlif metodlar  yaradılmışdır və yeniləri də yaradıla bilər. 
Gələcəyi elmi üsulla demək üçün fasiləsiz bu işlə məşğul olmaq, məlumatları toplamaq, 
dəyişilikləri izləmək, səbəb və nəticələri yazmaq və yadda saxlamaq,  amillərin tək təsiri 
və  qrup amillərin təsirini,  şəklini bir - birindən seçmək lazımdır.  
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Gələcəyi bilmək üçün  ümumi inkişaf prinsipi – bir  baxılan nöqtədən müxtəlif 
istiqamətlərə inkişaf etmə xətti model kimi istifadə edilə bilər. Bu model bütün tarixin 
dəyişiliklər modelidir,  eyni zamanda bu maddələrin struktur modelidir. Bu onu sübut edir 
ki, həm statik həyat, həm də dəyişən həyat eyni konstruksiyalıdır.   Hadisələr tarixində 
gələcəyi başa düşmək üçün məsələn, texniki yaradıcılıq  sahəsinə  baxaraq bu tarixin 
onunla oxşar olmasını görərik ( bax şəkil Fiq5 və Fiq 7). İistənilən bir prosesi, məsələn, 
metalın səthinin təmizlənməsi işini  araşdıraraq onu müxtəlif üsullarla edilə bilinməsini 
və onunla əlaqədar olaraq asılılıq  əlaqəsinə görə bütün motorları, maşınları, materialları, 
ümumi qanunları, habelə  Yer kürəsini, sonra isə kainatı yenidən ixtira edə bilərik. İlkin 
məsələdən hədsiz uzaqlaşaraq ona aid olmayan  digər sahələrə makro  və mikro – 
dünyaya, maddənin quruluşuna, sonra zərrəciklərə gedib çıxa bilərik. Eynilə konkret 
gələcək də dinamik proses olaraq, onun hər bir hadisəsi müxtəlif nöqtələrin 
müvazinətləşdiyi zonadır (obyektdir), yəni bir nöqtənin avtonom gələcəyi deyil, 
başqalarından asılı, onların da gələcəyini - həyatını ödəyən hadisədir. 
10) Gələcəkdə baş verəcək hadisələr və statik formada olacaq şeylərin- qurğu, tikinti, 
əşya və s. olması  və forması müxtəlif hərəkətlərin, ehtiyacların, davranışların, yollarının 
kəsişmə- birləşmə nöqtələridir. “Hər bir gələcək vəziyyət yeni kombinasiyadır” fikri 
həmişə düzdür. Biliklər, nəzəriyyələr də belədir. Onlar da müxtəlif tərkib hissələrinin 
kombinasiyasıdır- yəni yeni sintezdir.       
      Bir şey yaratmaq – yeni kombinasiya yaratmaq deməkdir. Hətta bir ölçünü dəyişmək 
və ya bir detalı tərsinə qoymaq da yeni kombinasiyadır. Hadisə də yeni kombinasiyadır. 
Düzdür, gələcək, insan üçün əsasən məlum deyil, onun məlum - dərk edilən hissələri - 
cizgiləri var. Bu cizgilər hələ nəyəsə az oxşardır. Zaman yaxınlaşdıqca bu şəklin digər 
xətləri çəkilir, rənglənir. Bu gələcək tələb olunan  amillərin kəsişməsindən - 
birləşməsindən əmələ gələcəkdir. Hadisə baş verməmişdən artıq onun şəkli hazırdır. Əsas 
müəyyən edici xətləri - gələcəyin skeletini üstün elementlər çəkir, aşağı elementlər (kiçik 
amillər) isə ikinci dərəcəli xətləri çəkir. 
 
Dini idealist nəzəriyyənin gələcək haqda mövqeyinin  tənqidi.  
Bu nəzəriyyə hesab edir ki,  dünya kənar qüvvə - Dünya zəkası tərəfindən yaradılıb və 
yaradıcının məqsədi, planı ilə yaradılıb;  insan dünyanı anlaya bilməz; yaradanın 
məqsədini heç kim bilə bilməz, deməli gələcəyi bilmək olmaz; dünyada səbəblik prinsipi 
yoxdur.  
Bu nəzəriyəyə mənim münasibətim belədir: - Şübhəsiz, belə düşündüyünə görə vəbu 
səbəbə görəheçnə yarada bilməyən  belə adamlar elmə və insanlara heç bir fayda 
vermirlər. Dünyanın konstruksiyası elədir ki, burada absolyut olaraq ondan kənarda heç 
bir qüvvə, idarə edən ola bilməz.  Hər şey sistem formasında, hər şey  müəyyən sayda 
üzvləri olan birliyin ( sistemin) üzvüdür. Hər üzv isə müəyyən sayda kiçik – alt üzvlərdən 
ibarətdir. Nə varsa, dünyanın – şeylərin öz içindədir. Burada hər hansı  xaric qüvvə 
olsaydı və o hadisələrə “öz ağlına görə” müdaxilə etsəydi,  dünya və onun tərkib hissələri 
– elementar hissəciklərdən  başlayaraq ta maddi cisimlərə, ulduzlara qalaktikalara, 
planetlər, yerdəki canlılara qədər - bir gün də ola bilməzdi. Kainatın strukturunu və onun 
ümümi cazibə qanunu pozan elə bir kənar, fövqaladə  qüvvə yoxdur.  İstənilən  sistem bir 
istiqamətli deyil, müxtəlif istiqamətli dəyişiliklərə uğrayır. Qaz atomu, hava və 
qalaktikaların hərəkəti,  təbiətin və cəmiyyətin inkişafı müxtəlif istiqamətdə  gedir. lakin 
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konkret - müəyyən istiqamətdə gedir - birinin istiqaməti digərlərindən asılı olaraq 
müəyyən edilir. Üst sistemlər necə qayda müəyyən edirsə, o istiqamətdə dəyişilir.  
Material cisimlər  aləmində hər bir hissəcik, cisim bərabər hüquqludur, eyni qanun 
altındadır. Əgər,  təsəvvür etsək ki,   dünya daxilində şeyin mühitindən kənar bir qüvvə 
ona müəyyən təsir edirsə, onda şey bütövlükdə həmin qüvvəyə qarşı əks reaksiya 
verəcəkdir. Eynilə, dünyadan kənar qüvvə dünyaya təsir edərsə, bu dünyanın qaydasını 
poza bilərdi və bizim dünya ona qarşı əks reaksiyada olardı. Hələki pozulmayıb- Günəş, 
Yer,  Ay,  ulduzlar, qalaktikalar   öz yolları ilə gedir - demək,  kənar naməlum fövqəltəbii 
qüvvə yoxdur.  Əgər belə bir qüvvə olsaydı, o dünyaya qatılmağa onun bir tərkib hissəsi 
olmağa  məcbur olardı və  dünyanın formalaşmasında, qanunlarının  “yazılmasında” 
iştirak edərdi. Kənar idarəedici bir qüvvə olsaydı, onda ümumiyyətlə dünyanı başa 
düşmək  və gələcək hadisələri bilmək və bir şey düzəltmək prinsipcə mümkün olmazdı. 
Elmi məntiq  və cihazlar dünyadan  kənar qüvvə aşkar etməmişdir. Nə varsa, məlum və 
naməlum, görünən – görünməyən - hamısı dünyanın içərisindədir. 
 
Gələcəyi öyrənməklə  məşqul olan fəaliyyət sahələri 
Gələcəyi bilmək  cəhdi insan fəaliyyətinin  4 böyük  sahəsində aparılır: Astrologiya , 
Peyğəmbərlik, Falçılıq və  elmi Gələcək araşdımaları (Futures Studies) və ya Öncəgörmə( 
foresight) - Proqnozlaşdırma (Forecast),  
Astrologiya- bu  növ gələcək görmədə hesab edilir ki, həyatın şəkli ulduz birləşmələrinin 
fəzada şəklini əks etdirir. Yəni göylər və yer bir - birinə oxşar olmalıdır və buna görə də 
yerdəki həyat əvvəldən deyilə bilər. Astrologiyanın məqsədi insanları təhlükələrdən 
xəbərdar etmək və nə olacağını xəbər verməkdir (Sohail İnayatullah.2003). Müşahidələr 
nəticəsində göydəki 12 zodiak ulduz birləşməsinin vəziyyəti ilə bu zodiaklar altında 
doğulmuş insanların taleyi arasında oxşarlıq müəyyən edilmişdir. Yerin və göy 
cisimlərinin hərəkəti nəticəsində hər ay bir zodiak birləşməsi göydə əsas mövqe tutur, bu 
zodiak da hər hansı  bir zodiak altında doğulmuş insana  oxşar təsir edir. Astrologiya  da 
şeylərin asılılıq qanuna əsaslanır. Lakin burada üst sistemlərin alt sistemlərə təsirindən 
istifadə olunur. Ulduzlar göydə olduğu üçün ona üst sistem demirik. Üst sistem şeylərin 
daxil olduğu daha böyük sistemlərə deyilir, hansı ki, orada baş verən dəyişiliklər onun 
elementlərinə -alt sitemlərə təsir edir. Tarixi  müşahidələr talelərin, xarakterlərin 
ulduzların və planetlərin duruşundan asılılıq qaydası müəyyən etmişdir, bunu sözə 
çevirmək üçün  böyük bilik və anlama tələb olunur. Göy cisimlərində baş verən 
dəyişiliklər dalğalar vasitəsilə yerdə hər şeyə təsir edir, astrologiya məhz müxtəlif ulduz 
birləşmələrinin yerdən görünən vəziyyətlərinə görə hadisələr arasındakı əlaqələri 
öyrənməklə və proqnoz verməklə məşğul olur. 
Peyğəmbərlik - nəzərdə tutur ki, bəzi şəxslərin düşüncənin (ağlın) dərin qatlarına girişı   
var və buna görə onlar gələcəyi görə bilir. Astrologiyadan fərqli olaraq peyğəmbərlik 
insanların həyatı ilə uldüzların duruşundakı uyğunluq asılılığına əsaslanmır. O sadəcə 
xalis görmədir (Sohail İnayatullah.2003). Peyğəmbərlik qabiliyyətinə hər milyon 
adamdan 1-2-si qabildir. Bu qabiliyyət təbii olaraq yarana bilər və yaxud  xüsusi psixi 
vəziyyət əldə etməklə - adətən qeyri - maddi hesab edilən bioenerji strukturlarla əlaqə 
nəticəsində əldə edilə bilər (bax hissə 4).                                                                                               
Dini Üçlük gələcəyi görmənin  təkcə  2000 - 3500 il əvvəl  yaşamış yəhudi 
peyğəmbərlərinə,  Xristianlıq isə İsanın axırıncı olmasını, İslam isə yalnız İsadan sonra  
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yaşamış Məhəmmədə xas olan qabiliyyət olduğunu  və onun axırıncı olmasını, daha 
başqa peyğəmbər gələ bilməyəcəyini  elan edirlər. Lakin tarixi faktlar bu fikrin səhv 
olduğunu sübut edir. Hər əsrdə və hər zaman hər bir xalqda peyğəmbərlik müşahidə 
olunmuşdur və bu hadisə davam edir. Bu təbii hadisədir.  
Falçılıq.   Falçılıq   gələcək hadisənin, onun baxılma anında müəyyən model kimi istifadə 
edilən proseslə oxşarlığı fərziyyəsinə əsaslanır. Dünyanın  bütövlüyü, hadisələrin 
harmoniyası və qarşılıqlı uyğunluğu prinsipindən oxşarlığın olması nəzəri cəhətdən 
güman edilə bilər.  Bu güman bir çox hallarda  hadisələin falla müəyyən edilə bilməsini 
aşkar edir. Falı açmaq və oxumaq yüksək interpretasiya qabiliyyəti tələb edir. Falaçma 
kartla, müxtəlif əşyalarla, toxumlarla, kofe və çayla həyata keçirilir. Bu üsul etibarlı üsul 
deyil.(bax hissə 4) 
Öncəgörmənin  iki növü var - a) elmi araşdırmalar, analiz vasitəsilə öncəgörmə, buna 
başqa sözlə, proqnozvermə( forecast , foresight)  və ya futura -gələcək araşdırmaları 
deyilir; Avropada isə buna Futurologiya deyilir; b) İntuitiv gələcəyi görmə.                                        
Proqnozlaşdırma (Forecast) və ya Futura araşdırmaları     
    Müasir  dünyada Astrologiya və peyğəmbərliyə az inam verildiyi üçün ( belə ki, elm 
əsrində heç kəs sadəcə, sübutları olmayan sözə inanmaq istəmir) proqnazlaşdırma 
planlaşdırıcıların, ekonomistlərin, sosioloqların daha çox üstünlük verdikləri texnika 
olmuşdur . Proqnozlaşdırma üçün  daha çox məlumat toplamağa və emal etməyə ehtiyac 
var. Futuroloq alimlər əlbəttə bir çox metodlar yaratmışlar. Onlar  ən azı 6 ay- 1 il 
hesablayıb, bir neçə ssenari qurar və ehtimal edilən variantları alternativ gələcək adı ilə 
sizə təsvir edərlər. Bunun özü də çox əhəmiyyətli və lazımlı işdir.  Bu tədqiqatlar 
nəticəsində özünün düz və ya səhv hərəkət etdiyini bilə, düz istiqaməti seçə və məsləhət 
görülən tədbirləri həyata keçirərək qabaqda ola bilərsən. 
İntuitiv gələcəyi görmə. Bu növ gələcək görmə mümkündür və bunun üçün böyük 
hesablamalar, tədqiqatlar  lazım deyil. Söhbət  futbol, loto oyununun nəticəsini, imtahana 
düşəcək sualı, bilet nömrəsini, gələcəkdə kimin başına nə gələcəyini, instituta qəbul 
olacağını ya olmayacağını, verilən hadisənin olacağını və ya etdiyin işin düz olduğunu, 
başlanan işin, fəaliyyətin uğurlu olub olmadığını və hədsiz gələcəkləri əvvəldən 
deməkdən gedir. Bunun səbəbi şüur və şüur altının bizim əhəmiyyət vermədiyimiz 
sərbəst işi ilə izah oluna bilər. Habelə intuitiv gələcəyi bilmə qohumlar arasında bir - 
birinin gələcəyini hiss etmə formasında daha çox özünü aşkar edir. Gələcəyin müəyyən 
əlamətlərinin daha diqqətli insan tərəfindən sezilməsi və qiymətləndirilməsi İntuitiv 
görməyə kömək edən amildir. Bu o deməkdir ki, hadisələr asılı əlaqəli və ardıcıl olaraq 
baş verir, yəni qəfil olmur. Başqa sözlə, həyatı dalğa vari dəyişiliklər - sinusoid kimi 
təsəvvür etsək, bu dəyişiliklər kəskin, ani  sıçrantı deyil, yavaş - yavaş hər hansı bir 
istiqamətə sinus üzrə dəyişilməsi formasında müşahidə olunur (bax hissə1). Bu zaman 
hadisənin – gələcəyin baş verməsi hər anda keçmişlə əlaqədardır. Yəni hadisənin baş 
verməsi elementlərinin(səbəblərinin) bir hissəsi keçmişdədir. Hər gördüyümüz, yalnız 
axırıncı elementlərin yaranması və ya formalaşması ilə hadisənin (bütövlüyün yaranması 
və reallaşması) bitməsidir. Yəni başqa sözlə, biz sonları görürük- bunun dalınca isə 
başlanğıclar gəlir, başlanğıcları sezə və ya görə bilmirik - çünki gözləmirik, əhəmiyyət 
vermirik. Əgər biz başlanğıcları - başlanğıc elementləri diqqətlə yazsaq və seçə bilsək və 
hadisə üçün hansı zəruri elementlərin ( şərtlərin, materialların) tələb olunduğunu bilsək, 
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biz hadisənin nə vaxt olacağını intuisiya ilə deyə bilərik. Lakin intuisiya üçün məsələ 
haqda əvvəldən tanışlıq vacib deyil. 
 
Öncəgörmənin (Futures Studies) məqsədləri. 
Vendell Bell (2005) aşağıdakı mövqesi öncəgörmə elmini yaxşı təsvir edir:  
Gələcək Araşdırmaları elminin ən böyük məqsədi bəşəriyyətin azadlığını və maddi rifah 
halını saxlamaq və ya yaxşılaşdırmaqdır . Futuroloqların məqsədi insanların yaşaması 
üçün və fayda görməsi üçün dünyanı daha yaxşı yer etmək və Yerin həyatı saxlayan 
imkanlarını artırmaqdır. Prospektiv düşüncə vasitəsilə futuroloqlar alternativ: - mümkün 
olan , ehtimal olunan  və daha sərfəli olan gələcəkləri  araşdırır. Əsas məqsədi həyata 
keçirmək üçün bu elm aşağıdakı 9 əsas məsələni həll edir:  
1. Mümkün olan gələcəyin öyrənilməsi. Bunun üçün ənənəvi, dominant düşüncədən 
imtina edilərək indiyə başqa gözlə, yaradıcı baxaraq reallıq dərk edlir. 
2. Ehtimal edilən gələcəyin öyrənilməsi. Gələcək zamanda müəyyən təsadüflərin  olması 
və hər şeyin davranışını dəyişməsi şəraitində hansı ən çox ehtimal olunan hadisə baş verə 
bilər?. Onun obrazı təsvir edilir. 
3. Gələcəyin obrazının təsviri. 
4. Gələcək haqda biliyin, fəlsəfi əsaslarının tapılması. 
5. Gələcəyin etik əsasları. Bu zaman sərfəli gələcəyin etik əsasları müəyyən edilir. 
6. Keçmişin başa düşülməsi və indinin qurulmasında – rasionallaşdırılmasında ondan 
istifadə. 
7. Demokratik iştirak vasitəsilə gələcəyin təsəvvür edilməsi və konstruksiya edilməsi. 
8. Gələcəyin xüsusi təsəvvürünü müzakirə etmək və müdafiə etmək. Bu iş gələcəyi 
araşdıran qruplar vasitəsilə edilir. 
 
Öncəgörmənin əsas fərziyyələri 

    Futurologiya elmi gələcəyi görmə elmidir, lakin bir çox futuroloqlar  hesab edir ki, 
gələcəyi görmək mümkün deyil. Bu elm gələcək üçün ola biləcəyini ehtimal etdiyi  
müxtəlif alternativ vəziyyətlər qurur. Elmi  dərk etmə metodlarından  və alətlərindən 
(riyaziyyat, proqramlaşdırma, proqnozlaşdırma,  extrapolyasiya)istifadə edir, hesablayır, 
amillərin təsirlərini qarşılıqlı təsirlər və digər üsullarla nəzərə alır, nəticədə həqiqətə 
yaxın müəyyən söz deyə bilir. Dövlətlər, firmalar, insanlar bu tədqiqatlardan istifadə 
edərək öz gələcəklərini planlaşdıırlar, düzgün yol seçirlər, düzgün qərarlar, qanunlar 
verirlər.  Futurologiya elmi nəticəsində məhz Avropa, ABŞ, Yaponiya və s. ölkələr xeyli 
inkişaf etmiş və yer kürəsinin digər ölkə və xalqlarını necə effektiv istismar etmək və  
onlara hakim olmaq yollarını tapmışlar. 
    Vendel Bell  Gələcək Araşdırmaları  elminin  aşağıdakı fərziyyələrə əsaslandığını 
müəyyən etmişdir(1997, 2005), hansı ki hər bir düşünən insan üçün faydalı ola bilər: 
1. Zaman davamlı, xətti, ümumiistiqamətli və geri dönməzdir. Hadisələr zamanda başqa 
hadisədən əvvəl və ya sonra baş verir. Zamanın davamlılığı keçmişi, indini və gələcəyi 
müəyyən edir. 
2. İndi və Gələcəkdə olan şeylərin hamısının  keçmişdə   də olması vacib deyil. 
3. Gələcək haqda düşüncəyə malik olmaq, insan fəaliyyəti üçün vacibdir. Fəaliyyətin 
nəticələri gələcəkdə olacaqdır. lakin bu düşüncə adi adam və ya siyasətçi tərəfindən pis 
və ya yaxşı edilə bilər, habelə yaxşılaşdırıla bilər. 
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4. Fərdi və ya kollektiv olaraq öz yolumuzu müəyyən edəndə ən vacib bilik Gələcək 
haqda bilikdir. Plan qurarkən, alternativləri araşdırarkən, məqsəd seçərkən, fəaliyyət 
seçərkən insanların gələcəyi bilməyə  və keçmiş və indiki səbəblərin gələcək effektləri 
necə yaratmasını  bilməyə ehtiyacı yaranır. 
5. Gələcək qeyri - müəyyən xarakterdədir və müşahidə oluna bilməz; buna görə gələcək 
haqda faktlar yoxdur. Lakin insan təqribi biliklərə sahib ola bilər. 
6. Gələcək bütövlüklə əvvəldən müəyyən edilməyib. O az və çox dərəcədə açıqdır. Onun 
hələ baş vermədiyinə görə gələcək hələ şüurlu insan üçün  qeyri - müəyyəndir. Yaşayan , 
nəfəs alan , öz həyat yolunu seçən  insanlar üçün , gələcək azadlıq, güc və ümid verir, 
hansı ki gələcək  zamanda reallaşacaqdır. 
7. Gələcək nəticələrə çox və az dərəcədə - fərdi və kollektiv fəaliyyətlə təsir etmək olar. 
Gələcək  az dərəcədə insan iradəsilə, habelə insan nəzarəti - idarəsi və ya gözlənilən 
uyğunlaşdırma ilə formalaşdırıla bilər. 
8. Dünyada qarşılıqlı asılılıq, qərar qəbulu üçün  biliyin təşkilində  və sosial addım 
atarkən holistik baxış və fənlər arası yaxınlaşma tələb edir. Dünyanı bilmək üçün alimlər 
bölmə, reduksionist və məhdudlaşdırılmayan düşüncədən istifadə edirlər. İnsanların 
effektv addımları üçün onlara holistik baxış  lazımdır, hansı ki müxtəlif məqsədlər və 
dəyərlər  üçün  addımların  nəticəsini qiymətləndirmək və gözlənilməz nəticələrdən 
qorunmağı əhatə edir. 
9. Bəzi futuroloqlar başqalarından yaxşıdır. İnsan çoxlu gələcək imkanlarını qurmalıdır 
ki, onlardan ancaq biri reallaşarkən bu arzu olunan olsun. 
Bundan başqa Bell daha 3 ümumi fəziyyə irəli sürür: 
1) Birinci ümumi fərziyyə. İnsan və onun məqsədyönlü addımları. İnsanlar yaradıcı, 
məqsədli hərəkət edirlər, onlar özləri məqsəd və istiqamətlə yaşayan varlıqlardır. Qeyd 
edilir ki, insan potensiala malik rasional məqsədli varlıq olaraq öz təcrübəsi haqda bilik 
yaratmaq və bu bilikdən öz həyatını dəyişməkdə istifadə edir. İnsan özü şüurlu dəyərlə 
stimullaşan qərar qəbul edən systemdir, məqsədi olan, gələcək haqda obraza malik  olan 
aktyordur. İnsan öz taleyini icra etmək üçün  kənar qüvvələrin idarə etdiyi  – passiv robot 
deyil.  
Qiymət. Bu baxış doğrudur, əgər biz insanı abstraktlaşdıraraq mühitdən ( sosial –siyasi 
təbii, ailə, ərazi, zamanı əhatə edən) kənarda onu müşahidə etsək, başqa sözlə, mühiti 
görmək istəməsək, təkcə insanı müşahidə etsək.  Lakin əgər insana mühitlə bir yerdə 
baxsaq, onun hərəkəti, məqsədi mühitlə qarşılıqlı əlaqədə, mühit daxilində fəaliyyətdir. 
Yəni mühitin - harda mümkündür, müqavimətini qırmaq; mühitin təsirinə reaksiya, 
mühitin verdiyi imkanlar içərisində yol seçməkdir. Bir tərəfdən insan Bellin göstərdiyi 
kimidir, digər tərəfdən o eyni zamanda, olduğu mühitin idarəsilə, yönəltməsilə, 
məhdudlaşdırması ilə özünü öz şüur və qabiliyyətlərilə, inandığı dəyərlərlə yaşadan 
varlıqdır.  
    Belə daha dəqiq ifadə bütün həyat faktları ilə sübut olunur. Məsələn: a) despotik 
dövlətlərdə insan, azad ölkədə insanların etdiyini edə bilmir. Belə mühit qul yaradır və 
insanın bütün əxlaqını, davranışını, hərəkətlərini müəyyən edir;  b) xəstələnmiş insan 
həkimə gedib müalicə almaqdan məhrum olduğu üçün əzab içində ölməyi üstün tutur. 
Məgər bu insanların ağlı çatmır? Onlar da azad demokratik ölkə insanları ilə eyni kifayət 
edəcək ağıla malikdirlər. Lakin mühit imkan vermir. İstənilən halda insanın hərəkəti, 
iradəsi mühitin iradəsi ilə razılıq olduqda  mümkündür. Bu iradələr arasında bərabərlik 
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işarəsi olduqda yalnız insan öz məqsədinin üstünlüyü altında hərəkət edə bilər. İnsanın 
hərəkəti həmişə mühitin hədləri - sərhədləri arasındadır. Konkret hədlərə malik mühit 
insanı böyük də edə bilər, gic, səfeh, kasıb da edə bilər. Lakin digər balans qanununa görə 
mühitin imkanları və şəxsi potensiallar miqdarca əks proporsionallıq prinsipilə paylanır. 
Təsadüfi deyil ki, futuroloqlar hər bir şeyin,  eynilə insanın gələcəyini axtaranda onu 
mühitlə əlaqədar (asılı) axtarırlar. 
2) ikincii ümumi fərziyyə. Cəmiyyət gözləmə və qərarların birliyidir. Cəmiyyət məqsədli 
aktyorların sistemidir,  hansı ki onun daxilində hadisələrin nəticələri aktiyorların motivli 
davranışlarından  yaranır. Cəmiyyət təkrar olunan ( məşq olunan)  sosial qarşılıqlı 
fəaliyyətlərin dayanıqlı patternlərindən ( sxem və nümunələrindən) və doğulan insan 
davranışlarından -  hansı ki, zaman və yerlə, gözləmələrlə, gələcəyin ümidlərilə, qorxuları 
ilə qərarlarla təşkil olunur – ibarətdir. Cəmiyyətdə müxtəlif fəaliyyət, davranış yolları, 
formaları, ictimai  qaydalar, məqsədli planlar, seçim, qorxu və ümidlər - hamısı qarşılıqlı 
əlaqədə olaraq  onun gələcəyini tapmağa kömək edir. 
3) üçüncü ümumi fərziyyə. Obyektiv reallıq haqda biliyin  olması . İstənilən yaratmaq, 
saxlamaq, yaymaq, biliyi tətbiq etmək haqda insan fəaliyyəti aşağıdakı prinsipə əsaslanır. 
Obyektiv reallıq olmuşdur, indiki reallıq mövcuddur, insanın onu bilməyindən asılı 
olmadan bu reallıqları insan,  obyektivliklə,  az və çox dərəcədə dəqiqliklə  bilə bilər . 
Futuroloqlar əlavə olaraq fərz edirlər ki, gələcək insan şüurundan asılı olmadan reallıqda 
olacaqdır, və gələcək haqda az və çox dərəcədə obyektiv fükir söyləmək olar. 
    Bellin 6-cı fərziyyəsinə - Gələcək tamamilə əvəldən müəyyən edilməmişdir- aşağıdakı 
şərhi vermək istərdim.   Məlumdur ki, müxtəlif  dini idealist nəzəriyyələr gələcəyin 
əvvəldən müəyyən edilməsini qəbul edir. Mübahisələrin mənbəyi bu ifadənin nə demək  
olması və zamanla əlaqələndirilməməsidir. Mənim şəxsi araşdırmalarıma görə və 
təcrübələrimə görə (hissə 1) hər bir baş verən hadisə baş vermə anından əvvəl artıq 
müəyyən olunur. Bu hadisə olmadan əvvəl hər keçən zamanda müxtəlif amillərin inkişafı 
ilə müəyyənləşir və əvvəldən əsas əlamətləri müəyyən edilmiş hadisənin son kiçik 
naməlumluqları məhz hadisədən qabaq aşkar olunur. Fasiləsiz müəyyənləşmə prosesi 
gedir, nəticədə hər şey əvvəldən yazılmış olur, lakin bunu insan görə və müşahidə edə 
bilmir. Çünki hadisə üçün lazım olan amillərin hamısını və güc miqdarını insan bilmir. 
Bəzilərini bilir, lakin bəzilərini bilmir və yaxud bəzi amillər sonra yaranır. Buna görə də 
gələcək hadisəni təsadüf sayır.  Gələcək tamamilə bu günlə bağlıdır. Gələcək hadisə 
nəticədir. Məlumdur ki, müxtəlif hadisələr hərəkətlərin, amillərin sərbəst əlaqələri 
nəticəsidir. İndi baş verən və ya gələcəkdə baş verməli hadisə “nəzərdə tutur ki”onun 
zəruri elementləri sərbəst əlaqədə və müstəqil asılı hərəkətdə və mühitlə əlaqədə 
toplaşacaq və hadisə olacaqdır. Gələcəyin müəyyən formada və asılılıqla baş verməsi 
insanın iradə azadlığı olmaması demək deyil. Burada müəyyən edilmə və azadlıq eyni 
prosesdir. Bu səbəbə  görə insan müəyyən edilməni özü üçün  çox zaman müəyyən edə 
bilmir və ya çox gec anlayır. Çünki özü haqda tam biliyə - özünü dərkə malik deyil. Bu 
bilik azdır, həmişə operativ deyil və əsasən şüuraltındadır. Onun hərəkəti həm azad, lakin 
mühit tərəfindən idarə olunaraq edilir, bunu o sezə bilmir. Spesifik halda  konkret- 
müəyyən parametrli insan  hara qaçsa da, o məhz həmin mühitdə - şəraitdə  tələb olunan 
addımı atacaqdır. Bunu o azad etdiyini düşünəcəkdir. Onsuz da o hər şeyi azad etdiyini 
düşünür. Konkret faktları araşdırsaq, görərik ki, insanın azad saydığı  hərəkətin dalında 
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çoxlu müəyyən edici səbəblər və amillər, - konkret mühit vardır və o özünün həmin 
parametrləri ilə yalnız bu hərəkəti edə bilərdi. 
    Bellin fərziyyəsini yəqin ki belə anlamaq lazımdır ki,  gələcək hadisələrin, yaranışların 
bütün ssenarisi  tam olaraq ondan çox uzaq zaman əvvəl yazılmamışdır. Yazılma tədricən 
yazılır, nəhayət, reallaşmadan  çox kiçik zaman əvəl hadisə 100% artıq müəyyəndir. Yəni 
hər an, hər gün gələcəyin bir çizgisi bir, əlaməti, rəngi çəkilir.   
 
İinsan əvvəldən intuitiv  necə görə bilər? Bunun mexanizmi necədir? 
    Bu sualın cavabını tapmaq  dünyanı dəyişdirə biləcək, bəlkə də keçmişdə edilmiş 
böyük bir kəşvin neçənci dəfə yenidən  edilməsidir. 
Dünyanın rasional nəzəriyyəsi  bölməsində (hissə1)dünyanın sistem quruluşundan 
danışdıq və dedik ki şey – sistem ən azı iki elementdən, hissədən ibarət ola bilər. Yəni hər 
hansı bir şey tək- mühit olmadan ola bilməz; Hər şey, varlıq ancaq  çoxluq formasında ola 
bilər. Eyni zamanda yalnız mühit daxilində ola bilər. Demək varlıq azı iki elementdən və 
bir mühitdən ibarətdir.  Mühit də öz növbəsində çoxluqdur.       
     Düzgün başa düşmək üçün sistem(şey) və mühit ifadələrini sinonim kimi qəbul etmək 
lazımdır. Əgər dünyanı bütöv olaraq bir material hissə qəbul etsək, onun ikinci hissəsi 
haradadır və necədir onu görmürük . İkinci hissə adətən anti hissə ( anti cisim) 
adlandırılır. Antidünya haradadır? Başqa sözlə hər şeyin özü varsa  onun “gölgəsi” 
hardadır? Bu artıq,  başqa müzakirə mövzususdur. 
     Gələcəyi insan intuisiya ilə necə görür? Qəbul edirik ki, şeylər bir - birindən asılı 
olaraq müəyyən qayda ilə dəyişir, hadisələr müəyyən ardıcıllıqla müxtəlif vəziyyətlərdən 
keçir. 
    İntuisiyanı anlamaq üçün düşünmə prosesini təsvir edək: Düşünmə zamanı beyində 
biocərəyan keçir və bu cərəyanın ensefaloqraf adlanan apartla parametrləri yazıla bilir. 
Beyində cərəyanın başlanğıc nöqtəsi  xaricdən alınan qıcıqlandırıcıların beyində 
qurtardığı yerdə olur . Beyin praktiki olaraq məlumat yazılmış yaddaşdan – neyronlardan 
ibarətdir. Başlayan cərəyan hansı istiqamətdə gəzirsə hansı neyrona- neyronlar qrupuna 
toxunursa onlar aşkarlanır və beyində uyğun fikirlər hisslər oyanır. Yuxusu qaçmış 
adamda cərəyanın parametri güclü olur, cərəyan sürətlə gəzərək, çox neyrondan keçir və 
insan fasiləsiz fikirləşməyə başlayır. Çox vədə bu qaydasız olur, müxtəlif fikirlər sürətlə 
oyanır, başqası ilə əvəz olunur, cərəyanın keçməsinə uyğun olaraq. 
    Adi həyatda fasiləsiz bütün görüntülər - şəkillər ev, şəhər, küçə, dağ, dərə, ağac, su, çay 
- hər şeyi insan duyğu üzvlərilə görür, eşidir, hiss edir – bütün bu məlumatlar beyində  
spesifik kodla neyronlarda yazılır.  Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, hər bir hissin, sözün 
ancaq onu əks etdirən yazılış “hərfləri” var. Bu yazılış, şübhəsiz, müəyyən material 
formaya –uzunluğa, dərinliyə və s malikdir. Normal adam fikirləşəndə, nəyə görə əcayib 
şeylər – qanadlı atlar, yeriyən evlər, əcayib heyvanlar təsəvvür etmir, habelə  yuxuda  
görmür? Ona görə ki, onun qarşılaşdığı məlumat ancaq o cürə beyninə yazılıb. Digər 
tərəfdən,  biz fikirləşəndə şeylərin öz real əlamətlərilə, kompleks təsəvvür edirik və ya 
yuxuda görürük. Sonra bir şəkil hər hansı bir əlamətilə digər şəkilə(onun oxşar əlaməti 
vasitəsilə) keçir və tam bir ssenari alırıq. Habelə qəfildən ssenari dəyişir, özümüzü digər 
yerdə hesab edirik( həm yuxuda, həm ayıqda). Bu o deməkdir ki,  həqiqətən,, əşyalar,  
obrazlar, hadisələr kompleks yazılır və bu bütün əlamətləri əks etdirir – yəni beyində bu 
surətlər də sistem quruluşuna (asılı əlaqəli hissələrə)malikdir. Obrazlar bir - birinə 
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təsadüfi bağlanmır, beyindən cərəyan keçdikdə,  hardan keçirsə, oradakı məlumatı 
göstərir. Lakin cərəyan təsadüfi istədiyi yerdən keçmir. Obrazların hissələri – oxşar( eyni) 
əlamətləri vasitəsilə birindən digərinə  (obraza, yerə, hissə) keçir. Belə olmasaydı, biz 
dəhşətli, məntiqə uyğun olmayan fikirlər düşünər, şeylər görərdik. Yəni bizim fikirlərimiz 
də adi həyatda gördüyümüz,  içində yaşadığımız hər birimiz üçün spesifik  mühitə aiddir. 
(Reallıqda necə şəkillər bir- birinə uyğundursa  və müəyyən ardıcıllıqla dəyişilirsə, 
yuxuda da müxtəlif obrazlar, təsvirlər həmin məntiq və qaydada canlanır. Bu o deməkdir 
ki, obrazlar  bir - birilə asılılıq qaydasına görə tapılır) yaddaşı çağıranda tərkib hissələri 
kimi yazılmış məlumat içindən biz əvvəl bir əlaməti (hissəni) yada salırıq, sonra onun 
“ucundan tutub”  o biri hissələri də yada salırıq. Yuxuda naməlum  yer gördükdə, bu 
yerin forması, hissələri  asılı-uyğunluq qaydasına görə yaddaşda olan materiallardan, 
hissələrdən məntiqə uyğun calanır və bütöv bir mənzərə, hadisə yaranır. Beyində 
surətlərin yazılışı formaya, ölçüyə malik olduğu kimi dada da malikdir. Hər bir söz , 
məlumat özünün spesifik dadına malikdir. Söhbət  ağızda bilinən daddan getmir. Burada 
beyində aşkar olunan dad nəzərdə tutulur. Hər bir dad spesifikdir və konkret məlumatı 
əks etdirir. Əgər bu belə olmasaydı,  gələcəyi görən adamın dediyi düz olmazdı.  Sinaq 
zamanı bu təsdiq edilmişdir.  Ona görə də insan fikirləşəndə həm təsəvvür edərək 
fikirləşir, həm də bəzi qabiliyyətli adamlar təsəvvür etmədən – beyində yazılmış fikirlərin 
dadları ilə fikirləşir. Və axtarılan nəticə əldə edildikdə yalnız həmin fikrin mənanın dadı 
ilə  oxuyurlar, sözə, cümləyə çevirirlər. 
     Universal qanunlarda qeyd etdiyimiz kimi dünyada müxtəlif proseslər müxtəlif 
sahələrdə, şeylərdə gedir. Bir çox insana aydın müşahidə edilə bilən proses ümumi 
oxşarlıq prinsipinə görə digər sahədəki proseslərə oxşayır. Bu çox vacib prinsipdir. Niyə 
oxşamalar olur?  Çünki oxşar olmanın hər bir dövründə və məkanında hadisələrin, 
proseslərin, şeylərin sayı və növü konkretdir (qeyri - müəyyən və saysız deyil). Sonrakı 
zamanda isə tamamilə yeni şeylər, proseslər deyil, müəyyən miqdarda “köhnə”- proses 
modelləri, növləri, şeylər yenidən təkrar olur, yəni oxşayır. Və yeni vəziyyətin tərkib 
hissəsi kimi qalır.  Hər təzə şey, köhnədən və yenidən – onların yeni kombinasiyasından  
ibarətdir. Digər tərəfdən, yeni, köhnənin davamı olduğu üçün onda köhnənin müəyyən 
hissələri var və yeni köhnədən kəskin fəqlənmir, yalnız fərqli prinsiplə yarandıqda kəskin 
fərqlər olur, lakin yenə də köhnənin müəyyən forma qalığını daşıyır. 
     Habelə Xaos nəzəriyyəsinin iki  qanunu öncə görmək üçün böyük imkanlar açır: 1) 
prosesin başlanğıc halının necəliyindən asılı olaraq sonrakı hadisələrdə bu böyük 
zamanda baş verən dəyişiklərə gətirir. 2) hər sistemin öz həyatında hərəkətində 
dəyişiliklər oxşar olaraq təkrar olur. Başqa sözlə, əgər kiçik zaman dövründə müəyyən  
hadisələr olursa,  böyük zamanda da həmin şəkilli ( naxışlı) hadisələr olur. 
     Oxşarlıq, məhz hadisələrin necə davam edəcəyini bilməyə kömək edir. 
 İntuisiyanın necə işləməsi mexanizmini  belə təsəvvür etmək olar: 
1) müxtəlif hadisələrin oxşarlıq qanunu ilə . Bu prinsiplə habelə yuxu yozulur. 
2)  real həyatın  beyində başqa formada davam etməsi və nəticənin(intuitiv) oxunması 
kimi izah etmək olar. Belə fərz etmək olar ki, biz  iki  həyat yaşayırıq ; biri real material 
həyat, digəri beynimizdə reallığı əks etdirən, paralel işləyən neyronların hiss, 
emosiyalaları və dəyişiliklərindən ibarət  həyat. 
Bəs kənar  insan həmin məşğuliyyət sahəsindən uzaqdırsa intuitiv olaraq  niyə gələcəyi 
deyə bilir? Bu sualı cavablandırmaq üçün 4 fərziyyə irəli sürmək olar: 
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1.Güman etmək olar ki, reallıqda görünən şeylərə,  hadisələrə oxşar  eynilə beyində onları 
təsvir edən məlumatlar obrazlar formasında eyni gerçəkliyə uyğun qaydada  paralel həyat 
prosesi gedir. Axtaran beyin X hadisəsini olub olmayacağını bilmək üçün beynində 
prosesi sürətləndirir və hadisəni – faktı əvvəldən görür. 
2. Ola bilər ki, həqiqətən, insan eyni zamanda iki aləmdə olur. Birinci - maddi reallıqda; 
ikinci- xəyali, hissi və ya ruhi  aləm. (Ruhun hələ nə olduğunu bilmirik, lakin fərziyyələr 
var.) Ruhumuz gələcəyə gedərək nə olduğunu görür və bizə deyir. 
3. Ola bilsin, gerçəklikdə baş verənlər ruhi aləmdə (şüurda) eyni qanunlarla (qarşılıqlı 
təsirlər) repetisiya –məşq olunur, oynanılır və bunu “görən” insan hadisə baş 
verməmişdən nə olacağını hiss edir. Bəlkə hadisədən aylar, 100 illər, qərinələr  əvvəl 
hadisələr dünya ruhunda planlaşdırılır, ölçülür, biçilir ssenari tutulur? Şübhəsiz, Dünya 
Ruhunda və ya başqa bir idarədə planlaşdırmadan (bunu deməyə sübutumuz yoxdur) asılı 
olmayaraq  dünyanın- kosmosun,  neçənci dəfə bilmirik, yenidən bir vəziyyətdən digər 
vəziyyətə çevrilməsində  bu günə gətirən konkret ardıcıl dəyişilmə xətti olmuşdur. Bunun 
elmi  sübutu var, əks halda  bizim Günəş sistemi və Yer kürəsi yarana və evolyusiya 
etməzdi . Konkret başlanğıcı olan varlıq konkret istiqamətdə konkret dəyişilmə 
mərhələlərindən keçir. Bu hər bir şeyə aiddir. Başlanğıc hər şeyin nəticəsi üçün vacibdir 
və səbəbdir. 
4. Öncəgörmənin, habelə həqiqi öncəgörmə qabiliyyətinə malik olan tale-söyləmənin  
böyük ehtimalla Eynşteynin Ümumi  nisbilik nəzəriyyəsi ilə əlaqəsi vardır.  Oradan çıxan 
nəticə də deyilir ki, kütlə, hərəkətlər və sahələr - məkan və zamanı  və onun əyriliyini 
yaradır.  Buradan o nəticə çıxır ki, gələcək zaman və məkanı da konkret hadisələr, 
kütlələr, varlıqlar çoxluğu yaradacaqdır. Baxıcının vəzifəsi bunu müəyyən etməkdir. 
Zamanın əyriliyi bu əyrilik üzərində gələcəkdə olacaq   hadisənin proyeksiyasının indiki 
zamana düşməsi, baxıcıya insanın və ya situasiyanın  indiki vəziyyəti ilə gələcək 
vəziyyəti arasında uyğunluğu - inkişaf xəttini görməyə imkan verir. Bu proyeksiyanın 
zamanın əyrilik radiusuna görə indiki zaman üstünə və ya keçmiş zamana düşməsi 
baxıcının işini asanlaşdırır. Ona görə baxıcı(həmişə) ilk andan keçmişi araşdırmağa 
çalışır. Ona görə ki, gələcək məhz keçmiş hadisələrin içindədir, həm də keçmişdə 
gələcəyin toxumları, əlamətləri  var. Lakin elmi təhsil almayan baxıcı bunları bilmir, ona 
bu lazım da deyil. Keçmişə dair heç olmasa bir sual verərək o, hadisələrin ritmini tutur və 
düzgün hesablama momentini (başlanğıcını)  seçir - düz  başladığına əmin olur, əks 
təqdirdə o heç nə deyə bilməz. Özünə tam əmin olanlar heç sual da vermir. İndinin ritmini 
tutmaq üçün, habelə  insanın səsini - cavabını eşitmək, habelə adını və anasının adını ( hər 
kəs anasından doğulduğuna görə - başlanğıc kimi) bilməyin böyük kömək edici rolu var. 
Bu məlumatlar keçmiş və indini dərk etmək üçün lazımdır. Nəzəriyyəyə görə adlar 
təsadüfi deyil, insanla adı arasında asılılıq var  və taledə müəyyən məna daşıyır. Baxıcılar 
a) keçmiş haqda hər hansı məlumat alaraq; b) insanın xarici görünüşü, səsini və ya onun 
paltarını nəzərə alaraq; c) hadisə və variantların sonlu olduğu amilinindən istifadə edərək; 
d) intuisiyadan istifadə edərək gələcəyi deyə bilərlər. 
5. Daha bir fərziyyə gələcəyi - görmənin aydın - görmə(ясновидение) ilə eyni prinsipli 
ola bilməsi ideyasıdır. Yəni aydın - görmə mütəxəsisinin  vizitorun şüurunu əldə edərək 
(bunu o, həmin adamın gördüyü sifəti və toxunmaqla  və ya şəkli vasitəsilə, düşüncə ilə, 
özünü gipnozla onun şüuruna - məlumat sisteminə daxil olaraq edir) onun əvəzindən 
onunla əlaqədar hadisələri aşkar görməsidir. Adi insan özü haqda bütün məlumata malik 



 438 

olsa da, o bu məlumatı aşkar etmək və hamısını demək qabiliyyətinə malik deyil. Yalnız 
Aydıngörən digər insan  onun şüuruna daxil olub bu məlumatı oxuya və gələcəyini də 
görə bilər. Bu gələcək, misal üçün, digər adamlarla əlaqədardırsa, onların məqsəd və 
hərəkətləri vizitorun yaddaşındadır - o onları görüb, lakin bu yaddaşı oxumaq və 
anlamağa qabil deyil. Halbuki bunu aydıngörən adam görə bilər. 
    Bu fərziyyələr kifayət edirmi insanın gələcəyi hansı mexanizm vasitəsilə bilməyinə 
cavab versin? Cavab tapılsa, bu nə ilə nəticələnə bilərdi ? hər halda çox zərərli olardı. Axı 
bu cavabda dünyanın bütün mənası əks ediləcəkdir. İnsanlar öz gələcəklərini asanlıqla  
bilsəydilər, hansı davranışı seçərdilər? Bəlkə onlar kütləvi tərki dünyalıq, özünə qəsd və 
ya hər şeyi - məsuliyyət və idarəni  onları idarə edən  dünya ruhunun öhdəsinə buraxıb 
ağıllarına gələn hər bir hərəkəti edəcəklər?.  Bəlkə bu elə bilgilərdir ki, bütün insanların 
bilməsi  məqsədə uyğun deyil? Bəlkə bu çox faydalı olardı, insanlar və cəmiyyətlər daha 
rasional və ağıllı, əxlaqlı davranardılar? Yəqin ki, çox bilmək onlara əzab gətirərdi. Bəlkə 
bilib əziyyət çəkməkdənsə, bilməyib rahat olmaq yaxşıdır. 
    Lakin biz həqiqəti yalandan ayırmalı,  düzü dələduzdan seçməliyik. Tam sübut 
olunmuşdur ki, olacağın qabağın almaq olmaz! 
 
İntuitiv Gələcəyi görmənin  səbəbləri haqda ümumi  nəticələr  
1. Getdikcə sayca artan qanun ilə   material varlıqların -  növlərin , kombinasiyaların; 
hadisələrin, proseslərin, hərəkətlərin olması.  
2.  Hər konkret zaman dövründə bu sayların konkret və variantların sonlu - müəyyən 
sayda olması. 
3. Dəyişiklərin qanunauyğun olması. 
4. Eyni mühitlərin, situasiyaların sayca çox olması ilə əlaqədar olaraq onların  təkrar 
olması. 
5. Təkrar olunan situasiya və mühitlərdə eyni analoji dəyişiliklərin baş verməsi 
6. Oxşar dəyişilik naxışlarının nəinki eyni bir obyektin keçmiş həyatında, eləcə də başqa 
bir obyektin həyatında təkrarlanması  baş verir 
7. Təkrarların  və oxşarların səbəbi  növlərin, obyektlərin hədsiz sayda olması və eyni 
oxşar mühitdə baş verməsidir.  
8. Təkrarların digər səbəbi hər bir yeni kombinasiyanın olma yaşama formalarının 
məhdud, konkret (sayılan miqdarda) olmasıdır. Bu isə mühitin məhdud imkanları ilə 
əlaqədardır. Hər yeni mühit konkret sayda kombinasiya - yaradır(imkan verir). 
9. Dünya və yerin, canlı və cisimlərin - hər şeyin evolyusiya və ya dəyişmələrinin 
qaydalılığı  var.  Hər hansı konkret obyektin – insan, cəmiyyət, ictimai, texniki 
quruluşların, təbiət hadisələrinin gələcəyinin şəkli, əlamətləri hadisə və mərhələlərin 
dəyişməsi ssenarisi, formulası, qaydası, dəyişilik baş vermədən onun keçmiş həyatında və 
ya digər obyektdə əks olunur. 
    Beləliklə, obyektlərin gələcək vəziyyətləri hansısa digər obyektdə və ya keçmiş 
dəyişiliklər xəritəsində, sxemində, naxışında əks olunur. Bu amil gələcəyi bu naxışlara 
görə  necə olacağını   deməyə ( identifikasiya etməyə) imkan verir. Bu amildən elm az 
istifadə edir. lakin əsas istifadəçilər bütün falçı ( yalnız həqiqi olanlar) və ekstrasenslərdir. 
İnsanın da həyatı   artıq əvvəldən onun göz quruluşunda və əlinin içində əks olunmuşdur. 
Müşahidələrə görə uşaq vaxtı bu cizgilər az, zaman keçdikcə isə uyğun olaraq xətlərin 
çoxalması və müəyyən şəkil cızması baş verir. Şübhəsiz, şəkillər təsadüfi deyil, insanın 
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xarakterini, həyatını əks etdirərək ona uyğun cızılır. Habelə genlərində, genetik 
meylliliyində, doğulan zamandakı il, ay, gün, saat anından asılı olaraq insanın həyat 
sxemi - əsasən cızılmışdır. Bu keçmişin təsir amilləridir. Eyni zamanda, insanın həyatı 
onun yaşadığı indiki mühit tərəfindən müəyyən olunur. Yəni həm keçmiş mühit, həm də 
indiki mühitin birgə təsiri insanı idarə edir, onu formalaşdırır, həyat ssenraisini yazır. 
Bu nəticə ümumi universal harmoniya- uyğunluq prinsipindən çıxır. Başqa sözlə, insanın 
həyatı və mühit elementləri tam uyğunluq təşkil edir; biri digərini anlamaq, identifikasiya 
üçün istifadə edilə bilər. İnsanın gələcəyi görməsi üçün hadisələrdə gördüklərini diqqətlə 
analiz edib  dəyişilik istiqamətlərini, naxışlarını yadda saxlaması lazımdır. Hadisələr 
içində yeniləri  və təkrarları seçə bilməlidir. Bu amildən istifadə edərək gözün xəritəsinin 
quruluşundan, insan əlinin içinin naxışlarından və süni öncəgörmə vasitələrindən - fal 
kartı,  toxumlarla , daşla , sümüklə, kofe  və ya müxtəlif  cisimlərin kombinasiyasından 
fal atılması  ilə gələcəyi görmə üsulları yaradılmışdır. Öncəgörmə vasitələrindən istifadə 
etdikdə visitorun əli və ya nəfəsi bu vasitələrə toxundurulur. Habelə onun şəkli və ya 
onunla uzun müddət olmuş bir əşya -cisim əl ilə “oxunur”, adı və anasının adı soruşulur. 
Bunlar vacib tələblərdir və hər bir adamın təsiri müxtəlif, lakin həmin adama uyğundur. 
 
YARADICILIQ,  IXTIRAETMƏ, METODLAR. 
 
İlk insanlar  artıq yaşamaq üçün  təcrübəyə malik idi. Bu təcrübə əvvəlki meymunabənzər 
babalarından genlərlə gələn və təcrübə ilə formalaşan yaşamaq üsulu idi. Yeni mühitdə 
ağacdan yerə düşməklə düz yeriməyə tələbatın artması ilə yeni həyat təcrübəsi yarandı.  
Bu cəhdlər və səhvlər üsulu idi. Evolyusiya nəticəsində insan yalnız mühitinə görə 
müəyyən şeyləri yeməyə, müəyyən yaşamaq, qorunmaq üsulunu seçdi. Mühitdən asılı 
olaraq   heyvanların sonra isə insanların uyğunlaşması - özünə müəyyən qorunmaq, 
yaşamaq, qidalanmaq üçün  texniki vasitələr, üsullar ixtira etməsi baş vermişdir. İnsan da 
eynilə  qorunmaq ehtiyaclarını ödəmək üçün  ilk ağac dəyənəyi kəşv etdi, sonra onu daha 
yaxşı düzəltdi və təcrübələr və onun böyük beyni çox şeyi öyrəndi və yadda saxlamalı 
oldu. Dəyənək düzəltməklə, insan yaratmağın mümkün olduğunu anladı və ona lazım 
olan çox şey düzəltdi. Lakin hər yeni dövrdə onun keçmiş təcrübəsi yeni şeylər yaratmağa 
tormozlayıcı təsir edirdi. Beləliklə, keçmişin stereotip düşüncəsi, adətlər, ehkamlar 
formalaşaraq yaradıcılığa da mane olurdu. 
 
 Yaradıcılıq nəyə görə mümkündür?  
    Yaratmağın mümkün olması  dünyanın - şeylərin  quruluşu və dəyişməsi 
qanunauyğunluğuna  əsaslanır. Başqa sözlə, şeylərin  müxtəlif kombinasiyada birləşməsi; 
müxtəlif formalara, ölçülərə malik olması hədsiz dərəcədə müxtəlif xassələr verir . İnsan 
isə bu imkandan  şüuru nəticəsində istədiyi kimi istifadə edə  bilmək qabiliyyətinə 
malikdir. Şeylər Demokritin kəşv etdiyi hissələrdən, atomlardan, ən sonda eyni elementar 
hissəciklərdən ibarət olmasaydı, heç nə yaratmaq olmazdı. 
   Təbii qanun olaraq hər yeni kombinasiya yeni xassələrə, dəyərə, qabiliyyətlərə malik 
olur. Bütün təbiət və kosmos belə - vahid hissəciklərdən; hissəciklərin əmələ gətirdiyi 
maddə atom və molekullarından və onların yaratdığı müxtəlif maddə  
kombinasiyalarından, habelə müxtəlif maddələrin yeni kombinasiyasından qurulmuşdur. 
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Hissələrdən kombinasiya yaranması və mühitə uyğunlaşma xassəsi  yeni şeylər 
yaratmağın nəzəri əsasıdır. 
     Yaradılan obyekt də, eynilə, təbii və ya keçmişdə düzəldilmiş şeylər kimi bütövlüyə 
malik olmalıdır. Yeni yaradılan maddi obyekt  istənilən halda keçmiş materiyanın 
hissələri və yeni forma ölçülərini, detal və hissələri əhatə edir. Yeni -  müxtəlif hissələrin, 
keyfiyyətlərin, formaların, fiziki effektlərin, xassələrin kombinasiyasıdır.  Praktiki olaraq 
istənilən məqsəd – funksiya irəli sürməklə, onu icra edən material kombinasiya tapmaq 
olar.  Başqa sözlə, istənilən məsələnin həlli vardır, həm də effektiv və daha rasional həlli 
vardır. Bəzən siyasətçilər öz xalqlarını ağır vəziyyətə salaraq obyektiv  səbəblər irəli 
sürürlər.  Bu ona görə olur ki, onlar elmin verdiyi metodlardan istifadə etmirlər və yaxud 
elmdən xəbərləri yoxdur;  öz bilikləri az olduğu üçün məsələni həll edən təklifləri də  
anlaya, qəbul edə bilmirlər. Və nəticədə bütün cəmiyyət  tək bir siyasətçinin zəyif ağlı ilə 
əziyyət çəkməyə məhkum olur. Ona görə də dövlət rəhbərlərini və nazirləri, məmurları 
Rasional Cəmiyyət  formalaşana qədər elm sahibləri içindən, lakin yüksək əxlaqi 
dəyərlərə  malik olan və əməl edən  adamlardan  seçmək lazımdır. Lakin məlumdur ki, 
nadan ictimai sistemdə vəzifəyə qoyulan hər kəs sistemin nadanlığına tabe olur və o da 
nadanlardan birinə çevrilir. Bu məsələnin həlli , şübhəsiz, ictimai sistemi rasional 
qurmaqla əldə edilə bilər . 
    Yaradıcılığa başlamaq üçün əvvəl  məsələni, mühiti, şeyi, hadisəni, prosesi dərk etmək, 
onun yerini və rolunu müəyyən etmək lazımdır. Elm  dərk etmənin bu üsul və formalarını 
təklif edir: Müşahidə , eksperiment; təsvir etmək və nəzəri izah etmək; müqayisə və 
analogiya ( oxşarı müəyyən etmə) ümumiləşdirmə və  abstraktlaşdırma , yəni bir əlaməti 
öyrənib digərlərini nəzərdən atma; induksiya və deduksiya; analiz , sintez;  fərziyyə 
söyləmək və elmi nəzəriyyə qurmaq; 
    Dərk etmə isə şeylərin daxil olduğu üst və alt sistemləri müəyyən etmək; həmin 
sistemlərdə  oynadığı funksiyaları müəyyən etmək; şeyin tərkib hissələrini, əmələ gəldiyi 
böyük avtonom sistemləri və sonra onların da tərkib hissələini müəyyən etmək; hər 
hissənin olma qaydasını müəyyən etmək; şeyin yaxşı və pis cəhətlərini, güclü və zəyif 
cəhətlərini; funksiyanı yerinə yetirməkdə rasionallıq dərəcəsini; digər sistemlərlə əlaqə və 
asılılıqlarını və s. müəyyən etmək deməkdir. 
     Əvvəllər  Sokrat , Platon və sair elm mütəfəkkirləri  hesab edirdilər ki, yaradıcılığ 
insana fövqəltəbii qüvvələr - pərilər,  ruhlanma, fəhylər vasitəsilə  verilir (Кац М.Д. 
2003). 
     Yaradıcılığın elmi izahını İlk dəfə Aristotel (b.e.ə.384-322) insanın düşünmə 
mexanizmində  axtarmış və öz logika və silloqizmlərin qurulması qaydasında təsvir 
etmişdir( BEKM 2002). Bu metod 2 min il Qərb fəlsəfəsində yaşamışdır. Lakin sonra 
Rene Dekart Ağılın idarə edilməsi qaydası kitabında  müasir elmi metodun əsasını 
qoymuşdur. Dekartın metodu şeyləri bölmə və dərk etmə qaydalarıdır ki, elmi dərkin əsas 
metodu  olmuşdur. 20 –ci əsr bir çox yaradıcı metodlar  yaratmış və onun psixoloji 
mexanizmlərini öyrənilmişdir  (Кац М.Д. 2003 ).  
     Metafora nəzəriyyəsi yaradıcılığın psixoloji mexanizmini təsvir edir. 
     Hegel və Kant isə  Aristotel və Dekartın bölmə metodunu daha da dərinləşdirərək 
yenidən  fəlsəfədə  dərk etmə yolunu müəyyən etdilər, bu yol  bütövdən hissələrin dərkinə 
doğru  yönəlmiş yoldur. Həmin dövrə qədər Fəlsəfədə hissələrdən başlayıb bütövü dərk 
etməyə çalışırdılar. Analız və sintez hər hansı obyekti dərk etmək vasitəsidir. Burada 
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əvvəl şeyi 1) hissələrə bölür (fikirdə) sonra  2) hissələr arasındakı struktur əlaqələrini 
təsvir edirlər . Obyekt başa düşülürsə, ondan qoyulmuş məqsədi ödəyən səmərələşdirən 
yeni obyekt sintez edirlər. Başa düşülməsə, hər hissəni yenidən bölürlər. Bu üsul məsələni 
dərk etməni, yaratmanı xeyli asanlaşdırır.  
 
Müəllifin təklif etdiyi  dərk etmə metodu.   
     Mən təklif edirəm ki obyekti – maddi cismi,  hadisəni, insanı, quruluşu  dərk etmək 
üçün  
1. Əvvəl obyektin hansı (üst)sistemin  hissəsi -elementi olması müəyyən edilsin. Bu 
zaman obyekt üst sistemin hissəsi olduğu üçün onun tələb etdiyi, imkan verdiyi rolu 
oynamalıdır, onun imkan verdiyi formada fəaliyyətdə olmalıdır. Bu prinsipdən istifadə 
edərək obyektin funksiyasını, üst sistemin tələblərindən asılılıq qaydasını, bu rolu icra 
etmə üsulunu və formasını anlamaq , müəyyən etmək lazımdır. Obyektin icra etdiyi rolu 
bilərək, onun maddi formasını, strukturunu nəzəri olaraq (baxmadan da) müəyyən etmək 
olar. Bu üsul obyekti  nəzəri və ya reallıqda hissələrə parçalamadan da sürətli anlamaqa 
imkan verir. 2. Birinci addımdan-obyektin icra etdiyi funksiyaları biləndən sonra onu 
hissələrə bölmək və hər hissənin rolunu digərindən və ümumi funksiyadan asılılıqını 
öyrənmək lazımdır. Məlum bölmə - anlama -bölmə  qaydası ilə analizi  davam etdirərək 
obyekti dərk etmək, nəhayət, tələb olunan son nəticəyə - məqsədə uyğun   yeni sistem və 
ya modernləşdirilmiş sistemi sintez etmək olar. 
 
Yaradıcılığın iki qrupu.  Yaradıcılıq iki tipə bölünür: 
1. Məqsədin verilməsilə yeni şeyin - qurğu, maşın, material, prosesin yaradılması. Əgər 
məqsəd - obyektin funksiyası verilirsə, bu o deməkdir ki, məkan və zaman və ilkin 
istifadə şərtləri verilir, bu zaman bir yox, bir sıra müxtəlif həllər mümkündür. 
2. Məqsədin verilməməsilə yeni obyektlərin yaradılması. Bu zaman sonsuz miqdarda yeni 
obyektlər yaradıla bilər ki, onların yerinə yetirəcəyi məqsədlər  sonra müəyyən edilib 
istifadə edilə bilər. Hətta elə şeylər yaradıla bilər ki, o 100 illər sonra hansısa məqsədi icra 
etməyə xidmət edər. 
      Yaradıcılıqda məqsəd ən vacib əhəmiyyətə malikdir, nəinki onun əldə edilməsi yolu. 
Bir çox  hallarda dövlət idarələri hey çalışır, tez - tez siyasətlərini dəyişir, qanunları 
dəyişir, nə isə etmək istəyirlər, lakin nəticə almırlar. Bunun səbəbi odur ki, onlar dəqiq  
rəqəmlər və təsvirlərlə ifadə edilmiş rasional məqsədlər qoymurlar.Yalnız düz məqsəd 
qoyulduqdan sonra onun həlli yolu çox asan tapıla və problem tam həll edilə bilər.  
      20-ci əsrdə Yaradıcı düşüncənıi tədqiq edən yeni elm sahəsi Evristika meydana gəldi. 
Və nəticədə bir çox ixtiraçılıq, problem həll etmə, gələcəyi görmə, proqnoz vermə 
metodları yarandı. Lakin hələ bu elm öz missiyasini tam yerinə yetirə bilməmişdir. 
      Bu günkü dövrümüzdə elmin  mənası Aristotel dövründən başlamış 20-ci əsrədək   
təbiət obyektlərini təsvir etməklə deyil , yaradıcılıq dövrü kimi yeni nəzəriyyələr, 
ümumiləşdirmələr, yeni proseslər, texnologiyalar, maşın və texnika,  bioloji məhsullar 
yaratmaq – dövrü kimi səciyyələndirilir.  
    Yaradıcı düşüncənin əsas xarakteri - həmişə  obyektin ənənəvi təsvirindən,  başqa 
sözlə, baxılan məsələyə ənənəvi baxışdan imtina etməkdir. Yəni şübhə etmək və 
funksiyanı yenidən material hissələrlə konstruksiya etməkdir. 
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    Yaratmaq üçün sistemin tərkib hissələrini və hissələr, parametrlər arası asılılıqları 
bilmək lazımdır. Bilik bizi əhatə edən dünyanın, mühitin, şeylərin müxtəlif modelləridir. 
     Elementləri - dəyişənləri 10 –dan çox olan böyük sistemlərdə  əsasən  düşünmə 
mexanizmi - metaforadan  (yəni prosesi, hadisəni başqa hadisəyə köçürmək, oxşatmaq) 
istifadə edilir.  Hadisələr çox amilli – 10 dəyişəndən artıq olduqda,  insan ağlının dərk 
etmə və yaratma qabiliyyətini məhdudlaşdırır.  Sistemin gələcək vəziyyətini onun  2 
parametrdən artıq dəyişəni olduqda demək hədsiz çətindir. Ona görə böyük sistemləri 
dərk etmək üçün yeganə yol onların formal riyazi modelini qurmaqdır. Böyük sistemlərdə 
fərziyyə söyləmək çətindir, bu səbəbə görə lazımı bilik çatmadığı üçün sistem çox 
sadələşdirilir. , Xətti, qeyri - – xətti asılılıqları, statik ya dinamik sistemləri,  giriş və çıxış 
parametrlərini bilmək lazımdır. Modelləşdirmənin özü böyük bir qabiliyyətdir və çox 
çətindir. Böyük sistemlərin identifikasiyası zəruridir, onun davranışını müəyyən etməyə 
çox hallarda nə qabiliyyət, nə intuisiya inkan vermir. Qanunauyğunluqlar haqda biliyin 
olmamasını kompensasiya etməyə bəzən model qurmağa metod da olmur. Mürəkkəb 
sistemlərin həlli üçün Mozaik portret üsulu yaradılmışdır(Кац М.Д. 2003 ).   
      Yaradıcılıq alqoritmində qəbul edilir ki, inkişafın və ya yeni vəziyyətin səbəbi 
ziddiyyətlərin nəticəsidir.   Həqiqətən, də texniki ixtiraların edilməsi texniki 
ziddiyyətlərin tapılıb həll edilməsi prinsipi ilə edilir. İxtira və yaradıcılığın əsas problemi 
məsələni düzgün dərk etməkdir, başqa sözlə, məsələni yenidən dəqiq formulə edərək, nə 
lazımdır? sualına cavab vermək lazımdır. Ondan sonra məsələni həll etmək adi vasitələrlə 
çox asan həll olunur. 
 
Müxtəlif metodlar və texnikalar. ARİZ metodu (bax: http://www.triz-journal.com.) 
Altşuller Q. S Bu prinsiplə Sovet dövründə,  1946 –cı ildə ARİZ metodunu yaratmışdır. 
Həmin dövrdə  o başa düşdü ki,  əgər şeylər  olmaq üçün ziddiyyətləri həll etməklə 
olurlarsa, demək, yeni şey yaratmaq üçün məhz texniki ziddiyətləri tapıb onları həll 
etməklə yeni şeylər ixtira etmək olar. Beləliklə, TRİZ (теория рещения 
изобретателских задач)metodu yarananda texniki ziddiyyət anlayışı ilk dəfə meydana 
gəldi. Bu o deməkdir ki, əgər texniki obyektin bir parametrini yaxşılaşdırdıqda digəri 
pisləşir. Beləliklə, Altşuller patent məlumatlarını analız edərək 1500 dən çox texniki 
ziddiyyəti aşkar etdi və onları həll etmək üçün 40 prinsip  formulə etdi. Burada addım - 
addım yaratma prosesi tətbiq olunur. Sonra Altşuller xüsusi cədvəl yaradaraq vertikal 
sırada  yaxşılaşdırmağı tələb olunan texniki xarakteristikaları , horizontal sırada isə 
pisləşən xarakteristikaları qeyd etdi . Kəsişmədə yerləşən qrafalarda isə  bu texniki 
ziddiyyəti həll edən üsulların nömrəsini yerləşdirdi . 
ARİZ metodunda əsas vacib məsələ, məsələni  dəqiq formulə etməkdir, bu məsələnin 
50% həlli deməkdir. Əvvəl  problemin modeli qurulur, ideal son nəticə əvvəldən formulə 
edilir. Fiziki ziddiyyətlər formulə edilir və  fiziki effektlər cədvəli alət kimi istifadə edilir.  
Seçilmiş ziddiyyət 40 prinsipdən birinə aid edilir və standart həllər vasitəsilə  ideal son 
nəticə əldə edilir,  yəni məsələ həll edilmiş sayılır. 
 
Altşullerin 40 prinsipi bunlardır: 
1. Obyekti müstəqil hissələrə bölmək, obyekti hissələrdən yığmaq. 
2. Mane olan hissəni və ya əsas hissəni ayırmaq 
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3. Yerli keyfiyyət: eyni cinsli obyekti, ya mühiti müxtəlif funksiya icra edən hissələrdən 
təşkil etmək. Hıər hissəyə ona xoş olan şərait yaratmaq. 
4. Asimmetriya prinsipi. Simmetrik obyekti asimmetrik etmək. 
5. Birləşdirmə prinsipi. Eyni cinsli , eyni əməliyyatları birləşdirmək. Universallıq. 
Obyekti elə dəyişmək ki, o müxtəlif funksiyaları icra etsin, əlavə obyektə ehtiyac 
olmasın. 
6. Matreşka prinsipi . Bir obyekt digərinin, o isə başqasının daxilində yerləşdirilsin.. 
7. Əks yük tətbiqi -  çəkini başqa obyektlə birləşdirməklə  kompensasiya etmək. 
8. Qabaqcadan əks təsir, gərginlik verilməsi. 
9. Qabaqcadan təsir etməklə. 
10. Qabaqcadan qoyulmuş yastıq. 
11. Ekvi - potensial prinsipi. Elə dəyişmək ki, qaldırmaq, endirmək lazım olmasın. 
12. Əksinə etməklə. Tərpənən hissəni tərpənməz, tərpənməzi isə tərpənən etmək.Tərsinə 
çevirmək. 
13. Tələb olunan hərəkətin əksini etmək. Düzxətli hissələri əyrixətli, yastıqları sferik 
etmək. 
14. Prizmaları şar formasına çevirmək, sferiki əyri etmək 
15. Dinamiklik prinsipi. Obyektin  və ya mühitin xarakteristikasını elə dəyişmək ki, hər iş 
zamanında optimal olsun; obyekti bir - birinə nəzərən hərəkət edə bilən hissələrə bölmək. 
Tərpənməzdirsə, tərpənən etmək 
16. Hərəkətin kiçik və ya artıq edilməsi. Əgər 100 % effekt tələb olunursa, onda bir az, ya 
bir az çox əldə etməklə məsələ sadələşir. 
17. Başqa ölçüyə keçmək. Bir xətt üzrə obyektin hərəkəti çətindirsə, bunu iki ölçüdə 
(koordinatlarda)  və ya 3 ölçüyə keçməklə etmək; Obyekti  çox mərtəbəli kompanovka 
etmək; Obyekti əymək və ya yanı üstə qoymaq, sahənin əks tərəfini istifadə etmək; 
şüalardan istifadə etmək. 
18. Mexaniki titrətmədən istifadə. Obyekti titrəmə hərəkətinə gətirmək, rəqs tezliyini 
artırmaq; rezonans tezliyini istifadə etmək; mexaniki vibrator əvəzinə pyezovibrator 
istifadə etmək;  ultrasəs titrəyişlərini elektromaqnit sahəsilə birlikdə istifadə etmək. 
19. Periodik hərəkət prinsipi. Fasiləsiz hərəkətdən periodik hərəkətə keçmək; periodik 
olan hərəkətin periodikliyin dəyişmək; impulslar arası pauzanı başqa hərəkət üçün 
istifadə etmək. 
20. Faydalı hərəkətin fasiləsizliyi. Işi fasiləsiz təşkil etmək - obyektin bütün hissələri iş 
görsün; boş və orta gedişləri ləğv etmək. 
21. Tullanma - adlayıb keçmə prinsipi.  Bəzi  zərərli prosesləri böyük sürətlə etmək 
22. Zərəri xeyrə çevirmək prinsipi. Zərərli amilləri (habelə mühitin) faydalı effekt almaq 
üçün istifadə etmək; Zərərli amili  başqa zərərli amillə birləşdirməklə yox etmək; zərərli 
amili o qədər çoxaltmaq ki, o zərərli keyfiyyətini itirsin. 
23. Əks əlaqə prinsipi. Əks əlaqə yaratmaq, əgər varsa onu dəyişmək 
24.   “ortaq” prinsipi. Hərəkəti verən və ya ötürən orta obyektdən istifadə; müvəqqəti 
sonra atılan orta obyekt birləşdirmək. 
25. Özünəxidmət prinsipi. Köməkçi və təmir əməliyyatını yerinə yetirməklə obyekt özü 
özünə xidmət etməlidir.  Artıqları, qalıqları, enerjini, maddəni istifadə etmək. 
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26. Surətdən istifadə prinsipi. Bahalı, çətin yerdə olan, sınan obyekt əvəzinə onun ucuz 
surətini istifadə etmək; obyekti onun şəkli ilə əvəz etmək; masştabı dəyişmək ; görünən 
optik surət əvəzinə infraqırmızı və ultrabənövşəyi surətdən istifadə. 
27. Uzun müddətli işləyən obyekt əvəzinə uçuz, tez xarab olan obyekt istifadə etmək. 
28. Mexaniki sxemin dəyişdirilməsi - onu optik, akustik, iylənən sistemlə əvəz etmək; 
olan elektrik , maqnit , elektromaqnit sahələrini obyektlə əlaqədə istifadə etmək; 
tərpənməz sahələrdən tərpənən; zamanca dəyişməyəndən, zamanca dəyişənə keçmək; 
sahəni ferromaqnit hissəciklərilə  birlikdə istifadə etmək 
29. Pnevmo və hidrokonstruksiyaların  istifadəsi . Bərk hissələr əvəzinə qaz və maye ilə  
üfürülüən hidrostatik və hidroreaktiv hava yastığının  istifadəsi. 
30. Elastik və nazik  örtüklərdən istifadə. Adi konstruksiyalar əvəzinə üfürülən və ya 
maye ilə doldurulan nazik elastik formalardan istifadə, obyekti belə materiallar ilə 
izolyasiya etmək. 
31. Məsaməli materiallardan istifadə. 
32. Rəngin dəyişməsi. Obyektin və ya mühitin rəngini dəyişmək; şəffaflığını dəyişmək.. 
33. Eynicinsli materallar. Obyektlə əlaqədə olan digər obyektlərin eyni materialdan 
hazırlanması. 
34. Hissələrin nəzərdən atılması və  yenidən yaradılması: 
- vəzifəsini icra etmiş hissə və ya lazım gəlməyən  hissə iş zamanı atılır, əridilir 
buxarlandırılır..və ya forması dəyişdirilir, 
- sərf olunan hissələr iş zamanı bərpa edilir.  
35. Obyektin fiziki kimyəvi parametrlərinin dəyişdirilməsi 
- aqreqat vəziyyətin dəyişdirilməsi, 
- konsentrasiya və ya faiz mqdarını, elastiklik dərəcəsini, temperaturunu dəyişmək. 
36. Faza keçidlərindən istifadə etmək – həcmi dəyişmək, istilik alınması və udulmasından 
istifadə 
37. İstilikdən genişlənmədən istifadə, 
- genişlənmə və sıxılmadan istifadə, 
- müxtəlif genişlənmə əmsalı olan materiallar istifadə etmək .     .  
38. Güclü oksidləşdiricilərdən istifadə       
-  havanı qatışıqları olan hava ilə  , oksigen ilə, ozonlaşdırılmış oksigenlə,  ozonla  əvəz 
etmək. 
39. İnert mühit seçmək ; prosesi vakuumda aparmaq. 
40. Eyni cinsli materiallardan kompozisiya materiallarına keçmək       
      
İTİSS (Инеллектуальная Технология Изучения Сложных Систем) metodu Bu  
böyük sistemlərin identifikasiya, proqnoz, diaqnostika , optimizasiya  sahəsində formal 
ixtira alqoritmi    üsuludur. Elmdə və texnologiyada istifadə edilir. Bu üsul ARİZ - dən 
ixtira məsələlərinin qoyulması və həllində daha yaxşı formalizə edilmə dərəcəsi ilə 
üstündür. Bu üsulda Mozaik Portret üsulu ilə riyazi model qurulur və məntiqi 
proqramlaşdırma metodu ilə prosesin getməsi şəraiti müəyyən edilir və İTİSS - lə sistem 
qanunauyğunluqları tapılır(Кац М.Д. 2003 ).  
Beynəlxalq ədəbiyyatda 180 -dan çox yaradıcılıq metodları haqda məqalələr verilmişdir 
(bax: www.mycoted.com). 
. 
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Futuroloji araşdırmalarda əsas bu metodlar  istifadə olunur: 
Struktur analizi, Ssenarilər metodu ; Ekspert sorğuları metodu: Delfi, Morfoloji analiz, 
SMİC, Səsvermə maşını, Qarşılıqlı Təsirlər  analizi (Gross impact analysis); Gələcəyin 
çarxı metodu, Strateji modelləşdirmə, Tendensiyalaın təsiri analizi (Trend impact 
analysis); Ekstrapolyasiya, Uzun dalğalar metodu (Kondratyev analizi), Maktor metodu 
(Aktyorların strategiyaları analizi), Multikriteriya metodu (Michel Codet. 1993). Lakin bu 
son deyildir. Siz də öz metodunuzu təklif edə bilərsiniz. Aşağıda bir neçə metod haqda 
qısa məlumat verilir. 
 
Kondratyevin böyük dalğalar metodu. Rus iqtisadçısı Nikolay D. Kondratyev 1920 –ci 
illərdə malların qiymətlərinin keçən 150 ildə dəyişməsini analiz edərək böyük dalğalara 
oxşar dəyişiliklər aşkar etdi və cədvəl düzəltdi.  Hər 24 il qalxma olandan sonra 23-35 il 
yenmə müşahidə olunurdu. Kondratyevin tapdığı qaydaya görə 1789 –cu ildən 2000-ci 
ilədək  4 böyük qalxma və enmə dalğası müəyyən edilmiş 2000-2020 ilədək isə 5-ci 
dalğanın olması gözlənilir. Skumpeter isə qalxma enmə dalğalarının iqtisadi izahını 
verərək, onların necə baş verdiyini təsvir etmişdir. Onun müşahidəsinə görə hər bir sikldə 
yeni bir texnoloji üsul, maşın, qurğu yaradılmış və iqtisadiyyat həmin istiqamətlərdə 
inkişaf etmişdir, lakin bu texniki yenilik son həddinə çatanda yenmə baş vermişdir. 
Nəticədə digər bir texniki yenilik ortaya çıxmışdır və inkişaf onun istehsalı, inkişafı, 
tətbiqi prosesi olmuşdur. Hələ ki keçmiş texnoligiya iş yerlərini itirməkdə davam 
etmişdir, bu zaman  yeni texnologiyanın işə düşməsinə qədər enmə olmuşdur. Sonrakı 
dövrdə yeni texnologiya yeni iş yerlərini yaratması ilə inkişaf və maddi rifahın 
yaxşılaşması baş vermişdir. (Paul Herbig et al  1993 ) 
 
Pilləli  səbəblər üzrə analiz – Casual layered Analysis .  Bu üsulun müəllifləri Richard 
Slauther və Söheil İnayatulahdır (bax Knowledge base of Futures Studies. Millennium 
edition CD-ROM.2003. Queesland, Australia). 
Bu netod üzrə 4 pillə üzrə analiz aparılır                                                                                                
1. Bilavasitə obyektin olduğu mühit üzrə-  tendensiyalar problemlər.                                                  
2. Sosial səbəblər- iqtisadi siyasi qısa tarixi amillər.  
3. Strukturun öz analızı -bu strukturun dəyərləri, quruluşu və onu nə saxlayır, onu nə 
qanuni edir, hansı dünyagörüşlər və  paradigmalar (tipik nümunələr) sosial, dil, mədəni 
strukturlar  bu problemi, məsələni yaradır? 
4. Metafora pilləsi . Obyektin analizi  tipik –qəbul edilmiş metafora  ( nəyəsə  oxşar) və 
miflər səviyyəsində aparılır və  həmin məsələdə real qəbul edilən spesifik prinsip –
metafora şübhəyə alınır, yəni məsələyə baxış adət edilən kimi deyil, digər dəyişilmiş 
məsələ kimi baxılır, ziddiyyətlər təsvir edilir.  
 Bu üsulda 1- dən 4-ədək vertikal səviyyələr üzrə analiz edərək, yuxarı, aşağı və 
horizontal olaraq müxtəlif dünyagörüşlər seçərək  müxtəlif mümkün ssenarilər qurulur.  
 
Üstün xarici və üstün daxili  sistemin təsiri  metodu.  Bu metodu  Tofhid Mehdi, bu 
kitabın müəllifi təklif etmişdir. 
Bu metod Üst sistemlərin təsiri və  obyektin bütövlüyünü təmin edən  əsas üstün 
elementinin onun mahiyyətini müəyyən edici xarakterinə  əsaslanan gələcəyi görməyə  
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əsaslanır.Bu metod dünyanın sistem quruluş nəzəriyyəsindən alınan nəticədir. Aşağıdakı 
ilkin prinsiplər metodun əsas  əməliyyat postulatlarıdır. Hesab edilir ki: 
1. Hər hansı  obyekt cansız və ya canlı , -  insan sosial struktur (icma, dövlət )  onun daxil 
olduğu üst sistemlərin  təsiri  və idarəsi altındadır,  bu təsir bilavasitə qüvvələrin təsiri, 
imkanlar, məhdudiyyətlər formasında olur. Təbiətdə və dünyada 5 növ qüvvə aşkar 
edilmişdir-  1. Nüvə -molekulyar; 2. Qravitasiya; 3. Zəyif -radioaktiv parçalanma; 4. 
Elektromaqnit; 5.Canlı bitki, heyvan, insan orqanizmlərinin yaratdığı enerji informasiya - 
bioloji şüalanmanın təsiri .  Obyekti əhatə edən mühit də üst sistemdir. Bu mühit öz 
növbəsində tərkib hissələrinə,  pillələrə bölünə bilər: təsir gücünə görə dərəcələrinə, təsir 
zamanına görə həmişəlik, müəyyən zamanda  bəzi zamanda olmaqla qruplara ; növünə 
görə fiziki-kainat, ulduz birləşmələri, Günəş,  Yer kürəsinin konkret coğrafi ərazisi; 
sosial; siyasi , idarəetmə,  ətraf insanlar müxtəlif fəaliyyət  müəsisələri, yaşayış məskəni, 
iş kollektivi , evi. 
2. Hesab edilir ki, hər hansı obyekt - cansız və canlı, insan cəmiyyəti, dövlət  və s. 
mövcuddursa, deməli, o sistemik quruluşa malik olaraq  bütövlüyə - tamlığa malikdir və 
yalnız həmin mühitdə yaşamağa qabil forma və quruluşa malikdir. 
Yəni elə tərkib hissələrdən və hissələr arası elə əlaqələrdən ibarətdir ki, həmin vəziyyətdə 
və mühitlə əlaqədə  müəyyən zaman qala bilsin.  Hər konkret zaman ərzində  onun  
tamlığını   saxlayan hərəkətlərinin mahiyyətini, istiqamətini müəyyən edən  ən güclü bir  
tərkib hissəsi(elementi)- bir amil vardır. Digər zamanda isə obyektin  digər elementi – 
hissəsi onun mahiyyətini, istiqamətini müəyyən edir, vacib – aparıcı rol daşıyır. Yəni 
digər elementlər də obyektin yaşaması üçün zəruridir, lakin onlardan biri hər hansı 
müəyyən dövrdə əsas müəyyən edici, istiqamət verən rol oynayır. Başqa zaman və yerdə 
isə başqa amil həlledici rol oynayır. Bu amili biz şeylərin həmin fəza-zamanda üstün 
mahiyyət müəyyən edici ( determinant) amili adlandırırıq.  Baxılan sistemdə digər 
müəyyən edici amillər də vardır. Lakin metod daha asan olmaq üçün ən  üstün amili seçir.   
 
3. Hesab edilir ki,  hər şey- kainat, Günəş sistemi, Yer, yerdəki canlı və  cansız təbiət, 
sosial və s. proseslər  müəyyən konkret taktda (ritmdə) dəyişilir, belə ki, bir şeyin 
dəyişilməsi digərinin spesifik dəyişməsinə uyğundur. Yəni başqa cürə dəyişilə bilməz, 
məhz tələb olunan dəyişiliyi almalıdır,  belə ki, hər şeyin bir istiqamətdə dəyişikliyi 
olması vacib deyildir, burada irəli - geri yoxdur. Lakin dəyişilik istənilən ola bilməz.  Hər 
zaman anında obyektin alacağı vəziyyət istənilən deyil, müəyyəndir-konkretdir. İnsan  
obyekti və mühiti dərindən öyrənməklə nə olacağını bilə bilər. Bu səhv fikirdir ki,  hər 
yerdə  və həmişə, istənilən məkan, fəzada, istənilən şey, hadisə ola bilər. Ola bilməz. 
Və bu kənar bir qüvvənin istəməsindən asılı deyil. Ola biləcək vəziyyətin səbəbləri o 
şeyin özündə, onunla  başqa  sistemlər(mühit) arasındakı əlaqələrdədir. 
4. Hesab edilir ki, gələcək, xarici mühit təsirinin idarəsi altında obyektdə üstünlük əldə 
edən elementin rəhbərliyi, istiqamət vericiliyi ilə obyektin daxili dəyişilikləri və xarici 
təsirə (mühitə ) etdiyi reaksiyadır.. (Bu nə qədər də enerjinin saxlanması və itməməsi 
qanununa oxşayır). Obyektin daxili dəyişiliklərinin  isə mahiyyəti və istiqaməti həmin 
xarici (mühitdən) təsirin növünə, xarakterinə,  gücünə uyğun olaraq  obyektdə 
elementlərin əlaqələrinin dəyişikliyi və üstün elementin meydana çıxmasını əks etdirir ki, 
onun vasitəsilə xarici təsirə əks təsir verilir və o sistemin birliyinin təminatçısı olur. Üstün 
elementin meydana çıxması  obyektin daxilində elementlər arası təsir və əks təsirlər 
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vasitəsilə olur və onların nəticəsində olur.  (Klassik fəlsəfədə buna ziddiyyətlərin 
mübarizəsi qanunu deyilir. Lakin niyə ziddiyyətlər mübarizə edir sualına cavab verilmir)  
Bu üstün elementin növü isə xarici təsirin növündən, gücündən asılıdır. Yəni hər bir 
müxtəlif təsirdə müxtəlif elementlər üstün rol əldə edir. Və obyekt daxilində təsir, əks 
təsirlərin məqsədi xarici təsirə uyğun olmaq və reaksiya verməkdir. Bu səbəbə görə - 
məhz xarici təsirlər nəticəsində şeylərdə  daxili dəyişiliklər (təsir, əks təsirlər) başqa 
sözlə, ziddiyyətlər- uyğunsuzluqlar (həyəcanlanma)meydana çıxır və onun nəticəsi olaraq 
stabillik - elementlərin yeni yerləri, statusları - müvazinəti və üstün elementin meydana 
çıxması baş verir. Hər təsirə uyğun yeni daxili təsir- əks təsirlər- yeni əksliklər və ya  yeni 
ziddiyyətlər meydana çıxır.  
      Nəticə: demək, obyektə xarici təsir olmasa, obyektdə dəyişiliklər olmaz; obyekt 
parçalanar və başqa sistemlərin yaranmasında iştirak edər. Başqa sözlə, maddənin, canlı 
və cansızların var olması üçün  onlara xarici təsirin olması zəruridir. Habelə zidiyyətlərin 
yaradıcısı, başqa sözlə, var olmağın şərti  xarici təsirdir. İnsanın iştirak etdiyi sistemlərdə 
(mühitdə) bu - tələbat, ehtiyac,  icmanın , sosial, siyasi, ərazi, təbiətin təsiridir. 
      Belə bir baxış yenidən dünyanın 1.Bütöv olması; 2. Onun nisbi avtonom - bütöv olan 
hissələrdən ibarət olması; 3. Hər hissənin   malik olduğu xassəyə görə digər hissələr 
tərəfindən təsirlərə məruz qalması və özünün də hissələrdən olması; 4. Hər hissənin 
birbaşa daxil olduğu birlikdə ona düşən rolu icra etməsi ;və 5. Dünyanın və ya onun hər 
bir hissəsinin asılı, bağlanmış ierarxik idarəedici və icra edən elementlərdən (element 
pillələrindən) ibarət olmasını aşkar edir. Belə ki, həm idarə edənlər, həm də icra edənlər 
bu rollarını dəyişə bilər, müxtəlif pillələrdə müxtəlif rol  ala  və ya yer tuta bilərlər. Lakin 
hər element eyni zamanda iki əks rolu oynayır, həm idarəedici, həm idarə olunan. 
     Göstərilən postulatlar gələcyin hansı yolla, necə baş verəcəyini anlamağa kömək edir. 
Habelə gələcəyi qurmaq üçün də  yol açır . İnsan üçün bu mühitin təsirlərini idarə 
etməklə, uyğun mühit yaratmaqla və  daxili fəaliyyətini həmin mühitə uyğun 
planlaşdırmaqla və həyata keçirməklə baş verə bilər. Qarşılıqlı təsirlər metodundan fərqli 
olaraq, hansı ki  yüzlərlə amili taparaq qarşılıqlı təsirlər cədvəli tutulur və  ehtimal 
hesablanır, təklif edilən metod- ən aktiv güclü üst sistemin təsiri və obyektdə  ən üstün 
elementin-amilin  yaranması və müəyyən edici xarakteri daha asandır. Belə ki, şeylər  
çoxlu təsirlər içindən ən güclü təsirə qarşı dəyişikliyə uğrayırlar və bu zaman meydana 
çıxan bu təsirə uyğun  güclü –üstün element – amil obyektin dəyişikliklərini 
istiqamətləndirir, yeni strukturun idarəedici, sistem qoruyucu rolunu oynayır.  
 
Struktur analiz metodu (Michel Codet. 1993). Bu metod 2-ci Dünya müharibəsindən 
sonra  Leontyevin giriş və çıxış matrisaları və qraflar nəzəriyyəsi əsasında yaradılmışdır. 
Burada sistem, matrisadan istifadə edilərək elə təsvir edilir ki, sistemin bütün hissələri 
(elementləri) bir – biri ilə əlaqələli olur. Bu əlaqələri analiz edərək sistemi sadələşdirib, 
əsas dəyişənləri (amilləri)müəyyən edirlər. Bu metod praktikada 2 halda istifadə edilir: a) 
qərar qəbulunda- bu zaman əsas dəyişənləri taparaq  bu dəyişənlərin idarə olunması - 
dəyişdirilməsi vasitəsilə seçilmiş məqsəd yerinə yetirilir; b) gələcəyi proqnazlaşdırmaq 
üçün. Bu zaman 1) əvvəl bütün dəyişənlər müəyyən edilir 2) bu dəyişənlər struktur analiz 
matrisasında qarşılıqlı əlaqələr formasında yazılır 3) sonra MİCMAC metodu ilə əsas 
dəyişənlər seçilir.  
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Daha sadə və ümumi izah edildikdə struktur analiz rasional yanaşma və ya sistemik 
yanaşmadır. Burada obyekt – problem, vəzifə,  arzu edilən funksiya, qurğu, maşın mühit - 
istənilən şey öz tərkib hissələrinə bölünür - reallıqda və ya fikirdə. Hər hissənin rolu, 
funksiyası yaşama şərti, digərindən asılılığı və axtarılan həlli ödəyəcək yeni kombinasiya 
tapılır.Yəni qoyulmuş problemin həlli tapılır. Bu üsuldan problem  həllində , strategiya 
müəyyən etdikdə, konstruksiya etməkdə,  planlaşdırmada istifadə edilir. Məhz bu üsulla 
20 əsrin 70-  ci illərində ABŞda idarəetmənin böhranı, sənayenin dağılması, firmaların 
bankrot olması, böyük inflyasiya, durğunluq problemləri həll edildi ( PJ Hartwick et al. 
1996).  Sonralar Amerikanın hegemon olması üçün strategiyalar quruldu  və o indi 
dünyanın jandarmı, super dövləti rolunu oynayır.  
Nümunə olaraq  aşağıda Mişel Kodetin (1993) struktur analiz vasitəsilə 1993-cü ildə 
Avropanın gələcəyi üçün seçdiyi 11 əsas trendlər təsvir olunur. 
1. Demoqrafik qeyri -  balans və Cənub-Şimal və Şərq -Qərb miqrasiya axını 
Təsviri: əhalinin azalması , doğumun azalması , əhalinin qocalması-nəticəsdə 3-cü 
ölkələrdən azolması, Cənubdan, Şərqdən gələn miqrantların yeni problemlər yaratması 
azlıqların artıb əsas əhalini ötməsi. 
2. Fiziki mühitə olan təhlükələr və keçmiş inkişafın neqativ təsiri 
Təbiətə zərərli təsir - Çernobıl faciəsi, hava və suyun keyfiyyətinin pisləşməsi, karbon 
qazının çoxalması, istilik effekti, temperaturun 2-6 C artması, buzların əriməsi, 
Qolfstrimin yavaşıması (qeyd: əlavə mənimdir) səhraların artması, yağışların azalması, 3-
cü ölkələrdə təbiətin deqradasiyası nəticəsində milyonların həyatının pisləşməsi, plansız 
şəhər və əhali demoqrafiyasının (sayı)  inkişafı, meşələrin qırılması, torpağın yorulması, 
duzlaşması. Nəticədə su, ağac , suvarılan torpaq çatışmazlığı yaranır. Cənub ölkələrində 
təbitətin xarablaşması quraqlıq və sellərə gətirəcəkdir, bioloji müxtəlifliyin azalması - 
tropik meşələrdə heyvan və bitki növlərinin məhvi, turşu yağışları Avropa və Şimali 
Amerikanın göl və meşələrini korlayır. Əhalinin kənddən şəhərlərə köçməsi torpaqların 
boş qalması, xəstəlik , zorakılıq cinayətkarlıq,  kasıblıq yaradan şəhər ətrafı zonaların 
yaranması və bunların böyük problemlər yaratması, çirklənmə. 
3. Qanunsuzluq və turbulent beynəlxalq mühit 
Nizamlayıcının olmaması üzündən 3-cü ölkələrdə daxili sosial partlayışlar,  dövlətlər 
arası konfliktlər, gələcəyin sosial vulkanları bu günün trendlərindəndir: sürətli insan 
artımı, qeyri - bərabərlik – varlı,  kasıblar yanaşı durub, urbanizasiya, qiqant meqapolislər 
şəhərə deyil, daxmalara oxşayır,  beynəlxalq valyuta qeyri - stabilliyi - dolların siyasi 
vasitəyə çevrilməsi. İnkişaf etmiş ölkələrin  eqoist siyasəti, bütün məhsul və xidmətləri 
özlərinin əlində cəmləşməsi, beşdə dörd satış bazarlarını əllərində saxlaması . 
4. Zəyif, nizamsız, qeyri - bərabər və qarşılıqlı asılı olan inkişaf. 
Dövlətlər çox qeyri - bərabər inkişaf edirlər, qonşular arasında gərginlik yaradır, 
beynəlxalq qanun və qaydalar yaratmaq mümkün deyil. Hər birində spesifik tormozlar 
var.  
5.Yeni enerji qiymətləri artımı,  əgər bu həmişə  yavaş - yavaş  olsaydı,  xeyirli olardı. 
Qiymətlərin qalxması iqtisadi tədbirlər və enerjini əvəz etməyi həvəsləndirir. 80 -cı 
illərdə neftin qiymətinin düşməsi sonrakı 90 - cı illərdəki qəfil qalxmağı - şok vəziyyəti 
yaratmışdır. 
6. Yeni texnologiyaların seli: yeni  rəqabət qaydası 
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Yeni texnologiya, yeni məhsul, xidmət, məhsuldarlıq gətirir, lakin təhlükələr də iş yerinə 
azadlığa gətirir. Kompaniyanın təşkili keyfiyyəti və məlumat sistemlərinə malik olması 
yeni rəqabət yaradır. Kiçik güclü istehsalla kütləvi istehsal yaranması; aşağı maaşların 
müəyyən edici amil kimi üstünlüyünün əhəmiyyəti azalır; bazara uyğun tez  adaptasiya 
edilən avadanlıq; başqa firmalarla əməkdaşlıq, birləşmə ehtiyacı; elmi tədqiqat , bazarın 
və  texnoloji ehtiyatların effektiv idarəsi   strategiyası ilə  möhkəm birləşməsi. 
7.  Yeni beynəlxalq və regional nizamlama ilə əlaqədar  idarəetmənin evolyusiyası. 
Qapalı qalmış beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuş müəyyən fəaliyyətlərin, bazarın , 
regionların rəqabətə açılması; yeni qaydaların, standartların xidmət sahələrində -  bank, 
sığorta qəbulu və rəqabətliliyi və qeyri - müəyyənliyin aradan qalxması; sağlamlıq və 
gigiyena qaydalarının effektivliyi . 
 8.  Dünya maştabında  əsas rol oynayan dövlətlərlə iqtisadi rəqabət. 
Kompaniyalar arasında bazarın bir hissəsini ələ keçirmək uğrunda kəskin sənaye və 
ticarət, texnoloji rəqabət, hansı ki qlobal olmuşdur, davam edəcəkdir. Bu rəqabətə artan 
əməkdaşlıq və  strateji alyanslar qoşulacaqdır. Multimilli kompaniyalar bir çox kiçik 
firmalarla əməkdaşlıq edirlər. 
9. Sənaye(istehsalda) iş vəzifələrinin sayının azalması və xidmət sahələrində qalxması 
Avropada sənaye istehsalı 1970-90 illərdə 40 % artmış, işlə məşğulluq 30% azalmışdır. 
Texniki tərəqqi nəticəsində az miqdarla adamla böyük miqdarda iş görülməsi mümkün 
olmuşdur.  Kənd təsərüfatında olduğu kimi sənaye məhsulu istehsal etməyə əhalinin 
10%-i kifayətdir. Xidmətlər sahəsi -nəqliyyat əyləncə və istirahət; su; elektrik; qaz; 
təmizlik.; ictimai idarəetmə, təhsil və sağlamlıq sahələri   sənaye ölkələrində 55-60 % 
əmək qüvvəsini məşğul edir. Kompaniyalarda məhsul istehsalından başqa digər 
funksiyalar daha sürətlə inkşaf edir. Bu təşkilat,  maliyyənin idarəsi, texniki xidmət və 
təmir, əlaqələndirmək və məlumatın emalıdır. Lakin Fransada xidmət sahələri sənaye və 
kənd təsərüfatında iş yerlərinin azalması müqabilində 3 dəfə az iş yeri təklif edir,. Ona 
görə  işsizliyi həll etmək üçün xidmətlərin eksportu məsələsi meydana çıxır.   
10. Maddi rifah (Welfare)  dövlətinin krizisi 
 Avropa, ABŞ və Yaponiyada zəruri vergi və sosial sığorta tutulmaları artaraq indi  milli 
məhsulun 45 %-ni təşkil edir. Bu  səhiyyəyə artan xərclər  şəraitində sosial aktivlyi 
azaltmadan hədsiz qalxa bilməz. Bu zəruri tutulmaların azaldılması  ilə əlaqədar olaraq 
dövlətin iqtisadiyyatda rolunu azaltmaq və kompaniyalara imkan vermək ki, özlərini 
maliyyələşdirsinlər və çox işləmək və  qazanmaq istəyənləri məhdudlaşdırmamaq 
fonunda  vacıb görünür. Lakin vergilərin azaldılması  büdcə defisitini pisləşdirməmək 
üçün dövlət qulluqçularının da əmək haqlarını azaltmağı və ya sosial sahənin maliyyəsini 
azaltmağı zəruri edərdi. İctimai xərclər də 1990-cı ildə Fransada ÜDM-nin 52% -ni 
tutmuşdur, lakin ictimai borclar 20%-dən 40 %-ə qalxmişdir, bu ödənməlidir və 
inflyasiya yenidən qayitmalıdır. Maliyyə krizisinin arxasında habelə Maddi Rifah dövləti 
durur. Güclü dominant və yarım -intervensionist  dövlət insanlar üçün daha sərfəli olduğu 
üçün onlar çalışırlar dövlət aparatının vəzifələrini ələ keçirsinlər. Dövlət özünü 
korporasiya kimi aparır, bəzi sosial qruplar digərindən yaxşı vəziyyətdə olaraq, təzyiq 
edərək  dövlətdən - ümumin mənafeyi zərərinə - artıq xeyir almaq istəyirlər. Dövlət 
gəlirinin yenidən  bölüşdürülməsi mübarizəsində dövlət güclünün  qanununun tərəfdarı 
olur. Sosial sülhü qorumaq üçün dövlət işsizlərə yarım əmək haqqı verməlidir. Dövlətdə 
habelə effektivlik krizisi mövcuddur. Belə ki, o daha xalqa hesabat vermir . Dövlət ən pis 
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bossa çevrilmişdir. Maliyyə krizisi onu, dövlət   qulluqçularını (sosial  xidmət , 
səhiyyə,təhsil və s. ) məmurları nisbi kasıblıqda saxlamaqa məcbur edir. Bir çox 
administrasiyalarda işə məmurların  iclaslara gəlməməsi 1980- ilə nisbətən 3 dəfə 
artmışdır. Onlar  öz   hesablarına məzuniyyətlər alaraq zəruri gəliri digər işlərlə əldə 
etməyə məcbur olurlar.(Qeyd: Azərbaycanda isə belə çıxış yolu  istifadə olunur, lakin  
burada əsasən insanlar orta və aşağı vəzifələrə böyük rüşvət verib gələrək  çatışmayan 
gəliri məhz xidmət etdikləri adamlardan (rüşvətlə), əmlakdan, vəzifənin və avadanlıqların 
digər istismarından çıxarırlar. Bununla Azərbaycan Fransadan fərqlənir) Kodet qeyd edir 
ki, ali vəzifələrdə işləyənlərə əlavə, vergi çıxılmayan subsidiya verilir. Və yuxarılar məhz 
nəyin səhv olduğu nümunəsini göstərirlər. Bu zaman onların haqqı varmı bazarda alma 
oğurlayanı  məhkəməyə çəksinlər? Vergilərin işi öldürdüyü bir zamanda dövlət, 
qulluqqçularını təhqir olunmuş (aşağı) vəziyyətdə saxlayaraq , o, pozucu,  nəinki 
nizamlayıcı rol oynayaraq öz vətəndaşları üçün pis nümunə olur və dözülməz olur. 
Reallıqda  hakim güc dövlət aristokratiyasının əlindədir , hansı ki çox az  saylı və 
xoşbəxtdir. Beləliklə, bir neçə min ailə “təsadüfən” nəsildən nəsilə keçən ən yaxşı iş 
vəzifələrinə sahib olmaq monopoliyasına malikdir.  
11. İnsanların sosial iqtisadi  siyasi həyatdan uzaqlaşdırılmasının yeni formaları  
Üç böyük naməlumluq amilləri: 

1. Yeni texnologiyaların işə düşməsi proqnozdakı kimi sürətli olacaqmı? 
2. İşin və məşğulluğun  metamorfosası( tam çevrilməsi -dəyişilməsi) 
3. İnkişaf etmiş dövlətlərdə həyat tərzinin evolyusiyası və sosial təşkili 

 
 
BƏŞƏRİYYƏTİN GƏLƏCƏYİ ÜÇÜN PROQNOZLAR 
 
 Aşağıda ən çox müəyyənedici  üst  sistemin və ən üstün müəyyənedici  daxili amilin 
(elementin) təsiri metodu ilə  Azərbaycan və  Yer kürəsi bəşər sisteminin təsviri və 
onların zəruri gələcək dəyişiliklərinin istiqaməti və vəziyyətlərinin öncə görməsi təsvir 
edilir. 
 
Dünyanın siyasi sistemi haqda proqnozlar 
Sistemin qısa təsviri: Dünya siyasi sistemi  2005 –ci ilə olan məlumata görə 191 
dövlətdən ibarətdir. 
Dövlətlər xalqların yaşadıqları ərazilərdə  son  təşkili  formasıdır. Hər birinin strukturu 
dövlət idarəetmə təşkilatından, məhkəmədən, parlamentdən , iqtisadi hissələrdən və 
cəmiyyətdən ibarətdir. Parlamentlər ölkələr daxilində qruplaşmaların qanunlar hazırlamaq 
üzrə kiçik modeli olaraq onların mübarızəsi və nəticədə qanunverici çoxluğun 
yaradılması prosesi ilə qrupların mənafelərini güclərinə proporsional olaraq qoruyur. Bəzi 
ölkələrdə  daxili və xarici siyasəti müəyyən edirlər. Son nəticədə bu siyasət kapitalist 
sinfin və bəzi yerlətdə,habelə lobbilərin qanun, sərəncam formasında məhsuludur.  Bəzi 
ölkələrdə hər  böyük  gəlir gətirən mülkiyyəti olan adamların lobbiləri var. Lobbilər 
deputatların fikrinə təsir imkanlarına malikdır. Bəzi ölkələrdə zəhmətkeş insanların,  
tələbələrin, gənclərin də lobbiləri var, əksər ölkələrdə onların bilavasitə müdafiəçiləri 
yoxdur. Lakin bu əmək, gənclik və tələbə, qadın  lobbiləri az rol oynayır. Məhz bu səbəbə 
görə siyasətlər həmişə kapitalist sinfin mənafeyini üstün təmin edir,  zəhmətkeşlər  və 
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digər qruplar isə etiraz hərəkətləri etməsələr, mənafeləri ümumiyyətlə müdafiə olunmur. 
Lakin hər etirazlar da qəbul olunmur. Lobbilər həm ədalətə, həm də ölkə cəmiyyəti üçün 
çox zərərli siyasət aparılmasına,  beynəlxalq aləmdə isə istismarçı qəsbkar siyasəti,  başqa 
xalqlara qeyri - bərabər siyasət aparılmasına səbəb olurlar.  Deputatlar pul ilə satın alınır, 
güclü təbliğatla onların fikri çaşdırılır, millətçi, sənaye, bank,  hərbi sənaye, ordu 
lobbilərinin xeyrinə qərar verilməsinə səbəb olur.  Bəli, azad ölkədə hər şey absolyut 
azaddır, ölçü, sərhəd,olmadan. Bunlar hamısı demokratik adlanan ölkələrin tipik 
təsviridir, qeyri - demokratik ölkələrdə isə deputatların rolu yoxdur, əsas hakim ölkənin 
diktatorudur. Beynəlxalq hegemon dövlət  üçün belə ölkələri özünə xidmət etməyə 
yönəltmək daha asandır, bu iş ölkənin başçısını və yaxın adamlarımnı pul ilə ələ almaqla 
edilir.  Dünyanın əksəriyyəti kapitalist, az hissəsi sosialist sisteminə (Çin, Şimali Koreya, 
Kuba) mənsubdur. Sosialist  sistemi dünya üçün təhlükə törətmir. Lakin kapitalist ölkələri 
böyük təhlükə mənbəyidir. Bu təhlükənin əsas səbəbi kapitalın dünya ağalığına sahib 
olması və  hər bir xalqdan,  ərazidən varlanmaq üçün istifadə etməsi məqsədidir. Bu 
məqsədi həyata keçimək üçün  kapital insanlara onların ehtiyacı olduğu mallar təklif 
etməklə bərabər,  böyük miqdarda qeyri - qanuni üsullardan istifadə edir:  zərərli 
ehtiyaclar yaradır, mədəniyyət və insanlığa böyük zərər vurur; məsələn, narkotikanı 
yaymaq və s. satmaq, saxta  və zərərli qida məhsulları, dərmanlar düzəltmək, mədəni 
dəyərləri saxtalaşdırmaq, insan əxlaqını pozan,  insanı öldürməyi, döyüşməyi, 
düşmənçiliyi öyrədən film,  davranış təbliqatı, qadın alveri; genləri dəyişilmiş və zərərli 
məhsulları- düyü, ət, quş ,qarğıdalı, buğda və s.   və zorla Afrikaya, digər kasıb ölkələrə 
satmağı, valyuta dəyişmə oyunları. Bu sistemin yaratdığı  təhlükələr ümumiləşdirilərək 
aşağıdakı kimi təsəvvür edilə bilər: 

1. Silahlanma, silah satışı, konfliktlər yaratmaq. 
2. Dünyanı kasıblar və varlılar qrupuna bölmək.  
3. Böyük istehlakçılığ  həyat tərzi yaradaraq və təbliq etməklə nəticədə təbii 

sərvətlərin sürətlə qurtarması və təbiətin zibillənməsi. 
4. Kiçik dövlətləri böyüklərə nökər olmağa məcbur etməklə, valyuta mübadiləsi, 

dünya təbii sərvətlərini daha sürətli istifadə edib axırına çıxmaqla.. 
5. Təbiəti - meşəni, torpağı, çayları xarabazara çöndərmək. 
6.  Dünyada və regionda, hər dövlətdə hegemon qrup yaradaraq  ədalətsizlik, 

istismar, sosial gərginlik yaratmaq. 
7.  Dünyanın xəritəsini yenidən öz bildiyi kimi çəkmək. 
8. Hər qurumu – iqtidaiyyat, elm və texnologiyanı, mədəniyyət  və əməyi 

hegemonun xeyrinə işləməsinə tabe etmək; onların hegemonun təyin etdiyi həyat 
səviyyəsində və qaydasında yaşaması və xidmət etməsi.    

 Belə bir fikir aksiomadır ki, insan cəmiyyətlə və təbii mühitlə əlaqədə yaşayır. İnsanın 
inkişafı, həyat şəraiti cəmiyyətin təşkili və idarəsindən, qanunlardan, iqtisadi 
prinsiplərdən, texniki vasitələrdən, elm və texnikanın inkişafından asılıdır. Demək, 
insanın normal yaşaması üçün bunu təmin edə biləcək iqtisadi idarə prinsipləri, düzgün 
təşkil formasının  tapılması lazımdır. Lakin hər bir məhdud avtonom ərazidə insanların 
həyat səviyyəsi müxtəlifdir və onlar müxtəlif qruplara bölünür, yaxşı yaşayandan 
kasıblara, dilənçilərə qədər. 
Sonsuz sayda tədqiqatlar və hər kəsin öz yaşadığı ərazidə gəldiyi nəticə budur ki, hamının 
yaxşı yaşaması üçün hər bir təbii ehtiyatlar və insan qüvvəsi və onun yaratdığı nemətlər, 
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biliklər var;  Təbiət və bilik, bacarıq imkanları, zəka hamının  yaxşı yaşamasına imkan 
verir. Lakin buna mane olan ictimai təşkil sistemləridir - yəni dövlətlərdir. 
     Belə tədqiqatlardan biri də Donella Meadovs və başqalarının  yazdığı Beyond the 
limits (Sərhədlərin arxasında) kitabında verilir (1992). Bu kitabda dünya inkişafının 
komputerlə modelləşdirilməsi nəticələri təsvir olunur. Qeyd olunur ki, dünya inkişafı elə 
konstruksiya edilə bilər və elə  ekoloji və iqtisadi müvazinət yaradıla bilər ki,  hər insanın 
maddi ehtiyacları təmin edilər və onlara fərdi potensiallarını istifadə etmək üçün  
bərabər imkanlar verilə bilər . Komputer modeli, əhali artımı , sənayeləşmə, 
çirkləndirmə, qida məhsulları  istehsalı və təbii ehtiyatların tükənməsi xarakteristikları ilə 
təsvir olunan dünyanın miqdarca artımında limitlərin olduğunu aşkar edir. Belə ki, bu 
limitlərin keçildiyi tərzdə insan inkişafı və sənaye imkanlarının  dağılması baş verə 
bilər.Yəni aşağıdakı xarakterli cəmiyyət yarana bilər: 

- yeraltı suların, meşələrin, balığın, yararlı topaqın miqdarının aşağı düşməsi; 
- çirkabın və tullantı  qalaqlarının artması; 
- daha uzaq, dərin  və dağıla bilən ehtiyatların əldə edilməsi üçün daha çox 

kapitalın, enerjinin, materialların və iş, əmək ehtiyatlarının sərf edilməsi; 
- əvvəllər pulsuz olan yeni xidmətlərin yaranması:  kanalizasiya, selllərə nəzarət, 

havanın təmizlənməsi, zəhərli maddələrə nəzarət, torpağı bərpa, bitki, heyvan 
növlərinin saxlanması xərcləri, qaçqınlara yaşayış şəraiti yaratmaq(mənim 
əlavəmdir); 

- yanacaq mənbələrini  müdafiə etmək və yataqlardan  istifadə hüququ; 
- infrastrukturların xarablaşması; 
- insan ehtiyatlarına az xərc çəkilməsi: təhsil, sağlamlığı qoruma, mənzil; 
- ehtiyatları ələ keçirmək üzrə və ya çirkləndirmə hüququ əldə etmək üçün 

münaqişə. Az sosial həmrəylik, daha çox dalaşma, varlılarla kasıbların artması. 
 Dünya 3  komputer modeli baş verə biləcək dağılmanın qarşısını almaq üçün 6 yol 
göstərir: 
- real vəziyyət haqda məlumatın vaxtında toplanması; 
- vəziyyətin pisləşməsinə  reaksiya vaxtını sürətləndirmək; 
- bərpa edilə bilməyən ehtiyatların istifadəsini azaltmaq; 
- bərpa olunan ehtiyatların eroziyasınıın qarşısını almaq; 
- bütün ehtiyatlardan maksimim effektli istifadə etmək; 
- əhalinin artımını və fiziki kapitalı ( infrastrukturu) yavaşıtmaq və saxlamaq; 
Kitabda aşağıda seçilmiş 3 problemin həlli üçün yeni düşüncənin lazım gəldiyi deyilir: 
1) kasıblıq 2) işlə məşğulluq 3) qeyri - material ehtiyacların gücləndirilməsi -material 
ehtiyacların azaldılması. 
     Kitabın son gəldiyi nəticə Dayanıqlı Cəmiyyət yaradılması təklifidir ki, bu bir çox 
nəsillər dövründə dağılmadan dura bilər, kifayər qədər elastik və müdrikdir. Qeyd edilir 
ki, Dayanıqlı cəmiyyətdə əhali, kapital və texnologiya elə balanslaşdırılır ki, adam başına 
düşən maddi nemətlər ona uyğundur və cəmiyyətin maddi və enerji məhsuldarlığında  
bərpa olunan ehtiyatlardan istifadə dərəcəsi bərpa dərəcəsini keçmir və çirkləndirmə 
dərəcəsi mühitin  qəbul edəcəyi dərəcədən artıq deyil. Dayanıqlı cəmiyyətin daha  
ədalətli, bərabər, daha azad  olması arzu olunur.  
   Göründüyü kimi dayanıqlı cəmiyyət məhz rasional cəmiyyətin mahiyyətini onun 
məqsədlərini əks etdirir. Lakin dayanıqlı cəmiyyət bir ideya kimi söylənir, onun həyata 
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keçməsi yolu göstərilmir və  mövcud hakimiyyətlərin bu cəmiyyəti qura biləcəyi güman 
edilir. Lakin burada böyük səhv vardır. Çünki dövlət hakimiyyətləri belə cəmiyyət 
qurmaqa qadir olsaydlar, bunu artıq qurmuşdular. Onlar kapitalın nümayəndələri və 
böyük kapitalistlər olduğu üçün şəxsi və qrup mənafelərini ictimai mənafeyə qurban 
vermək istəmirlər.  
     20-ci əsrin sonlarında yaradılan Dayanıqlı Cəmiyyət ideyası  rasional Cəmiyyət 
ideyası ilə müqayisədə  utopik məna daşıyır. Dayanaıqlı cəmiyyət ideyası yaxşı arzudur . 
Bu cəmiyyəti necə qurmaq və necə bu məqsədləri həyata keçirmək məsələsini müəlliflər  
həll etmir. Bu nəzəriyyə kapitalın məqsədlərinə və mənafesinə toxunmur,  ancaq yaxşı,  
dayanıqlı,  bərabərlik, ədalətli yaradıcı cəmiyyət arzu edir. Və deyə bilmir ki, bu cəmiyyət 
necə yarana bilər. Bu ideya utopik və  idealist  arzular kompleksidir və nəzəriyyə 
statusuna uyğun gəlmir.  Böyük bir ziddiyyəti - kapitalın istismarçı xarakterini, insanların 
isə istismar olunmadan yaşama arzularını birləşdirən optimal həllini vermir.  
      Müəllif xəyalən elə düşünür ki, mövcud ictimai quruluşlar və şəxsi sahibkarlar bu 
məqsədləri qarşılarına qoya, bu cəmiyyəti yarada bilərlər. Lakin bu absolyut olaraq 
mümkün deyil. Belə ki, belə problemlərlə  xarakterizə edilən  vəziyyəti bu ictimai 
quruluşlar , kapitalistlər yaratmışlar, bu onların mənafeyinə uyğun olmuşdur. Kapitalist 
yaşama üsulu və  hegemon qrupların idarə etməsi hər hansı bir yaxşı cəmiyyətin 
layihələndirilməsinə və qurulmasına imkan vermir, çünki şəxsi və qrup dominantlığı 
mənafesi buna mane olur. Yeganə olaraq Rasional cəmiyyət konsepsiyası bu problemi - 
dayanıqlı rasional cəmiyyət yaratmaq üsulunu və idarə metodunu verir. 
     Bu ideyal arzuları, yalnız rasional cəmiyyət özünün iştirakı ilə qanun və qərar vermə 
və  idarəetməsilə və  iqtisadi,  sosial, mədəni, şəxsi yaradıcılıq və əməyi tətbiq etmə 
imkanları prinsipi,  rasional həyat  prinsipləri qəbul ediləndən və işə salınandan sonra 
əldə edilə bilər. Bu , insanların yeni rasional prinsipləri  - Rasional Cəmiyyət 
konsepsiyasını öyrənməsi, şüurların aktiv dəyişməsi və təşkilatçılıq işi nəticəsində baş 
verə bilər. Ölkələrin və dünyanın səmərələşməsi üçün belə ideyalar və bir çox digər 
tədqiqatçıların hazırladıqları məsləhətlər bəşəriyyətin, konkret cəmiyyətin mövcud təşkili 
və idarə sistemi tərəfindən qarşısı alınır, kağız üzərində qalır. 
Cəmiyyətin dəyişilməsi maraqlı qüvvələrin fəaliyyəti nəticəsində ola bilər.  
Əvvəl bütün insanları, icmaları, dövlətləri  təbliğatla, yeni təşkilat struktutu təklif etməklə 
və əsaslandırmaqla, öyrətməklə, izah etməklə maraqlı etmək lazımdır.  
     Müasir hakimiyyətlər və kapital qurumları cəmiyyətin effektiv dəyişməsinə maraqlı 
deyillər , onlar ancaq öz kapitallarının hədsiz artmasında  və dominantlıq məqsədlərinə 
çatmaqda maraqlıdırlar. Ölkə hakimiyyətini və dünya idarəsini əlinə keçirmiş kapital 
bəşəriyyətin effektiv inkişafı üçün tormozdur. Bu idarə sistemi sinfidir, qruplarındır, 
bütün cəmiyyəti ifadə etmir və ondan onun mövqeyini soruşmur. Onun istifadə etdiyi 
siyasət, dünya - görüş, dəyərlər,  mətbuat , din, mədəniyyət, istehlakçılıq – “kim çox 
yeyər, kim daha bahalı, dəbdəbəli evə maşına malikdir” yarışı , “Gəlirin ən çox artımı 
daha yaxşıdır” prinsipi - hamısı kapital sahibinin həyat prinsipidir. 
 Rasional cəmiyyət nəzəriyyəsi yeganə olaraq  cəmiyyətin rasionallaşdırması üçün üsul və 
yol göstərir. Bu  yol cəmiyyətin qanunlarında  və idarəsində,  qaydalarında 
standartlarında,  sənədlərində, sosial razilaşmalarda cəmiyyətin bilavasitə iştirakına imkan 
yaradılmasıdır. Mövcud rəhbərlərin isə dominant hüquqlarından məhrum edilməsidir. Bu 
yol yeni ədalətli və istismarın ləğv edildiyi iqtisadi və effektiv prinsiplərdir. 
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Kamil cəmiyyəti  lazımı maraqlı qüvvələri təşkil etməklə, yeni rasional dünyabaxışlar və  
səmərəli ideyalar yaratmaq və təbliğ etməklə yaratmaq olar. 
Dəyişilmə hökmən yeni baxış, fərqli prinsiplər və mədəniyyət, yeni idarə sistemi tələb 
edir. Bunlar olmasa dünya ciddi dəyişməyəcəkdir. 
 
Bəşəriyyətin inkişafında ən ümüumi tendensiyalar: 
 
1. Zaman keçdikcə inteqrasiya effektiv idarə ehtiyacları nəticəsində dünya idarə 

sistemləri yaranır- qloblalaşma prosesi davam edir. Ümumi dünya dövlətinin 
elementləri yaranmaqda və birləşməkdə davam edir  

2. Hazırda qloballaşma daha çox iqtisadiyyatda gedir, bu o deməkdir ki,  hegemon 
kapital bütün dünyanı böyük  azad bazara və aad istismar və gəlir zonasına çevirmək 
istəyir. Bu prosesin təşəbbüskarı böyük kapitalistlər, 7 və 22 ən varlı kapitalist 
dövlətləri birliyidir. Bunu başa düşərək əleyhdar zəhmətkeşlər prosesə əks  hərəkatda 
birləşmişlər. Qloballaşmaya çalışan kapital sahibləri  hər yerdə olduğu kimi yenə də 
öz mənafelərini güdərək başqa məsələlərin qloballaşmasını istəmirlər. Məsələn, onlar 
əməyin qloballaşmasını,  diplom və peşə sertifikatların bərabər hüquqda tanınmasını,  
azad miqrasiyanı,  əmək hüquqlaının,  tibbin, təhsilin, təhlükəsizliyin, dövlətlərin, 
xalqların bərabər hüquqlu olmalarının, eyni məhkəmələrin ,eyni qanunların tətbiqini, 
sosial təminatların, məhkəmənin və s qloballaşmasını yəni bərabərliyini- dünya üzrə 
eyni olmasını  və eyni cürə tətbiq olnmasını, Dünya demokratiyasını  istəmirlər. 
Çünki bu problemləri onların özləri yaradırlar və onların məqsədi ancaq  dünyanın 
hesabına varlanmaq və harın yaşamaqdır. Baxmayaraq ki, özlərini ikiüzlü olaraq 
uyğun dinin daşıyıcıları adlandırırlar. Halbuki dini təlim onların bu siyasətləri 
əksinədir. Dini təlimin əsasında məhz ədalət, düzlük, əxlaq durur.  

3. Vahid dünya birliyinin və idarəsinin yaradılması,  qloballaşma prosesi yer üzündə 
ədalət və sülhün bərqərar olmasında bir çox problemlərin həllində əhəmiyyətli  
addımdır.  Hazırda bu proses hərtərəfli və hamı üçün faydalı deyil, yalnız 
hegemonlar kapital sahibləri üçün xeyirli formada aparılır. İngilis - Amerikan 
hegemonizminin məqsədi dünyanı böyük ticarət  maqazasına döndərmək, ölkələrin 
təbii ehtiyatlarını öz əllərinə keçirməkdir. 

4. İlk ibtidai icmalar yarandıqda qismən bərabər hüquqlar olur, sonra  quldarlıq və 
feodalizm, kapitalizm dövründə hüquqlar qeyri - bərabər olur. Kapitalizmdən post-
kapitalizmə - imperializmə keçdikdən sonra yenidən hüquqların qismən 
bərabərləşməsi prosesi başlayır  (müasir dövr). 

5.   Kapitalist münasibətlər nəticəsində  qiymətlər və əmək haqları, gəlirlər bir - biri ilə 
yarışaraq artır. Ən yüksək inkişaf etmiş ölkədə ən yüksək qiymətlər; zəyif inkişaf 
etmiş ölkədə ən aşağı qiymətlər və əmək haqqı- gəlirlər olur. Buna qiymətlərin 
artması qanunu deyilir. Tezliklə beynəlxalq ticarət nəticəsində qiymətləri aşağı olan 
ölkələrdə qiymətlər artıb yüksək səviyyədə duracaqdır. 

6.  Qanunların,  idarəetmənin fasiləsiz səmərələşməsi, elm - texnikanın inqilabi 
inkişafı,  istehsal, xidmət, texniki vasitələrinin inkişafı,  insanın maddi rifahının 
artması, yaşayışın yaxşılaşması istiqaməti üstün olur. Bu istiqamət cəmiyyətin, 
dövlətin və biznesin və təbiətin qarşılıqlı çəkişməsi və əlaqələri prosesilə  zəruri 
nəticə kimi meydana gəlir . Rahatlıq : Nayrahatlıq (Problemlər) =K  
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kifayətlənməmək əmsalı həmişə eyni qalır və dəyişiliklərin səbəbi, stimulu  
funksiyasını daşıyır. Bu səbəbə görə  bir problemi həll edən insan , icma , dövlət 
sevinə bilmir. Yeni problem köhnənin  yerini tutur,  ərazi və ya icma, dövlət daxili 
elementlərin öz ehtiyacını ödəmə, yaşama uğrunda qarşılıqlı əlaqələri nəticəsində 
yeni ideya və potensiala malik  insan, qrup , sinif, məqsəd, fəaliyyət, strategiya və 
taktika, plan, şüar, mif meydana çıxır. Eynilə dövlətlər arası proses nəticəsində 
hegemonlar (qabaqcıllar), tabelər, asılılar və onların yeni - strategiyaları , 
məqsədləri, şüarları, metod və fəaliyyət tipləri meydana çıxır.  Güclülərin ətrafında 
bir az zəyiflər toplaşaraq böyük dövlət birlikləri – ittifaqlar,  müqavilə  iştirakçıları 
yaranır. Daha zəyif və kiçiklər də hər hansı birliyə qoşulmağa məcbur olur.  

7. Keçmiş tərbiyə, təcrübə, yaddaş , düşüncə, adətlər , mədəniyyət, həyat tərzi 
yeniləşməyə qarşı, inkişafın tormozu kimi çıxış edir. 

8. Sekulyarizasiya - insanların dini düşüncədən imtinası, dini baxışlardan imtinası, 
inamsızlığı dini təsirin zəyifləməsi - davam edir 

9.  İnkişafa kömək edən qüvvələr ilə ( elm və texnika, demokratiya, sərbəst düşüncə)  
mane olan qüvvələr (xürufat, avtokratiya, nadanlıq və savadsızlıq qeyri - – 
demokratiya)  fasiləsiz toqquşmadadır və hər hansı birinin bir az üstünlüyü ilə  
şeylərdə, icmalarda, dövlətlərdə dəyişilmələr baş verir.  Geriyə çəkən qüvvələr güclü 
olduğu tərzdə ölkə inkişafı uzun müddət yerində qalır. Lakin tərəqqi qüvvələri 
hökmən nə vaxtsa yenə qələbə çalır və irəli addım edilir. Məhz buna görə ümumi 
istiqamət irəlidir, geri qüvvələrə görə sürət dayansa da, az olsa da. Yeniləşmə üçün  
tələb olunduğundan 25-30 % artıq qüvvə tələb olunur. Lakin yenilik  bütövlüklə 
köhnəni əvəz etmir, o bir kiçik ərazidən , məsələdən,  nöqtədən böyüyərək köhnəni 
çevirərək (udaraq ,yeyərək)potensialını artırır və ərazıcə və zamanca genişlənir. 
Lakin köhnəni bütün məkan və zamanda tam çevirməyə nail ola bilmir, köhnə bir 
kiçik nümunə kimi qalır, çünki bu proses başa çatmamış digər yeniləşmə başlayır. 
Beləliklə, hər şeydə köhnə(keçmiş)  təzə(indi)  və yeni doğulan (gələcək) var. 

10. Mövcud  dünya siyasi sisteminin müəyyən edici  elementi İngilis - Amerikan 
hegemonizmidir. Bu bütün digər dəyişiliklərin, hadisələrin istiqamət və mənasını -bu 
hegemona uyğun olmasını., xarakterini təyin edir. Hegemonizm dünyada bir 
dövlətin, ölkədə isə bir bir sinfin idarəsidir.  

11. .  “Mən və başqalar, biz və özgələr” münasibətlərinin kəskinləşməsi . Dünyanın 
müxtəlif yerlərində hələ rüşeym kimi olan milli, etnik, dini fərqləri olani insanlar 
arasında yenidən faşizm, millətçilik, etnosentrizm, etno-teologizm güclənir. Bu 
tendensiya fasiləsiz genişlənir, yeni ərazilər, dövlətlər, insanlar, cəmiyyətlər bu 
bəlaya yoluxur. Bu tendensiya yenidən dünyanın düşmən qruplarına bölünməsi və 
keçmiş düşmənçiliyi qızışdıracaqdır. Məsələn, Rusiyada faşizm aktiv olaraq, 
dövlətin xəlvəti sanksiyası ilə  inkişaf edir. Burada başqa millətlərə qarşı 
ksenofobiya, millətçilik faktları hər gün baş verir. Başqa millətə qeyri - insan kimi 
baxmaq özünə isə insan kimi baxmaq Rusiyanın bütün əhali qatlarında geniş 
mövcuddur və getdikcə artır. Orada fasiləsiz olaraq başqa millətlərə hücumlar və 
onların döyülməsi və öldürülməsi  adi haldır. Məsələn,  TV - 1 kanal Rossiya 17.02 
2007 - də xəbər verir ki, bir qrup Rus gənci Özbək işçilərə hücüm etmiş, bir nəfəri 
öldürmüş, onlarla adamı ağır yaralamışdır. Sonra isə deyir ki, Moskvada hansı metro 
stansiyasındasa  keçən il öldürülmüş itə bürünc heykəl düzəldilmiş və qoyulmuşdur. 
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Hansı ki həmin vaxt Moskvada böyük hərəkat başlanmış, nümayişlərlə heyvanları 
qorumaq və günahkarı cəzalandırmaq tələbləri olmuşdur. Lakin başqa xalqın 
nümayəndəsini öldürdükdə, onlar buna ciddi hadisə kimi baxmır, başqa milləti insan 
hesab etmirlər. Məhkəmə, polis isə ya günahkarı tapmır, tapsa isə cəza vermir və ya 
çox cüzi –şərti cəza verir. Eynilə, qeyd edilən dövrdə bir neçə gün əvvəl  TV göstərir 
ki, Bolqarıstanda Həbəşistanda 400 uşağa SPİD xəstəliyi yoluxdurulmuş Bolqar tibb 
personalının Həbəşistan polisi tərəfindən günahsız hesab edilməsi və  azad edilməsi 
tələb olunur. Soruşmaq gərəkdir ki, öz ölkənizdə öz uşağınıza belə iş görmüş öz 
millətinizdən olan adamları bağışlayardınızmı? 

 
Proqnozlar: 
Dünya siyasi sisteminin gələcək evolyusiyası 
1. 1992 - ci ildə Sovet dövlətinin parçalanması ilə dünyanın iki böyük  sistem kimi 
fəaliyyəti sona çatdı və bir qütblü adlanan  - ABŞ hegemonluğu  ilə  xarakterizə edilən 
yeni dünya  sistemi yarandı. Lakin bu  həmişəlik ola bilməz. Ona adekvat yeni əks 
qüvvə-blok yaranacaqdır. Bu əks  qüvvə Rusiyanın iştirakı ilə daha tez yarana bilərdi, 
lakin Rusiya rəhbərliyi hələki 2007 –i ilədək Qorbaçov kimi ABŞ və Qərbin qurduğu 
tələyə düşərək  özünü, öz rolunu dərk edə bilmir. Lakin bu zaman gələcəkdir. (Bu zaman 
2007 –ci il fevralında gəldi). Xalqların rəhbərləri idrak yolu ilə getsələr, ABŞ-ın 
zorakılıq siyasətini qəbul etməyərək onun əksinə bir neçə böyük ittifaq yaratmaqları 
ehtimal olunur. Bu ittifaqda  Cin, Hindistan, Pakistan, Cənubi Şərqi Asiya ölkələri , 
Rusiya öz satellitlərilə birlikdə,  Cənubi Amerika ölkələrinin olması, habelə İslam 
birliyinin bura qoşulması ehtimalı vardır. 
2. Böyük təsirə məruz qalan İslam ölkələri  dini, siyasi, sosial reforma  olunmaq və vahid 
birlik yaratmaq ehtiyacındadır. Bu ittifaqın yaranması 21-ci əsrdə gözlənilir. İslam 
fundamentalist və terrorçu təşkilatlarının, Al Qaidənin mövcud fəaliyyətlərini islam 
ölkələrinə heç bir xeyir vermir. Onlar bunu başa düşüb fəaliyyətlərini öz ölkələrində  
reformalarını aparılmasına və birliyin əldə edilməsinə, yeni ümumi dünyagörüş və vahid 
strategiya yaratmağa yönəltsələr, İslam ölkələri ittifaqını  yarada bilərdilər. ABŞ və 
Qərbin qorxduğu şey yalnız budur. 
3. Tezliklə sosializmdən imtina etdikləri üçün keçmiş Sovet və Şərqi Avropa xalqları 
peşman olacaqlar və sosializm prinsiplərinə qayıtmağa, lakin  qanunvericiliyi  və idarəni 
bir sinfin əlinə yox, bütün cəmiyyətin formalaşdırmasına və icra etməsi zərurətini başa 
düşəcəklər. Bu isə Rasional Cəmiyyətin vacib elementidir. 
4. Dünya xalqları Rasional Cəmiyyət prinsipləri, qanun və qərar qəbul etmə metodları ilə 
tanış olaraq bu prinsipləri daha üstün hesab edərək onu fəaliyyət üçün qəbul edəcəklər . 
Bu, Rasional dövlətin quruluşu,  rasional həyat tərzi, rasional əxlaq normaları, Rasional 
iqtisadiyyat və idarə etmə prinsipləridir; rasional təhsil və səhiyyə sistemi,insana öz 
qabiliyyətini göstərmək üçün , insana xoşbəxt olmaq üçün bütün imkanların verilməsidir.    
5. Dünyanın əbədi sülh şəraitində və effektiv inkişafı və hər insanın normal həyat şəraiti 
əldə etməsi üçün Rasional Cəmiyyət prinsipləri əsasında  vahid Dünya dövləti, vahid 
idarə, qanunvericilik sistemi yaradılacaqdır. Lakin bu dövlət heç bir sinfin və xalqın 
digəri üzərində hökmranlığı olmayacaq, çünki Rasional idarə prinsipləri hər kəsin 
bərabər hüquqlu iştirakını təmin edəcəkdir və qanun vermə və idarə etmə yalnız 
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seçilmışlərin - politikanların  məşquliyyəti deyil, hər bir   insanın real hüququ və imkanı  
olacaqdır. 
6. Yaxın 50 ildə dünya siyası sisteminin  3 (sonra 5) böyük siyasi iqtisadi bloka 
bölünməsi və birlikdə yeni dünya idarəsi orqanı  BMT idarəsi yaratması baş verəcəkdir. 
Bu 1)Rusiya bloku, 2)Avropa ittifaqı, 3)Afrika  islam ölkələri – İran, Türkiyə  bloku, 4) 
Çin bloku, 5)Hindistan – Pakistan bloku olacaqdır. İslam ölkələrinin birləşib bütöv blok 
yaratmalarına  cüzi ehtimal vardır. Daha çox islam ölkələrinin başqa bloklara  nökər və 
təbii ehtiyatlar rolunda paylanması ehtimalı var. Yalnız İslamı  reforma edərək yeni 
ümumi  və demokratik - rasional  prinsiplər qəbul etsələr, onlar birləşə bilərlər.  

7.  İnkişaf etmiş dövlətlər  inkişaf etməkdə və 3-cü  zəyif inkişaf etmiş ölkələrin təbii 
ehtiyatlarını - neftini, qazını, faydalı qazıntılarını ,  meşələrini acgözlüklə istismar edərək  
öz istehlakçı həyat tərzlərinə uyğun olaraq, tezliklə 30-100 ilə bu ehtiyatların sonuna 
çıxacaqlar. Başqa sözlə,  bütün dünya ehtiyatları   inkişaf etmiş kapitalist ölkə xalqlarının 
yüksək həyatı üçün istifadə olunur, nəticədə yerdə qalan ölkələr tezliklə hər şeydən - təbii 
ehtiyatlardan,  meşələrdən,  yararlı torpaqlardan, yaşayış vasitələrindən müəyyən 
dərəcədə  məhrum olacaqdır. Belə ki, qabaqcıl kapitalist ölkələri  onlara apardıqları 
materiallar əvəzində qəsdən heç bir texnologiya , zavod vermir, onlarda maddi texniki 
baza (itehsal-xidmət) yaratmırlar ki, heç nə istehsal edə bilməsinlər və onları  öz 
ölkələrinin mallarını almağa məcbur etsinlər. 
8. Yer kürəsinin təbii ehtiyatları azalaraq kritik həddə çatdıqda və ya bəzi dövlətlərin 
ərazilərini su basdıqda bu ehtiyatları, yaşamaq üçün torpaqları ələ keçirmək üçün   az 
ehtimalla müharibə başlayacaqdır. Çünki yaxşı boş torpaqların bəzi dövlətlərin 
(Rusiyanın, Kanadanın, Avstraliyanın və s.) əlində olması digər  insanların və onların 
dövlətlərinin orada yaşaması  üçün maneyədir. Müharibənin olmaması üçün onlar bütün 
millətlərə, insanlara  sərbəst yaşama yeri seçməyə icazə verməlidirlər. Yəqin  torpaqların 
icmalara, ölkələrə uzun müddət arendaya verilməsi də mümkün olacaqdır. 
9.  Millətlərin müstəqillik uğrunda çalışmasının səbəbi  daxil olduğu böyük millətin 
idarəsi altında əzilməsi, insan və milli - mədəni  hüquqlarının pozulması, sosial - iqtisadi 
sahədə  diskriminasiyaya məruz qalmasıdır. Əgər  dövlətlər bu səbəbi ləqv etməsələr və 
heç olmasa etnik qruplara avtonomiya verməsələr, onlar üçün pis olacaqdır. Rasional 
universal əxlaq və mədəni normalar bunu tələb edir. Bu səbəb, terrorist hərəkətləri 
stimullaşdıracaq,  əhali  fasiləsiz   qorxu altında yaşayacaq. Bir millət digərini əzə, onu 
yaxşı yaşamaqdan məhrum edə bilməz. Hər xalqın, millətin və istənilən insan qrupunun 
və hər bir insanın ləyaqətlə, insan kimi yaşamaq və öz ağlı ilə yaşamaq haqqı var. Heç 
kim, heç kimə necə yaşamağa məcbur edə bilməz. 
10. Türkiyənin Avropa birliyinə girməyə cəhd etməsi  və onun qəbul olunmaması onun 
real dünya qanunlarını  anlamaması nəticəsidir. O, bu ittifaqa qəbul edilməyəcək. Türkiyə 
yeni ideoloji və iqtisadi sosial hüquqi prinsiplərlə  digər dövlətlərlə (Şərq, Şimal, Cənub) 
daha yaxşı  ittifaq yaratmağa cəhd etməsi düzgün yoldur, bunu etdikdə isə ondan Avropa 
ittifaqına daxil olmağı xahiş edəcəklər. 
11. Yeni dünya müharibəsi ehtimalı artır, onu yaradan səbəblər əsasən dini, ideoloji 
baxışlardakı ziddiyyətlər, dünyada hegemonluq iddiası və onunla əlaqədar ölkələrin əks 
bloklar yaratması, silahlların artması və təkmilləşdirilməsi; istismar olunuan Afrika və 
Asiya, islam ölkələrinin şüurunun artması nəticəsində istismar olmaqdan imtina, bərabər 
hüquqlar tələb etməsi fonunda  onları birləşdirən başçıların meydana çıxması - bu Rusiya, 
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Çin, İran, Cənubi Amerika (Venesuela – Kuba başda olmaqla) ola bilər və hegemon 
dövlətlərin(ABŞ, Avropa) beynəlxalq aləmdən gəlir kanallarının kəsilməsi nəticəsində ola 
bilər. İslam teokratik ölkələrində kral, İmam hakimiyyətlərinin süqutu və demokratik ölkə 
yaranması, dini cərəyanlardan asılılığın ləğv edilməsi, onların birləşməsinə və hegemona 
əks bloka qoşulmasına  səbəb olacaqdır. Onları məhz müxtəlif dini cərəyanlar, krallar 
parçalayır, nəticədə bəziləri (Səudiyyə, Küveit və digərləri), Amerikan hegemonizminə 
xidmət edərək, öz dini ictimai birliyi   əksinə mövqe tuturlar.  
     Digər ehtimal isə istismar olunan qrupların şüurunun artması və bəzi kapitalist 
ölkələrində yüksək rasional sosializm qurmaq uğrunda inqilablar nəticəsi olaraq  rasional 
sosializm bloku yaranmasıdır. Məhz bu daha çox ehtimaldır, kapitalist blok öz istismar 
gəlirlərindən məhrum olmamaq üçün, daha effektiv istismar etmək və harın həyat 
keçirmək üçün yeni rasional blokla ölüm - dirim müharibəsi  etməsi  ehtimaldır. 
 
 İnsanın bioloji  və tərbiyə vasitəsilə evolyusiyası 
      Yeni parametrlərlə - üz quruluşu , kişi ya qadın, boyu bu və ya digər xarakterin 
olması, ağlının çox olması, xüsusi  ekstrasens, telepatik qabiliyyətlər,  ömür müddəti olan 
insan konstruksiya etmək və tərbiyə etmək mümkün olacaqdır. 
    Yaxın gələcəkdə Rasional – rasional quruluşlu, rasional ağıla, biliklərə vərdiş və 
adətlərə rasional həyat tərzi yaşayan, rasional əxlaq və davranışa əməl edən, yüksək 
mədəni, nəzakətli , umiversal qabiliyyətli, ictimai həyatda qanun və qərar 
hazırlanmasında iştirak edə bilən – rasional  insan yetişdirmək mümkün olacaqdır. 
Kainatın  və yerin evolyusiyası 
Dünya siklik dəyişmə qanunu ilə yaşayır.  Kainat tam fiziki qanunlara uyğun olaraq 
mövcud olacaqdır.  Yerdəki  hazırki istiləşmə  nə vaxtsa soyuma ilə əvəz olunacaqdır. 
Buzlaşma yerin fırlanma oxunun saat əqrəbi istiqamətində çönməsi və yeni vəziyyətdə 
orbitin digər cisimlərlin təsiri nəticəsində böyüməsi ilə əlaqədardır. Bu zaman indi 
ekvatorda yerləşən iki əks nöqtə  yeni şimal və cənub qütbləri olacaqdır. Bu ərazilərdə 
buzlaşma olacaq. 
 
Bəşəriyətin və xalqlarin  xilas  yolu 
 
Bəşəriyyətin özünün təşkili strukturu və özünün idarə sistemi ona bütün problemləri 
yaratmışdır. Bəşəriyyətin bütün problemləri onun ölkələrdə və dünyada - BMT - də 
qəbul etdiyi təşkili qaydasında, yəni idarə strukturunda və iqtisadi, sosial prinsiplərin 
nəticəsidir. Bəşər sisteminin istənilən anındakı   mahiyyəti yaşamaq uğrunda  fəaliyyətdə 
hər insanın qrupun millət və xalqların sərbəst qarşılıqlı əlaqələri - interplay ( mübarizə və 
əməkdaşlıq)  nəticəsidir. Bu sərbəst oyun hökmən hegemonlar – üstünlər meydana 
çıxarır- onlar isə öz növbəsində dünyanın digər hissəsinə qaydalar qoyur, öz mənafeyinə 
uyğun  idarə edirlər. Şübhəsiz bu ədalətsizlik, konflikt yaradır. Bu səbəbə görə dünyada 
qarşılıqlı əlaqələrdə ədalətə, yəni bərabərliyə, düzgünlüyə doğru ümumi istiqamət var. 
Təbii sərbəst yolla bu ədalətə çatmağa  hələ yüz, min illər vaxt lazımdır. Rasional 
cəmiyyət nəzəriyyəsi məhz bəşəriyyətə hamı üçün  ədalətin, xoşbəxtliyin əldə edilməsi 
üçün ağıl və idrakın, rasionallığın istifadəsi ilə daha sürətli effektiv  rasional yol təklif 
edir: yeni quruluş, yeni həyat tərzi, yeni dünyagörüş 
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Bu problemlərdən çıxış və effektiv rasional inkişaf üçün konkret olaraq bu yol təklif 
olunur: 
1. İstehlakçılıq dünyagörüşündən imtina və həyat tərzini dəyişmək . 
2. İnsanlara hər ölkədə imkan vermək ki, özləri qanun və administrativ idarə qərarları 

verilməsində iştirak etsinlər, bunun üçün xüsusi elektron ictimai qərar vermə sistemi, 
metod və dokumetasiya yaradılsın. 

3. Seçkilər ləğv edilsin. 
4. Dövlət quruluşu Rasional Cəmiyyət prinsiplərinə uyğun dəyişdirilsin. 
5. Yəni qanun və idarə, icra qərarları institutu yaradılsın və hər adama iştirak etməyə 

imkan verilsin; iştirakçıların bərabərlik statusu qəbul edilsin. 
6. Dövlət vəzifələrini tutmaq hamı üçün açıq elan edilsin və konkret meyarlar qəbul 

edilsin.Vəzifə tutmaq üçün ali məmurun şəxsi təsiri ləğv edilsin. 
7. Adamları icraçı vəzifələrə təyin edən elektron maşın yaradılsın, burada 

qiymətləndirmə və seçimi maşın etsin. İcraçı məmurlar yalnız onlar üçün ictimai 
qərar qəbulu sistemi ilə hazırlanmış icra layihələrini və ya dəqiq yazılmış 
funksiyaları təyin edilmiş metod və prosedur ilə icra etsinlər və bu haqda məsuliyyəti 
də konkret göstərən   müqavilə bağlasınlar. Məsuliyyət isə bütün işlərdə işləyənlər 
üçün, bütün insanlar üçün eyni hədlərdə, eyni metodla təyin edilsin. 

8. Məmurların qiymətləndirilməsi və müşahidəsi ictimai sistemi yaradılsın, onun 
nəticələrinə görə məmur məsuliyyətə ( qovulmağa, cərimə, zərəri ödəmə, töhmət, 
etimadsızlıq, mənfi keyfiyyətli davranış kateqoriyası ilə qiymətlədirilmə ) cəlb 
edilsin. 

9. Dini dünyagörüş bəşəriyyətin tərəqqisində  heç bir müsbət rol icra etməyib, yalnız 
tormozlayıcı və insanları bölən, düşmənçiliyin mənbəsi rolunu oynayıb. Bu gün də 
belədir. Müxtəlif dinlər və onların yüzlərcə təriqətləri, sektaları bir - birinin əksinə üz 
- üzə durmuşdur və hər biri özünü düzgün, digərini kafir sayır. Nəinki belə düşünür, 
hətta düşmənçilik hərəkətləri edir, fiziki zorakılıq edir. Bəşəriyyətin xilası dini 
dünyagörüşdən imtina etmək və rasional baxışları rəhbəredici, istiqamətləndirici 
mayak olaraq qəbul etməkdədir. 

10.  Bəşəriyyətin Rasional cəmiyyət prinsiplərinə keçməsi qanun  və idarəni, həyat 
tərzini bu nəzəriyyə ilə qurmaları  ən yaxşı xilas  yoludur. 

 
 
Azərbaycanın bu günü  və yaxşı gələcəyinin  axtarışı.   
 
Qeyd: Bu bölmə ilkin olaraq 25 səhifədən ibarət Azərbaycanın siyasi sisteminin  təsviri, 
analizi və gələcəyinin necə olacağını əks etdirmişdir.  Lakin senzuranı və Azadlıq 
radiosunun xəbərlərində azad sözü danışdığı və yazdığına görə insanların  necə təqib 
edildiyini nəzərə alaraq bu bölməni aşağıdakı kiçik hissə ilə əvəz etdim. Bir ölkədə ki, 
alternativ  fikri eşitmək istəmirlərsə və belə fikir söyləyənə təxribatçı, qərəzli damğası 
vurulursa, və həbsdə çürüdürlərsə, həqiqəti  müdafiə edən yoxdursa,  xalq üşün ağlayan 
axırı kor qalırsa, mənim yazdığıma qiyməti düzgün vermənizə ümid edirəm. Aşağıdakı 
kiçik təsvir nəzəri hissəni və Xalqın yaxşılığını arzu edərək mənim şəxsi məsləhətlərimi 
əks etdirir. Nəticəni isə özünüz çıxarın. 
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Nəzəri baxışlar. Azərbaycanın konstitusiyası və idarəetmə pinsiplərinin əsasları Heydər 
Əliyev tərəfindən  yaradılmışdır. İndiki Azərbaycanda məhz Heydər Əliyev idarəetmə 
məktəbi adlandırılan idarə etmə mədəniyyəti və üsulu işləyir. 
Bu sistemi necə təsvir etmək olar, o necə işləyir? onun nəticələri nədir, gələcək  
perspektivi necə olacaqdır? İnsanlara nə qədər bu xeyirlidir və ya zərərlidir? Nə dərəcədə 
insanlar özlərini xoşbəxt və azad insan kimi hiss edirlər? 
Bu suallara cavab axtardıqda iki fərqli və zidd cavabla qarşılacağıq: 

1. Azərbaycan iqtisadi sistemi kapitalizm olan, demokratik azad və müstəqil siyasət 
aparan prezident idarəsi ilə idarə olunan parlamenti olan dövlətdir. Siyasət 
düzgün və xalqın mənafeyinə yönəlib. Böyük quruculuq, tikinti işləri görülür, 
ölkə hər il 30-40% iqtisadi inkişaf edir. Bu sistem xalqı xoşbəxtliyə çıxaracaqdır; 
Qarabağ problemini də uğurla həll edəcəkdir. 

2. Azərbaycan primitiv idarə metodları ilə idarə olunan qeyri-demokratik və 
korrupsiyalaşmış  və yalnız öz mənafelərini üstün güdən  avtoritar idarə sisetmi 
olan  dövlətdir  Bu  sistem kapitalizmin liberal, demokratik  modeli deyil. Bu, 
kapitalizmin mövcud formaları içərisində xalqın əksəriyyətinin mənafeyinə 
uyğun olmayan və ictimai səmərəliliyi  təmin etməyən formasıdır. Azərbaycanda 
ümumxalq idarəetməsi və demokratiyası deyil, qrup idarəetməsi və qrup 
demokratiyası hakimdir. 

Gerçəklikdə  insanlar da bu iki cavaba uyğun olaraq 2 qrupa bölünür. Bu cavablardan 
hansı doğrudur? Hansı gerçəkliyə tam uyğun gəlir? Birinci cavabı Azərbaycan 
isteblişmenti (hakim və iqtisadiyyata nəzarət edən varlı sinif) müdafiə edir, 2-ci cavabı isə 
adi əhali və azad elm və texnika nümayəndələri.  
Gələcəyi müəyyən etmək üçün və düzgün arzu olunan gələcəyi qurmaq, təhlükələri 
görmək  üçün, ölkədə dəyişiliklərin  tendensiyalarını və indiki vəziyyətini düzgün analiz 
edib qiymətləndirmək lazımdır. Belə analizi etmək üçün riyaziyyatdan, elmi – futuroloji 
analiz metodlarından istifadə edə bilərsiniz. Bu gerçəklik mənə aydındır. Konstitusiya 
quruluşu, idarə sistemi, icra və seçilən strategiya və məqsədlər və xalqın arzusu və 
gələcəyin şəkli  arasında  uyğunluq zəruri amildir.  Uyğunluqun olmaması halında, bu 
amil böyük  təhlükələrin və itkilərin, əldən verilmiş imkanların, uğusuzluqların, qəsb 
edilmiş torpaqların azad olunmamasının və hər insanın xoşbəxtliyinin əldə olunmaması, 
gələcək nəslin pis vəziyyətdə qalacağı ehtimallarını yaradır. 
Elmi postulatlara əsasən hər bir yaxşı və ya pis görünən vəziyyətin əsas səbəbi məhz 
idarə sisteminin konstruksiyasıdır. Azərbaycanda onun tipinə görə bu  məhz qrup 
demokratiyasıdır, yəni idarəetməsidir.  
     Fəlsəfi mahiyyətinə görə ibtidai icma dövründən bəri qrup demokratiyası bəşəriyyətin 
əsas idarə sistemi olmuşdur. O vaxtdan bəri  bütün dünya tarixi müəyyən qrupların 
formalaşması, hakimiyyət uğrunda mübarizəsi və onu ələ alması, öz mənafelərini üstün 
təmin etməsi, digər  qalan cəmiyyətdən istifadə etməsi, onları dözülə bilən ən aşağı 
hədlərdə saxlaması tarixi olmuşdur. Ümumi xalq mənafeləri, xalqın gələcəyi və xoşbəxt 
həyatla yaşaması qrup demokratiya sistemi üçün, şübhəsiz, ikinci dərəcəli olmuşdur. 
Bunu inkar etmək bütün dünya qanunlarına zidd getmək, tarixi gerçəkliyi danmaq 
deməkldir. Şübhəsiz, istənilən qrup dünyada əks tərəfin təsirini ləğv etdikdə yalnız öz 
mənafelərini güdməli olur, çünki onu hamının bərabər mənafelərini güdməyə, effektiv 
idarə etməyə məcbur edən təsir qüvvəsi yoxdur. Burada şəxsən heç kəs - əzən də, əzilən 
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də rüşvət verən də, alan da günahkar deyil - hər kəs sistemin ona verdiyi rolu oynayır. 
Onları belə yaxşı və ya pis davranmağa məcbur edən ictimai sistem quruluşudur. Yəni hər 
bir cismin və varlığın, ictimai sistemin., insanın xassələrini onun strukturu (mühit 
daxilində) təyin edir. Kitabın 1-ci hissəsində cəmiyyətin və dünyanın əsas qanunlarını 
müəyyən etdikdə biz bu nəticəni aşkar etdik. Demək, Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi 
üçün və problemlərinin həlli üçün və yenilərinin  yaranmaması üçün ictimai sistemin 
düzgün konstruksiya  edilməsi lazımdır.  
 Azərbaycanın  Mirzə Ələkbər Sabirin şerlərindəki təsvirdən çox irəli getməsini demək 
çətindir.  

Millət necə tarac olur olsun, nə işim var?! 
Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var?! 

Qoy mən tox olum özgələr ilə nədi karim, 
Dünyavi cahan ac olur olsun, nə işim var?! 
.....Övladi vətən qoy hələ avarə dolansın.  
Çirkabi - səfalətdə əli, başı bulansın,.... 

Bu bənd  müəyyən  dairələrin həyat devizi olaraq 100 ildir qalmış və hələ 50 il də 
qalacağını  güman edirəm. 
 
Böyük təhlükələr və  Azərbaycanın dövləti və xalqına məsləhətlərim.  
 
1. Kapitalizm yolu Azərbaycana yaramır.  
Kapitalizm insanları ayıraraq kasıblar(80%) və varlılar(20%) yaradır; müharibə, vəhşi 
istismar; gələcəyə ümidsizlik, işsizlik, təbiətə vəhşi münasibət, sərvətlərin tez istifadə 
edilib pula çevrilməsini, gələcək nəsli pis vəziyyətdə qoymaq və s. bəlalar yaradır. 
    300 il  mövcud olan kapitalizm artıq öz zərərli cəhətlərini daha kəskin göstərməyə 
başlayır və belə nəticə cıxır ki , bu yol ancaq kapitala,  yəni daha çox gəlir əldə etməyə 
xidmət edir. Pullar çox əllərdən çıxıb az miqdarda təkəllərə, əhalinin  10-20  faizinin 
əlinə keçir. Nəticədə isə insanların maddi vəziyyəti, sosial məsələlər sahibkar üçün arxa 
plana keçir. Kapitalizm istismara əsaslanır və əxlaqi dəyərlərlə hesablaşmır. Ona görə də 
kapitalistzmin olduğu qrup demokratiyası ölkələrində  stabillik və asayişi təmin etmək 
üçün  hökmən onu cilovlayan xüsusi qanunlar, həmkarlar hərəkatı, tətil, mitinq, etiraz 
etmək hüquqları və belə tez- tez olan aksiyalar, sosial fondlar, işsizliyə görə zəruri 
kompensasiyalar, dövlət yardımları və s. köməkçi tədbirlər dövlət tərəfindən həyata 
keçirilir. Bunlarsız kapitalizm həmin ölkələr üçün bir bəlaya - qarşıdurmalara  səbəb 
olardı və indi də olur.  
   Nə üçün kapitalizmə keçmək alazımdır sualına  cavab yoxdur. Dövlətin əlində 
kapitalizmə keçidin tam planı, layihəsi və hansı  parametrləri olacaq kapitalizmə keçməsi 
haqda təsəvvürü yoxdur!  Ona görə bir işi görəndə başqa işi də görmək «yadından çıxır». 
Məsələn, 1990-cı illərdə böyük miqdarda zavodları bağlamış, kredit verməkdən imtina 
etmiş, işıq və qazın, suyun qiymətlərini hədsiz, qəsdən qaldıraraq onları bankrot və ölü 
vəziyyətə salmışdır. Bununla istehsalın kökünü kəsmiş, xalqın işinə və milli gəlirə böyük 
ziyan vurmuşdur. İşsiz qalan adamları isə əsasən işsiz saymamış, işə düzələnəcən 
kompensasiya verməmişdir. İndi də həmin zavodlardan bayıra atılan işsizlər vardır.  
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Dövlət, habelə hər bir vətəndaş üçün lazımı həyat şəraiti, keyfiyyətli içməli su; bağladığı 
zavodları və ya yeni iş yerlərini açmaq; hamı üçün -  pulsuz səhiyyə xidməti, təhsil, 
mədəni təlabatları həyata keçirmək; düzgün qanun verməli  və effektiv idarə həyata 
keçirməli olduğu vəzifəsini səmərəli və sürətlə icra edə bilmir. Səhiyyəni Fevral 2008 
tarixdən pulsuz olmasına qərar verilməsi  əvvəl edilmiş səhvin düzəldilməsi üçün bir 
addımdır. Lakin bu  addım da bizim pulsuz müalicə və diaqnostikadan keçə bilməyinizə 
qarantiya vermir. 
    Hökumət Azərbaycanda liberal bazar prinsipi qəbul etmişdir. Liberal bazar  prinsipi  
xalqın effektiv balanslı inkişafına zərərdir. Reallıqda, azad  bazar - azad sahibkarlıq ancaq 
hakimiyyət və onun yaxınları və tələb edilən rüşvəti verənlər üçün azaddır.       
2. Azərbaycanda dövlətin nizamladığı  bazar mümkündür ki, kapitalizmin eyiblərini 
neytallaşdırsın. Əhalinin normal həyat şəraitini təmin etmək üçün neftdən gələn 
gəlirlərdən əsas malların (un, çörək, yağ, şəkər, fərdi ev tikintisi və həyətlərin qaydaya 
salınması - çəpər, bağ, ev heyvanları üçün tövlə) qiymətləri kompensasiya edilməlidir. 
Azərbaycan dövləti üçün səhvən qəbul edilən bəzi Avropa filosofları tərəfindən irəli 
sürülən  nə “gecə gözətçisi”, nə də “arbitr” rolu rasionaldır.   Azərbaycan üçün ən 
səmərəli yol   3-cü yoldur – bu sosializmi və kapitalizmi özündə birləşdirməklə, insanın  
yaxşı yaşaması məqsədinə xidmət edən dövlətin aktiv fəaliyyəti yoludur. Yəni, ictimai və 
şəxsi istehsal sektorlarını saxlayan sistem daha sərfəlidir. Belə yolu seçmiş Çin xalqı 
böyük inkişaf və insanların yüksək fərdi həyat səviyyəsini  əldə etmişdir. Məhz Çindən 
öyrənmək lazımdır. 
3.  Neftdən gələn pulların hamısını - onları pul formasında saxlamaq daha pisdir, çünki 
pul getdikcə qiymətdən düşür - ictimai  maddi istehsal və xidmət sahələri, elmi institutlar  
və təhsil - elm –  layihələndirmə -istehsal (zavod, fabriklər, xidmət)   birlikləri - 
şəhərləri yaradılmasına; zəruri infrastruktur-səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və texniki – 
bədii yaradıcılıq  evləri, kitabxana, konsert, konfrans - iclas zalları, hər məhəllənin 
özünün parkları və istirahət, idman zonaları, kənd və şəhərlərin, hər ailənin, həyətin su, 
elektrik, telefon, yolların təmin olmasına sərf edilsin. Bu sərf edilən pullar gələcəkdə 
istehsal və təhsil, elm  və texnologiya sayəsində birə on dəfə artıq gəlir gətirəcəkdir. 
4.  İstehsal. İctimai İstehsalın məhv edilməsi və məcburi  özəlləşdirilməsi  böyük zərərlər 
vermişdir. Yalnız İvanovka kəndi mübarizə etmiş və özəlləşməmiş, bununla  
bədbəxtlikdən, geriyə düşməkdən xilas olmuşdur. Dövlət özü istehsal  müəsisələri 
yaratmalı və ictimai idarə sistemi ilə onlar idarə edilməlidir. Əvəzində isə insanların 
hamısı işləyər və hər sahə inkişaf edər. Bu sahələr ictimai mülkiyyət kimi ictimai idarədə  
qalmalıdır.. Demək, ictimai və şəxsi sektor müstəqil olaraq özlərini yaşatmalı və rəqabət 
etməklə daha yaxşı olmağa çalışacaqlar. 
Güman etməyin ki,  sahibkar, elmə, texnologiyaya qayğı göstərəcək, kadr hazırlayacaq, 
insanların sosial məsələlərini həll edəcək, daha çox işçi saxlayacaq.  
Adam Smitin və Marksin kəşv etdiyi kimi istehsal maddi rifahın yüksəlməsinin və 
həyatın əsasıdır, onsuz inkişaf, yaxşı həyat ola bilməz.  
5. Səhiyyə. Keyfiyyətli səhiyyə yalnız varlı – məmur sinfinə əlçatandır. Səhiyyə əsassız 
olaraq təqribən 1994 ildən 2008 mart ayına qədər pullu edilmişdir, xalqın sağlamlığına 
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böyük ziyan vurulmuşdur. Böyük miqdarda insanların dişini düzəltməyə, cərrahiyyə 
əməliyyatı keçirməyə, xəstəxanada yatmağa, dərman almağa imkanları yoxdur.. Təkcə bu 
fakt dövlətin qərar qəbul etmə mexanizminin primitiv olduğunu cəhdlər və səhvlər 
metodu ilə edildiyini sübut edir. Dövlət bu səhvini çox gec anlamışdır və düzəltməyə 
məcbur olmuşdur. Hələ nə qədər hədsiz sayda səhvlər etdiyini o bilmir; ona  ya deyən 
yoxdur, ya deyənləri   eşitmir. Dövlətin  hamıya tam və keyfiyyətli pulsuz tibbi xidmət 
göstərməsi  daha çox məsləhətdir. 
6. Daha rasional qərar qəbul etmə metod və prinsipləri, kriteriyalari vardir ki, dövlət 
onları istifadə etsə, daha rasional- effektiv idarə edər, səhvlər olmaz . Belə metoddan ən 
universalı  bu kitabda təsvir olunur (bax hissə 2) 
7.Təhsil. Ortabab və aşağı təbəqəni əhatə edən 80 - % əhalinin  gəliri  təhsil almağa və 
müalicəyə imkan vermir  və yaxud onlar buna qohumların köməyi, böyük maddi və 
mənəvi itkilər bahasına edirlər. Şübhəsiz, həkim və müəllimlərin əmək haqqı indiki(2007) 
şəraitdə 500-1000 manat arasında olmalıdır. Həkim və müəllimlərə bu pulu verməklə 
bütün əhalinin maddi vəziyyəti, sağlamlığı yaxşılaşmış olur. 
Bütün arzu edənlərə ali və istədiyi peşə və ali-orta təhsil vermək dövlətin borcu olmalıdır. 
Neft pulları buna tamam imkan verir. Neft pulları daha çox bilavasitə insanların 
ehtiyacına və gələcəyin bazasının yaradılmasına yönəlməlidir. 
Test imtahanı metodunun seçilməsi test biznesini yaratmışdır. Təhsil yalnız testlərlə 
məşğulluğa,  başqa sözlə, tapmaca tapmağa çevrilmişdir. 10 -11 - ci sinif uşaqları bütün 
günü testlə - tapmaca tapmaqla məşğul olurlar. Testlər isə biliyin artmasına kömək etmir. 
Bu məsələnin başqa cür həll edilməsi lazımdır.  Ölkədə lazımı qədər beynəlxalq diplom 
və sertifikat verən institut və kursların filialları açılsın. Kadrların burada, ya xaricdə  işlə 
təminini dövlət öz öhdəsinə çəksin. Çoxlu miqdarda kadr hazırlayıb dünya bazarına 
buraxmaq hədsiz dərəcədə  faydalıdır. 
8. Elm.   Kifayət qədər pul ayrılsın və elmin bütün müasir və klassik növləri inkişaf 
etdirilsin və onun nəticələri dövlətin yaradacağı istehsal müəsisələrində  tətbiq edilsin və 
lazımı məhsullar hazırlansın. 
9. Hüquqi cəmiyyət yaradılması ideyası hələ Azərbaycana zərərlidir. Çünki bu hüququ 
xalqın özü yaratmır, məmur - varlı sinif yaradır və şübhəsiz, əsasən  öz mənafeyini güdür, 
əhalinin 80 % - i olan digər adi insanların isə mənafeyi çox zəyif hədlərdə və ya heç 
güdülmür. Cəmiyyəti məhz səhv, rasionallıqdan, əxlaqdan uzaq qanun və qərarlar və ya 
zəruri qanunun olmaması  əzir. İctimai sistem tam demokratik olandan sonra belə prinsip 
faydalıdır. İstənilən halda hüquqlar qeyri - kamil və reallıqın tələblərindən geri qalır. 
10. İnsanın mənafeyi, normal həyat təminatı, mədəniyyət, yaradıcılıq, istirahət imkanına 
malik olması dövlət üçün  əsas dəyər və məqsəd qəbul edilməlidir. Yəni qanunun aliliyi 
deyil, insan həyatına lazım olan şərait, onun zərər çəkməməsi əsas prinsip olaraq tətbiq 
edilməlidir. Qanun və reallıq ziddiyyət təşkil etdikdə real insan mənafeyi üstün qəbul 
edilməli, qanun isə səhv və təkmil yaradılmadığı üçün yenidən dəyişdirilməyə qəbul 
edilməlidir.  
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11. Qanun və idarəetmənin səmərələşdirilməsindən cəmiyyət qəti olaraq məhrum 
edilmişdir. Bununla xalqın “İradəsini “ həyata keçirən məmur təbəqəsi  özünü effektiv və  
düzgün qərar qəbul  etmək qabiliyyətindən məhrum etmişdir. Bu səbəbə bütün qanun və 
idarə fəaliyyəti xalqın hamısının xeyrinə deyil, məmur-varlı sinfin mənafeyinə uyğun 
planlaşdırılır və həyata keçirilir. 
12. Neft böyük imkanlar açmışdır, lakin ondan gələn xeyir cəmiyyətin inkişafı və 
hamının həyatının yaxşılaşdırılması üçün səmərəli istifadə edilmir. Bunun səbəbi 
yuxarıda  göstərdiyim - cəmiyyətin qanun və idarədə iştirakdan (demokratiyanın azlığı) 
məhrum edilməsidir.  Bu səbəbə görə də neft pulları rasional sərf edilmir, prioritet 
məsələlərin həllinə deyil, rəhbərlərin kaprizlərinə yönəldilir, səriştəsizlikdən və biliklərin, 
rasional strategiyanın olmamasından  dövlət problemlər  yaradır, sonra onun həlli üçün 
xalqın pullarını xərcləyir.  
13. Oğuz - Qəbələ - Bakı su kəmərini qəti olaraq çəkmək olmaz, o yerlərin suyu çəkilər, 
meşələr, əkin sahələri quruyar, həmin suyu yenə də həmin zonalarda kənd və şəhərlərdə, 
məişətdə  və cuvarma üçün sərf etmək- su xətləri çəkmək lazımdır, belə ki,  onlarda su 
çatışmır.  
14. Dənizdə körpü tikintisi və bütün, sökmələr, köçürmələr bulvarın  3 dəfə uzadılması 
səhv strategiyadır və xalqın pulunu mənasız sərf etməkdir. Bütün yeni tikintilər rasional 
prinsiplərə cavab vermir; sadəcə dövlət bir səhv planlaşdırılmış şəhəri digər səhv, 
kobud planlaşdırlmış şəhərlə əvəz edir ki, burada hədsiz problemlər yaranacaq 
(binalar arası, küçə ilə məsafə, yerləşdirilmə, yaşıllıq, istirahət yerləri, maşın parkları və 
dayanacaqları, küçələr, ictimai binalar, mədəniyyət, yaradıcılıq evləri , iş yerləri və s). 
Axı neft pulları təkcə Bakı üçün deyil və belə layihələrə də başqa prioritet məsələlərin 
qarşısında  ehtiyac yoxdur.  
15.  Köhnəni söküb tikmək iki dəfə yeninin tikməkdən bahadır. Ona görə də   rayonlarda 
2-3 böyük təhsil - elm – sənayeni və mədəniyyəti  birləşdirən yeni növ düzgün 
planlaşdırılmış nümunəvi şəhərlər tikmək  daha yaxşıdır. Bakını söküb yenidən tikməyə, 
böyük meqapolisə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Əksər kənd və şəhərlərin ictimai 
infrastrukturu bərbad və və yaxud tam düzəldilməyib. Əhali iş   üçün Bakıya köçərkən  
bahalıq, sixlıq, kanalizasiya, su, nəqliyyat problemi yaranır. Onların rayonlarda 
yaşamasını təmin etmək daha rasionaldır.  
16. Qarabağ problemi mövcud baxışlarla qaldığı qədər qalacaqdır. Qorxan gözə çöp 
düşər. Danışıqlar və guya müharibəyə “hazırlaşmaq”, iqtisadiyyatın inkişafını gözləmək, 
məlumat yaymaq problemi həll etmək üçün xeyli dərəcədə  müdriklikdən  kənar və 
rasional yol deyil.  Azərbaycan həmişə Ermənistandan artıq gücə və müharibəyə hazır 
olmuşdur. Sadəcə bu gücü planlaşdıran və yönəldən, tətbiq edən və idarə edən 
olmamışdır. İndi də belədir. Rəhbərlikdə lazımı planlaşdırma, idarəetmə qabiliyyətləri, 
iradə, prinsipiallıq, yeni dəyərlərin qəbulu olana qədər, bu məsələ həll olmayacaqdır. 
ABŞ, Böyük  Britaniya, yaxud Rusiya Qarabağı alıb qaytarmayacaq, buna ümid edən 
dövlət rəhbərliyi səhv edir. Müharibə ilə heç olmasa ətraf 7 rayonu qaytarmaq imkanları 
fasiləsiz yaranır, lakin dövlət gözləmə mövqeyi tutaraq imkanları əldən verir.  Hər 
problemin həlli var. Zəruri amillərin  təşkili, inkişafı və planlaşdırma, idarəetmə 
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kompleksi  ilə bunu çoxdan həll etmək olardı. Ən sadəsi -  elə bir siyasət aparıla bilər ki, 
nəticədə Azərbaycanda bir il ərzində yüksək həyat səviyyəsi, qanunçuluq, düzlük 
bərqərar olar və hər bir kəs məhz Azərbaycanda yaşamaqı və bu idarə qanunları və idarə 
üsulu ilə idarə olunmağı  arzu etsin. Bu zaman ermənilərin də ayrılmaq fikirləri sönər.  
17. Dini təbliğatın artması ilə müxtəlif islam təriqətlərinin yaylması. Bu amil 
gələcəkdə xalqın  parçalanmasına, dini  terrorlara, sünni – şiə toqquşmalarına gətirəcək,  
zorakılıqla dini dövlət qurmaqa cəhdlər olacaqdır. Dinlər xalqları ayırır;  biri digərini 
kafir sayır. Lakin əslində hamı insandır, kafir yoxdur. Quranın səhv başa düşülməsi və 
ondan sui - istifadə edilməsi və hökumətin rasional tədbir görməməsi böyük problemlər 
yaradacaqdır.  
Məsləhət. Dinin güclü təbliği dövlət və ictimai TV- də, qəzetlərdə dayandırılsın. Türkiyə 
və İrandan dini kitablar gətirilməsi dayandırılsın. O kitabları gətirənlərin məqsədləri dinin 
inkişafı deyil, öz biznesləri , pul qazanmaqdır. Dinin təbliği əxlaqi insan deyil, daha çox 
əxlaqı pozan insan yetişməsinə səbəb olmuşdur. Belə olduqda bu təbliqat  lazım deyil, o, 
adamları yalnız müti  edir və sərbəst düşünməkdən məhrum edir. Yeni tərbiyə və düzgün 
təhsil görmüş ruhanilər yetişdirilsin. Türkiyə , İran və Ərəbistanın burada açdıqları 
məktəblər,   Gəncliyə yardım dini təşkilatı bağlansın. Orta məktəb kitablarından dini 
təbliq edən və düz qələmə verən məqalə və fikirlər çıxarılsın. Məktəblərdə (dini 
məktəblərdən başqa) başı bağlı qızların oxumasına qadağan qoyulsun. Məktəbdən 
uşaqları ayırıb dini məktəbə qoyanlar cəzalandırılsın.  Dinin əvəzinə elmin və 
texnikanın, humanizmin və ümum bəşəri dəyərlərin  təbliği artırılsın və belə alim və 
filosofların yaradıcılığı, nəzəriyyələri, fikirləri, həyatı təbliq edilsin. TV və radiolarda 
hökmən gündəlik belə proqram yaradılsın. 
18. Ali və orta dövlət məmurlarının və qohumlarının böyük biznesləri əlinə keçirməsi 
dövlət idarəetməsi üçün hədsiz zərərlidir. Bu amil bütün siyasətin həmin bizneslərin 
mənafeyinə yönəldilməsinə səbəb olur, effektiv və düzgün idarəni pozur. Məsələn, əksər 
tikinti, sökmə - köçürmələr, yeni talkuçkalar belə məqsəd daşıyır. Bizneslə məşğulluq 
dövlət məmurlarına qadağan edilməlidir.  
19.Torpaq alan adamlardan yenidən 2-ci dəfə torpaq komitəsinə gəlməsini və qeyddən 
keçmək və yenidən arayışlar gətirmək tələbi rüşvət almaq məqsədinə  xidmət edir. Bu 
vəzifə  torpaq idarəsinin öz vəzifəsidir, torpaq verəndə onlar bunu özləri etməlidirlər və 
mülkiyyət şəhadətnaməsini də verməlidirlər. Bu fakt da dövlət idarəsinin ümumi 
koordinasiyasının zəyif  edilməsini , idarələrin özbaşınalığını sübut edir. Yəni hər dövlət 
orqanı daha çox şəxsi biznesinə xidmətə çalışır. Dövlət isə təkcə onların deyil, dövlət 
məmurlar üçün  şəxsi bizneslərinin idarəsi  deyil. 
20. Parlamentin qanunları və dövlət idarələrində qəbul edilən qərarlar ictimai 
rasionallıq, humanizm, bərabərlik və etik prinsiplərinə və rasional qərar qəbulu 
metoduna uyğun gəlmir. Xüsusi sərəncamla məcburi bu prinsiplər və metod tətbiq edilsin, 
təlim aparılsın; məsuliyyət təyin edilsin. Qərarların bu prinsiplərə uyğunluğunu yoxlayan 
ekspert qrupu yaradılsın. 
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21. Qərar qəbul etmə müddəti - dövlət orqanları arasında yazışmalar, qarşılıqlı 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi, problem həlli  aylarla uzanır. Qəti olaraq hər idarədə bütün  
müraciət və xahişlərə, aşkar edilmiş problemlərə maksimum bir həftə ərzində tam baxılıb, 
həll edilməsi, sonra isə cavab verilməsi qaydası qoyulsun. 
22. Rus TV kanallarının bağlanması Azərbaycan xalqına qarşı zərərli  qərardır. Bu qərar 
azad məlumat alınması və elmi texniki məlumatların eşidilməsinin qarşısını alır. Yerli 
mətbuat isə bayağı verilişlərlə insanların  ağıllarının artmasına, məlumatlı olmağa kömək 
etmir, əksinə küt edir. Rus və Avropa kanalları açılması faydalı olardı. 
23.  Gəlir və qiymətlərin qalxma yarışı üsulu (inflyasiya) ilə  real yaxşılaşma əldə 
etmək siyasəti səhvdir. Əslində reallıqda 80 % insanların vəziyyəti yaxşılaşmır. Yalnız bu 
zaman  böyük sahibkarların – onlar dövlət məmurları və onların qohumlarıdır - gəlirləri  
artır. Dövlət qiymətlərə, maya dəyərinə görə vergilərə nəzarəti aktiv aparmalıdır. 
İdarəetmə hədsiz böyük imkanlara malikdir. Hitler məhz idarəetmə vasitəsilə 6 il ərzində 
böyük inkişafa nail oldu və müharibə apardı.  
24. Qəbələ RLS stansiyası  Qəbələ Göyçay və Ağdaş rayonlarının əhalisinə və bitki və 
canlı aləminə böyük zərər vurmuşdur. Onun dayandırılması, təsirə məruz qalan əhaliyə 
əlavə kompensasiya verilməsi, yüksək tibbi yardım təmini məsləhətdir.  
25. Elm və texnologiyanın üstün  inkişafı və yeni institut və konstuktor büroları açılması 
düzgün strategiya kimi qəbul olunmalıdır. 
26. Sivil –Vətəndaş cəmiyyətləri, qeyri - dövlət təşkilatları. Dövlət formal qanun qəbul 
etsə də, onların bəzilərini qeydiyyatdan keçirsə də, heç bir kömək etmir. Bu təşkilatların 
məlumdur ki, böyk potensialları var. Onların hamısına öz qabiliyyət və maraqlarını 
inkişaf üçün tətbiq etməyə imkanlar, bina, müzakirə - iclas zalları, idarə otağı, ofis 
avadanlığı verilməsi məsləhətdir. 
27. Azərbaycanın əsas gələcək obrazı kimi elm, təhsil (savadlılıq), texnologiya və 
istehsalın dünyada lider rolu  qəbul edilsin.  
28. Azərbaycan rəhbərlərinin effektiv inkişaf üçün yeni dünya baxışlar, düzgün dəyərlər, 
xalqı, dövləti və dünyanı, dünya siyasi mühitini yenidən düzgün  dərk etməsi və 
qiymətləndirməsi, və düzgün strategiya  və  rasional idarə metodu seçməsi lazımdır.  
Təkcə bir addım atmaqla - dövlət (ictimai) elm, təhsil, istehsal və xidmət bölməsini aktiv 
yaratmaqla(bərpa etməklə) və rasional ictimai idarə etməklə böyük miqdarda 
nayrazılıqlar, işsizlik və yaşama problemləri həll oluna bilərdi. Çin dövləti nümunə 
götürmək üçün əla  misaldır.  
29. Siyasi sosial  sistemin səmərələşməsi üçün konstitusiyanı kökündən dəyişmək, 
rasional cəmiyyət prinsiplərini hər bir sahədə -siyasətdə, iqtisadiyyatda, sosial sahədə, 
mədəniyyətdə, təhsil və səhiyyədə tətbiq etmək lazımdır (bax hissə 2)  
30. Başlanğıcda parlamentin formalaşdırılmasında  saxtakarlığa son qoymaq və 
parlamentin  əlavə bərabər hüquqlu yeni - Cəmiyyət Palatasını yaratmaq lazımdır. Bura 
isə  bütün ictimai təşkilatlardan,  rayon bələdiyyələrindən (hər təşkilatdan bir nəfər, 
partiyalar və  partiya üzvləri olmadan ) və könüllü iştirak etməyi arzu edənlərin püşk 
atılması yolu ilə 300 üzvlük heyətini təyin etmək lazımdır. 
31. 1990 - cı ildə Xalq Nəzarəti orqanlarının ləğv edilməsi səhv olmuşdur. Onları daha 
geniş funksiyalarla bərpa etmək, onlara – müşahidəçi, ictimai fikirləri toplayan və analiz 
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edən, şikayətləri araşdıran və həll edən, dövlət idarələrinə nəzarət edən, cəmiyyətlə dövlət 
arasında dialoqu aparan və siyasəti razılaşdıran funksiyalar verilməsi məsləhətdir. 
32. Yeni rasional insan yetişdirilməsi lazımdır. Yeni insanların dünyagörüşünü, 
xarakterini yaratmaq tərbiyə etmək, təhsil vermək lazımdır.  
33. Xalqa imkan vermək lazımdır ki, dövlət qulluqçuları və məmurlarını ildə 2 dəfə 
qiymətləndirsinlər, onların təyin olunmasında, dəyişdirilməsində  iştirak etsinlər. 
34. Neft və qaz istehsalını və boru ilə nəqlini milliləşdirmək lazımdır. Habelə əvvəl 
əvvəlki pay bölgüsünü - 80% -i Azərbaycanın xeyrinə dəyişmək  də mümkündür. Sonra 
xarici şirkətləri neft və qaz çıxarılması və nəqlindən kənarlaşdımaq lazımdır. Neft üzrə 
ən yaxşı siyasət neft və qazı Azərbaycanda tam emal edib müxtəlif məhsullar istehsal 
etməkdir. Xam neft və qazın xaricə satılması müstəsna olaraq az miqdarda ola bilər. 
35. Azərbaycanda 1) Rasional cəmiyyət prinsiplərinə uyğun olaraq ictimai idarəni həyata 
keçirmək üçün hər kənd, qəsəbə, şəhərdə və ölkə üzrə ictimai qərar qəbulu institutları 
yaradılsın – burada hər insanın iştirakına imkan verilsin, qərarlar isə xüsusi prosedurlar 
və kriteriyalar vasitəsilə hazırlanıb qəbul edilsin 2) bütün problemləri həll etmək və səhv 
siyasəti düzəltmək üçün böyük elmi, sosial, texniki tədqiqatlar mərkəzləri yaradılmalı 
və hər problemin həlli layihəsi burada hazırlanmalıdır. Bu ABŞ-ın RAND və ya digər 
tədqiqatlar mərkəzinə oxşar ola bilər.  
36. Dövlətin qiymətləndirilməsi üçün tipik  kriteriyalar:    
1) Hər kəsin yaşamağa (minimal ehtiyacların təmini ilə) - su təminatı, mənzil, müalicə, 

yol , elektrik,   poct, telefon -imkanı  varmı? Nə qədər olmayan insan , icma, məhəllə 
var? 

2) Dövlətə məktub, təklif yazan, lakin cavab almayan varmı və məsələsi həll 
olunmayan varmı? 

3)  Nə qədər insan faktiki olaraq işsizdir və dövlət onlara  işsizliyin bütün dövrü 
ərzindıə yaşamaq köməyi edirmi?  

4) Nə qədər adam yaşamaq imkanından məhrumdur: xəstəlik, şikəstlik,  əmək 
qabiliyyətini itirmək,  həqiqətdə  normal iş tapa bilməyənlər . 

5) Hər adamın idarəetmədə iştirakı və qanun yaradılmasında hansı real imkanları var? 
6) Dövlət büdcədən nə qədər rasional istifadə edir?  
7) Nə qədər adam xəstədir və xəstəliyini müalicə etmək imkanı yoxdur? 
8) Nə qədər adam ali təhsil və peşə almaq istəyir, lakin dövlət təmin etmir? 

37. Azərbaycan  Rusiyadan imtina edib ABŞ və Avropanı “böyük qardaş” rolunda qəbul 
etməsi səhv olmuşdur. Onlar Rusiyadan da pis acgöz kapitalistlərdir və Azərbaycanı 
yalnız xammal və öz mallarının satış bazarına çevirmək məqsədi güdürlər. Onlardan 
imtina edib yenidən Rusiya ilə (əsas üst sistem rolunda) yeni müqavilə(iqtisadi, hərbi, 
təhsil, əmək, mədəni) bağlanması məsləhətdir.  
38. Azərbaycan üçün ən yaxşı həyat tərzi və idarə strukturu Rasional Cəmiyyət 
prinsipləridir-  birbaşa demokratiya, rasional həyat tərzidır, bu xalqın xilas və uğurlu 
gələcəyinin qarantıdır . 
39. Institutlarda Futurologiya- Gələcəyin öyrənilməsi kursları tədris edilsin; Onun 
araşdırma, problem həlli və ssenari, strategiya qurmaq  metodları  hər bir tələbəyə və 
dövlət məmuruna öyrədilsin.  Dövlət nazirliklərində Gələcəyin  araşdırmaları elmi 
tədqiqat  şöbələri yaradılsın və onların rəyi və məsləhəti ilə qanun və qərarlar, habelə 
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büdcə hazırlansın və qəbul edilsin. Dövlət orqanlarının siyasi mahiyyəti dəyişdirilib ona 
elmi – icyimai iştitakla idarəetmə mahiyyəti verilsin 
40. Pensionerlərə eyni zamanda pensiya verilməsi və işləyib maaş alması qadağan edilsin. 
“Ya pensiya, ya işləmək” prinsipi qəbul edilsin. Pensiyaya çıxanlara yalnız könüllü olmaq 
təklifı və imkanı verilsin. Bütün  ürək və digər xronik  xəstələrin daha tez( 50 yaş) 
pensiyaya çıxmasına qanun verilsin. 
41. Müstəqil dövlət elmi texniki  TV kanalı yaradılsın və onu yalnız elmi texniki şura   
idarə etsin.   
42. Azərbaycan dilinin izahlı  elektron lüğətini və dünya elminin iştirakı ilə Böyük 
elektron ensiklopediyanı yaratmaq və cəmiyyətə pulsuz vermək lazımdır. 
Son söz. Azərbaycan haqda bu araşdırma nəticələrini məhz xalqın xeyrinə, onun 
problemlərinin həll olunması və inkişafı üçün, humanizm pinsipini rəhbər tutaraq yazdım. 
Təriflər qulaqda yaxşı səslənsə də inkişafa kömək etməyən metoddur. Yadınızda 
saxlayın, inkişafın əsas yolu səhvləri tapıb onları düzəltmək, gələcəyin təhlükələrini və 
imkanlarını (alternativ gələcəkləri) bilmək,  arzu edilən gələcəyi müəyyən edib 
planlaşdırmaq və onu qurmaqdır. Mən məhz bunu etdim, səhvləri - hələ az hissəsini - 
tapdım, gələcəyin təhlükələrini və obrazını aşkar etdim, sizə isə səhvləri  düzəltmək və 
irəliyə addımlamaq qalır. Təkcə bir metodu - Rasional qərar qəbulu prosedurlarını və 
kriteriyalarını - bütün dövlət idarələrində qəbul etməklə və əməl etməklə  ölkə 
səhvlərdən xilas olar və sürətlə rasional inkişaf edər, hər adam xoşbəxtliyə çatar. 
  
BƏŞƏRIYYƏTIN INDIKI VƏ GƏLƏCƏK NƏSILLƏRINƏ MƏKTUB. 
 
Sizin həyat tərziniz və qarşılıqlı münasibətləriniz haqda 
     Xoşbəxtliyə və rahat həyata çatmaq üçün rasional həyat tərzi seçin. Bu sağlam və 
yaradıcı həyat, mədəni və əxlaqi davranış, ictimai qanunvericilikdə  və idarə sistemində 
bilavasitə iştirakı əhatə edən həyat tərzi deməkdir. Ən böyük qayda olan tarixi Qızıl 
qaydaya əməl edin:  başqalarına elə münasibət saxlayın ki, özünüzə də elə münasibət 
istəyirsiniz. Münasibətlərdə nəzakət və səmimiyyəti saxlayın. Gülər üzlü olun, başqasına 
qarşı qəddarlıq etməyin, rəhmdil və xeyirxah olun.  Hər bir hərəkətinizdə başqalarının da 
haqqına hörmət edin. Onların da yaşamasına imkan verin. Kömək edin, kömək etsinlər; 
sevin, sevsinlər; bağışlayın, bağışlasınlar.  Paxıllıq, qəzəb, nifrət  hissləri yarandıqda bu 
hissləri zorakılıqla pislik hərəkətlərinə çevirməyin, bu hissləri meditasiya ilə, dünya 
haqda düşünərək özünüzdən uzaqlaşdırın. Xoşluqla və sakitliklə cavab verin, lakin 
tələsməyin; zaman keçdikcə, hər şey öz yerinə düşəcəkdir.  İnsanların çalışmasına mane 
olmayın. Pis niyyətli və pis gözlü olmayın. Gələcək nəsillərin pis həyat yaşamasına  
səbəbkar olmayın, onların daha yaxşı yaşaması üçün zəruri addımlar atın, qurun, tikin, 
ağac əkin , şərait yaradın. Təbii sərvətlər təkcə sizin deyil, ondan ağılla və düzgün istifadə 
edərək,  xarab olmadan, qurtarmadan gələcək nəsillərə çatdırmaq haqda düşünün. Neft,  
qaz və digər təbii sərvətlər təkcə sizin deyil, onu tez çıxarıb satasınız; öz payınızı sərf 
edin.  Hər bir məhsulu, istehsalı, sahəni bərabər inkişaf etdirin. Yalnız  elmi, təhsili 
sürətlə artırın; elmi -  texniki bilikləri və nəticələri çoxaldın. Həyatınızı ağılla, elmlə idarə 
edin. İşə başlamadan əvvəl vaxtınızın 10-30 %-ni effektiv, rasional plan qurmağa, düzgün 
yol seçməyə sərf edin. Rasionalıq prinsiplərinə əməl edin. İnsanın biliyi, düşüncəsi onun 
şəxsi  işidir ;  başqa insanın nəyə inanıb inanmamasına qarışmayın və inam üçün zorakılıq 
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etməyin, onların da sizin kimi sitayiş etməsini tələb etməyin. Sitayiş edənlərlə  
etməyənlərə fərq qoymayın, bu hər kəsin şəxsi qərarıdır.  
    Başqa icmalara, millət və dini daşıyıcılara pis gözlə baxmayın, bu sizə də pis baxmaqla 
nəticələnər; Dini təlimlərin sizi digər millət və dinə sitayiş edənlərə pis baxmaq, düşmən 
kimi görmək təbliğatını qəbul etməyin. Bu təbliğat çox səhvdir, sizə xeyir gətirməz. Hər 
insanı bərabər hüquqlu, ləyaqətli insan sayın, əgər o əxlaqa zidd hərəkət etmişsə də. 
Çünki əsas səbəbkar o deyil, onu yetişdirən mühitdir. Onu tərbiyə edin və mühiti 
səmərələşdirin.  Başqa xalqların mədəniyyəti: dili, adətlərini, bayramlarını öyrənin  bu 
sizə əməkdaşlıq etmək üçün onları başa düşməyə kömək edər. Rasional həyat, rasional 
istehlak, rasional davranış, təbii səvətlərdən rasional istifadə, rasional inkişaf prinsiplərini 
əsas qəbul edin və əməl edin 
    Həyatınızda şənliyə, xoş əhvala lazımı yer verin, hər gün şənlənmək və istirahət vaxtı 
təyin edin  və şənlənin özünüzdə xoş emosiya yaranmasına çalışın. 
 
Sizin ictimai sisteminiz və idarədə iştirakınız haqda: 
 
     İnsanlar, yaşamaq üçün siz bir -, birinizlə ünsiyyətdə , əlaqədə, əməkdaşlıqda olmağa 
məcbursunuz. Bu əməkdaşlığı etməsəniz, hər biriniz müstəqil, öz bildiyiniz kimi 
başqasını saya salmadan hərəkət etsəniz, siz əbədi müharıbə etməyə konfliktddə olar, 
inkişaf edə bilməzsiniz. İcma daxilində həyatda siz öz azadlıqlarınızın bir hissəsindən 
imtina edib başqasının da yaşamasına imkan verməyə məcbursunuz.  
     Zaman keçdikcə insanların daha yaxşı qorunmaq və  yaşamaq imkanları əldə etmək 
üçün birləşməyə, əməkdaşlıq etməyə ehtiyacı artır. Lakin bu birləşmənin təşkili 
formasının müəyyən edilməsi və idarə edilməsi problemi (zərurəti ) yaranır. Beləliklə, 
sizin qarşılıqlı münasıbətlırinizin normalaşdırılmasına və   idarə edilməyə ehtiyacınız 
yaranır. Belə ki,  məhz o sizin sülh şəraitində, effektiv yaşamaq və işləmək üçün 
yönəltməli, təşkil etməli , şərait yaratmalıdır, təhlükəsizliyinizi qorumalı, ərazidə olan 
təbii sərvətləri sizin və gələcək nəslinizin effektiv yaşaması üçün effektiv idarə etməli, 
nizamlayıcı iş görməlidir. Insanın həyatı bundan sonra  onların yaratdıqları bu  
birliklərinin təşkilatı quruluşu və idarə edilməsindən bilavasitə asılı olur.  
     İcmanın idarəsi qədim tarixdən əvvəl qolu zorlu vasitəsilə və ya icma iclasında 
müəyyən edilir və icrasına nəzarət edilirdi. Məlum deyil, hansı üsul birinci tətbiq 
edilmişdir. Ola bilər ki, müxtəlif yerlərdə müxtəlif üsullar daha məqsədəuyqun olmuşdur. 
Zaman keçdikcə, icmalar könüllü və ya zorla birləşdi, idarənin də vəzifələri ketdikcə 
artdı, əvvəl qorunmaq və qida təşkilini icra edirdisə, yavaş - yavaş idarə müxtəlif zəruri 
ehtiyacları nizamlamağa başladı:  ümumi yol, su kanalı,  körpü tiklməsi, iclas binası, 
başçıya böyük ev tikilməsi,  müdafiə işləri, xəstəxana, müalicənin, təhsilin təşkili, 
pensiyalar  verilməsi. Zaman kecdikcə hakimiyyət - idarə kapital sahiblərinin, dini 
qurumların, hərbi adamların əlinə keçir. Hakimiyyət insanlara  var- dövlət toplamaq, 
özünün və yaxınlarının mənafeyini üstün təmin etmə, varını qorumaq və artırmaq üçün  
həmişə yaxşı imkanlar verir. Bu səbəbə görə bütün varlı kapitalist sinif hakimiyyəti əlinə 
keçirmək istəyir. 
     Tək olduqda insan  sərbəst, istədiyini edə bilir. Lakin əməkdaşlığa, birliyə girməyə 
məcbur olduqdan sonra insan oz azadlığını könüllü məhdudlaşdırmağa məcbur olur. Bu 
zaman əməkdaşlıq  məqsədlərinin əldə edilməsi üçün ilkin Bərabərlik prinsipi  hər kəsin 
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istəyi ilə yaranır. Hər kəs istəir ki, hər iş -  təbiətdən istifadə, işləmək, qorunmaq,  
nəticələri bölmək - hamının bərabər  miqdarda iştirakı ilə olsun. Bərabərlik insanlar 
arasında təbii - ədalət ölçüsü  hesab edilməyə başlayır. Ketdikcə  digər prinsiplər də:  “Bir 
- birini aldatmamaq, malını oqurlamamaq” , tək arvadlılıq meydana gələndən sonra 
“başqasının arvadına yaxınlaşmamaq” və s. tələblər yaranır.  İcmaların iş birlikləri 
yarandıqca,  təşkili formaları səmərələşdikcə daha çox fərqli yeni prinsiplər də meydana 
çıxır və nəhayət, insanlar arasında  ümumi iş, eyni ərazi, qonşuluq həyatı, birliklər, eyni 
tipik fəaliyyətlər - ümumi hamıya aid prinsiplər  seçilərək əxlaq və davranış qaydaları 
kimi icra olunur, tədris və tərbiyə predmeti olur. Bu qaydalar  zəruri icma –dövlət  
qaydaları statusu alır.  
      Bu qaydalar qədim  Xammurapinin , Misir Fironlarının ilk dövlət qanunlarında,  
Aristotelin Etika  əsərində əks etdilirlmişdir (BEKM 2002).  Zaman keçir, əgər əvvəl 
insan icması idarəni bərabər razılıqla, məsləhətlə təşkil edirdisə, sonra Yunan şəhər - 
dövlətlərində , məsələn,  Afinada b.e.ə. 5-ci əsrdə   bu  bərabər səsvermə ilə əvəz olundu . 
Daha sonralar isə idarəetmə  zorakılıqla təşkil olunmağa başladı. Bu prosesin  tam və 
aydın səbəbləri vardır.  Və idarə, qanun qəbulu icmaların böyüməsi – dövlətin yaranması 
prosesilə paralael olaraq   spesifik siniflərin –qrupların əlinə keçdi . Müasir kapitalist 
dövlət təşkilatı məhz indi siniflərin, qrupların qanun verməsi və idarəetməsidir. 
Zorakılıqla, pulla, aldatma, yalan vədlər verməklə,  saxtakarlıqla hakimiyyəti əlinə 
keçirmiş qrup  onu həmin yolla da əlində saxlamağa çalışır.  
    Partiyalar, siyasətçilər heç bir ideya yaratmırlar. İdeyaları, düzgün yolları alimlər , 
müdriklər, xalqın sadə, lakin çox ağıllı təcrübəli insanları yaradır. Məhz onlar ən ağır 
şəraitdə yaşayaraq həyatı dərk edir və orijinal ideyalar, təkliflər, strategiyalar müəyyən 
edirlər. Əziyyət çəkməyən başa elə bir ağıllı ideya gəlmir. Partiyalar, siyasətçilər, icma 
başçısı, dövlət rəhbəri və qulluqçusu olmaq istəyənlər məhz həmin ideyaları əllərində 
bayraq edir, alət kimi istifadə edirlər. İdeya müəllifləri isə kənarda qalır, idarəetməyə 
buraxılmır, yenə də öz kasıb həyatlarını yaşamağa məcbur olurlar.       
     Siyasətçilər isə  sözdə mütərəqqi ideyaları müdafiə etsələr də, işdə öz  cibləri, sinif 
mənafeləri üçün çalışırlar. İkiüzlülük siyasi həyatın, hətta ümumi həyatın əsas 
xarakteristikasına çevrilir.  Söz və əməl çətin üst - üstə düşür. Hakimiyyətin - 
təkbaşçılığın verdiyi şəxsi varlanma və sinif mənafelərini qoruma imkanları bütün 
pulgirləri, şöhrətpərəstləri, dələduzları, başqasının hesabına yaşamaq istəyənləri bu 
vəzifələri tutmağa gətirir. Vicdanlı, lakin qabiliyyətli insanlar isə bura girmək istəmirlər 
və  həm də onları birincilər oraya buraxmır.  
     Bütün müdriklər, Aristoteldən başlayaraq, tarixdə  hakimiyyətlərin yarandığı zaman 
əvvəl yaxşı olduğunu sonra isə degenerasiya olmasını, öz əksliyinə çevrilməsini, 
staqnasiyaya gətirməsini qeyd edir və bu indi də belədir. Nəticədə hakimiyyətlər öz 
cəmiyyətləri üçün bəlaya çevrilir , onlarla hesablaşmır, geci - tezi başqa qrupa yerini 
verməyə məcbur olur. Belə bir tipik ssenarı indiyədək mövcud olmuş bütün dövlət 
tiplərində, habelə kompaniya, şəhər, kənd icmalarında elmi, dini, hərbi  idarə  
sistemlərinin xarakterik xüsusiyyətidir. Idarəçiliyin belə sonunun səbəbi: 1)  idarənin , 
cəmiyyətin şüurunun inkişafı ilə bərabər dəyişilməməsidir, yəni real inkişaf tələblərinə 
cavab verə bilməməsidir - köhnə qalmasıdır; 2) idarə yarananda   kamil yaradılmır, çünki 
onu bir eqoist qrup xalis özünün  varlanması, əbədi hakimiyyətdə qalmaq məqsədi ilə 
yaradır ( keçmiş sovet sistemi və bir çox  yeni müstəqil dövlətlər misallardır).  
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     Tarix boyu sübut olunmuşdur ki, məhz iqtisadi, mədəni, sosial inkişaf; hər kəsin 
qabiliyyətini tətbiq edə bilməsi, məhz dövlət idarə etməsindən( qanun və idarə aparatı) 
asılıdır. Qanun və idarəetmə sistemi zəyif, yaramaz olan dövlətdə əhali kasıb olur, elm - 
texnikanın inkişafına imkan verilmir,  xarici müdaxilə olunur, böyük xalq kütləsi,  qeyri - 
etik və əhalisinin düşməninə çevrilmiş  və vəzifələri özünün şəxsi  gəlir mənbəyi sayan 
idarə aparatı tərəfindən istismar olunur.        
     Hakimiyyətlərin degenerasiya dövrünə keçməməsi üçün demokratik ölkələrdə 4 -5 
ildən bir seçki keçirilir, yeni qrup idarəni əlinə alır. Diktator dövlətlərdə isə ciddi dəyişilik 
olmur. Burada insanlar məharətlə hakimiyyət tərəfindən  sevgi təbliğatı ilə sakitləşdirilir, 
ictimai fəaliyyətdən yayındırılır. Lakin bu təbliğat illuziyadır - gözə kül üfürmədir. Yeni 
seçki ilə yenə də həmin sinifin- bu həmişə varlılar sinfidir – digər nümayəndələri 
hakimiyyəti əlinə alır. Siyasət isə yenə həmin olaraq qalır. Başqa cürə də ola bilməzdi. 
Axı idarə edənlərin mahiyyəti dəyişməmişdir, onlar kapitalın nümayəndələridir və yenə 
də kapitalın artmasına, yəni bir qrupun varlanmasına, digər qrupun isə kasıblaşmasına, 
istismar olunmasına xidmət edəcəklər. 
      Demokratiyanın bu günə məlum növləri – adi və ya  liberal demokratiya və ya qeyri - 
demokratiya, libeal iqtisadiyyat sizin sülhdə normal yaşamağınız üçün qarantiya deyildir.  
Bu günkü demokratiya kiçik qrupun demokratiyasıdır, yəni qrupokratiyadır, bu qrup isə 
hərbi  və mülki, sənaye,  bank oliqarxiyasıdır. Qeyri - rasional Demokratiya bir qrupun 
ölkəni öz mənafeyinə uyğun  idarəsi, başqalarının isə toxtaqlıq üçün danışmaq , yazmaq, 
etiraz etmək, nümayiş etmək oyunudur. Tətbiq edilən demokratiya növü məhz onların 
hakimiyyətə gəlməsinə və sizin adınızdan idarə etməsi üçün düşünülmüş və 
yaradılmışdır. Demokratiya sizin idarəetməniz deyildir. Baxın, 12 İyul 2006 İsrail 
Fələsinə və Livana hücum etmişdir, 33 gün müharibə davam etmişdir. Dünya xalqları 
etiraz edir, lakin dövlətlər, xüsulilə, bu müharibəni yaradan və kömək edən ABŞ öz 
xalqının səsinə qulaq asmır  və müharibəni daha da qızışdırır. Və yaxud Ermənistan 
Azərbaycan torpaqlarını beşdə birini 1993-cü ilədək qəsb etmiş, BMT bu torpaqları 
qaytarmaq üçün 4 qərar vermişdir. Lakin icra edilmir. 2006 - cı ildə ərazidə olan bütün 
meşə, bitki örtüyünü, kəndləri şəhərləri  yandırmışdır, sərvətlərindən istifadə edir, lakin 
demokratik ölkələr ədaləti qoruyub Ermənistana qarşı sanksiyalar qəbul etmir. 
Demokratiya, insan hüquqları, sülh, yardım şüarları əsliində kapitalist hegemonlar 
tərəfindən həmin dəyərləin yerinə yetirilməsinə deyil, öz iqtisadi və siyasi  mənafelərini 
təmin etmək vasitəsi kim istifadə olunur. 
      Bu gün baş verən bütün müharibə ocaqları böyük dövlətlər tərəfindən qəsdən, açıq və 
gizli formada  törədilir və onların mənafeyinə xidmət edir. Belə ocaqlar vasitəsilə böyük 
dövlətlər onlara silah satır, onları özünə tabe etməyə çalışır.  Azərbaycan - Ermənistan  və 
digər konfliktlərin  də ssenarisi ABŞ da  millətlərarası nayrazılıqdan istifadə edərək  
yazılmış SSRİ- nin parçalanmasına hesablanmışdır; indi Rusiya, ABŞ və Qərb bundan öz 
məqsədləri üçün məharətlə istifadə edir. Bu necə demokratiyadır? Aldanmayın,  Qərbin 
və ABŞ-ın demokratiya və insan hüquqları şüarlarına onların əsil məqsədi bu deyil. 
Onların məqsədi belə və digər şüarlarla dünya hökmranlığına, bütün ölkələri onların 
maddi rifahı üçün işləməsinə,  onların satış bazarına, ucuz xammal bazarına çevrilməsinə  
nail olmaqdır. Belə demokratiya qrupların - siniflərin demokratiyasıdır,  əgər sizlər bu 
demokratiyanın mənasını anlamasınız və özünüz bilavasitə qanun və idarə sistemində 
iştirak etməsəniz, bu sistem bəşəriyyətin sonuna gətirə bilər.  
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      Demokratiyanın mənası xalqın idarə etməsidir, lakin reallıqda elə bir hiyləgər seçki 
sistemi qurmuşlar ki, guya xalq öz idarə hüququnu bir neçə yüz adama verir.  Bu adamlar 
kimlərdir – kapitalistlər - istismarçılar, rüşvətxorlar, oğrular, maliyyə - idarə- qanun 
fırıldaqçıları. Onlar isə öz siniflərinin xeyrinə, varlanmaq , dünyanı əlinə keçirmək; 
başqalarının hesabına ən yaxşı həyat şəraiti əldə etmək  məqsədi güdürlər. Seçki oyunu  
vasitəsilə hakimiyəti əlinə keçirmiş qrup Marksın verdiyi nəzəriyyədən istifadə edərək, 
məhsul yaradan insanlara minimal həyat şəraiti verərək və onları bununla qismən razı 
salaraq – dözümlük həddində saxlayaraq, bütövlükdə öz məqsədləri üçün çalışır. Seçki ilə 
- düz, ya saxta olsun, fərqi yoxdur - seçilən adam yalnız özünü təmsil edir – sizi təmsil 
etmir, sizi vasitə rolunda istifadə edir. 
     Ümumi məhsul istehsalında nəticəyə görə  adi insanlar- muzdlular bir pay əmək haqqı 
alırsa , dövlət məmurları , sahibkarlar isə 5 -100 dəfə artıq pay  və müxtəlif sosial 
müdafiə pulları, güzəştləri alırlar.  
     Bu gün dünya və dövlət daxili problemlərini analiz edib dərk etmək, siyasətin 
səhvlərinin bir- bir formulə etmək və həlli yollarını təklif etmək çətinlik törətmir.  
Bu həmişə mümkündür. Elmi analiz metodları və təcrübə və problem həlli metodları,  ağıl 
və biliklər buna çox asan imkan verir. Lakin bunun idarə edən hakim siniflər üçün mənası 
yoxdur. Çünki bu problem və çətinliklər məhz onlar tərəfindən,  öz sinif mənafelərini 
güdərkən yaradılmışdır. İstənilən problemin həlli onların mənafeləri əleyhinədir. 
Yoxlamaq üçün, bildiyiniz problemin həlli haqda report hazırlayıb hökumətə, deputata 
verin - heç bir nəticə almayacaqsınız.  
Özləri kompromisə gəlib bir az sinif və ya şəxsi xeyirlərini güzəştə getsələr (bu ancaq güc 
qarşısında ola bilər), məsələni həll  edəcəklər. Şəxsi və ya sinif xeyirlərini təmin  edən 
həll tapmasalar,  məsələni həll etməyəcəklər. Demək olar ki, ideal və ən rasional, çox 
asan başa gələn və ya xərc tələb etməyən  həllər, təkliflər  vermək olar. Lakin hakim sinif 
onları qəbul etməyəcək; şəxsi -sinif mənafeləri buna yol verməyəcək.  Bu fakt sübut 
edəcəkdir ki, müasir demokratiya illuziyadır. Əslində o demokratiya deyil, insanları 
aldatmaq maskasıdır. 
      Istənilən  dövlətdə dövlətin hər bir qanuna və fərmanına qarşı  həmin məsələni həll 
edən daha rasional qanun və qərar hazırlamaq, vermək olar. Lakin hakim sinfin 
mənafeyinə uyğun olmadığı üçün bu qəbul edilməyəcəkdir. 
     Dövlət qanun və sərəncamlarının cəmiyyət üçün rasional olmamasının səbəbi odur ki, 
onlar cəmiyyət mənafeyini deyil, hakim sinfin və konkret məmurların üstün mənafeyini 
güdür. Onların qanunları və qərarları siyasi ( qrup) rasionallığına malikdir. Onlar ona 
görə öz hazırladıqları qanun və sərəncama həmişə rasional deyəcəklər - bu məhz onların 
fikrincə, onların mənafeyi üçün həqiqətən, rasionaldır. Cəmiyyətə isə ona sərf edən 
rasionallıq lazımdır. Məhz bu səbəbə görə öz mənafelərini effektiv qorumaq üçün hakim 
sinfin - idarə aparatı və parlamenti  qanunları və sərəncamları elə yazmışdır ki, burada 
təklif vermək  səlahiyyəti ancaq özünə - ali hakim postu tutana və deputata  vermişdir; 
əhaliyə heç bir təklif vermək səlahiyyəti verilməmişdir. Cəmiyyət ancaq öz fikrini bildirə, 
şikayət yaza  bilər, ona  tətil , etiraz, nümayiş etmək hüququ  verilmişdir bu isə çox az 
təsirlidir, bəzən heç təsir etmir. Lakin bu da  reallıqda bütün dövlətlərdə deyil, ən 
demokratik olan dövlətlərdə verilmişdir. 
     İnsan və icmaların həyatı və inkişafı ilə cəmiyyətin təşkili və idarə üsulu  arasında  
ziddiyyətlər və uyğunsuzluqlar yenidən kəskinləşmişdir. Təşkilat quruluşu və idarə 
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sistemi öz imkanlarının sonuna çatmışdır. Onunla insanların bilikləri və dərk etməsi 
səviyyəsi uyqun deyil və xeyli geri qalmışdır. Mövcud ictimai sistemlər müxtəlif idarə və 
anlama metodları yaratmışdır. Cəmiyyətin və korporasiaların strategik idarəetmə 
nəzəriyyəsi və praktiki metodu yaradılmışdır. Hər bir firma bu və digər formada effektiv 
idarə olunmaq məsələlərini həll etməklə məşğuldur. Lakin əsas ziddiyət yaradan 
amillərdən biri - dövlət və şəxsi firmaların fəaliyyət nəticələri, gəliri  əsasən kapitalist 
qrupa və hakim sinfə çatmasıdır  ki, onlar da bu gəlirdən cəmiyyət üçün  az və səmərəsiz 
istifadə edir; onun problemlərinin tez həllinə əhəmiyyət vermirlər. 
    Təsəvvür edin ki, bütün vətəndaşların əmlakı olan torpaq su , çay, dəniz, meşə, yeraltı, 
yerüstü təbii sərvətlər –neft, qaz, filiz yataqları, mineral sular , habelə insanların əməyi  
yalnız dövlət və kapitalist qrup tərəfindən istifadə - istismar edilir. Əldə edilən gəlirdən 
isə əhaliyə çox az düşür , əsas hissəsini dövlət hakim qrup və kapitalist sinif mənimsəyir. 
Sonra isə gəlir effektsiz sərf olunur, həmin qrupların ölçü bilinməyən hədsiz firavan və 
bədxərc yaşamasına , müharibələrə, silahlanmağa, yeni sialah növləri yaratmağa, xarici 
ölkələrdə qəsbkarlıq və onları idarə etməyə və s. yerlərə sərf olunur. 
      Şəxsi maraq olduğuna görə kompaniyalarda idarəetmə və innovasiya daha yaxşı 
aparılır. Dövlət aparatında isə ictimai rasionallığa şəxsi maraq olmadığına görə burada 
idarə səmərəli qurulmur, dövlətin göstərdiyi xidmətlər- təhsil, səhiyyə, sosial təminat , yol  
və s keyfiyyətsiz olur, burada korrupsiya, rüşvət, mənimsəmə xarakterik hadisələrdir və 
dövlətin atributlarıdır. 
      Nə qədər üsyan, inqilablar, çevrilişlər lazımdır ki, ədalət qalib gəlsin?  Əhalini 80-
90% -ini təşkil edən adi zəhmətkeş insanların haqları özünə qayıtsın; onun maddi, təbii 
sərvətlərindən gələn gəlirdən ona da yaxşı  pay düşsün  və by pay ədalətli olsun; habelə 
bu gəlir  hər kəsin həyatını yaxşılaşdırsın, onun zəhməti ilə başqaları varlanmasın, hər 
insan zəhmətinin zəruri nəticəsinə (ictimai xərcləri çıxandan sonra) bilavasitə sahib olsun; 
Hər insan işlə təmin olunsun; rasional təşkil və idarə struktutu  qurulsun. 
     Lakin qanlı üsyanlra və çevrilişlərə ehtiyac yoxdur. 
İctimai quruluş dəyişiliklərini başqa üsullarla da etmək olar. Qəbul etmək lazımdır ki, 
istənilən quruluşun arxasında duran və onu qoruyan və onun hesabına yaşayan specifik 
qruplar var. 
Ictimai quruluşu dəyişmək üçün  biz daha asan yol təklif edirik: Həyatın hamı üçün 
yaxşılaşması üçün ictimai quruluşu bu məqsədə uyğun, rasional qurmaq lazımdır. 
     Bu yol yeni Rasional Cəmiyyət təşkili və ictimai,  hamının iştirakına imkan verən 
qanun - qərar qəbulu sistemini konstruksiya etmək, öyrənmək və tətbiq etməkdir. Bu çox 
asan bir sistemdir. Bu sadəcə hamının iştirak edə biləcəyi qanun və sərəncam 
hazırlanması və icra edə biləcəyi sistemdir. 
     Adətən, dövlətlər özünün borclu olduğu funksiyalarını- stabillik və asayiş, müdafiə 
xidmətlərini yaxşı icra edir (bəziləri bunu da bacarmır). Lakin  sosial , təhsil, səhiyyə  
xidmətləri  elm və texnoloji tədqiqatları,  idarəetmə funksiyalarını  - pis, yaxşı icra edir və  
bərabərlik pinsipini pozaraq, səmərəsiz edir. Məsələn, o, xalqın başını aldadaraq onu 
təmsil etdiyini və onun üçün çalışdığını deyir. Xalq həmişə hegemon sinfin zülmü və 
təzyiqi altındadır, onun yaratdığı məhsulun xeyiri daha çox varlı qruplara,  ali dövlət 
məmurlara çatır. 
    Dünyada kapitalın hakimiyyətindən yaranan ziddiyyətləri və problemləri həll etmək, 
yumşaltmaq üçün bir sıra  fəaliyyət birlikləri yaradılmışdır. Məsələn Almaniyanın 
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Hannover şəhərində Marşall planı komitəsi, ABŞ –da Qloballaşma komissiyası. Belə işlər 
uğur gətirə bilməz və kapitalın dünya ağalığına sahib olması məqsədi güdür. 
      Kapital sahibləri, dövlət məmurları cəmiyyətin beyninə belə fikir yeridirlər ki, guya, 
yalnız Azad bazar dünyanı və dövləti idarə edə bilər və bütün səlahiyyəti ona vermək 
lazımdır. Bu çox səhv fikirdir və yaxşı nəticələr verməmişdir; insanların az hissəsini varlı, 
daha çox hissəsini (80%)isə əzab çəkən  və kasıb etmişdir.  İnsanlara  kapitalın 
hakimiyyəti lazım deyil, effektiv və ədalətli idarə sistemi və ümumi əmlakın və əməyin 
nəticələrinin ədalətli bölgüsü lazımdır, hansı ki bu təşkilatlar razı deyillər. Onlar razı 
olsalar, onda kapital hakimiyyətdən düşər. 
     Burjuaziya – varlı tacirlər, biznesmenlər, bankirlər, hakim siniflərin qanunçuluğu,  
qeyri - burjua – adi zəhmətkeş vətəndaşlar üçün qanunsuzluqdur. Bu qanunlar ərazidə hər 
bir vətəndaşın payı və mülkiyyəti olan torpağı, təbii sərvətləri, meşələri, suyu həmin 
hakim siniflərin əlinə verir və onların varlanmasına, cəmiyyətin isə kasıblaşmasına səbəb 
olur. Bütün qanunlar hakim siniflərin biznes, varlanmaq mənafelərini qoruyur, sadə 
insanların payı, mənafeyi hesabına. Bu  qanunlar elə yazılır ki, məhkəmələrdə varlılar, 
dövlət məmurları udur,  məmur və varlılar az cəza alır, kasıblar, sadə adamlar isə cox. 
Sadə insanlar haqqını müdafiə etmək üçün üsul metod tapa bilmir, məhkəmədən istifadə 
edə bilmir, hakim icraçı məmurlardan cavab ala bilmir; etinasızlıq görür. 
    Yeni dövrdə Pul  hegemon dövlətlər üçün dünyanı istismar və özünə tabe etmək üçün 
alət rolunu oynayır. Bu pulun yeni funksiyalarından biridir. Hegemon imperialist 
dövlətlər - İngilis Amerikan imperializmi, Avropa İttifaqı və təşkilatlar- Dünya bankı, 
Valyuta fondu bütün dünyada dövlət rəhbərlərini pul ilə və digər çirkin metodlarala ələ 
alaraq, fasiləsiz qiymətlərin qaldırılmasına həvəsləndirir, uydurma və qəsdən həmin xalq 
üçün səhv məsləhətlər verir, bununla öz mallarının satışından gələn gəliri- pul miqdarını 
dəfələrlə artırırlar. Ölkə xalqları isə əvəzində kasıblığa, pis həyat şəraitinə düçar edilir . 
Dünya pulunu ələ keçirəndən sonra həmin pulu özlərinin harın həyatı üçün ; bütün 
bəşəriyyəti tabe etmək, istismar , idarə etmək üçün istifadə edirlər. 
     İmperializmin yeni metodları - millətlərin ənənəvi qida məhsullarına, yemək 
menyusuna patentlər alaraq və  genləri dəyişdirilmiş toxumlar sataraq valyuta alveri ilə 
bütün bəşəriyyəti dünya kapitalist hegemonlara rüsum ödəməyə məcbur edirlər 
(Newsletter 2004 -2005 issues. www.Just-international.org). 
     Kapitalism sisteminin istifadə etdiyi lobbizm bəşəriyyətə və hər bir xalqa bəladır. 
Onların təsirilə insanların mənafeynə ən zidd qanun və qərarlar qəbul edilə bilir. Millətçi 
qruplar,  eqoist etnik , hərbi, dini qruplar, ayrıca liderlərin qrupları lobbiçiliklə məşqul 
olurlar. Cəmiyyətin mənafeyini güdən lobbilər isə zəyifdir. Lobbilərin  nizamı pozan və 
naməlumluq yaradan fəaliyyəti   dövlət, nazirlik,  korporasiya  idarəetməsini  daha da  
səmərəsiz edir. Belə ki, lobbilər rüşvət verib öz xeyirlərinə istənilən qərarı  - qanunu 
qəbul etdirə bilirlər. Ona görə ki, bunlar hamısı kapitalist sisteminə aiddir. Burada nəinki 
mallar,  hətta səslər, qanunlar, sərəncamlar,   dövlət vəzifələri də  alınıb satıla bilər, bu 
kapitalismin baş prinsipidir. Lobbilərin yaratdığı dünya Şəri sonsuz faktlarda əks 
edilmişdir. Baxın, ABŞ lobbilərinin təsirilə Konqres istənilən digər ölkəyə sanksiyalar 
tətbiq edir; digər dövlətlərin daxili işinə qatışır, müharibə elan edir: Vyetnam, Koreya, 
Kambodca, İrak, Əfqanıstan. Kongresin razılığı ilə ABŞ indiyədək öz iqtisadi siyasi 
mənafelərini üstün təmin etmək üçün 50 dövlətdə çevriliş keçirmişdir.Bu BMT 
nizamnaməsi və bəyanatları əksinə, insanlıq əleyhinə, sülh və demokratiya əleyhinə 
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hərəkətdir. ABŞ  Şimali Koreyanın və İranın nüvə silahı yaratması əleyhinədir. Lakin özü 
hər gün bu silahı təkmilləşdirir və İsrailin nüvə silahı yaratmasına kömək etmişdir. 12 
Oktyabr 2006 Fransa parlamentinin alt palatası Erməni etnik qrupunun təsirilə Erməni 
soyqırımını qəbul etməyən adamların bir il həbs olunması haqda qanunu müzakirə etdi və 
qəbul etdi.  Baxın, özü Əlcazair xalqına qarşı soyqırım etmiş Fransa xalqı adından Fransa 
parlamenti digərini soyqırımda təqsirləndirir. Həyasızlığa baxın. Və yaxud 1915 –ci ildə 
Erməni xalqının eynilə Türkiyədə soyqırım törətməsini  1988 - 1994 illərdə Ermənistanda 
və Azərbaycanda – Qarabağ ərazisində faktlarla sübut olunan soyqırım etməsini  və 
Azərbaycsanlıları qanla deportasiya etməsini unudaraq başqasını soyqırım etməkdə 
günahlandırır.  
     Özünün səhv və ya günah etdiyi halda digərini ittiham etmək ümumbəşəri əxlaqın 
normalarında yoxdur. Və hər bir insanın, xalqın, dövlətin və parlamentin ümumbəşəri 
əxlaqa əməl etməsi, başqasının daxili işinə qarışmaması  zəruridir. Digər tərəfdən,  
qonşularına və dünya birliyinə qarşı zorakılıq  və zərər verən dövlət bununla özünün  
daxili işinə qarışmaq ehtiyacı yaratmamalıdır. Bu, xalqların dinc və sülh şəraitində, 
konfliktsiz yaşamasının mühüm tələblərdir. 
 Lakin görünür, Fransa parlamentinə, ABŞ konqresinə,  Ermənistan dövlətinə sülh, dinc 
yaşamaq lazım deyil. Onlara hegemon olmaq lazımdır. Onlara xalqların əks reaksiyaları:  
müharibələr, nifrət, əlaqələrdən imtina, terrorizm lazımdır. Bu isə yenə də  rasional bəşəri 
əxlaqın norması deyil. 
    Bütün bəşəriyyət mövcud ictimai - siyasi formasiyanın – kapitalizmin ona dəhşətlər 
gətirdiyini görərək, onu dəyişdirmək üçün çalışmalı, onu rasional etməlidir.  Bunun üçün 
sadəcə olaraq xalqlar Rasional sivilizasiya quruluşuna keçməlidirlər- onlar rasional və 
etik həyat tərzini seçməli və öz dövlətlərini bilavasitə özləri idarə etməlidirlər. Özləri 
qanun yazmalıdırlar. Başqalarına - harınlamış istismarçı elitaya  etibar etməməlidirlər. 
Başqalarına etibar etmək, onlardan düzgün rasional idarə və qanun gözləmək (onlar ancaq 
öz xeyrinə qanun verə bilərlər) səhv addımdır, bu sizə təhlükələr, istismar , ədalətsizlik, 
münaqişələr gətirmiş və gətirəcəkdir. 
      İnsanlar, öz xoş həyatınız naminə mövcud istifadə edilən  hakim qrupun idarə üsuluna 
əsaslanan  ictimai-siyasi sistem quruluşundan  imtina edin.  Bu quruluş yalnız o zaman 
hamı üçün faydalı ola bilər ki,  seçki vasitəsilə qanun yazmaq və idarə etmək 
səlahiyyətləri almış adamlar ümumbəşəri rasional əxlaqı əməldə müdafiə etsinlər, onun 
əksinə çalışmasınlar, şəxsən vicdanlı və hamının mənafeyini bərabər güdsünlər, icmaçılıq 
və obyektivlik,  düzlük, ədalət  həyat tərzi olsun. Lakin bu mümklün deyil, belə bir 
keyfiyyətli adamların yaranmasına yüz illər lazımdır. Bir adam hamıdan ağıllı ola bilməz.  
Bu keyfiyyətlərə yaxın vəziyyət yalnız bir neçə Skandinaviya dövlətində yaranmışdır, 
onların tarixi mədəni adətləri, icmaçılıq və düzlük burada əsas rol oynayır, yalnız bu 
dövlətlərdə ədalət və inkişaf , dövlətin hamıya qayğısı mümkün olmuşdur. Lakin bu 
vəziyyət də əbədi və həmişəlik deyil və çox sürüşkəndir.  Qalan bütün 95 % dövlət 
quruluşları sizə, hamıya xoşbəxtlik gətirmək gücündə deyil.. Rasional elmi Sivilizasiya 
konstruksiyasının  hər yerdə yayılmasına və insanları xilas etməsinə çalışın.  
    Sizin yeganə xilas yolunuz  Rasional Cəmiyyət İctimai quruluşunu  qəbul etmək və 
rasional həyat tərzi, dövlətinizi özünüzün   idarə etməniz , qanunları özünüzün 
yazmağınız, rasional mədəniyyət, dəyərlər seçməyinizdir.  
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     Belə nəticə çıxır ki,  dərin problemləri həll etmək üçün  sinif mənafeləri ilə 
məhdudlaşmış bir sinfin idarə sistemini başqa sinfin idarəsilə əvəz etməyin mənası 
yoxdur; hamısı eyni prinsiplə işləməyə məcbur olacaq.  Belə olduqda seçki və partiyalar 
nəyə lazımdır? Bu ki, xaıqın effektiv -rasional idarəsinə gətirmir,  ancaq eyni sinifdən 
olan bir qrupun digəri ilə əvəz olunmasına xidmət edir. Ən doğru yol  sinfi qanun  
yazanları və idarə sistemini xalqın öz iradəsilə -səsi ilə əvəz etməkdir. Yalnız bu halda 
dünya və milli idarəetmə düzələ  bilər. Bunu etmək üçün rasional Cəmiyyət quruluşuna 
qanun və qərar hazırlama, iqtisadi , mənəvi prinsiplərinə keçmək lazımdır. Hansı ki, belə 
bir konstruksiya  bu kitabda  təklif olunmuşdur. Layihədə  sinif hakimiyyəti,  onun 
yaratdığı siyasət ləğv edilir, onun əvəzinə elmi rasionalist idarə etmə qoyulur. Bunu icra 
edən və qanun verən də məhz xalqın özü -arzu edənlərin hamısı olur, zəruri ictimai qanun 
və  sərəncam layihə  hazırlayan və icra sistemləri yaradılır. Bu sistemin də məqsədi 
ictimai və hər bir insanın ehtiyaclarının təmininə   yönəlmiş rasionallıqdır.  Burada  
rasional bəşəri əxlaq və davranış; qanunvermə və qərar hazırlama, icra ilə tam 
əlaqələndirilmişdir. Əxlaq və davranışa uyğun olmayan, rasional prinsiplərə uyğun 
olmayan idarə hərəkəti edilməsi qeyri - mümkündür. 
     Burada, habelə biznes və iqtisadi sistem əxlaqla birləşdirilmişdir. Azad biznes  heç bir 
maneyə rast gəlmədən,  lakin istismar etmədən işləyə bilər.  
İnsanlar, sizin düzgün idarə üsulunuz və xoşbəxt həyatınız ancaq Rasional Cəmiyyət 
idarə üsulu ilə idarə olunmaq- yəni özünüzün ümumi məsələlərin həllində qanun vermək 
və qərar verməklə iştirak etməkdədir. Bunun üçün çox asan və sürətli metod yaradılmışdır 
və daha da təkmilləşə bilər. 
     İnsanlar, seçkilərdən, partiyalardan imtina edin onları boykot edin . Hər ölkədə asan 
ictimai qanun və qərar qəbulu sisteminin yaradılmasını və tətbiqini tələb edin və özünüz 
də iştirak edin. Belə bir nümunə bu kitabda verilib. 
     Rasional Cəmiyyət konsepsiyasında əks olunmuş aşağıdakı tələbləri öz 
konstitusiyanızda yazılmasına və əməl edilməsinə çalışın: 
 
Dövlətin hər bir şəxs və  icma  qarşısında  borcu  
 
- hər bir şəxsə peşəsinə uyğun iş təklif etməkdir, 
- iş tapmadıqda dövlət şəxsin yaşayışını və lazımı yeni peşə, ixtisas təlimi almasını  təmin 
etməlidir, 
- hər bir vətəndaşa pulsuz təhsil və səhiyyə təmin etməkdir, 
- mədəniyyətlə ( rəssamlıq, ədəbi, incəsənət və s.) məşğul olmaqa və istifadə etməyə,  
- normal yaşayış  şəraiti ( mənzil, su, kanalizasiya, yol, körpü,  telefon, poçta ) yaratmağa 
borcludur . 
- hər kəsin yaşadığı ərazidə bərabər bölünmüş pulsuz torpaq payına hüququ var, 
- hər vətəndaşın  maddi ictimai yeraltı, yerüstü sərvətlərdə,  meşə, torpaq  və onun 
istifadəsindən  gələn xeyirin bölünməsində, qərar qəbulunda iştirak hüququ  var.  
 
Dövlət idarəsi bu parametrlərlə qiymətləndirilir: 

- heç bir işsiz olmaması, hər adamın ailənin yaşama yeri və şəraiti olması,  
- hər adamın orta və ali təhsildən və səhiyyədən pulsuz istifadə etmək imkanı; 
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- hər kəsin öz fikrini azad deyə və yaya bilməsi,  həmfikir insanların öz kəndində, 
şəhərində miting , nümayiş etmək imkanı; 

- hər adamın reallıqda hüququnu və zorakılıqdan rüşvətxorluqdan məhkəmə və 
prokuror, polis vasitəsilə müdafiə olunmaq  imkanı  

 Öz səsinizi heç kəsə verməyin; heç kəs sizdən artıq deyil; heç kəs sizin xeyrinizi sizdən 
yaxşı təmin edə bilməz. 
 İnsanlar, bu 3-cü minillikdə idarəetmə, xüsulilə, böyük dağıdıcı və qurucu metodlara, 
biliyə, təcrübəyə, habelə istəsə, effektiv idarəetmə qabiliyyətinə malikdir. 
 
İnkişaf etmiş kapitalist ölkələri vətəndaşlarına 
 
    Renesans və Avropa maarifçiliyi və sosializm təcrübəsi nəticəsində sələflərinizin 
iştirakı ilə sizin ölkənizdə başqa ölkələrə nisbətən daha kamil ictimai siyasi sistem 
quruldu. Bunun nəticəsində ölkəniz böyük iqtisadi sosial inkşafa çatdı. 
    Bu inkişaf elm və texnologiyadan effektiv istifadə etməklə, səmərəli idarəetmə ilə əsas 
əhalinin gərgin və səmərəli işləməsi ilə  habelə xarici əlaqələrdən – ticarət, investisiya və 
s) əldə edilmişdir  
    Bu quruluşun bir eyib cəhəti var ki, bu da hakimiyyətin kapitalist  sinfinin əlində 
qalması, deməli, məqsədi dünyada hegemon olmaq və digər ölkələri istismar hesabına 
sizin ölkədə varlı sinif üçün yüksək yaşayış səviyyəsi yaratmaqdır; orta sinif üçünsə 
dözülə bilən səviyyə müəyyən etməkdir. 
     Müasir kapitalist ictimai sistemi  əhalini iki sosial statusa bölür: kasıblar və varlılar; 
həm sizin ölkənizdə, həm də bütün kapitalist ölkələrində.  Dövlətləri də iki yerə bölür 
istismar edənlər və istismar olunanlar; hakimlər və tabe olan vassallar.  
      Ölkələrinizin beynəlxalq siyasəti- bütün dünyada   nayrazılıq, ədalətsizlik doğurur.  
Bu siyasət:  ticarətlə başqa ölkələri kasıb etmək (Kuba, Argentina, Venesuela)  silah 
satışı, başqa ölkələri istismar etmək, əvəzində heç bir texnologiya verməmək, başqalarını 
ucuz satış bazarına çevirmək , demokratiya bəhanəsi ilə başqa dövlətlərdə çevriliş etmək 
və daxili işinə qarışmaqla həmin ölkələrdə özünə sərfəli satqın dövlət xadimlərini 
hakimiyyətə gətirmək, demokratiya, insan hüquqlarını isə ikinci plana keçirməkdən , 
konfliktləri yaratmaq və qızışdırmaqdan ibarətdir. Sizin dövlətlər  ABŞın  dünya ağası 
olmasına xidmət edirlər. Əgər Ağa varsa, demək, qul da vardır.                            
      Bu ölkələrin rəhbərliyi   başda ABŞ olmaqla  tabe olmayan dövlətlərə açıq ya gizli  
zor işlədir. Məsələn, İrak, Əfqanıstan, Vyetnam,  Kambodca, Fələstin, Qafqaz ölkələri ; 
növbədə İran, Sudan, Koreyadır .  
    Nə zorakılıqla-hərbi müdaxilə ilə, nə də dinc demokratiyaya kömək yolu ilə sizin Birlik  
heç bir dövlətə demokratiya gətirməmişdir və gətirə də bilməz, demokratiya hər bir şəxsin  
şüurlu olaraq  demokratik dəyərləri  öyrənməsi və öz mübarizə təcrübəsinin nəticəsi ola 
bilər. Məhz sizin ölkənizdə siz bu yolla demokratik dəyərləri əldə etmisiniz.  Məhz bu 
səbəbə görə digər xalqlar öz təcrübələrində demokratik  qanunlar və dəyərlərə sahib 
olmadıqları üçün onlara məsləhət görülən yeni demokratik qanun və idarəetməni, 
demokratik ictimai həyatı qəbul edə bilmirlər. Çünki təcrübə nəticəsində bu dəyərləri əldə 
etməmişlər və təcrübə nəticəsində bu dəyərlər  biliyə, əxlaqa, davranışa çevrilməmişdir. 
Bu ölkələrdə  nə rəhbərlərə, nə xalqa demokratiya sözləri, demokratik həyat anlayışları  
çatmır.      
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     Dövlətlərinizin  xarici siyasətinə  siz təsir edə bilmirsiniz, çünki sizi öz həyat 
mənafeyiniz düşündürür, digər tərəfdən, o, xalqın təsir etməməsi üçün  qurulubdur  Bu 
siyasət böyük müharibələrə gətirə bilər, çünki hər bir dövlət istəmir ki, sizin dövlətin 
vassalı olsun, siz istərdiniz?  Bu siyasət dünyada ədalətsizliyi, istismarı, sizin dövlətlərin 
varlanması xeyrinə qoruyub saxlayır, sizin xoş həyat müəyyən qədər digər xalqların pis 
həyatı hesabına əldə edilir. Bu siyasət xristian prinsiplərinə ziddir.  Başqa xalqların 
hesabına yaxşı yaşamaq  antiqlobalizm kimi əks reaksiya doğurur və kapitalın dünya 
ağalığı artdıqca bu reaksiya da çoxalacaqdır. Çoxlu Al Qaidalar yaranacaqdır; artıq bu 
gün siz  öz evlərinizdə rahat otura bilmirsiniz; axşam  küçəyə çıxa bilmirsiniz, sabaha 
ümidiniz yoxdur - siz işsiz qala bilərsiniz; dövlətlərinizin apardığı siyasət buna səbəb 
olmuşdur.       
      Kapitalizm kasıblıq və işsizlik yaradır, cinayətkarlar, qanun pozanlar yetişdirir.  
Çünki bir adamın varlanmağı digərlərinin kasıblaşması deməkdir. Beynəlxalq ticarət və 
maliyyə axını nəticəsində bir dövlətin varlı olması, başqa dövlətin kasıb olması deməkdir.  
    Kapitalizmin əsas məqsədi varlılar yetişdirməkdir. Lakin riyazi hesablamalarla məntiqi 
sübut olunur ki, varlıların sayı əhalinin 10-20%-indən çox ola bilməz. Qalan əhali isə, 
şübhəsiz, həmişə ehtiyac içində olmalıdır - onlar da varlı ola bilməz, onlar da varlı olsa, 
digər varlıların varı azalar və nəticədə bərabərlər cəmiyyəti yaranar. Lakin kapitalizm 
bunun əleyhinədir.  
      Kapitalizm varlı olmaq üçün yarış sistemidir. Və yarışda ancaq az hissə qabaqda ola 
bilər. Varlı olmaq hökmən  digərlərinin varının olmaması  və ya az olması hesabına ola 
bilər. 
     Varın mənməyi nədir? - əməkdir, təbii ehtiyatlardır, əlavə dəyərdir. Bu dəyər 
ölkənizdə istehsal zamanı və ticarət vasitəsilə məhz zəyif olan və istehsalı olmayan başqa 
xalqlardan əldə edilir - onlar isə kasıblaşır. 
     Dövlət ən böyük kapitalist  korporasiyası rolunu icra edərək, cəmiyyəti azad 
biznesmenlərlə birlikdə istismar edir.  Cəmiyyətə minumum dözülə bilən həyatı təmin 
edəcək qədər əmək haqqı verərək, qalanı  kapitalistlər və dövlət arasında bölünür.  
Kapitalistin əlinə keçmiş  xalis gəlir   onun harın yaşamasına , siyasətə xərclənir; dövlətin 
əlinə keçən gəirinm yalnız  bir hissəsi ictimai ehtiyaclara sərf olunur.     
     Ölkələrinizin hakim sinfi beynəlxalq ticarətdən və əlaqələrdən gələn gəlirin cüzi 
hissəsini əhalinin sosial ehtiyaclarına sərf edirlər, lakin böyük və əsas hissəsi kapitalist 
hakim sinfin harın həyatına ; dünayda hegemonluq məqsədlərinə, bütün dünyanı istismar 
etmək, başqa dövlət rəhbərlərini pulla satın almaq, silahlanma və hərbi konfliktlər 
düzəltməyə və onları maddi texniki müdafiə etməyə; yeni bazar üçün işğallara, təbliqata, 
insanların başını aldatmağa xərclənir. Bu  siyasətin maliyyələşməsi, habelə  başqa 
ölkələrdən alınan böyük paya malik olan  gəlirin də  hesabına aparılır. Reallıqda 
dövlətləriniz bəşəriyyətin bir hissəsindən aldığı gəlirlə digər hissəsini zülm altında 
saxlayır, başına bomba tökür. Məsələn, bir müsəlman ölkəsininin pulu ilə ( Küveyt, 
Səudiyyə) digər müsəlman ölkəsinin başına ( İrak və Əfqanıstan) bomba tökür. 
Azərbaycan dövlət məmurlarının ələ almaqla və neftini əlinə keçirərək xalqa öz 
torpaqlarını  Erməni terrorçularından geri almağa mane olur.  
     İnkişaf etmiş ölkə dövlətlərinin  rəhbərləri dünya təbiət və bəşəriyyət problemlərinə və 
aclıq, səfalətə, müharibələrə, ədalətsizliyə  başqa iştirakçılarla bərabər məsuliyyət daşıyır. 
Vətəndaşlar  antihumanist beynəlxalq siyasətə susmaqla, seçkilərdə onlara səs verməklə, 



 479

sorğularda  siyasəti  təbliğat nəticəsində  bəyənməklə kömək etmiş olurlar. Kilsələrdə nə 
qədər öz günahınızı özünüzü aldadaraq yusanız da, bu günah yuyula bilməz, nə qədər ki, 
dəhşətli faktlar göz qabağındadır. Ölkələrin siyasəti  nə öz xalqının, nə də bəşəriyyətin 
yaxşı yaşamasını əsas məqsəd kimi nəzədə tutmur;  bu siyasət hökmən insanları iki qütbə 
bölür. Məhz bu bölünmə o qədər davam edəcəkdir ki,   dünyanı istismar etmək üçün  
dövlətlərin birləşdiyi bir bloka əks, dünyanın digər hissəsi birləşəcəkdir və ölüm - dirim 
müharibəsi başlayacaqdır, Onda  humanizm, bərabərlik, ədalət anlayışlarını anlamaq gec 
olacaqdır;  başqa sözlə böyük əzablar çəkəndən sonra insanlar anlayacaqlar və dünya,  
nəhayət, yeni balansda yenidən qurulacaqdır. 
    Öz dövlət rəhbərlərinizdən, parlamentlərdən məsuliyyət tələb edin; onların  öz 
ölkənizdə və beynəlxalq aləmdə antihumanist hərəkətlərinə son qoymasına çalışın. 
Yadınızdan çıxıb, Hitlerin öz xalqı və bəşəriyyətə açdığı bəla, Vyetnam, Kamboca, 
Kolonial işqallar və soyğunçuluq, İrak , Küveyt, Avropadakı Yüzillik , otuz illik 
müharibələr. Həmin siyasətlər yenə də başqa formada davam edir. 
     Mən sizə məsləhət görərdim ki, daha ədalətli idarə və sizin rahat həyatınız naminə 
rasional cəmiyyət prinsiplərinin sizin konstitusiyada və qanunçuluqda,  ictimai 
idarəetmədə tətbiqinə çalışasınız. Bu prinsiplər qanun və idarənin bir qrupun əlinə 
toplaşmasının qarşısını alır; hər bir qabiliyyəti olan və arzu edən şəxsin qanun və idarə 
qərarları, sərəncamları hazırlanmasında iştirak etməyəsinə zəruri imkan yaradır. Bu 
sistem dövlətin siyasətinə aktiv nəzarət etməyə və ona qiymət verməyə; idarə edənlər 
korpusunu dəyişməyə; qanunları və idarəni rasionallaşdırmağa gətirir. Bu sistem seçki 
sistemini ləğv edir; hansı ki, sizin məhz seçilmənizə mane olur, lakin  ən varlı adamların 
seçilməsinə imkan verir. 
 
İnkişaf etməkdə olan və 3 –cü dünya ölkə insanlarına . 
 
Öz vəziyyətinizi dərk etməyə çalışın,  sizin problemlərin mənbəyi sizin qanunvericilik və 
idarə sistemidir; sizin ölkənin hegemon dövlətlərin mənafeyinə tabe edilməsidir.  Öz 
mənafelərinizi daha güclü qoruyun, sizə heç bir kömək etməyən, sizin inkişafa mane olan, 
elm - texnologiyanın inkişafını müdafiə etməyən,  istehsal yaratmağa  mane olan, sizi 
satış və ucuz xammal bazarına çevirməyə cəhd edən müqavilələrdən imtina edin . Dünya 
bankı və Vayuta Fondu  öz investor kapitalist ölkələrinin strategiyasını yeridir, onların 
məqsədi sizlərin müstəqil inkişafı əleyhinədir. Boykot və adekvat cavab siyasətindən 
istifadə edərək öz mənafeyinizi qoruyun, yalnız bu addımı atandan sonra sizinlə bərabər 
xeyirlə  müqavilə bağlamağa məcbur olacaqlar. Özünüz - özünüzə güvənin, istismar 
edənlə istismar olunanın məqsədləri  daban - dabana ziddir. Öz maddi ehtiyatlarınızı 
səfərbər edin,  təbii ehtiyatlarınızı  milliləşdirin, özünüz onlardan mal istehsal edib,  
qabaqcıl ölkələrə təklif edin; qanun və idarənizi səmərələşdirin. Bunun üçün Rasional 
Cəmiyyət prinsiplərindən istifadə edin.  Qanunvericilər və hökumətlər, saxtakarlıq və 
yalan siyasətdən öz xalqlarınızın xeyrinə imtina edin. Diktaturadan və özünüzü əbədi 
hakim elan etməkdən imtina edin. Hansı əxlaq normasına görə bunu tələb edir və hansı 
meyarlara görə  özünüzü ən yüksək insan sayırsınız? Əxlaq və qabiliyyətlər, bilik, 
müdriklik,  insanlıq və idarəetmə qabiliyyəti  yarışında siz ən aşağıda duranlardan 
olarsınız. Şübhəniz varsa, belə yarışa çıxın və nəyə layiq olmanızı sübut edin. Ondan 
sonra cəmiyyətin sizə verəcəyi yerdə durun. Nə qədər  öz cibinizi güdsəniz və öz 
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xalqınızın gözünə kül üfürməyə davam etsəniz, o qədər öz xalqınıza pislik etmiş, onun 
inkişafını ləngitmiş,  xarici dövlətlərdən asılı etmiş olursunuz  
 
 
Teist dini ruhanilərinə keşiş, yepiskop, bişop və molla, imam və şeyxlərə 
Dinlərin necə yaranması nədən ibarət olması elm tərfindən kifayət qədər izah 
olunmuşdur. Dini tarix də, eynilə hər bir insanın və ya xalqın tarixi kimi yaxşı və pis 
hərəkətlərlə, düz və səhv ideyalarla, xeyirli və zərərli davranışla, düz və səhvlərlə  
xarakterizə olunur. Burada təccüblü və şişirdiləsi və ya gizlədiləsi heç nə yoxdur. Hər şey 
açıqdır, hər şey dərkediləndir, hər şey tarixdə yazılmışdır, onları inkar etmək olmaz. 
Bizim  və sizin, hər şeyin iki əks tərəfi, iki mahiyyət arasında olması iki sərhəd arasında 
gah bir tərəfdə, gah digər həd sərhəddində olmasını  qəbul etməkdən başqa yolumuz 
qalmır. Dinlər və dini praktika da istisna deyildir. Özünüzü mələk göstərməyə çalışmayın. 
      Bəzi dini dünyagörüş və baxışlar həqiqətlə - elmi dünyagörüşlə uyğun, bəziləri ziddir. 
Bu belə də olmalıdır.  Çünki onun əsasları  primitiv cəmiyyət dövründə fərziyyələrdən 
yaranmış və şüurun artması, dərk etmənin genişlənməsi ilə bərabər dində əsasən 
dəyişməmişdir və yeni  fərziyyələr hesabına genişlənmişdir.  
     Din dəyişməmək yolunu seçmişdir. Burada səhv etmişdir. Ona görə də belə təlimə 
qulluq etmək hədsiz çətindir və real dünyanı “görməməklə”; reallığı olduğu kimi 
sübutlar,  ilə görməkdən , həqiqətdən  imtina etməklə ola bilər. 
    Sizi və Allahı dərk etmək insan ağlı üçün çətin deyil. Əsrlərlə sizin əcdadlarınız sizin 
fəaliyyət metodlarınızı məharətlə gizlədirdi. Lakin elmin qabağında heç nəyi gizlətmək 
mümkün deyil; “Hər bir gizli məsələ insan idrakı qarşısında  geci - tezi aşkar olacaqdır” 
(Bibliya, Lukadan 8, 16-18).  Qədim insanların anlaya bilmədiyi, fərz etdiyi Allahın 
həqiqi mənası bu kitabda tapılmışdır. Burada qeyri - adi fövqəltəbii dərk edilməz qüvvə 
yoxdur. Allah şeylərin daxili səbəbi və ümumi dəyişiliklər qanunu  və inamdır. Həqiqətdə 
Allahın sitayişlərə və müdafiəyə,  xidmətə ehtiyacı yoxdur. O tələb etmir, ona sitayiş 
edəsən, yalvarasan. Lakin şəxsi fikrinizi saxlamaq və sitayiş etmək sizin haqqınızdır. 
Habelə hər kəsin Allahı anlaması şəxsidir, heç kəs digərinin necə anlamasını bilə bilməz 
və üstün hüquqları yoxdur. 
     Deyirsiniz: ”dünya fanidir  və heç nə etmək lazım deyil, maddi həyat üçün çalışmayın,  
o dünyada yaxşı yaşamağa hazırlaşın, bunun üçün çoxlu sitayiş edin”. Özünüz öz 
sözünüzə inanırsınızsa, niyə hər bir xidmət üçün pulla haq müəyyən etmisiniz: uşağı xaç 
suyuna salmaq, gizli ayinlərin icrası,  kilsə xeyrinə ianə gətirmək, dua oxumaq, dəfn 
mərasimi, ölü üçün müxtəlif  zamanlarda kitabdan  dua oxumaq,  Şiə islamında bir ölü 
üçün ildə 10 dəfə ehsan verilməsi mərasimi qaydasını qoymusunuz və s. Ölü sahibini nə 
qədər maddi çətinliyə, borclara salırsınız. Allah məgər, sizi vəkil seçib onun  adından 
qaydalar qoyursunuz.?  Özünüz deyirsiniz ki, Allahın nə olduğunu bilmək olmaz. Bu fikir  
subyektiv, qeyri - məntiqidir və sizin fikir heç kəs üçün qanun deyil. Əgər onu dərk emək 
olmazsa, onun nə olduğunu bilmədiyinizi deyirsinizsə,  niyə onun adından danışırsınız, 
ona xassələr yazırsınız?   
     Rasional dünya nəzəriyyəsi aşağıdakı izahı müəyyən edir. 
Çoxlu faktlar sübut etmişdir ki, O heç kəslə danışmır. O qanundur, prinsipdir, qanun 
altında, mühitin – Allahın yönəltməsi idarəsi ilə yalnız bəzi insanlar iəli çıxır, hər hansı 
sahədə dominant mövqe tutur. Hər kəs yalnız bir məsələdə, işdə, sahədə üstün qabiliyyətə 
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malik olur.  Ondan tələb olunan addımı atır. Eynilə, bütün insanlar da mühitin idarəsilə 
lazımı davranış seçirlər.  
      Sizin metodlar hamısı gipnoz, özünü təlqin və özünü inandırma, özünü əmin etmə  
sözlə, söz ifadələri, cümlələrlə (dualarla, zaqovor, privorot ) psixi təsir metodlarıdır. 
Burada Allahın adından sui - istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Axı belə üsulları elm də 
tətbiq edir. Burada əsas məsələ insanın nəyəsə bir ideyaya – insana, dağa,  quşa, bitkiyə 
inanmağıdır, bu inam insanda əminlik, inam yaradaraq onun müəyyən xəstəliyinin 
sağalmasına,  müsbət emosiya əldə etməsinə səbəb olur. Axı dəfələrlə faktlarla sübut 
olunub ki,  konkret olaraq nəyə - tək və ya müxtəlif Allahlara  inamın heç bir rolu yoxdur.  
Müxtəlif ilahilərə,  müdrik bir insana, həkimə inananlar da eyni nəticə əldə edirlər, sizin 
qeyri - müəyyən adlandırdığınız bir Allaha da inananlar eyni nəticə əldə edirlər. Bu 
faktdır. Lakin Allah qeyri -- müəyyən, bilinməz, naməlum deyil; O müəyyəndir.        
     Materiyal insanın şüuru, onu tam idarə edə, istiqamətləndirə onu müalicə edə, xoş 
emosiya yarada bilər, başqasına uzaqdan təsir edə, fikrin oxuya, rentgen ola  bilər. Elmin 
sübutlarına görə bunlar canlı insan və müəyyən qrup heyvanların   beyninin olması  və 
onların bioloji sahəyə malik olması, təsirə reaksiya verməsidir. Xüsusilə, insan 
doğulandan sonra onda şüur yaranır. Yəni, şüur insanı yaratmır. İnsan öləndən sonra isə 
şüur da onunla ölür. lakin   şüurun məhsulu olan müəyyən energetik informasiya enerji  
xəyalı(kodu), hansı ki həmin insanın formasını xasiyyət və qabiliyyətlərini əks etdirir, 
müəyyən hallarda qala bilir, buna bəzən ruh da deyirlər. Bu kod polterqeyst, gözə 
görsənən xəyallar və s. formada özünü  yaşayanlara aşgar edir. Müəyyən nadir hallarda 
belə kod  digər insana daxil ola bilər, ona yuxuda və aşkarda məsləhət verə bilər, habelə 
insanın düşünən beyni, görən gözü (məsələn, Vanqada və başqa faktlarda olduğu kimi) 
ola bilər. Həmin kodlar məhz insan şüuru məhsulu olduğu üçün məhz insanların müəyyən 
xarakterini  daşıyır- yəni pis və ya yaxşı ola bilər.  Lakin belə bəzi dinlərin ideyaları, 
hansı ki deyir ki, insan öləndən sonra onun ruhu cənnətə, ya cəhənnəmə düşəcək, tamam 
fərziyyələrdir; qorxutma ilə insanlara təsir etmək məqsədi güdür. İstənilən halda bu kod 
(ruh olması fərz edilən ) müstəqil fiziki təsir etmək qabiliyyətinə malik deyil; kod yalnız 
insanın bədəni, şüuru  vasitəsilə fəaliyyət göstərə bilər. 
     İstənilən halda  bizim gözümüzə görsənən xəyal , eşitdiyimiz səs, duyduğumuz  fikir  
fövqəltəbii hesab etdiyiniz Allah tərəfindən  olmasını sübut edəcək heç bir fakt yoxdur.     
Xəyallarla, ruhlarla kontaktda olmadığınız, görmədiyiniz halda,  qeybdən gələn səsləri  
eşitmədiyiniz halda   küləklə, hisslə, işıqla özünü izhar edən varlıqları görmədiyiniz və 
məlumat almadığınız halda nə üçün onlar haqda miflər danışmağı xoşlayırsınız? Qoyun, 
görənlər, eşidənlər danışsın.  Onları siz görə bilməzsiniz, bunun üçün,  lazımı uyğunluq 
tələb olunur. 
     Elm sizin  gizlətdiyiniz və pul qazanmaq üçün, hakimiyyəti ələ keçirmək üçün, 
istismar üçün istifadə etdiyiniz bütün sirləri aşkar etmişdir.  
    Bir çox dinlər primitiv cəmiyyətin sonunda – quldarlığa keçiddə sadə insanları yeni 
sistemin yaratdığı qeyri - əxlaqi davranışdan  xilas etmək və bəziləri bu yeni ağa – qul 
sistemində ağalara xidmət etmək və hakimiyyəti ələ keçirmək məqsədilə yaradıldı. Lakin 
sistemin qeyri - əxlaqi mahiyyəti qaldı, hər yeni ictimai sistemdə o daha kəskin 
pozuntulara yol açdı  Əxlaqa çağırış müəyyən hallarda insanları pozğuntudan saxlasa da, 
sonra təsirini itirdi. Lakin yenə də çağırmaq və öyrətmək, eyni zamanda ictimai sistemi 
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səmərələşdirmək lazımdır. Lakin bir çox dinlər indi,   siyasət, biznes vasitəsi kimi istifadə 
olunur. Bu səhv işdir.  
      Sələflərinizdən bəziləri  əsrlər uzunu tarixin müxtəlif dövrlərində elmə mane olmuş, 
sərbəst düşünənləri yandırmış, alimləri öldürmüş və zindanlarda saxlammışdır. Bu gün də 
siz gənclərin başını aldadaraq kilsələrə çağırır, onlara keçmişdən qalma “tiryək” payını 
verirsiniz. İnsanlara faydalı olmaq olar, lakin düz yol ilə, sübut olunmuş şeylərdən, 
həqiqətdən danışmaq olar. Düz yolu bilərək, düz məsləhət vermək olar. Çox dəhşətli 
faktlar  vardır ki,  dünyada ədalətsizlik və biliksizliyin, konfliktlərin, istismarın, 
zorakılığın  digər bir səbəbi  əksər dini ruhanilərin  hakim siniflərlə əlbir olması, 
diktaturaya kömək etməsi, ona xeyir - dua verməsi,  onu müdafiə edərək yalandan düz 
etdiyi fikrini yaratmasıdır. Hədsiz faktlar bu fikri təsdiq edir. Səddam Hüseyni də dini 
xadimlər müdafiə edirdi. Lakin indi onların rəhbərliyi ilə bir dini qrup digəri tərəfindən  
qırğına məruz qalır.  
    Avropada dini müharibələr, xaç yürüşləri, islam adı ilə ərəb türk qoşunlarının  İranı, 
Qafqazı işğalı  və Avropanı işqalı dini müharibələr idi. İranda  azərilərin təzyiqə, 
diskriminasiyaya məruz qalması, öz milli mədəniyyətini, bayramlarını keçirə bilməməsi, 
öz dilində məktəb aça bilməməsi İran dini imamları və seyidlərinin anti - humanist 
siyasətləri nəticəsidir. Pakistanda, Hindistanda, Sudanda məhz  radikal islamçı dini 
xadimlərin təbliğatı, rəhbərliyi ilə insanlar dini münaqişələrə cəlb olunur -şiə - sünnü - 
hindu – sikh  toqquşmaları, partalyışlar,  qətllər, düşmənçilik həmişə qalır, dünyəvi 
dövləti və qanunlar sistemini daha məhdud, qeyri - rasional Şəriət qanunları ilə əvəz 
etməyə çalışırlar.         
     İnsanın qulağını öldürmək,  cihad,  kafir- mömin   ideyaları ilə doldurmasalar, 
insanların nəyinə lazımdır, başqa insanı öldürsün. Müxtəlif zamanlarda islam - Ərəb, 
Türk, İran qoşunlarının  qəsbləri zamanı minlərlə insanın qanı axıdıldı, axı onlar da 
Allaha inanırdılar, onlar Zərdüşt dininə,  Xristianlığa , İudaizmə inanırdılar, onların 
günahı nə idi?.  O qoşunlar qəsb etdiyi yerləri viran qoydu, xalqların mədəniyyətini 
dağıtdı. Müqəddəs Avesta kitabını, İsgəndəriyyə kitabxanasını yandırdı, Xristian 
məbədlərini məçidə çevirdi. Bunlar hamısı vicdanlı, əxlaqi insanın nifrət edəcəyi 
vəhşiliklərdir. Bir günah digər günaha səbəb oldu.  Açın tarix kitablarını oxuyun, orada 
bunlar yazılmışdır. Eynilə, xristianlar da həmin işi gördülər. Avstraliya və Amerikanı 
kəşv edərək , habelə Avropanı, sonralar Asiyanı,  Alyaskanı  qəsb edərək yerli əhaliyə 
divan tutdular, mədəniyətlərini, tarixlərini dağıtdılar.  İudaizm dini daşıyıcıları da 
Fələstini işqal etmişdilər, yerli əhalini qırmış, qarət etmişdilər. İndi də Fələstinə qarşı 
aqressiyanı davam etdirirlər. 1572-cil 24-25 Avqust gecəsi Katolik xadimlər protestantları 
bayram gecəsinə çağırıb hamısını qırdılar - bu Varfalomey gecəsi idi.  1988-1993 illər 
erməni dini fanatikləri Azərbaycan torpaqlarını zəbt edərkən və insanları qırarkən Roma 
papası erməni katalikosuna xeyir - dua verdi və onu bu işdə alqışladı;  eynilə  20 –ci əsrin 
90-cı illərində Moskva patriarxatı Serblərin Kosovadan müsəlmanları qovub çıxartmasını 
alqışladı və  kilsə  adından xeyir - dua verdi.  Bunlar hamısı sübut edir ki,   dini xadimlər 
tarixdə müəyyən dövrlərdə  daha çox mənfi rol oynamışdır, nəinki yaxşı rol.  Bu dinlər 
siyasi zorakılıq, qarət, müstəmləkəçilik üçün vasitə kimi istifadə olunaraq  tarix boyu 
insanlara  əsasən  bəla olmusdur və indi də  bu rolu açıq və ya gizli oynayır.  Bütün mənfi  
fəaliyyətinizə nəzər saldıqda bunların Allah tərəfindən məsləhət görülmədiyi  aşkar olur 
və sizə də Allahın nümayəndəsi olmağa haqq vermir. Məgər, bu dinlər insanların 
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xoşbəxtliyi üçün, düzlük və ədalətin müdafiəsi üçün, istismar və zorakılığın əleyhinə 
istifadə oluna bilməzdi?   Tarixdə sizin əcdadlar, habelə müəyyən qədər də yaxşı işlər 
görmüşdür. Tarixdə müqəddəs  və öldürməyən, ölümə icazə verməyən ədalət tərəfdarı 
olan, müdrik dini xadimlər olmuşdur. Dini təlim  bəşəriyyətə köhnə  formada lazım deyil, 
onlar reforma olunmalı, müasir şüurun dərk etdiyi ümumbəşəri məqsədlərə uyğun 
olmalıdır. Yalnız cəmiyyətə, ədalətə, söz azadlığına əməllə xidmət etməklə siz  faydalı 
ola bilərsiniz. Siz öz təlimlərinizi və davranışınızı reforma etsəniz, insanlığa faydalı ola 
biləsiniz. Bəşəriyyət yeni Rasional Cəmiyyət dünyagörüşünün və  ideologiyasını qəbul 
etmək astanasındadır. Bəşəriyyətin xilası məhz rasional ideyalar, elmdir. Göstərilən 
izahat və fikirlərlə siz, şübhəsiz, razılaşmaya bilərsiniz. Lakin əməldə  müqəddəs 
kitablarda deyilənlər içərisində bu gün də doğru olan göstərişlərə, mənaya əməl etməyə 
borclusunuz. Bunlar: “Yalan danışma, ədalətli ol, zülm etmə; zülmkarı, nadanı müdafiə 
etmə, hamı bərabər hüquqla yaşamaq haqqına malikdir. Heç kəs digərinin həyatını 
əlindən ala bilməz, ədalət uğrunda, həqiqət uğrunda mübarizə et”- prinsipləridir. Siz dini 
göstərişlərdən daha üstün, insani olan ümumbəşəri əxlaq və etik prinsiplərə, insan 
hüquqlarına əməl etməyə borclusunuz. 
    Lakin yeni ictimai əxlaqi tələblərə də əməl etməlisiniz: “ İnamdan sui - istifadə etmə; 
Allaha  inam gəlir mənbəyi deyil; hər kəs söz və fikir azadlığına malikdir; tarixi inkar 
etmə;  başqasına sənin kimi düşünməyi zor etmə, müqəddəs kitab ümumbəşəri əxlaqı 
pozmaq üçün əsas deyil”. 
 
Allah  anlayışını istifadə edən dinlərə inananlara və sitayiş edənlərə 
     Sitayiş etdiyiniz dində Allah anlayışı  dini yaradıcılar tərəfindən fərziyyə, gümanlar  
əsasında yaradılmışdır və onun sitayişə, dualar oxumağa ehtiyacı yoxdur. Bu ritualları 
etdikdə siz özünü təlqin, özünü inandırma ilə məşğul olursunuz.  Bu dualar sizə təskinlik 
versə də, sizin heç bir probleminizi həll etmir və sizin vəziyyətinizi, sizi fəaliyyətdən, 
qurub yaratmaq, aktiv həyatdan uzaqlaşdıraraq ağırlaşdırır. Bu günkü həyat səviyyəniz 
dinlər vasitəsilə yaradılmamışdır;  bu həyatı yaratmaq, dindən imtina edərək,  dini 
idarədən uzaqlaşdırandan sonra mümkün olmuşdur. Baxın, bu günün inkişafı, insanı 
dəyərlər və təhsil və səhiyyə mədəniyyət,  dini ifşa edən Avropa maarifçiliyinin 
nəticəsidir . 
    Dini ibadətlər  sizi xilas etməyəcəkdir. Onlar yalnız  müvəqqəti  rahatlıq əldə etməyə , 
problemləri unutmağa kömək edər.  
Sizin maddi həyatda xilasınız aşağıdakı yolla mümkündür: 
-  rasional həyat tərzi ilə yaşamaq;  
-  sizin düzgün tərbiyə, təhsil və ixtisas almanızda , elmi texniki biliklərinizi artıtrmaqda; 
- öz işinizdə və həyatınızda  rasionallıq  prinsipinə əməl etməkdə; 
- təbii mühitinizi səmərələşdirməkdə və effektiv istifadədə; 
- ictimai  təşkil və idarə etmə sisteminizi rasional qurmaqda və onda iştirak etməkdə; 
- əxlaqi dərk etməkdə və könüllü ona əməl etməkdədir. 
 
Qadınlar və qızlar, siz dini paltar geyməklə daha  artıq dindar olmursunuz. Özünüzə zülm 
etməyin, sizin əcdadlar çadranı, niqabı, hicabı  atdılar, dini xürufatın  zülmündən xilas 
oldular; siz isə geri qayıdıb özünüzü yenidən dini mövhumatın  buxovuna keçirirsiniz. 
Həmin paltar keçmiş aşağı mədəni səviyyəli  Ərəb icması  üçün  deyilmişdi. Lakin indi və 
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mədəni cəmiyyətdə buna səbəb yoxdur. Müsəlman paltarı geyməklə heç kəs müsəlman 
ola bilməz. Müsəlman olmaq bir Allaha inanmaq, onun iradəsini icra etməkdir.  Onun 
iradəsi isə qadınlar üçün əgər 7 -ci əsrdə aşağı mədəniyyətli cəmiyətdə həmin müsəlman 
paltarını geymək idisə, zəmanənin və mədəniyyətlərin təkmilləıməsi səbəbilə bu gün 
onun iradəsi  sizi nayrahat etməyən, sizi istidən, souyqdan, küləkdən qoruyan və 
cəmiyyətin adət etdiyi, sizin və cəmiyyətin xoşuna gəldiyi paltardır.  
    Allahın da iradəsi, hansı ki onu dərk etməklə insanın şüurunda formalaşır-aşkar olur, 
zamanla şəraitlə eyni dəyişir- təkmilləşir, əks halda ona ən müdrik demək olmazdı. Allah 
prinsipdir. Onun iradəsi insanların mədəni səviyyəsinə uyğun  paltarda və davranışda 
olması, mədəni rasional həyat tərzi, ictimai idarənin səmərəli olması və insanların sülh və 
rahat həyatda yaşaması üçün hər kəsin öhdəsinə düşən əxlaq və davranış qaydalarına 
əməl etməsidir.  
      Allahın iradəsinin nə olduğunu necə bilmək olar? Allahın iradəsini yaınız şüurlu 
varlıqlar, habelə hər bir şüuru və ağlı olan insan bilə bilər. Bu çox asandır. Başqalarının 
onun adından danışıb onun iradəsinin sizə deməsinə yol verməyin. Məhz bu 
tərcüməçilikdə çoxları sui- istifadə etmişlər və avamları aldatmışlar  – öz ağa olmaq, pul 
qazanmaq  mənafelərini güdmüşlər . Özünüz öz ağlınızla onu anlamağa  çalışın. Böyük 
müdrik Zərdüştün müəyyən etdiyi kimi Allah həqiqətdir, bu həqiqəti siz öz ağlınızla 
tapmalısınız. Onun iradəsi hər birinizin ehtiyacları və həyat tələbatlarınızı ödəmək üçün  
mühitlə( ictimai, təbii və s.) əlaqə və onun imkan və nemətlərindən istifadə etmək və 
uyğun forma və dəyişiliyi əldə etmək seçimləri içərisindədir. Bu iradə məhz ən düzgün – 
rasional (ağıla və məntiqə uyğun,)  bütün mühitlə razılaşdırılmış  seçimlərdir. Son 
formada sizi və mühiti razı salan seçimlərdir. 
     Xüsusi paltar geymək və axşamadək ibadət etmək adətinin indi  Allahın iradəsinə 
dəxli yoxdur və O bunu tələb  etmir. 7-ci əsrdə peyğəmbər bu qaydaları insanlara təsir 
etmək və bu qaydaları əzbərlətməklə adətə çevirmək üçün qoymuşdu. Lakin bu gün  
insani əxlaq və davranış normalarını  əzbərləmək və təkrar- təkrar oxumaq deyil, anlamaq 
və əməl etmək  Allahın iradəsidir. Axı siz bunları əzbərdən bilirsiniz, dəfələrlə bunları 
oxumaqla onları icra etməyi yaddan çıxarırsınız.  Sizin üçün Quranın mənası  ərə getmək 
üçün oğlanları  sevirəm deyib aldatmamaq  ərə getdikdə isə xəyanət etməmək,  yoldaşa 
hörmət etmək,  ondan mümkün olmayan şeylər tələb etməmək, mədəni ünsiyyət və 
davranış qaydalarına əməl etmək, ailədə  qohumlar arasını vurmamaq, başqalarının 
həyatına qarışmamaq, insani nümunə olmaqdır. Nə qədər qadın dini paltar geyərək öz 
yaxınlarının həyatını pozmuşdur?  Deyirsiniz ki, Quranda belə paltar geymək yazılmışdır. 
Bəli bu, indiyə deyil, o zamana yazılmışdır. Quranda, habelə kişinin dörd arvad almasını  
da yazılmışdır. Bəs niyə  buna razı olmursunuz? Buradan belə nəticə çıxır ki, 
müsəlmanlar  Quran və Sünnəni zamanın  uyğun mədəni səviyyəsinə, idrak və məntiq 
mövqeyindən başa düşməli, onun  7-ci əsr formasına  deyil,  ümumi mahiyyətinə - yalnız 
zamana uyğun rasional davranışa əməl etmələri lazımdır. Dini paltar  heç bir eyibin 
üstünü örtməyə qadir deyil, onun altında  gizlənmək,  özünü Allah adamı təsəvvürü 
yaratmaqa ehtiyac yoxdur. İnsanlar axmaq deyil,  düzlə, yalanı seçə bilməsinlər, 
gördükləri ilə eşitdikləri arasındakı fərqi seçə bilməsinlər. Öz ağlınızla yaşayın, 
ruhanilərin bəyəm, Quranı düz anlayır? Quranda islam ruhanilərinə adi müsəlmandan 
artıq haqlar verilməyib, habelə onlara  zəkat, nəzir yığmaq, dua oxumaq üçün pul almaqa 
icazə verilməyib. Quran bildirir ki, bütün nəzir və zəkat yalnız cəmiyyətin işləmək imkanı 
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olmayan, və imkansızları,  ağır vəziyyətə düşənləri üçündür. Quran cəmiyyətin hesabına 
yaşayan heç bir dini vəzifələr- ruhanilik  yaratmayıb. Qoy ruhanilər əvvəl özlərini düz 
dindar  olduqlarını, əxlaq və davranış qaydalarına əməl etmələrini sübut etsinlər, sonra 
sizə  davranış haqda dərs desinlər. Qoy onlar sübut etsinlər ki, hansı əsasla nəzir yığırlar. 
Yalnız dilənçi, şikəst, iş qabiliyyəti olmayan nəzir yığa bilər, sağlam adam işləməklə 
özünü saxlamalıdır. Qoy onlar sübut etsinlər ki, nəzir qutularındakı pulları  və bilavasitə 
adamlardan  aldıqları pulları hansı Quran ayəsi əsasında alırlar və Quranda göstərilmiş 
hansı işlərə, kimlərə xərcləyirlər? Bu barədə sənədlər varmı? Soruşun, dini vəzifə 
tutanlardan, hansı Quran ayəsilə onlar bu vəzifələri tuturlar? Peyğəmbər heç bir vəzifə 
müəyyən etməyib və yalnız Müsəlman icmasının qərarı ilə icma məsələlərinin həllini 
buyurub. Beləliklə, gənclər və bütün müsəlmanlar, siz səlahiyyətləri olmayan, heç bir dini 
ruhaninin sözünə əməl etməyə borclu deyilsiniz,  çünki onlar Quran qanunu əsasında 
təyin olunmayıblar, yəni siz onları təyin etməmisiniz. Siz onların qulu deyilsiniz. Siz 
dərsi müəllimlərdən, professorlardan, psixoloqlardan, elmi kitablardan , məşhur elm 
adamlarının, müdrüklərin həyatından, davranışından alın. Əgər siz islamın qayda qanunu 
ilə yaşamaq istəyirsinizsə bu sizin haqqınızdır.  Bu halda əvvəl Quranı düzgün başa 
düşmək lazımdır (bax hissə 4).  İslamın qanunlarını və mənasını isə özünüz bilavasitə 
Quranı və hədisləri oxumaqla və mahiyyətini müstəqil anlamaqla əldə edin. Lakin Quranı 
anlamaq üçün onu gündə 5 dəfə oxumağa ehtiyac yoxdur. Bir dəfə öyrənin. Bu sizə 
bəsdir. Bu günkü həyata uyğun olmayan göstərişləri  qırağa qoyun, sonra isə ümumbəşəri 
əxlaqa uyğun olanları əməl edin. İslam yarananda savadsız cəmiyyət üçün Quranı çox 
oxumaq, əzbərləmək adətə çevirmək lazım idi. Lakin indi çox oxumaq deyil, öyrənmək 
və əməl etmək tələb olunur.  Peyğəmbər özü hədislədə deyir:  “Bir gün elm oxumaq  60 
gün Quran oxumaqdan yaxşıdır”. Bu o deməkdir ki, yəni həmişə elm oxuyun  onda Quran 
oxumağa ehtiyacınız qalmayacaq; yəni elm Qurandan üstündür. Peygəmbər o zaman öz 
Ərəb  mühitində elm olmadığı  üçün Quranı irəli sürdü, bu kitab elmə giriş idi, hansı ki 
elmi olmayan Ərəb icması üçün elmi əvəz edirdi.  
 Gənclər, keçmiş tarixin fərziyyə və gümanlarını  əks etdirən dinə uymayın, sizin 
gələcəyiniz dində deyildir. Dinlə yaşamaq istəsəniz əvvəl onun müasir və aydın tələbləri 
yazılmış teksti əldə edin. Belə bir tekst hələ yoxdur. Belə bir ümumi yazı hazırlandıqdan 
sonra siz dinlə yaşayın. Dinə uyduqda siz dini kitablarda və ruhanilərin davranışında tarix 
boyu bir çox  Qurana, əxlaqa zidd  tələblər, zidd hərəkətlər görəcək, çaşıb qalacaqsınız, 
siz həqiqəti anlamaqdan daha da uzaqlaşacaqsınız. Quran yalnız islam dinin 
yaradılmasının birinci ilkin mərhələsi  üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yeni dövr üçün onun 
bütün tələblərini anlamadan icra etsəniz, bu müasir bəşəri davranışa uyğun  səmərəli 
seçim olmaz. Bu gün islam ölkələri daxilində və ölkələr arasında toqquşmalar və 
düşmənçilik, diktatorluq, beynəlxalq kapitala xidmət islama istinad edilərək edilir.   
Peyğəmbər özü yazmışdır ki, hər dövrün bir kitabı, hər dövrün bir tələbi var.  Həqiqəti 
yalnız sizin öz ağlınızla – elm öyrənməklə rasional  və müstəqil düşüncə ilə görə 
bilərsiniz. Bunu da peyğəmbər məsləhət görmüşdür. Din isə indiyədək ciddi dəyişmədiyi 
üçün   sərbəst - rasional düşüncə, elm vermir. Dəyişməmiş din sizə heç bir çörək,  peşə, 
bilik, düzgün davranış, əxlaq, mədəniyyət verməyəcək, özünüzü isə  çalışmaqdan, bilik 
və qabiliyyət qazanmaqdan məhrum edəcəkdir. Bu sözlər digər dinlərə də aiddir. Siz dini 
kitabları düzgün anlamasınız, o sizi terrorist, insan qatili edəcəkdir. Günümüz hədsiz 
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miqdarda özünü dindar və Allah adamı donunda qələmə verən, namaz qılıb saxtakarlıq və 
yalançılıq edən, xəyanətkarlıq, paxıllıq edən dindarlarla doludur. 
      Baxın,  əxlaqi mənəvi davranış seçən də dinə istinad edir;  zorakılıq edən,  başqasının 
həyatına qəsd edən də. Başqa millətdən olan insanı öldürən də, yalan danışan, xəyanət 
edən, oğru da  dinə istinad edir. Hansı düzdür? Bu fərqlər Quranı və təlimi düz 
anlamamaq nəticəsidir.   Bəs nədən biləcəksiniz ki, seçdiyiniz davranış dinə uyğundur? 
Bunun üçün sizə çoxlu bilik, ağıl, düşüncə, metod  lazımdır. Bu  imkanları sizə Rasional 
Cəmiyyət nəzəriyyəsi verir. Əvvəl bu nəzəriyyəni və rasional həyat tərzini öyrənin, sonra 
baxın görün, hansı yaxşıdır, istəsəniz,  dini həyat yaşayın və dinə əməl edin, bu zaman 
dini göstərişləri  düzgün anlayacaqsınız.  
Sizə elmi biliklər, peşə  lazımdır. Orta Şərqdə yaranan bu günkü dinlər  yarandığı zaman 
olan dindən xeyli fərqlənir. Əgər o yaranan dövrdə insanlara xeyir, vermək, onları düzgün 
həyat yoluna salmaq idisə, bu gün bu dinləri əlinə keçirmiş  əksər ruhanilərin məqsədi öz 
ciblərini güdmək, hakimiyyəti ələ keçirmək, insanları daha çox qaranlıqda saxlamaq və 
məlumat  almağına mane olmaqdır.  İndi, dini təbliğatın məqsədi öz gəlirini artırmaq, 
daha çox müştəri əldə etməkdir. Baxın, həmin dini ruhanilər insan öləndə 4 dəfə cümə 
axşamı; 3-lük, 7-lik 40-lıq və illik yas mərasimləri və müxtəlif ağıldankənar mərasimlər  
uyduraraq orada mollanın Quran oxumasını vacib edərək, sizi nə qədər müflis edirlər. 
Bunları məgər peyğəmbər demişdir? Məqsəd mollanın,  keşişin,  ravvinin pullu xidmətinə 
tələbat yaratmaqdır; mollanı ölü evinin hesabına qida ilə doydurmaqdır. Halbuki dinin 
yaradıcıları belə mərasimlər nəzərdə tutmayıb və Quran  və  ya Bibliya oxumaq üçün 
haqq almağı qadağan edib. 
     Dini xadimlər deyə bilərlər ki,  islam elm tərəfdarıdır. Elədirsə nə üçün onlar orta 
məktəbdən uşaqları aldadıb yaratdıqları dini məktəbə aparırlar?. Əgər belədirsə, qoy indi 
bir şeyxin, imamın , mollanın, dini alimin və ya məçidin dini məktəbin yaratdığı bir 
maşını, dərmanı, elmi biliyi göstərsinlər. İslamın idarə etdiyi  teokratik dövlətlərdə elmə 
ayrılan pul ( ÜDM-in 0,2 %-i) 20 - 40 dəfə  xristian ölkələrindən azdır. Sözlərə yox, 
reallığa inanın. Islam xalqlarının geridə qalması səbəbi, yaradıcı olmayan və səhv istifadə 
edilən dini təlim, hansı ki 8-10-cu əsrlərdə yaradılmışdır və islamı səhv başa düşmək və 
sui - istifadə edilməsi, elmdən uzaqlaşmasıdır.  12 –ci əsrdən 20 –ci əsrə qədər dini 
ruhanilər məhz həmin Qurana istinad edərək, onun ayələrinə əsaslanaraq elmə zidd 
olmuşlar, elmi adamları təqib etmişlər, despotik zülmkar idarəni müdafiə etmişlər. 
    Mən sizi Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsini - yeni əxlaq və idarə, həyat tərzi 
prinsiplərini öyrənməyə  öz  yaşadığınız ərazidə, kənddə, şəhərdə, ölkədə məhz bu 
prinsiplərin həyata keçirilməsinə çağırıram. Bu yeni ictimai quruluş  və həyat tərzi sizin 
xilasınızdır və xoşbəxtliyin açarıdır. Din isə müasir  idraklı insan üçün bunu verməyə 
qadir deyil, sizin problemlərinizin səbəbidir.  Bu təbii qanundur, hər şeyin öz lazımlı 
vaxtı var. İndi - 3-cü minillik din dövrü deyil, elm, zəka və yaradıcılıq  dövrüdür. 
 

----------------------- 
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HİSSƏ 6. KITABIN QISA NƏTICƏLƏRI. 
 
İ. Dünya haqda .  
Dünya real varlıqlardan  vahid hissəciklərin müxtəlif ierarxik pilləli  kombinasiyalarından  
- hissəcik, atom, molelekul, cisim , canlılar - ibarət və fasiləsiz dəyişməkdə olan 
sistemdir. Dünya gözə görünən və görünməyən  hissələrdən ibarətdir O biri dünya 
adlandırılan dünya da bu dünyanın bir hissəsidir.dünyanın hər bir hissəsi avtonomdur 
lakin hamısı birlikdə bütöv dünyanı əmələ gətirir, hər biri sistem quruluşuna və əlaqələrə 
bağlılığa malikdir . 
 
Dünya qanunlari. Qısa təsvir 
Dünya  əbədi  orientirləri və dəyişməz istiqaməti olmayan bir yerdir. Dünya materiya, və 
onun mikro hissəcikləri -  virtual  zərrəciklər və  müxtəlif -bioloji , elektromaqnit  
sahələrindən ibarətdir. Bütün materia, virtual hissəciklər və sahələr fasiləsiz bir - birinə 
çevrilmə prosesindədirlər, lakin bu eyni zamanlı deyil. Dünyada bütövlükdə və onun 
avtonom hissələində. Mühitin müxtəlif təsir və yaradıcı imkanlaına uyğun olaraq 
yaranışlar, yeniləşmələr müxtəlif zamanlarda baş verir. Bu səbəbə görə zamanca əvvəl 
baş verən hadisələr- yaranışlar sonrakı baş verən hadisələr və yaranışlar üçün idarəedici - 
müəyyənedici, inkişafına istiqamətverici  rol oynayır. Hər şey əsası  eyni olan və onların  
müxtəlif birləşmələrinin çoxluğudur. Başqa sözlə, hər bir şey təklərin müxtəlif 
kombinasiyalarda çoxluğudur; hər şey bütöv təklərdən ibarətdir.  Hər bir təki əhatə edən 
çoxluq mühit funksiyasını , mühit isə idarəedici funksiyanı icra edir. Mühitin daha çox 
müxtəlifliyi daha çox müxtəlif növləri - maddələr , cisimlər  canlıları; xarakterləri, 
xassələri yaradır. Hər bir kombinasiya yeni xassələrlə digərindən fərqlənir. Dünya bütöv 
hissələr -sistemlər formasında  çoxluqlardan  ibarət olaraq  qarşılıqlı əlaqədə, asılılıqda 
olan struktura malikdir. Dünya  və hissələri bütövlük - tamlıq, müvazinətləşmə və 
müvazinətin pozulması xassəsinə malikdir. Dünya yalnız belə yaşaya bilər.  
-   Hər bir varlıqın həyatı -  müvazinətdə ola bilmək , dayanıqlı  olmaq prosesidir. Buna 
başqa sözlə, özünü yaşatmaq məqsədilə fəaliyyətdə olmaq deyilir. 
-    Hər şey bütövlüyə malik oaraq sistem quruluşuna malikdir 
-    Hadisə və  şeylər-cisimlər, əşyalar - eyni tipik quruluşa malikdir. 
-   Təbiətdə, kainatda və cəmiyyətdə dominantlıq qanunu var.  Üstün gücə, parametrlərə 
malik cisimlər və canlılar çoxluğun digər üzvlərindən üstün hüquqlar, status əldə edir; 
kiçiklər güclülərə, böyüklərə cəzb olunur və ya tabe olur. 
-  Hər şey öz hədləri : yuxarı –aşağı; pis - yaxşı; sol - sağ; yaxşılaşma - pisləşmə olan 
kənar hədləri arasında mövcud olur. Bu hədlər siklik dalğanın ən kənar nöqtələridir. 
-   Hər şeyin, varlığın həmin formada olmasının  başlanğıcı və son zamanı var. 
-  Təbiətdə bütün təsirlər - əks təsirlər, reaksiya doğurur, bu təbiətin qanunudur. Fiziki 
sistemlər üçün  bu qanunu Nyuton kəşv etmişdir. Lakin bütün kainata aiddir  
-. Cansız təbiətdə  universal cazibə qanunu  və 4 fiziki qüvvə təsirini əks etdirən ümumi 
qanun mövcuddur. Hər bir cisim təsir və əks təsir nəticəsində forma və yerini, ya 
sükünətdə, ya hərəkətdə olmaq vəziyyətini alır. Burada dominantlıq ancaq güclü 
potensiala malik obyektlərin idarə edici üstün mövqe tutması formasında  baş verir.  Az 
potensiallı, az kütləli cisimlər yaxın olduqda böyüklər tərəfindən cəzb olunur, nəticədə 
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kiçiklər ya birləşir və ya onun ətrafına fırlanır. Cazibə  və itələmə qanununa görə  aralı 
cisimlər bir - birinə nəzərən stabil vəziyətdə qalırlar.  
- Bütün dünya, yer və canlıların  dəyişilikləri siklik dalğa: doğulma – artma – pik - 
azalma -  son və yenidən siklin  qalxma, yaranma  formasına oxşar gedir. İstənilən bir 
obyektdə, varlıqda  ən üstün  bir bağlayıcı təsir həmin şeyin bütövlüyünü saxlayır. 
Dəyişilkilərdə isə fasiləsiz olaraq tərkib hissələrindən və ya  xassələrdən  biri idarəedici - 
hərəkət verici rol oynayır. Sonrakı zamanda isə digər element bu rolu oynayır.  
 
İİ. Allah haqda .  
1. Tanrının  ənənəvi  mənası 
. Allah -Tanrı-Boq -God  ifadəsi ən qədim zamanlarda  biliklərin cüzi olduğu və elmin 
yaranmadığı dövrdə insanlar tərəfindən yaranmışdır. Bu söz o zaman naməlum olan 
təbiət qüvvəsini, hadisələrin və varlıqların olma səbəbini işarə etmək  ehtiyacından 
yaranmışdır. Təbii evolyusiya prosesində əvvəl günəşə, aya və ulduzlara  və digər təbii 
obyektlərə sitayiş və onların Yeri və insanları idarə etməsi qəbul olunmuşdur,  sonra isə 
bu material obyektlər naməlum allah anlayışı ilə əvəz olunmuşdur. Klassik dini idealist 
mövqeyə görə Tanrı dünyanı idarə edən ən böyük qüvvədir və hər şeyin səbəbidir.Onun 
nə olduğu qeyri - müəyyəndir. Allah sözü ərəb dilində kökü İllah olan Ay tanrısının 
transformasiya olunmauş adıdır.Lakin indi həmin mənada işlənmir 
2. Rasional fəlsəfənin mövqeyinə görə Tanrının mənası  
Allah adı ilə çağırılan tanrı  Mühit, mühiti formalaşdıran qanun və qanunauyğunluqlar , 
səbəb- nəticə asılılığı, inam, olmaq ( существование), sonsuzluq, davamiyyətdir. 
Bu gün işlədilən mənasında Allah sözü insan psixikasında ədaləti təmin edən inamdır. 
Allah sözü səbəbı ifadə edir. 
Yaranışın səbəbi mühitin təsiri ilə və mühit içində ən azı iki hissənin birləşməsidir. 
 Allah sözü dünyanın - hadisələrin, varlığın, şeylərin vahid yaranma , olma  və dəyişmə 
qanunauyğunluğunu ifadə edir. Allah mənasının formulu  Σ ( X1 + Xn ) = 0 ifadə oluna 
bilər. Allah sözünün ümumi (abstrakt)  sinonimləri : – Səbəb, Qanun , Qanunauyğunluq  
sözləri  ola bilər. Allah sözünün konkret sinonimləri konkret prinsiplər qanunlar ola bilər. 
Məsələn: Vahidlik- tamlıq qanunu, “çoxluq içində ola bil”, “olmaq üçün öz rolunu 
könüllü icra et”, “Ol –lazımi qaydada”, “Yaşaya bil, geri qalma”, “Qaydanı anla, qaydanı 
pozma- qaydada yaşa” ; “Uyğunlaş”;  
3.  Allahın  həqiqi  funksiyaları və xassələri, əlamətləri  
1) Allah hər bir varlığın, materiyanın, ideyanın, şüurun və ya ruhun daxilindədir, onu 
bütöv saxlayan əlamətdir , qüvvədir; 
2) Allah dünyadan kənar, qeyri -müəyyən  ilahi qüvvə deyil, habelə hər hansı bir formada 
varlıq deyil; 
3)  Allahın İlahi fövqaltəbii  qüvvə olması  insanların uydurduğu fərziyyədir; 
4) Hər bir şeyin yaradılma səbəbi,  idarəedici və nizamlayıcıdır, yaşama qanunudur; 
5) Allah başa düşülən və dərk ediləndir; 
6) Allah üçün hər şey, hamı eynidir, hər şey, hər kəs ümumi və ona aid olan  spesifik 
qanunlar altında olmağa-yaşamağa  məcburdur, Allahın yaradan, idarə edən rolunda 
nəyisə, kimisə  seçməyə və ya xüsusi qayğı  göstərməyə və ya qəsdən cəza verməyə 
səbəbi yoxdur. O obyektivdir, gerçəkdir, qərəzsizdir. Buradan belə nəticə çıxır ki:   
ədalətlilik və qəddarlıq  anlayışını insan düzəltmişdir, bu anlayış Allahın xassələrində 
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yoxdur. Və ya o, qanun kimi öz işini görür, nəticə isə kimə xoş gəlir, kimə pis gəlir. Onun 
insanın arzularını yerinə yetirmək, hansısa milləti və ya insanı seçmək, üstün qayğı 
göstərmək məqsədi yoxdur.  Belə düşünənələr özlərini aldadırlar. O ittiham edilə bilməz.  
7) İnsana elə gələ bilər ki,  O, görən, eşidən, cəza verən,  bağışlayandır.  Görmək, eşitmək 
- yəni elementlərdən əks təsir almaq mühitin xassəsidir.  lakin cəza və bağışlamaq  
xassələri insanın subyektiv fikridir. Cəza almaq  insanın mühit daxilində  öz hərəkətinə 
aldığı reaksiyadır. Bağışlanmaq  isə əks təsiri olmayan təsirdir,  hansı ki qeyri - 
mümkündür. Heç nə, heç kim,  heç vaxt bağışlanmır  - unudula bilər. Çünki mühitin 
imkanlar və sərhədləri (qadağanlar, icazələr) parametrləri var.  Sərhəddən kənarda cəza, 
sərhəd daxilində razılıq olur. Bunlar hamısı ümumi qanunun nəticəsidir.   
İlk insan tarixində əvvəl şər qüvvələrin - demonların olduğuna inam  və onlara sitayiş 
yaranmışdır. Sonra isə onlara əks xeyir qüvvəsi -Allah  ifadəsi ixtira edilmişdir. Əvvəl 
ona insanı xarakter vermişlər, qadın fomasında təsəvvür etmişlər, sonra kişi formasında  
təsəvvür etmişlər. Düşüncələrin evolyusiyası ilə sonra ona müxtəlif funksiyalar, xassələr 
əlavə etmişlər. Araşdırma göstərmişdir ki, bu xassələr kortəbii olmuş, əsasən reallığın 
Allah anlayışında əks olunması mənasını daşıyır. Bu kitabda müəyyən edilmişdir ki, ona 
verilən bir çox xassələr ziddiyətli və səhvdir - subyektiv fikirlərdir, sui - istifadə məqsədi 
daşıyır. 
 
3. Allah  ifadəsinin Ruhla əlaqəsi necədir?  
Allah ifadəsinin sübutlar olmadığı üçün klassik Ruh anlayışı ilə eyniləşdirilməsi səhvdir 
və həqiqətə uyğun deyil. Klassik ruh anlayışına görə ruh idarəedici ilahi qüvvə olaraq 
göydə olur və yerə enərək insanların canında yaşayır, öləndə, guya, yenə göyə  dünya 
ruhunun - Allahın yanına qalxır. Lakin bu fikirləri sübut edəcək bir dənə də dəlil yoxdur.  
Ruh anlayışına isə müxtəlif mənalar yazılsa da, hələ ki, qeyri - müəyyən qalır. Ruh 
adlanan, lakin şüur mənasını verən qabiliyyət heyvanların və insanın beynində yaranan 
hadisədir.  Lakin təkcə insanın konsentrasiyalanmış şüurunun məhsulu olan    söz, söz 
formulasının,  fikir, hisslərin, baxışların energetik - informasiya xassələri  aşkar 
olunmuşdur. Bu xassələr özünə və  obyektə təsir kimi meydana çıxır, nəticədə müəyyən 
proses aktivləşir, yaxşılaşır ya pisləşir, müəyyən hədlərdə kiçik  ölçüləri olan  obyekt 
hərəkətə gəlir(telekinez).  Enerji - informasiya təsir qabiliyyəti olan insanın məqsədli 
yönəldilmiş təsiri olmadıqda heç bir belə təsir öz - özünə meydana çıxmır. Bu 
arqumentlər sübut edir ki, Allah ruh deyil və dünya ruhu da deyil. Dünya ruhu və ya 
zəkası ola bilməz. Ruh - Şüur fərdi insana  məxsusdur, insan olmadıqda onun şüuru da ola 
bilməz. İnsan öldükdə isə bəzilərinin  xəyalının nə vaxtsa yenidən görsənməsi onun 
(1)yüksək energetik qabiliyyətə malik olması ilə və  ya  ölərkən çox gərgin psixi 
emosional  enerji şüalandırması ilə əlaqədardır. Lakin bu xəyallar, Platonun adlandırdığı 
bədənsiz varlıqlar yenə də insandan kənarda mövcud olması iddia edilən ruh və ya dünya 
ruhu deyil. Bunlar başqa varlıqlardır.  Bu xəyallar real insan olmadan  hələ indiyədək heç 
bir idarəedici qabiliyyət görsətməmişlər. Faktlar onu göstərir ki,  bu xəyallar enerji 
informasiya kodu adlana bilər, və onlar konkret insanın (paltarda) xəyalını əks etdirir; 
onun xasiyətlərinə, davranışına, düşüncəsinə və qabiliyyətlərinə malikdir. Bu xəyallar 
hələ tam öyrənilməmiş və onların tam konsepsiyası yaradılmamışdır. Bu xəyallar əbədi 
deyil, bir neçə il (1-200) ərzində materal təbiətdə şüanın udulması qanununa uyğun olaraq 
itir. Faktlar habelə göstərir ki, onlar insan olan zonalarda olmaqla bərabər (insan olmayan 
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yerlərdə məsələn, Ayda, insan yaşamayan meşələrdə, dağlarda müşahidə olunmamışdır,) 
onlar görsənib, yenə də yox ola bilər, insanın beyninə həkk ola bilər, ona yeni biliklər, 
qabiliyyətlər verə bilər. Məlumdur ki, hadisələri, şeyləri və yaranma prosesini idarə edən 
və yaradan  mühit və üst sistemlərdir. Dünya ruhunun  və ya dünya zəkasının Allah 
olması da sübutsuzdur, çünki bu olsaydı, həyat nə qədər rahat və əziyyətsiz, 
müharibələrsiz, qırğınlarsız, təbii fəlakətlərsiz olardı. 
      Araşdırma göstərmişdir ki,   yaradıcı Allah hesab oluna biləcək mühit (mühitin 
ümumi qanunu və ya  mühit - hissə əlaqə qanunu),  insan şüuru ilə əlaqədar fərz edilən 
inam, hiss, düşüncə, yəni ruh formasında   təssəvvür edilən Allah  anlayışı ilə  eyni deyil, 
asılılıq əlaqəsinə malik deyil. Yəni hər ikisini eyni Allah hesab etmək düz deyil. Yəni 
fiziki və psixi təsəvvür edilən Allah eyni deyildir. Başqa sözlə inam - hiss vasitəsilə insan 
tərəfindən təsəvvür edilən Allah yalnız insan və insan cəmiyyətinə, insanın özünü 
idarəsinə, təbiəti dəyişməsinə, həyatını yaratmasına və idarə etməsinə aiddir. Insanın bu 
Allaha yazdığı funksiyaları insanla onun  özünü - idarəsilə, hisslərilə, düşüncəsilə, inamı 
ilə məhdudlaşır, fiziki dünyaya onun fərz edilən təsirini (yaratma, idarə) əsasən insanlar 
necə olduğunu bilmirlər (bax hissə 4). Gerçəklikdə obyektiv olaraq mühitin(materiya , 
canlı və cansız oyektlər və s.) olma, çevrilmə, dəyişmə qaydası , strukturu - hansı ki 
istənilən digər mühit daxilində necə olması əvvəldən məlumdur - Tanrı hesab oluna 
bilərsə, insan şüuru – ruhu bu biliyi  müəyyən dərəcədə əldə edə, dərk edə bilər. Daha 
doğrusu yalnız xəbər tuta bilər – hiss edə bilər, lakin bu şüur - dini dillə desək ruh və ya 
böyük ruh bu mühitə- onun olma və dəyişmə  qaydasına təsir edib onu dəyişdirə bilməz. 
Bu izahat yəqin ki sizdə ruh və Tanrı anlayışının fərqini başa düşməyə kömək edəcəkdir. 
İnsanın Tanrı hesab etdiyi şəxsi inamı, demək, həqiqətdə obyektiv olan Tanrı ilə əlaqəsi 
yoxdur - bu inam şəxsi inamdır və psixologiyanın aşkar etdiyi inam xassələrinə malikdir -
özünü inandırmaq, fikir, sözlə təsir və s. Həqiqətdə də,  yalnız gerçək Tanrını - mühit 
qaydasını anlayıb onu intuitiv anlama yolu ilə məsləhət və çıxış yolu tapılması insanın 
düzgün seçim etməsinə səbəb olur. Lakin anlamadan fikrində səhvən tutduğun Tanrıdan 
hər hansı probleminin həllini gözlədikdə  sənin istəyin yerinə yetmir.  (Fikir və inam gücü 
ilə, özünü inandırma ilə olan fenomenləri burada  gerçək Tanrı ilə qarışdırmayın ). Bu 
məntiq bir daha göstərir ki, Tanrını mühit içərisində, gerçəklik içərisində, şeylərin olma 
və dəyişmə qaydalarında axtarın və onu düzgün anlamaq  sizə düzgün həyat yolunu 
göstərəcəkdir.  
  
4. Allah termininin işlədilməsi.   
Allah ifadəsini  onun sübut olunmuş funksiyaları və xassələri mənasında dini adamlar 
işlədə bilər. Lakin Allah sözünü işlətməyə savadlı və düzgün məqsədli insanın, 
başqalarını aldatmağa məqsədi olmayan insanın  işlətməsinə ehtiyac yoxdur. Allah  
ifadəsi eyni zamanda hər insanın daxili aləmində  seçə biləcəyi şəxsi  inam simvolu 
olaraq onun düşüncələrində, şüurunda yaşaya bilər. Bu halda insanla onun şəxsi 
münasibətləri yenə də toxunulmaz, başqaları tərəfindən idarə edilməz və başa 
düşülməzdir. Yəni Allah ifadəsi insanın şəxsi inamı, şəxsi hüququdur, ictimai deyil, 
cəmiyyətin və başqa ruhanilərin bu işə qarışmağa haqqı yoxdur. Onu idarə etməyə və sui 
- istifadə etməyə haqqı yoxdur.  Allaha and içilməsi, hərəkətlərini onun tələblərinə uyğun 
olmasını, başqalarının isə hərəkətlərinin uyğun olmamaqda ittiham edilməsi səhv 
hərəkətdir. Allah ifadəsindən sui –istifadədir.  Bunu heç kəs Allah adından səhv və ya düz 
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olmasını heç cür  müəyyən edə bilməz. Elm  və bilik sahiblərinin  şeylərin bilavasitə 
qanunları, prinsipləri, real faktlar, məntiqi mülahizələrlə, real terminlərlə danışması daha 
effektlidir. Çünki Allah ifadəsinin işlədilməsi  qeyri - dəqiqlik və fərqli anlama yarada 
bilər. 
 
 İİİ. Dinlər haqda 
 
      Din klassik qədim mənada ruhi aləm varlıqları və onların bir hissəsinə sitayiş, 
digərinə nifrət haqda təlimdir. Əvvəl insan qəbilələrində sitayişlər yaranmış və onlar 
birləşərək sistem forması almışdır. Şamanlıqdan yaranaraq dinlər onun müxtəlif ayinlərini 
- doğulma, müqəddəs  suya salma, ad qoyma, dualar,  ölülərin dəfni mərasimləri, 
demonların qovulması xidmətlərini icra edərək genişlənmişdir. Tarixi evolyusiya 
nəticəsində  formalaşmış sitayişlərə əlavə olaraq  , əvvəldən müəyyən edilmə haqda, 
insan, cəmiyyət, dünya, Allah haqda  və s. təlimlər əlavə edilərək dinlər yaradılmışdır. Bu 
proses ilk  icmanın, sonra dövlətin yaranması ilə paralel getmişdir.  Tarix ərzində özünə 
getdikcə cəmiyyətdə formalaşmış, sınaqdan çıxmış əxlaq  normalarını ,  müəyyən  sərfəli 
həyat tərzi  və birgə yaşayış qaydalarını,  və icma bayramları,  məhsul yığımı və 
qurtarması mərasimlərini (icma adət və bayramlarını), habelə dövlətin qanunlarını qəbul 
edərək və təbliğ edərək müəyyən normativ həyat tərzi və rituallar, dini bayramlar 
sisteminə çevrilmişdir.  
      Xalis  dinə Xristianlıq və Krişnaizm  yaxşı nümunədir. Yəni bu dinlər ənənəvi dindir, 
ən qədim mənada yalnız dindir, İslam isə təkcə din deyil o, din və ictimai qaydalar və 
idarəni əhatə edir. Onu dini ibadət, ictimai idarə təlimi adlandımaq olar: Din tam 
mənasında Ruhi aləm haqda dünyagörüşdür. Yəni görsənməyən varlıqlar burada müxtəlif 
kateqoriyalara bölünür, onların içərisindən xoş ruhlar seçilir. Ən böyüyünə İlahi (Tanrı) 
adı verilir qalanlarına onun köməkçiləri –mələk adı verilir; pislər, yəni insana pislik edən 
ruhlar isə şeytan, cin adlandırılır;  onların başçsına  İblis – satana adı verilir.  Bu 
bölümdən sonra dinin yaxşı hesab etdiyi varlıqlara: Allah və mələklərə - xoş ruhlara 
sitayiş və mərasimlər onun əsas funksiyası olur.  
     Mifləri nəzəri baza kimi qəbul edərək, dinlər dünyanın güman edilən  dini izahını əks 
etdirən  dünyagörüş formalaşdırmışdır. İlk zamanda qədim Misirdə, Vavilyonda və 
Hindistanda yaranan dini fəaliyyət cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi, həkimi, müəllimi, 
məsləhətçisi,  alimi, astronomy, falçısı rolu oynamışdır. Vavilyon ruhaniləri 5 planeti 
kəşv etmiş, astrologiyanı yaratmış ay və gün tutulmalarını hesablamışlar və rəqəmləri, 
çəki və ölçüləri kəşv etmişlər (Paul Herbig et al 1993). Orta şərqdə yaranan bəzi dini 
idarələr, artıq  ənənəvi dini funksiyaları aşaraq, zorakılıqla yayılma üsullarına əl atdılar və 
bu etalon sonrakı davamçıların davranışında yaşadı. Bəzi dinlər isə ənənəvi funkisiyalara 
sadiq qalaraq  xoşluqla, sözlə təbliğat edərək və faydalı xidmətlər göstərərək, yol 
göstərməklə, məsləhət verməklə yayılma yolunu tutdu.  Yeni erada  artıq Orta Şərq 
dinləri  universal məşğuliyyətini - müalicə, elmi, texniki yaradıcılıq  xarakterini  qismən 
itirir və getdikcə real həyatdan uzaqlaşaraq Renenans dövrünə qədər mistisizmə qovuşur. 
Yalnız təbliğat və dini sitayişləri idarə etmək, dəfn prosesini və kəbin kəsmək, əxlaqı 
təbliq etmək funksiyalarını saxlayır. Lakin  bu gün üçün dini təlim dünyanın nə dərk etmə 
metodudur, nə də düzgün təsvir və izah edən təlimdir. Bu rolu elm və futurologiya 
tədqiqatları yerinə yetirir.  Belə ki, qədim dövrdə Misir, Mesopotamiyada, Vavilyonda 
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yaranan  və cəmiyyət üçün faydalı rol oynayan dinlər  artıq   sonralar Orta Şərqdə 
yaranan dinlərlə əvəz olundu və onlardan bəziləri məhz öz millətlərinə xidmət və onları 
ilahi seçilmiş olmalarını elan edərək (İudaizm) onların zorakı müharibə yolu iə digər 
torpaqları tutmaq və tayfaları birləşdirmək üçün istifadə olundu. Xristianlıq isə Romanın 
əlinə keçəndən sonra hakimiyyəti möhkəmlətmək, yeni torpaqlar tumaq və başqa cür 
düşünənlərə qarşı istifadə olundu.  Eynilə, islam  tərəfdarları da iudaizmin yolu ilə 
gedərək  digər xalqları və əraziləri qəsb etməklə genişlənmə və möhkəmlənmə yolu seçdi 
. Lakin əgər Yəhudi  ruhaniləri  tutulan ərazilərdə hamını öldürməyi tələb edirdisə və 
bunu icra  edirdilərsə, islam  ruhaniləri yalnız tabe olmayanları və müqavimət göstərənləri  
öldürürməyi tələb edirdi, bəzən rüsum verənləri isə azad buraxırdı.  Teist dinlər, beləliklə, 
diktatura və qəsblər üçün ideoloji vasitə və bəhanə  rolunu oynayırdı.  
      Sizə məlum olan teist dinlərdin bəziləri  xüsusilə yaranmasından qəsbkarlıq,  hökmən  
dini ruhaniyə tabe olan dövlət qurulması ideologiyası və dünyabaxışları ilə yarandı. 
Burada mənəvi əxlaqa çağırış və qorxuya əsaslanmış baxışlar, fövqaladə qüvvənin vəkili 
kimi özünü təqdim etmək əsil məqsəd deyil, hakimiyyət və şəxsi mənafe üçün vasitədir 
Təsadüfi deyildir ki, indi də təbliğata başlayandan sonra belə dini ruhanilər həmin ictimai 
mühiti öz əlinə alaraq yerini bərkidəndən sonra  məhz teokratik dövlət və ruhaninin 
diktaturasının yaradılması tələbləri ilə çıxış edir. Belə ki, bu dinin özü məhz ali ruhaninin 
formalaşması və hamının onun diktaturasına tabe olması, bunu asanlaşdırmaq və 
reallaşdırmaq üçün  icmanı mövhumatda saxlamaq, avamlıq və biliksizlikdən, fövqaladə 
qüvvələrdən sui – istifadə etmək vasitələrilə  konstruksiya edilmişdir. Belə teokratik 
dövlətdə bütün ictimai fəaliyyət və onun yaratdığı gəlir ruahani sinfinin mənafeyinə 
(hakimiyyətinə, varlanmasına, yaxşı həyatına) xidmət edir. Belə qəsbkarlıq və özgə 
icmalara, baxışlara düşmən ideologiyası həmin xalqları xeyli geridə qoymuş və bu gün 
bütün bəşəriyyət üçün böyük təhlükədir. Bu ruhanilərhələ qədimdən  dildə “oğurlama , 
öldürmə, yalan danışma, başqa qadınla yaşama, qəsb etmə, allahdan qorx” deyir, əməldə 
isə bunun əksini edir - soyğunçuluqla məşğul olur, malikanələri, karvanları başqa xalqları 
soyur, alladır, qarət edir, öldürür, öldürdükləri kişilərin arvad və qızlarını özlərinin 
hərəmxanasına qatır, zorla başqa qəsb etdikləri xalqlardan bac - xərac alır - haramlıqla 
yaşayırdılar. Bütün aclar, kasıblar da yaşamaq üçün, soymaq, qənimət ələ keçirmək üçün 
belə ideologiyanı yayan dini başçının qoşununa daxil olur, həmin qeyri -əxlaqı hərəkətləri 
edirdilər. Bütün əxlaqı həyata çağırış onlar üçün bir vasitə idi. İndi də onların söz və 
əməlləri ziddir. Əlbəttə əxlaqa çağırış əxlaqi yollarla çatdırıla bilərdi, necə ki bunu 
xristian keşişləri və kilsələri ilk 400 ildə edirdilər və xristianlığı xeyli yaymışdılar. 
Napoleon da belə ideologiya yaradaqraq qardaşlıq, bərabərlik, azadlıq şüarları altında 
başqa xalqları qəsb edir, qarət edir, guya  qardaşlıq, bərabərlik,  azadlıq yayırdı - məqsədi 
imperiya qurmaq və onu öz sinfinə xidmət etməyə məcbur etmək idi. 
     Dini idarələr, ruhanilər  öz  icmalarında  aşkar etdikləri ehtiyacları,  problemlərin 
həllini göstərirdilər, məsləhətçi idilər. Dini dünyabaxış isə  yeni tarixə - elmi, texniki, 
sosial  inqilablara  qədər, hətta 20 -ci əsrə qədər bəşəriyyətin inkişafına və xoş həyat 
qurmasına mane olmuşdur, müharibələrə səbəb olmuş, insanları ayırmışdır.  
    Din dünyanı izah etməyə çalışan səhv,  primitiv  dünyabaxışlar sistemidir. Dinlər ilk 
zamanlar cəmiyyətdə mövcud olmuş səhv ideyalar, fərziyyələr, dünya baxışlar və ilkin 
anlayışlardan formalaşmış, lakin sonra ruhanilik onu dəyişdirməkdən, 
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təkmilləşdirməkdən imtina etmişdir. Dinlər donmuş, əsasən  eyni ilk formasında qalmış 
dünya - görüş,  ictimai normalar və sitayiş sistemidir. 
    Öz tarixi ərzində dini xadimlər şamanların yaratdığı ritualları qəbul edərək və onlara 
oxşar olaraq yenilərini yaratmışlar. Və tarix davam etdikcə onlar bu ritualların mənasını, 
təsir mexanizmini bilməyərək onu Allahın adına yazırdılar. Çünki adət üzrə hər naməlum 
hadisə Allahın tərəfindən edildiyi qəbul olunurdu. Hinduizmdə isə dünyanı ruhların 
idarəetməsi, ruhun xassələrilə, incə materiya ilə əlaqələndirmişlər. Buddizmdə insanın bu 
dünyada xilas olması, bunun üçün 8  fəaliyyət yolu göstərilir. İnduizm və  buddizmdən 
fərqli olaraq başqa dinlər ritualların  - hansı ki söz, fikir, hiss,  maddi prosesin 
modelləşdirilməsindən , gipnozdan, təlqindən istifadə edilir, -  mənasını əvvəl  
anlamamışlar. Lakin yüz illər keçəndən sonra bəzilərini bəzi dini xadimlər anlaya 
bilmişlər. Məsələn, Orta əsrlər Avropasında gipnozu şamanlardan öyrənərək keşişlər 
tətbiq edirdilər və bunu bilməyi heç kəsə imkan vermirdilər, şamanları isə eres-küfr adı 
verərək öldürürdülər.  
     Dini biliklər çoxalandan və sözün və söz formulalarının gücünü,  mənasını başa  
düşməyə başlayandan sonra qeyd edilən dinlər eyni üsullarla işləyən rəqiblərinə - falçı, 
cadugər, qara və ağ maqiyaya qarşı mübarizə aparmağa başladılar. Artıq Avropada ildə 
yüzlərlə təbii qabiliyyət sahibi- günahsız insan “cinlə, şeytanla” əlaqədə olduğu üçün, 
taledən,  gələcəkdən xəbər verdiyi üçün  edam edilirdi. Bu insan qabiliyyətləri kilsə 
tərəfindən mənfi qəbul edilirdi, lakin real mövcud idi, insanların problemlərinin həllinə  
kömək edirdi. Bu  qabiliyyətlərin dərin elmi izahatı yaxın zamanlarda müəyyən qədər 
verilmişdir. Halbuki dini keşişlər,  ravvilər, seyidlər, mollalar da eyni metodlardan 
istifadə edirdilər. Lakin insan eqoizmi, dominantlıq  məqsədi, kilsə-məçid xadimlərini 
Bibliyanın və Quranın  “öldürmə” tələbinə  baxmayaraq,  öz rəqiblərini fiziki ləğv 
etməkdən saxlamırdı. Dini xadimlər xalq  bilicilərindən öyrəndikləri və öz təcrübələri 
nəticəsində açılmış bu imkandan- dua və inamın gücündən pul qazanmağa, nüfuzunu 
qaldırmağa və belə qabiliyyətlərin       Allah tərəfindən yalnız onlara verilməsini zorla və 
sözlə təbliq edərək, özlərini fövqaladə adam  və müqəddəslər  sırasına aid etməyə 
başladılar. Dinlərin digər rəqibi elm idi, həqiqəti açaraq elm dini xadimlərin sözlərini ifşa 
edirdi, ona görə də, elmə qarşı xüsusi qəddarlıqla siyasət işlətməyə başladılar, bu elmin 
təqibi, dinə zidd fikirlərə qadağa qoyulması və elm sahiblərini fiziki ləğv emək və həbs 
etmək siyasəti idi. Bu hər üç dünya - iudaizm, xristian və islam - dinində baş verirdi.  
     Dinlər, deyildiyi kimi inam və düşüncə üzərində hakimiyyət və biznes vasitəsidir.    
     Dövlət, maddi təbii sərvətlər və  insanların  fəaliyyət və nəticələri  üzərində qrupların 
hakimiyyət və biznes vasitəsidir. 
     Elm, insanlar üçün dünyanı dərk etmə və müdriklik  vasitəsi –məşquliyyətdir. Hər 
ikisi: - din və dövlət hakimiyyət vasitəsidir. Hər ölkəyə baxdıqda orada iki hakimiyyət 
görürsən, biri dini idarə, digəri dövlətdir. Bəzən onlar rəqabət aparır, bəzən birləşir, bəzən 
biri digərindən üstün olur. Hər ikisi elmin nəticələrindən öz işində istifadə edir. 
     Tarix ərzində dinlər evolyusiya olunmuş, müxtəlif zamanlarda müxtəlif mahiyyətə 
malik olmuş müxtəlif rolları icra etmişdir- onun tərəfdarları səhvlər etmiş, insanlığa qarşı,  
adamlara qarşı zorakılıq və xəyanət etmişlər. Eyni zamanda, onlar müxtəlif zamanlarda 
yaxşı işlər də görmüşlər: - icma daxilində insanlar arasında birlik, xarici aqressora 
müqavimət, ictimai işləri təşkil etmək, sülh yaradıcı, xeyirxahlığı yaymaq, insanların 
davranışını yumşaltmaq , əxlaqa çağırış. Həm dövlət, həm dini idarə kimin, hansı 
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qrupların bu idarədə dominant rolu tutmasından asılı olaraq, onlar pis və yaxşı rol 
oynamışlar. 
     Bu gün  teist dinlər mahiyyətcə siyasi partiya əlamətləri əldə etmişlər. Bu dini  idarələr  
hazırda əxlaq və davranışa nəzarət və təbliğatçı rollarına əlavə olaraq  qruplar və müxtəlif 
dini liderlər tərəfindən siyasi,  iqtisadi vasitə, bərabərsizliyi, ədalətsizliyi, istismarı, 
konfliktləri əsaslandıran- xeyir - dua verən, bəzən təşkil edən   rolu da oynayırlar.   
     Dinlərin  bazası və hərəkətverici qüvvələri 1) görünməz varlıqlar və onların fəaliyyəti 
2) insan psixikasının müxtəlif fenomenləri, 3) biliksizlik, avamlıq, sueverlik, 4) hələ izahı 
tapılmamış hadisələr 5) insanın həmişə mənəvi və maddi köməyə ehtiyacı və 6)dünyanı, 
hər hadisə və vəziyyəti anlamaq ehtiyacıdır.  
Elm bu vəzifələri öz üzərinə götürüb təkcə tədqiqat aparmaq və kitab yazmaq deyil, bu 
bilikləri fasiləsiz təlim və təbliq etməklə hər insana konkret mənəvi, bilik, məlumat köməyi 
etməklə dinlərin məşquliyyət sahəsini əlindən ala və onların zərərli təsirlərini ləğv  edə 
bilər. Alim və ziyalılar məhz bu təşkilatın yaradılması və dünya və bəşəriyyətin inkişafını 
yaxşılaşdırmaq, insanları xilas etmək üçün düşünməlidirlər. Elmin birinci vəzifəsi 
dinlərin bütün bazasını  və dayaqlarını onun əlindən almaq və onu insanlara təsirdən tam 
məhrum etməkdir. Elmi nümayəndələr insanların həmişə yanında olmalı, onların 
problemlərinin həllində,  yasda, xeyirdə, toyda, ailə qurulanda,  təlimdə, ölkədə və 
dünyada  bütün hadisələri izah etməkdə, düz yol göstərməkdə, əxlaq və qanunları təbliq 
etməkdə, xeyriyyəçilik və humanizmi təbliq etməkdə insanlara kömək etməlidirlər. 
Belə ki, elmin məqsədi həqiqəti və rasionalı – ağıllı olanı tapmaqdır, teist dini ruhanilərin 
məqsədi isə onların qədim liderlərinin keçmiş spesifik dövr üçün deyilmiş fikrini Tanrı 
adından həqiqət kimi insanlara qəbul etdirmək və bununla şəxsi biznesini qurmaqdır. 
Şübhəsiz, bu isə həqiqət və rasionallıqdan  çox uzaqdır, çünki zaman başqa, şüurlar 
başqadır. 
 
Qədim dini inancların  səhvliyi.    
 
      Elmi rasional düşüncənin araşdırmaları göstərdi ki, dinlərin istifadə etdikləri sitayiş , 
rituallar, dualar özünü təlqindir- özünü inandırmadır;  Allaha inam yalnız inamdır, inamın 
mənbəyi istənilən obyekt ola bilər. Tək Allaha inam, eynilə çox Allaha inamla, habelə 
istənilən obyektə, qanuna, həqiqətə inamla eyni keyfiyyət və nəticələrə malikdir. Tək 
Allah ideyasını  zorla qəbul etdirmək, qanlar tökmək səhv hərəkət olmuşdur. Ölülərin 
dirilməsi, məhkəmə, cəzalandırma - cənnət, cəhənnəm insanları qorxutmaqla idarə etmək 
üçün, psixi toxtaqlıq və  rahatlıq vermək məqsədilə uydurulmuşdur və həqiqətdə yoxdur. 
Dünyanın sonu anlayışı , eynilə, bilmədən yenə də qorxutmaq üçün  və  məhkəmənin 
vaxtını bildirmək üçün məntiqi olaraq uydurulmuşdur. Dünyanın heçdən yaradılması və 
quruluşu haqda dini təlim səhvdir, insanın yaradılması, ilk insanın Adəm olması 
uydurmadır. Tarixdə dinlərin vasitə kimi istifadəsi, mənfi rolu daha çox olmuşdur. Əxlaq 
normalarının, humanist ideyaların  mənbəyi və müəllifi xalqın özüdür. İnsanları dini  
davranış qaydaları deyil, dövlət qanunları və insanlar arası  qarşılıqlı münasibətlər, 
özlərinin yaratdıqları əxlaq və davranış, mədəniyyət idarə etmişdir; məhz  yaxşılığa – 
yaxşılıq;  pislik etdikdə isə pisliklə cavab almaq, habelə ümid və qorxu  insanları idarə 
etmişdir. 
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Rasional Cəmiyyət təliminin  dinlərlə müqayisəsi 
      Dinlər ibtidai icma və quldarlıq dövrünün  ictimai münasibətlərini  nizamlamaq 
məqsədi güdən  və dünyanın səhv dərk etmə və izah etmə təlimi olaraq miflərə, qədim 
ehkamlara əsaslanan və tarix boyu cüzi nəzəri dəyişmələrə məruz qalan, lakin praktikada 
və tarixdə  müxtəlif rolları  və məqsədləri qəbul edən, müxtəlif üsullardan istifadə edən 
ictimai şüur növüdür. Dini təlimin və praktikanın bu günə formalaşmış son variantı ilkin 
varianta, ilk dini mənbəyə müəyyən az və ya çox dərəcədə zidd forma almışdır. 
     Rasional cəmiyyət təlimi isə dini təlimin əksinə insan  və kollektiv idrakına əsaslanmış  
və insan və icmanın həyatında, idarəsində rasionallığın əldə edilməsi məqsədini qarşısına 
qoyan elmi rasional ; dünyanı rasional dərk etmə, təsvir və izah etmə, rasional həyat tərzi 
; rasional əxlaq və davranış; ictimai təşkil və idarəetmə  təlimidir. Rasional Cəmiyyət 
təlimi ictimai şüur növüdür. 
Buddizmlə  rasional dünyabaxışın ümumi cəhətləri:   İnsanın xoşbəxtliyə çatması və xilas 
olması bu dünyada mümkündür. Bunun üçün insanın özü çalışmalıdır. Düzgün əxlaqa 
əməl etməlidir.  Meditasiya sağlamlıq və psixi rahatlıq üçün düzgün yoldur. 
Xristianlıq, İslam və İudaizm. Burada əsas dini əlamət sitayiş sistemidir. Bu təlimlər 
formalaşarkən  dini xadimlər cəmiyyətlərin və dövlətlərin yaratdığı və qəbul etdiyi əxlaq 
normalarına  dini  davranış – sitayiş normaları əlavə edərək, habelə müxtəlif məsələlər 
barədə izahatlar yaradaqaq dini təlim yaratmışlar. Əsas inancları: Allaha sitayiş, ölümdən 
sonrakı həyat, dünyanın sonunda olacaq məhkəmə, cənnət- cəhənnəm. Dini 
müdafiəçilərin əsas fəaliyyəti sitayişi icra etmək, müxtəlif dini dünyagörüşləri yaymaq və 
əxlaq, davranış haqda təbliqat aparmaqdır. Lakin bu həyatı dəyişmir, insanlar Allahdan 
qorxmur, heç kəs şəxsi mənafeyini başqasının əziyyətinə qurban vermək istəmir.  
Bu dinlər ictimai sistemi düzgün qəbul edərək insanları ona dözməyi təklif edir. Rasional 
Cəmiyyət təlimi isə ənənəvi  ictimai sistemin həmişə qeyri - rasional olmasını, bu ictimai 
sistemi idrak və əxlaqa uyğun qurmağı, bu sistemdə insanların öz iştirakı ilə və rasional 
həyat tərzi yaşamaqla həyatlarını yaxşılaşdırmağı təklif edir. 
 Rasional  cəmiyyət təliminin dinlərdən fərqi:   
Bu təlim əxlaq və davranış qaydalarının zamana uyğun olaraq təkmilləşdirilə bilməsi və 
ümüumbəşəri əxlaqı prinsipləri  qəbul edərək həyatın bütün sahələrində  rasional əxlaqı  
formalaşdırır və öyrədir. Əxlaqın zəruri  olmasını hər kəsə öz təcrübəsilə başa salır, eyni 
zamanda Rasional əxlaq prinsiplərinin əməl olunması  üçün ictimai fəallığı, qanun və 
qərar hazırlanmasında bilavasitə insanların iştirakını; dövlətə nəzarət və müşahidə etməyi 
təklif edir. Burada hesab edilir ki, quruluş əxlaqi normalarla yaradılmadıqda və onun 
əməl edilməsini şərtləndirən qanun və idarəyə malik olmasa, adi insanlar əxlaqı bilsələr 
də onu asan pozurlar.  
      Dinlər əksinə: - əxlaqın dəyişməz olmasını və onun  quruluşdan və zamandan asılı 
olmadığını qəbul edir. Rasional cəmiyyət təlimi - O dünya, dünyanın yaradılması və 
yaxın sonu, insanların yaradılması, cənnət, cəhhənəm haqda dini baxışları   qəbul etmir.   
     Əgər bu dinlərdə naməlum Allaha sitayiş kultu varsa və hər bir hadisəni onun adına 
yazaraq insanın və cəmiyyətin inkişaf üçün çalışmasının əhəmiyyətsiz olması və bunu 
Allahın səlahiyyətində olması təbliq edilirsə, xilasın yalnız o dünyada olmasını  təbliq 
edilirsə, Rasional cəmiyyətdə belə hesab edilmir: Allah naməlum hesab edilmir, Allah 
məlum ümumi dünya qanunu kimi qəbul edilir. Burada Allaha sitayişin yersiz olması , 
ehtiyac olmaması qəbul edilir. Burada elmin aparıcı rolu, insan və kollektiv  idrakın insan 
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fəaliyyətilə yaradıcı rolu qəbul edilir.  Yaradanın mühit olması qəbul edilir. Allahın isə 
mühit, qanun olması qəbul edilir. İnsanın öz fəaliyyətilə bu dünyada xilas olması 
mümkün hesab edilir. 
    Bu dinlərin  müəyyən xadimləri  İnamdan  sui - istifadə edərək  qeyri - müəyyən hesab 
elədikləri Allahın kultunu, sitayişlərini saxlayaraq  idarəedici, rəhbəredici rol oynamağa 
cəhd edir və gəlirlərini artırmaq üçün istifadə edirlər. Lakin Rasional cəmiyyət 
dünyagörüşünü daşıyan insanlar həm maddi münasibətlərin rasional həllinə, həm də psixi 
həyatda inamdan daha  effektiv təsir vasitəsi kimi istifadə edib şəxsi əhvalı 
yaxşılaşdırmaq, mənəvi və fiziki vəziyyətini tarazlaşdırmaq, sağlamlıq, iradə yaratmaq 
üçün istifadə edirlər. Burada müxtəlif müalicə, rahatlıq, daxili iradə, xəstəliklərə dözüm  
yaratmaq məsələlərini həll edən daha güclü söz formulaları,  fikir, hiss üsullarından 
istifadə edilir. Burada inamdan dinlərdə olduğu kimi cəmiyyəti istismar etmək,  hakim 
mövqe tutmaq üçün cəmiyyəti naməlum qüvvələrə inandırmaq üçün  istifadə edilmir. 
İnam insanın və cəmiyyətin xeyrinə istifadə edilir. 
 
 Şəxsi inam azadlığı haqda rasional cəmiyyətin mövqeyi. 
İnsanların inamı azad olmalıdır. İnamı idarə etməyə və qayda qoymağa,  necə sitayiş 
etməyə və meditasiya emtəyə zorla qayda qoymağa, ondan pul yığmağa, terror alətinə, 
biznes və siyasət alətinə çevirməyə çalışanların qarşısı alınmalıdır.  
İnamın  məhdudlaşdırmadan və başqaların da öz fərqli inamlarını elan etmək və təbliq 
etmək hüquqlarını pozmadan saxlanması, habelə müstəqil düşüncə  azadlığı,  hər kəsin öz 
düşüncəsini sərbəst deməsi,  öz inamını təbliq etməsi   ümumi insan hüquqlarına aid 
edilməlidir.  
     Dövlətlər hazırda sərbəst düşüncənin əleyhinə olaraq, hansı ideya onları tərifləyirsə 
onun yayılmasına yol verirlər.  İnamın idarə edilməsi  funksiyası dinlər yaranması ilə 
yaranmışdır və hökmən inamı idarə edərək şəxsi (eqoist) məqsədlərin güdülməsi forması 
olmuşdur. İnam isə dinlərdən daha qədimdir.Bu gün internet insam və düşüncələrin 
sərbəst yayılmasına, müzakirə və öyrənilməsinə kömək edərək dövlət və dinlərin eqoist 
planlarını, məqsədlərini pozur. 
Məscid, sianqoq və kilsələrin demokratikləşməsi, dini pluralizmin həyata keçirilməsi 
zəruridir. 
Hər kəsin nəyə inanmağını azad təbliq etməsi haqqı  hamı tərəfindən qəbul edilməlidir. 
Eyni zamanda, başqasının, kimin nəyə inanmasına qayda qoymasına, onu nəyə inanmağa 
və nəyə inanmamağa zorla məcbur etməsinə öldürməklə, fiziki zorakiliqla, hədə, təhqir 
ilə çalışması məhkəmə vasitəsilə  cəzalandırılmalıdır.  Habelə hər bir insanın  
ümumbəşəri qəbul edilən və  eyni cür başa düşülən etik qaydalara riayət edərək istənilən 
inamı tənqid etməsi,  razılaşmaması, tarixi faktları açıq deməsi, yazması da qəbul 
edilməli, müdafiə olunmalıdır. Əgər dinlərə aid olan həqiqətin deyilməməsi, tarixi faktı 
inkar edilməsi çağırışları varsa, bu despotizmin və xürufatın əlamətləri kimi  demokratiya 
əleyhinə, bəşəriyyət əleyhinə,  azad söz , azad düşüncə əleyhinə qəbul edilməlidir. Əgər 
insanlar həqiqəti deməkdən və eşitməkdən  qorxurlarsa, bu onların xain məqsədlər 
güddüyünü xəbər verir. 
İV. İnsan haqda      İnsan təbii evolyusiya nəticəsində meymuna bənzər canlılardan 
ayrılma və evolyusiya nəticəsində təbii yolla yaranmışdır; dünyanın ümumi yaranması 
mərhələlərindən biri olaraq yaranmışdır. İnsanı dinlərin abstrakt və müəyyən edə 
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bilmədiyi Allah və ya digər təbiətdən kənar  qüvvə yaratmamışdır.  İnsanın istənilən 
mərhələdə vəziyyəti - biliyi, ağlı, baxışları, xarakteri yaşadığı mühitin nəticəsidir. 
Konkret insanın davranışına, mədəniyyyətinə, sözünə, düşüncəsinə  baxaraq onun hansı 
sosial, siyasi, iqtisadi mühitdə yaşadığını müəyyən etmək olar. Müqəddəslər  subyektiv 
anlayışdır. Təbiət insanın şüurunu yaratmışdır, sonra isə yeni mühitlər sosial, siyasi, 
kollektiv, ailə əlavə olunaraq ümumi mühit insanın  davranışını və əxlaqını, cəmiyyətin 
mədəniyyətini və s. formalaşdırmışdır.  
    Insanlar birləşərək cəmiyyəti yaratmışlar. İnsanın davranışı mühit tərəfindən idarə 
edilir, lakin insan bu idarəni dərk edərək sərbəst formada azad  öz iradəsilə hərəkət 
etdityini qəbul edir. İstənilən halda insanın hərəkəti mühitin iradəsinə bərabərdir, 
razılaşmaqdır. Müxtəlif mühitlər hədsiz müxtəlif potensiallı xarakterli , düşüncəli insan 
yetişdirir. Mühitlərin təbiətinə uyğun olaraq ən böyük  aktiv potensiallı,  bilikli insandan  
tam  anlamaz insana qədər; ən əxlaqlı insandan ən qeyri - etik insana qədər  diapozonda 
insanlar vardır.  Ən böyük müdriklər, ən nadanlar vardır. Danışana qədər insanlar arası 
əlaqə - ünsiyyət telepatiya, intuisiya, gələcəyi görmə ilə - aydın görmə (ясновидение) ilə 
olmuşdur. Danışıq yaranandan sonra bu xassələr işlədilmədiyi üçün passivləşmişdir. 
Xüsusi  psixi , fizioloji qabiliyyətlərə - meditasiya , telepatiya, telekinez, ekstrasenslik, 
öncəgörmə , aydıngörmə (ясновидение) - malik olmaq üçün onun imkanlarını öyrənmək 
və fasiləsiz məşğul olmaq lazımdır. 
     İnsan şüuru, biliyi, təbiətin və bütün mühitin tələblərinə cavab olaraq formalaşır. 
Beyninin işlətməkdən, fasiləsiz məşq etməkdən  və biliyini genişləndirməkdən mərhum 
olan insanın getdikcə ağlı azalır, həyatı qısalır. 
      İnsanın mənəvi və ya psixi aləmi maddi aləmdə iştirakla, çalışmaqla rahatlanır. 
İnsanın  bütün maddi fəaliyyətinin məqsədi öz mənəvi aləminin (şüurunun) rahatlığının 
əldə edilməsi üçündür. 
 
V. Cəmiyyət haqda . 
 Cəmiyyət  bu və ya digər əlaqə ilə bağlanmış və asılı olan insanlar toplusuna deyilir. 
Cəmiyyət bu əlaqələr vasitəsilə yaşaya bilir. Cəmiyyət özünün təhlükəsizliyini qorumağa, 
ümumi məqsədləri müəyyən etməyə və onları həyata keçirmək üçün planlaşdırmağa, 
ümumi işi təşkil etməyə, icra etməyə, daxili sakit həyatı təmin etməyə, səhv davranışlara 
nəzarət və onları aradan qaldırmağa məcburdur. Uzun dövr ərzində yeni formalaşmış 
cəmiyyət öz mədəniyyətini, əxlaqını, adətlərini yaradır və xüsusi düşüncə tərzinə malik 
olur. Ədalətsizliyin kökü  cəmiyyətdə dominantlıq uğrunda mübarizədə üstün qrupun 
qanun və qərar verməsi – qalan əhalinin zərərinə daha çox öz mənafelərini güdməsidir, 
başqa sözlə, qeyri - bərabərsizliklər- ədalətsizlik yaradır..  
Güc, pul artdıqca insanların dünya baxışı, xarakteri, dəyərləri, əxlaqı dəyişir. Ona xeyir 
gətirən  yaşama yolları – onun şəxsi əxlaq normalarına çevrilir. 
Böyüklər, güclülər –  tabelərə, asılı olanlara  qayda müəyyən edir; böyüklər kiçikləri idarə 
edir. 
    Cəmiyyətdə irəli çıxmaq istəyənlərlə, ona əks duran qüvvələrlə mübarizədə qalib çıxan 
qüvvələrin verdiyi dəyişmə istiqaməti, ideyalar, həyat tərzi, yazdığı qanunlarla müşahidə 
edilən proses baş verir. Cəmiyyətdə fasiləsiz müxtəlif qüvvələr qalib gəlir, bu əbədi 
qalmır, məğlub olanlar, itirənlər  sonra  qaliblərlə yerlərini dəyişirlər.  Qeyri - rasional 
quruluşlu cəmiyyətlərdə  siyasi hakimiyyəti,  hərbi, polisi, məhkəməni əlinə keçirmiş 
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azlıq çoxluğa öz ideologiyasını, əxlaqını, həyat tərzini, mədəniyyətini, prinsiplərini qəbul 
etdirir, nümunə olur. Hakim sinfin ideologiyası və praktiki davranışı  elmə, texnologiyaya 
, mədəniyyətə əxlaqa,  mətbuata təsir edir. Hər zaman  siyasi amilin nəticəsi, həm də 
dominantlıq qanunun nəticəsi olaraq:  elmdə, insanlar arası müzakirələrdə,  dində, 
mətbuatda  istehsalda, tikintidə üstün ideyalar istiqamətlər, mövzular olur. Siyasi amil, 
yəni cəmiyyətin təşkilatı olan dövlət güclü təsirə malikdir, o cəmiyyətin həyatını effektiv 
idarə edə, yaxşılaşdıra,həvəsləndirə bilər və ya pisləşdirə, zülm edə bilər.  
    Dünyada - qədimdə və yaxın keçmişdə insanlar  və icmalar  arasında həyat prinsipi - 
dominantlıq necə idisə, indi də elədir. Lakin  metodlar, vasitələr və icra forması ilə 
fərqlənir. Keçmişdə əgər dövlətlər arası dominatlıq :  -  müharibə,  qorxu, işqal ilə 
edilirdisə, indi zor işlətmədən iqtisadi yolla - ticarətlə, kreditlə,  borcla, qrantla, 
danışıqlarla, dövlət rəhbərlərini rüşvətlə almaqla , güclünün xeyrinə müqavilə 
bağlamaqla,  elmi texnoloji inkişafla, öz mədəniyyət, ideologiyasını və adətlərini 
yaymaqla, gizli sövdələrlə, ittifaq, hərbi blok yaratmaqla, konfliktlər yaratmaqla və 
qızışdırmaqla  əldə edilir. 
     Yuxarıda qeyd edilən dünya qanunları eynilə cəmiyyətə də aiddir. Bundan başqa 
cəmiyyətdə əlavə olaraq aşağıdakı qanunlar var 
Qanun 1.  Təbiətdə və cəmiyyətdə bütün təsirlər - əks təsirlər, reaksiya doğurur, bu 
təbiətin qanunudur.  Cəmiyyətdə istənilən dəyişilik, yenilik onun bir hissəsində və ya 
hamısında  əks mövqe və hərəkət yaradır. Buna sistemin inersiyası deyilir. Yeniliyin 
qüvvəsi, sürəti nə qədər çox olsa, o qədər də çox əks qüvvə yaranır, bu əks qüvvəni dəf 
etmək üçün yeniliyə böyük enerji sərf etmək lazım gəlir. Hansının potensialı güclü olsa 
(mv)həmin qüvvə qalib gəlir. Buna görə də yeniliyin birinci məsələsi ona əks duran 
qüvvələri dəf etməkdir. Tarix bu nəticəni bütün inqilablarda, reformalarda, qüvvələrin 
toqquşmasında hər hansı bir dəyişiliklər etmək istəyəndə  görmüşdür. 
Qanun. 2. Bəşəriyyət tarixi irəli çıxmaq istəyənlərlə ona əks duran qüvvələrin mübarizəsi 
, qaliblərin tabelərə sırıdığı istiqamət, qaydalar, həyat tərzi, yazdığı qanunlarla müşahidə 
edilən səhnədir. Fasiləsiz olaraq, qaliblər  geri qalanlarla sonra yerlərini dəyişir. Çünki 
qaliblik geri qalmağa stimul, geri qalmaq isə qalib olmaqa stimul yaradır.  
Qanun 3. Fasiləsiz mühitlərin dəyişməsi  insanların düşüncəsinin, əxlaq, davranış 
normalarını mədəni dəyərlərini,  adətlərini yeni mühitə uyğunlaşmaq istiqamətində 
dəyişdirir. İnsanın təbiəti və cəmiyyəti dərk etməsi artır, dünya-baxışı təkmilləşir. Uzun 
müddət həqiqət hesab etdikləri, inandıqları, qəbul etdikləri izahatlar, baxışlar  həm dərkin 
təkmiləşməsi ilə əlaqədar, həm də mühitin dəyişməsi ilə əlaqədar sonrakı dövrdə  səhv  
çıxır- yəni 100% uyğun gəlmir və ya  müəyyən qədər dəyişilməsi lazım gəlir. Bu təbiidir, 
insan yaşaya - yaşaya öyrənir; öyrənə - öyrənə yaşayır (yaşayışını  təkmilləşdirir) 
Qanun 4. Təbiət, daha ümumi formada, bütün mühit insanın müəllimi , öyrədəni və idarə 
edənidir, habelə  hər bir şeyin  yaradıcısı, forma verəni, idarə edənidir. 
Qanun 5 .  Cəmiyyətdə hər qrupun öz spesifik əxlaqı olur və qrupların əxlaqının əsas 
hissəsi bir - birinə əks olur. Hər qrupun əxlaqı zaman keçdikcə evolyusiya edir- yeni 
normalar əlavə olunur və köhnələr atılır. Qalibin əxlaqı cəmiyyətdə hakim mövqe tutur və 
qanunlar da bu əxlaqa uyğun yazılır.  
Qanun 6. Ümumi prinsip qanunu. Bəzi insanlara  elə gəlir ki, dünya müdrik proqram üzrə 
inkişaf edir - onu müdrik qüvvə müdrikcəsinə idarə edir. Lakin belə bir görüntü şeylərin 
müəyyən bir dövrlərində (inkişaf, artım) görsənir, -  siklin digər mənfiyə dəyişən 



 499

hissəsini, digər dövrlərdəki irrasionalizmi, təbii fəlakətləri görmək istəmədikdə.  
Müəyyən zamanlarda, müəyyən ərazilərdə  dünyanı müdrik göstərən onun idarə edildiyi 
ümumi prinsipdir. Bu prinsip çoxluq daxilində dominantlıq əldə etmək məqsədilə 
çalışaraq potensialına görə  müəyyən yer, status imkana malik olmaqla nəticələnən  
mübarızədir. Bu mübarizədə sistem iki böyük əks işarəli qüvvəyə bölünür, dominant 
olmaq istəyən şərti olaraq  (+ )işarəli, ona əks duran (- )işarəli. Bir dəfə müsbət işarəli, 
digər dəfə  mənfi  işarəli qüvvə dominant olur. Sistemin qalan tərkib hissələri isə hər 
hansı bir işarəli, aktiv  ya passiv- neytral (ortada) mövqeni seçirlər . 
Bir zaman Yaxşı , düz hesab edilən, digər zamanda Pis , səhv hesab edilir. Həyatının bir 
hissəsində insan başqaları tərəfindən yaxşı,  digər hissəsində pis qavranılır. Bir qrupun , 
insanın fikrincə, bir şey yaxşı,  digərinin fikrincə pisdir. Universal (əbədi hər yerdə eyni 
qalan) pis və ya yaxşı , düz və səhv yoxdur. 
Qanun 7.  Dominantlıq qanunu insan və cəmiyyətinə eynilə bütün canlılara aiddir, ümumi 
formada bu qanun hər bir canlının öz növü içində, eynilə, növlər içində ehtiyaclaını daha 
üstün ödəməyə, qorunmaq üçün daha güclü olmaq istəyini əks etdirir. Lakin insan 
cəmiyyətində onda zəkanın olması səbəbilə bu qanunu düzgün anlamaqla elə ictimai 
iqtisadi qanunlar və idarə sistemi yaradıla bilər ki, cəmiyyət sülhdə, rasional , effektiv 
inkişaf edər və hər insanın xoşbəxtliyi təmin olunar. 
Qanun 8. Bütün dünya, yer və bəşəriyyətin, insanların, cəmiyyətin, dəyişilikləri siklik 
dalğa (doğulma – artma – pik – azalma -  son və yenidən doğulma formasına oxşar gedir. 
Dəyişilkilərdə  fasiləsiz olaraq tərkib hissələrindən və ya  xassələrdən  biri idarəedici - 
hərəkət verici rol oynayır. Sonrakı zamanda isə digər element bu rolu oynayır. Məsələn: 
a) Cəmiyyətdə müxtəlif amillər işərisindən hər konkret zamanda biri  hərəkətverici rol 
oynayır. Quldarlıqda, feodalizmdə, habelə kapitalizmdə növbə ilə müxtəlif elementlər 
inkişafın hərəkətverici rolunu oynamışdır. Bir texniki kəşv geniş yayılaraq istifadəsinin 
və faydasının həddinə çatmış, sonra digər texnologiya irəli çıxmışdır; hər amilin bütün 
gücünü sərf edərək maksimum nəticələr aldıqdan sonra cəmiyyət yenidən  zəyifləməyə 
başlayır, bu yeni bir texnologiya yaratmağı stimullaşdırır və inkişaf yenidən artır. Bir  
ictimai sistem daxilində bütün imkanlar istifadə olunduqdan sonra sistem, daha yeni 
inkişaf tələblərinə cavab vermir. Və sistemin dəyişilməsi ehtiyacı yaranır. Eynilə, hazırda 
kapitalizm sistemi son həddinə çatmışdır, o insanların böyük hissəsinin kasıblaşması, az 
hissəsinin varlanması, konfliktlər, dünyanın böyük əksəriyyətinin bir neçə hegemon 
millətin yaxşı yaşaması üçün istismar olunmasını , təbiətin səhv istifadəsi problemlərini 
yaradır və əbədi sülh ehtiyaclarını həll edə bilmir. Zəruri olaraq Rasional Cəmiyyət 
ictimai təşkil və idarə sisteminə və həyat tərzinəkeçilməsi labüddür. 
 
İnsanın  qiymətləndirməsi və  seçimləri  haqda   
     İnsanın, cəmiyyətin, qrupların, kollektivin fəaliyyəti ancaq qiymətləndirmə 
əməliyyatından sonra başlaya bilər. İnsan və cəmiyyət fasiləsiz özünü və mühiti 
qiymətləndirir və buna məcburdur, bunsuz o düzgün yol seçə bilməz. 
   Bəşəriyyət və hər icma hər insan həmişə dilemma qarşısında qalır. Flan şey , iş , hərəkət 
yaxşıdır ya pis? Bu yolu seçməli, yaxud digər yolu? 
Qiymət verərkən şeyin hansı üst sistemin - mühitin elementi olmasını və hansı funksiya 
daşımasını yoxlamalı və əsas götürməliyik. Qiymətin özü  isə, verənin hansı mövqeni , 
hansı mənafeni seçməsindən; hansı qrupun üzvü olmasından  asılıdır. Adi halda cəmiyyət  
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dəyişikliklərin yaxş ya pis olmasını seçə bilmir, adətən hakim qüvvə hər şeyi öz ağlına və 
mənafeyinə uyğun seçirvə bunu yaxşı  və düzgün adlandırır və cəmiyyətin  beyninə 
yeridir. Bunu yalnız müdriklər və azad alimlər yaxşı olub olmadığını seçə bilər.  Lakin bu 
bilik də nisbidir və kiçik zaman periodu üçün bu doğruola bilər. Göy cisimləri üçün 
deyilmiş nisbilik prinsipi cəmiyyətdə də doğru çıxır. Cəmiyyət üçün onu belə ifadə etmək 
olar : Elə bir üsul yoxdur ki, şeylərin və ya hadisələrin , fəaliyyətlərin , məqsədlərin 
həmişəlik yaxşı və ya pis olmasını  müəyyən edə bilsin və ya şeylərə düz qiymət verə bilsin 
. Qiymətlər nisbi və müvəqqəti –konkret dövr,  ərazi , mühit üçün olacaqdır. 
İstənilən halda qiymət nisbi olacaqdır, yəni  əbədi və unuversal olmayacaqdır. Düz və 
səhvliyi, yaxşı və pis  olmanı bilmək üçün fərdi yanaşma və ancaq baxılan şərait üçün 
baxilan zaman və məkanda qiymətləndirmə aparıla bilər. Bu yanaşmada deyə bilərik ki,  
əgər qiymətləndirilən əşya şey, obyekt, insan ona verilən  üst sistem (idarəedici obyekt, 
mühit) tərəfindən rolu tam icra edirsə, bu yaxşıdır, düzdür- həqiqətdir. Etmirsə, səhvdir. 
Reallıqda hər mənafe qrupu. Hər insan öz mövqeyindən müxtəlif  qiymətlər verə bilər. 
      Cəmiyyətdə qiymət vermək üçün qrupların, dövlət məmurlarının, rəhbər 
aristokratların deyil:  (1) Çoxluqun indisi və gələcəyinə, yaşadığı mühitin bərpası və 
effektivliyini təmin edən mənafesinə uyğun gələn və (2) çoxluğun əxlaq və 
mənəviyyatına, davranış dəyərlərinə uyğun gələn rasionallıq  prinsipini əsas kriteriya 
kimi qəbul etməliyik. Yalnız bu halda biz hər hansı hərəkətin cəmiyyət çoxluğunun 
mənafesinə uyğun gəlsə - hər konkret şəxsiyyətin optimal ümumi  həyat mənafelərini 
ödəsə, ona düz və ya  yaxşı; gəlməsə səhv və ya pis deyə bilərik. Bu üsul dövlətdə 
qiymətləndirmənin ən rasional prinsipidir.  
     Ümumi mənafelərin  əldə edilməsi üçün insanlar arası ünsiyyətə və birgə qərar 
qəbuluna və birgə yaşamaq üçün əxlaq normalarına  ehtiyac yaranır. lakin 
qiymətləndirmə fərdi, müxtəlif olduğu və insanlar müxtəlif anlama və maddi 
vəziyyətlərinin müxtəlif ödənmə stadiyasında olduğu üçün onlara ümumi rasional 
ünsiyyət ,  əxlaq və davranış kodeksi və rasional qərar qəbulu prosedurları  lazımdır.  Bu  
kodeks və prosedurlar bu kitabda hazırlanmışdır.  
Cəmiyyətin təşkili.   
     İnsan cəmiyyətlərində bəzi qrupların qanunvericiliyi və idarəni öz əlinə keçirməsi və 
başqalarını bunlardan  məhrum etməsi, insanların ədalətli həyatda yaşamasına, gəlir əldə 
etməsinə, inlkişaf etməsinə mane olur; ədalətsizlik, istismar, işsizlik və münaqişələr 
yaradır. Kitab bu problemləri həll etmək üçün qanun və idarə qərarları hazırlanmasında 
və qəbulunda bütün arzu edənlərin iştirakına imkan verilməsin məsləhət görür. Eyni 
zamanda bunu üçün xüsusi iştirak mexanizmi təklif edir. Bu mexanizm Rasional 
Cəmiyyət nəzəriyyəsində verilir. 
 
Dünyada ədalətsizliyin və zorakılığın səbəbi  və rasional həlli 
 
     Dünyada bütün ədalətsizliyin və problemlərin səbəbi insanların yaşadığı, işlədiyi 
icmalarda, dövlətlərdə, kollektivlərdə  təkbaşçılıq və ya qrup idarə üsuludur. Hansı ki 
idarə etdikdə ancaq özünün və ya mənsub olduğu qrupun mənafeyini güdür, başqalarının 
həyatına isə ikinci dərəcəli baxır, yəni az əhəmiyət verir , eyni qaydada onların da 
yaşamasına, bərabər xeyir almasına çalışmır. İnsan və təşkilatların, dövlətlərin özünü 
idarə etməsi qərar qəbulu vasitəsilə həyata keçirilir. Nəticə olaraq deməliyik ki, bütün 
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ədalətsizliklərin səbəbi məhz qərar qəbul etmə qaydalarıdır. İndiki mövcud dünyada  
qərar qəbulunda hökmən və qəsdən bütün fikir və rəylər, bütün arqumentlər nəzərə 
alınmır. Qərar üçün hər qrup ancaq özünə sərf edən əsasları - arqumentləri tapır və 
qərarın əsasına qoyur. Digər tərəfdən, qərar qəbulunda əxlaq, rasionallıq, humanizm, 
bərabərlik prinsiplərini; hamının fikirlərini, arqumentlərini,  habelə bütün arqumentləri  
tətbiq etmir. Nəticədə bütün ədalətsizliklər, qeyri - bərabərlik, təbiətin dağılması, 
xarablaşması, konfliktlər, silahlanma, kasıblıq və  zorakılıq, hegemon dövlətlərin başqa 
dövlətləri işğal etməsi; konstitusiyalar, qanunlar qərarlar səhv, qeyri - rasional yazılır; 
idarə edənlər rüşvət alır, yoxlama və qiymətləndirmədən yazdıqları qanunla özlərini kənar 
edirlər, məhkəmələr kasıb və dövlət qulluqçusu olmayanı əzir, səhv qərar çıxarır, dövlət 
və varlı kapitalistlər insanları istismar edir, onların hesabına yaşayır, varlanır. Əksər 
insanlar 60-80 % -i kasıb və pis idarədən əziyyət çəkirlər. İnkişaf etmiş ölkələr, xüsusilə, 
ABŞ və Avropa ölkələri başqa ölkələrə münasibətdə ikili standartlar prinsipindən istifadə 
edirlər. Sözdə demokratiya, insan hüquqlarını müdafiə etdiklərini deyir, lakin işdə yalnız 
öz mənafelərini güdürlər, ədalətsizliyi yayan və müdafiə edən qüvvə rolunu oynayırlar. 
 
Xilas yolu.  Rasional dünyabaxış hesab edir ki, dünyanı-bəşəriyyəti liberal demokratiya, 
liberal bazar, habelə dinlər, dini idealist baxışlar xilas etməyə qadir deyil. Bu nəzəriyyələr 
və baxışlar yalnız bir qrupun xilası və firavan həyatını əsaslandıran, başqalarını istismar 
və istifadə etməkdə kömək edən baxışlardır. Rasional dünyabaxış və Rasional Cəmiyyət 
nəzəriyyəsi isə bütün insanların xilası və firavan həyatını əsaslandıran metod və 
mexanizm verən, izah edən nəzəriyyədir. Bəşəriyyət xilas olmaq üçün yalnız rasional 
davranışı seçməli, həyat haqda olan rasional dünyabaxış fəlsəfəsini və təşkilində Rasional 
Cəmiyyət nəzəriyyəsini istifadə etməlidir və rasional həyat tərzi yaşamalıdır. 
Rasional dünyabaxış, rasional qərar qəbulu prosedurlarını, kriteriyalarını və onu həyata 
keçirə bilən ictimai iştirak mexanizmi təklif edir. 
 
Vİ. Rasional cəmiyyət konsepsiyası 
 
       Rasional cəmiyyət  mədəniyyət sistemi   1) rasional, effektiv ,  idraki və etik  
prinsiplərə uyğun formada  layihələndirilmiş və reallaşdırılmış qanunvericilik və idarə 
quruluşuna, hansı ki hər insan iştirak edə bilər və 2) rasional həyat tərzi və etik prinsiplər 
ilə yaşayan, qanun yaradıcılığında və idarə sistemində iştirak edən  və 3) dünyaya və 
gerçəkliyə rasional elmi və azad və daim təkmilləşən  baxışlar sistemi vasitəsilə  baxan, 
eləcə də  dərk edən insanların  birliyinə deyilir 
Rasional cəmiyyətin prinsipi: Hər kəsə tam insan hüquqları: əsas həyat vasitələri 
təminatı, ictimai/icma/kollektiv  qanun  və qərar qəbulunda iştirak imkanı, mülkiyyət, 
biznes,  iş hüquqları; qabiliyyətinə və arzusuna görə müsabiqəli ictimai iş, hər kəsə fərdi 
əməyinə  və ictimai qərar qəbulunda faydalı iştirakına  görə mükafat. Insanın maddi 
həyatını təmin edən mənbələr: şəxsi mülkiyyəti, iş yeri, şəxsi biznesi , ictimai 
ehtiyatlardan təbii sərvətlərdən- su, torpaq, meşə, qazıntıların istifadəsindən gələn 
gəlirdən  bərabər düşən pay və ya bərabər təmin edilən maddi, sosial, texniki, mədəni 
şərait, təhsil və s. imkanı 
Cəmiyyətin vacib elementi  Rasional idarə strukturuna əsaslanmış Rasional Qanun qəbul 
etmə və Rasional qərar qəbul etmə sistemidir (RQQS). Onun əsas məqsədi insanın  
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rifahıdır. Sistem normatıv rasional proseduralar və kriteriyalar əsasında işləyir. Burada 
parlamentə, prezidentə, nazirlərə ehtiyac yoxdur; habelə siyasət və siyasətbazlar, 
partiyalar, səsvermə və seçkilər yoxdur. Burada bütün əhalinin qanun yaratmaqda,  
idarəetmədə  və icra işində iştirakına imkan verən sadə və sürətli elektronik (yarım 
elektronik) iştirak mexanizmi yaradılır.  İştirak açıqdır, hər kəs özü özünü qeyd edir və 
iştirak edir. Bunun üçün ona prosedurları öyrənməsi,  istifadə edə bilməsi,  təklif və həll 
yolu göstərə  bilməsi, əksinə və düzünə sübutlar verə bilməsi, terminləri , rasionallıq 
kriteriyalarını bilməsi  lazımdır.  
      Rasional cəmiyyət sistemi, ölkələrdə və dünyada ədaləti, xeyri bərqərar edir; sosial 
iqtisadi  və ekoloji və mədəni  inkişafı harmoniyalaşmış və  effektiv təmin edir, müharibə 
və konfliktlər kəsilir. 
     Rasional  cəmiyyət demokratiyanın ən yüksək səviyyəsidir.  
     Rasional cəmiyyətin  vacib əlaməti onun rasional konstruksiyaya malik olması və 
rasional idarə edilməsi, insanların isə rasional həyat tərzi yaşaması, rasional davranışları 
bilməsi və onu seçməyə çalışmasıdır. Burada həm cəmiyyət, həm də insan həyatda, 
məişətdə, işdə, yaradıcılıqda rasionallığı əldə etməyə çalışır. Bunun üçün ona bütün zəruri 
məlumatlar, biliklər, şərait,  təşkil yaradılır 
 
Rasionallığın  prinsipləri bunlardır:  
      Davranışın və idarənin ağıla, zəkaya uyğunluğu, optimallığı, mənəviliyi ,əxlaqi 
dəyərlərə uyğunluğu, səmərələliyi, ən sadə və israfçılığın olmaması;  seçilən addımın, 
davranışın, məqsədə uyğunluğu; həmin məqsədi həyata keçirmək qabiliyyəti, yaradılan 
məhsullaın iqtisadi səmərəliliyi; ucuz və az material sərfi; az əmək, az enerji, yer tələb 
etməsi; etibarlılığı; yüksək keyfiyyəti;  uzun ömürlüyü; ehtiyatların səmərəli itgisiz 
istifadəsi; gələcək nəsilə də ehtiyat qalmasının təmini ; təbiətə qayğı və bərpası;  
istehsalın və iş həyatının yüksək mədəniyyəti; təmiz və təhlükəsiz olması; əməyin elmi və 
ağılla təşkili;  qanun və qərarların ağıla, real tələbə, ehtiyaclara uyğun olması;  bilik 
səviyyəsindən geri qalmaması; qərar qəbulunda bütün lehinə və əksinə arqumentlərin 
tapılması və tarazlaşdırılması;  hamının bərabər iştirak imkanı; bütün arqumentlərin 
istifadəsi; bərabər mənafelər, bərabər statuslar;  insan ehtiyaclarının prioritet olması, idarə 
və qanunların humanist olması, bərabər mühakimə və bərabər həyat imkanları, bərabər 
yaradıcılıq və mədəniyyətdə iştirak və  istifadə imkanı;  inkişafda elm və texnologiyaya, 
təhsilə, tibbə üstünlük verilməsi ; gələcəyin zəruri nəzərə alınması və s. 
 Rasionallığın ən ümumi prinsipi : hər şeyin- nemətin, məhsulun, layihənin,  metodun, 
planın,  işin,  davranışın,  idarənin,  qanunun , xidmətin, adətin,  təşkilin  ən yaxşısı var 
prinsipidir. 
 
Rasional cəmiyyət  həyatı aşağıdakı  tərkib hissələri  əhatə edir 
1. Rasional iqtisadi idarəetmə. 
2. Rasional və istənilən adamın iştirak edəcəyi  Rasional cəmiyyət dövlət İdarə strukturu 
və İdarə etmə  sistemi. 
3. Rasional qanunlar sistemi. İnsan və dövlətin vəzifələri və öhdəçilikləri. Vətəndaşların 
hüquqları 
4. Rasional   Cəmiyyətin əxlaq və davranış qaydaları –prinsipləri. Rasional  ümumbəşəri   
əxlaq və etika 
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5. Rasional  insan tərbiyəsi sistemi. 
6. Elmi və texniki tədqiqatlar və yaradıcılıq-layihələndirmə və tətbiqi sistemi 
7. Futuroloji araşdırmalar, təlimi və tətbiqi sistemi. 
8. İnsana xidmət sistemi. 
9. Pulsuz və rasional təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, sərbəst yaradıcılıq sistemləri. 
10. Rasional fəlsəfi dünyabaxışlar sistemi. 
11 Təbiətin saxlanması sistemi. 
Bu kitabda Rasional cəmiyyət konsepsiyası, rasional əxlaq kodeksi, rasional ünsiyyət 
qaydaları, rasional nəzakət və ədəb  qaydaları, Rasional cəmiyyətin konstitusiyası,  
rasional həyat tərzi,  tipik rasional cəmyyət icması,  qanun və qərar qəbulu sistemi  
anlayışları hazırlanmışdır. 
 
Rasional həyat tərzi 
 
      Rasional həyat tərzi anlayışı aşağıdakı 12  həyat və fəaliyyət sahələrini əhatə edir: 
1. Rasional sağlam  həyat tərzi. Qidalanma,  idman, gigiyena və bədənin sağlamlığını 
təbii üsulla bərpası, requlyar daqnostika, ruhun rahatlığı, meditasiya, özünü təlqin, 
inamdan istifadə. 
2. Rasional yaradıcı həyat tərzi. Öz peşəndə və sevdiyin elm sahələrində - fəlsəfə,  
bilogiya, zooloqiya, psixologiya.., texnikada;  peşə və bacarıqlar sahəsində yeni kəşvlər, 
ixtiralar, metodlar, növlər, üsullar, biliklər, modellər, nümunələr  yaratmaq 
3. Rasional  iş, əmək fəaliyyəti.  İş mədəniyyəti, işin rasional təşkili; peşə qabiliyyətinin  
və biliklərinin artırılması kollektivdə davranış. 
4. Rasional istirahət. Dincəlmək,  qüvvələrini bərpa etmək. 
5. Rasional ünsiyyət. Rasional ünsiyyət qaydalarını yaradılması, öyrənilməsi və adət 
edilməsi, səmərələşdirilməsi. 
6. İctimai – mədəni həyat, . İctimai tədbirlərın keçirilməsinin rasional   prosedurları, 
ssenariləri, modelləri- iclaslar, discussiyalar, problem həlli iclasları , ictimai mərasimlər – 
toy, ad günü, qonaqlıq ,  yas,  dəfn və yadasalma  ssenariləri və qaydaları. 
7. İctimai yerdə və  fəaliyyətdə rasional əxlaq.   İş kollektivində, evdə, ailədə, qonaqlıqda, 
toy, ad günləri, bayram, iclas, rəsmi qəbul,  konsert, idman , oyun yarışı,   nəqliyyat,  
küçədə, icma daxilində davranış və etiket tələblərinin öyrənilməsi, əməl edilməsi  
8.  Rasional ailə qurmaq və rasional ailə həyatı. Ailədə rasional əxlaq və davranış 
9. Rasional özünü - tərbiyə və uşaq və gənclərin tərbiyəsi. Rasional insanın yetişdirilməsi. 
10. İctimai  qanun və qərar hazırlanmasında, idarədə iştirak.  Rasional ictimai qanun və 
qərar hazırlanması prosesində birgə iştirak və əməkdaşlıq; prosesin öyrənilməsi; fikir, 
ideya təklif etmə qaydalarının öyrənilməsi; iştirak prosesi 
11. İctimai İcraçıların qiymətləndirilməsi.  İctimai İcraçılara (dövlət məmur və 
qulluqçularına) ictimai müşahidə və qiymət verilməsi metodlarını prosedurlarını 
öyrənmək və  iştirak etmək 
12. Həyat boyu  hər insanın  təlimi, təhsil prosesi:  Şəxsi peşə haqda  biliklərin 
genişləndirilməsi, yeni bacarıqların öyrənilməsi; ictimai qanun və qərar hazırlanmasında 
iştirak üçün zəruri bilik və bacarığın əldə edilməsi; Rasional fəlsəfə, iqtisadiyyat, 
sosiologiya, psixologiya və idarə etmə elmlərini; rasional həyatın tipik  nümunələrini, 



 504 

modellərini , qaydaları; analiz aparma, qiymətvermə metodları, müşahidə metodları və 
texniki vasitələrini öyrənmək. 
 
Rasional cəmiyyətin  digər ideya və nəzəriyyələrdən fərqli cəhətləri 
 
1. Sosializm hər şeyi ümumiləşdirir, idarəni ictimai edir, lakin reallıqda onu 

kommunist elitasının əlinə verir, bu diktatura və sui istifadələr yaradır. 
Rasional  cəmiyyətdə mülkiyyət müxtəlif - ictimai şəxsi və qrup- ola bilər, lakin  
həm qanun, həm də idarə  qərarlarını ictimaiyyət özü birbaşa sürətli üsulla qəbul 
edir. Bunun üçün cəmiyyət  heç kimi vəkil seçmir,  özü - bütün arzu edənlər  iştirak 
edir. Və icra cəmiyyətin  müşahidəsi və qiymətləndirməsi altında olur,  idarə buna 
görə effektiv olur, lakin sui - istifadə tamamilə  olmur. Rasional cəmiyyətdə- ictimai 
sektor ləğv edilmir, şəxsi sektorla rəqabət və yarış mühitində işləyir və insanların 
işlə, məhsullarla, xidmətlə təmin edilməsinin vacib qarantı olur. 

2. Buddizm. Burada insanın əziyyətdən xilas edilməsi üçün meditasiya, əxlaq yolu 
maariflənmə təklif edilir. İnsanlar kasıb icmasında birləşərək yaratmaq qumaq maddi 
həyatlarını yaxşılaşdırmaq deyil ağıl və beyin qabiliyyətlərini inkişaf etdirməklə 
yalnız düşüncələrində rahatlığa - nirvanaya çatırlar Qanun və idarəyə qarışılmır, 
bunlar dövlətə tapşırılır.  İnsanlar fikirdə əzab hissindən xilas olur, lakin material 
ehtiyaclar içində olurlar, lakin buddistlər bunu hiss etmirlər. Varlılar və dövlət 
məmurları üçün buddizm ideal bir istismar cəmiyyətidir. Rasional cəmiyyətdə də isə 
reallıqda insanların vəziyyəti özlərinin təkmiləşməsilə və bilavasitə ictimai işdə 
iştirakı  və fərdi çalışmaq ilə  , rasional həyat tərzi ilə, ağıl və zəkanın istifadəsilə 
düzəldilir. Buddist meditasiyası isə yorğunluq və sağlamlıq,  dincəlmək məsələləri 
üçün istifadə oluna bilər. 

3. Liberal demokratya insanların azad danışmaq, seçmək, mitinq, nümayiş etmək; 
etirazlarını hökumətə demək yolu ilə yaxşı yaşamağını irəli sürür. Lakin Bazar və 
Hökumət istədiyi qərarı keçirə bilir və qarşıdurmalar, nümayişlər tələb olunur. 
Sistem kapitalın hakimiyyətinə xidmət edir. İnsanların əksəriyyəti güclə yaşayır, 
qalan 20 % əhali isə daha çox gəlir alır. Rasional cəmiyyətdə  belə deyil insanlar hər 
məsələni mitinq nümayiş etmədən, əvvəldən iştirak etməklə razılaşdırıb qəbul, həll 
edirlər. Mənafelər bərabər olaraq,  insanların özləri tərəfindən hazırlanmış qanun və 
icra sərəncamları ilə qorunur. 

4.  Kitabda cəmiyyəti səmərələşdirilməsi üçün onun təşkili və idarə sisteminin 
dəyişilməsi təklif olunur. İqtisadi sistemə isə mövcud ictimai sistemlərdəki kimi 
əhalini,  ayrı - ayrı fərdlərin , qrupların varlanmasına xidmət edən vasitə kimi deyil -  
əhalinin (cəmiyyətin) hamısının xidmətçisi və onun ehtiyaclarının təminatçısı rolu 
verilir. Belə ki, varlanmağın məqsədi nədir? Varlanmağın məqsədi dominantlıq 
prinsipi ilə qurulmuş cəmiyyətdə yaşaya bilməkdir. Belə cəmiyyət ancaq 
varlanmağı, başqalarından üstün olmağı tələb edir. Nəticədə zirəklər varlanır, pulu 
yığır, effektsiz sərf edir, boşuna xərcləyir, onu qoymağa yer tapmırlar, böyük əhali 
kütlələrini kasıblaşdırır, cəmiyyət yaxşı və rasional yaşamır, həmişə əzab, ehtiyac 
içində olur. Hər şey bol görsənir, lakin pullar az miqdarda təklərin cibindədir. Bu 
sistem az miqdarda adamların  yaxşı yaşamasına, əksəriyyətin isə pis yaşamasına 
gətirir. 
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5. Rasional Cəmiyyətdə iqtisadi sistem cəmiyyətin müşahidəsi və nəzarəti  altında 
olaraq və ona daha sərfəli məqsəd və siyasətlə, üsul və metodlarla işləməyə yönəlir.  
Kapitalın insan  və cəmiyyət üzərində hakimiyyətinə və onu öz cibi üçün istismarına 
son qoyulur. 

6. Liberal bazar və ya Kapitalizm idarə olunmayan dominantlıq, var-dövlət yığmaq, 
konfliktlər yaradır. Lakin Rasional Cəmiyyət  üstün yaşamaq stimulunu ləğv etmir. 
Burada elmdə, bacarıqda, bilikdə üstün olmaq həvəsləndirir ki, bu da daha yaxşı 
həyat şəraitinə, üstün maddi rifah halına stimul yaradır. Lakin bu yaxşı həyat 
uğrunda stimul və onun əldə edilməsi  azad müzakirə və dinc qarşılıqlı əlaqələr, 
razılaşmalar formasında olur. Birinin yaxşı yaşaması başqasının pis yaşaması 
hesabına olmur. Bunun üçün xüsusu qanun və qərar hazırlanması sistemi yaradılır ki, 
bütün  əhali iştirak edə bilər. Bu proses idarə olunan və ictimai normalara, əxlaqa,  
prosedurlara uyğun olaraq baş verir.  Başqa ictimai sistemlərdə belə imkan yoxdur. 

7.  Beynəlxalq aləmdə mövcud ictimai sistemlər - həm demokratik, həm diktatura 
rejimləri konflikt , silahlanma, müharibə, kasıb və ya  varlı insanlar və dövlətlər, 
səhv idarə, pis qanunlar  yaradır. Lakin Rasional cəmiyyətdə hamının iştirakı 
nəticəsində belə qeyri - rasional  işlər  baş vermir, çünki cəmiyyət özü – özünü 
vasitəçilər , nümayəndələr olmadan idarə edir. Ona sülh , rasionallıq, düzgünlük 
lazımdır.  

 
Rasional Dövlət  
 
      Rasional cəmiyyət konsepsiyasında yeni  dövlət obrazı və  dövlət konstruksiyası 
yaradılmışdır. Bu rasional cəmiyyət dövlətidir. Bu dövləti mövcud dövlətlərdən fərqli 
olaraq seçilmiş adamlar idarə etmir, seçilmiş adamlar ona qanun yazmır. Bütün 
qanunvericilik, habelə idarəetmə qərarları cəmiyyətin azad iştirakı və qərar qəbulu 
sistemində prosedur və kriteriyalarla iştirakı vasitəsilə həyata keçirilir. Eyni zamanda, 
dövlət icraçıları olmaq  hamı üçün azaddır; ildə bir dəfə qiymətləndirmə və yenidən 
yerlərin tutulması, kriteriyalar üzrə fərdi təsir olmadan ictimai qərar qəbulu üsulu ilə 
həyata keçirilir. Burada işsizlik qəti olaraq mümkün deyil, çünki dövlətin vəzifəsi 
cəmiyyəti aktiv, ləyaqətli, mədəni, rahat şəraitli işlə təmin etmək və bütün xalqın maddi 
və mənəvi rifahını əldə etməkdir. Hər kəs, hər kompaniya istədiyi qədər işləyə bilər, lakin 
heç bir halda digər insanları  istismar edə bilməz. Hər insan şəxsi əməyinə görə gəlir əldə 
edir. Digər gəlirin mənbəyi ictimai təbii sərvətlərdən və ictimai qanun və qərar 
hazırlanmasında iştirakdan əldə edilən gəlirdir. Təbii sərvətlərdən – sudan, neftdən, 
qazıntılardan alınan əlavə gəlir isə həm ümumi fonda, həm insanlar arasında bir hissəsi 
bölünür. Bu, istəsələr infrastruktur yaratmağa da xərclənə bilər. 
     Bu cəmiyyətdə şəxsi və ictimai istehsal və xidmət müəsisələri - firmaların məqsədi 
kapitalizmdə olduğu kimi maksimim varlanmaq – gəlir əldə etmək deyil, rəqabətlə bir-
birini yemək, sıradan çıxarmaq deyil. Burada belə qurumların məqsədi cəmiyyəti 
müxtəlif növ işlə təmin etmək, zəruri mallar, xidmətlər istehsal etmək, insanlara xidmət 
etməkdir. Dövlət hər bir iqtisadi idarəyə yardım edir və onların bankrot olmasının 
qarşısını alır. Ağıla uyğun miqdarda belə firmaların olmasını təmin edir, aksioner və 
ictimai istehsal və xidmət müəsisələri yaradır. Qiymətləri optimal və ağıla uyğun idarə 
edir. Hamı üçün universal, həyatı tam ödəyən həyat səviyyəsi müəyyən edilir, ondan artıq 
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şəxsi gəlirlərin istehlak edilməsinə yol verilmir. Artıq  gəirlər olduqda – bu ancaq qeyri - 
etik yolla, istismar, qiyməti artırmaq, artıq rentabellik təyin etməklə ola bilər, onlar 
inkişaf fonduna verilir. İctimai müşahidə və qiymətləndirmə, insanların səmərələşdirmə 
təklifləri  ictimai və iqtisadi effektivliyi və rasionallığı təmin edir 
   Rasional dövlət ictimai sektorun, hansı ki istehsal və xidmətləri, təhsil və səhiyyəni 
elmi əhatə edir, sürətli inkişafını və səmərəli idarəsini təmin edir. Planlar və stratejgiyalar 
aktiv istifadə edilir. 
  İstənilən insan ya pulsuz istədiyi təhsili, peşəni alır, ya işləyir, ya da iş tapıla 
bilmədiyinə görə dövlət tərəfindən yaşaması təmin olunur və hökmən yeni peşə alması 
təmin olunur və sonra  işlə təmin olunur. İşlə təmin etmə dövlətin öhdəsinə qoyulur. O 
lazımı kadrları, peşələri müəyyən edir və fasiləsiz istənilən işsizi hazırlayıb dövlət 
hesabına işlə - həm öz ölkəsində və ya xaricdə təmin etmək onun borcudur. Orta və ali 
təhsil, səhiyyə - hamısı dövlətin öhdəsindədir. Bütün insanların ali təhsil alması 
maliyyələşdirilir və imkan verilir. Şəxsi firma, təhsil, səhiyyə xidməti də açıla bilər. 
Dövlətdə qiymətlər də dövlətin sərəncamındadır, belə ki, bu qiymətlər zəruri maya dəyəri 
və gəlir dərəcəsini – rentabelliyi nəzərə alır. Ondan artıq qiymətlərin artırılmasına yol 
verilmir. Qiymətin rasional həddən artıq olması istismar və dələduzluq adlanır. Lakin 
eyni zamanda dövlət zəruri həyat vasitələrinin  qiymətləri (maya dəyəri artıq olduqda ) 
insanlara onu əldə etməyə imkan vermədikdə bu qiymətləri subsidiya edir. Habelə 
dövlətin vəzifəsi lazımı siyasət aparmaqla qiymətlərin aşağı olmasına çalışmaqdır. 
Göründüyü kimi dövlətin əsas məqsədi kapital sahiblərinin idraki həddən artıq 
varlanmasına deyil, insanların hamısının  həyatını yaxşılaşdırmaqdır.  
 
Dövlət - Özünü idarə. 
      Rasional cəmiyyətdə ayrıca uzun dövr üçün birdəfəlik təyin edilən dövlət- yuxarı 
səviyyə və orta aşağı- kənd , şəhər vəzifələri yoxdur. Hər kəs hər bir səviyyədə öz yaşayış 
ərazisi, regionu və yüksək səviyyədə sərbəst iştirak edə bilər. Hamının qanun və qərar 
hazılanmasında iştirak imkanları var. Hər insan qanun qərar hazırlanmasında iştirakla 
bərabər idarə-icra  vəzifələrində də sərbəst yoxlama kriteriyaların vasitəsilə təyin oluna, 
işləyə bilər, yenə də xüsusi adamlar yoxdur, təyinata əmr versin. Hamı (arzu 
edənlər)qərar hazılanması prosesində iştirak edərək vəzifələrə təyin  olunur. Burada dəqiq 
prosedura və ölçmə kriteriyaları var. Qanun və qərar kollektiv formada qəbul olandan 
sonra onu məsul adam (növbətçi dispetçer) elan edir. Bunu, habelə elektron sistemdə hər 
adam öz komputerində  açıb görə bilər. Istənilən idarədə son qanun və qərarları elan edən, 
cavab verən adam var. Qanun və qərar hazılanmasının bilavasitə- kənd və kiçik 
şəhərlərdə, elektron və yarım elektron və avtomatik - böyük şəhər və regionlarda , ümumi 
cəmiyyət (dövlət) səviyyəsində  hazırlanmasını təşkil edən, lakin şəxsi qərar qəbul etmə 
səlahiyyəti olmayan texniki xidmət qrupu var.  İştirakçılar hamısı konkret məsuliyyət  
daşıyır və mükafat alır. 
      Burada  qanun və ümumi müqavilə; ən ümumi qanun statusunda qərarlar  
hazırlanması ayrıca prosesdir və ictimai iştirakla hazırlanır. İdarəetmədə mövcud ictimai 
sistemlərdən fərqli olaraq qərar- ümumi strategiyalar, planlar metodlar, icra layihələri - 
həm texniki həm sosial, həm iqtisadi və s- hazırlanması bilavasitə icradan ayrılmışdır.Və 
ictimai iştirak üsulu ilə hazırlanır. İcraçı konkret hazirlanmış layihəni, planı, xidmət 
planını,  metodunu ,prosedurları əlinə alır, yalnız icra edir, yeni qərar vermək səlahiyyəti 
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yoxdur. Lakin daxili - özünə lazım, özü və icraçı vasitələr arasında təşkilati göstərişləri 
verə bilər. Şəhərdən danışsaq, məsələn, şəhər meri harda nə tikmək, hansı layihədə 
tikmək, hansı məsləni necə həll etmək məslələlərini həll etmir, bunlar hamısı ictimai 
üsulla hazırdır və mer müqavilə ilə işə başlayanda onun əlində tam iş planı və maliyyənin 
xərclənməsi planı olur, o yalnız hazır layihənin icrasını idarə edir. O da texniki işi yerinə 
yetirir - xəbər verici, qeyd edici, müşahidə edici, faktı təsdiq edici və s. funksiyaları 
yerinə yetirir. Ildə iki dəfə onun icra keyfiyyəti də ictimai  müşahidə və qiymətləndirmə  
funksiyası vasitəsilə qiymətləndirilir. Hər bir ictimai icra vəzifəsini daşıyan icraçı 
müşahidə və qiymətləndirmədən keçir. 
 
Rasional cəmiyyət və tarix 
Rasional cəmiyyət xalqlara öz tarixini özü yazmağa imkan verəcəkdir.  Rasional 
Cəmiyyət hər xalqın öz əsil tarixini faktlar əsasında yenidən yazmasına və düzgün tarixin 
öyrədilməsinə imkan verəcəkdir. Hazırki tarixləri  ölkələrin hakim varlı sinifləri 
yazmışlar və ona görə təhrif olunmuşdur. Onlar, özlərinin düz olduqlarını, yalan faktlarla 
əsaslandırmış, başqa həqiqətləri isə gizlətmişlər.Tarixi, şəxsi mənafe güdməyən  ancaq 
həqiqəti görən adamlar yaza bilər. Lakin tarixin yenə də bir adam tərəfindən düzgün 
yazılması ehtimal olunmur. Tarix, tam və real olan faktların və qiymətlərin  müxtəlif 
təsviri  olmalıdır. 
 
Rasional Cəmiyyət, elm və texnologiya 
    Rasional Cəmiyyət elm - texnologiyanı insan və bəşəriyyətin inkişafı üçün bütün 
imkanları yaradır. Əgər 18-ci əsrədək İslamda isə 20-ci əsrədək dinlər elmə mane 
olurdusa,  kapitalizmin yaranmasından sonra elm və texnologiya kapitalın və onun 
yaratdığı dövlətin xidmətçisinə çevrildi.  Hazırda E. və T. İnsan həyatını yaxşılaşdıran 
həllər, texnika yaratsa da,  digər funksiyası  kapital sahiblərinin və onların dövlət 
təşkilatının varlanmasına, müharibələr aparmasına, silahlanmaya, dünyada 
hegemonluğuna xidmət etməkdir. İnsanların maddi rifahı isə bəzən bazar gəlirinə qurban 
verilir. Yeni cəmiyyətdə isə E və T fəaliyyəti və inkişafı cəmiyyətin mənafeyinə uyğun və 
üstün  olaraq aktiv təmin edilir.   
 
Rasional Cəmiyyət quruluşu və həyat tərzinin inkişafda  rolu. 
      İnsan cəmiyyətinin inkişafı adətən bu qayda üzrə gedir: Cəmiyyət konkret müəyyən 
şüurun istifadə edilməsilə təşkilat quruluşu, normalar, idarə sistemi, yaşamaq mədəniyyəti 
qaydalar, adətlər yaradır.  Zaman keçir və şüur - biliklər, təcrübə, dərk etmə artır. Əvvəl 
qəbul edilən quruluş, norma və adətlər inkişafa tormoz olur. Ona görə hələ tormoz 
olmağa başlamamışdan vaxtında quruluşu, normaları və idarəni, adətləri və mədəniyyəti, 
dəyərləri dəyişmək lazımdır. Dəyişiliklərin vaxtında  könüllü edilməməsi  insanlara, 
bütöv cəmiyyətə baha başa gəlir, gərginlik, ədalətsizlik (hansı ki quruluş qurulanda azca 
oraya salınmışdı) artır,  inqilablar, çevrilişlər, qan və qırğınlar baş verir. 
Rasional Cəmiyyət konsepsiyası məhz  bu həqiqətə əsaslanan və onu rəhbər tutan 
prinsipdir. Bu cəmiyyət quruluşu elədir ki, bütün sistem və onun həyatı kollektiv idrak 
əsasında və fasiləsiz onun iştirakı ilə  qurulur; idraka, ağıl, bilik səviyyəsinə, reallığa 
uyğunlaşdırılır,  normalaşdırılır və  idarə olunur. Burada bütün təşkilat qanunlar və idarə 
sistemi həmişə cəmiyyətin  şüuruna – bilik, təcrübə, dərk etmə ehtiyacına və 
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rasionallığına  uyğun gəlir. Bu, fasiləsiz  sürətli səmərələşdirilən, həmişə bu uyğunluğu 
təmin edən sistemdir. Məlumdur ki, digər ictimai sistemlər belə keyfiyyətdə deyil, 
onlarda səmərələşmə yavaş sürətli və bütün cəmiyyətin xeyri üçün deyil. Onlar qrupların 
qanunu və idarəsi olduğu üçün səmərələşməsi də ancaq qrup mənafeyinə xidmət edir. 
Hətta demokratiyanın vətəni olan ABŞ – da da bu belədir. Onlarda indiki  şüur, bilik və 
təcrübə səviyyəsilə   qanun və idarənin  səviyyəsi arasında xeyli fərq var. Onlar heç vaxt 
zamanla üst - üstə düşmür və həmişə gərginlik, nayrazılıq mənbəyidir. Çox nadir 
dövlətlərdə  Skandinaviyada onların ənənəvi icmaçılıq ənənələrinə, əxlaq və mədəniyyət 
səbəblərinə, coğrafi əraziyə  görə müəyyən az və çox dərəcədə  bu uyğunluq əldə edilir. 
Hətta qalan  ölkələrin belə bir səviyyəyə gəlib çıxmasına  əgər onlar rasional prinsipləri 
qəbul etməsələr yüzlərlə illər  var. 
 
Fərdi insan həyatı.  Fərdi həyat ictimai qanun və qərar hazırlanması ilə, norma və əxlaq 
yaradılması, mədəniyyətdə iştirakla əlaqələndirilmişdir. Ictimai təşkil sistemi fərdlərin 
iştirakı ilə formalaşır,  ona görə cəmiyyət və dövlət fərqlənmir, onlar istənilən halda eyni 
bir nəticədir. Buna görə fərdin şəxsi bilik və qabiliyyətə malik olması, əxlaqi davranışa 
əməl etməsi cəmiyyətin ümumi quruluşunda həlledici amildir. Bu səbəbə görə hər insanın 
zəruri bilik və bacarığa, əxlaqi biliklərə malik olması tələb olunur. Hər şəxsin əxlaqi  və 
ağılla davranışı vacib şərtdir, əxlaqlı, düzgün rasional cəmiyyət əldə etmək üçün, buna 
görə  ona bu tərbiyə, bilik verilməsilə bərabər,  həlledici şərt ictimai sistemin rasional və 
əxlaqi konstruksiyada olmasıdır. Rasional ictimai konstruksiya hər kəsin əxlaqi və 
rasional davranışının əsas müəyyən edici şərti kimi baxılır. Bunu əldə etmək üçün məhz 
ictimai  sistemin fasiləsiz rasionallaşması və fərdlərə inkişaf etmək, yaşamaq, 
mədəniyyəti öyrənmək, biliklər əldə etmək, rasional həyat   üçün bütün  imkanları, şəraiti 
verir.  Insanın  özünün rasionallaşması, zəruri bilik və  həqiqəti əks etdirən dünyagörüşə 
malik olması,  cəmiyyətin də rasional quruluşa, qanun və idarəyə malik olmasına səbəb 
olur.  Rasional cəmiyyət rasional insan yetişdirilməsi qayğısına qalır və hər bir insanın 
müəyyən edilən rasional parametrlərdə olmasını təmin edən  bütün imkanları yaradır; 
insanları həvəsləndirir; lazımı rasional təhsil sistemi yaradır; insana lazımı qayğı sistemi 
yaradır və onun bütün problemlərinin həlli ilə məşğul olur. Cəmiyyətdə insanın rifahı, 
azad, ehtiyacsız həyatı əsas məqsəddir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 509

Rasional cəmiyyətin bütün  insanlarla, xalqlarla və dövlətlərlə 
sülh və əməkdaşlıq deklarasiyası. 

 
1. Rasional Cəmiyyət  bütün digər mədəniyyətlərə, xalqlara, dini  daşıyıcılara hörmət edir 
və  onlarla  sülh  münasibətini saxlamağı arzu edir. 
2. Rasional cəmiyyət bütün xalqlara, müxtəlif dünyagörüş və dini dünyagörüşləri qəbul 
edənlərə müraciət edərək onların rasional prinsiplərə uyğun gəlməyən mənfi adətlərdən, 
baxışlardan, siyasətlərdən əl çəkib rasional prinsiplər üzrə rasionallaşmağa, rasional 
qanun və qərar  qəbulu prinsiplərini , rasional həyat tərzi seçmələrini arzu edir və 
məsləhət görür. 
3. Rasional cəmiyyət quruluşu  cəmiyyət tərəfindən bilavasitə  iştirak edilməklə  rasional 
qanun və qərar qəbul etmə sistemini və  rasional icranı  təklif edir və qəbul edir. 
4. Rasional həyat tərzi bütün insanların xilası, onların inkişafı və xoşbəxtliyinin açarıdır. 
5. Biz hesab edirik ki,  qanunlar və qərarlar, layihə və planlar, dövlət büdcələri kollektiv –
cəmiyyətin ağlının məhsulu olmalıdır. Bu ağlı cəmiyyətin özü ifadə etməlidir, heç kəs 
cəmiyyətə layiqli vəkil ola bilməz, onun adından qanun və qərar verə bilməz. Rasiojnal 
cəmiyyət yalnız öz ağlına, öz mənafeyinə inanır. 
6. Rasional həyat tərzi maariflənmə, elm , biliklərin artması, gələcəyin araşdırılması, 
insan , sağlam həyat metodu, icmada zəruri ünsiyyətin saxlanması, icma məsələlərini 
birlikdə aşkar edib, birlikdə həll etmə; düzgün rasional əxlaq və davranış; ünsiyyət və 
nəzakət, zorakılıqdan və öldürməkdən qəti imtina , mədəni iş və yaradıcılıq , öz icmana , 
özünə baxdığın kimi digər insana və digər icmaya, mədəniyyətə, xalqa  da eyni yaxşı 
baxmaq prinsiplərinə əməl etmək deməkdir. 
 7. Rasional qanun və qərar qəbuletmə və idarəetmə icmaların və dövlətlərin yeganə sülh 
və inkişaf yoludur. 
Dünya xalqları, icmalar və dövlətlər, hər bir dünya vətəndaşı, biz məsləhət və xahiş 
edirik: 
8. Aranızdakı məsələləri, ümumi ehtiyacları və problemləri bərabər hüquqlu müzakirə və 
bərabər iştirakla həll edilməsi prinsipini qəbul edin. 
9. Öz icmanızın , dövlətinizin, şəxsən özünüzü başqalarından üstün sayıb, onların sizə 
tabe olması sizə vergi cizyə pulsuz və ya ucuz xammal, biznes imkanları verməsini , baş 
əyməsini tələb etməyin; sizin kimi yaşamağı , düşünməyi, sizin kimi sitayiş etməyi, sizin 
dünyagörüşü qəbul etməsini tələb etməyin və bunun üçün zorakılıq etməyin. 
10. Öz davranışınızı başqasına xoş  qurun, adət edin, başqasının sizə mane olmayan  
həyat tərzinə dözün. Təbii qəbul edin. Onlar sizə dözdüyü halda siz niyə dözməyəsiniz? 
11. Sizin xoşbəxtliyiniz başqa  insanlara, başqa icmalara , dövlətlərə , başqa mədəniyyət 
daşıyıcılarına  xoş münasibət, zərər verməmək, onları incitməmək və öldürməməkdədir. 
12. Qoy hər insan , icma , dövlət, prezident, parlament, məmur başqasının yaşama və 
inkişaf haqqını etiraf etsin, ona hörmət etsin, onu pozmasın; başqa insana, icmaya zərər 
vurmasın. 
13. Dövlət və idarə orqanları, məmurlar onlara verilmiş  idarə vəzifələrini vicdanla yerinə 
yetirsin, insanların yaşamasına zərər vurmasınlar, insanlardan və ictimai sərvətlərdən 
təkcə öz xeyrinə istifadə etməsinlər, insanlara əzab və nayrahatçılıq yaratmasınlar.                
14. Ailə kimi yaşayın ,  başqasına , qonşuya yaxşı baxın sizə də yaxşı baxsınlar. Kömək 
edin, kömək etsinlər. Xeyir verən olun,  səhvlərinizi tez anlayıb üzr istəyin və düzəldin. 
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Bir birinizin səhvlərini bağışlayın.Səhvini başa düşməyənə səhvi başa salın, səhvi 
görməyənə- görsədin. 
15. Öz tayfa, qohumunuzla deyil, daha uzaq olan icma insanı ilə , habelə başqa 
mədəniyyət, din və dünyagörüşlü insanlarla könüllü və məhəbbət əsasında evlənməyə 
üstünlük verin və bir - birinizin mədəniyyətini, adətlərinizi öyrənin, qoy sizin həyatınız 
rasional həyat tərzi formasında olsun. 
16. Ailədə bərabər hüquqlu münasibətə, işi könüllü bölməyə, ailədə məstləhətləşməyə 
üstünlük verin. Ailədə qadın və kişidən kimin hansı məsələdə təcrübəsi, biliyi çoxdursa 
və xeyir gətirirsə, ona üstünlük verin, onunla razılaşın.  Ailədə bir - birinizə hörmət edin. 
Ən nəzakətli davranışı qəbul edin, öyrənin və adət edin və uşaqlarınıza da bunu öyrədin. 
17. İndiyədək bəşəriyyəti zor, qüvvə idarə etmişdir. Qoy bəşəriyyəti yeni rasional erada 
ağıl, zəka, bilik, kollektiv  ağıl, kollektiv qərar, icmaların – dövlətlərin xoş münasibəti, bir 
- birinə inam, səmimilik, xeyirxahlıq, rəhmdillik idarə etsin. 
18. Qoy insanları, icmaları və dövlətləri  hamının yaşamaq haqqının anlanılması, və qəbul 
edilməsi, icma və  bəşəriyyət üzvü kimi bərabər hüquqlar və vəzifələr,  rasional 
strategiyalar, rasional qanunlar və idarə qərarları  idarə etrsin. 
19. Qoy hamı bu bərabər hüquqları və vəzifələri, qanun və qərarları, strategiyaları və 
razılaşmaları birlikdə özləri irəli sürüb, müzakirə edib, razılaşıb qəbul etsinlər. 
20. Qeyri - rasional Bəşəriyyət sistemi fasiləsiz hegemonlar ( hərbi, iqtisadi, texniki, dini 
) yetişdirir və onlar əldə etdikləri bu rolları oynamağa məcbur olurlar - bəşəriyyət xaosa, 
konfliktlərə, müharibələrə qatılmağa məcbur olur.  Bu sistem bəşəriyyəti hökmən kasıblar 
və varlılara bölür. Gəlin, hegemon, kasıb və varlı; habelə oğru, dələduz, terrorçu, 
rüşvətxor və fanatik yetişdirən bu qeyri - rasional sistemdən imtina edək. 
21. Vəhşi təbiətdən götürülmüş qeyri – rasional, zəkaya uyğun olmayan quruluş sistemi 
idraklı insana yaramır, bəşəriyyətin gələcəyini şübhə altına alır; hamının xoş həyat 
yaşamasına imkan vermir, əzab və xəstəliklər, müharibələr, düşmənçilik qurtarmır; 
varlılar  pulun quluna çevrilmişlər. 
22. Yeni Rasional Cəmiyyət quruluşuna keçin, bu sizin xilasınızdır. Rasional həyat 
tərzini, rasional idarəni, rasional ünsiyyəti, rasional əxlaq və davranışı qəbul edin, 
humanizmi - başqalarına məhəbbət bəsləyin və xeyirxah olun, xahiş edənlərə və ya 
ehtiyacı olanlara  əvəzi ödənmədən bacardığınız yaxşılıqı edin . Budur sizin xilasınız.  Bu 
quruluşun layihəsi yaradılmışdır:  http://Rational.Sayt.ws    və  www.rationalsociety.org 
23. Rasional cəmiyyət keçmiş dünyanın qeyri - rasional olan aşağıdakı dəyərlərindən  
imtina edir: 
Din, öz vətənim, kral, prezident, böyük millət, böyük hakimiyyət gücü, üstün hərbi qüvvə; 
hər şey özüm üçün, başqalarının zərərinə; aldat və istismar et; özünə, yaxınına çalış; 
başqalarını insan sayma, zəyiflərdən istifadə et- onları aldat, istismar et. 
24. Rasional cəmiyyət sivilizasiyasının bu dəyərləri  müdafiə edir və sizə də onları qəbul 
etməyi məsləhət görür: 
Ağil, idrak , rasionalliq, doğulduğun  vətən və  yer planeti ümumi vətəndir, xalq sözü , 
ictimai ağıl,  kollektiv düşüncə, bəşəri birliyin sözü, rasional düşüncə; kollektiv ağıl  
qanun versin, idarə etsin. Düz söz, həqiqət,  düz əməl;  bərabərlik; insana hörmət, hər 
insana ən yaxşı bərabər həyat səviyyəsi və qiymət; sevgi və mərhəmət;  düz 
qiymətləndirmək, ideya, fikirlrərin bərabər statusu; kamilləş; cəmiyyəti təkmilləşdir. 
Əməkdaşlıq, başqasına özünə istədiyin kimi münasibət saxla; Zorakılığı müdafiə etmə.  
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EPİLOQ 
 
            Bu kitabda  mən dünyanın hər bir məsələsini nəzərə alan vahid təsvirini  və vahid 
qanunlarını verməyə çalışdım. Buna müəyyən qədər nail oldum . Bu işi tam görmək üçün 
qalan işləri sizə həvalə edirəm. Bunun üçün insan və cəmiyyətin, cansız təbiətin, 
kosmosun bütün prinsiplərini, qanunlarının siyahısını, qısa mənasını tutmaq lazımdır və 
universal prinsipləri sintez etmək lazımdır.. 
        Dünya onun elementlərinin (həmişə onlar bir  - birinə əksdir) mühit daxilində 
yaşamaq uğrunda sərbəst mübarizəsi , yeni elementlərin yaranması, bəzilərinin o 
elementlərə daxil olmaqla “ölməsi”, formasını dəyişməsi; qaliblərin  və zəyiflərin 
müəyyən edilməsi  ierarxik strukturun qurulması, qaliblərin  zəyiflərə qaydalar yazması 
və müvəqqəti müvazinətin yaranmasından sonra yenidən pozulmasından  ibarət fasiləsiz 
prosesdir.  
     Varlığın və kainatın hər elementinin hər bir məxsusi vəziyyəti və mühitdə tutduğu yer 
müvəqqətidir, lakin hər bir mühitdə  konkretdir - sonludur. Hər obyektin özü və yeri  
başqası ilə labüd əvəzlənəcəkdir. Hər bir yerləşmə-  yeni  kombinasiya yeni element və ya 
yeni şey deməkdir. Şeylərin konkret zaman və ölçücə, yerləşmə vəziyyəti ilə 
kombinasiyası,  tərkibi ona xassələr yaradır. Kombinasiya – xassə asılılığı daim 
mövcuddur. 
     Dünya onun ziddiyətli hissələrinin  qarşılıqlı əlaqədə olaraq  bu və ya digər gələcəyi  - 
gələcək yaradılışları, hadisələri yaratmaqa məqsəd qoymur.  
     Gələcək vəziyyət əvvəlki vəziyyət iştirakçılarının birlikdə öz yaşama məqsədləri  
uğrunda fəaliyyətinin ümumi  nəticəsi kimi yaranır. Yəni - şeylər və  onların 
hadislələrinin  əvvəlki vəziyyəti sonrakı vəziyyətlərin, yaradılışların  səbəbidir, lakin 
məqsədi deyil. Sonrakı vəziyyət nəticədir,  məqsəd deyil. Şüurlu varlıqlar isə istisnadır. 
Yalnız insan cəmiyyəti , insan və bir  çox  heyvanlar məqsəd qoyaraq gələcəyini 
yaratmağa daha çox qabildir. 
    Dünya  elementləri yaşama uğrunda çalışaraq qarşılarına çıxan istənilən imkandan – 
şansdan istifadə edərək yaşayır, yəni onlara xoş olan dəyişilik formasında olur, artır, 
azalır,  xassə və potensiallarına və mühitin tələbinə görə forma və həyat yolu seçir və 
dəyişirlər.  Dünya elementləri rasional - ən az enerji sərf etməklə asan, rahat, azad  
yaşamağa çalışır. 
     Təbiətin – dünyanın ən böyük yaradıcılıq məhsulu məqsəd qoymadan,  şüurlu 
varlıqların yaranmasıdır. Hansı ki onlar gələcəyi də özləri  az və çox dərəcədə yarada 
bilirlər.Yalnız  əlaqələrə girə bilənlər, uyğunlaşanlar yaşaya bilir. 
     Dünya həmişə əbədi olaraq iki mahiyyətin qarşılıqlı asılı əlaqəli prosesi,  iki əks 
mənalı  cütlərdən olan sistemlərin mübarizəsi prosesi olacaqdır. Onları elə saxlayan - 
yaşadan məhz bu əksliklərdir ki, onları daim dəyişməyə, yəni yaşamağa məcbur edir. Bu 
iki əks qüvvə altında müvazinətləşmə prosesi əbədidir. Zamanla fərqli başlayan müxtəlif 
stadiyada olan çoxluqlar bir - birinin müvazinətini pozur, həyat irəliyə doğru 
müvazinətləşmə zamanlarının cəmi daxilində  dəyişilərək əbədi davam edir. Bu 
davamiyyətin özü də bütöv halda böyük sikl formasında: kiçikdən böyüyə, böyükdən 
kiçiyə dəyişmənin ardıcıl təkrar olan sikllərindən ibarətdir.Təsadüflər yoxdur. Dünya və 
hər şey qaydalıdır, qaydasız saydığımız şeylərdə, obyektlərdə də bir qaydalılıq var; məhz 
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qaydalı olduğu üçün o yaşaya bilər, məhz buna görə gələcək  təsüdüfi deyil - zərurətlə, 
qaydanın tələb etdiyi formada baş verir. 
    Rasional Cəmiyyət nəzəriyyəsi cəmiyyətdə bu müvazinətin insan əzablarına son 
qoymaq, heç olmasa onu azaltmaq məqsədini təmin etməklə  idrakla aparılması yolunu 
göstərir. Bu yol münaqışələri, müharibəni, nayrazılıqları aradan qaldırır, həm icma üçün 
rasional əxlaqi etik idarə təklif edir, həm rasional fərdi davranış, rasional həyat təklif edir. 
Bu yol iki əks qüvvənin kəskin mübarizə hədlərini ləğv edir. İnsanlara isə bunu başa 
düşməyi və orta vəziyyət hədlərində- bərabərlik sərhədlərində  yaşamağa çağırır. Bu ən 
düzgün yol olur. Bu israfçılıq etməmək, maddi ehtiyacların zəruri rasional hədlərindən 
artıq istəməmək, təbiətdən qənaətlə istifadə etmək və qorumaq, məhsul istehsalında və 
təbii sərvətlərin istismarında hər kəsə düşən layiqli  payını vermək, ümumi gəliri bərabər 
bölmək, bu xeyiri xüsusi qruplara və şəxlərə üstün bölünməsindən imtina etmək deməkdir 
Tarixdə bütün canlılar, insan və onun cəmiyyətləri, dövlətləri, dini idarələri   səhvlər 
edərək və onu anlayaraq müəyən az və çox dərəcədə uyğunlaşaraq, səmərələşərək 
yaşamışdır. Səhv etməyən heyvanlar, insanlar, idarələr, dövlətlər, dinlər, nəzəriyyələr 
yoxdur. Rasional nəzəriyyə yeganə olaraq bu səhvləri etməmək, səhvləri tez tapmaq və 
düzəltmək üçün metod və vasitə verir. Rasional nəzəriyyə, rasional baxışlar özü də öz 
səhvlərini tez tapan və səmərələşən  təkmilləşmə sistemidir. Bu keyfiyyətləri ona 
kollektiv düşüncə və qərara gəlmə prosedurları və kriteriyaları verir. 
    Bəşəriyyətin xilası rasional cəmiyyət prinsiplərini tətbiq etməklə ola bilər. Onun 
əsasında a) rasional baxışlar, həyat tərzi və əxlaq, b)qrupların deyil, hamının mənafeyini 
təmin edən prosedurlar c) xoşbəxt Gələcəyin obrazının qurulması və təmini şərtləri d) 
kollektiv - hamının iştirakına imkan verən qərar qəbulu sistemi durur. Bunu icra etmək 
üçün  nəzəriyyə cəmiyyətin idarəsini siyasət və siyasətbazların əlindən alıb elmə verir. 
İnsanlar öz mənafeyini güddükdə başqalarının da belə haqqı olduğunu və ona mane 
olmamaq haqda düşünməlidirlər. Heç kəs özü yaşayıb başqasının yaşamasına mane 
olmamalı, zərər vurmamlıdır. Bu tələblər ancaq insan cəmiyyətinə aiddir. Bu, insanları 
heyvanlardan fərqləndirən tələbdir. 
    Tanrı insan tərəfindən  ancaq şəxsən öz təcrübəsilə, düşüncələrilə dərk edilə bilər, tarix 
Tanrını dərk etmək prosesidir.  İnsan  onu hissə - hissə dərk edir. O şəxsidir, ictimai deyil. 
O, gerçəklikdə fiziki yaradıcı və idarəedici dünya sistemidir, insan üçün isə zehində olan 
ən qüvvətli, ədaləti qoruyan, kömək edən abstrakt fikirdir (psixi inamdır).heç bir inam 
mənbəyi – tanrı, övliyya,  dağ, çay, quş, günəş, ulduz, ay, büt digərindən artıq inam 
təsirinə malik deyil. Çox ilahilikdən tək ilahiyilə keçidin əsasında siyasi, iqtisadi məqsəd 
olmuşdur. Görünür, əks hərəkat- müxtəlif fikirlilik və müxtəlif inancların  olmasına 
qayıdış labüddür. Tanrı başqasının təsviri və anlayışları, sözləri ilə dərk edilə bilməz, hər 
insan yalnız özü öz ağlı ilə, düşüncəsi ilə onu dərk edə bilər, müəyyən mühakimə qura 
bilər. Kitabdakı bu təsvirlər digər hər bir insan üçün yalnız  onu dərk etmək üçün kömək 
ola bilər. Mənim verdiyim hər bir təsvir yalnız həqiqəti görmək üçün bir pəncərədir, bir 
işıqdır. Hər bir insan həqiqəti dərk etmək ehtiyacını öz ağlı, təcrübəsi, məntiqi ilə 
tapmalıdır. Bu onun tam şəxsi işidir. Heç kəsin başqasına zorla öz anlayışını qəbul 
etdirməyə və Tanrı adından qaydalar qoymağa  haqqı yoxdur. Onlardan uzaq olun. 
 
29 İyul 2007. 
Tofhid Mehdi                         
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MÜƏLLİF HAQDA 
 
      Tofhid Mehdi mühəndis, futuroloqdur, 1952-ci ildə indiki Ermənistanın Sisyan 
rayonunda Comardlı kəndində 1 İyulda müəllim ailəsində doğulmuşdur. 1971- 1976  ildə 
Azərbaycanın Bakı şəhərində Politexnik institutunda oxumuş və mühəndis - mexanik 
diplomu almışdır. Sonrakı illərdə zavodlarda və konstruktor bürolarında mühəndis 
işləmişdir. O uşaq yaşlarından təbiəti və ictimai sistemi anlamağa   çalışmış və özündə 
öncəgörmə qabiliyyəti, söz və fikirlə telepatik təsiretmə qabiliyyətləri aşkar etmişdir. 
Hələ 7 yaşından başlayaraq təbiətdə olan görünməz varlıqlarla kontaktda olmuş, lap 
yaxından müşahidə etmişdir. İnstitutu qurtardığı ildə  o, nəhayət, yaratmaq və fəaliyyət 
azadlığina çıxmasını düşünmüşdür, lakin bunun da azadlıq olmadığını tez anlamışdır. Bu 
zaman o dünyanın mənası və Tanrının dərk edilməsi haqda tədqiqatlar apararaq bir 
nəzəriyyə yaratmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Lakin ictiami sistemin - bu zaman 
sosializm idi - kitablarda yazıldığı kimi deyil, reallıqda ona müəyyən qədər zidd  və çox 
nadan olduğunu müşahidə edərək, əvvəl sistemin analizini və onu anlamaq,  necə yaxşı 
etmək haqda tədqiqat əsəri yazmağa qərar vermişdir. Belə ki, ona iş olduğu halda, öz 
ixtisası üzrə iş vermirdilər. İşə girmək rüşvətlə idi. Lakin bir məmur tanış  tapşıraraq onu 
işsiz qalmaqdan xilas etdi, onu konstruktor bürosuna qəbul etdilər.  Bu zaman Sovet 
dövlətini Brejnev, Azərbaycanı Əliyev idarə edirdi. Onun yazıları 3-4 yüz səhifəni 
keçirdi, analiz Marks, Engels və Leninin əsas prinsiplərindən başlanırdı, tezliklə Mehdi 
müəyyən etdi ki, ilk nəzəri əsaslarda bəzi  səhvlər var və sosialist dövləti  səhv 
konstruksiya edilib və düzəldilə bilər . O əsərini Ali rəhbərə göndərmək məsələsi ilə 
üzləşdi, ona görə qərara aldı ki, əsərin nəticələrini təklif və məsləhətlər formasında Ali 
rəhbərə və respublika rəhbərliyinə göndəsin. Tezliklə Brejnev öldü və 1985 ildə T. Mehdi 
öz 20 səhifədən ibarət təkliflərini Qorbaçova  göndərdi. Lakin tezliklə başa düşdü ki, 
dövlət cəmiyyət üzvlərinin təklifi ilə işləmir, dövlət  xüsusi sinfin idarəsidir, bu sinfin 
mənafeyinə uyğun olmayan heç nəyi qəbul edə bilməz. 
      1978 –ci ildə T. Mehdi ilk Gələcəyi necə görmək olar məqaləsini yazdı və və Texnika 
i Molodej jurnalına göndərdi. İdeoloji uyğunluq olmadığı üçün onu çap etmədilər, lakin 
parapsixoloq ekspert ona həvəsləndirici bir məktub yazdı. Nadan idarə elmlə məşğul 
olmağa,  Bakıda yaşamağa, ev almağa imkanı vermirdi,  konstruktor işindən çıxsaydı, 
yataqxanadan və pasport qeydindən məhrum olurdu. Zaman keçdi, O 1988-ci ildə  
yenidən Ermənistana qayıdıb kələm əkib satmaqla və alma satmaqla yaşamaq haqda plan 
qurdu, orada millətçi idarə  ona heç bir iş verməyəcəkdi. Bu plan da pozuldu... 
Bədbəxtlikdən ermənilər onun valideynlərini ümumi etnik təmizləmə kampaniyasında  
onun gəldiyi Ermənistandan zorla çıxartdılar, qaçqınlıq dövrü və nəhayət, Sovet 
dövlətinin parçalanması 1992-ildə baş verdi. Ümumi depressiya, dövlətin öz 
vətəndaşlarına xəyanəti,  ölkəni qorumaq haqda effektiv tədbir görməməsi, öz şəxsi 
varlanmaq məqsədlərini güdməsi,  zavodları, konstruktor bürolarını bağlayıb işçiləri 
bayıra atması və yaşamağa heç nə verməməsi  dövləti daha yaxşı anlamağa kömək etdi. O 
dünyanın əsas qanunu və Tanrının  mənasını tapmaq planlarına qayıda bilmirdi, yaşamaq 
uğrunda mübarizə imkan vermirdi və o bu işi görmək üçün yaxşı zamanın gələcəyini 
gözləirdi. Lakin yaxşı zaman gəlmədi, zaman keçirdi, yaş artırdı. Eynilə, o da əksər əhali 
kimi işləmirdi,1997 - dən son iş yeri - kondisioner zavodu  tam dayanmışdı .        
Universitetlərdə elmlə məşqul olmağa sistem imkan vermirdi. Əlavə ödəmə tələb edir, 
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yenidən instituta qəbul olunmağı və tarixdən imtahan verməyi şərt kimi irəli sürürdülər. 
T. Mehdi isə bu tarixin yalan olmasını, hər yeni hakimiyyətin köhnə tarixi mənbələri 
yandırıb yenidən özünü tərifləyən saxta tarix yazdığını artıq bilirdi , o yalan sözləri 
əzbərləyib imtahan verə bilməzdi.      
     Mehdi sosializmin səmərələşdirilməsi haqda əvvəlki araşdırmalarını, təkliflərini 
yadına saldı, yeni kapitalist sisteminin də yaramazlıqlarını anladı  və yalnız insanların 
rasional həyat tərzi və  cəmiyyətin rasional qurulması və idarə edilməsi vasitəsilə 
xoşbəxtliyə çata biləcəyi ideyasına gəldi. 
O,  2000 –ci ildə Finlandiyada futuroloji seminara dəvət alaraq orada iştirak etdi və yeni 
dostlar əldə etdi.  Qayıtdıqdan sonra, o  Rasional Cəmiyyət uğrunda təşkilatı çox 
çətinliklə qeyd etdirdikdən sonra düşünürdü ki, o, nəhayət, öz məqsədinə çatacaqdır və 
planlaşdırdığı cəmiyyəti təbliq edə biləcəkdir. Təşkilatın əsas məqsədi Dünya rasional 
icmasının və rasional milli cəmiyyətlərin yaranmasına kömək etməkdir.  
    O yeni xətt götürmüşdü, yeni sivilizasiya - rasional cəmiyyətin nəzəriyyəsini və 
konstruksiyasını hazırlamaq. Çünki bütün ictimai sistemlər qeyri - rasional idi və 
problemlər də, onun fikrincə, məhz bu səbəbə görə baş verirdi; dövlətlər insanların 
azadlığını, həyatını, xoşbəxtliyini əlindən alırdı. 
    Onun yaratdığı təşkilata heç bir donor qrant vermədi, hətta öz dövləti də dildə ictimai 
təşkilatlara -QHT-lərə kömək etdiyini desə də, heç bir kömək etmədi.  Mehdi iki dəfə ona 
məktub yazmışdı. Bu həyat çox şeyi ona başa saldı - söz və əməllərin nə qədər fərqli 
olması, siyasətin çoxüzlü və insanlara lazım olmaması  və s. 2002 ildə o , Avropa 
Komissiyasının Öncəgörmə konfransında iştirak etdi. 
    Beləliklə, Mehdi 6 il işsiz qalandan sonra 2 il yarım bir şirkətdə qaynaq müəllimi işləyə 
bildi, o da bağlandı. O qeyri -  idraki dövlət  idarəetməsindən və qanunlardan xeyli 
əziyyət çəkmişdir və  özünü ictimai sistemin qurbanı hesab edir. Mühitin qeyri -  
rasionallığı onu hər yerdə qarşılamışdır.  Yanvar, 2006 -  İyun, 2007 dövründə, nəhayət,  
o  vaxtını bu kitabı yazmaqla keçirdi. Bu dövrdə məhz dünyanın quruluşu və ruhi aləm 
haqda da yazmaq zəruri oldu, onları bilmədən rasional quruluşu yaratmaq mümkün 
deyildi. Bu mövzuları da işləyərək Mehdi keçmişdə planlaşdırdığı əsas məqsədini də 
yerinə yetimiş oldu. Rasional cəmiyyət haqda T. Mehdi 6 məqalə yazmış və Futures 
bülletenində(ABŞ) nəşr etdirmişdir. 15 il konstruktor işlədiyi zaman 5 ixtira etmiş və 
çoxlu səmərələşdirmə təklifləri vermiş,  2006 ildə  cəmiyyətin  internet səhifəsini 
yaratmışdır.www.rationalsociety.org  və  http://rational.sayt.ws.  Tofhid Mehdi 2000-ci 
ildən Dünya Futuroloji Araşdırmalar Federasiyasının üzvüdür.  
T. Mehdi deyir:  “Bizim şüar Rasional insan, rasional cəmiyyət, rasional dövlət,  rasional 
dünya birliyidir. Mən hər bir insanı yeni rasional cəmiyyət  icmasına dəvət edirəm, yeni 
rasional prinsiplərlə, idarə və həyat tərzi ilə, rasional əxlaq və davranışla yaşamağa 
çağırıram. Dünyanı rasionallıq və əməkdaşlıq, başqasına da özünə istədiyin kimi 
münasibət saxlamaq, səhvləri anlamaq və düzəltmək, başqalarına mehribanlıq və 
xeyirxahlıq, məhəbbət və səhvləri bağışlamaq xilas edəcəkdir”.  
29 İyul 2007   
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ŞERLƏR   Nəşr tarixi 13 Aprel 2008 
 
MÜƏLLİFİ: TOFİD MEHDİ 
 
RASIONAL CƏMIYYƏTIN HIMNI 
 
Bu dəyişən dünyanın doğulmaq günü gəldi, 
Yarandı mühitdənYer, özü də ana oldu, 
- Hər torpağa, havaya, suya, canlı aləmə; 
Yarışa, öyrənməyə, olmağa meydan oldu. 
*** 
Ağıllı insanlar da, axır, dünyaya gəldi, 
Yaxşı  həyat yolunu özü tapmalı oldu, 
Hər əməlin məqsədi yaşamaq, olmaq oldu, 
Eqoism də doğuldu, hər növdən pis əməl də, 
Eqoism insanın da yaxın yoldaşı oldu. 
*** 
Uzun təkamül yolu, hamı keçib gəlmişik, 
Ağlımız  yetişibdir, yaxşı - ağır günlərlə, 
Sevinmişik xoş günə, pisə tədbir görmüşük, 
Xəzinə yaratmışıq - bilik, təcrübəmizlə, 
*** 
Ağlımız itilənir hər keçən günümüzlə, 
Uydurma xürufatı, xütbə, avamlığı, 
Rədd etmişik əbədi şəxsi biliyimizlə, 
Seçmişik özümüzə biz düzgün idraklığı. 
*** 
Azad  düşüncə, fikir, gerçək, bizim inamdır, 
Bızə gərək deyildir, yalan, ehkam inanclar, 
Həqiqət sübutlarla, düzlük bizim məramdır. 
Sözümüz, əməlimiz ,  ağıl  birlikdə  olar. 
**** 
Nadan rəhbər kəsləri , qatil müqəddəsləri, 
Qəbul etmərik,  çünki, insanlığa yaraşmaz. 
Biz yazarıq özümüz  qanun, təlim dərsləri. 
Xəbis, acgöz qrupların fikri işə  yaramaz. 
*** 
İnanırıq ağıla, həqiqətə, düzlüyə, 
Dəyişmərik biz yalan, uydurmaçı miflərə. 
Baş əymərik yalançı elçilərə, bütlərə, 
Saxta xalq atasına, şəkilə, yalan sözə. 
Müdrikləri hər zaman sevər, salarıq yada, 
Ağıllı  fikirləri, işıq salar dünyada. 
*** 
Uzun təkamül yolu seçib, keçib gəlmişik, 
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Yaşamaq və yaşatmaq, yenə yaratmaq üçün. 
Ağlımız, düşüncəmiz, qəti iradəmizlə, 
Xoşbəxt həyat naminə, yaxşı gələcək üçün, 
Davasız, dalaşsız bir ağıllı həyat üçün, 
Yaratdıq Rasional, Ağıl Cəmiyyətimizi. 
*** 
 
Rasional insan 
Yaşa insan kimi öz ağlınla sən , 
Seçdiyin cəmiyyət ilə həmahəng. 
Ağlını itilə cəmiyyətlə sən , 
Həm də yaşadığın həyatınla sən. 
Düşün fasiləsiz hər bir şey haqda, 
Nə üçün elədir? nə vaxt? nə  zaman? 
Ağlın ki saz olsa, hər zaman, hər an, 
Çaşmazsan sən çətin məsələ olsa. 
*** 
Ağılın əsas amil olması 
Ey ağlım, düşüncəm düzgün yol göstər, 
Hər bir işimdə sən, sadiq ol mənə. 
Atmalı olduğum hər addımımı, 
Əvvəldən hesabla, xəbər ver mənə. 
*** 
Həvəsimə, nəfsimə nəzarət elə, 
Qoyma  rasional, sağlam həyatın, 
Qida, su, idman, iş və məhəbbətin, 
Düzgün hədlərini keçib, ötüm mən. 
Qoyma ünsiyyətin, əxlaq,vərdişin, 
Düzgün hədlərini keçib ötüm  mən.. 
*** 
Ağlım, məni apar düzgün yol ilə, 
Ən kənar hədlərdən uzaqda olub, 
Ancaq orta yolu sən göstər mənə. 
Lakin  sərhəd qoyma mənim ağlıma, 
Qoy uçsun haradək uça bilirsə , 
Nə zaman, nə qədər uça bilirsə. 
*** 
Rasional Sağlam həyat 
Vaxtında, ölçüdə, düzgün qida ilə, 
Ağlımız, canımız qoy sağlam olsun, 
Bizim həyatımız, rasional olsun, 
Təbyətin verdiyi bütün nemətlər, 
Qoy, bizim rasional qidamız olsun. 
Müalicəmiz yenə  təbiət olsun, 
Onda yetişən bitki meyvələr, 
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Kökü, gövdəsi, həm yarpaq, çiçəyi, 
Güc almağa bizim davamız olsun. 
*** 
Kollektiv ağılla idarə 
Gücümüz  kollektiv ağlımızdadır, 
Yalnız o bizim xilasımızdır, 
Hər kəs yaşasa da öz ağlı ilə, 
O ağlın bir kökü qidasın alır , 
Kollektiv müdriklik xəzinəsindən, 
Bir kökü dünya elm  xəzinəsindən, 
Bir kökü insanın öz biliyindən, 
Biliyin mənbəsi - təcrübə, idrak. 
*** 
Rasional işin təşkili 
Hər  işi qurarıq zəka, ağılla, 
Hər şey öz yerində təmiz və hazır. 
Rejimlə işlərik sərbəst, diqqətlə, 
Hər işdə bir məqsəd, bir ağıl vardır. 
Icmanın xeyiri əsas meyardır, 
Kürsü və komputer, kağız səlqədə, 
Seçmişik rasional iş təşkilini. 
Hər tədbir  görülür, öz qaydasında, 
Hər işin həllində məharətliyik. 
Hər məsələni də çözə bilərik. 
Hər kəsin üzündə xoş əhvalı var. 
Nəzakət, sakitlik, xoşhal ünsiyyət, 
Ilham verir bizə, həvəsləndirir. 
*** 
İcma işi; qanun və qərar vermə haqda 
Hər kəs şəxsi işin görəndən sonra, 
Ümumi işləri birgə edərik. 
Qayda - qanunları yaradarıq biz. 
Hər işə layihə hazırlarıq biz. 
İcranı edərik yenə özümüz. 
Bizdə yox səsvermə, yalan seçkilər, 
Yüksək, imtiyazlı və seçilmişlər. 
Yuxarı, aşağı,  rəis,  rəiyyət , 
Ağa, nökər, müdir - edə hər qələt. 
Hamımız bərabər, üstünü yoxdur. 
Heç kəs də özünü yuxarı tutmaz, 
Özünü bir kəsdən ağıllı saymaz. 
*** 
Çox sadə üsulla rəylər toplanar, 
Bir kitabda hər şey əksini tapar, 
Hər fikir, baxışlar, bütün şəxsi iş. 
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Xəlvət qalmaz icmadan hər bir gizli iş, 
Hər kəs yazar özü şəxsi fikrini. 
Rasional qərarı tapana qədər, 
Hər işi birlikdə məsləhət edib, 
Razılaşar hər kəs öz ağlı ilə. 
*** 
Meyarımız 
Əsas meyarımız rasionallıq, 
Gələcək nəslimiz, ana təbiət, 
İnsan ləyaqəti, insan həyatı, 
Reallıq, düzgünlük, faktlarla sübut, 
Bir də rasional əxlaq, davranış. 
Keçməsi üçün hər qanun, qərarın, 
Sübut lazım lehınə, həm əksinə. 
**** 
Əxlaq, dəyərlər 
Eqoizm, paxıllıq bizlərə yaddır, 
Çünki  hər bir adam bacarıqlıdır, 
Hər kəsə hər nemət, elm əlçatandır. 
İnsan qarşısında maneə yoxdur, 
Vicdanla yaşasın,  düzgün işləsin. 
Hər kəs ala bilər hər cür köməyi, 
Öz icma üzvündən heç çəkinmədən. 
Biz qurmuşüq ailə münasibəti, 
Başqa ailələrdən daha da möhkəm, 
Çünki düzlük, bablıq, qayğı üstədir, 
Hər insan doğmadır digər insana. 
Məhəbbət, nəzakət, hörmət, sevgi də, 
Dostluq, yoldaşlıq,  həmrəylik birgə, 
İcmanın əxlaqı, həyat yoludur. 
*** 
Çətinə düşərsə, bir insan inan, 
Hamı çalışacaq etsin bir kömək, 
Eyləsin qəlbindən keçən səmimi, 
İnsana  layiq qərəzsiz  kömək. 
18 Oktyabr 2006 
------------------------- 
Azərbaycan xalqının himni 
 
Keçmişlərdən keçdik gəldik, 
Döyüşlərdən cana doyub, 
Xeyir-şərlə olub gəldik, 
Həmrəylikdən ilham alıb, 
Qurduq səni, Azərbaycan! 
*** 
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Gərək sevək özümüzü, 
Ailəmizi, yürdumuzu, 
Düşmənlərə cavab verək, 
Yaxşılarla dostluq edək, 
Yaxşı yaşa, Azərbaycan. 
*** 
Dövlətimiz bizim olsun, 
Düz işləsin, adil olsun, 
Hər insana qayğı çəksin, 
Hər bir fikri saya salsın. 
Cənnət olsun, Azərbaycan. 
*** 
Vətənimiz bizə xoşdur, 
Quraq , tikək, yaxşı edək. 
Bu vətəni, bu həyatı, 
Təmiz, nurlu, gülşən edək, 
Daim yaşa, Azərbaycan. 
*** 
Hər insana vətən olsun, 
Yaxşı həyat, gözəl imkan, 
Isti yuva, xoş gələcək. 
Sözü, işi düzgün olsun, 
Kamil olsun, Aərbaycan. 
*** 
Əxlaq bizə rəhbər olsun, 
Inam, hörmət, dostluq olsun. 
Rüşvət, hiylə, yalan, əzab, 
Cəmi  bizdən uzaq olsun, 
Doğma vətən, Azərbaycan. 
*** 
Hörmət edək rəhbər şəxsə, 
Alqış deyək düz işləsə, 
Bizi saysa, biz də sayaq, 
Kələk gəlsə taxtdan salaq. 
Düzlük sevən Azərbaycan! 
Şənbə, 1 Dekabr 2007 
------------------ 
Müəllim 
 
Bilik toplamışıq gərəkdir verək, 
Gənc də  fayda görsün o xəzinədən. 
Qoy  o, xəzinəyə yenisin qoysun, 
O da  elm, dərkini  başa verərək, 
Insana hər zaman  bilikdir gərək. 
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Bu qanun, adətə  əməl edin siz, 
Nəyiniz varsa  da  süfrəyə qoyun. 
Qiymətlidir sizin hər söz zəriniz, 
Öz təcrübənizdən xatirə qoyun. 
 
Yaxşı  rəftarları siz təlim edin, 
Nəzakət, həyanı yüksəkdə tutun. 
Hər bir işinizdə, evdə, həyətdə, 
Şagirdə, cavana  siz təlqin edin. 
 
Həyatda rasional olub qalmağı, 
Düşüncə, qurmağın düz üsulunu, 
Necə insan olub, insan qalmağı, 
Öyrədin hamıya, açın yolunu. 
 
Müəllim adınız  böyükdür sizin, 
Müəllimdən dərs almısınız siz. 
Gərək olasınız müəllimi, şəksiz, 
Pöhrələnib  gələn nəsillərin siz. 
 
Zəhmətiniz hədər getməyəcəkdir, 
Qiymət verməsə də hökumətiniz. 
O  bir  gün insafa   düz gələcəkdir, 
Anlayıb o sizin, dərslərinizi. 
30 Yanvar 2007 
--------------------- 
Ey dünya 
 
Ey dünya sən necə yaxşı qurulmusan, 
Hər şeyin olmasına səbəb olmusan, 
Hər canın olmasına səbəb qoymusan, 
Olmasa ehtiyacı, insan yaşamaz, 
Yanmasa ehtirasla arzuya çatmaz, 
**** 
Bir şey çatmayanda o, qiymətli olar, 
Qohum  da az görsənsə, hörmətli olar, 
İnsan öz hərəkətin   niyyətli edər, 
Ödənsə ehtirası, qeydinə qalmaz, 
Həvəsi sönərsə, o,  həyatda qalmaz. 
***** 
Ehtiyac  bizi qovar, hey çalışdırar, 
Payımız bəzən düşsə az, qarışdırar, 
Ədalət, haqq deyib çox danışdırar, 
Xanım da  eyləməsə  kişiyə bir naz, 
Məhhəbət  də qızışıb, insan doğulmaz. 
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**** 
Xalq ilə yanmasa bir, acı görməsə, 
Firavan  olub, payı  artıq  düşərsə, 
Ayrılıq görməsə , hər, nəfsi ödənsə, 
Əzab çəkməsə,  onda, şairlik qalmaz, 
Ondan daha xalqına şair də olmaz. 
**** 
Ehtiraslar sönməsə, bizi alışdırar, 
Arzumuz  ödənməsə, dərdi yandırar, 
Ehtiyac, həsrət, nifrət həqiqəti açar. 
Hüquqlar pozulmasa, o üzə çıxmaz, 
Dolaşıb ağızlarda, müdafiə olmaz. 
**** 
Həqiqət  deyib insan, qışqırıq salar, 
Ona çatası  payı alaraq susar, 
Həqiqəti görməz ta, gözü „kor“ olar. 
Haqqa  sığınan yeni insan tapılar, 
Onu bayraq eləyib,  haqqını alar. 
Dayanmadan bu həyat uzun dövr edər, 
Həqiqət səsi  daim gündəmdə olar, 
Hə şey düz olsa, haqqı axtaran olmaz, 
Onu ağıza alıb, danışan olmaz. 
Cümə, 7 Sentyabr 2007 
--------------------------- 
Yazda balam ağlar 
 
Yazda balam ağlar, 
Yad yerdə, obşteldə. 
Həsrətlə ata deyib, 
Duman ağlar cən ağlar. 
Bilmir ki,  kim əkmiş, 
Kim axı becərmiş, 
Necə o  gəlmişdir, 
Bu dunyaya görən, 
Uşaq kimi fikri, 
Tox olub oynamaq, 
Bir də ki yatmaq. 
 
1987 , Azərelektroterm birliyi 
yataqxanasında Rüfətlə qalan vaxtım 
 
 
 
Başqa  pisi vardır 
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Çox əmin olma şərdən qaçaqsan, 
Nadan insandan qurtaracaqsan, 
Pis  baxışlardan  gen duracaqsan, 
Umma, bu pisdən qurtarsan da sən, 
Başqa  pisinə rast gələcəksən. 
*** 
Hara getsən də,  bir tamlıq vardır, 
Pis , yaxşı, xain, paxıl, saf qəlbli , 
Dəstələrlədir, hər vəzndə vardır. 
 
Sən də orada yaşamaq üçün, 
Qoşul, sənin tək biri də vardır. 
 
Təzə gəlmisən, qatışma hələ, 
Mürəkkəb işə, vaxtına vardır. 
 
Dur qalmaqaldan, pislikdən uzaq, 
Aranı qatan birisi vardır. 
 
Kənar adama  sirrini vermə, 
Köməklik elə,  xeyiri vardır. 
 
Lakin nadan, istəməsən də, 
Axtarıb  səni,  o tapacaqdır. 
 
Yeganə yolun ona dözməkdir, 
Acıtma onu, o hələ vardır. 
 
Pisdən qaçıb, yaxşı axtarsan, 
Onun da naxoş inadı vardır, 
Zəhləni tökən sifəti vardır. 
 
Gözünə yaxşı, həlim görsənib, 
Batində başqa  bir pisi vardır. 
 
Anla bunu sən, ey qafil insan, 
Məkanda nə pis, nə yaxşı vardır. 
 
Canlı dünyada bunun  hamısı, 
Bütöv varlığa, fərqli baxışdır. 
 
Hər göstərilən fərqli təsirə, 
Uyğun əksinin  oyanışıdır. 
Eyni neyronlar hər beyində var, 
Bütün insanlar  eyni  insandır. 
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Hər ötən– yaxşı, pis görüntüdür, 
Münasibətlər  nəticəsidir, 
Hamısı birgə, bir bütöv vardır, 
Düz anlamaqda, bir məna vardır. 
Əlaqələrin,  hər anlaşmanın, 
Haqqın, üsulun, yolun, əməlin, 
Məqsədi birdir: yaşam, olmaqdır. 
 
Varsa da gücün, mühitin şərti, 
Hər işin fərqli bir yolu  vardır. 
 
Əksdir imkanlar,  ağıl  biləsən, 
Birinin yolu  sənə xoşdursa, 
Deyirsən  - düzdür, yaxşı  adamdır. 
 
Pisdir deyirsən,  xoşun gəlməsə, 
Çünki fikrində, yaxşı tapmaqdır. 
3.07.06 
----------- 
Bu dünyada qayda 
 
Bu dünyada qayda budur bilin siz, 
Bir - bir  təsvir edim, eşidiniz siz, 
Əvvəla,  burda bir qayda yoxdur - 
Hər zamanda  olsun, əbədi səhvsiz. 
*** 
Gördüyünə kəs bir qayda deyər, 
Hər kəs gücnə baxıb qərarın verər. 
Əzablar çoxalar, avam baş açmaz, 
Belə  həyatından razılıq edər. 
*** 
Hər kəs qanun əxlaq deyib danışar, 
Lakin  tutmaz yaxşı işin qulpundan, 
Tutar üzlərinə maska insanlar, 
Unudar  əxlaqı,  ağa olandan. 
*** 
Hər zaman özünün qanunu bəzər, 
Ordakı böyüklər qanunlar yazar, 
Nəsil dəyişəndə gələn təzələr, 
Yenə də özünə  qanunlar yazar. 
*** 
 
Rasionallıq daim əsas qanundur, 
Mənası - daha da yaxşı olumdur. 
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Hər şey arar imkan, yaxşı olmağa, 
Hər qanun, qaydaya rüsxət onundur. 
*** 
Bu ana qanunun möhkəm əlilə, 
Güclü hakim olur, onun iznilə, 
Dünyalar qurulur onun hökmülə, 
Gələcək gün doğur onun şərtilə. 
*** 
Onun hökmü daim  dünyada qalar, 
Hər qanun, əxlaq, bütün varlıqlar, 
Hər zaman özünə qaydalar yazar, 
Onun rəhbər şərtin əlində tutar. 
13 avqust 2007 
------------------------ 
Əzabkeş gəldim 
 
Əzabkeş doğuldum, dünyaya gəldim, 
Həyat nərdivanın əzabla keçdim, 
Hər zaman bir nadan qarşıma çıxdı, 
Rəzil xəyanətə nişan seçildim. 
*** 
Mənsiz onlar görən nə edəcəkdilər? 
Kimə   xəyanəti  edəcəkdilər? 
Paxıl odu  necə ram edəcəkdilər? 
Nahaq əzab  üçün dünyaya gəldim. 
*** 
Onlar düz qəlbimi necə sezdilər, 
Məndən məsləhəti, kömək aldılar, 
Özümü sonra da,  nişan aldılar, 
Xainə hədəf, zəyfə köməyə gəldim. 
*** 
Nadanlıq, cəhalət   başın qaldırır, 
Əxlaq yaddan çıxır,  dünya qarışır, 
Yenə hədlər  keçir, şər üstün  olur, 
Mən qoca dünyaya, xilasa gəldim. 
*** 
Anladım, nəhayət, orta yaşımda, 
Hələ gələcək var, mənim qarşımda. 
Bəşəryətə, haqqa qurban olsam da, 
Mən dünyaya yeni  təlimlə gəldim. 
*** 
Rasional təlimi  qurub  yaratdım, 
Nadan ordusuna bir kəmənd atdım. 
Həqiqətə pəncərə  kitabı yazdım, 
Mən dünyaya sakit, qurbanlıq gəldim. 
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*** 
İnsanlar oxusun, səhvlər etməsin, 
Doğrunun görsənməz  yolunu  görsün, 
Nadandan qorunsun, məsləhət alsın, 
Mən pisə öyüdçü,  hamıya gəldim. 
*** 
İnsanlar qavrasın,  yaxşı öyrənsin, 
Yaxşını pisdən, şəri  xeyirdən seçsin, 
Həyatı,  əxlaqı,  rasional seçsin, 
Müşkülün həllini tapmağa gəldim. 
*** 
Dünya, müccərəddir, yazıq, fağıra, 
Xeyli  ölçüb biçər, nicat  tapmağa, 
Fəndgir tez  baş açar, keçər qabağa, 
Fağıra məsləhət,  xilaskar   gəldim. 
26 May 2007 
-------------------------- 
Cəzb etmə və itələmə qanunu 
 
Cəzb etmə - itələmə  xassəsidir, hər şeyin: 
Tərkibi çoxluq olub cəzb etməylə birləşər, 
Şey oxşar xassəsilə  digərilə birləşər. 
 
Hər şey öz məskənini  əlaqədə tanıyar, 
Dartışıb birləşərək  hissəciklər  şey olar. 
**** 
Hər bir şey yaşayarkən  hadisələr törənər, 
Ətrafla əlaqələr qurmasalar məhv olar, 
 
Tək şeyin yaşaması üçün çoxluq lazımdır, 
Müxtəlif çeşidlərdə  xidmət, qayğı lazımdır. 
 
Hər şey olur özü üçün, çoxdan xeyir alaraq, 
Çoxun da  üzvüsünün   qayğısına  qalaraq. 
 
Cəzb etmə, itələmə səbəbidir, hər şeyin, 
Bacarmaz yaşamağı çoxluq, təkcə olmasa, 
Yarana bilməz, şeylər, bil ki, bunlar olmasa. 
10 Avgust 2007 
--------------- 
Mənafe 
 
Dostluğun kökündə  bir mənafe vardır, 
Hamı güdər dostluqdan bir xeyir alsın. 
Bir işə yaramasa bir adam əgər, 
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Onun heç dostu olmaz rahat yaşasın. 
*** 
Yalnız sənin  öz tayın sənə dost olar. 
Hər təbəqədə dostluq tamam  fərqlənər, 
Zaman dəyişər, qüvvən sönər, azalar 
Sənin dostların  bir - bir  qaçar, sərasər. 
*** 
Dostluqdan sənə  acı xatirə qalar, 
Lakin yenidən sənin qüvvən qayıtsa, 
Köhnə dostların gəlib yenə  toplaşar, 
Başlayar yeni dostluq, sən baş açınca. 
*** 
Qadın da  kişi ilə dostluğun qurar, 
Öz  istəyini ala bilməsə əgər, 
Bütün bağı - bərəni qoparıb qırar , 
Bu məhəbbət də sönər,  axırı  gələr. 
16 Avgust 2007 
--------------------- 
Kəsilib ümidim 
 
Kəsilib hər yerdən ümid, amanım, 
Bilmirəm dövlətə necə  inanım, 
Deyir: “altı yüz min iş yaratmışam”, 
Hanı? - mən mühəndis, işsiz qalalım? 
 
Əlli beşə çatıb yaşım da artıq, 
Işsiz keçdi səkkiz ilim, qocaldım, 
Gəlməyəcək qanan məmur da artıq, 
Düzə yasaq olub həyat, anladım. 
 
Dostlar  qaçır, zəyif olsa halımız, 
Öz xeyrinə hamı tovlayır bizi, 
Yem oluruq yada, sönsə şamımız, 
Dünya bir dərd olub yandırır bizi. 
 
Kapitalist yolu seçib hökumət, 
İmkanı özünə,  dostuna verib, 
Xalqını saymadan, bu bir həqarət, 
Bizə qul, tabeçi rolunu verib. 
 
Sabaha ümidlər, zəruri sayğı, 
Dövlətə inam yox,- qəddarlıq gəldi 
Daha getdi düzlük, insana qayğı, 
“Öz başını saxla”- zamanı gəldi. 
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İnsanlarda sönüb  birliyə həvəs, 
Heyf, xeyir- şərdən də hamı pul yığır, 
Icma işi üçün  vermir haya səs, 
Tofid baxır, nadan mühitdən yığır. 
 
Pullu hakim olub baxmaz xilqətə, 
Kapitalizm yanmaz bizim millətə, 
Salacaq  bizləri yaman zillətə, 
Sosializm lazımdır xalqa xidmətə. 
Şənbə, 1 Dekabr 2007 
-------------------- 
Dövlətə təhlükə 
 
Məmur dedi Birinə  ahvay edərək: 
“Sabitliyi sən təmin edəsən gərək. 
 
Güd,  nə danışır qonşu, sizin binada, 
Görüşək heç bilməsin aləm nəbada, 
 
Əlbət işsizsən,  kömək edərik layiq, 
Verərik iş, himayə,  işinə  layiq”. 
 
Yanında qohumu zəng, etdi qəfildən: 
“Rüşvət istəyir məmur, getmişəm əldən, 
 
Yaman  dara düşmüşəm, yox əlac daha”, 
Qohumu xilas edib  məmur əjdaha. 
 
Boynuna aldı, budur,  idarə rüşvət. 
Dindi bu kəs: “təhlükə,  dövlətdir əlbət. 
 
Əlavə bir dəlilə  ehtiyac yoxdur, 
Qonşudan dövlətə heç, təhlükə yoxdur, 
Dövlət ayrılıb xalqdan, bir xilas yoxdur. 
 
Eşidib, cavab verməz,  cibini güdər, 
Belə himayə, donos qəlbimə dəyər. 
 
Yaradın kamil idarə, hamı yaşasın. 
Nə rüşvətin versin, nə,  himayə alsın. 
*** 
Dövlətə  gücdür polis, məhkəmə tamam, 
Öz yazdığı  münasib qanun, sərəncam. 
 
Dövlətin heç nədən ki, qorxusu yoxdur, 
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Xalqın müdafiə üçün, heç nəyi yoxdur. 
 
Köməksiz, məyus baxır, dövlət zülmündən, 
Dayısız  necə olsun, onun əlindən?” 
Yanvar 2007 
------------------ 
Quruluş 
 
Necə qiymət verək bu dünyaya biz, 
Heç nədən doymayır bizim gözümüz, 
Nəyə yaxşı deyək, nəyə pis deyək, 
Öz həyatımızı biz necə ölçək? 
Rifah pilləkəni yaman uzundur, 
Nə qədər dırmaşsaq  o qurtarmayır, 
Pilləkəndə hamı yerini tutub, 
Çörək pilləsində çoxu toplaşıb, 
Maşın pilləsi də seyrək tutulub, 
Yüksək pillələrdə qurdlar oturub, 
Hamını baslayıb rahat oturub, 
Kapital  qurluşu hakim olubdur, 
Bu xalqın başına bəla olubdur, 
Səkkizi  füqarə,  nökər olubdur, 
Ikisi  dövlətli, məmur olubdur, 
Hökumət tam  keçib işbaz əlinə, 
Utanmadan deyir  tərif özünə, 
Zamanın mənası tamam dəyişib, 
Haqq yada düşmür, ədalət ölüb, 
Oğru, məmur xeyri hakim dəyərdir, 
Bu vətəndaş üçün daim bir dərddir. 
Bir yanında oğru başılar rəhmsiz, 
Bir yanında  kasıb -xəstə, ümidsiz, 
Başda da oturub ağayi məmur, 
Yaltaq dəmçilər də ortanı tutur, 
Yaratdığı budur oğru - məmurun, 
“Qarabağ bizimdir” – deyir – “əl vurun”, 
Bundan başqa daha nə olacaqdı? 
Onların qurduğu  bu olacaqdı. 
Başımıza  belə kül atacaqdı. 
17 Dekabr 2007 
---------------------- 
 
 
Nizamı pozğun  ölkədə 
 
Elmsizlərə rütbə verər, 
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Elmliləri  qıraq qoyar, 
Nacinsi də məmur edər, 
Zəkaları işsiz qalar, 
Nizamı pozğun  ölkədə. 
*** 
İş biləni gözü görməz, 
Yaltaqları tez arayar, 
Vəzifəyə gələr - gəlməz, 
Dövlətin çarı, müdiri, 
Nizamı pozğun ölkədə. 
*** 
Müdrikləri söz deyəndə, 
Xalq zülümdən ah çəkəndə, 
Yad millətlər ona güləndə, 
Bərk yumar qulaq, gözün, 
Bu dövlətin çar, rəisi, 
Çox qaydasız bu ölkədə. 
*** 
Cəmiyyəti mədəniyyət, 
Savad, kitab, təhsil istər, 
Düzgün qanun, mənəviyyət, 
Tikmək, qurmaq və yaratmaq, 
Zavod, fabrik, icra istər. 
Alver açar əvəzində, 
Rəisləri öz xeyrinə, 
Nizam olmaz o ölkədə. 
*** 
Qanunları elə yazar, 
Yaşlıları işsiz qoyar. 
Rəisləri rüşvət alar, 
Vəzni pozqun bu ölkədə. 
4 İyul 2006 
-------------- 
Nəsillər gəlir, nəsillər gedir 
 
Nəsillər gəlir, nəsillər gedir, 
Hiss edilmədən yavaş, xəbərsiz, 
Bir banda o birin  yıxıb gəlir, 
Sadə camahatsa   aldadılır, 
Seçki oyununda alət olur , 
Müharibə, hiylə qurtarmayır. 
Gah burda yanır, gah da orada, 
Fasiləsiz atış, qaçış, dartış, 
Biri aldadır, biri düz deyir, 
Biri satır, biri alır, 
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Ən hiyləgər hakim olur,  əmr verir, 
Toqquşurlar yazıq xalqlar, torpaq yanır, 
Atəş səsi, qətl - qırğın, qurtarmayır. 
Hələ canlı qüvvə, həvəs çoxdur, 
Bir nəfərin, qrupun keyfi üçün., 
Qudurmuş nəfsinə plan qurulur: 
-Neçə şəhid, əsir, itgin olsun, 
-Neçə didərgin, mühacir olsun, 
-Xalqın malın, mülkün necə satsın, 
-Sərvəti öz adına necə salsın, 
-Hakimiyyətini, möhkəmlətsin, 
-Nə qədər gəlir özünə  gəlsin? 
“Dörd nəsil keçsə” - deyir İbn Xaldun - 
“Taxt - tac xarab olur, bundan qorxun. 
Camahatın səbri dolur,  aşır, 
Çarı yıxır, yenisini qoyur”, 
Mən isə deyirəm  əslindəsə, 
Bir yeni yaramaz taxta çıxır, 
Hər tarix yenidən təkrar olur. 
Qərinələr ötür,  ağa qalır, 
Darğa, nökər, yaltaq, avam qalır, 
Torpaq qalır , 
Sən ey cahil, anla bunu, 
Xilasına ümid etmə. 
Nə İsa Məsihə, Məhəmmədə, 
Nə Buddaya, Mehdiyə, 
Xeyri yoxdur, ümid etmə, 
Heç başını  da əymə, təzim etmə, 
Öz rolunu,  aktyor kostyumunu, 
Dinməzcə, könüllü gey əyninə, 
Atıl, qatıl, oyna  öz rolunu, 
Rüşvət verib, rüşvət al sən 
Qazandığını tək yemə sən, 
Qismət deyil bu, əzəldən. 
Bəzən  allat, bəzən düzünü de. 
Yalvar, yaxar, yeri gəlsə, 
Şirin dil tök, yeri gəlsə, 
Vaxtı gəlsə, yeni –yeni 
Rolları seç, yaxşı oyna, 
Utanmadan, gir oyuna. 
Kim utanır ki, sən utanasan, 
Axı sən də gəlmisən ki, 
Onlar kimi yaşayasan! 
13 Yanvar 2003 
--------------- 
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Mühit dəyişdikdə şeyin dəyişməsi 
 
Rasional fəlsəfənin əsas mənası, 
Mühitin necəliyi, onun dərkidir. 
Hər görünən çoxluq da fərqli mühitdir, 
Kainat, Yer özü də bütöv mühitdir, 
Həmişə  dəyişilir,  doğub törəyir, 
Hər  yeni doğulan şey, olan hadisə, 
Qatışır  keçmiş ilə, bir mühit olur. 
Yeniləri yaradır, hər yeni mühit, 
Yeni növlər, bacarıq, qayda yaranır. 
Mühit dəyişdikcə hey, şey də dəyişir, 
Hamı yaşamaq üçün çalışır hər an, 
Mühitin qaydasına uyğun olaraq. 
Yaranan hər bir varlıq mühitdən gəlir, 
Mühitlə bir yaşayır, ona çevrilir. 
5 İyun 2007 
--------------------------- 
Mən yanılmışam 
 
Çox axtarmışam mən düzlük, ədalət, 
Hər kəsi düz sayıb düzlük ummuşam, 
Böyüyün sözünə mən inanmışam , 
Öz fikrimdə yaman mən yanılmışam. 
Əxlaqın adıyla  mən  yaşamışam, 
Onunla  əzaba düçar olmuşam, 
Dövlətə, rəhbərə mən inanmışam, 
Axırda boş çıxıb, mən aldanmışam. 
Haqlarım tapdanıb,  yaman sınmışam 
Haqqımı qoruyum? gücüm qalmayıb, 
Dövlətə də məndə  inam qalmayıb, 
Sonu çox  gözləyib mən qocalmışam, 
İllərlə   kənarda, işsiz qalmışam, 
Daha neynirəm xoş gələcəyi mən, 
Həyatın sonuna gəlib çatmışam. 
Sonra uşaq necə olacaq.. görən, 
Mən hələ həyatdan kam almamışam, 
Şahın  saldığı bu quyuda qalıb, 
Xeyir - şərdən də mən kənar qalmışam, 
Mən tamam məyus olub sarsılmışam... 
Nadanlıq ölkəsində canım çox yanıb, 
Bunu dərk edib qəti inanmışam: - 
Cəmiyyət özülü  nadan qurulub, 
Düzə yer yox, başda dəllal oturub , 
Bu sistem  nadana uyğun qurulub, 
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Həmişə nadanlar başda duracaq, 
Düzlük, inam, əxlaq çöldə  qalacaq 
Düz  olan ya işsiz qalacaq , ya da, 
Məmura,  işbaza   nökər olacaq. 
İndi buyurun siz,  seçim ediniz, 
Ya sırtıq, alçaq olub ağa olun siz, 
Ya da əxlaqı seçib əzab çəkin siz. 
Noyabr 2007 
------------------------- 
Səbəb  - nəticə qanunu 
 
Dünyanın öz mənası, səbəbi vardır, 
Mənanı açmalısan  yaşamaq üçün. 
Hər  şeyin  var olması, dəyişməsiçün, 
Onun  tabe olduğu  yüksək qurumlar, 
Əbədi qanun yazıb, qayda qoyublar. 
Heç nə özü başına yaşaya bilməz, 
Lazımı qurumlar razı qalmasa. 
*** 
Bir şeyin olmasına fərman verərlər, 
Onunla   əlaqəli ətraf qurumlar. 
Onların içində bir güclüsü vardır, 
Bütün böyüklük , qərar ona məxsusdur, 
Hər şeyin üzərində  bir böyük vardır, 
Hər böyük üstündə də bir  böyük vardır. 
Heç nə tək deyil, öz, ailəsi vardır, 
Burada hər növlərdən  varlıqlar vardır. 
Hamısı bağlıdır bir - birinə bütöv, 
Yalnız birlikdə onlar, qala bilərlər, 
Dostluq, əməkdaşlıqda,  tam razılıqda. 
Onların daxilində, azsa razılıq 
Ayrılıq da yetişər, məhv olar varlıq. 
*** 
Yaranış, ölümün  tam, səbəbi vardır, 
Hər yaranış nəticə, hər nəticə səbəb. 
Hər səbəbin də öz səbəbi vardır. 
Səbəb - nəticə - səbəb bizim həyatdır, 
Yaxşı- xoş nəticəni  almaq üçün biz, 
Gərək ona yaradaq yaxşı səbəb biz! 
5 İyun 2007 

 
 
Tamlıq qanunu 
Dünya bütöv qurum, bütöv varlıqdır, 
Bütöv qala bilən canlı tamlıqdır. 
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Elə qurulub ki, onun cüssəsi, 
Birlikdə  olsunlar hər bir  hissəsi. 
Burada görərsiz  fərqli hissələr, 
Qarşı- qarşı  durub düşmən qüvvələr. 
Dünya öz işində, doğur, törəyir, 
Zaman keçdikcə özü  təzələnir, 
Həmişə cavandır, bu qoca dünya. 
*** 
Yaranmaz  bütöv şey, nəsə çatmasa. 
Doğulmaz yenilər sevgi olmasa. 
Yetişməz meyvələr Günəş olmasa . 
Düzəlməz məsələ vaxtı gəlməsə. 
Hər şey öz yerində gəlib duranda, 
Bütün şərait, amillər tərtib olanda, 
Törənər  o zaman  arzu olanlar. 
Dünya özü yaranıb, o, yaradandır, 
Hissələr özü də bir bütöv tamdır. 
Hər zaman o halını tamam dəyişir. 
Özünü özündən doğan  zamanda. 
Dünya azad olub rahat olanda, 
Yenə keyfi - halı qızışır, onda, 
Onun həyəcanı yüksəlir, qalxır, 
Hədlər dözəmməyir, bağrı çatlayır, 
Buraxır qızışmış   isti  nəfəsin , 
Doğur özündən yeni dünyanı. 
Yenə də qayıdır orta   halına. 
Növbəylə yaranır hər daş, hər canlı, 
Dünya  olur hər zaman bir  ikicanlı. 
*** 
Şeylərin özündə  sevgi hissləri, 
Qovşaq edir onları, əvvəl – axırı. 
Sevgi  həvəsini  söndürmək vaxtı, 
Doğulub törənir növ- növ canlılar. 
Dünya dünya ilə  sevgi oynayır- 
Yaranır yenilər, yeni dünyalar. 
*** 
Cisimlər yaranır,  odlu dünyadan, 
Günəşlər doğulur,  isti şəhvətdən, 
Atəşi sönəndə, fikrə çevrilir, 
Yeni dünya üçün materyal olur. 
4 İyun 2007 
--------------- 

Soruşma necəyəm 
 
Soruşma necəyəm,  sakitcə öt keç, 
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Gözüm doludur yaşla, töküləcəkdir, 
Əgər danışsam  mən, yadıma salma, 
Mən nədən razıyam, həyat necədir? 
*** 
Soruşma necəsən, nədən razısan? 
Tərpətmə qəlbimi qoy sakit durum. 
Əzabla doludur, oraya baxsan, 
Qoy qalsın bağlıda, tamam  unudum. 
*** 
Pis – Yaxşı içindən  keçib gəlmişəm, 
Şər,  düzü  həmişə  nişana   seçib. 
Hər paxıl, xayindən qaçıb gəlmişəm, 
Harda olmuşamsa dalımca gəlib. 
* ** 
Nə qədər  insana yaxşılıq etdim, 
Yaşadı onunla,  bir insan qaldı, 
Məni  borclu sayıb, bir adət  etdi, 
Sonra eşşək kimi bir şıllaq atdı. 
*** 
Mən boyun əymədim nadan, xainə, 
Rəhbərə yalandan tərif demədim, 
Bir qəpik  vermədim onun rəyinə, 
Fasıqı  mən rəhbər gördüm, enmədim. 
*** 
Rəzil olub heç kimə yalvarmadım, 
Əzab yolunu  mən könüllü  seçdim. 
Yaratmaq,  düzlük oldu bütün həyatım, 
Fəxrlə bu əzabı sakitcə çəkdim. 
5 Avqust  2007 
-------------- 
Təccüb etmə 
 
Təccüb etmə sən ey fağır, 
Bu dünyanın işlərinə, 
Göz bərəldən fəndlərinə. 
Zirəkləri tor hörəcək, 
Fağır - füqur insan üçün. 
Qarmağına keçirdiyin, 
Işlədəcək, oynadacaq, 
Öz çaldığı havasıyla. 
Tikən, quran, canın  qoyan, 
Ideyalar  düzüb qoşan, 
Aralıda  gendən baxar, 
Kam almadan..... 
Zirəkləri müəllif olar, 
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Xütbə deyər, vaiz olar. 
*** 
Biri özün  alim edər, 
Biri özün baş qəhrəman, 
Sanki  oymuş, ulu öndər, 
Allah seçib,  peyi - qəmbər! 
“Təccüb etmə bu dünyaya, 
Nə durmusan sən ey fağır? ” 
- Dilə gəldi keçən qoca: 
- Sən də atıl gir oyuna, 
Ya yarat, qur, sən ağlınla, 
Zirəksənsə, sən də oyna. 
Bir dinə də sən müəllif ol, 
Ya qur dövlət, ya partiya 
Sən də tala, qarət elə. 
*** 
...Güldü nurly Tofhid  Mehdi 
Qayğısına  o qocanın, 
Məgər, oğurluq şərəflidir? 
Qətl, qırğın, hiylə, kələk, 
Karvan soymaq .. 
Sonra durub həccə getmək? 
Plaqyata,  yalana tərif, 
Nura sahib nur  insana? 
*** 
Xeyr, öz yolu var, hər insanın, 
Nadan olmaz hər kəs, qanın. 
Zəhmətkeşdən nadan olmaz, 
Elm, ürfandan  çaşan olmaz, 
Nadan, gəlir öz kökündən, 
Elmsiz, avam mühitindən, 
Bir də nadan tərbiyədən. 
Öz yolumdan dönmərəm mən. 
Tülyə hurra demərəm mən. 
Qatil, oğru , qəsbıkara 
Dinc insanı öldürənə, 
Elçi sözü demərəm mən. 
Pulsuz, işsiz, ac qalsam da, 
Əyə bilməz dünya malı. 
Mən fərqliyəm, öz yolum var! 
*** 
Mənim adım Tofhid Mehdi, 
Mən gəlmişəm, bu bir vəyhdi, 
Budur mənim alın yazım. 
Dünyanı düz yola salım! 
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31 Yanvar 2007 
------------------- 
Sən belə yaşa 
 
Gəlmisən dünyaya, dünyayla yaşa, 
Anla əvvəl onu, ağlınla yaşa. 
Məqsədin əzabdan,  xilas olmaqdır, 
Öyrən əvvəl məğzin, sən  elə yaşa. 
*** 
Yaşamaq istərsən, özün də yaşat, 
Əvvəl planlar tut, fikrində yaşat. 
Hər şeydə məna tap, möcüzə yarat. 
Dünya qopsa da sən,  ağlınla yaşa. 
*** 
Təccüb etmə pisə də, yaxşıya da, 
Yana  bax, qabağa da, arxaya da, 
İşini səlis  gör, qoyma qarıya da, 
Hər şeyə təbii bax, sakitcə yaşa. 
*** 
Qiymət ver özgəyə, qiymət alarsan, 
Hörmət et, özünə hörmət alarsan, 
Kömək et, özünə kömək alarsan, 
Cəmiyyətlə qayna, sən rahat yaşa. 
*** 
Öz fikrinlə ölçmə,  hər gördüyünü, 
Ağlında araşdır, hər şər düyünü. 
Xırdala hər  təbin, öz səbəbini, 
İtirmə özünü,  hissinlə  yaşa. 
*** 
Başqa adamların göz yum eybinə, 
Yaxşılıq gətirməz yaman söz sənə, 
Elmçün acı düzü şirin de, yenə, 
Mehribançılıq et, sən belə yaşa. 
*** 
Nə pisliyi de, nə, yaxşılığını, 
Nə zəyif yerini, karıxdığını, 
Dilini saxlayıb,  özünü qoru, 
Söz, sözü gətirər, sülhünlə yaşa. 
*** 
Səbəb  vermə biclər, avam saysınlar, 
Sözü  vaxtında  de, düz anlasınlar. 
Hər sözə  inanma, səfey saysınlar. 
İşini sən düz tut, düzgün də  yaşa. 
*** 
Gördüyün  nadana,  nadan demə sən, 
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Yalan danışana, qulaq  vermə sən, 
Tez seç ətrafını, bədxahları sən, 
Tanı dost, yoldaşı, mehriban yaşa. 
*** 
Söz demək istəsən söz sahibinə, 
Barı, xəlvətcə de, aidiyyətinə, 
Xalqda desən salar, vəhşiliyinə, 
Sözünün yerini, düz tap, de, yaşa. 
*** 
Elm var ikən indi, dinə uyma sən, 
Ondan düzgün  bilik ala bilməzsən, 
Axunda, mollaya qulaq vermə sən, 
Müəllimin, alimin sözilə yaşa. 
*** 
Yaşadığın cəmiyyət tarixdən bəri, 
Yaradır özünə  həyat əxlaqı, 
Humanist prinsipi, mənəviyyatı, 
Hamısını  gözlə, təkmil et, yaşa. 
*** 
Keşiş,  imam  sui - istifadə edir, 
Dildə tanrı deyir, əxlaqdan deyir, 
Lakin öz cibini,  müştəri güdür, 
Öz sözündən  özü dolayı gedir, 
Məqsədin  düz anla, ağlınla yaşa . 
*** 
Öz ağlın çatmasa qərar verməyə, 
Fikir ver cəmyətə, nə edir yenə, 
Müdriklər vardır ki, onlar içində, 
Etdikləri olarlar sənə nümunə, 
Öyrən, təkrar yenə, ağlınla  yaşa. 
Çalış sən, nümunə, özün ol, yaşa 
*** 
Yaşadığın yerdə, nələr baş verir, 
Öyrən hansı trendlər, irəli gedir, 
Qatış camahata, qalma sən geri, 
Ritmləri, ahəngi, rəhbər tut yaşa. 
*** 
Olma qulu adət, ənənələrin, 
Keçmişdən yaranan mülahizlərin, 
Eşitdiyin fikri,  araşdır dərin, 
Müstəqil fikirləş, inamla yaşa. 
*** 
Rasional həyat, tərzini gəl seç, 
Hədləri gözləyib, orta yolu seç, 
Gülümsə həyatda, daim şən ol keç, 
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Təlqin et özünə, xoş hal, gül, yaşa. 
*** 
Bir işi görərkən,  tələsmə heç vaxt, 
Hər işin özü  üçün, vardır yaxşı vaxt, 
Yetişməsə əsaslar, düzəlməz heç vaxt, 
Qaçma çox qabağa, səbrli ol, yaşa. 
*** 
Tofhidəm hər şeyi deyə bilmərəm, 
Bütün dünya işni bilə bilmərəm, 
Sizə hər  resepti yaza bilmərəm, 
Eşit məni hökmən, dünyayla yaşa. 
8 Fevral 2007- 29 Mart 2008 
----------------------- 
Tamın yaşama qanunu 
 
Görünən hər bir  cisim, canlı  cansız var, 
Hərəsi  hissə kimi  tamın üzvüdür, 
Hissələrdən düzəlib  çoxluq olublar, 
Onları bağlayan bir  lüzum  üzüdür. 
*** 
Yalnız  xeyrin güdərək, o unutmadan, 
Hamı  çalışır təki,  yaşaya bilsin, 
Dəyişərək formasın, rolun durmadan, 
Ərzdən bir xeyir, imkan qoparda bilsin. 
*** 
Nə qədər növlər, həyat üsulu vardır... 
Çoxluq  hər təkə, canlıya damdır. 
Şeylər arası əlaqə sonsuz yarışdır, 
Daim xeyrini güdüb yaşaya bilsin. 
*** 
Bütün varlıq çalışır güdüb xeyrini, 
İstəmədən yaşadır , o, özgəsini, 
Hər kəsə lazım olur digər olanlar, 
Həm özü, həm məhsulu, həm  atılanlar. 
Belə qurulub qayda  yer düzələndən. 
Hamı biriçün, biri hamı üçündür, 
Biri - birinə qida, dayaq üçündür. 
*** 
Əlaqədə olmaqla hər kəs rahatdır, 
Daha yaxşı olmağa hamı çalışır, 
Məhz bu zaman yaranır güclü, zəyiflər, 
Insan cəmiyyətində - Ağa, nökərlər. 
Ağa, güclü, bilirik, başa  çıxarlar, 
Onların  iştahası daha çox olar. 
Cəmiyyət dəstələrə bölünən andan 
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Bərabərsizlik,üsyan artır durmadan 
*** 
Bu gedişlə pozular insaf qaydası. 
Zorakı rəftar gəzər insan arası. 
Ağaya qulluq edər zəyiflər nökər,  , 
Hamı yeni  imkanın doğuşun güdər, 
Tez istifadə etsin, hamıdan zirək, 
Hər kəsin öz  həyatı özgəyə dirək. 
Burada hər yaşayan  seçir özünə, 
Forma,  həyat yolunu, baxıb gücünə, 
Ona verilən bütün imkan içindən, 
*** 
Burada hər şey, hamı  özün düşünür, 
Başqasına  vasitə olmaq istəmir, 
Xeyiri, ancaq müftə almaq istəyir, 
Çalışır özünə yem  etsin  başqasın. 
Bu yerimir, toqquşma,  döyüş törənir, 
Hamı  haqqı  anlayıb güzəştə gedir. 
Cansız təbiət tez qanıb, razılaşırsa, 
İnsan  gec qanıb bunu, sonra razlaşır, 
Yaşamaq üçün  buna görə də hamı, 
Çəkişir, hey dalaşır,  uzun zamanı, 
*** 
Yaşamağın uğrunda döyüşlərdə bil, 
Yaranır fəndgir ilə fəndlər ilbəil. 
Hər kəs sərfəli imkan, vasitə gəzir, 
Bir fənd ilə özünə xam qurban seçir. 
Biri xoş, biri zorla xidmətın edir. 
Dəyişir hökmən canı, həyat qaydası, 
Belə yaşayır canlı, cansız dünyası, 
Bütün ömrü boyunda, təkamül edir 
İnsanlar bu qanunu anlasın deyir, 
Öz  ağlı ilə həyat yolu seçərək. 
*** 
Ağıllı insan üçün  tək bir yol vardır, 
Razılıq, idrak   ilə qursun  həyatın. 
-  belə məsləhət verir burada qanun. 
Hamı özü çalışıb  xeyrini güdür, 
Özgəyə nə səbəbə təccübün edir? 
*** 
Hər kəs özgədə arır, özündə deyil , 
Düz əməl,düz idarə, düz söz, düz fikir, 
Lakin görmür, çün özü  onlardan deyil, 
Görsənmir insaniyyət, əxlaq mərifət , 
Sədaqət, vəfa, düzlük, ədəb, dəyanət. 
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Bu dəyərlər həmişə arzular  olub , 
Gələcəyə  aparır,  insanı çəkib, 
Dostluq  qurtarır, bağda ərik qurtarsa. 
İnsana  fayda verib, yaman olursan. 
Kasıb qalır əxlaqla yaşayan insan, 
Mühit vermir, varlanır əxlaqı pozan. 
*** 
Tamın içində bir qrup zorakı olub, 
Yazarsa özünə xoş idarə, qanun, 
Özgə əbəs orada düzlük  axtarar. 
Lakin heç tapmaz onu, çox da axtarsa, 
Əbədi  bu icmada qar-qovğa olar. 
17 avqust 2007 
P.S. 
Zəyiflər güclülərin daim yemidir, 
Əxlaqı tutanlara varvar qənimdir, 
Vəhşilər nə anlayar insan qəlbini? 
Zirəklərin həmişə qabaq yeridir. 
Güclü ağa olur, zəyifdən tutub, 
Zəyifidən güc alıb, artır çoxalır , 
Düzlər  də dələduza daim qurbandır, 
Armudun yaxşısını ayılar yeyər, 
Bərabərlik arzusu həmişə qalır, 
Hər şey qaydanı sevər, qayda axtarar, 
Insanlıq da özünə qaydalar  yazar, 
Bu qaydalar  əxlaqın əsası olar. 
Əxlaqı və əməli necə yazsalar, 
Həyat  ya qırğında, ya  qaydada olar, 
Kasıblar  ədaləti daim axtarar . 
-------------- 
Xəyali həyat 
 
Yönəldir taleyim, yönəldir yenə, 
Kağızla qələmi alım əlimə, 
İşsiz oturmuşam özüm - özümə. 
Hey ölçür, düşünür, düşünürəm mən, 
Nə edə bilər ki,  balaca insan? 
Gözünü açandan eşidir insan: 
Görülür tədbirlər, işlər tutulur, 
Uğurlu inkişaf gedir, qurulur. 
Danışıqlar gedir, görüş qurulur. 
Qabaqdayıq, iyirmi yeddi faiz 
Dünyaya səs salmışıq, budur caiz. 
Avropa şurası, ATƏT nədir ki, 
Be -eM -Te dən gəlir indi  səsimiz. 
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Neft kontraktı, qaz, neft turbası gedir, 
Bütün bayraqlar var, Bakıya gəlir. 
Mühüm bir dövlətik, bəli biz artıq! 
Qarabağı  danışıb alacayıq.!?.... 
23 Fevral 2006 
 
P.S. 
Necə alacaqsan o Qara günü, 
Kəsib qurutmusan elmin kökünü, 
Elmdən qaçanın qara olar günü, 
Torpağı  düşmən əlində, qəsbdə, 
Azadlıq, elm deyən xalqı məhbəsdə, 
Necə alacaqsan ay ağlı xəstə! 
Sadəcə bir işi  edə bilmirsən, 
Bu bazar deyil, sən, alver edəsən, 
Alver, rüşvətdən qeyri nəyi bilirsən? 
Danışığın sənin ayə olsa da, 
Çıxarmı heç bağdan donuz? - bilirsən, 
Xalqı  da aldadıb  bədbəxt edirsən, 
Qoysan, xalq özünə bir gün ağlasın, 
Elmin işlədib o, məqsədə çatsın, 
Xilas olsun birdən iki düşməndən. 
**** 
Tofidi, o  elmli,  ixtiraçını, 
Dünyanın işini açıb oxuyanı, 
Gələcək elmində sözü olanı, 
Işsiz qoymusan neçə illərdir, 
Qiymət verməyə heç çatmayır başın, 
Soyuqda keçirtdi bu il də qışı 
Utan, budur sənin qabiliyyətin! 
24 Mart 2008 
---------------------- 
Yaxşı nədir, Pis nədir? 
 
Yaxşı nədir, pis nədir? 
Etdiyimiz içində , 
Səhflə düzü bəs nədir? 
Baş sındırır əzəldən, 
Meymun insan olandan. 
*** 
Xeyir nədir, şər nədir? 
Qara nədir, ağ nədir? 
Ağa nədir, qul nədir? 
Nə üçün bu belədir? 
Baş sındırır əzəldən, 
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Bu dünyada ağıllar. 
*** 
Ağanı nadan gördüm, 
Hər sözün yalan gördüm, 
Rüşvət haramdır deyər, 
Xəlvətdə, gətir deyər, 
Səbəbi bunun nədir? 
*** 
Dostlar düşmən olarlar, 
Yadlar yaxın olarlar, 
Baç çıxarmaz ağıllar, 
Düz bir səfeh sözündən. 
Səbəbi bunun nədir? 
*** 
Isti soyuğa çönər, 
Soyuq istiyə çönər, 
Gecə gündüzə çönər, 
Gündüz gecəyə çönər, 
Pis gün yaxşıya çönər, 
Yaxşı gün pisə çönər, 
Qalxan, aşağı yenər, 
Yenən yuxarı gedər, 
Səbəbi bunun nədir? 
*** 
Kəfkir sağ–sola gedər, 
Bir ortanın üstündən, 
-Düşündürür hər kəsi, 
Dünyanın fəlsəfəsi, 
İnsan durub gəzəndən. 
*** 
Ulduz olar işıqlı , 
Qaranlıqlı gecədə, 
Nadan  görməz işıqı, 
Gündüz olan ulduzda, 
Anla bunun səbəbin. 
*** 
Yer Günəşə çatmaqçün, 
Hey fırlanar, yetişməz, 
Pərvanə də fırlanar, 
Bir işığa yetməkçün, 
Sonu gələr yetişsə, 
Bu işdə bir səbəb var, 
Gizlənən  bir məna var. 
Insan qurar arzular, 
Çatmağa hey çalışar, 
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Lakin almaz ləzzəti, 
Nədir bunun səbəbi? 
*** 
Hələ nə qədər çətin, 
Çatmalı arzular  var, 
İnsan heç rahat olar? 
Səbəbi budur  bunun. 
Bazar, 2 İyul 2006 
---------------- 
Vəisqə üçün müəllüm rüşvət istəyir 
 
Ah vay, nələrdən yazım, nələrdən yenə, 
Məllim on iki şirvan istəyir yenə, 
Əlli dörd  yaşıma da iş düşmür hələm, 
Problemi həll etməyə dövlət var bəyəm? 
Yaradır hər cürə növ çətinlikləri, 
Etinasız  hökumət rəhbər kəsləri, 
Nə vecinə  ki, cavab vermir heç nəyə, 
Özüdür soruşan da, cavab verən də, 
Özü soruşmayacaq ki,  özündən də? 
Rəhbərin rüşvət gözləyən o baxışından, 
Yenə verdiyi  yalan  vədindən yazım? 
Nələrdən  yazım, hansı xaindən yazım? 
Qızıl külçə, zinətlər, milyon pulları, 
Necə yığır nazirlər xalqın cibindən? 
Necə yaşamağa daha,  yol yoxdur artıq, 
Budur qərar: -“Ya öl, ya döz”-deyir rəhbər, 
Necə dünyada dövlət ağalıq edir! 
Necə həmişə zülmü məzlumlar çəkir. 
Xalq cibindən təqaüd alıb yeyərək, 
Yaltaqlar hey deyir ölkəyə cənnət, 
Lakin  evimdə iki şirvan da rüşvət, 
Yoxdur axı  uşağa vəsiqə alaq. 
15 İyun 2006 
---------------------- 
SEÇ ÖZ YOLUNU INSAN 
 
Budda dedi: “həyat sönməz çevrilmə, 
Doğulma, böyümə, qocalma, ölmə, 
İnsanın həyatı  bütöv  əzabdır, 
Lakin xilas olmaq bu dünyadadır. 
Onunçün az ye, az iç, az dərd çək, 
Orta yolu seç, hər şeydən gözü çək, 
Nə ac qal, nə çox ye; düz otur, düz dur, 
Şüurunu təkmil et, biliklə doydur, 
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Səkkiz yolu öyrən, sən çat Nirvana, 
Gərək insan daim  düzgün davrana, 
Öldürmə, incitmə, sancma heç kəsi, 
Qəzəblənmə, dost ol, sev hər bir kəsi”, 
*** 
İsa dedi: “fanidir hər şey, düşünmə, 
Nə yeyim, nə içim, nə geyim sabah? 
Hər şey öz yerini tapacaq sabah. 
Şükr et bu gün olan qismətin üçün. 
Digərin qoy, alsa şillə bir üzün, 
Ver köynəyini də, desə - məmura, 
Öldürmə, and içmə, barış, bağışla, 
Sev hamını, hörmət et, düşməninə, 
Dünyanın sonunda məhkəmə olar, 
Mükafatın sənin, o dünyada olar. 
Pislənməmək üçün pisləmə kəsi, 
Yaxşı ilə məğlub et şəri,  pisi, 
Boş yerə heç çəkmə Tanrı adını 
Qoru  sən mərdliklə insan adını 
Varlı getməyəcək Tanrı yanına, 
Aludə olma sən dünya malına”. 
*** 
Məhəmməd dedi:- “zəkat ver, namaz qıl, 
Döz, haqqı pozma, qorx, səbr et, bağışla. 
Hər bəla, hər xeyir Allahdan gəlir, 
Necə istəyirsə, elə göndərir, 
Ən böyük qüdrətli o bir Allahdır, 
Cəza  və mükafat o dünyadadır. 
Hər şey belə gəlib, belə gedəcək, 
Allah necə lazımdır, özü biləcək. 
Kim ki məndən qeyri - möminə uysa, 
Yanar, cəhənnəmə varid olunca. 
Yalnız müsəlmanlar düzgün mömindir, 
Qalan hər din, inam kafir, müşrikdir. 
Tək islam dünyada hakim olmalı, 
Qalan kafirlərdir, tam çöndərməli. 
İslamdan dönənləri qırın, məhv edin. 
Hamı eyni  düşünüb – Müslim olmalı, 
Vuruşun,  dünyanı islam edincə, 
Ya öz əllərilə cizyə verincə. 
Lakin bu məsləhəti ağılla edin: 
Bəzən güc çatmasa, güzəştə gedin, 
Yaxşısı - bu zaman barışıq edin, 
Xristian, yəhudilə dostluq etməyin, 
Sizə dəymirlərsə, siz də dəyməyin. 
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Hər dövrün öz hökmü, kitabı vardır, 
Allah peyğambəri, elçisi vardır, 
Unutma, dediyim ehkam deyildir”. 
*** 
Musa dedi: “on qaydaya əməl et, 
Bir allahdan başqa, budur fərmayiş, 
Bütə, insana, şəklə  etmə sitayiş . 
Dediyim Yahvanın öz sözləridir, 
Sinayda aldığım  yeni vəhylərdir. 
Sizindir Fələstin, sağ sahil Qaza, 
Qırın, alın, inanın sizin Yahvaya. 
Yahvanın yolundan çıxmasın heç kəs, 
Dişə - diş, gözə - göz, yaxınını sev! 
Hər yan sizə düşmən, yadla qarışma, 
Düşmənə nifrət et, andını pozma”. 
*** 
Zərdüşt dedi: düz söz, düz fikir, bir də, 
Düz əməl yaşatsın, kamil insanı, 
Pis –yaxşı, xeyir - şər daim döyüşdə, 
Tanrı Həqiqətdir, sən, özün tap onu, 
O idrak, ağıldır, maddi dünyada, 
Yaradan, təlimdir, adı Ahura – Mazda, 
Rahat ruhdur, qıvraq, dərin  fikirdir, 
Yaratmaq, ədalət yaxşı fikirdir, 
O çoxluqdur, onun adı iyirmidir. 
Düzgün olan qalib gələr, yalana, 
Düz üstün gələr yalançı olana. 
*** 
Mən Tofhid deyirəm hər şey, necə var, 
Toplumdur, qanunu, öz dövrilə var, 
Hər üzvdə əks xassələr birgə yönləşir, 
Onlar bütöv kimi belə birləşir. 
Bu da yaradır bir olma qanunu, 
Hər pay izləyir həmin qanunu, 
Şeylər içində də eyni qaydadır, 
Onlar da  qanunu oxşar yaradır. 
Törəyir, birləşir, hər şey əkslərdən 
Dünya pis-yaxşıdan, xeyirdən-şərdən, 
Bəli, həyat əzab, həm də ləzzətdir, 
Varlıyla, kasıba zəruri şərtdir. 
Ləzzəti görmürsən, əzab görürsən, 
Azca etmək üçün, əzabını sən, 
Onda  xeyrini də azaltmalısan, 
Başqa yol yox, belə, yaşamalısan, 
Az edərsən əzabı əgər işləsən, 
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Bu azla könüllü razılıq etsən, 
Çox əzabdan xilas olarsan sabax. 
Əzabı çox edən səbəblərə bax. 
Ağılla düşün sən, danış icmanla, 
Düzü tapanacan,  düzgün rəftarla. 
Xeyirçün hazır ol əzab çəkməyə, 
Sənə xoş gəlməyəni, etmə özgəyə. 
*** 
Özün düşün,de, yaz; özün cavab ver, 
Cəmiyyətlə birgə, özün qərar ver. 
Fikirlər daima fərqli  olacaq, 
Belə ki  müxtəlif hər şey qalacaq. 
Müxtəlif insanda bir inam olmaz, 
Bunu eyni etməyə bir lüzum olmaz. 
Hər kəsin haqqıdır sərbəst düşünsün, 
Buna yasaq  qoyan rəğbətdən düşsün, 
Dünyada heç kəs kafir deyildir, 
Buna heç bir meyar kafi deyildir. 
Heç kəs də, heç kimə düşmən deyildir, 
Hamı eyni bədənli canlı varlıqdır, 
Hamının həyata hüququ vardır. 
Özünü  güdməsi tamam düzgündür, 
Hamını elə edən  ətraf mühitdir, 
Dəyişsə, insan da dəyişəcəkdir. 
Əvvəl mühitizi dəyişdirin siz, 
Kamil insanlar olmaq üçün siz. 
*** 
Sənə insan, sözüm, nəhayət, budur, 
Tarix  yaxşı, müdrik  öyüdlə boldur. 
Bu gün  üçün  müdrik rasional sözü, 
Düz, etik əməli, yaşamaq   tərzi, 
Təlim  eylə, elmi xəzinədən al, 
Öz həyat yolunu özün seç, güc al ! 
Şənbə, 10 İyun 2006 
------------- 
Üzlər gülümsəyir 
 
Üzlər gülümsəyir, dodaqlar qaçır, 
Insan insanın üzünə baxır, 
Qəlbində arayır - bir xeyir alsın, 
Necə bu şikarı toruna salsın. 
“Ay xoş gördük, salam necəsən” 
“Çox sağ ol yaxşıyam, bəs  sən necəsən” 
Necə xoş səslənir bu şirin sözlər, 
Xəlvətdə hörülür incə  kəndirlər. 
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Vay, insan olub üzyola  olasan, 
O gözəl sözlərə tez inanasan, 
Kələkdən özünü qorumayasan, 
Bundan başlayacaq sənin hekayən, 
Hər şeyin gedəcək bir cür kələynən, 
Sağacaqlar səni sağmal inək tək, 
Yolacaqlar tüknü yağlı ördək tək. 
3 Yanvar 2007 
--------------------------------- 
Yanarsan 
 
Əgər  ağlı  zəyifin sözünə baxsan, 
Sonra, səhvini qanıb peşman olarsan, 
Pozular işin, kimsə sənə hay deməz, 
Dərd yandırar, sən durub elə baxarsan. 
**** 
Dövlət tərif edəndə seçki postların, 
Xoşlanıb danarsan , çətin anların, 
Huya- huy deyər, görməzsən, o yalanların, 
Sonra da haqsız, işsiz qalıb, yanarsan. 
**** 
Gənclikdə tədbir töküb, ağlın yoluyla, 
Peşə alıb, çalışmaq, bilik yoluyla; 
Mirası artırmasan şəxsi payınla, 
Qocalıqda dərd verər sənə, yanarsan. 
**** 
Mühit səni sıxar, uyğun olmasan ona, 
Sadiq olsan , ədalət, əxlaq yoluna, 
Nadan dövlət  də sıxar, baxmaz halına, 
Sən probka kimi uçub, xaricə qaçarsan. 
**** 
Seçməsən ağılınla peşə, biliyi, 
Özünə uyğun, ola işdə tələbi, 
Sevilən,  hörmətlisi, ola qiyməti, 
Sonra əlində qalıb, baxıb yanarsan. 
**** 
Özünə diqqət edib, qiymət verməsən, 
Hər səhvini tez tapıb, tez düzəltməsən, 
Gələcəyi düşünüb, tədbir qılmasan, 
Zəyif olub özgəyə yem, nökər qalarsan. 
**** 
Dövlətə ümid olub, sayıq olmasan, 
Güc toplayıb özünə çarə tapmasan, 
Qorxunu atıb şəstlə zəhmət çəkməsən, 
Aza qıymasan, çoxdan  məhrum olarsan, 
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Sabax bədbəxt gününə səbəb olarsan. 
**** 
Gələcəyi düşünüb, düz anlamasan, 
O günün tədbirini bu gün görməsən, 
Vaxtında alıb, əkib, biçib, tikməsən, 
Dərin quyuya düşüb, çabalayarsan. 
**** 
Sadiq dostları tapıb, dostluq etməsən, 
Dar günə az pul yığıb, tədbir görməsən, 
Uşağa yaxşı mərifət, bilik verməsən, 
Hər şeydən əlin çıxsa, naçar qalarsan. 
15 Oktyabr 2007 
P.S. 
Şirin dilinə uyub, bədəsil  alsan, 
Öz hörmətini yaxşı olub, saxlasan, 
Onun hər çaldığına  durub, oynasan, 
Axırda səni saymaz, qulu olarsan. 
**** 
Ona heç söz  təsir etməz, cəza versən də, 
Səni  yumşaq tanıyıb, həddi keçəndə, 
Uşağı da öyrədib, əksə gedəndə, 
Səni gic yernə qoyar, yanıb ağlarsan. 
Fevral 2008 
-------------- 
Baxıb hər xoş gördüyün rəftara uyma, 
Hər deyilən xoş sözü  sən saya alma, 
Qalmaz xoş - üz, söz daim, sən ümid olma, 
Pisi  hökmən gələcək, hazır ol ona, 
Pis söz, pis üzlə çıxsa qarşına onda, 
Sən dərdindən neylərsən? - çırtla yanarsan! 
**** 
Müdrik alimin sözü, deyər düzlüyü, 
Söz əks eləmir bəzən də gerçəkliyi, 
Söz alətdir nadana, örtsün bicliyi, 
Düz anlamasan sözü, çaşıb yanarsan. 
23 Mart 2008 
------------------- 
Vida duası 
Bu gün vidalaşır sənlə ey  qocam (adı de) 
Səni yola salıb,  yaşayan insan, 
Sənin oğul – uşağın, həyat yoldaşın, 
Səni sevən atan; bacın, qardaşın, 
Yaxşılıq etdiyin yaxın dostların. 
Ruhun ayrılmışdır, bizimlə durmuş, 
Özünə o baxır, kənarda çaşmış, 
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Eşit bizi  ey, dünyadan gedən, 
Salamlar apar sən ruhi dünyaya, 
Qoy qəzəbli, məkrli, acıqlı ruhlar, 
Qayıtmasın bizim gözəl dünyaya, 
Öz çirkin məqsədni davam etməyə. 
Qoy qonaq olsunlar bizim dünyaya, 
Yalnız xeyirli, nurani, ağıllı ruhlar. 
Müharibələrdən biz yorulmuşuq , 
Xəyanət, paxıllıqdan cana doymuşuq, 
Düzlüklə  yaşamağı arzu edərik,. 
Özümüz  də düzlüyü  daim  pozarıq, 
Sən də gözlə orada o qədər zaman, 
Nifrətdən, qəzəbdən xilas olasan, 
Xeyir xəbər üçün qonaq gələsən. 
Kimə hörmət, kimə pislik etmisən? 
Nə qoyub gedirsən, ay yorğun yolçu, 
Səfərə çıxmısan  yolun uzaqdır, 
Yeni həyatında necə dözəsdən? 
Yəqin sən yetmədin bütün arzuna, 
Yəqin yetdiklərin də kafi qədərdir, 
Sən indi rahat yat düşünmə artıq, 
Düşünməyin artıq faydası yoxdur. 
26 Yanvar 2008 
------------------------ 
Alma nadan qadını 
 
Ailə xeyrini nadan anlamaz, 
Amalın bilməzsən, alim də olsan, 
Fikri də mənasız, məntiqi olmaz. 
Bədbəxt olacaqsan nadanı alsan. 
*** 
Keçər ömrün boş, mənasız qalar, 
Elə işin onu qandırmaq olar, 
Nə o insan olub axırı qanar, 
Nə sən təlimini bitmiş sanarsan. 
*** 
Nə desən qaytarıb əksini deyər, 
Bir yaxşı hərəkət lazımsa əgər, 
Məhz onu eləməz kəssəndə əgər, 
Alma nadan qadın yumşaq olma sən. 
*** 
Hər şeyin əsası əvvəl qoyular, 
Taleyi nadanla keçməmək üçün, 
Diqqət ver onun ilk hərəkətinə, 
Əvvəl necə görsən, elə sanarsan, 
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*** 
Əsas eybinə sən fikir verməsən, 
Özünü gizlədən dilə inansan , 
Üznə aşıq olub göylərdə uçsan, 
Sonra peşman olub günü sayarsan. 
*** 
Bu işdə də dərin fəlsəfə vardır, 
Təsirə bərabər əks təsir vardır, 
İnsan xasiyyəti dəyişməz vardır, 
İnsanlar müxtəlif, çox halı vardır, 
Nadan, ya ağıllı  ötəri addır, 
Hər şey, hər varlıq bir sistem vardır, 
Onda hər xassədən  bir az vardır, 
Uyğunluq qanunu böyük qanundur, 
Hər şeyin yekunu onunla doğar 
Müvafiq olmasa hər kəs ailədə, 
O da nayrazı qalar, sən də qalarsan. 
Sən də nadan adı ondan alarsan. 
24.06.07 
----------------- 
Artır bəzilərinə maaş 
Bəzilərə artır maaş, gah da pensiya, 
Bəzilərə daha artıq, fəqirə qram – qram, 
Qalxır tarif asta- asta, daim hamıya 
Sonra qiymət qalxır çarxa, hey aram-aram 
**** 
İşsizləri çoxdan silib dəftər- hesabdan, 
Hiyləsi də məlum onun - xülya yaratmaq, 
Guya  dövlət özü candan qayğı göstərir, 
İşsizlərdən  tarif ilə pulu çıxardıb, 
Qoyur məmur cibinə o, qayğı göstərir, 
21 May 2007 
------------------------ 
Azərbaycan,  təzadlı can 
 
Qurulub əsası despota uyğun, 
Məmur  bəla olub, tərif uydurur, 
Ağlı çatmır düz idarə etməyə, 
Xalqı kənar edib, cibin doldurur. 
**** 
Üç ay gözləyirəm bir qərar versin, 
Mənim iş haqqımı özümə versin, 
Məmur vətəndaşa bir qiymət versin, 
Məmur saymazlığı  məni yandırır. 
**** 
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Neftin pullarını oyuna qoyur, 
Sizinçün  tikirəm, qururam deyir, 
Pulun  da çoxunu cibinə qoyur, 
Tikdiyi  bəzəkli  görüntü olur. 
**** 
Ağlı inflyasiya,  işsiz yaradır, 
Nə edirsə, hamsı  belə qurtarır, 
Torpaq tutur, gündə erməni atır, 
Rəhbər baxıb tökür, araqdan vurur. 
**** 
Getdikcə pisləşir, istiqlal itir, 
Cürət çatmır alsın, Qarabağ gedir, 
Xalqa məhəl qoymur, sanki it hürür, 
ABŞın qarşısında daim mil durur. 
**** 
Ağlı çatmır onun sonu görməyə, 
Görəni eşitmir, gəlsin köməyə, 
Boşa gedir neftdən gələn sərmayə, 
Guya baş işlədib, siyasət qurur. 
**** 
Büdcəni  bölməyi keçirib ələ, 
Pulu xərcəməyə tapıb məşqələ , 
Tutub bu vətəni  mərmər  heykələ, 
Sonra güllər ilə yanın doldurur. 
**** 
Bütpərəstlik yenə qayıdıb gəlir, 
Bütlə dolub vətən, zinhara gəlir, 
Hər  gələni  bütə  o baş əydirir, 
Saxta hörmət ilə beynin doldurur. 
**** 
Öznə uyğun yazır, hər bir qanunu, 
Dövlətin adına dövlət məmuru, 
Hər şey xeyrinədir müdir, məmurun, 
Tofid gülür, baltanı dibindən vurur. 
9 Mart 2008 
----------------------- 
Azərbaycan, sən xalqınsan 
 
El bilir ki, sən xalqınsan, Azərbaycan , 
Qədimlərdən keçdin gəldin, Azərbaycan. 
Sən bəlaya neçün gəldin Azərbaycan? 
Ağa olub taxta çıxan Dələduza, 
Müti olub bel bağladın, Azərbaycan. 
*** 
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Yad ellilər, xəlifələr qanlar tökdü, 
Şəhərləri viran edib yurdsuz qoydu, 
Sənə vəhşi, yad davranış, əxlaq qoydu, 
Ağıl, gücü çatammadı, Zərdüştlüyə, 
Qılıncla öz uydurduğu dinin qoydu, 
Insanları parçaladı iki yerə, 
Birnə kafir, birnə mömin adın qoydu, 
Bunla müharibə, konfliktə səbəb qoydu. 
Zorakılıq, vəhşi, nadan əxlaqını, 
Əsrlər boyu burda qoydu, Azərbaycan. 
*** 
Xanlar, bəylər qanı sordu darğalarla. 
Katiblərin,  rəislərin məmurlarla, 
Müftə yeyər xalq malını, rüşvət alar, 
Hər insana tələ qurar, tora salar, 
Pul almasa asancana əlin çəkməz, 
Zorakılar, müftəxorlar, çapolçular, 
Iqtidarın kürsüsünü  qapsalar  da, 
Davam edir  həmin həyat qaydasında. 
Çörəyinə şərik olur, məmur ağa, 
Neftə ağa, qaza ağa, suya ağa, 
Yazılsa da  boynu yoğun  iqtidara, 
Qalma yenə belə gündə, Azərbaycan. 
*** 
İşsiz etmiş hələ məni hökumətim, 
Yeni yeni  arzu gəlir qəlbə mənim, 
İşləyərdim, biliyimi göstərəydim, 
Vəzifəni pulla  satan alçaqlara, 
Vəzifəni pulla   alan nadanlara. 
Nə vaxtadək sizlər alıb satacaqsız? 
Torpaq, vicdan, nə varızdır, satacaqsız, 
Hamımızı qaçqın, köçgün salacaqsız, 
Bəs deyilmi  əməlbazlar, ağılsızlar, 
Asıb başdan Heydər İlham şəklini siz, 
“O kişiyə Allah qəni rəhmət etsin, 
Rüşvət haram, cinayətdir” deyirsiniz. 
Lakin elə alırsınız,  utanmadan, 
Yenə, sən öz xalqınınsan, Azərbaycan. 
*** 
Çeviribdir ev - eşiyi cəhənnəmə, 
Kölə edib hər insanı öz əmrinə, 
Uydurduğu qanununa, qaydasına, 
Kürsüdarı, qanundarı, iqtidarı, 
Nə edirsən, rüşvəti ver hesabına. 
Tarixi yaz, unutma sən Azərbaycan. 
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*** 
Bir gün gələr həddi çatar, çarx çevrilər 
Altda qalan üstə çıxar, işıq yanar, 
Sənin xalqın öz - özündən çox utanar, 
Şüru, ağlı dilə gələr, görər haqqı, 
Kürsülərlə bütöv, alıb alçaqları, 
Çıxdıqları o qəlbidən  yerə atar , 
Ağıl, zəka qaydasilə özü qurar, 
Özü tikər ictimai qurluşunu , 
Rasional dövlətini, Azərbaycan. 
*** 
Hər bir boydan, çapolçunun nadan soyu, 
Bəylər xanlar ağa olmuş tarix boyu , 
Həm insana, həm torpağa, suya, dağa. 
Torpağında rol seçmişdir hər bir insan , 
Biri ağa,  çoxu  nökər, lütü – üryan, 
Biri doğma, çoxu  özgə, haqqı harda? 
Kasıb - koluğ adət etdi qapaz  altda. 
Ləbbeyk dedi harınlara, qanın tökdü, 
Azğın məmur  iştəhası, canı üçün. 
Çox şairi  yalan dedi, yalan yazdı, 
Ənam alıb, tərif qoşdu,  haqqı dandı, 
Sən xalqınsan, unutma sən, Azərbaycan. 
26 İyun 2006 
---------------------------------- 
Ay   havar Avropa dayı 
 
Xain düşmən əsir tutub eli, gövşəni. 
Ermənidir, oda verir çölü, meşəni. 
Alovlanır kəndlər, qaçıb ilanlar gəlir, 
Iki aydır yanır, hər yer, düşmən əylənir, 
İlham deyir: “məharətli gediş qurmuşam, 
Beemteyə, Avropaya məktub yazmışam. 
Atətə də şikayəti etdik, baxsınlar gərək, 
Onlar bizim torpağı da  qorusun gərək!?, 
Avropanın məclisində çıxış etmişik”… 
**** 
Baxıb, qurur xub uğurlu siyasət İlham? 
Erməni də alır onun səhvindən  ilham. 
Rahat qızıl  çıxarır o, Azərbaycandan. 
İlham  yenə arxayındır bu dayısından, 
Çox danışır, yenə məktub, şikayət yazır, 
“Gəlin, çaya zəhər tökür, erməni havar”, 
Deyir, “yoxdur dözümümüz, Avropa dayı, 
Kömək edin bizə, alın torpağı  dahı”, 
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“Bədbəxtlikdir belə başçı, belə hökumət” 
-Deyir millət-“hardan gəldi, budur həqarət”, 
Gürcü pozdu neçə kəndin Azəri adın, 
Qəsb elədi  azərinin bütün  torpaqın, 
Nahaq həbsə düşüb neçə Azəri, yatır 
Gürcü Azəri rayonunda xanlıq yaradır, 
İlham dostluq,turba deyir, neftdən danışır. 
Gürcü dostu təkrar edir, kefdən danışır, 
Şikayətə baxır, guya, o cavab verir 
Asta, asta azərinin kökünü kəsir, 
Böyük gürcü krallığını azərsiz qurur. 
İlham kişi yenə neftdən, dostluqdan vurur. 
*** 
Bu erməni üsuluna necə oxşayır, 
Eyni düşmən silahıni bizə tuşlayır, 
İlham isə dostluq deyir, işi anlamır. 
August 15, 2006 
------------------------- 
Birbaşa 
 
Mən sevirəm sözü deyəm birbaşa, 
Demokrasy gərək ola birbaşa, 
Vəkil sözdür, yada salmaz milləti, 
Rəqib yoxsa, ağıl gəlməz tək başa. 
**** 
Dünya tamdır, hər kəs, baxar özünə, 
Yada baxmaz, hər kəs, yaşar  özünə, 
Elçi - seçki  qurma, yalan oyundur, 
Diqqət elə işdə müdrik sözünə. 
**** 
Oyun qurub hökmət xalqın adından, 
Guya seçilibdir bu xalq adından, 
Hazıra nazirdir  büdcə  başında, 
Çıxarmaz heç şəxsi xeyri yadından. 
**** 
Ərizələr yatıb qalar qovluqda, 
İşləyirəm deyər dildə vicdanla, 
Azca çatar gəlir, xalqa minnətlə, 
Varlı, məmur alır xeyir, batmanla. 
**** 
Neft qurtarar, qüvvə qalmaz  manatda, 
Millət görər heç nə yoxdur urvatda, 
Məhrum olar olan - qalan, varından, 
Əlac tapmaz, imkan tapmaz əlaltda. 
**** 
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Min oyun oynayar, çıxsın o başa, 
Qurduğudur, üstü bəzək tamaşa, 
Uyğun deyil kasıb üçün əzəldən, 
Xeyri olmaz, lazım işə yaraşa . 
**** 
Xalq deyər, Qarabağ, yenə bizimdir, 
Dövlətində, qeyrət olmaz, debildir, 
Anlamır o, gündə  xeyli  səhv edir, 
Peşəsi də yemək, içmək, degüldür. 
**** 
Yaxşı ağıl gələ bilməz tək başa, 
Insan gərək insan ilə anlaşa, 
Axtara hamıya xeyirli qanun, 
Bərabər oturub fikri paylaşa. 
**** 
Bərabər qaydada, baxmadan yaşa, 
Olmasın üstün ki, həddini aşa, 
Hamı eyni haqla  iştirak edib, 
Hamıya sərfəli  qərarlar yaza. 
**** 
Ümumi qaydalar, meyarlar tapın, 
Məclis  vəkilini gəlin unudun, 
Ondan fayda yoxdur, özünü güdər, 
Qanunu  ağılla özünüz qurun. 
13 Mart , 2008 
------------------------- 
Vətən , necə vətənsən sən 
 
Zülüm çəkir, yaşayırıq, 
Saymır bizi hökmətimiz, 
Milli məclis, məhkəməmiz. 
Eşidilmir şikayətmiz, 
Qorunmayır, haqlarımız, 
Həmişə də məzlumlarız. 
Məktublara cavab vermir, 
Verəndə də işə keçmir , 
Sanki daşdır bu rəhbərlik, 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 
Yazçı, şair  gəlir, gedir, 
Payı üçün tərif edir, 
Oğluna da  rütbə alır, 
Xalq adından adlar alır, 
Hər nə yazır, yalan yazır, 
Özü üçün  şənlik qurur. 
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*** 
Rəisləri qudurubdur, 
Vəzifəsin unudubdur. 
Nəyi desə, alacaqdır, 
Buna qarşı qanun yoxdur, 
Olanda da icra yoxdur. 
Necə yaxşı deyim, de sən. 
Bu ölkəyə, hökumətə, 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 
Boldur kürün, neftin,  qazın, 
Lakin xain hakimiyyət, 
Əlindədir hər bir haqqın. 
Dadanıb qurd kimi, bəylər, 
Yağlı yerə,  vəzifəyə, 
Sökür, yeyir, şişir hər dəm, 
Çörək dərdi olub gündəm, 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 
Hər səkkizi  zülüm çəkir, 
Hakimyətə “rədd ol” deyir, 
Iksi  yeyir, səkkizindən, 
Hakimyətə tərif deyir. 
Iki nəfər  “yaxşı”, deyir, 
Səkkiz nəfər “pisdir” deyir. 
Hansı düzdür? 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 
Eşit məni, zülm çəkəni, 
Özüm işsiz,  həm də xəstə, 
Uşaq oxur bir həvəslə, 
Kitab, dəftər, hər nə lazım, 
Ehtiyacı necə yazım, 
 
Salmır yada  vətəndaşı, 
Bu hökumət, nəyə lazım? 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 
Körpə gəlir rüşvət ilə, 
Dərs oxuyar rüşvət ilə, 
Işə girər rüşvət ilə , 
Yaşa dolar rüşvət ilə, 
Ölməyi də rüşvət ilə, 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 



 559

Rəisləri qudurarlar, 
Nə istərlər, əmr edərlər, 
Nə qədər pul, nə qədər mal, 
Dinmə, ver- al  qanunudur, 
Əsas qanun, qaydaları. 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 
Səsi çıxmaz rəiyyətin, 
Cavab almaz harayına, 
Evi, malı soyulanı, 
Xəstə qalıb  zarıyanı, 
Işsiz qalıb ağlayanı. 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 
Şikayət yaz, ağla, bağır, 
Məhkəmədə haqqı çağır, 
Nəyin vardır rəisə ver, 
Fərqi yoxdur, canını ver, 
Qul olub hey qalacaqsan, 
Əzilibən soylacaqsan, 
Nəyin varsa verəcəksən. 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 
Deputatı, prezidenti, 
Nazirləri , prokuroru, 
Rəisləri , ah!?..  Polisi ! , 
Yada salma, uzaqdan get. 
Artar zülmün məktub yazsan, 
Peşman olub qalacaqsan, 
Özün naqis, böhtan atan, 
Təxribatçı çıxacaqsan. 
Nəyə lazım belə dövlət? 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 
Vətən üçün ağlayanın, 
Canı çıxar çəp baxışdan,, 
Şallaq yeyər, həbs olunar, 
Sürgün olar ailəsi, 
Vətən necə vətənsən sən? 
*** 
 
Sırtıqları, varlıları, 
Soxulurlar iqtidara, 
Aldadaraq kasıbları, 
Guya seçki keçirirlər, 
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Hər nə yazır, yaradırlar, 
Özlərinə xidmət edər, 
Sadələrin zərərinə, 
Beləcənə davam edər, 
Köhnə qayda, ağa, nökər, 
Zülüm, rüşvət və xəyanət, 
Vətən necə vətənsən sən? 
*** 
Nefti verər, vəzifəyə, 
Güzəşt edər İngilisə, 
Öz xalqının mənafeyin, 
Istehsalın, ölkəsinin, 
Atar, satar, dayandırar. 
Öz cibinin xeyrinə o.. 
Baxın görün necə gəlir, 
Vəzifəyə oğru, nadan. 
Torpaq satar erməniyə, 
Rüşvət sorar, rüşvət verər, 
Torba tikər düz adama, 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 
Xəstə yatar, yazıq insan, 
Pulu yoxdur, həkim baxmaz, 
Müalicə, dərman olmaz. 
Işsizləri nalə edər, 
Iş axtarar hər bazarda, 
Boynu yoğun iqtidar da, 
Davam edər varlanmağa, 
Saya salmaz ah - naləni, 
Bağlar gözün, qulağını, 
Vətən, necə vətənsən sən? 
*** 
Tofhid deyər yazıq millət, 
Düşün bir az, ayıl millət, 
Nə vaxtacan dərd çəkəsdən, 
Müftəxora  pay verəsdən 
Bir az düşün haqqın haqda, 
Müftəxora, riyakara, 
Ağa deyib, qul olma sən. 
Əməlində həmrəy ol sən. 
Yeni qanun yazmaq üçün. 
Iqtidarın oğru, rüşvət , 
Istismarçı, ədalətsiz, 
Ağa – nökər qanunların, 
Cır, at, yandır, kökünü kəs. 
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Insaniyyət, əxlaq üçün, 
Ləyaqətli həyat üçün, 
Dəyişin siz, quruluşu. 
Təzdən yazın hamılıqla, 
İctimai  müqavilə. 
Vətən gəl sən hamımıza, 
Nəhayət ki, Vətən ol sən! 
*** 
Hamımıza eyni gözlə, 
Eyni cürə baxginən sən, 
Əql, zəkaya qiymət ver sən, 
Ancaq belə vətən ol sən! 
Mart 2006 
------------- 
Bazar 
 
Ölkəni çevirib bazar etdilər, 
Bazar idarəni edə bilmədi , 
Bazarı hamıya rəhbər etdilər, 
Biri varlı, dördü ola bilmədi. 
**** 
Pulu xöşbəxt həyat sanıb yığdılar, 
O xoş - ailə, həyat, dostluq vermədi, 
Bazarı  tutub dəyər sandılar, 
Ölkəyə xoşbəxtlik, rifah vermədi. 
**** 
Bazarlıq qızışdı,  küçəyə qaçdı, 
Əxlaq yaddan çıxıb, pul işə düşdü, 
Saxta mallar, biclik həddini aşdı, 
İnsanlıq, ləyaqət, hörmətdən düşdü. 
**** 
Dövlət  birləşdi birgə bazarla, 
Yeni bir oliqarx sima yarandı, 
Sökməyə  daraşdı yeni  həvəslə, 
Ümidsiz, atılmış insan yarandı. 
**** 
Bir şirvan gəlirə dostluq satıldı, 
Hörmət cibdə olan pulla ölçüldü, 
Bilik, düzlük, əxlaq, müdriklik öldü, 
Maşın, villa, geyim meyara çöndü, 
Gözdən şərəf, ağıl, mərifət düşdü, 
Işə  rüşvət, yalan, dələduz  düşdü. 
5 Dekabr 2007 
----------- 
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Yerin görsənir babam 
 
Yerin görsənir babam, 
Əlac elə millətə, 
Hamı qurşanıb yaman, 
Alverə, həm rüşvətə, 
Gəlib ayırd elə sən, 
Necə yaşasın insan, 
Dərdinə əlac yoxdur, 
Vəziyyətdən çıxasan, 
Çıxıb yenə bu cəllad, 
Hakimiyyət taxtına, 
Başın qatıb millətin, 
Torba tikir xalqına, 
Uzadır hakimiyətin, 
Yönəldərək usdaca, 
Xalqın fikrin, məqsədin, 
Hakimyətdə qalmağa, 
Qurub qurğusun belə, 
Yaman ilişib millət, 
Məmur saya salmayır, 
Qocalır çəkib zillət, 
Nöbəti hakimi mülk, 
Dücar edib ustaca, 
Hamını pis işlərə, 
İşin görür astaca. 
1997-ci il 
------------ 
Ağlıgödək padşah və müdrik alim 
 
Zaman bu zamana yaman oxşardı..., 
Qədim zamanlarda bir padşah vardı, 
Ağlı gödək, boyu  xeyli uzundu, 
Əzbərdən öyrənərdi necə danışsın, 
Yeni sözlərə dil  bir az alışsın, 
Baxmazdı  sözlərin o  mənasına, 
Nə  gəldi döşərdi öz havasına: 
- Eşidən rəyətin qəlbin ovlasın, 
Onu da savadlı, ağıllı saysın. 
Onun danışığı necə gülüncdü..., 
Onun sözlərinə pişik!.. gülürdü, 
Məntiqdən uzaqdı, uydurma idi, 
Sözülə əməli həmşə tərs idi, 
Hər nazir özünə fərman yazırdı, 
Şah da  anlamayıb imza atırdı, 
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O şahlıq işini alver  sanırdı, 
Nefti qazı - nə var - qazıb satırdı, 
Xalqın sərvətlərini talan edirdi, 
Aldığı pulu boş məsrəf edirdi, 
Ədalət, inkişaf,  düzlük deyirdi, 
Lakin öz  sözünün əksin edirdi, 
Çox insan olmuşdu kasıb - füqarə, 
Həkimsiz, işsizlik, yoxdu bir çarə, 
Onundan ikisi olmuşdu kübar, 
Edirdi istismar xalqı, yoxdu ar, 
...Etiraz edənin səsin  kəsmişdi, 
Dinənin həbsinə hökmün vermişdi, 
Beləcə edərək özünü məhrum, 
Xalq görüb eləsin eybini məlum. 
Bütün ətrafı da yaltaq qurumdu, 
Düz söz deməyə yaman qorxurdu, 
Onun  əməlinə nəzarət yoxdu, 
Özü özündən ki, sormayacaqdı, 
Bu halət beləcə qalmayacaqdı, 
Ətrafı  uydurub tərif deyirdi, 
O da öz eybini bilə bilmirdi, 
Özünü hamıdan zirək sanırdı, 
Tərsliklə xalqına qəbir qazırdı, 
Özü də özünə  tərif deyirdi, 
“Biz məharətliyik” – qürrələnirdi, 
Gerçəklik əksinə, geri gedirdi, 
Düşmən torpaq tutub, ona gülürdü, 
Zavod, fabrikləri o məhv etmişdi, 
Çoxunu qohuma peşkəş vermişdi, 
Qohum əqrabası  ağa olmuşdu, 
Qalan əhalisə  nökər olmuşdu, 
Bölmüşdü milləti  iki parçaya, 
Biri hakim – varlı,  biri füqara, 
Qanunu varlıya xidmət edirdi, 
Biçarə kasıblar təngə gəlirdi, 
 
**** 
...Vardı bu şahlıqda bir müdrik alim, 
Ölkəni  analiz,  edirdi daim, 
Görürdü quruluş necə nadandı, 
Bu gün, gələcəyə təhlükə vardı, 
Xam siyasətin bir, səbəbi vardı, 
Despot olub padşah xalqdan uzaqdı, 
Şahın əqrəbası  xalqı saymırdı, 
Bütün idarələr  rüşvət sorurdu, 
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Insanların sözünü saya salmırdı, 
Daha bu işlərə əlac yox idi , 
Nayrazılıq, nifrət ziyada idi , 
Bir gün cana doyub alim dilləndi , 
Bu şaha belə bir, məktub düzəltdi, 
Sonra da məktubla e-mail göndərdi. 
27 Mart 2008 
**** 
Alimin məktubu 
 
Salam olsun sənə böyük padişah, 
Gərək sənin sözün  olsun ağılşah. 
 
Sənin əməlinlə  xoşbəxt olsunlar, 
Ölkədə yaşayan adi  insanlar. 
 
- Əsas  vəzifəsi dövlətin budur; 
Xalqı qorumaq da onun borcudur. 
 
Gözünü baxarkən geniş açginən, 
Özün də bu xalqa qulaq asginən. 
 
Əl çək nadinclikdən uşaq kimi sən, 
Xalqın ehtiyacını hardan bilirsən, 
Lazımı  işlərin  əksin edirsən. 
 
Bu ölkədə vardır çoxlu müdriklər, 
Xeyli savadlılar, ağlıkəsənlər, 
Onları eşidən xeyrini görər. 
 
Neyləsən də bil ki, xalqından kənar, 
Almazsan ona xoş nəticə aşkar. 
 
Sənin yaxın dostun qohum, əqraban, 
Nazirlər, qazılər, məclis heç bir an. 
 
Təmsil edə bilməz xalqın fikrini, 
Uydurma! özündən xalqın xeyrini. 
Xalqının özündən soruş öyrən sən, 
Nadanlığın daşın burax, insansan. 
Heç kəs xalq adından danışa bilməz, 
Nə xeyir, nə şərdir, nə pis, yaxşıdır, 
Ona hansı  məqsəd arzu olandır. 
Çox eyibin üstünü bu alim açdı, 
Şaha nə qədər var, məsləhət yazdı, 
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Çox əyrini, səhvi o araşdırdı, 
Sözünün sonunda o belə yazdı: 
*** 
“Bilirəm, özünü sən dəyişməzsən, 
İnsan xasiyyətin dəyişə bilməz, 
Məsləhətin ona təsiri olmaz, 
Su yoxsa quyuda tökməklə olmaz, 
Söyüd ağacında alma, nar olmaz 
Başqa biri də taxtda olarsa, 
O da sənə oxşar kimi olacaq, 
Şahlıqdan qudurub nadan olacaq, 
O da yaradacaq başqa cür bəla, 
Hamını edəcək dərdə mübtəla. 
Səbəb odur ki, tək, güclü olammaz, 
Tək adamın ağlı ağıllı olmaz, 
Öz xeyrini güdüb qərar versən də, 
Xalqın xeyrini sən  hardan bilərsən, 
Ondan soruşmadan bilə bilməzsən, 
İnsana adətən xassə deyildir, 
Özgə xeyrin güdmək adət deyildir, 
Dövlət məqsədini  icra etməyə, 
“Bircə  yolu vardır” - deyir müdriklər: 
-Qərarda xalqın da iştirak etsin, 
Şah da oturub bu işə nəzarət etsin, 
Xalqın hər bir sözü saya sayılsın, 
Ümumi fikirləri qərara  salsın, 
Xalqına heç vaxt  zərər  verməsin, 
Birinin haqqın birnə qurban verməsin.” 
12 Aprel 2008 
--------------- 
Azərbaycan və şair 
 
Azərbaycan, bozqır çöllər, 
Şoran torpaq, göy meşələr, 
Tarixlərdən keçdin gəldin, 
Müharbələr gördün gəldin, 
Xanlar, bəylər ağan oldu, 
İnsanına, həm çölünə, 
Nə ki vardır sərvətinə, 
Azərbaycan, Azərbaycan 
*** 
Rəiyyədən vətəndaşa, 
Insanların sürü gəldi, 
Kölə olub, kölə gəldi, 
Xanlar çönüb raykom gəldi, 
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Raykom çöndü Başçı gəldi, 
Şah  da çöndü baş katibə, 
Baş katibsə prezidentə, 
Hamam köhnə, tası təzə 
*** 
Nə idisə əzəl qanun, 
Yenə odur bu gün qanun. 
Ən nadanı başçı  olar. 
Bir əlilə imza atar, 
Bir əlilə rüşvət alar, 
Əvəzində  kefin sürər, 
Yaltaqlar da quyruq bular, 
Şeyir yazar, mahnı qoşar, 
Tərif deyər, çəpik çalar. 
Qərarları gülünc olar, 
Qanunları nadan olar, 
Azərbaycan, Azərbaycan 
*** 
Camahatı kasıb qalır, 
Nefti, qazı bol olsa da, 
Qiymət qalxır, ağırlaşır, 
Dəyişməyir Azərbaycan, 
- Kasıb elə kasıb qalır, 
Varlıları ələ düşməz, 
Tək məmurlar varlanırlar. 
Şairləri növbə tutar, 
Tərif deyər mavinətə, 
Bircə tikə yağa- ətə. 
Bir medala, fəxri ada, 
Üzü vardır abrı ata 
*** 
Lakin təkcə bir şair var, 
Dönməz sözdən  bizim şair, 
Haqqı danıb nahaq yeməz, 
Azad şair adın verməz, 
Bircə parça  ağ metala. 
Xalq nə yeyər, ondan yeyər, 
Nəyi tapar, onu geyər, 
Haqqı satmaz haqq şairi, 
Xalqla çəkər Xeyri, Şəri, 
Öz gücünü xalqdan alar, 
Yalan deməz, yaltaq olmaz. 
*** 
Aşıqlar da dilə gəlir, 
Haqqı deyib sazı çalır, 
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Hər nə görür, əyri görür, 
Bu dünyada düzü görmür. 
Məmur elə  rüşvət yığır, 
Varlı olur, harınlaşır, 
İnsanlarsa kasıblaşır. 
*** 
Növ - bə –növdür burda insan, 
Birində əmr, torpaq, dəvə, 
Kasıb çatmaz heç hədəfə, 
Matdır şair neçə dəfə, 
Bəziləri üst pillədə , 
Bəziləri alt pillədə. 
*** 
Üstdə duran ağa, vəzir, 
Ev- eşiyi bağ – bağçası. 
Alt pillədə pul nə gəzir. 
Gözləyir versin ağası, 
Biri işlər, biri yeyər. 
Gətirənə, ələ deyil!? 
Allahına sağ ol deyər. 
26 İyun 2006 
------------------ 
Ağsaqqal, ağsaqqallıq etməsə 
 
Hər kəs durub özgə  hava çalanda, 
Ağızın  deyənin, qulaq eşitməz, 
Ağsaqqal  ağsaqqal sözün deməsə, 
Dəhşət olar, orda hörmət görünməz. 
**** 
Zorlu  pula baxıb cığal olmasa, 
Orda hörmət olar, şuluqluq olmaz, 
Hökumət  də hökmət işin görməsə, 
Kasıb, işsiz çox olar, ədalət olmaz. 
**** 
Böyüyümüz  böyük işi görməsə, 
İntizam da itər, insanlıq  qalmaz, 
Arvadın da arvad işnə  getməsə, 
Hörmət itər, daha  həmrəylik olmaz. 
**** 
Ailə üzvü ,  böyük  sözü saymasa, 
Qardaş- bacı , tək öz xeyrin düşünsə, 
Diqqət verib,  orta xeyri  görməsə, 
Sönər  ailə, ondan əlamət qalmaz, 
**** 
Böyük, ailəsində borcun, etməsə, 
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Ordan çıxan  bir cürə dəyyus olar, 
Insan ocaq  qurub onu güdməsə , 
Sönər, ondan heç kəs fayda alammaz, 
**** 
Yaddan çıxarmayın, indi görün siz, 
Nə qədər çətindir dünyada qalmaq, 
Nə qədər vacibdir, borcunu  etmək, 
Hər kəs etməsə öz borcunu dəqiq, 
Xaos,  vəhşilik olar, insanlıq olmaz, 
Birlik,  rifah, həyat, inkişaf olmaz. 
Cümə, 14 Mart 2008 
----------------- 
Tamaşa et Azərbaycan 
 
Dövlətin despota dönübdür yaman, 
Xalqdan uzaq durur, danışır yalan, 
Tanıdıq,  Şuşanı verəndən bəri. 
Erməni də gülür haçandan bəri, 
Gündə atəş açır,  nadan dövlətə, 
Sərvətlər çıxarır torpaqdan hələ, 
Günlərlə odlayır kəndi - kövşəni , 
Toplayıb , talayır qalan neməti. 
*** 
Qiymətləri gündən günə qaldırır, 
Kasıbın çörəyin əlindən alır. 
Nefti, qazı satır, büdcə  doldurur, 
Böləndə də çoxu məmura qalır. 
*** 
Hər şey xeyrinədir elə  məmurun, 
Oxudur xaricdə xalqın adına, 
Oğulun, uşağın, yaxın qohumun, 
Xalqın övladının qalmır halına. 
*** 
Kasıba nə düşər yazsa şikayət? 
Əlindən alınar malı, torpağı, 
İşindən qovular olar xəcalət, 
Unudar haqqını yada salmağı. 
*** 
Məmuru torpağı  çox asan alar, 
Tikər villaları nə qədər  istər, 
Kasıba tikəndə  nə torpaq çatar, 
Tikməyə  onlarca sənədlər istər. 
*** 
Dövləti, başında qozu sındırır, 
Kasıbın qalmadı canı, amandır. 
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Vəkili, nə hakimi qanıb, qandırır, 
Kürsüyə oturan rüşvət andırır, 
Vətən olmadın sən, bütün əhlinə, 
Keçmisən hakimi - tayfa əlinə. 
*** 
Nefti, qazı axar, dollar gətirər. 
Lakin kasıba, işsizə səfası yoxdur. 
Yenə işsiz qaldım nicatım yoxdur, 
Məmur rüşvət istər, həyası yoxdur. 
*** 
İnsafdan, düzlükdən danışma daha. 
Minlərcə işsizi salmaz yadına, 
Tariflə pul dartır kasıb, işsizdən, 
Məmura,  qulluqçuya əlavə edir. 
Dövlət başı tərif  edir özünü, 
Kasıblarsa baxıb döyür gözünü. 
Kəsilib pul yeri, güdür qəpiyi 
Pay alan  yaltaqlar vurur çəpiyi, 
Düşünməz ki, ondan yalnız biridir. 
Qalan doqquzusa məhvə sürülür. 
Ədalət və düzlük yaddır məmura, 
*** 
Əlac deyib, gecə, gündüz düşnürük, 
Bizlər zülmə həmşə çox dözümlüyük. 
İqtidarın, yəqin, vardır səbəbi, 
lakin düz gəlməyir sözlə əməli 
Fəndin sirri axır müəyyən olur, 
Bütün  varlı  sinif on faiz olur, 
Taxtı alır, yazır, qanunu özü: 
Hər xeyri  yönəldir özünə, özü:- 
Xalqı  dözsün onun üstün xeyrinə, 
Qurban etsin canın məmur feyzinə. 
Bazar, 20 May 2007 
------------------- 
Sınağa çəkmə məni 
 
Nəyçün seçdin məni tale, günahım nədir? 
Niyə yazdın ağır tale, məqsədin nədir? 
 
Bəsdir axı, çəkmə məni  sınağa daha, 
Canım dözmür, baş ağardı, dincəlim  daha. 
 
Elə məni izləyirsən, mənnən olursan, 
Hara məni belə tutub, yedək dartırsan? 
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Səndən aldım  dərsi, onu verim  gənclərə, 
Yazdım, necə sən istədin, Həqiqətə pəncərə, 
 
Niyə mənə əzab verib, onu yazdırdın? 
Nəyçün mənə belə ağır zarafat atdın? 
 
Mən yetirdim öz borcumu,  canımı qoydum, 
Hər müşkülün  sirrin  açdım, məna aradım . 
 
Gələn nəsil  adına bir  xəznə qoydum, 
Qonaq oldum, insanlığa, şükür yaradım. 
Cümə, 1 İyun 2007 
-------------------- 
Bir yan olum, bir yan ölüm 
 
Bir yan olum, bir yan ölüm, 
Insanları iki bölüm, 
Biri ağa, biri nökər, 
Biri varlı,biri kasıb, 
Biri harın, biri mısıb, 
Azərbaycan, Azərbaycan 
*** 
Sən vətənsən hər birinə, 
Niyə qıyır varlı lütə, 
Çar, rəisin vətəndaşa, 
Zəli kimi  çəkir sorur, 
Qazandığın, azın, çoxun, 
Hamı deyir: “hara qaçım, 
Zülm əlindən xilas olum? 
*** 
Ermənilər işi qandı, 
Çəpər çəkib torpaq aldı, 
Qaçqın oldu öz millətin, 
İqtidar öz hayna qaldı, 
Torpaq da  oddan yandı, 
Kasıb çolux qanın tökdü, 
Vətən deyib  cəbhə açdı, 
Çar, məmurun xain çıxdı. 
Igid qaldı, çox köməksiz, 
Qoşun qaldı, idarəsiz, 
Qalanı da pərən qaldı, 
Xalqa yalan tələ qurdu. 
*** 
Torpağı da gavur aldı, 
Təccüb  edib rahat aldı, 
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Öz içində  gicə güldü: 
Belə xain dövlət olar? 
Özü yağya yolu açar? 
Əsgəri də  geri çağrar? 
Hissələri ləğv eləyir, 
Gah  kəndi o, pulla satır, 
Gah əsgərdən silah yığır, 
Döyüşəni daldan  vurur, 
Birdən  hamya otpusk verir, 
Gah silahı, tankı satır, 
Bu nə döyüş?, alverxana! 
Əsgərdən də rüşvət alır. 
*** 
Qəhrəmana torba tikir, 
Qanunsuzdur, adı deyir, 
Döyüşəni həbs etdirir. 
Alimləri çaşıb qalır.... 
Necə olur vətən üçün , 
Döyüşənlər  haqsız olur, 
Düz danışan, təklif verən, 
Rüşvətləri aşkar deyən, 
Xalq varına, sərvətinə, 
Şərəfinə qayğı  çəkən, 
Öz xalqının  xeyrin deyən, 
Nümayişlər, etirazlar, 
Qanunsuzluq, vecsiz olur? 
*** 
Torpaqları  erməniyə, 
Bağışlayan və satanlar , 
Döyüşlərin idarəsin 
Təşkil edə  bilməyənlər, 
Öz stulunu, cibin  güdən, 
Xəlqını da köçgün salan, 
- Qanun pozan, haqlı  olur? 
4 İyul 2006 
-------------- 
 
 
 
Azərbaycan , ulu vətən 
 
Azərbaycan , ulu vətən, 
Kimə cənnət, kimə kəfən, 
Gül –çiçəyin necə dözsün, 
Xoşhal insan həsrətinə. 
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İnsanların bölünübdür, 
Bir tərəfdə  orta, kasıb, 
Əhalinin beşdə dördü. 
Bir tərəfdə dövlət –biznes-, 
Oliqarxlar birliyidir. 
Təbiətdən, göy meşədən, 
Quş mahnısı, şəlalədən, 
Soyuq bulaq, kabab, xiyar, 
Keyfini çək, tam ixtiyar, 
Ləzzət alar oliqarxlar. 
Həsrət qalar gözəlliyə, 
Kasıb insan, duymaz bunu, 
Evdə yoxsa, çörək, unu; 
Baxmağınan qarnı doymaz, 
Neynəsin ki iş- peşəsi, 
Oliqarxı yedirtməkdir, 
Azərbaycan, Azərbaycan, 
Şükr elə ki, hələ varsan. 
*** 
Yerin altı , yerin üstü, 
Nəyin vardır:- xammal, 
Maşın, bina, bazar 
Torpaq, meşə, yollar 
Oliqarxlar əllərinə, 
Keçməkdədir haram, haram, 
Xalq məclisni qəsb edərək, 
Yazdıqları qanun ilə, 
Xalqı atan tədbir ilə. 
*** 
Qanunları xalqdan uzaq: 
Yazıb qoşar oliqarx, Çar, 
Kimi acdır, kimi toxdur, 
Kimi işdə çörək üçün, 
Canı, beyni sərfə gedər. 
Kimi işsiz, kimi xəstə 
Kimi oğru, kim məhbəstə, 
Fərqi yoxdur, Azərbaycan, 
Belə qurulub, Azərbaycan. 
*** 
Bir xassəsi var çarının, 
Özü yazar, özü qoşar, 
Özü edər, özü sorşar, 
Cavab verməz əməlinə, 
Özü deyər, özü eşdər, 
Özü  tutar , özü kəsər, 
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Həm məhkəmə, həm də vəkil , 
Həm idarə, həm də qanun, 
Nədən desən, hamsı özü, 
Diktatura nümunəsi, 
Yeni tarix məsxərəsi. 
Lüdoviki ötüb keçir, 
Absolyut çar, despot kimi, 
Dünya üçün qaravəlli, 
Insanların  canı dərdli, 
Azərbaycan, bəlalı can. 
*** 
Bir xoyu var özünə xas, 
Kəşv edibdir, Heydər Əli, 
İqtidara o  gələli, 
İmtahana çəkib demiş, 
“Dözümlüdür mənim xalqım, 
Yenə dözsün bir azca da”, 
Dözməkdə sən, Azəbaycan, 
Birincisən bu dünyada, 
Azərbaycan, dözümlü can. 
*** 
Gəlib gedən hər dövlətin, 
Bəla olub hər insana. 
Xoş həyatı, azad, xürrəm, 
Işlə, yarat, nə istərsən, 
Təbiətdən ilham al sən, 
- Bütün bunu çox görübdür, 
Onu saxlyan insanlara. 
Əlindəkin tutub alıb, 
Verməyəndə kəsib alıb, 
Kölə edib gücün, səsin, 
Qapatlayıb düşüncəsin, 
Öyrəşdirir haqsızlığa, 
Vətənində hər insanı, 
Düz –səhv nədir, yaxşı nədir? 
Unudubdur - əxlaq nədir. 
Oğru, xain, yaltaq, nadan, 
Nə eşidən, nə də qanan, 
Qul, tabelik əxlaqını, 
Əkib  şahı, çarı, xanı, 
Katibləri, prezidenti, 
Bəy, rəisi, qulluqçusu. 
Yuxarıdan aşağıya , 
Örnək gəlir,  əməl gəlir, 
Dələduzluq təlmi gəlir: 



 574 

“Xidmət edin baş ağaya, 
Yığdığnızdan payın  verin, 
Səssiz, xəlvət, tərifləyin! 
Mahnı qoşun, şərəf verin”. 
Iküzlülük, külüfürmə, 
Zorakılıq , fikir vermə! 
Dinməverdir  siyasəti. 
Ancaq şəxsi mənfəəti, 
Bayraq edib bütün şayka, 
Özünkilə xalq malını, 
Utanmadan qarışdırır , 
Satır, alır; alır, satır, 
Şüarıdır :- ”hər şey özümə”, 
“Öz qohumuma, öz könlümə, 
Nə tikilsə, nə gətirilsə, 
Nə açılsa, yalnız özüm, 
Qalan hamı özgələrdir,. 
Ancaq mənə yalmansınlar, 
Məndən iznin  qoy alsınlar, 
Nə tiksələr, nə yesələr, 
Nə düşünüb, nə desələr”. 
...Bunun xalqa nə faydası? 
Nə olsa da,  Azərbaycan, 
Yatma ayıl, Azərbaycan 
Nədən hər iş başna gəlir? 
*** 
Fəqir insan gözün döyər, 
Başa düşməz, bu əməli, 
Reallıqla xəyal, aləm , 
Elə qatışıb Mediyada, 
Tələb edir elmi aləm. 
Qoy xalq bilsin, nə qədər ki, 
Anlamasa vəzyətini, 
Yem olacaq varlılara, 
Özgə düdük çalanlara, 
Çara, harın  məmurlara. 
Dustaq olub, vətənində 
Qalacaqdır  gic əlində. 
*** 
Fisqu –ficur həddən aşır, 
Yanan canlar dözənməyir, 
Nurlu başlar işıq saçır, 
Dillənir: - xalq aldadılır! 
Malı, varı, talan olur, 
Gömrük, vergi rəisləri, 
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Vastəsilə pay-püşk olur. 
Hüquqları qorunmayır, 
Dərəbəylik idarədə. 
*** 
Prezidenti , nazirləri, 
İcra edən  rəisləri , 
Nə istəsə onu edər. 
Parlamentin hökmü yoxdur, 
Tələb edə  məsulyəti , 
Cavab verə çar, naziri. 
Qulluqçular öznə ağa, 
Hansı əmri istər, verər, 
Məhkəməsi cıbə baxar, 
Şirvanlarla “işə” baxar, 
Dərəbəylik Azərbaycan. 
*** 
Hökuməti insanları, 
İşsiz qoyur siyasətlə, 
Yaşamağa heç imkan yox, 
Qayğı deyir, həyası yox. 
Uşaq pulun  tamam kəsir, 
Budur qayğım sizə deyir. 
Sosyal qayğı siyasəti , 
Tamamilə  allatmadır. 
Bəzisinə,  rüşvət alıb, 
Yardım verir sağ əlilə, 
Geri alır sol əlilə. 
*** 
İmkan vermir özgələrə, 
İstehsalı, yaratmağa, 
Lakin buna kömək  deyir. 
Hansı düzdür, özün inan, 
Elmi işi  tam öldürüb, 
Lakin buna kömək  deyir. 
Didərgindir vətəndaşı, 
Lakin buna qayğı  deyir. 
Heç bir yerdə vətəndaşın, 
Müdafiyə etmir haqqın, 
Hamıya da qayğı deyir . 
Şikayətə cavab vermir, 
Bir olmuşam xalqla  deyir. 
Kasıbın son pulun  alır, 
Lakin buna qayğı  deyir. 
Mat qalmışam, Azərbaycan, 
Çox üzlü can, Azərbaycan. 
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*** 
Azərbaycan, varlı diyar, 
Varından ki xalqa nə var, 
Hamısına  sahib olub, 
Dövlət ali rəhbərləri, 
Bir də yerli  rəisləri. 
*** 
Əsqərləri bit basıbdır, 
Yara tökür  ayaqları, 
Yaxşı gəlir mənbəyidir, 
Əsgər ana, ataları. 
27 İyun 2006 
--------------------- 
Bizə nə qaldı, nə qalır, nə qalacaq 
 
Iki min yeddi də beləcə keçdi, 
Vətənin qəliri  artdı, çoxaldı, 
Gəldiyi kimi də dolayı getdi, 
Rəyasət varlandı, xalqa nə qaldı? 
**** 
On üç il gözlədi o məzlum insan, 
Heydərin vədinin çatası zaman: 
“Neft axıb dollari gətirər haman, 
Bir azca dözün, neft sizə dərman” 
Boş çıxdı söz, xalqa zülm qaldı. 
**** 
Tikildi platforma, özül şadyana, 
Günəşli, Azəri, Çıraqa  turba, 
Neft də axdı sel tək birbaş Ceyhana, 
Pulun doqquz payı çatdı yad yana, 
Biri ancaq  çatdı Azərbaycana, 
Çox gözlədi, xalqa axır nə qaldı ? 
**** 
 
Dollar  axıb daşıb, büdcəni tutub, 
Dolların başında İlham oturub, 
Dolayı xərcləyir, xalqı unudub, 
Haqqı özündə deyil, xalqa nə qaldı ? 
**** 
Təm - taraq qurulur, Heydər adına, 
Saraylar tikilir, Heydər adına, 
Rəqs edir fontanlar, mahnı oxuyur, 
Heydərin şəklini suda toxuyur , 
Varlı, məmur sinfə xidmətdə durur, 
Bundan kasıb xalqa heç fayda yoxdur, 
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Xalqa lazım savad, həkim, müalicə, 
Klub, iş yeri, su, torpaq, ev, yaşıllıq, 
Mədənyət, düzgünlük, ədalət,  işıq, 
Elm, texnika, imkan, yaratmaq, qayğı, 
Azadlıq,  özünə  rüşvətsiz sayğı, 
Düz idarə - qanun, cavabdeh  məmur. 
Xalq  xilas gözlədi, bəs harda qaldı ? 
**** 
İlham Heydər fəndilə qulluğa  keçib, 
Nasaz idarə qurub iftixar edir, 
Camahat Bakıya axışıb gəlir, 
Yaşamaq ki yoxdur, dərdindən gəlir, 
Sıxlaşır şəhər də, hər şey dar gəlir. 
**** 
Hökumət yaradır hər cür problem, 
Xalqın pulu ilə səhvin həll edir. 
Səhvləri  düzəltmək oyunu gedir, 
Qaşı düzəldərkən göz də tökülür. 
**** 
Səhərdə, dənizdə körpülər tikir, 
Vağzalı təmir edir, sonra köçürür, 
Bulvarı uzadır, zavodu sökür, 
Talkuçkanı tikir, sonra köçürür, 
Xalqın varı, torpağı, nefti , qazı, 
İlhamın uşaqlıq şıltağna  gedir, 
Heydərin adına qurbana gedir. 
**** 
Dollar boşa gedir, xalq  da daralır, 
Vəziyyət  dəyişmir,  eləcə qalır, 
Məmurlar, işbazlar ancaq varlanır. 
Ölkə önə getmir, yerində sayır, 
Qiymətlər maaşla daim yarışır. 
Xalq varıyla məmur keyfini alır, 
Yeri çoxdan tutub erməni, atır, 
Xalqa da vaxtında rüşvəti vermək, 
Aldadılmaq, haqqı daim  pozulmaq, 
Alçaldılmaq, xidmət, nökərlik qalır. 
**** 
Gələcək görsənir çox qaranlıqda, 
İnsanlar bölünüb iki  qurupda, 
Ondan biri varli, doqquzu yoxsul, 
Pulu yox, nemətə çox baxır məlul, 
Vaxt boş itirilib tərəqqi yoxdur, 
Elm texnika ölmüş, sənaye yoxdur, 
Ölkə çönüb olmuş xammal bazarı, 
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Xarici məhsula satış bazarı, 
Qərbli ağalara  bir nökər olmuş, 
Qaçan qaçmış, yerdə kasıblar qalmış, 
Neft az qalıb daha tamam qurtarsın, 
Özgə gəlir yoxdur, büdcə də dolsun, 
Bütün bu ölkənin varı  əmlakı, 
Bir dəstə dələduz əlinə keçmiş, 
Nadan  dövlət xalqı atmış, allatmış, 
Ölkəni ərazisi xeyli azalmış, 
Axmaqdan Erməni torpağı almış. 
**** 
Ey məzlum insan, yel, belə ki, əsir, 
Heydər nəsli taxtdan əl çəkməyəcək. 
Xalqı həmişə boş sözlər yeyəcək, 
Kədər gətirəcək, əksərə neft də, 
Yaşayacaq daim misgin ilimdə, 
Bu xalqın əmlakı, varı, sərvəti, 
Olacaq bir sürü oğru məmurun, 
Xalq daim olacaq nökər onların, 
Onların çaldığı iyrənc havada, 
Onların yazdığı qanun, qaydada. 
**** 
Yüz illər özünü şah etmiş kəslər, 
Xalqının başına çox oyun açmış, 
Torpağı qoruya bilməyib, getmiş 
Yalnız öz cibini, taxtını güdmüş, 
Xalqı müti, gözü  kölgəli etmiş. 
Qoymamış sözünü, etriraz desin. 
**** 
Səbəbi budur ki, bütün bunların, 
Xalq özü idarə etmir, inanın, 
Imtina edibdir, öz  haqlarından, 
Özünü toplayıb öz iradəsilə, 
Özünə  layiqli idarə qurmur, 
Buna da  biliyi, cürəti çatmır. 
Hər şeyi buraxır yad öhdəsinə, 
Inanıb onların boş vədlərinə. 
**** 
İnkişafın yalnız bir yolu vardır, 
Bütün xalqın özü iştirak etsin, 
Qanunu özü yazıb icranı etsin, 
Verməsin heç kəsə üstünlük haqqın. 
 
Şənbə, 15 Sentyabr 2007 
------------------ 
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Bizim arvad 
 
Dad əlindən bizim arvad. 
Yaman, yaman, halım yaman, 
Şikayətçi, hər gün hər an, 
Elə deyir: “ get işlə sən, 
Hardan olsa pul gətir sən, 
Uşaq acdır, paltarı yox , 
Qanı azdır, yeməyi yox “, 
Belə deyir, bizim arvad , 
Ağlayır o,  atır kitab, 
“Bəsdir daha, cərlədim lap, 
Evdə hər şey köhnəlibdir, 
Divarlar da nə kökdədir 
Dağılıbdır, kıran axır, 
Qazan deşik, trap yoxdur, 
Bu evdə hec kişi yoxdur, 
Kişiyə bax,  kişi ol sən! 
Remont elə bu evi sən, 
Camata bax, utan bir sən, 
Yox paltarım, ayaqqabım, 
Kücəyə mən necə cıxım”, 
-Belə deyir bizim arvad. 
Az qalır ki, qəzəbindən, 
Dəli olsun, ağlı qaçsın, 
İş ki yoxdur, pulun alsın , 
Dayanıbdır zavodumuz, 
Başa düşmür, anlamayır, 
Prezident tək eşitməyir, 
Kar eləmir, bizim arvad, 
İzahatlı xahişimi , 
Nə edim ki, hara gedim? 
Bağlanıbdır zavodlar da, 
Qoca şeytan cavab vermir, 
Çox yazdığım  şikayətə, 
Dönüb kaftar, Əzrailə, 
Bir-bir qırır, insanları, 
Xəlvət, səssiz, insafı yox, 
Eşitməyir izahatı, 
Bilmirəm mən,  hara qacım, 
Bu tələdən, xilas olum , 
Gündən günə tələblərin, 
Çoxaldır o, siyahısın , 
“Çıx get evdən”! - nəhayət ki, 
Qərar verir, bizim arvad. 
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6 Aprel 2000-ci il 
--------------- 
Qalx ayağa, Azərbaycan 
 
Qalx ayağa, Azərbaycan, 
Qalx ayağa, oyan millət, 
Bəsdir daha çəkdin zillət, 
Ətrafa bax, irəli bax, 
Özünə gəl, rəhbərə bax, 
Yuxuları yaddan çıxart. 
Sən yuxuda, dünya ayıq, 
Ağlı verib əldən çavuq, 
Başda duran şeytana bax, 
Məhrum edib işdən səni. 
Qazanc sönüb çoxdan bəri, 
“Dözün, ölün,  qaçın deyir, 
Xoşuz gəlmir, köçün”- deyir. 
“Belə yolu mən seçmişəm, 
Keçmiş  böyük fitnəçiyəm, 
Qarnım, gözüm, doymaz mənim. 
Var dövlətdir mənim qibləm 
Çoxdur, nəvəm, qohum- qəbləm, 
Hər biri də iştahlıdır, 
Şəxsi ağzı,  cibi vardır, 
Bütün sərvət hələ azdır, 
Hələ sağam, yığam gərək, 
Vəzifədə qalam gərək. 
Siz  özgələr dözün hələ, 
Axı sizlər dözümlüsüz, 
Bilirəm mən, deməsəniz. 
Sınamışam  otuz ildir. 
Xidmət edin şahınıza, 
Budur əzəl, ümdə qayda. 
*** 
Rüşvət verin vaxtında siz: 
Doğulandan ölənədək, 
Hər bir halda, nə etsəniz, 
Hələ gəlir nəfəsiniz. 
Səbrli olun, nolub sizə ? 
Neft ki çoxdur, dənizdə də. 
Gözləyin siz  çıxsın, sataq, 
Xoş gün gələr sonra sizə”. 
Ancaq demir bəs çıxan neft, 
Hara gedir, necə olur, 
İstehsalı  tamam kəsib, 
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İşçiləri çölə töküb, 
Heç bir yardım verməyirsən. 
Hər bir işdə günahkarsan. 
Ağıl lazım Azərbaycan, 
Bu fitnəni dağıtmağa. 
1997 
-------------- 
Başlandı işsizlik günlərim- 1997 
 
Başlandı işsizlik günlərim belə, 
Atıldı necə min fəhlələr çölə, 
Doxsan yeddinin bir payız ayında. 
Vermədən aprelin maaş payın da, 
Necənci zavod da belə bağlandı. 
Ehtiyac, ehtiyac üstə calandı. 
Kimdən kömək umaq, necə eləyək, 
Faydasız nitqləri necə dinləyək, 
Evdə satmağa da daha bir şey yox, 
Paltar, ayaqabı, dəftər, karandaş, 
Bunları düşünüb, di gəl ayaqlaş. 
Yola pul heç catmır, şey almasan da, 
Şofer də tərs baxır, sən baxmasan da. 
Düzülüb yan-yana alver edənlər, 
Bəlkə cörək ücün gəlir edələr. 
Yaranıb hər yerdə, talkuçqalar var, 
Yerin altı, üstü   paltar satanlar, 
Aşıb daşır yollar, baxça, bazarlar, 
Burda hər peşədən kimi desən var, 
Fəhləylə, mühəndis, çox inşahatcı, 
Hər peşədən çoxlu hər ixtisascı, 
Müəllim, daşkəsən  elektronçu, 
Konstruktor, texnoloq, bir ixtiraçı , 
Hamısın saymaqla qurtaran deyil, 
Alver etmək hələ havayı deyil, 
Bazarkom, polisi gərək anasan, 
Neçə desə, cibə pulu salasan. 
*** 
„Qurmuşuq maqazin  iqtisadını”, 
- Fəxrlə deyir dövlət bazar adını . 
Nahaq gözləməyin, ali rəhbərlər, 
Hazırladığınız, necə deyərlər, 
Növbəti “vakant”yerdə əli qoynuna, 
Zənbil - dükanımı asıb boynuma, 
Alver etmək ücün həmən gedəcəm, 
Hələ bir sizlərə “sağ ol” deyəcəm? 
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Gəlin araşdıraq görək kimik biz. 
Konsitutitsiya qoy sizin olsun, 
Ozünüz yazdınız, qoy elə olsun. 
Gəlin oxuyaq biz xalq da dinləsin, 
İnsan huquqları bəyannaməsin: 
“Dövlətdə vəzifə konkurslu olsun, 
Hər kəsin bərabər hüququ olsun, 
Eşitsin vətəndaşı, haqqın səsini, 
Ləyaqətli həyat səviyyəsini, 
Kərəkdir yaratsın dövlət hər kəsə, 
Görsün hər tədbiri bu bəs etməsə”. 
Nə qədər çəksəniz xəcalət, azdır, 
Dünyanın qanunu necə olsa  da, 
Nədənsə saymırsız qanun olsa da, 
Dərə xəlvət, bəy də tülküyə deyib, 
Xalq Nəzarətinin  dalından dəyib, 
Birləşərək işbaz ilə bir əldə, 
Hökümət, məhkəmə, Milli məclis də. 
Qanun gözətcisi prokuror, polis, 
Varmıdır bir qurum ki olsun xalis? 
Əməlinizdən xalq şikayət etsin?                      Şikayət nədir ki, ta yoxdur Moskva, 
O qulağınızı  hərdən  dartmaqa, 
Qoyub hər zavoda rüşvət daskını, 
Ver dediniz gəlrin tam yarısını, 
Qanmadınız daha, dözməz istehsal, Axtarsanda,tapmaq olmur, yerli mal,          Siz tox 
olub işsiz qoyduz işçini , 
Baqquşa elədiz möhtaç milləti, 
Halallıq, vəzifə borçu, xəçalət, 
Siz etməmisiniz bunlara adət. 
Lakin əmin olun, o xəçaləti, 
Sizin əvəzinizə, hər cür töhməti, 
Gündə çəkirik, siz çəkməsəniz də, 
Su, qaz, ev, işıqa təftiş gələndə. 
Bazarda görərək hər çür neməti, 
Hələ eşidəndə xeyiri, şəri, 
Qapını döyəndə gündə dilənçi, 
Baxın nələr çəkir işsiz, əməkçi, 
Xalq malını təkçə özəlləşdirib, 
Ekranı özünə mülkiyyət edib, 
Özünüzü hələ  tərif edirsiz? 
Çox gözəl danışıb, vəz edirsiniz: 
-“Dözsün xalq, biz quraq müstəqil dövlət, 
Axı müharibə, edir bu dövlət,                     Müstəqil ölkəmiz varlı olacaq, 
Hər insan istəsə, xoşbəxt olacaq”. 
*** 
Bəli, biz dözürük, başqa yolmu var? 
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Bəs siz cənablar da dözsəniz  olar? 
Əgər o sözləri doğru sayırsız, 
Hec bir iştahadan qalmayırsınız, 
Kücədə, hər işdə, bazarda güclə, 
Nəyi var, nəyi yox, baxmadan belə, 
Vətəndaşdan alıb rüşvət rəhimsiz, 
Guya borcunuzu icra edirsiz? 
Tikirsiniz böyük qala saraylar, 
Qohmuz vəzifəyə yaman həvəskar, 
Deyirsiz postlar vardır satışda, 
Özgə ücün yeni azad qaydada, 
Bu nə deməkdir ki,“ qururuq dövlət, 
Dözün, susun, bizə lazımdır möhlət” 
Necə il, dövləti siz qurursunuz? 
O yoxsa, vəzfəni  necə tutursuz? 
Bəli, sadiq qalıb əməlinizə, 
Şübhə yaradırsız, öz sözünüzə, 
Elə düşünməyin, millət avamdır, 
O, tarixi yada salsa qanandır, 
Sələfləriniz də Lenindən bəri, 
Yazıb, yaradaraq qəşəng sözləri, 
Düşünüb qoşaraq yeni mifləri, 
Guya kommunizm onlar qururdu, 
Işdə aldadır- qızıl, pul yığırdı , 
Özün eləmişdi xilaskar mələk, 
Millətin gözünə kül üfürərək! 
3 - 17 Oktiyabr 1997 
------------------------ 
Iki  qadın haqda hekayə 
 
Bir zaman görüşdü iki dost qəfil, 
Biri çox şən, sanki toydan gəlirdi, 
Səsi  həyat saçır, üzü gülürdü , 
Biri əldən düşmüş çox qoca idi, 
Gözlər batmış, ağ saç, üzü qırışdı, 
Səsində iztirab,  kədər var idi, 
Soruşdu dostu ondan: “nə olub sənə, 
Sən də ürəkdən de, gül, şənlənsənə ,“ 
...Qəhərdən boğulub dostu ağladı, 
O şikayətinə belə başladı: 
Yoruldum bir nadan qadın əlindən, 
Hiyləgər birinin toruna düşdüm, 
Qurtardım pisindən yağmura düşdüm. 
Nədir axı mənim günahım, tale? 
Nə yaman oldu bu yenisi, tale? 
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Necə hər sözə “bəli” dilində  dedi, 
Nədən dedimsə, o  “baş üstə” dedi. 
Tamam  razı oldu, mənimlə dedi: 
“Nə desən, sən deyən olacaq bil ki.” 
Sevindim, bu  yaxşı insan imiş ki, 
Axtardığım elə  özü imiş ki. 
Şükr, yaxşı qurtardım birincidən ki. 
Bilmədim ki, bu lap, hiyləgər imiş .. 
*** 
Keçdi getdi belə on beş ilim də, 
Bütün həyat mənə bir cəza oldu. 
Yediyim, içdiyim, hər eşitdiyim, 
Hamısı mənimçün bir zəhər oldu, 
Demədi mənə xoş  bir “hə” sözünü. 
Nə məni  eşitdi, nə saya saldı, 
Nə dedim “yox” dedi, əksini dedi, 
Yoruldum nadan qadın əlindən. 
*** 
Çevirdi uşağı  mənim əksimə, 
Məsləhət verirəm, edir əksinə, 
Oxşayıb!, nə mənə  hörmət edirlər, 
Nə məni eşidib, saya salırlar, 
Ağzımı açarkən, o tez “xeyr” deyir, 
Uşaqlara da bir işarə verir, 
Onlar ona baxıb “yox, yox” deyirlər. 
Məsləhət verirəm, öyüd verirəm, 
“Sənə nə,  işinə qal sən ”- deyirlər, 
Bilmirsən, danışma boş-boş!,”-deyirlər, 
Axmaqın yerində  durub, qalmışam, 
Bir nadan  əlində yaman yanmışam. 
*** 
Məsləhət , xahişin təsiri yoxdur, 
Nə desəm də əksi çoxdan  hazırdır. 
Nə mənə yaxşısa, ona çox  pisdir, 
Nə mənə pisdirsə, ona yaxşıdır. 
Hansı  yemək xoşsa, ona iyrəncdir. 
Nə  mənə zərərsə, ona tam  xoşdur. 
Mənə soyuqsa,  ona bil, istidir. 
*** 
Hansı bir bitkisə mənə xoş  gələr, 
Onun əksinə , lap zəhləsi gedər. 
Nəyə nəzər salıb, yaxşı desəm də, 
Onunçün, şübhəsiz, pisdir, pisdən də. 
Elə deyir: “Bəli, mən  düz deyirəm”, 
Qalmışam yaman, bu nadan əlində. 
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*** 
Bir gün dedim ona: “niyyətin  nəydi , 
İzah elə, məni,  niyə  aldatdın? 
Otuz iki yaşda qalıb qarımışdın. 
Kənddən alıb səni insan eylədim, 
Palçıqdan çıxıb bu saraya gəldin, 
Elin tənəsindən canın qurtardı. 
İndi qudurubsan, şıllaq atırsan? 
Nəyçün “hə” deyirdin əvvəl, səmimi? 
Günahım nəydi ki, aldatdın məni? 
Indi icra elə öz sözlərini”. 
Deyir: “demişəmsə, deməmiş olum, 
Yaxşı eləmişəm, düz də  deyirəm.” 
Çox düşündüm, açım, bu fəlsəfəni, 
Necə oldu belə,  hər iki arvad, 
Ərə gəlmək üçün şirin dil tökdü, 
Gəlib yerin tutdu, əksimə çıxdı? 
Bunun cavabın axtarıb tapdım: 
Mən xasiyyətimdə rəhmdil olmuşam, 
Sözə sadiq qalıb, comərd  olmuşam. 
Onların xeyrinə hörmət etmişəm, 
Insanlıq eyləyib mən rəhm etmişəm. 
Qılınc müsəlmanı olmaqlarını, 
Tam unutmuşam, 
Qıza inanmışam, 
Öz xeyrimi deyil,”başqaları da , 
Xeyir alsın”- deyib mən çalışmışam. 
Yaxşılığa daim pislik almışam. 
*** 
Öz tayımı mən düz tapmamışam, 
Qəlbimə yox, sözə qulaq asmışam, 
Əvvəldən xoş,  üzü yola olmuşam, 
Vaxtında, inanıb əxlaq, adətə, 
Arvada həddini göstərməmişəm, 
Sonra da başıma bəla etmişəm , 
Öz cəzamdır, tale, günahkaram  mən! 
*** 
Bu tarixdən çıxan  nəticə budur: 
Insanı ümumi  mənəvi  deyil, 
Şəxsi mədəniyyət, əxlaq, mənafe, 
Adət, ağıl, niyyət idarə edir!. 
*** 
Məhzun nağıl sona yetdi, nəhayət, 
Xoşhal dost da belə etdi hekayət: 
- Bir gün rast gəldi, o xoşhal sima, 
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Dedi: “sevdim səni, yer göy olsa da, 
Olacam səninlə xeyirdə, şərdə, 
Olsa  sənin halın sağlam,ya xəstə, 
Çətin gündə, həm də yaxşı günündə”, 
Qanun oldu sözü, qalxdı gözümdə, 
İşi, sözü şirin, canım inciməz, 
Mənim fikrimin də əksinə  getməz, 
Həyalı davranar, şübhə də etməz, 
Bir iş görsə, mənlə məsləhət edər, 
Uşaq  ona baxıb hörmətin edər, 
Hər gördüyün yığar, o təkrar edər, 
Eşidər böyüyü, xeyirin görər, 
Sayar onlar məni, hörmətli insan, 
Ayağa durarlar, mən gələn zaman, 
Sevirəm xanımı, vacibi  odur, 
Bütün həyatımı o kamil qurur, 
Yaranıb nəzakət, ədəb örnəyi, 
Bilməz qonşu onun nəyi deməyi, 
Əzəldən müəllim gəlib ailəyə, 
Qiyməti hədsizdir, həyatım qurban, 
Ailəyə  xoşbəxtlik  gətirən, quran, 
Bizi birləşdirən, rahatlıq verən, 
Hörmətin əsası bu qadındadır. 
Əxlaqın əsası, böyük qadındır, 
Insanpərvərliyin  əsası odur. 
Odur qadın! 
1 Yanvar -5 sentyabr 2007 
---------------- 
Dünya dəyişir 
 
Gah yuxarı gedir, gah da aşağa, 
Gah sola əyilir, gah da ki sağa, 
Bəzən pis görsənir, bəzən də yaxşı, 
Bir orta xətt üzrə dünya dəyişir. 
**** 
Orta xətt özü də dəyişən dalğa, 
Görsənər tarixdə böyük miqyasda, 
Hər məxluq  yaşayır oxşar qaydada, 
Təkrarlar, yeniliklə dünya dəyişir. 
**** 
Maddiyyət yaradır  yeni ideya, 
İdeya yaradır, gah maddi dünya, 
Olanlar tez geçir, görülür  röya, 
Keçmişdən gəlcəyə dünya dəyişir. 
**** 
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Yaxşı həyat üçün, insan çalışsın, 
Mərifəti gərək düzgün yaratsın, 
Uydurma baxışı, ehkamı  atsın, 
Ehkamlar səhv çıxır, dünya dəyişir. 
**** 
İnsan hey öyrənir, idrakı artır, 
Ağılsız, köhnəlmiş, səhv  aşkar olur, 
Dəyərlər, adətlər köhnəlir, gedir, 
Yeni köhnəni basır, dünya dəyişir. 
**** 
Köhnə daim vuruşur yenilər ilə, 
Adətlər toqquşur ağıl, məntiqlə, 
Inanclar səhv çıxır yeni ağılla, 
Ağıl qalib gəlir,  dünya dəyişir. 
**** 
Dinlər tormoz olub bəşəriyyətə, 
Eqoist uydurmanı atır millətə, 
Alıb ağlın insanı salır zillətə, 
Dinlər əks olsa da, dünya dəyişir. 
**** 
İstismarçı bəylər rejimi qorur , 
Insanlar ədalət, düzlük axtarır, 
Haqlar tarazlaşır, insanlıq gəlir, 
Hamı layiq olan həyat istəyir, 
Dünya yaxşılığa hərdən dəyişir. 
**** 
Saxlayıb özündə əks cəhətləri, 
Özünün yaxşı- pis istiqamətni, 
Orta xətti üzrə öz rəqslərini, 
Dünya dayanmadan, sabit dəyişir. 
**** 
Iqtisadi biznes  hey qloballaşır, 
İmperiya bəzən yenə qurulur, 
Bir tərəfdə əlbir xalqlar ayrılır, 
Torpaq səhralaşır, yer istiləşir. 
Birləşib, ayrılıb dünya dəyişir. 
**** 
Həmrəy, əlbir, məsul olmaq yaxşıdır, 
Tərəqqini – icad, kəşvlər artırır, 
İnkişafa elmli qərar çatdırır, 
Ağıl olsa, tez də dünya dəyişir. 
**** 
Varlı – kasıb paya icma ayrılır, 
Kapital hakimsə, əxlaq azalır, 
Zəyiflər öz haqqın görüb anlayır , 
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Yeni toqquşmaya xalqlar uğrayır, 
Daim rəqs eləyir, dünya dəyişir. 
Bükülüb açılır, dünya dəyişir. 
21 Mart 2008 
-------------- 
İnsan 
 
Çalışdın, işlədin , çarpışdın insan, 
Ağrıdan doğuldun , süd əmdin insan, 
Oxudun,  çalışdın , evləndin insan, 
Kimi ağa oldu , kimi də nökər. 
Kimə hörmət edib , adam saydılar, 
Kimin malın alıb  pis ağlatdılar, 
Kimi rüşvət verdi, kim rüşvət aldı, 
Kim rüşvət verməyə məcbur edildi. 
**** 
Biri xəyanətkar , yalançı oldu, 
Hamya torba tikdi, qabağa getdi, 
Rəis masasının dalına keçdi, 
Zəyif və düzlərə ağzını büzdü, 
Hər iş istəyəndən rüşvət istədi. 
Çox yığdı, nə qədər bicliyi vardı, 
Qızıl - gümüş zinət, pulu- paranı, 
Tikdi villasını, aldı hr yanı, 
Yedi , içdi,  gəzdi, keyfini çəkdi, 
Gözəl xanımlarla söhbəti oldu. 
**** 
Biri sakit, dinməz , düz adam oldu, 
Nə dedi düz dedi, düzün danışdı, 
Düz də  ona baxıb, dedi: “ çox düzdü”. 
Nə olsun, bununla hər şey ki bitdi, 
Dövlət kürsüsündə oturan yalan, 
Elə tələ qurdu,  elə qoşdu ki, 
Düzdən nə əsər, nə əlamət qaldı. 
Yazıq düzü deyib, ilişib qaldı. 
Bilmədi nə etsin? Yalanla olsun? 
Yalana düz deyib, o yalan olsun? 
Bəlkə yalançının üstünə getsin? 
Beləcə bəzilər yalana döndü, 
Bəzilər düz olub , lakin ac qaldı, 
Tək - tükü düz olub, özü ac qaldı, 
On adamdan biri düz kimi qaldı. 
Qulaq as ey  cavan,  anla sözümü, 
Getməmişdən öncə düşün dərin sən, 
Istəsən yalan ol , ya da  düz ol sən, 
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Fərqi yoxdur, ölüb o gedəcəkdir, 
Dirilər sakitcə seyr edəcəkdir. 
Nə düzə düz, nə də yalana yalan - 
Deyəcəkdir, hamı - sağ qalan insan . 
**** 
Nə ona xeyirsə, onu deyəcək , 
Beləcə saxtakar, hiylə- yalanla, 
Tutacaqdır bütün dövlət postunu , 
Sorsan necə yaşadı, o, həyatını, 
Hər kəs deyəcək ki, çox düz yaşadı. 
**** 
İnsan da, heyvan da necə də oxşar, 
Hər biri çalışar, özünə yaşar, 
Bir fürsət gözləyər, bir məqam arar, 
Digərin məhv etsin, bir xeyir alsın 
Biri digərindən,  üstünlük alsın 
**** 
Bir düz görmədim bu dünyada mən, 
Yumşaq davrananı zülümdə gördüm, 
Hər kəs necə hazır, allatsın alsın, 
Yeyəsiz görünəni tez  atsın, alsın, 
Heç kəs öz xeyrini güzəştə getməz, 
Özgə xeyri  üçün  insafa gəlməz.. 
**** 
İnsaf edənə də qiymət verilməz, 
İnsan bəs heyvandan necə fərqlənsin? 
Yaşamaq  çəmini necə dəyişsin? 
Mümkündürmü bu, ey Tofid müəllim? 
Lazımdırmı bu,  ey Tofid müəllim? 
Şənbə, 22 Aprel 2006 
------------------- 
Bayatılar 
 
Əsgər gedər davaya, 
Həsrət qalar darıya, 
Başçıda ürək yoxdur, 
Versin əmrin davaya. 
**** 
Yadda saxla, unutma, 
Şah əməlin unutma, 
Nə desələr şəninə, 
Gerçəyə bax, inanma. 
*** 
Məmur gələr, gün geçər, 
Yığar toplayar, gedər, 
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Sənə onun nə xeyri, 
Qeydinə qal, o keçər, 
*** 
Ata deyir: 
Oğul gedir əsgərə, 
Təki evə sağ gələ, 
Rəis kontur istəyir, 
Düşdüm yaman əngələ. 
*** 
Rəis deyir: 
Atan gərək, çox gələ, 
Alıb sapoq, tez gələ, 
Burda ət, yağ, çay yoxdur, 
Əsgər, gələ əmələ. 
*** 
Ata deyir: 
Canım, gözüm ay rəis, 
Getdi varım  ay rəis, 
Evimi də satmışam, 
Oğlum gəlsin sağ rəis. 
*** 
Rəyis deyir: 
Nə vermisən ay kişi? 
Utanmırsan ay kişi? 
Bir tikə mən yemişəm, 
Hamsın alır “O” kişi. 
Bunu deyib rəyis əlini yuxarı 
tutur və 
*** 
davam edir: 
 
Mən haqsızlıq görürəm, 
Mənəm, burda dözürəm, 
Nə evim var, nə maaş, 
Xalqa  xidmət edirəm. 
*** 
Yaman işə keçmişik, 
Siz də, biz də bezmişik, 
Düşmən axı bir deyil, 
Özmüz “Onu” seçmişik. 
*** 
Əsgər deyir: 
Həştad kilo getmişəm, 
Altmış kilo gəlmişəm, 
Yirmi kilo nədir ki, 
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Canı qoyub gəlmişəm.... 
*** 
Cəza çəkib gəlmişəm, 
Hər bir zülmü çəkmişəm, 
Bit - birə məni  yedi, 
Cəhənnəmdən gəlmişəm 
Nəqarət: 
Tamam xəstə gəlmişəm, 
Qıçım yara gəlmişəm, 
Müalicə də yoxdur, 
Canı para gəlmişəm. 
*** 
Ata – ana deyir: 
Belə də zülüm olar? 
Hökumət belə olar? 
Başda oturan Kişi, 
Taxtdan düşsə, nə olar! 
 
Nəqaraət: 
Düzlük  olsa, nə olar! 
Məmur qansa nə olar! 
Ağlı olsa nə olar! 
Insan olsa nə olar! 
*** 
Müdir  deyir: 
Səlahyətli müdirəm, 
Nə istəsəm edirəm, 
Rüşvət verib gəlmişəm, 
Rüşvəti mən sevirəm. 
*** 
Vətəndaş deyir: 
Bu vətəndə sakinəm, 
Qulluq elə hər kiməm, 
Məndən rüşvət görməzsən, 
Işsiz qaldım, misginəm. 
*** 
Müdir  deyir: 
Mən insaflı olmaram, 
Pul yığmaqdan doymaram, 
Pulun verməsən bil ki, 
Kağıza qol qoymaram. 
*** 
Vətəndaş borc alıb verir və deyir: 
Mən yaman yanılmışam, 
Dövlətə  inanmışam, 
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Al, burnundan pul gəlsin, 
Mühacir yazılmışam. 
*** 
Avtomobil müffətişi deyir: 
Maşını vurub əzmisən, 
Fərqi yox, neynəmisən, 
Yüz ver, yoxsa, pis olar, 
Yaxşı pullu gəlmisən. 
*** 
Sürücü deyir: 
Yatıb zərərə düşmüşəm, 
Qorxudan büzülmüşəm, 
Abrın yoxdu? pul verim? 
Nahaq maşın sürmüşəm. 
26 Mart 2008 
 
Məmur deyir: 
Məmuram ha, məmuram, 
Hər bir işi uduram, 
Qanun mənimdir, çünki, 
Özüm yazıb, pozuram. 
*** 
Vətəndaş deyir: 
Nazıkdir məmur adın, 
Dələduz - əsil adın, 
Rüşvətxor da yaraşır, 
Adlansın sənin adın. 
*** 
Müəllim işinə ərizə 
verib cavab gözləyən 
vətəndaş deyir: 
Qış da getdi, yaz oldu, 
Bir cavab, ver nə oldu? 
İşsiz qaldım yoruldum, 
İş istədim,  pis oldu? 
 
Direktor ya rəyis 
ürəyində gülür və deyir: 
Bu nə qanmaz adamdı, 
Bilmir işlər pulnandı? 
Elə belə durmuşam? 
Necə qılınc müslmandı! 
 
Nəqarət: 
Bu lap avam adamdı, 
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Təzə gəlib, Aydandı 
 
Sonra aşkar deyir: 
Yoxdur bir il hələ, 
O iş baxılır  hələ, 
Mənə ağıl öyrətmə, 
Gərək razılıq gələ. 
 
Nəqarət 
Eləmə sən vəlvələ, 
Işin gərək düzələ, 
Gərək tədbir görülə, 
Cibinə bax əlilə. 
Bazar, 30 Mart 2008 
Bayatılar davamı 
Səhiyyə naziri  deyir 
 
Əli insan olmadı, 
Sizin dərdə qalmadı, 
Indi pulsuz etmişəm, 
Səhiyyə pullu olmadı. 
 
Xəstə poliklinikaya gedir 
və deyir: 
 
“Hər şey”- deyir- “pulsuzdu”? 
Maaş da sizə çox xoşdu. 
Daha nələr  çatmır ki, 
Kömək, halım naxoşdu. 
 
Həkim, medsestra, qan 
götürən, ya Uzi EKQ, rentgen, 
iynə vuran deyir: 
 
Heç utanmır o kişi? 
Başna düşsün daş kişi! 
Yalan, özü pul yığır, 
Pulsuz olmaz ay kişi.! 
 
Hər şeyi mən  alıram, 
Özüm xəstə qalıram, 
Nəynən xidmət eləyim, 
Maaş yoxdur, yanıram. 
 
Xəstə mat qalır və deyir: 
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Işsizəm canım gedir, 
Neft pulu hara gedir? 
İndi kimə inanım? 
Bu millət hara gedir? 
23 May 2008 
---------------- 
Nələt 
 
Bağlayıb sən, zavodları, 
Çölə saldın, insanları, 
Baxmadın ki, necə onlar, 
Yaşasınlar, xəstə canlı, 
Nələt sənə, min-bir lənət. 
 
Işsiz qalıb, dərd çəkərək, 
Gecə- gündüz, kişi qadın, 
Qapı- qapı, hey gəzərək, 
Bağlı gördü, qapıları, 
Nələt sənə , lənət sənə. 
 
Yalanları düzüb –qoşdu, 
Eşidənin ağlı qaçdı, 
Necə qəşəng nitq söyləyir, 
Mənim ki, qarnım acdır, 
Min bir lənət, lənət sənə. 
 
Kəs dilini, utan bir az. 
Günahım nə, iş ver, pul ver, 
Xalqa məxsus, həm də mənə, 
Satdığın o qara neftdən. 
Lənət sənə, qoca şeytan. 
 
Yazıq insan necə olsun, 
Işsiz, pulsuz, necə varsın, 
Nə qədəri özün asdı, 
Nə qədəri sərhəd aşdı, 
Nə qədəri xəstə qaldı, 
Bəsdir daha zülmə dözdük, 
Əl çək bizdən, istefa ver! 
8 dekabr 2001 il 
--------------- 
Nədir dərdin,  yazıq millət! 
 
Nədir dərdin yazıq millət, 
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Hey inləyir, zarıyırsan, 
İnsan kimi yaşamırsan, 
Qoyun kimi etinasız, 
Gözlərini sən döyürsən, 
Gəlib keçən hər bir şeyə. 
Əzrayılı gözləyirsən ? 
De niyə? 
Bir gün gələ ala canı? 
Lakin bil ki o əzrayıl, 
Yanındadır, oyan, ayıl, 
Eşidirsən onun səsin, 
Səhər tezdən axşamadək, 
Onun adı belecədir: 
“Dövlət hakim zümrəsidir”, 
Haqlar onun əlindədir , 
Yuxuyaca verib səni, 
Oğurlayıb hər bir səsi, 
Nefti, qazı, qumu, daşı, 
Məzlum edib vətəndaşı, 
Yamanca o dadanıbdır, 
Hakimiyyət kürsüsünə, 
Eşit, ayıl, bir az düşün, 
İnildəmə, rüşvət vermə, 
Ayıq ol sən, qulaq vermə, 
Eşitdiyin yalanlara. 
Özünə bax, ətrafa bax, 
Ayağa qalx! 
Birləş! bütün məzlumlarla, 
Sal sən yerə kürsülərdən , 
Harınlamış pulxorları, 
Tapda, dağıt yuvaların, 
Rüşvətxorun, şeytanların, 
Azad ol sən, bu bəladan, 
At küllüyə diktatorun, 
Yazdığını, qanunları. 
Edib səni məzlum, yazıq, 
Düşün, yarat, hamılıqla, 
Yeni düzgün ana yasa, 
Ədalətli qanunları, 
Rasional cəmiyyətin 
Yaradıcı ağlı ilə. 
16 fevral 2002 
---------------- 
Qiymət ver 
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Pis həyatı görüb yaşamasan sən, 
Yaxşıya da qiymət verə bilməzsən, 
Pis arvadın dilin  gerçək  görməsən, 
Yaxşısına  hardan qiymət verərsən, 
Tək qalıb dərdinlə sən boğuşarkən, 
Pulsuz qalıb qəpyə güllə atarkən, 
Xəstə yatıb birdən  sən dirilərkən : 
Gözündə dəyişər insan, cəmiyyət, 
Qardaşın, qohumun, məskənin dövlət, 
Yeni qiymətini,  mənanı  alar, 
Canlılar, cansızlar – bütün varlıqlar, 
Qoyun, keçilərin, evin, eşiyin 
O çörək ağacın - sarı inəyin, 
Yeni məna ilə, doğar yenidən, 
Kamilləşmiş ağıl, yeni düşüncə 
Səbrlə ürək deyir – “səbr et bizə”, 
Əgər başlamışsa naqıslik, kədər, 
Asta - asta, üzü  qəlizə gedər, 
Qızışdırma  yanan o qığılcımı, 
Gözlə, səbr elə, sikl başa çatsın, 
Fikrini  ayır ki, o rahatlansın, 
Alışıb sən rəvac vermə pisliyə, 
Hadisə olacaq, bax sakitliyə, 
Razı olmasan bu, pisliyə, əgər 
Sonrakı ondan da  betəri gələr, 
Zaman lazımdır, sakitcə getsin 
Bədğur fikir sönsün, yenisi gəlsin. 
 
Sənin yaxınına ver qiymətini, 
Tez soruş  kefini, et hörmətini, 
Fitnə yaxın gəlsə, unutma bunu, 
Məcbur eləsə də, çaşma yolunu, 
Dara düşsən Yaxın, birinci gələr, 
Yaxşılıq etdiyin adamlar gələr. 
8 İyul 2006 
----------------- 
Qaç  qutar 
 
Dəllalı gördün, qaç tez qurtar, 
Sözün eşitmə, tez qaç qurtar, 
Hələ tələyə düşməmisən, 
Nə desə də, hə de, qaç qurtar. 
*** 
Rəysi olma, nə, rəis olsun, 
Nə istəsə qoy, onun olsun, 
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Uyma hiyləyə, ağlın olsun, 
Tale gülmədi, tez qaç qurtar. 
*** 
Nə ona mal sat, nə də mal al, 
Nə çörək istə, nə də su al, 
Dilinə uyma, tamam  lal qal, 
Yükü hazır tut,  tələs, qurtar. 
*** 
Qoy qamarlasın, alsın yeri, 
Suyu, torpağı, şəhər yeri, 
Məzarı etsin, şəxsi mülkü, 
Bazar, dükanı, əl çək qurtar. 
*** 
Qarşına çıxsa,  uzaq get sən, 
Priyom onundur, tez bilərsən, 
Hiylədə - usta, sən nəsən? 
Soruşma  niyə, nəyçün, qurtar. 
22 Avqust 2006 
-------------------------- 
Kağızda düzəlir 
 
Kağızda düzəlir, hər problemimiz, 
Kağızda yardım alır, hər kasıbımız, 
Kağızda işləyir, hər işsizimiz, 
Pul qiymətdən düşür, hər gün, hər saat, 
Bir yandan çarımız qiymət qaldırır, 
Bir yandan qayğı edib maaş qaldırır, 
Beləcə aparır dəftər - xanəsin,- 
Millət səhv siyasəti görüb bilməsin. 
 
İravana heykəl qoyur erməni, 
Şuşanı alması  gün şərəfinə, 
Bərpa edir, tikir yeni nəsilə, 
Çarımız hələ qələbə deyir. 
 
Dünya inkişafa işlə çalışır, 
Yenə  beş faizə zorla çatdırır. 
Bizimki beş nədir, qırxdan atladır. 
Bərəkallah belə zirək çarına, 
Boyu uzun, o dil pəhləvanına. 
 
Kağızda yazılır hər şeyə əla, 
Hər hesabı düzülür həmişə əla, 
Maaş, təhsil, qayğı, səhiyyə, pensiya, 
Cənnətdir kağızda, gəl Azərbaycan! 
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22 Yanvar 2007 
-------------- 
Prezident seckiləri 
 
Yazıq millət, yazıq millət 
Həmişə  tək qalan millət 
Biri deyir: 
“Bütün seçki  saxta oldu, 
Düz səsləri yandırdılar”, 
Biri deyir:- 
“Olmadı ha elə bir şey, 
Qanun ilə idi hər şey”. 
Soruşdum mən müəllimdən, 
Seçkinin bir  rəsmisindən, 
“Düzünü de, noldu axı”? 
- “Başqa cürə olmaz axı, 
Qalib Heydər olmalıydı”! 
Yalan dünya, prezidenti 
Komisyalar təyin edir, 
Əmri alıb prezidentdən !... 
Hara qacım, hara gedim, 
Saxtakarlar əməlindən, 
Biri deyir: - 
“Xalqa yeni ümüd verdi”, 
Biri deyir: - 
“Olan ümüd də qırıldı”. 
1998 
--------------------------- 
Mən beləcə prezidentəm 
(Bir prezidentin monoloqu) 
 
Mən beləcə prezidentəm, 
Baxın siz öz kefinizə, 
İstərsiniz köçün gedin, 
İstərsiniz ölün gedin, 
Həkim yoxdur, neyləyim mən, 
İşin yoxdur, neyləyim mən, 
Pulun yoxdur, neyləyim mən, 
Bir yolu var onu bilin, 
Yaşamağın, yaşatmağın, 
Onu da mən yaratmışam. 
Adın rüşvət, mən qoymuşam. 
Toplaşmayın, bir yerdə siz, 
Ağız – ağıza, verməyin siz, 
Nə yazırsız, azad yazın, 
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Mənə şəxsən toxunmayın, 
Fərqi yoxdur mənim üçün, 
Sizin yazıq iniltiniz, 
Dövlət üçün təklifiniz. 
Onlar ancaq ürəynizi, 
Boşaltmaqdır, nəticəsiz. 
Gəlin olun ağıllı siz, 
Dinməzcənə rüşvətləri, 
Hörmətləri, şirniləri, 
Verin gedin, səssiz –küysüz. 
Şükr edin ki, hələ sağsız, 
Qəti - imkan həbsləri siz, 
Görməyibsiz , nə olub ki? 
Dözümlüdür, mənim xalqım! 
Dözəcəkdir,  bu dəfə də, 
Hər nə qədər əzilsə də, 
Döyülsə də, söyülsə də, 
İşsiz qalıb, aclıq çəkib, 
Xəstəlikdə inildəyib, 
Göz qırpmadan baxacaqdır, 
Anlamadan, etinasız. 
Axı bunu mən bilirəm, 
Mən beləcə prezidentəm! 
Mənə ağıl öyrətməyin. 
Qismətiniz budur, dözün,                                               Bu bizim strategiyadır, 
Dəyişməyib qalacaqdır. 
Nə qədər ki, varıq hələ, 
Özüm, oğlum, nəvələrlə. 
Qarabağdır, nədir elə? 
Hey deyirsiz, gedək alaq, 
Niyə alaq, neyçün alaq? 
Başıma siz açmayın iş, 
Boş danışmaq olub vərdiş! 
Oturmuşam rahat yerdə, 
Gəlir gəlir, əl möhürdə, 
Hər şey mənə vasitədir, 
Insan, meşə, qara neftdir. 
Qənim olsun sizə Cəlal. 
Qazandığım bu cah-cəlal, 
Bəsdir bizə nəsillikcə! 
Xoşdur həyat mənə, belə! 
Təxribatçı, bədxahlardır, 
O sözləri hər bir deyən. 
Onların da gəlib axır, 
Axırları çatacaqdır. 
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Səbr etsinlər bir az hələ, 
Növbəylədir hər bir tələ, 
Qurulacaq hər bir şəxsə, 
Kim etiraz etsə mənə. 
13 Fevral 2002 
----------------- 
Nadan idarə 
 
Xalqa ağa olub bir nadan müdir, 
İdarə görməyib, işi harınlıq, 
Naziri nə yazsa, o imza edir, 
Baxmır - “etmək olmaz, belə nadanlıq”. 
**** 
Qərarı ya gic, ya yarımçıq olur, 
Xalq məhv olur, zülümlər  çəkir, 
İllər keçir, birdən, o hali olur, 
Dəyişir qərarı, ağılı gəlir, 
**** 
Özünü qəhrəman qələmə verir, 
Çoxmu qalacaq gic əlində hamı? 
İmkan tapan insan, didərgin gedir, 
Gözləyir bütün xalq gələcək sonu. 
**** 
Bağlayıb ictimai mülk - zavodları, 
Məni işsiz qoymuş həmin bu nadan, 
Özü üçün qurub alver yolları, 
Xalqı  öz xeyrinə deyibdir qurban. 
**** 
Özəl edib çox mülk, yiyəsi olmuş, 
Qoymaz  kürsü, biznes, özgənin olsun, 
Məhv etmiş, çoxusun ucuzla almış, 
Istər təkcə özü sahibkar olsun. 
**** 
Iş vermirlər, “yaşın, çoxdur,” deyirlər, 
Nə  qanun, nə rəhbər köməyə gəlir, 
Hamsı hakim sinfə xidmət eləyir, 
Tofid işsiz qalıb, analiz edir, 
Yanvar 30, 2008 
--------------------------- 
Öz  halına qal. 
 
Mühit yaman dəyişib, xain çıxıbdır. 
Vətən, düzlük dəyərləri, yaddan çıxıbdır. 
Ümid  etmə dövlətə, fasıq  çıxıbdır, 
Ondan  pənah yoxdur, öz halına qal. 
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Fəndgir,oğru, yaltaqlar - taxta çıxırlar. 
Dildə vətən, azadlıq, düzlük deyirlər, 
Işdə güdür ciblərin, rüşvət yığırlar. 
Çardan diqqət yoxdur, öz qayğına qal. 
 
Xalq adına tikilər, saray, mərkəzlər, 
Lakin varlı, məmurlar, xeyrini görər. 
Kasıbın pulu olmaz, kənardan kedər, 
Ondan sənə pay yoxdur, öz  halına qal. 
 
Kasıba  suvarmağa yox axar su da, 
Içməyə təmiz su yox, yaşasın o da. 
Varlı üçün xərclənir, onun payı da 
Tikir, idman, kef üçün fəşan saray da. 
Neynirsən, pulun yoxdu, öz halına qal. 
 
Hər kürsüdə rüşvətxor nadan durubdur. 
Qanun, icranı  öznə yaxşı qurubdur. 
Xalqa  işsizlik, kasıb, əzab yazıbdır, 
Köç get, zaman onundur, öz  halına qal. 
 
“Xalqım dözümlüdür” - düşünürsünüz, 
Mən dözmürəm, istərəm, verin  haqqımı. 
Öznüz  niyə dözmürsüz, zülm etməsəniz, 
Verin əmək, neft, qaz, kürü haqqımı. 
 
Çəkin siz  cəza - fağır, füqarə  kimi, 
Hər pisliyə, zillətə, əmələ görə, 
Xəyanətə, yalana, rüşvətə görə, 
Bərbad səhiyyə , təhsil,  xidmətə görə, 
Xalq torpağın satmağa, tələyə  görə, 
Gülünc, ağılsız, nadan  rəftara görə. 
 
Zülmə dözmək fikrim yox, eşidin sizlər 
Mən dözümlü deyiləm, ey İlham, Heydər! 
Bazar, 3 İyun 2007 
İşsiz günlər 
--------------- 
RÜŞVƏT VER 
 
Rüşvət ver, yaşa sən, azad quş kimi, 
Örkən doğanaqdan keçdiyi kimi, 
Hər şey, hər iş ancaq rüşvətlə keçər, 
Rüşvətə adətkər, qudurmuş rəhbər, 
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Yaşatmaz  heç kəsi,  rüşvət almasa, 
Alçaldıb hər kəsi ələ salmasa, 
Hər sənəd, imzanın öz haqqı vardır, 
Baxma Qərbə, işi, baxtı azaddır. 
Saxtakar rəhbərlər  özün qoruyar, 
Saxtakar yolla da, vəzifə tutar, 
Özünə sinanmış  alçaqlar tapar, 
Tərif yazmaq üçün yaltaqlar tutar, 
Polis , məhkəməni tabe eləyər, 
Oz hakimyətinə, xidmət etməyə. 
İnsan halı qalmaz, giley  etməyə 
Öz vətənində öz vətəndaşının. 
Varını alaraq  adi  insanın 
Əzablar verərək, müti qul eylər. 
Dünyaya hər insan rüşvətlə gələr, 
İnstitutda rüşvət, məktəbdə rüşvət, 
Həkimdə rüşvətdir, polisdə rüşvət, 
Məhkəmə  də rüşvət,  idarə rüşvət, 
Ver işə girəndə , öləndə rüşvət, 
Yol göstər ey tale, nə vaxtacan biz, 
Yaşamaqa rüşvət verəcəyik biz? 
Bunu deyib, donur, karıxmış məzlum, 
Gözdən tökür acı yaş zulum - zulum. 
Göy, cahan oyanır, həzin gurlayır, 
Yaşa yaşı qatıb, hamı ağlayır, 
İnsanın idrakı işə başlayır, 
Qəlbində eşidir, bir hökmlü səs: 
-“Tale mənəm, sən ey məzlum insan! 
Bəsdir ağladığın, bəsdir sızladın, 
Başına gələnin hamsını bil ki, 
Əvvəldən yaratmış o qoca tülkü, 
Məqsədi - absolyut istismar qurmaq! 
Rüşvət verdiyin o məmurdan qabaq, 
Digər bir rüşvətxor, baş rəhbər vardır, 
Axmaqlıq, rüşvətdə birinci vardır, 
Ona gedib çıxır hər şeyin ucu, 
Lakin əlnizdədir, rəhbərin canı, 
Toplaşın, yaramazı, salın aşağı, 
Sonra  həmişəlik xalqın iclası, 
Özü qanun yazsın, icranı etsin, 
Üstünlük verməsin heç bir kimsəyə”. 
9 May 2006 
---------------- 
Millətim dözümlüdür, dözəcəkdir yenə 
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Nəyə görə mən məmuram, göydən gərək vəhy gələ? 
Rüşvət gətirməsə hər kəs hökmən düşər əngələ, 
Hamının əməli  gəlib  keçər əlimdən belə, 
Verməsə xidmət haqqını keçməz o iş əmələ, 
Millətim ki dözümlüdür, dözəcəkdir o yenə, 
Hörmətimi unutmaz o,  tərif edəcək yenə. 
**** 
 
 
Tuturam mən torpaqları kövşəndə hektar ilə, 
Bölüb sonra kusoklara, satıram gəlir ilə, 
Halına bələdəm gündə edib imtahan ilə, 
Cürət etməz heç biri də cəhl etsin məmur ilə, 
Qalsa da lüt, xəstə, susuz,dözəcəkdir xalq yenə, 
Ağlına gəlməz etiraz, gözün döyəcək yenə. 
**** 
Qoymamışam ona bir yol, haqq tələb etməyinə, 
Az danışıb unudacaq, getməz ta dərininə, 
Baxacaq özündən qabaq dubinka yeyəninə, 
Hoppanıb bəzən, düşəcək, bilirəm, öz yerinə, 
Millətim ki dözümlüdür, qalacaq “görməz”yenə, 
Baxacaqdır haqdan deyən, məhkum müxbirə yenə. 
**** 
Qarabağ  gedib, dalınca yeddi rayon, nə olub? 
Mən ki özümü  güdmüşəm,  təbimə sadiq olub, 
“Ağa  yalnız  düzün edər” - daim inam bu olub! 
Saxlayın tənqidi, haçan,  sözünüz vacib olub? 
Yenə yaxşı xidmət edin, tərif deyin, nə olub? 
Yalnız mənəm sizə ağa, dözəcəksiniz yenə, 
Alternativ yoxdur mənə, biləcəksiniz yenə. 
**** 
Varlıya  idman kompleksi, əyləncə, yol  qururam, 
Hovuz , müalicə, məktəb  xalq adına yapıram, 
Əslində onun xərcindən  yarı  gəlir alıram, 
Vəziyyət yaxşı dəyişmir, aldadıb, ad  alıram, 
Təzəni yenidən  təmir edirəm, pul qırıram, 
Olmasaydı bu millətin ehtiyacı bataram, 
Hara  ayırıb büdcəni,  cibimi dolduraram? 
Millətimə kəf  gəlirəm, baş açmayacaq yenə, 
Şənlənib, çəpiyi çalıb, unudacaqdır yenə. 
**** 
“Sağ ol”- deyirəm xalqıma, qiymətin mən bilirəm, 
Çox xeyir verir, nəinki, mal -heyvanlar, bilirəm, 
Heyvana qayğı, yem, isti, su lazımsa, bilirəm, 
İnsan bərkdir,  mən verməsəm, yaşayacaq, bilirəm , 
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Ağıllıdır, bir yol tapıb, yaşayacaq, bilirəm, 
Tapdığı  şeydən mənə də verəcəkdir, bilirəm, 
Millətim dözümlüdür çün, o ağıllıdır  yenə, 
Özünü, həm  iqtidarı, xalq saxlayacaq yenə. 
**** 
Dünya çaş qalacaq  mənim  iqtisadi   kəşvimdən, 
Xərc çəkmədən də alıram xeyir insan ömründən, 
Onun adına yazdığım, etdiyim, tikdiyimdən, 
Gəlirindən, aldığından, satdığından,  fikrindən, 
Yediyindən, təhsilindən, səhhətindən, cibindən, 
Sağlam- xəstə həyatından, pensiyadan, dəfnindən, 
Bunları yaxşı anlayıb, dözəcəkdir o yenə, 
Nə həddi var səsi çıxsın, bir az da dözsün yenə. 
**** 
Əməlimdən çəkinmərəm, əttövbə yorulmaram, 
Sənədə rüşvət almasam, əsla imza qoymaram, 
Çünki bu iş qanımdadır, rüşvətsiz qalammaram, 
Genimdən gəlir xasiyyət, neyləyim ki, mən “O” –yam, 
Mənim keçmiş vəzifəli  atamdandır, atmaram, 
Xətrimə dəyməz millətim, hörmət edib, təbimə, 
Özü gətirib qoyacaq,  cibə, dözəcək yenə. 
**** 
Yazdığım qanun, qərarla xeyrimi mən qoruram, 
Bölməm  onu haqq istəyən kimsə ilən, mən varam, 
Ağa – nökər sistem xoşdur, harda ki, mən ağayam, 
Qoymaram  ki dəyişməyə, qolu zorlu, pulluyam, 
Mən məhkəmə, həm parlament, polisəm - hamısıyam, 
Polis, məhkəmə heç atmaz, olar  mənnən - o mənəm, 
Onlar  haqqa, ədalətə satmaz məni -  o özüməm, 
Çünki Heydər səhvsiz qurub - varlı, məmur  xidmətnə, 
Heydər demişkən, dözümlü xalq dözəcəkdir yenə! 
**** 
Əlavə : əlacı nədir? 
Çərşənbə, 19 Mart 2008 
------------------- 
Qəlb məhbəsi 
 
Məhbəslər bölünər iki dəstəyə, 
Biri can üçündür - fiziki məhbəs, 
Ağlına gələni  edə bilmirsən, 
Bütün həyatını məhdud keçirsən, 
Fiziki məhbəsin ətraf dünyadır. 
*** 
Elə məhbəs var ki - qəlbin məhbəsi, 
Sən daim onun daxilindəsən, 
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Özün yaradırsan, o səninlə gedir, 
Ağlın çatan zaman sərhədd dəyişir, 
Hara getsən, gecə - gündüz nə etsən, 
Sən həmişə iki növ məhbəsdəsən. 
*** 
Divarı görsənməz qəlb məhbəsinin, 
Himi - sənin bütün keçmiş tarixin; 
Divarı  ənənə, mədəniyyətin, 
Bütün adət, inam, nağıl, miflərin; 
Suvağı ictimai əxlaq, dəyərlər; 
Bəzəyi ən yeni bilik, fikirlər. 
Bu məhbəsin qəribə xassəsi vardır, 
Ordan çıxmaq yalnız səndən asılıdır, 
*** 
Onu yarıb çıxmaq gör necə çətindir, 
Onunçün sökəsən, gərək üç qatı 
Bəzəyi, suvağı,  bir də divarı, 
Hər qatda nə qədər qatlar da vardır? 
Sənin biliyindən ağlından asılıdır, 
Məhbəsdən əbədi  çıxa bilməzsən, 
Nə eləsən də sən, gəlib yenidən, 
Hörüləcəkdir o, sənin çevrəndə, 
Yeni divar, suvaq, yeni bəzəkdə, 
Yeni məhbəs bir az azadlıq olar. 
*** 
Azad olmaq istəsən sən qətiyyətlə, 
Özünə adətə,  gərək keçmişə, 
Ənənə, məntiqə  qalib gələsən, 
Sökməyə divarı qabil olasan. 
*** 
Buradan qaçanlar iki növ olar: 
Oğru, dələduzlar, bir də yalançılar; 
Alimlər, müdriklər, yaradıcılar, 
Üsyankar, mühəndis, ixtiraçılar. 
Orada əbədi dindarlar olar! 
Oranı əbədi seçib yaşarlar. 
13 Aprel 2008 
------------------- 
Nədən olur 
 
Səbəbi tap, nədən olur? 
Ömrü boyu insan tikir, 
Məqsəd tutur, arzu edir, 
Hey çalışır, zəhmət çəkir, 
Arzuları qurtaranda, 
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Onun  axır, sonu gəlir. 
*** 
Nədən olur fağır insan, 
Tez allanır yaxınına ? 
Yadlar buna cürət etməz, 
Səbəb budur: halal insan, 
Kəf gözləmir yaxınından. 
*** 
Nədən olur,  iki qanad, 
Öz əksinə hava çırpır?, 
Quş  havada qalır, uçur. 
*** 
Qadın kişyə naz  edəndə, 
Məhəbbətin gücü artır. 
İnsan yoxsul, ac olanda, 
Zəkası da  yaxşı artır. 
*** 
Nədən olur   ata – ana, 
Uşaqları hey danlayır, 
Böyüyəndə səfeh çıxır, 
Çünki təlim, öyüd əvvəl, 
Böyüklərə lazım gəlir. 
*** 
Əksli  şeylər birləşəndə, 
Nədən olur, bir şey olur? 
Ayıranda  heç nə olur, 
Nədən olur, tək olanda, 
Tənha insan gücsüz olur? 
Cüt olanda güclü olur. 
6 İyul 2006 
 
P.S. 
Nədən olur çalışsan da, 
Iş düzəlmir, ha baxsan da, 
Yüz ölçüb çox, danışsan da, 
Camahatı  allatsan da, 
Iş düzəlmir, arzu yetmir? 
*** 
Səbəb odur - vaxtı deyil, 
Bu işinin düzəlməyi, 
Səhv layihə qurmusan sən, 
Gerçəkliyi bilməmisən, 
Gücünü düz ölçməmisən, 
Elm, ağıla  çatmamısan, 
Qətiyyətin çatmır sənin. 
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*** 
Ağa deyər sür dərəyə 
Baxmaz da heç bağ, bərəyə 
Arabaçı düşünməz ki, 
Özün qoyub o gicliyə? 
8 Aprel 2008 
------------------ 
Təriflə məni 
 
Tərifləyim səni, təriflə məni, 
Vəzifə böləndə unutma məni, 
Baxıram bizim ekrana, 
Uyuyuran gözəl sözlərdən, 
Həyat necə yaxşı görsənir, 
Rəhbər və işi  necə təriflənir, 
Elə bil  ki, cənnətdəsən sən, 
Beynim elə bil ki, bağlanıbdır, 
Zavodların, Konstruktor bürolarının, 
Fabriklərin bağlanmasını, 
Işsizliyi, pulsuzluqu unutmuşam, 
Unutmuşam dövlətin nadanlığını, 
Öz vətənindən insanları, 
Didərgin salmağını, 
Hər şeydən rüşvət yığmağını. 
Tərpənmək halında deyiləm, 
Bir az da keçsə danacam, 
Dövlətin müdafiəni təşkil etməməsini, 
Erməninin 7 rayonu tutmasını, 
Əhalini qırğına verməsini, 
Doğrudan dövlət nə ilə məşqul idi? 
Lakin qəfildən xilas oluram, 
Özümü inkar etməkdən : - 
Baxıram rus kanallarına, 
Baxıram öz həyatıma, 
Oyanıram dərin yuxudan, 
Həyatın gerçəkliyi  ayıldır məni! 
1998 
------------------ 
Təkəm 
 
Təkəm bu dünyada, bir dostum yoxdur, 
Qardaş, bacıdan da bir haray yoxdur, 
Biri dedi: “ görüm, işsiz qalasan” 
Digəri : “ tufağın, sənin dağılsın” 
Səhvin başa saldım, o -: “düşmən”- dedi, 
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Hərəsi özüçün yaşayıb  dedi : - 
-Mənə dəxli yoxdu, mənə dəyməyin” 
-Tanışım ki, yoxdur, necə eləyim, 
-Mənim vaxtım yoxdu, nəyimə lazım, 
Pulu olan  biri - nadan, gic çıxdı. 
Eşitmədi böyüyü  pulu dağıtdı, 
Evi alar deyib, arvad almadı, 
Aldatdı, borcunu boynundan atdı, 
Bu ailədə belə, birlik olmadı, 
Mən çox dedim, bilən olmadı, 
Təklikdən də ağır dünyada nə var? 
Güc, həvəs, inkişaf birlikdən doğar! 
Özgələr həyatı  birgə qurdular, 
Bizdə nadanlıq oldu, uzaq oldular. 
Üz - üzə durmuşam, indi gerçəklə, 
Sığınacaq haqda mən düşünürəm, 
Yad ellərdən kömək, çox gözləyirəm... 
Bu dövlət, cəmiyyət, vəhşi olubdur.... 
Qruplar rəqabətdə, keçib hədləri, 
Kapitalizm hakim, olandan bəri.. 
Güclülər yaşayır, pozub əxlaqı, 
Zəyiflər xərcinə, əzib onları. 
Yeni mədəniyyət, adət yaranır, 
Yeni pozğun əxlaq, davranış gəlir, 
Siniflər yaranır: kasıb, varlılar, 
Burda nə ədalət, nə də düzlük var, 
Doğulur təzaddan vəhşi cəmiyyət, 
Əxlaqı pozmaqla - edir rəqabət, 
Vecinə deyil, kim, necə yaşayır, 
Birlikdə olanlar yaxşı yaşayır! 
Sosializmdən qaçıb bəxti sınayır, 
Vuruşur insanlar yaşamaq üçün, 
Hakim sinfin xeyrin əvvəl güdməklə, 
O sinfin yazdığı qanun, qərarla, 
Yaşayır ... onlar.... 
31 Yanvar 2008 
---------------- 
Tofhid Müəllim 
 
Müəllimlərdən dərsi aldı, 
Bəşəryətə müəllim oldu. 
Həyat yolu, yaddaşı da, 
Daim ona müəllim oldu. 
 
Hər fikrini, düzü yazdı. 
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Müşküllərin həllin tapdı. 
Qaranlığı yardı açdı, 
Hər bucağa işıq saçdı, 
Tofhid müəllim, nurlu müəllim. 
 
İşığını elmdən aldı, 
Işıqlandı hər təlimdən, 
Öz işığı yüz qat artdı, 
Arta - arta Günəş oldu. 
 
Kifayətdir, bəsdir dedi: 
Biri yeyir, biri baxır, 
Biri qurur, biri tıxır, 
Rüşvət alır, imza atır, 
Şıllaq atır, çırtma çalır, 
Bunun sonu hara axır? 
 
İşsiz, qoydu, hökuməti, 
Şor - çörəyə bəsdir, dedi: 
-Mənim qidam reallıqdır, 
Neynirəm mən  kifunəti. 
 
Açdı, yazdı, araşdırdı, 
Sirrin acdı o rejimin: 
-“Hər bir işi yaman yaşdı... 
Şikəst bitib iç skeleti. 
Kökündədir hər nadanlıq, 
Əzəlini yazandandır, 
Nə əkibdir, o da bitib”. 
 
Sona çatsın bu idarə. 
Xilas olsun hər füqarə. 
Öz ağlının qüvvəsilə, 
Cəmiyyətin qərarılə. 
 
Belə qurdu Tofhid müəllim, 
Gələcəyin qurluşunu. 
İnsanlığa, ədalətə, 
Var ol dedi, alqış dedi. 
Yaratdığı Rasional 
Cəmiyyətin  təlimini, 
Insanlara bəxşiş verdi. 
30 Yanvar 2007 
------------------- 
Xəyanət və yaxşılıq 
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Proloq : 
Bir yad köməyimlə irəli keçdi,. 
Yazdığım kitaba bir rişxənd etdi, 
“Yazma”- deyib, hey yanımdan keçdi, 
Alışdı, paxıllıqdan yandı, göyərdi, 
Qutardım,- “qoymaram  yayasan”- dedi, 
-“Məni  də müəllif  yazmasan ona”. 
**** 
Bir nadan yan aldı, şirin dil tökdü:- 
“Hörmətin var eldə, bu kollektivdə, 
Onlara deginən  mənə səs versin, 
Bir millətik, ona, xidmət edərik”, 
Seçilib sonra hər şeyi  dandı, 
“Nə demək?, mən özüm layiqəm”- dedi. 
**** 
Epiloq:. 
Xəyanət baş verir, bir yol taparaq, 
Rahatlanır sonra – nişan alaraq, 
Biri başa  çatır, birin tapdaraq, 
Odur ki, demişlər müdrik insanlar, 
“O şey ki, varındır -qiyməti yoxdur, 
O şey ki  yoxundur -qiyməti vardır”, 
Ailə olsa hamı, hər gün  görünsə, 
Heç bir kəs düşünməz, kim yoxdur orda, 
Öz yaxın qohumun, insan görməsə, 
Çox darıxar onsuz, axtarar tapsın. 
Səninlə olana qiymət ver,  insan, 
O vaxta ki, onsuz sən qalmamısan, 
Qayğısın onun çək, hörmət et, sev sən, 
Bir gün olmayanda nə edəcəksən? 
**** 
Yaxşılar yaşayır, sevən yar  üçün, 
Yanan qardaş, bacı, dostları  üçün, 
Nadan yaşayır öz  cibi, varıçün, 
Yaxın, yadı soymaq, aldatmaq üçün. 
25 Mart 2008 
-------------------- 
Zaman çönər 
 
Zaman çönər, tarix yeni dövr edər, 
Şair gərək daim zamana baxsın, 
Yaxşı – pis qarışar, insan baş açmaz, 
Gördüyü hər eybi açsın, ağartsın. 
*** 
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Mənafe toqquşar, güclü baş olar, 
Pul hakim sayılar, insan  çaş qalar, 
Yalan bərk çığırar, düz yalan çıxar, 
Özün itirməsin, xalq ilə dursun. 
*** 
Maddiyyət güc gələr, şair ac qalar, 
Hakimlər qudurar, tərif yazdırar, 
Dövlət şair sözünü də satın alar, 
Ac da olsa şair, xalqla bir olsun. 
*** 
Şairə yaraşmaz vəzifə alsın, 
Dövlətin verdiyi mükafat alsın, 
Haqqı, ədaləti, bir ada satsın, 
Dövlət varlınındır; o, xalqın olsun. 
*** 
Hey dünya fırlanıb irəli getsə, 
Gah xeyrə, gah şərə; sağ - sola getsə, 
Padşahlar dəyişsə, ölkə  titrəsə, 
Xalqı unutmasın, qabaqda olsun. 
*** 
İküzlü şairə  şair demərəm, 
Düzü  deməyənə şair demərəm, 
Qorxudan susana şair demərəm, 
Gördüyü düzü desin, səmimi olsun. 
26 Mart 2008 
---------------- 
Yalandı bu 
Sən işini sərvaxt tut, həmişə yalandı, bu, 
Rüşvəti vaxtında ver, hələ ki amandı, bu, 
 
Bir klan sorur vətəni, xalqa tutmur üzünü, 
Bütün əmlak, pul, torpaq, gəlir əlinə keçmiş. 
Zaman keçir ümidsiz, yazıq asır özünü, 
Uzaq  ölkəyə neçə insan  çörəyə getmiş, 
Əlinə dəyənək al, qudurmuş qaplandı bu, 
Şirnisin cibinə sal, get, hələ imkandı bu. 
 
Kəsib məzlum fağırın, hər yandan qabağını, 
Hara çönsən, nə etsən, orda hazır durubdur, 
Sanki quluna deyir: - ver xərci, allam canı, 
Alışıb o müftəyə, hüququ unudubdur. 
Cəhd etmə o söz qansın, anlamaz, nadandı bu, 
Əl çək bu işdən yenə, bir klana zamandı bu. 
 
Fəqirə pay-gəlirdən, torpaqdan, aman yoxdur, 
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Gəl yaşa görüm burda, sən, qəhrəmansan əgər. 
Düzə hörmət, vəzıfə, iş, həyat, imkan yoxdur, 
Duxun var, etiraz et, ədalət varsa əgər. 
Dərinə getmə, baxmaz, dedisə - alandı bu, 
Şükr elə, həbs etməyib, haqqı da danandı, bu. 
Bazar, 20 May 2007 
----------------- 
Xoşum gəlir, düz söhbətdən 
 
Hara gedib səmimiyyət, 
Yorulmuşam yalan sözdən, 
Sözdə  məna, dəyişibdir 
Xoşum gəlir, düz söhbətdən. 
**** 
Bizə dərman bu həqiqət, 
Çoxdan itib təmiz söhbət, 
Hörmət pulla alır qiymət, 
Bazar alıb hakimiyyət, 
Edir bizi qulu, xəlvət, 
Əsər yoxdur mərifətdən, 
**** 
Sosializm vardı bir vaxt, 
Vardı qayğı, düzlük o vaxt, 
Çox komunist, çıxdı frıldax, 
Kapitalizm gəldi bivaxt, 
Əsər yoxdur, ədalətdən. 
**** 
Qiymət yoxdur düzgün sözə, 
Darıxmışam  düz əmələ, 
Dəyişibdir dəyərlər də, 
Insan alşır  dəllalığa, 
Xoşum gəlir  həqiqətdən. 
**** 
Insan görüb, sözün düzü, 
Yazmış əxlaq əsrlər üzü, 
Gərək dözsün, insan üzü, 
Gərək tapsın, insan, düzü, 
Dəyişməsin pula düzü, 
Tofid deyər daim düzü, 
Xoşum gəlir ədalətdən. 
**** 
Pul olubdur əsas dəyər, 
Yalan, tərif qəlbi əyər, 
Insan ömrü puç əriyər, 
Bu hökumət nəyə dəyər? 
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- Öz cibinə verər dəyər, 
Onun xeyri olub dəyər, 
Yorulmuşam yalan sözdən, 
Sən de şair ədalətdən, 
Yaddan çıxmış insanyətdən. 
**** 
Xoşum gəldi şair səndən, 
Sən de gəlsin, həqiqətdən, 
Mərifətdən, ülviyyətdən. 
Yorulmuşam eşitməkdən, 
Pərvanədən, qızıl güldən, 
Qərənfildən, sevgilidən 
Xoşum gəlir yenilikdən. 
**** 
Gəlib çatdıq pis zamana, 
Həyat düşür, pis sahmana, 
Düz bir yana, səhv bir yana, 
Dövlət lazım, haqqı qana, 
Tuta düzü, bərk dayana, 
Şair lazım, yana – yana, 
Yaza düzü, xalq oyana, 
Xoşum gəlir təkamüldən 
Çərşənbə, 26 Mart 2008 
------------------- 
 
 
 
Vətənindən mühacir gedir 
 
Bu son gün öz vətənindən mühacir gedir, 
Əzabından yorğun, naçar, didərgin gedir, 
**** 
Yalan vədlər, haqsızlıqa dözmədi məzlum, 
Vətənində insanlıq  da  görmədi məzlum, 
 
Nəyə əlin uzatdısa aldı əziyyət, 
Rəhbərlərdə məsuliyyət, vicdan, mərifət, 
 
Hüquqları sayılmadı, söndü vətəndaş, 
Sözü, işi sayılmadı, oldu adidaş, 
 
Bu həyata gəlmişdi ki, yaşasın xoşbəxt, 
Lakin gördü, boşdur ümid: - o gəlib bivəxt, 
**** 
“Ata – ana, vətən” - deyir, didərgin gedir, 
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Qəlbdə vətən, dövlətinə nifrətdən gedir, 
Düz hökumət, vicdan deyib, dərdindən gedir, 
Ağlayaraq, oğul, uşaq mühacir gedir. 
 
Bu son addımıdır, üsyankar gedir, 
Bu ölkədə dözməyib məcburən gedir. 
16 Mart , 2008 
T. Mehdi bu şeri İsveç səfiliyindən 
Sığınacaq üçün anket alandan sonra 
dərindən təsirlənib yazmışdır 
------------- 
 
Yaman dələduzdu bu 
 
Dövlətimiz müstəqildir, daha azad, qorxusuz, 
Həm Moskvadan, həm vətəndaş olan millət qaradan, 
Cüzi  yardım edir, bəzən  bəzilərə, qələtsiz, 
Satır özü tacir olub neftdən, küri – qaradan, 
Deyir yardım göndərmişəm, get al da, gözləmə, di, 
Bank deyir, az summa idi, qurtardı daha getdi, 
Qalmışam dövlət  əlində, yaman dələduzdu bu, 
Hər işi yarıtmaz, fitnə, kələk, günümüzdü bu, 
*** 
Bağlayıb xalqın zavodun, işin öz keyfinədir, 
Ağlna gəlsə, baxmaz xeyir - şərinə, edəsidir, 
Ağa olub xalq puluna, onu boş sərf edəsidir, 
Salmaz saya cəmiyyəti, soruşmaz, vecinədir? 
Acdımı, susuzmu, xəstə,  işsizmidir, düzü bu, 
Qalmışam – heyif- əlində, yaman dələduzdu bu . 
*** 
Xalqın yaratmış olduğu  zavodu, fabrikanı, 
Bütün  sərfəli torpağı, yaxşı bazar - dükanı 
Salıb  öz adına  varlı, məmur, qoruyur onu, 
Guya, özəlləşib, salır, kapitalizmə yolu. 
Deyir: “ ildə  otuz faiz, yüksəlirik, sevinin”. 
Xalq  kasıblaşır qiymətin artımından, düzü bu , 
Hər əməlində bir əmma, köhnə dələduzdu bu. 
*** 
Nə faiz? - gözə soxursan ay fırıldaqçı, lotu , 
Bu faizlərin bilirsən, xalqa  ki dəxli yoxdu, 
Nə vaxt almış bir əmlakdan, gəliri kimsə? -Yoxdu. 
Gəlirin sahibi yenə dövlət və varlı  ağa, 
Xalqsa yenə qul edilib, dövlətlə sahibkara, 
Qazandığı rüşvət olub, məmur cibinə gedir, 
Bir parçası da məmurun dostu tacirə gedir, 
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Tayı yoxdur ki, dünyada, əndazənin, düzü bu, 
TiVi-də səhərdən dili  ilan, çox qorxuncdu bu . 
*** 
Məzlum cəmyətin başına hər günü torba tikir, 
Hər işinə böyük addım, qələbə adı verir, 
Ermənisə gündə atır, hey əsgəri dənləyir, 
Tutub beşdə bir torpağı, çox didərgin inləyir, 
Keçdi il, yenə işsizəm, yerə baxıb keçirəm, 
Necə yaxşı deyim faizə, mən inana bilmirəm. 
Çaşbaş olub mən qalmışam, yaman dələduzdu bu, 
İşi fitnə, fəsad, hiylə, sifəti arsızdı bu. 
*** 
Eyləyib özünü cümlə hakim  xalqın varına, 
Səmərəsiz  idarəsi tamam çıxıb axrına , 
Qanun verən, fərman verən haqqın alıb əlinə, 
Tacir olub, cibin güdür, qalmaz xalqın halınə. 
Qanunu, fərmanı verər, özü də icra edər, 
Elə yazar, qoşar, sonda, büdcəni  özü yeyər. 
Tapılmaz bir kimsə buna kontrol edə, cəza ilə, 
Lüdoviki ötüb keçib, diktator kapriz ilə, 
Tikdiyi, qurduğu nə var, çoxu özünün olar, 
Durub başımızda yaman, düşməyə fikri də yox, 
Balaca, ondan uzaq ol, kəndirsiz, quduzdu bu, 
Yaman xəlvət yolları var, vecsiz dələduzdu bu. 
*** 
 
Gah burada, gah orada, rayonda konsert verər, 
Görəsən nədir ki belə, bayramdı, nolub axı? 
Xeyr, əzizim, yeni tələ,oyunlar, beyin yumaq, 
Həqiqəti, haqsızlığı bilməkdən yayındırmaq! 
Erməni də təccüb edir, Azərbaycan dövlətnə: 
Torpağını qoyub, qaçmış, davam edir işrətnə, 
Şənlik, bayram, kef məclisi, unutmuş Qarabağı. 
Mat qalmışam Tofid məllim, ziyada qanmazdı bu, 
Kəndiri qırıb xalqından qaçan, o donquzdu bu. 
*** 
Qulaq, gözün yumub xalqdan qaçırlar rəhbərləri: 
- Bilməsin, nə eşitməsin, görməsin həqiqəti, 
Lakin saysız görüşürlər, xarici ağalarla, 
Xidmətlərin gözə soxur, baş əyir yalvarmaqla: 
“ABŞa, Qərbə görün, necə  biz canla xidmətkarıq, 
Misterlərə, müsyölərə nefti də bağışladıq, 
Turba çəkdik, neft - qaz sizin, qaytarın Qarabağı, 
Yeddi rayon getmiş, milyon, qaçqın da aşdı dağı”. 
*** 
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Lakin gülür, Qərb ağalar, bu qondarma dəlilə, 
“Siz verdiniz, biz qaytaraq? - özünüz qaytarın siz! 
Ödəyək biz giclərin yernə? - Bu ki, səfeh xülyadır! 
Sizin dərd əxlaq, insanlıq və demokratiyadır” 
Qərb nefti sorur: ” Deivid  cheers, suck up, dələduzdu bu, 
Xalqdan qaçdı, tora düşdü, yamanca uduzdu bu” . 
 
Bazar ertəsi, 6 noyabr 2006 
------------------- 
Təkrar seçki günü 
 
Seçki günüdür, guya, qanun pozan dairədə, 
Guya yeni seçkidir, qanunla bu  dairədə. 
İşləyir - on üçü may iki min altı ildə, 
Qoca seçki maşını,  həmişəki dəmində, 
Ustası çoxdan ölmüş, qurdlara da yem olmuş. 
*** 
Yüz on beş dairədə  seçki qanuni olmuş, 
Yazıq on dənəsində , guya qanunsuz olmuş, 
İşləyir maşın çax-çax, səhər tezdən  başlamış, 
Sifarış veriləni,  guya   deputat seçir. 
*** 
Seçki maşının səsi, tülkü, riyakar xain, 
“Demokratiya, qanun, qalib gələcək, bilin”, 
Deyib- tökür, vicdanı rütbəyə satmış xain. 
*** 
Kül üfürür insanın, həm dünyanın gözünə, 
Maşın, villa, hər xeyri alır, nə vecinə, 
*** 
Şənlənir TiVi, radio, prezident aparatı, 
Yeni addım atırıq, keçirik  demokrati, 
*** 
Nə deyim, necə deyim, inkar edim özümü? 
Keçmişi ta unudum, buna  inanım indi? 
*** 
Yaxşı qanun yazacaq, guya məclisi milli? 
Eşidəcək, görəcək tədbir hökumət indı? 
“Nəyi dedin, düşündün”- həlli tapacaq indı? 
*** 
Guya dərddən canımız, həyamız qutaracaq? 
Azad demokratiya, düzlük, hörmət olacaq? 
*** 
Azərbaycan dəyişib cənnət - məkan olacaq? 
Türmələr boşalacaq, adam adam olacaq ? 
Əsgərə sapoq, paltar, dava - dərman, alacaq 
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*** 
Nitq söyləıyib baxaraq, biz qüvvətlənəcəyik? 
Guya ki, erməniyə  tez qalib gələcəyik? 
*** 
Çox artacaq pulumuz, cibdə öz işimizlə, 
Hələ  işsizimiz də tapacaq  işi bizdə, 
Hökmən yardım alacaq bütün kasıblar bizdə? 
*** 
Kasıbçılıq ötəcək, rüşvət də kəsiləcək? 
Şikayətə nə lüzum, hamıya iş gələcək? 
Hamya,cibə baxmadan, həkim, dava verəcək? 
*** 
Heydərin klanı gəldi, insanlıq öldü, getdi, 
Otuz altı il keçdi, ona inam da getdi ! 
*** 
Xəstə həkimsiz qaldı, verməyə pulu da yox, 
Ağızda dişi, paltarı, qidası, meyvəsi yox, 
** * 
Asdı özün  çox insan, “necə edim”- deyərək, 
Rəhbər saxtakar oldu, düzlük, əxlaq deyərək, 
*** 
Pulgir, rüşvət artdı ki, əxlaq, insaf pozuldu, 
Təki qoysun yaşayım,-“pulum malım hamısı, 
Rəisin olsun”- deyib, insan bir  yoxsul qaldı, 
*** 
Seçin deyir, saxtakar, yenə həmən o cürə. 
Fisqu ficurun belə davam etməsi üçün, 
Oğul Heydərin ali postda qalması üçün, 
Nəvə Heydərə asan estafet vermək üçün, 
Məmurun ağalığı, villası, cibi üçün, 
Aşnası, oğlu, qızı, nəvəsi, nəsli üçün. 
*** 
Yaddaş oyanır, deyir, inanma o kafirə! 
Çax- çax baş aparacaq, dəyirman öz işində! 
 
Bazar, 14 May 2006 
İşsiz günlərimdə yazdım. 
---------------- 
Yeni havalar çalınır 
 
Başdan gələn  qaydalar, 
Axıb tutur  hər yeri, 
Bircə ağa kefinə, 
Qurban olur çox keflər, 
Həyat tərzi dağılır, 
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Yeni həyat yaranır, 
Kimə yaxşı, kimə pis. 
*** 
Biri ağa olmaqçün, 
Nə oyundan çıxmayır, 
Xalqı müti  qul olub, 
Hər havanı  oynayır. 
Köhnə nizam pozulur, 
Yeni  nizam qurulur, 
Təşviq, reklam fırlanır, 
Yeni hava çalınır, 
Yeni biri yüksəlir. 
4 İyul 2006 
---------------- 
Yandım Tanrı 
 
Qaldım yenə pis nəfskar əlində, 
Canım yandı xain rəftar əlindən, 
Ömrüm getdi, qaldım nadan əlində, 
Yandım tanrı xain insan əlindən, 
**** 
Mən istərəm sakit olum dünyada, 
Yaradım, söz deyim yenə şurada, 
Yaxşı hörmət edim yaxına, yada, 
Aldanıb yanıram,  nadan əlindən. 
**** 
Idarə bacarmır, işin qaydasın, 
Eləməz bir işi,  xeyri  olmasın, 
Eşitsin müdriki, xalqına yansın, 
Bizə nicat yoxdur, rüşvət əlindən. 
**** 
Gah qiymət qaldırır, gah tarifləri, 
Başı çatmır baxıb ərzi  anlasın, 
Düz düşünüb düzü, qanıb anlasın, 
Millət doyub nadan dövlət əlindən, 
**** 
Sevirəm düzlüyü, dəyər, qiyməti, 
Müdriki, əməyi, əxlaq - hörməti, 
Mühit hey sınağa çəkir mərfəti, 
İnsan sınır!,  nadan mühit əlindən. 
**** 
Dünyanın qaydasın anla Tofid sən, 
Barış, şikayəti  azca  elə sən, 
Həyat mübarizə, ona qarış sən, 
Haqqı danış, qaçma zülüm əlindən. 
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**** 
Nəyçün hər şey kamil -sən deyən olsun, 
Dünyada birlik, sülh, ədalət olsun, 
Elə o işi ki, gücünə  olsun, 
Sən, özün dəyiş, tut dünya əlindən. 
8 Mart 2008 
P.S. 
Dünya qaydasını özü yaradır, 
Sevgi, nifrətdən doğub yaranır, 
Mənfi müsbət işdən, birgə yaranır, 
Müsbəti sən artır, qaçma mənfidən, 
Xeyir – şər  tənliyin yarat yenidən. 
--------------- 
Zərdablı Şirinə cavab 
 
Çox danışıb səs salma, 
Küçədə səs var neynim, 
Suyun yoxsa, mən neynim , 
Söznə baxan yox, neynim, 
Ay nədəndir, nədəndir? 
-Bu, o gəvəzədəndir. 
*** 
Şikayətdən başlama, 
Nə işin var, özün gör, 
Məndən sənə həyan yox, 
Rəisəm əvvəl məni gör, 
Bütün bunlar nədəndi? 
-Hamsı  mənşəsindəndi. 
*** 
Rəyət içər çirkabdan, 
Məmur  içər bulaqdan, 
Su kasıba haramdır? 
Məmur yoxsa, nadandır? 
Bütün bunlar nədəndi? 
-Hamsı bu rejimdəndi. 
*** 
Avtobusda yeri yox, 
Basabasdır  qayda yox. 
Benzin qalxdı minbərə, 
Solyarkada urvat yox, 
Bütün bunlar nədəndi? 
-Hamsı bu sistemdəndi. 
*** 
Pulun yoxsada neynim, 
Qarnın acsa da neynim, 
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Arayışın pulun ver, 
Get gələ düşsən neynim, 
Bunlar belə nədəndi? 
- Hamsı  idarədəndir. 
*** 
Günəşlidə kulub yox, 
Oxumağa qəzet yox, 
Iclas üçün otaq yox, 
Dərnək,təlim imkan yox, 
 
Mədənyət bura gəlsin, 
Yazdım bunu düzəltsin, 
Bakı şəhər hakimi, 
Prezident də qarışsın, 
 
Ey vah! sonra nə oldu ? 
Burda talkuç ucaldı. 
Bütün bunlar nədəndi? 
- Hamsı xəyanətdəndi. 
2 İyul 2006 
------------------------ 
Söylə, nədən olur? 
 
Söylə, nədən olur? 
İnama heç nə qalmır. 
Bu gün həqiqətsə, 
Sabah yalan olur. 
Dünən yalansa, 
Bu gün doğru olur. 
Söylə, nədən olur? 
Şair yanıb, yazır, 
Yandırır, o,  yaxır. 
Prezdent təqaüdü 
Alan kimi,.. susur. 
Susur, vicdan səsi. 
Elə bil ki, yoxmuş, 
Onun vicdan səsi. 
Hər şey boş imiş, 
Yazdıqları sözmüş, 
Yazıq hey  edirmiş, 
Qarın davasını. 
Şairlik  bu imiş. 
Yazıq... 
Söylə nədən olur?, 
Prezident də birdən, 
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Qayğı çəkən olur, 
Şairə, rəssama , 
Mahnı oxuyana, 
Yazıçıya ... 
Verir xalq malından, 
Əlavə təqaüd. 
Başqaları halsız, 
Işsiz, xəstə, 
Həkimə də pulu, 
Yox, versin, sağalsın. 
Canın qoyur, 
Xalq yolunda, 
Siyasəti araşdırır, 
Tapır axmaqlığı, 
Sistemdə nadanlığı, 
Açır düzgün yolu, 
Başa salır, yaxşı yolu, 
Göstərir o, nəyi, 
Etmək olmaz! 
Heç yaramaz diktatura, 
Xalqa, yaxşı həyat qura, 
Prezident görmür bunu? 
Bu yazıqlar necə, 
Nəfsə əsir olub, 
Satır azadlığı, 
Vicdanını pula. 
Əsil  həqiqəti, 
Sənəti, əsəri, 
Göydə qapıb, 
Təqaüdü. 
Lazımdırmı bizə, 
Xalqın  boğazından, 
Kəsilmiş o pulla, 
Alınmış həqiqət, 
Yazılmış o əsər, 
Oxunmuş o mahnı? 
Bu pula alınmış, 
Yalnız  yalan olar, 
Saxta olar, təhrif olar. 
1 Fevral  - 10 Avqust 2007 
--------------- 
Hamı bəli söyləyir 
 
Bu gün hamı hər sözə bəli söyləyir, 
Hər sözün  cavabında bəli deyirik, 
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Bəli sevindirir, həvəsləndirir, 
Yoxlara yox demişik, bayram edirik. 
**** 
Işlərimiz bəlidən yaman düzəlir, 
Kef - əhvalımız kökəlir bəli sözündən, 
Bəli olan  cavablar necə şirindir, 
Biz cana doymuşuq xeyr, yox sözündən, 
**** 
Insanları alçaldıb daim yox sözü, 
Bəlidən yaranır yeni cəmiyyət, 
Bəli, zaman çönübdür bəliyə tərəf, 
Bəli  - deyib tutur, təmiz  bir niyyət. 
**** 
Bəliyə layiq yeni davranış gəlir, 
Münasibətə cavablar yalnız bəlidir, 
Yeni ağıl cəmiyyəti bəlilə gəlir, 
Insan yaxşı davranır, bəli eşidir. 
Sevgili sevgisinə bəli söyləyir, 
Bəli sözü insanı idarə edir, 
Bəli münasibəti evlərə girir, 
Bəli eşitmək üçün  insan dəyişir. 
11 May 2008 
---------------------- 
Güc ver tale dözə bilim 
 
Güc ver tale pisə qarşı dura bilim, 
Mənə qurlan o məkrlərə baxa bilim, 
Hələ davam edən hiylələri  aça bilim, 
Güc ver tale  çətinliyə dözə bilim. 
*** 
Xeyir verib pislikləri çox görmüşəm, 
Mən özümə layiq hörmət görməmişəm, 
Bu illəri mən havayı  gözləmişəm, 
“Səbr et”- deyib yaxşı günü gözləmişəm, 
Öz xoşumla necə böyük səhv etmişəm, 
Öz evimdə bir ilana yer vermişəm, 
Güc ver tale səhvlərimə dözə bilim. 
*** 
Hər gələn gün ümidimi qırır, gedir, 
Cavanlığım hissə - hissə qopur, gedir, 
Məhəbbətə şərik yoxdur, yanır, gedir, 
Xəstəliklər növbə tutub gəlib gedir, 
Güc ver tale bu zamana  dözə bilim. 
*** 
Arvad əksimə uşaqlara təlim verir, 
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Elm sözünə üz turşudub rişxənd edir, 
Ona baxıb uşaq mənə şübhə edir, 
Yadlar məndən xeyir alır, “sağ ol” deyir, 
Güc ver tale bu təzada dözə bilim. 
*** 
Öz evimdə haqqım yoxdur ağzım açım, 
Topladığım biliklərdən söhbət açım, 
Uşaqlara xoşbəxtliyin yolun açım, 
Evi atıb yaşlı vaxtda hara qaçım? 
Güc ver tale  qocalığa  dözə bilim. 
*** 
Yanıram mən xeyli baxıb bu günümə, 
Necə olub mən dözmüşəm pis günümə, 
Hər sözümün əksin deyən bu Günümə. 
Dözə -dözə mən gəlmişəm son günümə, 
Güc ver tale  öz əksimə  dözə bilim. 
*** 
Neftdən bizə xilas yoxdur, səhv əldədir, 
Ağlı yoxdur, o pulları  yan xərclədir, 
Xalq kənarda, başına da, kül ənnədir, 
Bunlar hamsı tam qurulan bir fitnədir, 
Güc ver tale fitnələri aça bilim, 
Insanları aydın başa sala bilim, 
Çaşanları  düzgün yola sala bilim. 
22 May 2008 
---------------------- 
Toy bayramdır gündə bizim ölkədə. 
 
Həbsdə qalıb bizim torpaq hələ də, 
Erməni də güllə atır dəyqədə, 
Hökumətdə qeyrət yoxdur dəf edə, 
Toy bayramdır gündə bizim ölkədə. 
**** 
Hakim dəstə gündə bir şey uydurur, 
Kef etməyə çoxlu  bəhanə qurur, 
Erməni də yazıq görüb qudurur, 
Məmur sinfi  xalqa qanı uddurur, 
Kef qurulur gündə bizim ölkədə. 
**** 
Rüşvət yığır, məmur cibi hey dolur, 
Vətəndaşın işi düşsə pis olur, 
Üstü bəzək olan  eyibli olur, 
Getdikcə hər gizli, gəlir faş olur, 
Həqiqət görsənir insan mat olur, 
Toy bayramdır gündə bizim ölkədə. 
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**** 
Bir zaman gələcək neft qutaracaq, 
Nə elm, nə texnikadan əsər qalacaq, 
Torpaqları tutub məmur alacaq, 
Qalan əhali məmura nökər olacaq, 
Qaçan qaçıb yerdə yazıq qalacaq, 
Imkan tapan başın alıb qaçacaq, 
Garabağdan xalqın əli çıxacaq, 
7 rayon gavura peşkəş qalacaq, 
Iqtidar da yeni hava çalacaq, 
Yeni miflər xalqın başın qatacaq, 
Özünə yeni tərif, mahnı qoşacaq, 
Toy bayramdır hələ bizim ölkədə. 
12 May 2008 
--------------------------- 
Qiymət görmədim 
 
Məsləhət vermişəm çoxlu insana 
Ağıldan zəyifə, çaşan insana 
Zorla elətmişəm düzgün addımı 
Alıb xeyirini, keçib hamını 
Lakin qanmaz olub saymayıb məni 
Danıb öz borcunu,  insani Məni. 
Çox azı saxlayır, yadında səni, 
İnsanlıq, əxlaqa   rəayyət edir. 
Səndən nə lazımdır istismar edir, 
Verdiyi sözünə namərdlik edib, 
Yenə öz xeyrini birinci güdür, 
Görmədim özümə dünyada qiymət, 
Almışmı bir kimsə layiqli qiymət, 
Ana vətəninə, kəndi, elinə, 
Özgəyə  etdiyi yaxşı işinə ? 
Varmı yaxşılığı unutmayan kəs, 
Niyə yaddan çıxır yaxşı bir əməl? 
Tapmacadır bu sual hamıya əzəl, 
Özgə malı hamıya yaman xoş gəlir, 
Yaxşılıq  hamıya  təbii gəlir, 
Hər kəs öz dilində yaxşılıq deyir, 
Yaxşılıq görəndə yamanlıq edir, 
**** 
Bu işin mənasın gəlin anlayaq, 
Yamanlıq görəndə heç vaxt çaşmayaq, 
Yaşanan həyatla gəlin barışaq , 
Təbii səbəbi var hər iş əməlin, 
Hamı yalnız əvvəl özünü güdür, 
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Özgə hər insanla rəqabət edir, 
Istifadə edib özgə köməyin, 
Əvəzin vermir ki, rəqib yaransın, 
Yamanlıq edir ki, rəqib olmasın, 
Hamıdan qabaqda özü dolansın, 
Axmaq günə düşür yaxşılıq edən, 
Deyir: “bu belədir”- dünyanı görən, 
Bu səbəb insanı  uzaq saxlayır, 
Hər yoldan keçənə yaxşı olmaqdan, 
Ehtiyat eləyir, peşman olmaqdan. 
6 İyul 2008 
------------- 
 
 
Ehtiyac güc gəlir. 
 
Genlərdən, mühitdən insan törəyir, 
Əsas xasiyyəti göylərdən gəlir, 
Üç amil insanla daim yoldaşdır, 
Dördüncü həyatdır, o daha başdır, 
Insanın addımı necə aşkardır, 
Ailənin hər üzvü başqa – başqadır, 
**** 
Qaranlıq yoxdur ki, təccüb edəsən, 
Onun addımına şübhə edəsən, 
Məlumdur addımı, onun əvvəldən, 
İnsan, doğulub, insan  olandan, 
Hər işə yaratmış lazımı alət, 
Lazımı  davranış, lazımı halət, 
Hər günə hazırdır lazımı üzü, 
Hər üzə göstərir lazımı üzü, 
*** 
Şirin nemət, para, əmlak xoş gəlir, 
Ehtiyac güc gəlir, əxlaq enilir, 
İnsan güclü olsa qürür oyanır, 
Görüb azadlığı atın oynadır. 
*** 
Paxıllıq yaranır, özgə yaxşısa, 
Azadlıq  çoxalır, biliyin olsa , 
Pul artanda insan çox azad olur, 
Biliksiz azadlıq lazımsız olur. 
*** 
Sevgini  görməsən sevgi oyanmır, 
Aldanan insanda inam da qalmır, 
İnsan cilddə olur, daim cild biçir, 
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Nabələd görəndə  o qorxuducu, 
Imkanlı, bilikli, mədəni, qoçu, 
Dayılı, dövlətli,  yaxud köməksiz , 
Kasıb, mərhəmətli, evsiz – eşiksiz, 
Səmimi cildindən birini  geyir. 
 
Bəzən birin, bəzən,  neçəsin geyir, 
Dini paltar geyib lap həccə gedir, 
Məqsədlərə görə cildlər  geyilir. 
 
İnsanı tanımaq əgər istəsən, 
Gərək öz ağlına ümid edəsən, 
Cildlərin çıxarıb, düzü görəsən. 
11 İyul 2008 
Gücüm çatmır 
 
Ürəkləri dəlib deşən havar səsi, 
Qətl - qırğında, güllə altda kömək səsi, 
Muğam deyən xanəndənin gözəl səsi, 
Sevgi, həsrət, ümid deyən həzin  səsi, 
Oyandırır gövrək qəlbi, titrəməsi, 
Gücüm çatmır sona qədər eşitməyə. 
**** 
İşsiz,  kasıb, xəstə olan vətəndaşın , 
Kömək deyib bir qapını tapmaması, 
“Hara gedim, neynim deyib” – karıxdığı, 
Əlac deyib qəlbdən yanıb ağladığı, 
Hallandırır, gücüm çatmır, durum baxım. 
**** 
Sən ey tanrı məzlumlara imdad eylə, 
Boynu yoğun məmurlardan xilas eylə, 
Həkim gəzən o qadına tifil ilə, 
Gücüm çatmır dərdlərinə şərik olum. 
*** 
Gündə neçə əziyyətlər gəlib çıxır, 
Neçə insan pis qanundan göyə çıxır, 
Nadanlığın qarşısında insan baxır, 
Dövlət ağzı  təriflərlə dolub axır, 
Işsizliyə, qaçqınlığa   bəzək yaxır, 
Gücüm çatmır sakit baxım dələduza, 
*** 
Təzadlarla dolub daşan bu həyata, 
Diktatorun yaratdığı  nadanlığa, 
Bu küllüyə, fitnələrə, qatışığa, 
Evi satıb rüşvət vermiş o məzluma, 
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Xarici çox bəzək olan görüntüyə, 
Lakin onun içindəki  iyrəncliyə, 
Qanun deyib, haqsız yatan məhbus üzə, 
Qonaq  görsə çaşıb qalan qadın göznə, 
Düzü səhvi qarışdıran insanlara, 
Anlamayıb qovğa edən nadanlara, 
Gücüm çatmır sakit baxım, qəmlənmədən. 
*** 
Harınlamış məmurların vədlərini, 
Rüşvətxorun eyham vuran sözlərini, 
Ağasına  yalan qoşan mədhlərini, 
Gücüm çatmır əsas tapım eşitməyə. 
*** 
Uydurulan hekayəni dinləməyə, 
İşsiz qalan  müdrikləri seyr etməyə, 
Falçıların  yalanların eşitməyə 
Gücüm çatmır - düzü danıb, səhv deməyə. 
9 May - 26 İyun, 2008 
-------------- 
İnsanın həyatı 
 
İnsanın həyatı bir tamlıq olur, 
İnsanın həyatı hekayət olur, 
**** 
İnsan insan ilə daim inləşir, 
Yaşamaq məqsədi irəli çəkir, 
Əxlaq, adət yaranır nəzarət edir, 
Ailə, qəbilə, icma  yaranır, 
Insan da, icma da oxşar davranır, 
Hər biri özüçün daim çalışır, 
Nəyi qurban verir, nəyi qazanır, 
Dövrlərdən həyatın sikli törənir, 
Doğulma, böyümə, qocalma, ölmə, 
Bəbə, uşaq, cavan, yaşlı, qocalıq, 
İlk anlama, təlim, müdrik, bəbəlik. 
**** 
Budda demiş belə müdrik bir kəlam 
“Çoxluqlar məhv olur, təkə çevrilir,” 
Təklərdir əbədi qalan dünyada, 
Hər şey formasını daim dəyişir, 
Gəldiyi formaya  çevrilib düşür, 
Doğulduğu kimi bir gün yox olur, 
Görünməz dünyada məlumat olur, 
Yenidən toplanır, materya olur. 
**** 
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Insan daim qalır iki əkslikdə, 
Maddiyyət və əxlaq idarə edir, 
Hansı güclü olsa ora əyilir, 
Ağılın miqdarı çox təsir edir, 
Seçimin qərarın ağlımız verir, 
İnsanı ya xoşbəxt, ya bədbəxt edir, 
İnsan, ailə, icma  özünə edir, 
Ağıllı olanlar ortayla gedir. 
**** 
Bu ortanı gərək insan anlasın, 
Ağıllı balansı  gərək yaratsın, 
Heç nəyə üstünlük gərək verməsin, 
Birin digərinə qurban verməsin, 
Sonra nəticədən peşman olmasın. 
*** 
Icmada, ailədə nadan olanlar, 
Öz işin düzəldib kənar qaçarlar, 
Borcunu unudub qaçan insanlar, 
Özünü, icmanı bədbəxt edərlər, 
*** 
İnsan insan ilə xoşbəxtlik tapar, 
Həyatı birlikdə uğurlu qurar, 
Ailə, icma, dövlət birliklə qalar, 
İnkişaf, xoş həyat, gələcək yalnız, 
Birlikdə verilən qərarla olar, 
Birlikdə edilən  tədbirlə olar. 
Hüceyrə almasa qonşudan təsir 
Məhv olma proqramı özü işə düşür 
Bu vacib qanundur, siz gəlin bilin 
Bir birinizlə daim yaxşı inlənin 
*** 
Etdiyi səhvləri uşaq, cavanın, 
Diqqət verilməyib əldən qalanın, 
Şəri qoca vaxtda qarşıya çıxar, 
Əlacı da olmaz, əzablar artar. 
Öz  günahlarına  insan hey baxar, 
Düzəldə də bilməz, ürəkdən ağlar, 
Qocalıq günahı yumaqçün deyil, 
Qocalıq əkdiyini biçməkdir sən bil. 
 
26 İyun 2008 
-------------- 
Şorun tərifi 
 
Canım, gözüm dadlı şorum, 
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Yoxdur sənə heç bir  sorum, 
Əl çəkmərəm səndən bir gün, 
Vurulmuşam o gün bu gün, 
Sənsən mənim əsas qidam, 
Çox yesəm də yorulmaram, 
Çörək sənlə yaxşı gedir, 
Pirojnalar, tortlar bişir, 
Sən həyatın əsasısan, 
Sümük üçün kalsiumsan, 
Bir az qatıq, yağ qatanda, 
Dadın artır dadlı qida , 
Çoxü büzür sənə ağzın, 
Pendir yeyir, baxıb arğın, 
Tərs düşəndə  tez - tez işi, 
Sənlə qurur yalnız işi, 
Çətin günün sən dostusan, 
Hörmətlisən, xilaskarsan,” 
Xalqa daim  qalacaqsan, 
Gözəl göyçək şor xanımsan, 
Xolestrin yoxdur səndə, 
Sən yaxşısan, ağappaq üz, 
Pendir nədir?- burselyoz , 
Dəllal bəzən  laf eləyir, 
Səni yağa  tay eləyir, 
Ayran qatır, su da qatır, 
Qiymətini o  qaldırır, 
Xoş adına qəsd eləyir, 
Sonra deyir, utanmadan, 
“Yağ da birdir, şor da birdir, 
Qazanc gəlsin, pul da birdir,” 
Lakin sənin öz yerin var, 
Heç nə səni əvəz etməz ! 
 
28 İyun 2008 
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Müəllif: Tofhid Mehdi. 
Bu kitab elmi-publisistik əsərdir. 

 
Kitabdan gənc nəsil, tələbələr,  

müəllim və şagirdlər və  
hər kəs fayda ala bilər. 

 
Bakı şəhəri 

 
Rasional Cəmiyyət Uğrunda   

İctimai Birlik 
 

Yeni Rasional Cəmiyyətə qoşulun. Xoşbəxt olun. 
Bu cəmiyyət Tofhid Mehdi tərəfindən kəşv edilmiş ən rasional - 

kamil, ədalətli, effektiv, ağlauyğun cəmiyyət quruluşudur.  
Burada insanlar rasional həyat tərzi ilə rasional cəmiyyət quruluşunda 

yaşayır, kollektiv ağılla idarə edirlər, rasional dünyabaxışları özləri 
dərk etməklə qəbul edirlər. 

Həyatınızı və cəmiyyəti rasional edin . 
 

http://rational.sayt.ws 
 
 


