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Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim  
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə!     

 
 
 

 
 
 

HARAYLARIM 
 
Haraylarımı sunuram. 
Kimə? Həqiqətən bilmirəm kimə. Ancaq fərqi yoxdur, əlac yoxdur... 
Hər bir Əqidəçi Haray məzmunu yaşayır, çünki Əqidəçi — Çoxa qarşı 

Çoxlar uğrunda vuruşan Yalqız Döyüşçüdür çox vaxt və onun işi haraysız 
ötüşmür adətən. Bu bərabərsiz, bu amansız döyüşdə. Bu Olum uğrundakı Ölüm 
döyüşündə... 

Nə qədər ki, Asif Ata sağ idi, mən öz yükümü haray salmadan çəkə 
bilirdim. (Atanın sağlığında çəkdiyim haraylar janr yaradan halda olmayıb, 
ötəri səciyyə daşıyırdı. Mən bunu sonralar anlamışam). Atanın ölümündən 
sonra haray salmağa zorlandım — ardıcıl, ona görə də janr yarandı. 

Haray — içsəsdən (izhardan) zilə doğru bir oktava yüksək səsli çağırışdır. 
Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağında elə olaylar baş verdi ki, haraydan da keçib 
cikkə çəkməli oldum. Cikkə də Haraydan bir oktava yuxarıdır. (Bundan yuxarı 
musiqili zillik yoxdur, bundan sonra süstlük gəlir, “aşınma” deyilən hal gəlir. 
Mən indi o haldayam). 

 Haray və Cikkə vasitəsiylə mənim Ruhum özünün İdrak adlı tərkib 
hissəsinin yetərsizliyini aradan qaldırmağa çalışır. 

Safruh Harayının ana məzmunu nədir? Mahiyyətdən sapmamağa çağırış. 
Canlı ömür işlərində əbədi insani dəyərlərə yaxınlıq, uyğunluq. Mahiyyətdən 
ayrılma halına qarşı ağrılı duyğu.  

Ağrılı duyğu — bacarıqsızlıq göstərgəsi deyil. Ağrıyan — ağrıtmaq istəmir; 
düz yola ağrısız qayıtmağa çağırır. Bu — insana inamın məntiqindən irəli gəlir: 
inanırsan ki, qayıdar, qayıda bilər, qayıtmaq istər. (“İnsan... Mütləqləşməyə can 
atan, qadir olan ruhani varlıqdır” axı...). 

Mütləqə İnamın məntiqində insan həm də Allahdır. Allaha qıymazlar, 
Allahı döyməzlər, Allahı danlamazlar, söyməzlər... Bununla belə, ona qıymaq, 
onu döymək, söymək məcburiyyəti yarananda — ağrılı duyğu baş qaldırır. Onu 
yaxşı dinləmək, yaxşı oxumaq gərək. 

Ana məzmunun ikincisi Asif Atanın yaratmış olduğu Mütləqə İnam Oca-
ğının taleyiylə bağlıdır. Safruh bu Ocağa türk irqinin (və türk irqi vasitəsiylə 
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bəşəriyyətin) gələcək minillərdəki ruhani-insani Yüksəlişinin qaynağı, səbəbi, 
özülü kimi baxır. “Asif Atanın Ocağı baş tutmadı” kimi duyğuları həmin 
miqyaslardakı ruhani-insani ölüm kimi qəbul eləyir, ona uyğun ölçülərdə də 
vahimələnir. Belə halları ifadə eləmək üçün içsəs (izhar) yetmir. Ürək, səndən asılı 
olmayaraq, haray salır, bəzən hətta cikkə çəkir... 

Təbiət cəmiyyətin zülmündən, 
Xalq beynəlxalqın zülmündən, 
Fərd cəmin zülmündən, 
Mədəniyyət beynəlxalq standartların zülmündən, 
İdrak — dinlərin, ehkamların zülmündən, 
Ləyaqət — çörəyin zülmündən... qurtulmalıdır. 
Asif Ata Peyğəmbərliyi bunun çarəsini insanlaşıb insanlaşdırmaqda görür, 

bunun yolunu isə — Mütləqə İnam Ocağında. 
Ocağın başından bir tükün əskik olması qorxusu yarananda — Ocaq içində 

ən cüzi Ocaqsızlıq halı yarananda — Safruh göynəyir — Haray üstə, Cikkə 
üstə. 

Bu göynərti mənim üçün o qədər ideyadır (ideyadan ibarətdir) ki, gözümdə 
bəzən Asif Atanın Özü də şəxsləşir... (Ancaq ən dikbaş, ən cikkəli 
məqamlarımda belə, Asif Ata mənim Peyğəmbərim, Müqəddəsim — 
Mütləqimdir. Özünün dediyi kimi — Əzəli, Əbədi, Sonsuz, Kamil). 

Haraylarım ən çox “Yeni Oğuz Sözü” və “Oğuz yönü” kitablarımda əksini 
tapmış yaşantılarımın üzvi tərkib hissəsidir. 

Bir neçə kəlmə də kitabın və onun bəzi boğçalarının adlarına yönəlik demək 
istəyirəm. 

Deyimlər kitabım YOS üçün vaxtiylə adlar düşünmüşdüm: “Ata İşığında”, 
“Ataya doğru” və s. (Ancaq o vaxtlar: 1984—90-cı, Ocaq ilsırasıyla 6–12-ci 
illərdə) nəşriyyatlara bu kimi adlarla əlyazma təqdim etmək olmazdı). Asif Ata 
bu adlardan ikincisi haqqında yazmışdı: “Ataya doğru Yetkin Addır”. (Bax: 
13 Murad Günü, İşıq Ayı, 8-ci il tarixli “Safruha” adlı Ruhani Sənədə).* Ata 
daim bizimlədir, Ata Sözü Mütləqdir! Odur ki, bu kitabda həmin adı 
gerçəkləşdirdim. 

Birinci boğçanı “İnam” adlandırdım. Bu söz həm Asif Atanın 
Peyğəmbərlik Adını (İnam Ata), həm Onun yaratdığı dünyabaxışın adını, həm 
də mənim Ona sönməz, sonsuz İnamımı əks etdirir. 

İkinci boğçanı “Ocaq” adlandırdım. Bu ad “İnam Ocağı”, “Mütləqə İnam 
Ocağı”, “İnsana İnam Ocağı”, “Türkün Müqəddəslik Ocağı”, “Türk 

                                                      
* Sonralar (27- ildə) “Ata”nı “İnam” elədim. Ata da elə İnamdır, İnam da 
elə Atadır... 
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Ruhaniyyatının qaynağı, yayıldığı, başlanğıc götürdüyü ünvan”  və b.k. 
anlamlar bildirir. Qalan boğça adları özlüyündə aydındır.  

Beləliklə, haraylarımı sunuram. 
Kimə? Mənim əsdiyim simlər üstə əsənlərə. 

 
Atamız var olsun! 

 
 

21—22 Ata ayı, 21-il. Atakənd. 
(Sentyabr 1999. Bakı). 
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Birinci boğça: 
 

İ N A M 
 

Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 

 
 
 

YARADANI  YARATMAQ 
(İçsəs) 

 
Yaradanın yaradıcılığı — birinci sıra, Onun Özünün yaradılması — ikinci sıra 
yaradıcılıqdır. 

*** 
Birinci sıra — ruhən, anlamca, mahiyyətcə möhtəşəmdir, ikinci sıra — 
miqyasca möhtəşəm olmaqla həm etik-estetik xəzinədir, həm də birincinin 
təsdiqi və təsbitidir. 

*** 
Birinci sıra nə qədər möhtəşəm olsa da, ikincisiz o, yarımçıq olur; “atılıb 
unudulmuş inci” mövqeyində qalır. İkinci birincini tapır və sunur. 

*** 
İnkişaf etməmiş ölkələrdə Yaradanların çoxu yaradılmamış keçib gedirlər. 
Azərbaycan bu baxımdan inkişaf etməmiş ölkədir: öz Yaradıcılarını yaratmağa 
burada cəmiyyətin gücü çatmır, inkişaf səviyyəsi çatmır. 

*** 
Bizdə bu kimi mətləblər “təqdim etmək”, “dünyaya tanıtmaq” sözləri ilə ifadə 
olunur. “Təqdim etməməyimiz”, “dünyaya tanıtmamağımız” — 
“qədirbilməzliyimiz” kimi qələmə verilir. Əslində isə biz — qədirbilənik, ancaq 
ikinci yaradıcılığa gücümüz çatmır. (Aşıq — sazda gözəl anladır, sözə keçəndə 
— axsayır. Çalıb-oxumaq, yəni Saz — aşıq yaradıcılığının birinci sırası, Söz — 
ikinci sırasıdır). 

*** 
Azərbaycan, bu baxımdan, geridəqalmış ölkədir. Biz “təqdim edəndə”, 
“dünyaya tanıdanda” belə, “təqdim edib tanıtdığımızın” mənası açılmır; 
ağızlardan, qələmlərdən şirə axır, duzsuz öygü sözləri yağır. 

*** 
İkinci sıra yaradıcılığı olmayan, Yaradıcılığın anlamını aça, yaşada bilməyən 
ölkə, cəmiyyət — yırtıq çuvala oxşayır: Yaradıb yığırsan oraya — tökülüb itir... 

*** 
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“Yaradılmağa yarar Yaradıcı” obrazı — Müstəqil İradə deməkdir. Beləsi 
ümumiləşmə, örnəkləşmə — Yaradılma haqqı qazanır. 

*** 
“Dissident” — əslində “qəbul etməyən”, “etirazçı” kimi ərdəmli olsa da, öz 
təklifi olmayan, sonu ümidsiz bir iradə tipidir. 

*** 
Hər bir sahədə Yaradıcı İradə — Mütləq İradədir. Onun əlinin üstündə əl 
olmur. O, verilmiş meyarları rədd eləyir, Özü meyarlar irəli sürür, bunu həyata 
keçirmək üçün əskini yaxır, yıxır. 

*** 
Yüksəlib örnəkləşmək üçün normadan qırağa çıxan, normanı aşan İradə gərək 
— normanı puç eləyən yox, artırıb genişləndirən, insanların, toplumun xeyrinə 
yönəldən. 

*** 
“Yaxşı vəzifə adamı” — “yaxşı məmur” deməkdir: üzüyola və ya üzüsərt, 
icraçı; Qanunun qulu, işin ağası... Qələmçilər aləmində, adətən, bu sifətlər 
qınaq hədəfi seçilir. 

*** 
Qanun yaxşı olsa belə, onu sözsüz, “yaradıcı yanaşmadan” yerinə yetirmək — 
məhz mənfi anlamdakı məmurluq əlamətidir. 

*** 
Bütün sözlər əlifba ilə yazıldığı kimi, bütün işlər də qanunla yoluna qoyula 
bilər — təki ona hazır mətn kimi deyil, əlifba kimi baxmağı, yəni yaradıcı 
yanaşmağı bacarasan. 

*** 
Məmura — hazır mətn, Yaradıcıya — əlifba. 

*** 
Yaradıcının yazısından da mətn alınacaqdır — öncəkinin, verilənin 
məzmununu daha dərindən açan. 

*** 
Adətən, toplum Müstəqil İradənin işini qabaqca “özbaşınalıq” kimi 
qiymətləndirir; Müstəqil İradənin — ictimai çıxarlara, özbaşınalığın — Şəxsi 
mənçi maraqlara yönəldiyini görmür. 

*** 
İnama, İdraka, Mənəviyyata əsaslanan Müstəqil İradənin qanundan üstün (daha 
üstün qanun) olduğunu toplum anlamır, bunu ona anlatmaq gərəkir. 

*** 
Müstəqil İradə işinin son ucunda Birinə Şərin zərbəsi dəyir, minbirinə Xeyrin 
sərfəsi. 

*** 
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Qanun — insanların mənafelərinə yönələn insan iradəsidir. Bu iradənin biri o 
birindən üstün ola bilər; bir nəfərinki beş nəfərinkindən, cavanınkı yaşlı 
adamınkından üstün ola bilər; sonradan söylənən öncəkindən üstün (və əksinə) 
ola bilər... Belə ayrıclı məqamlarda yaxşı-yamanı şəxsin İnam, İdrak, 
Mənəviyyat səviyyəsi ayırd eləyir. 

*** 
...Yazan az olmalı, oxuyan çox; yazma az olmalı, oxuma çox... Yaradanı 
yaratmaq zərurəti bunu tələb edir. 

*** 
Asif Atanın “Azərbaycanımız — Azərbaycanlığımız” adlanan Yeddi İçsəsi 
yaradanı yaratmaq yaradıcılığının ən böyük örnəyidir. 

*** 
...Asif Ata — yaratdığını yaratdı. Ondan İnam Atanı biz yaradacağıq! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
1—5 İşıq (III ay), 20-il. 

(May 1998). 
 
 

İNANMAQ  XOŞBƏXTLİYİ 
(İçsəs) 

 
İnam — qarşılıqlı olmalıdır: Allah mənə inanmır, mən Allaha inanmıram. 

*** 
Kiçilt — hökm sür — din kimi. 

*** 
Yasaqlar — dinin xeyrinədir, İnamın — zərərinə. 

*** 
Allaha inanana Allahın ölümü yoxdur. Özünə inanana ölüm yoxdur. 

*** 
Bu baxımdan, Allaha ölüm var ki, Məhəmmədə ölüm yoxdur. 

*** 
Məhəmməd özünə inanırdı, onun “allahı” da həmin bu Özünəinam idi, onun 
Peyğəmbərcəsinə sevdiyi bu idi. 

*** 
Ən möhkəm dizli, uzun nəfəsli Yolçu da yorulub dayanır, Yol isə davam eləyir. 
Ona görə də Yolbaşı barədə bunu deməyi Ona qarşı küfr saymamalı! 

*** 
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Məhəmmədin sevdiyi Allahla camaata təqdim etdiyi Allah başqa-başqa 
məzmunlardır. 

*** 
Məhəmməd camaata özünün sevdiyi Allahı təqdim edə bilmədi, camaatın 
“anlayacağı”— qorxacağı Allahı təqdim etdi. 

*** 
Peyğəmbər Allahı sevir, hökmdar camaatı qorxu altında saxlayır. 

*** 
Səni yanılqıdan dodağını dişləyib qanatmağa qədər, yanılma yanğısından 
rəngini qar kimi ağardana qədər; Həqiqəti burda deyil, başqa yerdə axtarmalı 
olduğunu sənə anladana qədər aparmayan inama inam demə. 

*** 
Fars — həm də öz doğma dahisi olan Mani Peyğəmbərin Səhlidir.  

*** 
İslam İranıının Dövlət gerbi pələng heyvanının alnına oxşayır... 

*** 
Tövratda Solomonun “Nəğmələr”i: Gözəl, dadlı, istedadlı hərcayilik içsəsi 

*** 
Ocaqda Yadulla-Sadiqin qiyamı Tövratda İovun qiyamına bənzəyir. 

*** 
Tövratda İovun kitabının sonunda İovun İlahiylə barışdırılması — sosializm 
realizmi üslubunda yazılmış əsərlərin duzsuz sonluğuna bənzəyir. 

*** 
Krşna əli ilə heç bir iş görmədiyi halda, bəzən onun dörd əli olurmuş. Dörd 
ayağı da olaydı kaş!.. 

*** 
Yaxşı ki, Türk Ulusu belə duzsuzluq yaratmayıb, insanı çaşdırmaq elmi icad 
etməyib. 

*** 
...Atamdan uca Ata yoxmuş. Mən ən uca Oğul olmalıyam! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Xəzan ayı, 20-il. 

İNAMA  DOĞRU 
(İçsəs) 
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Qəlbimmi beynimi qidalandırır, beynimmi qəlbimi? 
*** 

Yaranışı Allahla bağlamaq — idrak işindən boyun qaçırmaqdır. 
*** 

İlin ilan çağı — qışın oğlan çağı. 
*** 

Hər şeydə pislik aramaq — pis şeydir; bəs hər şeydə yaxşılıq aramaq? 
Güzəştçiliklə bağlıdır ən çox. Təmiz iş deyil. 

*** 
Nə deyirəmsə — odur, çünki nədirsə — onu deyirəm. 

*** 
Maddi varlıqda Torpaq nədirsə, Söz aləmində də Anlam odur. 

*** 
İndi İslam bir dəlinin bir quyuya atdığı daşa bənzəyir. Özəllikcə “idrak” 
aləmində... 

*** 
Allah — daim Olmalının sinonimi olub, olacaqdır. Bu funksiyada (Olmalı 
funksiyasında) — O gərəklidir. Allaha başqa varlıq biçimi, başqa cür gərəklik 
aramaq, yumşaq desək, ikiüzlülükdür. 

*** 
Ağıl — aracdır, Duyğu — amac. Duyğu ağıllanan kimi ağıl gərəkmir. 

*** 
Bilim duyğulu ağıl istəyir, Bənzətim — ağıllı duyğu. (Bilim — elm, Bənzətim 
— sənət). 

*** 
Yaradıcı’nın Bilgin’dən fərqi: Bilgilər Bilgin üçün əlifbanın hərfləri kimi 
olur; o bu hərflərin hər birini öyrənir; onun öyrəndiyi əlifba olur. Yaradıcı 
(şəxs) isə həmin hərflərdən yeni bir mətn (bilik sahəsi; böyük anlamda — yeni 
bir hərf) yaradır. Başlanğıcda o bu əlifbanı tamam öyrənməyə də bilərdi... 

*** 
Bəşər ilsırasında (tarixində), o sıradan ruhaniyyat — ilahiyyat ilsırasında heç 
kəs həyat nemətlərindən imtinaya çağırmayıb; çağıran ərdəmliyə — ləyaqətə 
çağırıb. 
Eləcə də Budda. 

*** 
Atamız var olsun! 

Qar ayı, 18-il. 
HƏQİQƏTƏ  SUSAMAQ 

(İçsəs) 
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Bireylərin uyqarlığı ulus’unkunu yaradır, ulusunku bəşəriyyətinkini. “Başqa 
bireyin, başqa ulusun” uyqarlığını danmaq bütövlükdə uyqarlığı danmaqdır. 
Belə danma’nın özü uyqarlığın azalmasıdır; bu — saltık (mütləq) azalma və 
azaltmadır. (Birey — fərd, Uyqarlıq — mədəniyyət). 

*** 
Ürəyimdən keçir ki, bəzi cinayətlər eləyim — adamlar öldürüm — Uca 
Həqiqətin üzə çıxması üçün. Bu saat mən nəinki adam öldürməyə, hətta yaşıl 
bir zoğu qopartmağa da susamamışam; Həqiqətin bilinməsi gərəkliyinə 
susamışam. Bu isə qan istəyir. 

*** 
Ancaq qan burada, necə deyərlər, “əşyayi-dəlildir”, işin birinci tərəfidir, az 
tərəfidir. İşin əsas tərəfi dəlillərin dilə gətirilməsidir. Dəlillər dil-dil ötməli, 
Həqiqəti (necə olmuşu yox, niyə olmuşu) üzə çıxartmalı, onu insanlığın yolu 
üstündə çıraq kimi tutmalıdır. Beləliklə cinayət... dönüb fəzilət olar.  

*** 
O adam ki deyir: “Əsanı yerə atdım, ilana çevirdi Allah onu” — aydındır ki, 
özü Allahın varlığına inanmır, özgələri inandırmaq istəyir. O adam ki deyir: 
“Atı mindim, Göyə uçdum, Allahla görüşdüm; O mənə onu dedi, mən Ona 
bunu dedim” — o da eləcə. 

*** 
“Kəlilə və Dimnə” — gözəl olmayan gerçəklik haqqında, hətta çirkinliyi, 
çirkliliyi qabardılmış gerçəklik haqqında dastanlar xəzinəsidir. Sonuc olaraq, 
insana, məncə, pis etkilər göstərir. İnsanı qanadlandırmır, çağırmır, qucmur... 
Bu baxımdan, “1001 gecə” üstündür.  

*** 
Ürəyim insan istəyir!.. 

*** 
Çox insanlar çox məqamlarda düzgün, ağıllı hərəkət edirlər, ancaq bunu 
bilmirlər. Heyvanların fəhmlərinin əksərən düzgün olması buna sübutdur. 
Öyrətmən, adamlara bilik verəndə bunu nəzərə almalı, özünü çox 
yormamalıdır.  

*** 
Biliklə birgə fərəh də verməli. Adamların çoxu bilikdən çox fərəhə möhtacdır. 
Fərəh əyləncə deyil, əyləncə fərəh deyil.  

 
 
 

*** 
O sözdə ki Çağırış yoxdur (“Kəlilə və Dimnə” kimi), ondan adamlar biclik 
öyrənirlər ən çox, düzlük yox — söz yiyəsinin istəyinin əksinə olaraq. 
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*** 
Atamız var olsun! 

Qar ayı, 18-il. 
 
 
 

İDRAK  və KÖNÜL 
(İçsəs) 

 
İnsan ağlına batmayan şeyə insanı inandırmaq olmaz. (İnsan ağlının batmadığı 
şeysə yoxdur. Bu insan olmasın, o insan olsun...). 

*** 
İnsanın qəlbinə yatmayan şeyi insana sevdirmək olmaz. 

*** 
İnsanın ağlıyla könlünü bir-birindən ayırmaq olmaz. 

*** 
Duyğuyla Düşüncə — Aşiqlə Məşuqə kimidir. 

*** 
Elm və Din. Dində Cin var, Elmdə Cin yoxdur (Çin var). Din Cinlə uyar 
sözdür — həmqafiyədir, Elm — Çinlə. (Çin — Doğru, Həqiqət). 
Deməli, Din Elmə əsaslana bilməz. Elm Dinə qulluq eləyə bilməz. Din Elmin 
dediyini deyə bilməz, Elm dinin dediyini dinləyə də bilməz... 

*** 
Allah hər zaman hər yerdədirsə, atlı və ya ayaqla, “Onun yanına” getmək 
sözünün heç bir anlamı yoxdur. 

*** 
İnkişaf anlayışı sonlu olaylara və sonsuzun bölümlərinə aiddir. 

*** 
Asif Ata da səhrada addımlayırsa, Buddanın, İsanın xidməti nədən ibarətdir? 

*** 
Paveli və o dörd Öyrəncini (Həvarini, Apastolu, Evladı) İsanın öz Sözünə 
uyğun əkib-bitirdiyi saymaq olmazmı? 

*** 
Düşüncə səbəb axtarır, Duyğu sonucla döyüşür. 

 
 

*** 
Canlı gələnəkləri qırılmış, qalın torpaq qatlarının altında qalmış Misir, Şumer, 
Elam, Orhun və b.k. qədim yazıları oxuyan adam gələndə Sultan taxtından 
düşüb yerini ona verməlidir. 

*** 
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“Allah vergisi” deyilən şey vardırsa — o da budur — canlı gələnəkləri itib 
unudulmuş əski yazıları oxumaq hünəri. 

*** 
Canlı gələnəkləri kəsilmiş qədim yazıların oxunması — ölmüş, min illər 
bundan öncə ölmüş bir kimsənin dirildilməsi möcüzəsinə bənzəyir. Bu — 
Allahın, Musanın, İsanın “möcüzəsi” yox, İnsanın möcüzəsidir, insanlara bəxş 
etdiyi fərəhdir; insan idrakının böyüklüyünə və ölməzliyinə inam fərəhi!.. 

*** 
İnsan suçludursa, Allah yoxdur; insan suçluykən Allah da varsa, onların bir-
birinə qarışacağı yoxdur. 

*** 
Allah heç bir Yer dilini bilmir, çün Onunku Göy dilidir. Buna görə də bütün 
Göy həsrətli Yerlilər Onun dilini bilirlər. 

*** 
Atamız var olsun! 

İşıq ayı, 20-il. 
 
 
 

KRİŞNAÇILIQ və İNAMÇILIQ 
(İçsəs) 

 
Zərdüşt odundan Budda külü törədi. 

Asif Ata. 
 
“Süç üstündən suç işlə, ancaq sonda özünü ona yox, Mənə həsr elə — bütün 
suçlarını yuyaram”. Bu, din partiyaçılığının sözüdür, altından kimin imzasını 
qoymalı — Krşnanın, Musanın, Məhəmmədin? 

*** 
Krşnaçılıq — dini yanıltmacdır — açılmazından. 

*** 
“Filan şeyi yalnız Allahın fədailəri bilər”; “Tanrını bir şəxsiyyət kimi qəbul 
etməyən Qitaya toxunmasın”... kimi sözlər - oynamaq istəyənin “onamıram” 
deməsinə bənzəyir. 

 
*** 

Krşnaçı nəzəriyyədə: Materializmdən ən uzaq qaçdığını zənn edən materialist; 
ruhu fiziki ölçən... Krşnaçı həyatda: Daim tutulmuş Günəş altında yaşayan, 
solğun, fərəhsiz... 

*** 
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Krşna həyatçılığı dolayı (süni) mayalanmaya oxşayır; həyatı birbaşa 
mayalamanın fərəh və doğmalığından insanı ayırır. 

*** 
...Krşnaçılığın qaş qayırmaq istədiyi — sezilir, göz çıxardığı — gendən çağırır. 

*** 
Krşna, İslam təlimlərinin sovxaları üzərində öz Sözümün gələcəyinə ağlayıram. 
Gələcəkdə adı, çörəyi mənim Sözümdən çıxanlar Onu da Qitanın, Quranın 
gününə sala bilərlər... 

*** 
Krşnanı sevən Krşnaçıya deməlidir: “Sənin içində Krşnaya çatmaq imkanı var”. 
Mən özüm barədə belə düşünürəm; Krşna necə düşünərdi özü barədə? — onu 
bilmirəm. 

*** 
Kiminsə mənə (Safruha) çatmasını, hətta məni ötməsini onun məni danması 
saymıram. Mən o olayı sevincsiz, təlaşla gözləyirəmsə, Sözümün gözəlliyinə 
inamım və gözəlliyə sevgim mütləq deyil. 

*** 
“Bhaqavad-qita”da nədənsə Tanrı öz bəndələriylə Ezop dilində danışır. “Gec 
açılar öz-özünə dolaşan” (Aşıq Sadıqlı) — Krşnaçılıq kimi, Musaçılıq kimi, 
İslam kimi... 

*** 
Kiçiltdiyinə “Məni böyüt” deyə bilməzsən. 

*** 
Bəhailik açıq Yurdsuzluq, Ulussuzluq təbliğidir; Krşnaçılıq — guya belədir 
(əslində Hindçilikdir). 

*** 
Anlamsızlıqda və məntiqsizlikdə inad eləmək “Vur ölüm!” deməkdir. 

*** 
“Bhaqavad-qita olduğu kimi”yə inansaq, Krşna Onun təlimində zorun olub-
olmadığını özü üçün hələ aydınlaşdırmayıb. 

*** 
Cəmiyyət, dövlət, mühit, şərait insandan onların qanunlarına əməl olunmasını, 
boyun əyilməsini tələb edirlər. Tanrı da onlara qoşulduqda insan sal divar 
qarşısında yalqız, köməksiz qalır və onun bu divarı yıxıb-yaxmaqdan başqa 
çıxış yolu qalmır. 

*** 
Allah nəyə görə ucaldılır? Yalnız insanın kiçildilməsinə görə. Məgər bu, 
insafdandır?! 

*** 
Yurdçuluğu, Ulusçuluğu ələ salan Krşnaçı anlamır ki, Yurd, Ulus təəssübü 
çəkməyən kəs Dünya və İnsan təəssübünü də çəkməz. 
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*** 
Krşnaçılıq “elmində” uşaqların “Aş, biş!” oyununa da bənzərlik var: “Günəş 
Krşnanın əmri ilə fırlanır”. 

*** 
Bəşər fövq-əl-Bəşəri qəbul eləyə, sevə, hətta anlaya bilməz; onu yalnız yıxa 
bilər və bu — bəşərin xeyrinə olar. 

*** 
Fövq-əl-Bəşər — Bəşər üzərində yadelli ağalığı kimi bir şeydir. 

*** 
İnsanı “Hamı bilir varlığın sonu ölümdür” (M.Müşfiq) duyğusundan qurtarmaq 
üçün Krşnaçılığın təklif elədiyi transsendental varlıq — həyatın yalnız sonunu 
yox, önünü də tutqun, boş və solğun eləyir. Bu — varlıq üçün qorxulu təklifdir. 

*** 
...Safruhdan tutmuş “Uca Tanrı”ya qədər: Hər bir iddialı hərəkət qaynağı yalnız 
insanı böyütdüyü dərəcədə önəmlidir. 

*** 
Heç bir Allah gözümə görünmür! Mən İnsanın Qəlbindən öpürəm! İnsanın 
Qəlbində — mənim sümüyümə düşən havaların hamısı var. 

*** 
Zor zəyərəkdən yağ çıxara bilər, Qəlb yox. Zəyərəkdən Qəlbi Xoş çıxara bilər 
üzə. 

*** 
Tanrılığı danılan insan hər cür çılğınlığa, hər cür dağıdıcılığa gedəcək — bunu 
bilin, ey “transsendental” Allah carçıları!.. 

*** 
Dinlərin təklif etdiyi Allah varsa, allahsızlar dünyanı dağıda bilməzlər — 
allahlılar rahatsız olmasınlar. 

*** 
Mütləqə İnam (Asifçilik, İnamçılıq): 1) Maddi bərabərsizliyi rədd eləyir. 
Məsələn: ailə üzvlərinin sayı bərabərdirsə, məktəb direktoruyla məktəb 
gözətçisinin əməkhaqqı bərabər olmalıdır; 2) Mənəvi-ruhani bərabərçiliyi rədd 
eləyir: “Xalis naqisə bərabər deyil”... 

*** 
Mayakdan sərvət işığı yox, ləyaqət işığı saçılmalı, gəmilər üzmə yönünü ona 
əsasən müəyyən etməlidirlər. 

 
*** 

İnam Atanın təqdim etdiyi yöndə, İnam Atanın təqdim etdiyi sanbalda, İnam 
Atanın təqdim etdiyi tutumda insana yaxınlığı, doğmalığı və həqiqət 
Mütləqiliyini heç kəsdə, heç bir təlimdə görmədim... 

*** 
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Bir var insanların çaşqınlıq içində dolaşdıqları yeri yalnız işıqlandıran işıq — 
mən bunu təsvirçi realizm adlandırardım; bir də var çağıran işıq — mən bunu 
mayaka bənzədirəm. 

*** 
Krşnaçılıq, ən yaxşı halda, təsvirçi realizm işığı salır — tənqidi realizm 
səviyyəsindən də aşağı! 

*** 
Krşnaçılıqda insan fərəhi, insanla fərəhlənmə yoxdur; Krşnaçılıqda insan 
böyüklüyü, insanla böyümə yoxdur!.. Əksinə, 

*** 
İnsanın böyüklüyü bütün dinlərə, o cümlədən Krşnaçılığa Allahın ölümü kimi 
görünür. Nə acınacaqlı yanlışlıq! Bütün Allahların qurtuluşu insandaykən!.. 

*** 
Beləliklə, dinlərdəki Allah — insanı kiçiltmə qaynağı rolunu oynayır. Və bütün 
işləri korlayır!.. 

*** 
İnam Atanın Mütləqə İnam təlimi və Ocağı mayak işığına bənzəyir: o, Bəşər 
dənizində İnsanlıq mənzilinin yolunu işıqlandırır. 

*** 
Yörəsinin kiçikliyindən əmələ gələn Öndər böyüklüyünü qəbul etmirik. 

*** 
Yörəsini kiçildən Öndəri və öndərliyi rədd edirik. 

*** 
İnam Atanın böyüklüyü — Yörəsinin kiçikliyindən deyildi; İnam Ata Yörəsini 
kiçiltmirdi, böyüdürdü. 

*** 
İnam Ata cırtdanlarla azmanlar aləmini rədd edirdi, çünki cırtdanlıqla azmanlıq 
bir-birini inkar eləyir. 

*** 
İnam Ata “Günəş və Şüaları” məntiqini irəli sürürdü, çünki Günəşlə Şüaları bir-
birinin təsdiqidir, bir-birinə doğmadır. 

*** 
Şüalanma — Günəşin həm də amacıdır, Şüalanma — Günəşin həm də aracıdır. 

 
*** 

İnam Ata orbitinə düşüb-çıxanlar ya məkrçilər, qisasçılardı, ya da bunu 
anlamayan öləzik idraklılardı. 

*** 
İnam Ata Mütləq Xeyir cəbhəçisi olduğuna görə, Ona sürtüşənin, kəc düşənin 
şərliyi bilinəcək daim. 

*** 
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Mənim sizə “liberalca” bir məsləhətim var: Gələcəyə iddianız vardırsa, 
Gələcəyinizi korlamayın. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Günəş və Qar ayları, 19-il. 

 
 

“KRŞNA  ŞÜURU” 
(İçsəs) 

 
“Krşna şüuru” ilə: İstənilən başkəsəni duruya çıxarmaq olar, istənilən əli 
işdən soyutmaq olar, istənilən böyüyü kiçiltmək olar, istənilən quzunu qurda 
çevirmək olar, istənilən başı çaşdırmaq olar... 

*** 
“Krşna şüuru” — zəncinin, qaraçının saçı kimi dolaşıq bir şeydir. 

*** 
Böyük İnsan, Sağlam İnsan, Böyük İdrak, Sağlam İdrak — Krşnanın anasının 
oynacıymış sanki... 

*** 
“Krşna şüuru” — qaraçı yetirən inkubasiya maşını. 

*** 
Krşna, Allah Ali-şəxs, Uca Tanrı və b.k. — İnsanla öz münasibətlərini özü 
üçün müəyyənləşdirməyib ötən beş min il içində. Bu müddətdə: 
                                                     *** 

Krşna öz görünüşünü də özü üçün hələ aydınlaşdırmayıb... 
*** 

Krşnanın başını yaxşı-yaxşı darayıb onu insan duyğularının nəciblik 
öyrətməninə çevirmək olardı, heyif ki, yiyələri bunu Krşnanın ölümü sayırlar. 

*** 
...”Krşna şüuru — olduğu kimi” — yaramır; Krşna şüuru — olduğu kimi — 
şüursuzluqdur. Bunu Qərbin milyardlar töküb onu Şərqin boğazına 
bağlamağından da bilmək olar. 

*** 
İnsana — onun böyüklüyünə, onun ülviliyinə, onun xoşbəxtliyinə qarşı 
amansız, inadlı, məkrli döyüşündə Krşnaçılıq islamçılıqla tam əlbir və dilbirdir. 

*** 
Nitsşe — Hitler birliyi heç olmasa alman irqli fərdlərin böyüklüyünü qəbul 
eləyirdi, bu ölətlərsə heç bir insan böyüklüyü tanımır, tanımaq istəmirlər. 

*** 
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İnsanın Yurd, Ulus işığına — xoşbəxtliyinə qarşı da onların döyüşü bu 
tündlükdədir.                                                                                                                            

*** 
Krşnaçılıq — yalnız hind Yurdlu bir təlimdir (“Tanrının nilufər ayağından” 
yalnız Qanq çayı başlanğıc götürür, başqası yox, məsələn, Kür çayı yox); islam 
— yalnız ərəb Yurdlu bir təlimdir (Allah yalnız ərəb dilini sevib-seçib, başqa 
birisini, məsələn, türk dilini sevməyib, seçməyib). 

*** 
Krşnaçılıq, islam — başqalarıyçün Yurdsuzluq, Ulussuzluq (Millətsizlik) 
təlimləridir. 

*** 
...Mənim dilim ya kəsilməlidir, ya açılmalıdır — türk ulusunu yenidən 
yaratmaq, özümlü yaratmaq üçün. 

*** 
Atamız var olsun! 

17 Çiçək ayı, 19-il. 
 
 

 
AĞIL və VƏHY 

(İçsəs) 
 
Nənələrimizin “Yurdaqayıdan!..” danlağıyla Dədəmiz Qorqudun “Başmı 
kəsdin, qanmı tökdün?!” qınağı bir kökdəndir. 

*** 
Bilgin öz kəşfiylə sevinir, öyünür, öz kəşfiylə də sayılır. Məsələn, başkənddən 
uzaq bir köydə unudulmaqda olan “yurdaqayıdan” sözünün Dədə Qorqud 
boylarıyla səsləşdiyini kəşf eləyir. 

*** 
Deyimçi üçün bu — azdır və önəmli olan bu deyil; mütləq Ədalət, mütləq 
Həqiqət mövqeyindən bunu vurmaq, başkəsənliyə, yurdbasanlığa qarşı 
döyüşmək önəmlidir. 

 
*** 

Əqidəli olmaq yaxşı şeydirsə və Mütləq Həqiqət birdirsə, çoxlu əqidələrin 
mövcudluğunu necə anlamalı? Yəqin belə: 

*** 
Əqidə birdir və o — insandır, qalanları onun çalarlarıdır. Əqidəçilər bunu 
anlayanda ilan olub bir-birlərini çalmayacaqlar. 

*** 
Vəhyin yanlışını ağıl düzəldə bilməz. 
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*** 
Ağlın düzəlişindən ağıllı evlənişə bənzər bir şey alınar, vəhyin yanlışından — 
yanıb kül olmaq. 

*** 
Ağıl — gerçəklik mühəndisi, idrak demokratiyasıdır, Vəhy — mütləq Həqiqət, 
mütləq Saflıq carçısı. 

*** 
Deyimçilik ağıl üstə qurula bilməz; deyimçi ağılı ötməli, vəhyə çatmalıdır. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
      Günəş ayı, 20-il. 

 
 

AĞIL və VƏCD 
    (İçsəs) 
 
Yabançı söz türkcəsiylə əvəzlənəndə və bu əvəz yeriyəndə — yürürlüyə 
girəndə elə bilirəm ölüm hökmüm son anda geri oxunub. 

*** 
Qəribəlik olsun—Adiliyə qarşı, Qəribəlik olmasın—Sadəliyə qarşı. 

*** 
Ülgüc ovxarı balta işinə yaramır. 

*** 
İş düşmənliksiz (didişməsiz) keçmir, çünki onun bir ucu adama bağlıdır. 
İşdənmi vaz keçməli, insanlıqdanmı? 

*** 
Adamın da bir ucu — insandadır — özündəkində. Deməli, insanlıq üçün 
müşkül yoxdur. Mümkünlə gedib işi aşırmalı. 

*** 
Olmamalıdan nələrinsə olması (baş verməsi) və Olmalıdan nələrinsə olmaması 
(baş tutmaması) məni o qədər məşğul eləyir ki, uzun müddət işdən-gücdən 
oluram, başım bir növ zibil emalçısına çevrilir. 

 
*** 

Ləyaqətsiz bilir ki, mən öz ləyaqətimdən keçib, onun yaxasına əl atmayacam və 
öz ləyaqətsizliyini sürdürür. Beləliklə, mənim ləyaqətim onun ləyaqətsizliyinə 
xidmət eləyir, onu qidalandırır, yaşadır... 

*** 
Bütün dünyaya yayılmış “yəhudi qoçaqlığı”, “yəhudi ağılçılığı”— başqalarının 
ləyaqətindən ləyaqətsizcəsinə, həyasızcasına bəhrələnmə effektinə əsaslanır. 

*** 
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Yəhudilik — vurma ilə qıcanma arasındakı gücənmədir. 
*** 

Bu ulus — oyunçudur mahiyyətcə. 
*** 

O, özünün həmin özüldəki həyasızlığından başqa, heç nəyində tam ciddi və 
ardıcıl deyil. 

*** 
Yəhudi hamıdan üstün humanizm, hamıdan yüksək mədəniyyət göstərə bilər, 
ancaq öz humanizminin və öz mədəniyyətinin zirvəsində belə, onun ayağı 
humanizm və mədəniyyət sürçəyidir. 

*** 
Yəhudi hər an, hər şeyə arxa çevirə bilər. Onun fədakarlığında belə, oyun var; 
faciəsində belə, ciddiyyətsizlik var. 

*** 
Yəhudi aşırı dərəcədə ləzzətçidir. Onun ləzzətçiliyi də ciddi deyil, yəni “ağız 
ləzzəti” deyil, biclikdir və ciddi dəyərlərə sürçək, qorxaq, şüurlu sürtüşmə 
çalarlıdır. 

*** 
Onun totemi bəlkə də donuzdur. Yalnız totemi donuz olan bir qövm verə bilərdi 
Freydi. 

*** 
...O dərəcədə ki, Yəhudilik — ulus adı deyil, təsvir olunan üzlərin ortaq adıdır 
sanki. 

*** 
Məhz bu üzlərinə görə də yəhudi işğalçı ola bilmədi. Ciddiyyətsiz, 
özündənkeçməsiz (fədakarlıqsız) işğalçı da ola bilməz. 

*** 
Ərəb vəcdə gəlməyi bacardı. Vəcd — mütləq dəyər idi — ciddiliyi, çılğınlığı, 
özündənkeçməni özündə birləşdirən, yəhudiliyə yad.  

*** 
Ləzzətçiliklə, bicliklə, sürçəkliklə Vəcdə gələ bilməzsən, Vəcdsiz də Göylərə 
hökm eləyə bilməzsən! 

*** 
Nirvana—Vəcd deyil, o da bir növ Xoşuluqdur; Hind halıdır, Türk halı deyil; 
Yəhudi halıdır, çağdaş Təməlsizlik halıdır, Qədimlik halı deyil. 

*** 
Vəcdin ardınca cahanşümul, tarixşümul əməllər gəlir, Nirvananın ardınca 
əməlsizlik gəlir. “Zərdüşt odundan Budda külü törəməsinin” (Asif Ata) izahı 
budur. 

*** 
Vəhy də Nirvanadan yox, Vəcddən sonra gəlir. Nirvanadan sonra bir yaxşı 
xoruldamaq istəyi gəlir. 

*** 
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İşğalçı ərəb işğala uğramış yəhudidən yaxşıydı. Bunu deməliyik — mahiyyətcə 
işğala nifrət edib, işğala uğramışın tərəfində olsaq da. 

*** 
Yəhudilik (sürçəklik) üfunətinə qarşı dərman, əlac — yəhudini qırmaq deyil, 
onu yaxşı tanımaq, ona qarşı ayıq olmaq, onun əsaslandığı sifətləri sayğıya 
yararsız saymaq, bunu ona qandırmaq, onu daim yerində oturtmaqdır. 

*** 
Yəhudilik həm də onu ağıllı-başlı bir şey sayıb ona qarşı savaş açmaqdan 
qidalanır — özünün tükənməz sürçəklik palitrasıyla... 

*** 
İsa yəhudiləri insani dəyərlərdə ciddiliyə çağırdı. Yəhudi qursağı bunu 
götürmədi — İsanı öz toplumundan çıxartdı. 

*** 
İsa da yəhudilikdən tamam arına bilmədi, buna görə də Onun Vəcdi 
Məhəmmədinkindən gücsüz oldu, sönük oldu — ağılca, mədəniyyətcə 
Onunkundan üstün olsa da. 

*** 
İsa “Çayı necə keçməli?” deyə ağıl eləyincə, Məhəmməd vurub çayı keçdi. 

 
*** 

Təsadüfi deyil ki, Asif Ata “Yerdəkilərin Göy həsrəti”ni “İndiyə qədərki 
Hürmüzdlərin ən yaxşısı” saydığı İsanı deyil, Məhəmmədi təsvir edən 
ədəbiyyat üstə yazdı. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
13 Xəzan 22-il. 

 
 
 

GÖRƏN 
(İçsəs) 

 
Dünya, Həyat, İnsan mənim üçün qaranlıqdır. Nə getmişəmsə, divardan tuta-
tuta getmişəm; nə demişəmsə, fəhmlə, yayqarasına demişəm. Ona görə də 
“Safruh sistemi” — yoxdur. 

*** 
Dünya, Həyat, İnsan Asif Ata üçün işıqlıdır, aydındır. O, getdiyi yolu görüb 
gedib, öz ayağıyla gedib; nə deyibsə, bilib deyib. Ona görə də “Asif Ata 
sistemi” — var. 

*** 
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Asif Ata, daha doğrusu, İnam Ata kimdir? — Ümumdünya, Ümumbəşər 
fəlsəfəsinin sonu, inkarı və başlanğıcı. 

*** 
Asif Ata ilə söz güləşdirən, sən Kim ola bilməzsən, sən heç kimsən. Bu (yalnız) 
mövqeyim deyil mənim; bu, Asif Ata anlamından çıxan sonucdur. 

*** 
Asif Ata — türk ulusunun düşünən başı; onun İnam Ocağı — türk ulusunun 
sevən ürəyi; Safruh — türk ulusunun gülən gözü. 

*** 
Hər mövzuda sözün ən yaxşısını İnam Ata demişsə, Onun haqqında söz deyən 
onu azaldacaq. 

*** 
Keçmişdə peyğəmbərin gəlişi öncədən xəbər verilirdi. Bu mənə “Göydən düşən 
üç alma” nağıl sonluğunu xatırladır. Mənsə Peyğəmbərin Gəlişini Peyğəmbərin 
cismən ölümündən sonra müjdələyirəm — mən almanı özüm becərmək 
istəyirəm. 

*** 
Atatürk deyir: “Doğu uyqarlığından çıxıb, Batı uyqarlığına girməliyik”. Məncə, 
Atatürk İnam Atanın Doğusunu atmazdı, daha doğrusu, İnam Atanın Doğusu 
Atatürkün ürəyincə olardı. Habelə, Atatürkün atdığını İnam Ata da atardı. 
Götürmək sorununda isə fərq olardı... Bu da Atalarımızın yaşadıqları çağlarla 
bağlıdır.  

*** 
Azərbaycanda İnam Ata (Asif Ata) üzərində islam yasağı var güzəştsiz. Bu — 
türk özümlüyü və insan idrakı üzərindəki yasaqdır. 

*** 
İnam Atanın kutsal əsərlərindəki “təkrarlamalar” (əslində təkrirlər) Onun 
oxucusu üçün “namaz” virdləridir; Zaman, Şərait, Mühit, Gerçəklik; Cəmiyyət 
— ağalıq, nökərlik, bəndəlik, təbəqəçilik; Hamılaşma, özgələşmə, dinçilik; 
Maddiyyatçılıq, Cismaniyyatçılıq, Hakimiyyətçilik... şeytanlarına atılan 
daşlardır. 

*** 
İnamçılıqda (Asifçilikdə) Mütləq — yalnız insana aid anlayışdır. Dünya, Həyat 
Mütləqə yüksəlirsə, yalnız insanın vasitəsiylə yüksəlir. 

*** 
İnam Atadan sitat gətirmək istədim, bunun ona ortaq qoşmaq anlamına 
gəldiyini görüb əl saxladım: Hər yetəndən sitat gətirilmirmi? Atada sitat 
götürülməməli sözmü var? 

*** 
İnam Atanı dinləmiş olan kəs atasız, inamsız sözə vurulmaz. 

*** 
Asif Ata İnamçılığında “dünyasını dəyişmək” satqınlığı yoxdur. 
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*** 
Asif Atanın doğulduğu tarix: 1.1.1. 

*** 
Birinci Müqəddəs Kitab — “Mütləqə İnam” Beşliyi — Asif Ata İnamının canı 
— Tövratı, İncili, Quranıdır. Sonrakıların hamısı — Birinci Kitabın şüalarıdır. 

*** 
Asif Ata Birdir, Bircədir, həmişəlikdir, İnam Ata Anlamıdır — Evladları, 
Yükümlüləri özündə birləşdirən, mənalandıran, ölməzləşdirən — əbədi 
ruhanilik, insanilik üfüqü. 

*** 
İnam Atanın hər hansı bəzək taxılmış, boyaq yaxılmış üzü, gözü 
xoşlamadığına, boyasızı boyalıdan üstün tutduğuna şübhəm yoxdur. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
17 Xəzan 17-il — 29 Şölə 21-il. 

 
 

“BİLİN  Kİ, OLUN Kİ...” 
(Haray) 

 
Bir çəllək balıma bir çimdik kir qatdılar... 

*** 
İslamın (Məhəmmədçiliyin) birinci sözü — Allahdır: Allah — Birdir, Ondan 
başqa yaradıcı yoxdur, tapınaq yoxdur. Bu — İdrak yönlü sözdür, bunun 
qabağında: “Bilin ki” sözünü yazmaq olar. 

*** 
İnamın (Asifçiliyin) birinci sözü — İnsandır: İnsanlaşın — İnsanlaşdırın. 
Bunun qabağında: “Olun ki” sözünü yazmaq olar. Olun ki — Oldurasınız. 

*** 
Bu söz “İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə” sırasında Mənəviyyatı birinci yerə 
çıxarır. Bütövlükdə  İnamçılıq məntiqi də bunu deyir. 

*** 
Həya, İsmət — Asif Atanın insana verdiyi tərifin — təyinin təsdiqidir. 

*** 
Adam Mənəviyyatlı olanda İnsan olur; onun inamı, idrakı az da ola bilər, çox 
da. 

*** 
Məhəmməd büt — Allah çoxluğunda Allahsızlıq gördü, onu Bir elədi ki, Var 
olsun (Allah). 

*** 
Asif Ata adam çoxluğunda İnsan yoxluğu gördü, ona Ol (İnsan ol) dedi ki, 
Olsun (İnsan). 
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*** 
...”Bilin ki” deyənin özü — bilmirdi, 
“Olun ki” deyənin özü olmuşdu. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
1 Qürub ayı, 21-il. 

 
 

QORXURAM 
(Cikkəli haray) 

 
Nə ömrüm tam boy verdi, nə sevgim bu dünyada. 

*** 
Həyat insanın boyu üçün balacadır; adam insanın boyu üçün balacadır. 

*** 
Yaxşısı budur, həyatın da ülgüsünü sevəsən, adamın da. Ülgüsünü — yəni 
ideyasını, idealını — sevəsən, özünü yox: — özü aldadır, aldada bilir, 
aldatmaya bilmir; ömrə çatmır onların uzunluğu. 

*** 
Asif Ata kimi fərəhli, yenilməz idrak döyüşçüsü görmədim, Safruh kimi qəlbçi. 

*** 
Qorxuram Asifçilik də qalib gələ, insanilik qalib gəlməyə; qorxuram türkçülük 
də qalib gələ, insanilik qalib gəlməyə... 

*** 
Tələbdə kütləvi uğurçuluq önə çıxsa, belə də olacaq. 

*** 
...Qorxuram insanilik insanın gözündən düşsün... 
 

*** 
Qorxuram! Adamın əcdadından qorxuram. Ölməyib o hələ. 

*** 
Bəşər içindəki milyonlarca, milyardlarca və Asif Ata Ocağı içindəki onlarca 
üzü insan, içi adam güruhuna qarşı insanilik, tam insanilik, insan ülgüsündən 
yalnız Axilles dabanı ilə kəm olan insanilik halı yaranmalı, göz bəbəyi kimi 
qorunmalıdır. 

*** 
Asif Atada gördüklərimin hamısı İnam Atada var, bir az da artıq. 

*** 
İnam Atada gördüklərimin bir neçəsi Asif Atada yox idi: Geniş səbrlilik, 
acıqsızlıq, dost itirə bilməmək... 

*** 
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Bununla belə: Asif Ata — İnam Ata üçün ən uğurlu prototip idi, bu adı yalnız 
O daşıya bilər.    

*** 
Asif Ata ilə İnam Ata arasına girəsi bir kəs görmədim, təsəvvür eləmədim. 

*** 
Səbrlisi, acıqsızı, dost itirə bilməyəni gələrdi — nə biləsən nə elərdi?! 

*** 
20 illik Ocaq gerçəkliyində Safruhla Asif Ata arasına girə biləsi bir kəs olmadı. 
Belələrini Ata Öz Ocağına çağırdısa da, onlar gəlmədilər. 

*** 
Bu sözləri sırf insanilik mövqeyindən deyirəm: Üstdən aşağı baxanda: İnam 
Ata — Asif Ata — Safruh (Ocaq gerçəkliyində); Aşağıdan yuxarı baxanda: 
Safruh — Asif Ata — İnam Ata... 

*** 
Atamız var olsun! 

 
10 Qürub ayı 21-il. 

 
BİRCƏ 
(İçsəs) 

 
Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağı ardıcıl, aramsız öz təməli üzərində elə 
yaşamalıdır ki, gələcəkdə ona təməlçilik qiyamları gərəkməsin. 

*** 
Say Birdir. Birdən o yana keçəndə həyatın insana zidliyi başlayır. 

*** 
Hətta sevgi də aşağı keyfiyyətdir. Sevginin üzünü ağardan. 

*** 
 O Biri axtarmaq yanğısıdır. Sevgi — Birin, Bircənin Özü deyil, Birinci deyil, 
törəmədir. 

*** 
Bircələr pozuntuya uğrayanda qopmuşdur Sevginin harayı. 

*** 
Kişinin Bircə arvadı, Bircə oğlu, Bircə qızı olmalıdır. 

*** 
Bircə yaxşıdır, hər şey Bircə! Yurd Bircə, Ulus Bircə, Dünya Bircə, Ömür 
Bircə, Yol Bircə!.. 

*** 
Ən yenilməzi yenmək olar, ən usta taktikanı pozmaq olar; bapbalaca Bir haqq 
isə — yenilməz və pozulmazdır. 

*** 
Ağlın Bir Dəli Çağı var — onun ən yüksək məqamı. Peyğəmbərləri də O verir, 
ən uca sənət əsərlərini də. 
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*** 
Bunsuz ağıl tacsız şaha bənzəyir. 

*** 
Yar da buna yarar gərək!.. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
8 Qürub ayı 21-il. 

 
 
 

DİNÇİ  QARDAŞIMA  MƏKTUB 
və ya 

İNAMÇININ  DİNÇİYƏ  MƏKTUBU 
(İçsəs) 

 
Dinçilikdən, məsələn, müsəlmanlıqdan gəlib İnamçı olmaq olar və bu, Dinçinin 
xeyrinə olar, yəni bu — onun yüksəlməsi olar. 

*** 
Buna mütləq inamım, bunu mütləq dərkim olmasaydı, belə deməzdim. 

*** 
“Dini” deyilən dəyər “İnami”  dəyərdən yüksək olsaydı, inama yox, dinə 
çağırardım. 

*** 
Görürsənmi, mənim Dinçi qardaşım! Sən məndə dinçi tapmırsan, mənsə Səndə 
insan tapıram və Sən buna “yox” deyə bilmirsən. 

*** 
Qardaşım İnsan! Sən müsəlmansan, ya da başqa bir dinin mənsubusan. Mən isə 
İnama mənsub deyiləm, İnam mənə mənsubdur. 

 
*** 

Sən Allaha inanırsan, mən Sənə inanıram. Sən mənim Sənə olan inamıma layiq 
deyilsənsə, Sənin Allaha inanmağının Allah yanında dəyəri olmaz. 

*** 
Mənim inamım insandan Ucaya yox, insanın Ucalığınadır. 

*** 
İnamda insan özünün Ucalığına can atır ki, ona çatsın. Dinin məntiqinə görə 
isə, Sənin öz tapınağına yaxınlaşmaq cəhdinin özü — küfrdür. 

*** 
İnsanın Ucalığı özündədir; Sən isə “İnsandan Ucaya” tapınırsan və o Uca — 
insandan kənardadır. Deməli, Sən tapınağına can atdıqca özündən uzaqlaşırsan, 
məndən uzaqlaşırsan. 

*** 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 29

Mənim tapınağımsa — elə Sənsən, elə Səndədir; mən öz yolumla getdikcə, həm 
də Sənə yaxınlaşıram. 

*** 
Hansı dindən olursan-ol, mənim Dinçi qardaşım, mən inanıram ki, Sənin 
Vicdanın (Sənin qəlbin) dindəki cəhənnəm vəhşəti kimi əbədi dəhşəti nəinki öz 
həmcinsinə, heç ilana, əqrəbə də rəva görməz. 

*** 
Mənim Dinçi qardaşım! Biz insanlıqda birik. Gəlsənə, ixtiyarımızı — iradəmizi 
“ictimaiyyətin” əlindən alaq, özümüz özümüzə yiyə olaq və o Birliyə doğru 
gedək?! 

*** 
İnamçılıqdan gedib Dinçi olmaq — ciddi söhbət mövzusu deyil. Onu bir qırağa 
qoyaq, çünki mən Səndəki İnsana inanmaya bilmərəm. 

*** 
Çözülməli olan çözülməli, qaranlıq olana aydınlıq gətirilməlidir. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

28 Xəzan 22-il. 
 
 

BÖYÜK  və  BALACA 
(İçsəs) 

 
Böyük (Allah) heç kəslə tərəziyə girmir; bu, onun Böyüklük haytasından, 
iddiasından yox, Böyüklüyündəndir. Deməli: 

*** 
Kimlərləsə tərəziyə girməmək — Böyüklük göstərgəsidir, girmək — Balacalıq 
göstərgəsi. 

*** 
Allah üçün “Böyük İnsan”, “Balaca insan” yoxdur, yalnız insan var və o, — 
Böyükdür. Mütləq Böyüyün Adıdır — Allah. 

*** 
“Balacaya görə Böyüklük” nisbi Böyüklükdür; Asif Ata da həmişə deyərdi: 
“Nisbi Böyüklük — Balacalıqdır”. 

*** 
Hər şeyi bilən, bacaran Allah — Balacadır, çünki bu cür Böyüklük — Bilikdən, 
Bacarıqdan asılıdır, nisbidir. 

*** 
Böyük hamıda (hər kəsdə) özünü görür, Balaca yalnız “Böyüklərdə” özünü 
“görür”. 

*** 
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Qızılgülü qoxladıqda — Allaha inanıram; çiçəkləmiş iydə ağacının yanından 
ötəndə — Allaha inanıram; körpə balaların oyunlarına baxanda — Allaha 
inanıram; Saz ürəyimi çalanda — Allaha inanıram; Muğamat məni qanadına 
alanda — Allaha inanıram... 

*** 
İnam Atanı (Asif Atanı) gözümün önünə gətirəndə Allaha inanıram. 

*** 
Mən İnam Atanın (Asif Atanın) yalnız Özüylə dolub-daşan, bomboş Evinə 
girəndə — özümü Allahın Evində hiss edirdim. 

*** 
Çünki Atanın Sözündən qızılgül ətri gəlirdi; çünki Atanın Gözündə iydə 
çiçəkləyirdi; çünki Atanın Dağ vüqarlı, çay axarlı Yerişində körpə balaların 
oyunları da vardı; çünki Atanın Gülüşü — Sazın “Ruhani”siydi; çünki Atanın 
söhbəti — Muğamatın “Rast”ıydı!.. 

*** 
Mən öz Böyüyümü — Böyüklüyümü öyəcəm — Yerdən Göyəcən — Onun 
varlığından tük qədər qırağa çıxmadan; çünki qırağa çıxsam, nisbilik yaranar; O 
isə — Mütləqdir, mən isə — Onun Mütləqçisiyəm. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
27 İnam günü, İşıq ayı,  23-il. Atakənd.  

(27.V. 2001. Bakı). 
 

 
 
 
 

TƏNQİDÇİLƏR 
(İçsəs) 

  
Vissarion Qriqor oğlu Belinski — Ədəbiyyat tənqidçisidir; onu filosof-tənqidçi 
Asif Qasım oğlu Əfəndiyevlə (Asif Atayla) yanaşı qoymaq olmaz. 

*** 
Tənqidçi Belinski — Ədəbiyyatın xidmətçisidir; Ədəbiyyat — filosof-tənqidçi 
Əfəndiyevin xidmətçisidir. 

*** 
Belinskidən Ədəbiyyatı alsan, — ondan nə qalacaq?! Əfəndiyev isə — 
Ədəbiyyatsız da filosofdur — elə həmincə “ədəbi tənqid”ində! 

*** 
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Aleksandr Sergey oğlu Puşkinin “Daş Qonaq” əsərinə baxışında isə Belinski 
lap özünü itirir — Bədii istedadın parıltısı don-Xuan eybəcərliyinə qarşı onu 
kor eləyir; yelbeyin bir qıza çevirir; futbolsevər səviyyəsinə salır... 

*** 
Qafqaza, Ərzuruma, Türkə, Tatara, “Şərqə”, eləcə də Daş Qonağa baxışında 
Belinskinin filolojiliyi tam çılpaqlığıyla üzə çıxır! 

*** 
Bütün filolojilər kimi, Belinski də Ədəbiyyatdan ayrılıb Həyata düşdüyü 
andanca — axsayır, idraki qarova çevrilir. 

*** 
Ədəbiyyatdan tuta-tuta gedəndə isə Belinskinin yerişi dahiyanədir! 

*** 
Belinski tənqidinin Həyat üçün olduğu — sezilir (özü bunun əksini estetik 
meyar saysa da); Əfəndiyev isə hər cür sənətin, eləcə də tənqidin Həyat üçün 
olduğunu var səsiylə car çəkir. 

*** 
Həyatda onların Yerişləri arasındakı böyük fərq də bundan irəli gəlir. 

*** 
Tənqidçilik — Vissarion Qriqor oğlu Belinskinin bütün varı və varlığıdır; Asif 
Qasım oğlu Əfəndiyev isə öz möhtəşəm tənqidini yalnız “kölgəmizin işığı” 
adlandırırdı. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
8 İşıq (III ay) 23-il, Atakənd. 

(8. V. 2001. Bakı). 
 

MÜQƏDDƏS  KİTAB 
(İçsəs) 

  
Müqəddəs Kitab — İnsanı, Milləti, Bəşəri Ruhani Birliyə doğru aparan Yola 
birbaşa çıraq tutan Kitabdır. 

*** 
Müqəddəs Kitab — başqa yazılara, yazarlara aid ola bilməz. 

*** 
Müqəddəs Kitabla İnsan, Millət, Bəşər arasında heç bir başqa ünvan, başqa ad 
olmamalıdır. 

*** 
Misal üçün: Ərəstü-mərəstü, Hegel-megel, Şarden-marden, Siyasət-rəyasət və 
b.k. — Müqəddəs Kitab mövzuları deyil. 

*** 
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Hər Yolun Yeri-Göyü əhatə eləyən bircə Müqəddəs Məzmunu, Bircə 
Müqəddəs Mövzusu olduğundan, hər Yolun Müqəddəs Kitabı da bircə 
olmalıdır. 

*** 
Yolun Müqəddəs Kitabını qızıl əşyaya bənzətsək, onun başqa ən yaxşı 
Kitablarını — qızıl suyuna çəkilmiş əşyalara bənzədə bilərik. 

*** 
Kitabı Müqəddəs edən — həm də Kitab Yiyəsinin Müqəddəs yaşamıdır. 

*** 
Kitabı Müqəddəs edən — onun Müqəddəs Yaşam inikası olmasıdır; başqa 
sözlə, “Müqəddəs Yaşam” və “Müqəddəs Yazı” adlı iki ünvanın mövcud 
olması deyil, həmin ikinin Bir olmasıdır. 

*** 
Mütləqə İnam Ocağı quruculuğuna dair Öz Yetirmələrinə — Ocaq Evladlarına 
ünvanladığı ruhani Hökm və Sənədlər, habelə “Mütləqə İnam”, “Mütləqləşmək 
— Var olmaq”, “Yol. Ata Sözü”, “Mütləqilik” Kitabları — Asif Atanın ən 
başlıca Müqəddəsatıdır — Onun Yaratdığı Mütləqə İnam Yolunun “Qızıl 
Əşyası” həmin Yazıların Birliyi, Bütövlüyüdür. Onlar birlikdə “Ata Kitab” ad-
lanmalıdır. 

*** 
Asif Atanın (İnam Atanın) başqa ruhani Sənədləri, eləcə də “Mənalar”, 
“Rəmzlər”, “Təzadlar”, “İnsanilik”, “Münasibətlər”, “Həqiqətlər” və s. və b.k. 
adıyla yazmış olduğu saysız-hesabsız Müqəddəsatı — Ata Peyğəmbərliyinin 
Müqəddəs  Söyləmləri (Hədisləri) mövqeyindədir. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
12 İşıq (III ay), 23-il. Atakənd. 

(12. V. 2001. Bakı). 
ƏN  UCA 
(Haray) 

 
Bu Harayda filosof, tənqidçi, ictimai xadim, ən 
başlıcası isə Həqiqətçi Yanardağ-Antik - Qılınc - 
Qəhrəman - Dahi - Safruh - Bilən - Sabir 
Mustafaya (İmamverdiyevə) üz tutulur; bu Haray 
o Bənzərsiz və Böyük İnsana həsr olunur... 

 
*** 

İnsanlıq — Zərdüştçülükdən yüksəkdir, Hindusçuluqdan yüksəkdir, 
Buddaçılıqdan yüksəkdir, Laoçuluqdan yüksəkdir, Lamaçılıqdan yüksəkdir, 
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Musəvilikdən yüksəkdir, Xristianlıqdan yüksəkdir, Müsəlmanlıqdan yüksəkdir, 
Marksçılıqdan yüksəkdir, Asifçilikdən yüksəkdir... 

*** 
Zərdüştçülər arasında Zərdüştçülükdən üstün insanlar var; Hindusçular arasında 
Hindusçuluqdan üstün insanlar var; Buddaçılar arasında Buddaçılıqdan üstün 
insanlar var; Musəvilər arasında Musəvilikdən üstün insanlar var; Xristianlar 
arasında Xristianlıqdan üstün insanlar var; Müsəlmanlar arasında Müsəl-
manlıqdan üstün insanlar var; Laoçular arasında laoçuluqdan üstün insanlar var; 
Lamaçılar arasında Lamaçılıqdan üstün insanlar var; Marksçılar arasında 
Kommunistlikdən üstün insanlar var; Asifçilər arasında Asifçilikdən üstün 
insanlar var...  
“Zərdüştçülük” — ... bir toplumun adı anlamında. 

*** 
İstənilən toplumda “özüm-özgə” bölgüsü var, “tərəf” var və o, nisbi meyara 
əsaslanır; Həqiqətsə — tərəfsizdir; belə ki, onda özgə yoxdur, onda hamı — 
özümdür. 

*** 
Mütləq (Ən Uca) Həqiqətin gözündə “yaxşı-pis” var, “Xeyir-Şər” var — həm 
“özüm”də, həm “özgə”də. 

*** 
 İki Mütləq Həqiqətçi bir-birinin yanlısı deyil, tərəfdarı deyil — özüdür, çünki 
onlar üçün özgə yoxdur. 

*** 
Yüksəklikdə qalmaq istəyən — toplumlaşmır, Tanrılığını — Təkliyini saxlayır. 

*** 
İnsan Bayrağı bütün Yer üzü üçün — birdir, bircədir və onun adı İnsanilikdir. 

*** 
İnsanilik Bayrağı parçaya, qumaşa, ağaca, daşa... keçməz, həkk olunmaz, 
qazılmaz, yazılmaz... 

*** 
Maddi ifadədəki heç bir bayraq — ümumbəşərin deyil, hər hansı bir 
toplumundur. 

*** 
İnsanilik Bayrağı əməllərdə, ürəklərdə, ömürlərdə, sevgilərdə, nəğmələrdə 
dalğalanır daim. 

*** 
İnsan (Mütləq Həqiqətçi) hər bir dini, fəlsəfi, ictimai birliyin də, bireyin də 
yalnız Həqiqətsizliyinə (pisliyinə, şərinə) qarşıdır, bütövlüyünə qarşı yox; çünki 
Mütləq Həqiqətçinin Babası ona “gözlü” deyib, “kor” deməyib. 

*** 
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Mütləq Həqiqətin təzahür biçimi müxtəlif ola bilərmi? Onda onun Bircəliyinin 
ifadəsi necə olmalıdır? 

*** 
İnamçılıq — budur onun Birlik ifadəsi — İnam Atanın (Asif Atanın) ortaya 
qoyduğu: 

*** 
İnanmaq ki, İnsan —     Zərdüştçülükdən yüksəkdir, 
   Hindusçuluqdan yüksəkdir, 
    Buddaçılıqdan yüksəkdir, 

Musəvilikdən yüksəkdir, 
Xristianlıqdan yüksəkdir, 
Müsəlmanlıqdan yüksəkdir, 
Laoçuluqdan yüksəkdir, 
Lamaçılıqdan yüksəkdir, 
Kommunistlikdən yüksəkdir, 
Asifçilikdən yüksəkdir. 

*** 
İnsanilik hər şeydən artıqdır, ucadır, böyükdür, gözəldir! 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

15 Şölə, Qismət günü, 23-il.  
Atakənd. (15. VII. 2001. Bakı). 

 
 
 

MÜTLƏQ  ÖNDƏR 
(İçsəs) 

 
İnam Ocağının Evladlarına: Biz fərəhli yaşamalıyıq, fərəhlə yaşamalıyıq; 
yaşamın fərəhini həyatçılara güzəşt etməməliyik. 

*** 
“Azadlıq — dərk olunmuş zərurətdir”sə, deməli, Mütləq var. 

*** 
“Qanan qanmayana borcludur” silsiləsindən: Şillə vuranın ərdəmliyi birdirsə, 
şilləyə dözəninki beşdir (şillədən sarsılanınkı — heçdir). 

*** 
Kaş işdə indikindən bir qədər az uğurlu olaydıq, ancaq Ocağımızda milçək 
olmayaydı! 

*** 
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Bəzən Bilim Bilimçi üçün o qədər amaclaşır (məqsədə çevrilir) ki, İnsanla 
Bilimçinin arasına girir, Bilimçini İnsandan (Yaşamdan) ayırır. 

*** 
Toplumdan ayrılmadan xalis Gözəllik yaratmaq olmaz; Topluma qovuşmadan 
xalis İnsanlıq yaratmaq olmaz. 

*** 
Elmi sübutçuluq, fəlsəfi şərhçilik — Ata İşindən, Peyğəmbər İşindən, qat-qat 
aşağı işlərdir. 

*** 
Ulutay Atalının tərtibindəki Ata Söyləmləri Atanın “İnsanilik” tipli 
kitablarından qat-qat daha gur işıqlı, daha uzaqlara gedən, daha qurucu Ata 
Haraylarıdır. 

*** 
Ocaq içində qələbə — rəqibçiliyi rədd etməklə qazanıla bilər — yəni Qalibin 
öz üzərində qazanıla bilər. 

*** 
Evladlığı nöqsana bərabər saymaq — İnam Ocaqçılığı deyil. İnam Ocaqçısı 
olmayanın təhər-töhrü İnam Ocaqçısını çox da rahatsız etmir. 

*** 
Nöqsanlardan arınan — Ocaqda qalır; Evladlıqdan arınan — Ocaqdan gedir. 

*** 
Ocaqdan gedənə “pis” damğası vurulmur, “dönük” damğası vurulur — o da 
yalnız Ocaq Mövqeyindən. 

*** 
Ocaq Evladlarının Asif Ataya bağlılığı (Atanın sağlığındakı) —mütləq bağlılıq 
deyildi, çünki o bağlılığın səbəbi yalnız Atadaydı. 

*** 
O Evladlar öz aralarından birinə bağlanarlarsa, bu, mütləq bağlılıq olar — həm 
Ocağa, həm Ataya — çünki Öz Aralarından Birinin şəxsiyyəti göz 
qamaşdırmaqla ağıl çaşdırmaz. 

*** 
Bu bağlılıq baş verərsə, Amal ortaqlığından qaynaqlanar — mütləq bağlılığın 
özülü budur. 

*** 
Nöqsanlardan arınmamış, Evladlıqdan arınmış olduğu halda Ocaqda qalan 
varsa, Ocağın Öndəri yoxdur. 

*** 
Öndərsiz Ocaq isə — dirijorsuz orkestrə bənzər. 

*** 
Amal — mütləq öndərdir: Mütləq Öndər — Amaldır. 

*** 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 36

Atamız var olsun! 
 

Günəş ayı, 23-il.  Atakənd. 
(Mart,  2001, Bakı). 

 
 

GEDİLƏN  YOL  və    ÖYRƏNİLƏN  YOLLAR 
(İçsəs) 

 
Gedilən yol ayrıdır, öyrənilən yol ayrı. 

*** 
Gedilən Yol Onu gedənlər tərəfindən həm də öyrənilə bilər (öyrənilməyə də 
bilər; bu Yolu öyrənməyənlər, öyrənə bilməyənlər öyrənənlərə inanmaqla gedə 
bilərlər). 

*** 
Öyrənilən yol isə çox vaxt gedilmək üçün olmur; o əsasən “üslub” anlamına 
gəlir. 

*** 
“Hər kəsin öz üslubu” — ola bilər; hətta “ola bilər” də yox, olmalıdır. İki 
yazıçının bir üslubu — onlardan azı biri üçün əskiklikdir. 

*** 
Öyrənilən yolun yolçusu bir ayağını yerdən götürüb o birindən irəli qoyana 
qədər həmin ayağın öncəki yerində ot bitir. 

*** 
“Hər kəsin öz Yolu” isə — ola bilməz. Çünki Yol — Onu gedənlərin Birlik 
rəmzidir. 

*** 
“Hər kəs öz yoluyla” getdikdə nəinki Yol, heç cığır da yaranmır. Ancaq eyni 
Yolda hər kəs özgün yeriyə bilər (özgün yeriməyə də bilər — Yolda bu, qüsur 
deyil). 

*** 
İnam Atanınkı (Asif Atanınkı) — Yoldur — İnsanilik Yolu; elə bir Yol ki, 
yalnız ayrı-ayrı izlər deyil, cığırlar deyil, bütöv Yollar Onda birləşə, Ona 
qovuşa bilər — irili-xırdalı çaylar Dənizə qovuşan sayaq. 

*** 
Təriqət — Yol deyil — nə boyda olur-olsun; təriqət, olsa-olsa cığır ola bilər. 

*** 
O nə çaydır ki, Dənizə gedib çatmır?! O nə Yoldur ki, İnsaniliyə qovuşmur, 
qovuşdurmur?! 

*** 
Atamız var olsun! 
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07 Qar (XI ay) 23-il. Atakənd.  

 
 

ULURUH  və  OŞO 
 

Harayda adı çəkilən Oşo (Bhaqvan Şri Racniş) 
Ocaqöncəsi 48-il ilə Ocağın 12-ili, miladla 
1931—1990 arasında yaşamış dünyaca ünlü 
hind “ruhaniyyatçısıdır”; heç kəsin tanımadığı 
Uluruh (Atalı) isə bu gün 26 yaşındadır; İnam 
Ocağının 172-ci Evladıdır. Ocağa qədərki adı: 
Alıyev Xosrov Bahəddin oğlu. Kürdəmirdəndir. 

 
Eşitsəydim ki, Oşo gəlib, Atakəndin bu başındadır, onca gün görmədiyim 
Uluruh isə başkəndimizin o başındadır və mən seçim etməli — onlardan biri ilə 
görüşə getməliyəm, — 

*** 
Atamın üz qoyduğu torpaq haqqı mən Uluruhu görməyə gedərdim. Çünki 

*** 
 Uluruhun ruhu Oşonunkundan uludur. 

*** 
Oşo — istedadlı, çox istedadlı, bilikli, çox bilikli anti-Müqəddəsçidir. 

*** 
Uluruh — tam Müqəddəsçidir. 

*** 
İstedad, bilik — hər cür sifət yolunda olduğu kimi, müqəddəsliyə yetmək 
yolunda da vasitə ola bilər; Müqəddəsliksə —  heç nə üçün vasitə ola bilməz 
(Safruhun təyinindəki Mütləqdən başqa). Deməli, 

*** 
Müqəddəslik — sonuncudan öndəki mütləq məqsəddir. 

*** 
Uluruh buna yaxındır, Oşo bundan uzaqdır. 

*** 
Oşoda Anlamın boyu on addım, sözün boyu min addımdır;Uluruhda Anlamın 
boyu on addımdır, sözün boyu bir addım, iki addım. 

*** 
Diqqət edildikdə görmək olur ki, Uluruh bəşəri özünə oxşatmaq istərdi; Oşo isə 
bəşəri həm söyür eninə-boyuna, həm də bəşərin dalınca gedir və əslində onun 
elədiklərini eləyir. 

*** 
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Oşo da (Nitsşe kimi, Freyd kimi) “Müqəddəslik yoxdur” demək istəyir əslində; 
Buddada, Lao-tszıda, İsada Dionislik (bir növ kefcillik) icad eləyir; Uluruhsa 
— öz varlığıyla Müqəddəsliyi təsdiqləyir. 

*** 
Oşo — həm də oyunçudur, hərcayidir, çərənçidir; Oşo ilə Şeyx Nəsrullah 
arasında bircə addım ara var. Uluruh — sübh şehi kimidir, sübh şəfəqi kimidir, 
öz yetkinliyində belə, körpə gülüşü kimidir. 

*** 
Oşonu çox oxuyanlar bir az da Uluruhu oxumaqla ürəklərini Oşo ərpindən 
təmizləsələr, Mütləqə yaxınlaşarlar. 

*** 
Mənə (Safruha) qaldıqda, Uluruhu oxumaq yetər — Oşonu oxumasan da olar. 

*** 
Oşoları oxumaqda bircə gərəklik var: Onları oxumaq Uluruhun oxunmasını 
asanlaşdırır. 

*** 
Xalqda məsəl var: “Ədəbi kimdən öyrəndin”?.. “Ədəbsiz” lətifəsi Oşodan 
uzaq!.. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
19 Köçəri (XII ay) 23-il. Atakənd. 

(19.II. 2002. Bakı). 
 
 
 

                                              DİN  və  DÜNYA 
(İçsəs) 

 
Din ayrı — Dünya ayrı... Bir olaydılar kaş!.. 

*** 
Dünya Dini döyür; bir Din də “o biri Dini” döyür!.. 

*** 
Dünya birdir, Din minbir; ona görə də Dünya əlbirdir, Din — başıpozuq. 

*** 
Yol — Din olmalıykən, Dünya olur “Yol”. Dünyanın “Yolluğu” isə bəşərin 
Yolsuzluğu deməkdir. 

*** 
Bu hal lətifəni Dinin zərərinə, Dünyanın xeyrinə yönəldir: Din Dinlə dartışır — 
Dünyanın işi irəli düşür. 

*** 
Dinçi qardaşım (elə İnamçı qardaşım da) bunun üzərində ciddi düşünməlidir! 

*** 
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Dünya birdir — Din də bir olmalıdır. Bir-birini döyməklə, yenməklə yox, 
Ruhaniliyə, İnsaniliyə yüksəlməklə. 

*** 
Dünyaçının fitiylə, qısqırtmasıyla meydanda bir-birinizlə xoruz kimi döyüşüb 
bazar əhlini əyləndirməyin! 

*** 
Dini döyən Din — Dünyaçılaşır. Din Ruhaniləşmək əvəzinə Dünyaçılaşanda 
döyür “o biri Dini”. 

*** 
“O biri Dini” döyən Din — daşı öz başına çırpmış olur. 

*** 
Ruhçuluq ayrı — Dünyaçılıq ayrı... 

*** 
Din Dünyadan ayrılmalı, Dövlətdən ayrılmalıdır. Çünki Dövlət — Dünyanın 
imanıdır, Din — İnsanın imanıdır. 

*** 
Dövlət (Dünya) Dini özünə tərəf çəkməyə, özünün bir ünsürünə, xidmətçisinə 
çevirməyə çalışacaq — Din Dövlətdən ayrılmağa çalışmalıdır. 

*** 
Din — Dövlətə kömək etməlidir, Dövlətdən kömək qəbul etməməlidir. 
Dövlətdən kömək uman Din — öyrəncidən pul uman öyrətmən kimidir. 

 
*** 

Dövlətin Dinə köməyi — yalnız onun işinə badalaq vurmaması biçimində ola 
bilər. 

*** 
Dövlət — Yerdən çıxır, Din — Göydən düşür. 

*** 
Dövlət — Yerə çəkir insanı, Din — Göyə çağırır. 

*** 
Yer — çirklilik rəmzidir, Göy — təmizlik rəmzi. 

*** 
Özlüyündə nə Yer alçaqdır, nə Göy uca. Uca olan — təmizlikdir. Təmiz Yer — 
elə Göy deməkdir; Göy — elə təmiz Yer deməkdir. Başqa Göy yoxdur. 

*** 
İnsanın içində Dinin də inadı var, Dünyanın da. İnsanın içində Dinilik üstün 
gələndə insan özünə yaxınlaşır — Göyləşir. Buna görə İnam Ata “İnsanlaşın, 
İnsanlaşdırın!” harayını Bayrağa çevirdi. 

*** 
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Bütün Dinlər bu Bayrağın altına sığışar gen-bol. Və bu — onların yaxın 
sabahıdır. Dinin İnsanilikdən başqa ünvanı da yoxdur əslinə baxsan. 

*** 
İnsanın umulan gələcəyi — Ruhanilikdir; Din — bunun Yoludur. 

*** 
“Ruhani” deyilən kimsə — molla deyil, keşiş deyil (müsəlman deyil, xristian 
deyil); molla, keşiş qiyafəsiylə özünü xalqdan ayıran kimsələr — əlvan geyimə 
ağız suyu axıdan arvad-uşağa bənzəyirlər. 

*** 
Bu cür mollalıq, keşişlik — insanlarla Din arasında səddir, sərhəddir, ayrıcdır. 

*** 
 Əsl Dinçi — Ruhaniyyat Yolçusu deməkdir — İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə 
kanı deməkdir. Saqqalsız, əmmaməsiz, xaçsız, zünnarsız, ləbbadəsiz... 

*** 
Əsl Dinçi — İnsanın Məcnunudur, İnsaniliyə səcdə qılandır; onun qibləsi 
İnsandır, tanrısı İnsandır, Göyü — İnsandır!.. 

*** 
Əsl Dinçinin (möminin) tanınma tamğası (nişanı) — Vicdandır, 
Təmənnasızlıqdır, Fədakarlıqdır! Vicdana, Təmənnasızlığa, Fədakarlığa saqqal, 
xətt-xal nə gərək, əmmamə nə gərək, xaç nə gərək, ləbbadə nə gərək, zünnar nə 
gərək, qurşaq nə gərək? Oyuncaq nə gərək, muncuq-cıncıq nə gərək?! 

*** 
Dinçilik—Dünyaçılıq qarşıdurması, düşmənçiliyi yoxdur; onların arasında 
Öyrədən – Öyrənən münasibəti var. 

*** 
Dünyaçının quyruğu olur, Dinçinin quyruğu olmur, çünki Dünyaçı (ən vüqarlısı 
belə) əyri yeriyir, Dinçi düz yeriyir, şax yeriyir. Buna görə də 

*** 
Dünyaçı Dinçinin yanında quyruğunu qıçına qısmalıdır. Bunun əksi görülürsə, 
Dinçi özünün tanınma tamğaları ilə birikməmişdir. 

*** 
Dini yalnız bu cür “Dinçilər”, bu cür “Dinçilik” yıxa bilər, yıxmışdır, 
yıxacaqdır. 

*** 
Ruhani kimsəni (əsl Dinçini) Dünyaçı yıxa bilməz, bilməyib, bilməyəcək. 

*** 
Dinçinin Dünyaçını yıxmasından isə danışmaq belə yersizdir! Çünki Ruhçunun 
baxışında Dünyaçılıq elə yıxılmışlıqdır. Ruhçu yıxılanı yalnız qaldıra bilər. 

*** 
Əsl Dinçinin qarnı belinə dəyməlidir — aclıqdan, susuzluqdan, xəstəlikdən 
yox, sağlamlıqdan. 

*** 
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Ruhdan (Dindən, İnamdan) çörək çıxmır, heç çıxmır! Ruhçunun çörəyi daşdan 
çıxır, ona görə də daşdan sızan bulaq suyu kimi sağlamdır, can dərmanıdır. 

*** 
Daş sizi qorxutmasın; o yalnız çətinlik bildirmir, çətinlikdən çox təmizlik 
bildirir. 

*** 
...İnsanın içindəki “Dinçilik — Dünyaçılıq” dartışmasında Ruhçuluğun üstün 
gələcəyini Asif Ata qabaqcadan görürdü, gördüyü üçün də buna bütün 
varlığıyla inanırdı. 

*** 
Buna görə də O, dünyaya İnam gətirdi — Mütləqə İnam və buna görə də Özü 
“İnam Ata” Adını aldı. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
27 Köçəri (XII ay), 23-il. Atakənd. 

(27.02.2002. Bakı). 
 

QURAN  və  QIRAN 
(Haray) 

 
Təbiətdə, mənəviyyatda, kainatın ahəngində, gözəllikdə, 
idrakda, ehtizazda, vəcddə, analıqda, məhəbbətdə, ruhun ülvi 
xilqətində, bəşərin özündən böyük mənasında, ürəyin ürəyə 
qovuşmaq arzusunda, ideala qarşısıalınmaz meyldə, dostluqda, 
həyada, ismətdə, dünənlə bugünün təmasında, özündənkeçmə-
də, qeyrətdə, müqəddəsliyin əfsunlu cazibədarlığında əbədi, 
sonsuz Mütləq yaşayır. 
Mənim Allahım  odur! 

 
Asif Ata. Yol. 

Bakı, 1994, s. 27. 
 

Ruhuyla qurur, cismiylə qırır — hər kəs özünü. 
*** 

Ruh gah-gah olur, yəni gah olur, gah olmur; Cism isə həmişə yanımızdadır. 
Ona görə də  

*** 
Gözişləməz xarabalıqlar arasında ötədə-bəridə yıxılmayıb dik qalmış tək-tük 
kümələr də gözə dəyir. 

*** 
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20.01.1990 Bakı Qırğınının növbəti ildönümüdür. “Xalqımızı” öyən, “yağı 
düşməni” söyən duzsuz “şoular” ölkəni bürüyüb. Heç bir anlamı da yoxdur, ona 
görə də heç bir etkisi yoxdur. 

*** 
Bu görkəzmələr Babək rayonunun məscidlərindəki İmam Söyün təziyyəsinin 
növ müxtəlifliyidir və bu gedişlə çox keçməz ki, bu dəfəki Qırana da təziyyə 
saxlarıq. 

*** 
Hamı da hamının qurduğunu qırmağa çalışır — hər kəsin özünü qırdığı sanki az 
imiş... 

*** 
Bir sözlə: Özünü arsızlığa vurmasan, Bəşərdə Həqiqət görə bilməzsən. 

*** 
Qəribədir! Bəşər boyda varlıq adamın gözünə görünmür, adamı ovutmur; 
adamın gözü daim o Həqiqət boyda yoxluğu arayır, onunla ovunur... Bu da 
Bəşərin, “Az. dili”ndə desək, açerednoy paradoksudur. 

*** 
İnsan ormandan çıxmaq istəmir — qorxur: çıxaram açıqda, düzdə qalaram; hər 
yandan görünərəm; heç bir yırtıcıdan daldalana, qoruna bilmərəm — yaşaya 
bilmərəm... 

*** 
Ormandan qıraqda bir az burnunu göstərən tək-tüklər də tezcə qaçıb girirlər 
yenə ormana, ormandakı İstedad kahasına, Mədəniyyət yarğanına, İgidlik-
Qəhrəmanlıq-Döyüşkənlik kolluğuna — fızıllığa-cəngəlliyə... 

*** 
Mən bu yanğımı açıb-tökməkdən özümü saxlayıram, harayımın yönünü 
dəyişirəm. 

*** 
Mən dünyanı, yenə “Az.dili”ndə desək, “xali” saymıram, çünki bu dünyada 
İnam Atanın Ocağı, onun Dost-Doğması, “İnsan fəlakət içərisində”, “Bəşər 
aqibəti”, “Taun” və bk. ölməz haraylar yazarı Sabir Yanardağı var. 

*** 
Mən o Harayların yazarını tam Həqiqətçi sayıram; açıqda-açıqlıqda, düzdə, düz 
və düzgün sayıram, çünki onda heç bir orman bürüncəyi görmürəm. 

*** 
Ya Allah! Yanıltma məni bunda! Bundaysa da yanıltma məni! 

*** 
Mən Məcnunam — Həqiqətin Məcnunu. Mənə görə: Məcnun — quru deyil; 
nəinki quru deyil, əksinə, hamıdan axar-baxarlıdır, otlu-suludur, eşqli-nəşəlidir; 
hamıdan fəaldır, qoçaqdır; ancaq xidmətçi deyil, xadim deyil. 

*** 
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Həqiqət mənim məşuqəmdir, mən Həqiqətin aşiqiyəm. Mən uluyam, məşuqəm 
məndən uludur. Mən — Ulu’nun aşiqiyəm, ən Ulunun, Mütləq Ulunun. 

*** 
Həqiqətsiz bəşər — şərdir, şər! “Şər nədir?” sorusunun yanıtı budur. 

*** 
Türk budun’una diləyin nədir, ey Böyük Türkçü? — Həqiqət, Həqiqətin yiyəsi 
olmaq. Qoy getdikcə daha çoxlu türk Həqiqətin Yiyəsi adına yüksəlsin — 
Həqiqətlə qovuşsun! 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

19-21 Qar (XI ay), 23-il, Atakənd. 
(Yanvar 2002. Bakı). 

 
AMAL  MƏQAMI 

(İçsəs) 
 

İnam (Ata) gəlişi gecikməyib görəsən?! 
*** 

Yer üzündə yeni, möhtəşəm, sadə, ilahi, insani sivilizasiya yaranacaqmı? 
İndiyəqədərki sivilizasiyaçılar üçün əlçatmaz mədəniyyət yaranacaqmı? 

*** 
Sanki dünya savaşa hazırlaşır.. Dövlətə sevgi yox, dinə sevgi yox, ulus duyğusu 
sönməkdə — demək olar sönmüş; qadınlıq kişi gözündə (elə qadın gözündə də) 
şəhvaniliyə sığınmış — elə buna görə ata ölmüş, ana ölmüş, yar ölmüş, ailə 
ölmüş, ölməzliyə inam, ad-sana sevgi  ölmüş... 

*** 
Yer yumrusunda istiləşmə gedir, su çatışmır, hava korlanır, torpaq çatışmır, 
iştahlarsa aşıb-daşır... 

*** 
Ağrılar — yalnız qorxudur, öyrətmir, — öyrənməli bir şey, öyrənməyə həvəs 
yox... 

*** 
O biri cins — yalnız şirnikdirir, öyrətmir, cəlb etmir, vəcdə gətirmir, yaşama 
bağlamır, çağırmır, qanadlandırmır və məhz bunun üçün — öyrətməmək, 
çağırmamaq, bağlamamaq, qanadlandırmamaq, qoruyuculuğa sövq etməmək, 
şövqləndirməmək üçün — küçədə tumançaq gəzir — itə tökülür... 

*** 
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Öz ulusuna sevginin yoxluğu indi başqa ulusa nifrətlə pərdələnir — əslində bu 
da boş şeydir və beşgünlükdür; — indi adamlar “kürəsəlləşirlər” — duza 
gedirlər — quyuya düşürlər... 

*** 
Onlar özləri üçünsə də həyatı sevmirlər — başqası üçün həyatı korlayırlar, 
başqasını həyatdan məhrum eləmək istəyirlər — onlar savaş istəyirlər, “dünya 
savaşı olsun” deyirlər — nüvə savaşı, lazer savaşı, ulduz savaşı, internet 
savaşı... 

*** 
Onlar — insanlara qarşı bakteriyalarla ittifaqa girirlər — “o birilər qırılsın, biz 
qırılmayaq, qalaq” deyirlər; bu zaman “biz” əvəzliyinin içinə nə 
doldurduqlarını da əslində düzgün bilmirlər; onların “biz”inin içindəki yaxına 
sevgi, doğmalığa səcdə yox, başqasına nifrət, yadlığa, uzağa — 
“qloballaşmaya” doğru kor yürüşüdür... 

*** 
İnam Ata onlar haqda belə deyir: “Yeriyəndə geridə qalır, yüyürəndə quyuya 
düşür”. Qloballaşma elə quyudur. 

*** 
İnamın gəlişi gecikməyib görəsən? Bu ağac o peyvəndi tutacaqmı? 

*** 
...Sənin payız mehin əsir, İlahi! Sən öz mehinlə mənə nəyi müjdələyirsən?! 
Bəlkə: “İnam vaxtıdır!” deyirsən? “İnam heç vaxt gec deyil, gecikmiş deyil və 
tez deyil” deyirsən? “İnam həmişə olub və olacaq!” deyirsən bəlkə, İlahi, mənə 
özünün bu sərin mehinlə, bu sirli, sehrli gecənlə, bu cazibəli səhərinlə, bu 
gülüşlü gündüzünlə, bu şəfqətli Günəşinlə, bu qubarlı qürubunun kədərli 
məlahətiylə?! Bəlkə bunu demək istəyirsən, İlahi, mənə?! 

*** 
Mən sənə inanıram, İlahi! Və deyəsən səni düzgün anlayıram, rəmzlərini 
düzgün oxuyuram. Sənə o qədər inanıram ki, Atam olursan, — Atamı da İnam 
adlandırıram. 

*** 
Məni Atam yaradır — İnamım yaradır — dünyanı inamsızlıq, şübhə öldürdüyü 
halda... 

*** 
Deməli, İnam (Ata) gəlişi gecikməyib, Onun əsl vaxtıdır — Özünün 
“Çağırış”ında dediyi kimi: 

“Ayılsın dünya! 
Qalxsın dünya! 
Düzəlsin dünya! 
Dirilsin dünya! —  
Amal məqamıdır!” 
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*** 

Mehi anlamaq, başqasını anlamaq, doğmalığı anlamaq, sevgini anlamaq, ailəni 
anlamaq, yurdu-ulusu anlamaq, Göyü anlamaq, dağı-çayı-torpağı anlamaq 
məqamıdır. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
27 Qürub, 24-il.  Atakənd.  

(27.VIII.2002. Bakı). 
 
 

ÜLVİ  YAXINLIQ 
(İçsəs) 

 
— Tam umacaqsız bir fərəh yaşamaq istəyirəm. 
— Bu, Tanrılara xas işdir; sən bacarmazsan. 

*** 
Mən, özüm — bir evəm sanki — fərəhlərin yaşadığı, kədərlərin yaşadığı... 

*** 
Onlar məndən soruşmadan gəlirlər, gedirlər. Onların məndən xəbəri yox; mən 
onları görürəm. Və onlara baxıb varlığın-yoxluğun nəliyini öyrənmək, bilmək 
istəyirəm. 

*** 
Ev kədərlə dolanda da mən fərəhi görürəm; kədər ayrıca bir sakini deyil evin; 
“fərəh niyə gəlmədi?!” ağrısıdır. 

*** 
Ən ünlü, ən ciddi bilim kişiləri də, ilahiyyatçılar da Allahı fərəhlə bağlayırlar, 
“O, daim məmnunluq içindədir” deyirlər. 

*** 
Mənim də belə hallarım çox olur — məmnunluqla dolu hallarım; dolub-daşan 
hallarım da olur. Onda mən, görünür, Allaha yaxın oluram, Allah qövmündən 
oluram. 

*** 
Allahın da işi nədir? İnsana inam, sevgi, sayğı, qayğı. 

*** 
Belə zamanımda insan axtarıram — ona işıq kimi görünəm; ona inamımı 
sunam, sevgimi – sayğımı – qayğımı sunam; tapdığıma sunuram da; özünü 
tapmayanda onun xəyali ünvanına yollayıram inamımı, sevgimi, sayğımı, 
qayğımı – yazılarımla. 
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*** 
...Dünyaya, Həyata bu hal yiyəlik elərsə, Dünya, Həyat gerçəkdən uçmak olar 
— cənnət olar — darıxdırıcı yox, ən ilginc (maraqlı), ülvi cənnət. 

*** 
Salam, Günüm-Günəşim, salam olsun hüsnünə! 
Hansı savab işimçün nur səpirsən üstümə?! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
15 Ata 24-il. Atakənd. 

(15.IX.2002. Bakı). 
AYRILIRAM,  AYRILMIRAM 

(İçsəs) 
 
Mən Safruh İnam-Atalı, lap elə Elman Ağaoğlu olmaqla da: 
— Anlamdan ayrılmıram. 
— Anlamın sinonimi olan Allahdan ayrılmıram. 
— İnsandan, İnsanilikdən, Bəşərdən, Ümumbəşərilikdən ayrılmıram. 
— Mütləqə İnam Peyğəmbəri və Filosofu, Türkün Müqəddəslik Ocağının 
(Ruhaniyyat Ocağı) Yaradıcısı İnam Atadan (Asif Atadan) ayrılmıram. 
— Millətdən, Millətçilikdən, Türk Ulus’undan ayrılmıram, 
— İndiyəqədərki Yaşam Tərzimdən ayrılmıram,  
— Sevdiklərimdən, Sevgililərimdən, Balalarımdan ayrılmıram, 
— Ormanda hamar gövdəsinə əlimi, üzümü sürtdüyüm o Ağacdan... 
ayrılmıram, ayrılmıram, ayrılmıram! 

*** 
Ancaq mən Safruh İnam-Atalı, lap elə Elman Ağaoğlu olmaqla da, Yalandan 
ayrılıram: 
— Çağdaşlıq, Gəlişmə yalanından, 
— Mədəniyyət, Sivilizasiya yalanından, 
— İstedadlar, İstedadlılar yalanından, 
— Öz Ulus’uyla öyünmək yalanından, 
— Kaşanələr, Möhtəşəmliklər yalanından, 
— Kastalar yalanından, 
— Azadlıq yalanından, yalan Azadlıqdan, 
— Həya yalanından, yalan Həyadan, 
— Dünyanın Sonu yalanından, 
— Kef çəkmək yalanından, 
—Gözəl canlar yalanından, 
— Ocaq yalanından... ayrılıram, ayrılıram, ayrılıram! 

*** 
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Həyat gözəldir! Onun Günəşini, Gecəsini, Gündüzünü, Dağ-Daşını, Göyünü, 
Çayını, Uşaqlarını, uşaq duruluğundakı Böyüklərini, Quzularını, Çəpişlərini, 
Atlarını, Quşlarını, Buludunu, Tufanını, Yağışını... sevirəm, sevirəm, sevirəm! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
6 Xəzan (VIII ay), 24-il. 

Atakənd. (6.X.2002. Bakı). 
 

 
İZAH — YOXDUR! 

(İçsəs) 
 

Öyrətmənim! Öyrət məni — öyrənim!.. 
*** 

Utanıb endirilmiş baxışların altında sonsuz, ölməz, kutsal bir dünya var... 
*** 

Allah — fəal, Tanrı — geniş, İlahi — zərifdir. 
*** 

Allah — müqavimət də göstərir, cəzalandırır da, böyüdür də, kiçildir də; Tanrı 
— yalnız öz ucalığı və genişliyi ilə ucalığa və genişliyə çağırır; İlahi — yalnız 
yanır və fərəhlənir. Ən kutsalı — İlahidir. 

*** 
Allah — hökmdara oxşayır — ədalətli, ədalətsiz; Tanrı — Ataya oxşayır; İlahi 
— Anaya oxşayır. 

*** 
Ol, Safruh, insanlar üçün cənnət — onlar nə qədər atılıb-düşsələr də, cənnətdən 
vaz keçməyəcəklər. 

*** 
İnsana inanmaq — azdır, 
İnsanı sevmək — azdır! — İnsana heyran olmaq, heyrət etmək — düzdür. 

*** 
İnsana sayğı — azdır, 
İnsana qayğı — azdır, dayazdır! — İnsana vurulmaq, İnsana hörülmək, İnsana 
sarılmaq — düzdür. 

*** 
Dünya da belədir — İnsan kimidir, 
Həyat da belədir — İnsan kimidir. 

*** 
Dünya, Həyat — İnsanın cövhərləridir. 

*** 
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Dünya, Həyat, İnsan — Allahın cövhərləridir. 
*** 

İnsan da belədir — Allah kimi. 
*** 

Allaha ən yaxın varlıq — İnsandır. 
*** 

İnsana ən yaxın, ən doğma anlam — Allahdır. 
 

*** 
Ona görə də: Allah İnsanda yanılmır, İnsan Allahda yanılmır. 

*** 
Dünyanın, Həyatın, İnsanın bilimsəl, elmi izahı — boş şeydir — yuxugətirici, 
dadqaçırıcı. 

*** 
İzah “necə”nin açımıdır, “niyə”nin yox. 
Niyəninsə açımı — yoxdur! 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

6 Xəzan ayı, 24-il. 
Atakənd. (6.X.2002. Bakı) 

 
 

EY  AĞASI  GÜLÜM  SOY! 
(Haray) 

 
Bir kitabı oxudum, onun əyri və çirkli əllərini insanların yaxasından açmaq 
istədim: Fərman İsmayılov "Klassik Psixoanalizin Əsasları". Azərb. Milli 
Ensiklopediyası NPB, Bakı-2003. Bu kitabın 80–90 yüzdəsi haqqında 
yazılanın, yalnız 10-20 yüzdəsi – yazanındır. 

*** 
Onun Girişindən (Klassiklər Girişə "Müqəddimə" deyirlər): "...qabaqcıl 
ölkələrdə xəstəxana çarpayılarının əlli faizdən çoxu ruhi xəstələrin payına 
düşür" (s.5.). Nə yaxşı Azərbaycan "qabaqcıl ölkə" deyil! Yoxsa o meyar bizi 
də vurardı!.. 

*** 
"...müasir insanın, yəni Qərb adamının..." (s.6.). Deməli, biz "müasir insan" 
meyarına uyğun deyilik, çünki "Qərb adamı" deyil, Şərq adamıyıq və yəqin 
buna görə də ruhumuz sağlamdır. 

*** 
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"Bişüur (Freydin kəşfi) XX əsrin ən böyük kəşfidir" (s.6) "Psixoanalizin banisi 
Freyd – sönməz günəşdir" (s.15) – bu da bizim İsmayılov Fərmanın ən böyük 
kəşfidir yəqin ki. 

*** 
N.Kopernik Yermərkəzçiliyi Göymərkəzçiliklə əvəz eləyib;  Ç.Darvin insan 
soyunun keçmişdə meymuna oxşadığını söyləyib; Freyd şüuru bişüurdan 
doğuzdurub (səh. 15). Çox əcəb! Niyə bəs bunlar "insana zərbə" sayılmalıdır? 
İnsanı öz gözündən, insanı insanın gözündən salmaq üçünmü?! 

 
*** 

Mən, bir insan olaraq, məni öz gözümdən salmaq istəyən zərbələrin hamısını 
boş şey sayıram, yuxugətirici gurultu-guppultu sayıram; məni öz gözümdə, 
başqasını (insanı) mənim gözümdə ucaldan kəşflərdən fərəh duyuram. 
Birhüceyrəlidən tutmuş Allaha qədər hər kəsin insan üzərində iddiasını rədd 
edirəm. 

*** 
"Gənc Freydin siyasi idealı elitanın diktaturasına nail olmaq idi" (s.15). Mən, 
Psixoanaliz metoduna söykənərək, bu qərara gəlirəm ki, çuvaldakı cidalardan 
biri budur. 

*** 
İkincisi bu: "O, hələ gənc yaşlarından siyasətçi olmağı arzu edirdi. Onun bu 
arzusu boşa çıxdı, çünki o zamanlar Freydin yaşadığı Avstriya-Macarıstan 
imperiyasının qanunları yəhudilərə siyasi elmlərlə məşğul olmağı qadağan 
edirdi" (s. 14). Freydsə özünün yəhudi mənşəli olduğunu gizlətmirdi (s.13). 

*** 
Ona görə də Freydin yaratdığı baxış (nəzəriyyə) "bəşəri mövcudluğun lap 
sütunlarını  sarsıdır, adət-ənənələrə, sosial normalara, epoxanın dünyagörüşü və 
vicdanına, onun heysiyyətinə toxunur; ...tarixə və mədəniyyətə, əxlaqa və 
mənəviyyata, həyat tərzi və dünyagörüşə qarşı meydan oxuyur" (s.13). Və bir 
də, bax: Safruh. Oğuz yönü, səh. 132 – "Freydçilik" harayının birinci deyimi. 

*** 
"Qərbdə çoxluq psixoanalizi tilsim sayır, onu İsa apostollarının Müjdələrindən 
üstün tutur" (s.34). Utanım içisəhra Batı'nın yerinə! Özlərinin duyuq düşüb 
səbəbini (və xilasını) başqa yerdə axtardıqları "Batı'nın çöküşü" məhz budur. 
Bunun adı: Bəşərin təcrübəsinə arxa çevirmək; filan Ağzıgöyçəyə qədər bəşərin 
çörəyi qulağına yemiş olduğunu düşünməkdir. 

*** 
"Bəşər tarixi zərurətdən azadlığa doğru inkişaf tarixidir" (s.66). Mən də ölürəm 
azadlıqçün, ancaq ədəbsizliyi, əxlaqsızlığı – heyvana bənzərliyi ən dözülməz, 
ən qara dustaqlıq sayıram! Aşağıdakı anlamda: 

*** 
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Mən Meymunların üzünə baxanda az qalıram ağlımı itirəm – onların insan 
olmasınacan keçəsi zamanın uzunluğundan: Bu nə vaxta qədər bunca bizimkinə 
bənzər üz-gözlə baxacaq, ancaq danışmayacaq, qanmayacaq?! 

 
 

*** 
"...Bişüur nədir?" sualına cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini Freyd gizlətmirdi". 
O deyirdi psixoanalitik bişüurun nə olduğunu deyə bilməz – yalnız onun 
təzahür yerini göstərə bilər (s. 70). İndi burada "bişüur" sözünü "Allah" sözü 
ilə, "Freyd"i  "Müsəlman"la əvəz eləyək... 

*** 
"...Bişüurda nizampərvərlik, haqq, ədalət, məntiq, ağılabatanlıq, əxlaq, 
mənəviyyat axtarmaq əbəsdir" (s. 72). 

*** 
"Bişüur – insanlaşmış təbiətdir; xalis xaosdur; məntiqdən, zamandan, 
məsuliyyətdən, eyibdən və s. kənardadır; bişüurun iş prinsipi – zövqdür, 
həzzdir. Bu prinsip – heyvanların fəaliyyət prinsipi, onların həyat tərzinin 
əsasında dayanan bir tələbdir" (s. 85, 87). 

*** 
Hətta onun öyücüləri ("apologetləri") belə, deyirlər: "Bu prinsipi psixi 
fəaliyyətin, qeyri-şüurinin əsasına qoymaqla, bişüuru şüura qarşı qoymaqla 
Freyd insanı biolojiləşdirirdi" (s. 88); Freyd – panseksualist idi (s. 214)... 
"Sönməz günəş" beləmi olur?! 

*** 
"Seksuallıqda isə söhbət məhəbbət obyektinə sahib olmaqdan, eşq alovunu 
söndürməkdən gedir" (s. 108) – hətta eyni cinslər arasında da. 

*** 
Freyddə və Freydçilikdə "eşq", "məhəbbət" sözləri yalnız (və yalnız!) "dalaf", 
"kürşək", "qoça (buğaya)" gəlmək kimi anlamlar daşıyır. Misal üçün, düyə 
buğa'ya gəlirsə, Freydçiliyə görə, onlar bir-birinə öz məhəbbətlərini izhar 
eləyirlər. İnsanlar da tamamilə bu qaydaya çağırılırlar. (Mən boyaları 
tündləşdirmirəm). 

*** 
İnsanı heyvandan əmələ gətirən (s.88), seksuallığı (cinsi istək düşkünlüyünü) 
onun Allahı sayan, onun bişüurla idarə olunduğunu vurğulayan Freyd – bişüuru 
şüurla əvəz etmək istəyirmiş... 

*** 
Necə, nə sayaq? Bişüuru "şüurla xəstələndirən", xəstələndirib şüura çevirən 
aşağıdakı nevroz törədicilərini məhv etməklə: Din, İnam, Mənəviyyat, Əxlaq, 
Mədəniyyət, Həya, Müqəddəslik, Vicdan, Sənət, Ailə, Ədəb-Ərkan, Böyük-
Kiçik, Olar-Olmaz, Ordu, Yurd, Ulus... 
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*** 
Beləliklə, daloy Ata, Ana, Bala, Baba, Nənə – Ailə Müqəddəsliyi! Daloy 
Ülvilik, daloy Məcnun, Yunus, Füzuli, Səməd! Daloy Cabbar, Qədir, Xan əmi 
– daloy Muğam! Daloy Abbas, Alı, Ələsgər, Şəmşir – daloy Saz! Daloy 
Peyğəmbərlər, İmamlar, Fədakarlar! İsa, Pavel, Nəsimi, Ruzbeh daloy! Siz 
cinsi istək obyekti axtarıb, tapmayıb öz nevrozlarınızı yalançı müqəddəslik, 
ruhanilik, ülvilik, fədakarlıq, sənətkarlıq adı ilə sovuşduranlarsınız!.. 

*** 
Psixoanalitiklər bişüuru şüura çevirdikdən sonra da o (bişüur) istədiyini 
eləyəcək, ancaq indi tam dolğunluğu ilə və elmi surətdə, rasionalcasına; daha 
Din, İnam, Sənət, Müqəddəslik, Mənəviyyat, Əxlaq, Utancaqlıq, Ədəb-Ərkan, 
Namus-Qeyrət, Həya-İsmət kimi riyakarlıqlara əl atmadan. 

*** 
Cəmiyyətin həqiqəti – riyakardır – ləğv olunur; onu təbiətin həqiqəti əvəz eləyir 
– instinktlər! Harada haran gicişir – orada oranı qaşı, qaşıt! Beləliklə, sağlam və 
xoşbəxt olacaqsan!.. 

*** 
Təbiətdə isə nə sağlam var, nə xəstə; mikrob da, kir də, kif də, istənilən xəstəlik 
törədicisi də təbiətdir, təbiidir. Təbiət üçün nə xoşbəxt var, nə bədbəxt. 

*** 
Psixoanaliz bu yolla bəşəri sağlam və xoşbəxt eləməyi möhkəm məqsəd qoyub 
qarşısına. Utanc, həya duyğuları tamamilə bəşərdışı elan edilir. Elə beləcə də 
yazılır: "Heyvanlar kimi yaşasın" (s. 74). 

*** 
"Freyd bəzəksiz – düzəksiz, birmənalı şəkildə bildirdi ki, insan dünyadan zövq 
almaq üçün yaşayır; o, "yorulmaq bilmədən zövq axtaran məxluqdur... Freydin 
insan konsepsiyasının mahiyyəti bu ifadədə öz həllini tapmışdır" (s. 189). Çox 
yaxşı! Bundan aydın deyə bilməzdin. Bu isə "İnsan – düşünən heyvandır" 
deyənlərə qarşı, "İnsan – duyğusal heyvandır" demək anlamına gəlir və insanı 
öncəkindən bir pillə daha aşağıya salır. 

*** 
Bunun ardınca: "İnsan ilkin (ibtidai, vəhşi) istəklərin hakimiyyəti altında olan 
zəif intellektli məxluqdur" (s. 190). Bu kimi deyimlərdən goreşənlik qoxusu 
gəlir: bəşərin İnsanlıq qalasının özüllərini qazımaq, onu yıxmaq, pozmaq, araya 
çaşqınlıq salmaq; dəlini yelləndirib əlinə bel vermək... 

*** 
Bəşərin İnsanlıq qalasının sütunları, dayaqları olan Din, İnam, Müqəddəslik, 
Peyğəmbərlik, Atalıq, Analıq, Ailə, Yurd, Ulus, Dövlət, Əxlaq, Mənəviyyat, 
Mədəniyyət, Sənət, Ədəb-Ərkan, Adət-Ənənə, İsmət, Həya, hətta Hüquq 
normaları bu məqsədlə baltalanır. Mən bunun niyəsini yuxarıda "Çuvaldakı 
cidalar" obrazı ilə açdım. 
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*** 
Din–ilğım (illüziya) sayılır, onu aradan çıxarmaq məqsədi qarşıya qoyulur, 
bunun ardınca deyilir: "...bəşəriyyət elmi özünün dini, həyat tərzi və 
fəaliyyətinin paradiqmasına çevirir" (s. 197). 

*** 
Mənə görə isə məhz bu kimi düşüncələr – ilğımdır (ilğım da deyil, məkr 
yaradıcılığıdır). Din (İnam) – ruhaniyyatdır; "Ruhaniyyat" – "Olandan artıq" 
deməkdir ki, insan bunsuz yaşaya bilməz (heyvan yaşayar və yaşayır). 

*** 
Elm – Olan'ı öyrənir; Olan'sa yalnız özünə təndir, özündən üstün, artıq, böyük 
deyil. Ruhaniyyat, İnam – Elmdən yüksəkdir, İnsana yaxındır, İnsanı 
anlayandır. 

*** 
İnam Elmin Əfəndisi olarsa, Elm öz Əfəndisinə sıx bağlı olarsa, sədaqətlə 
xidmət elərsə – insan sağlam və xoşbəxt olar. 

*** 
Dinin Elmdən qorxması üçün heç bir səbəb yoxdur, olmamalıdır. Din özü 
tutalqa verməsə, heç bir azman Elm heç bir cılız Dini belə yıxa bilməz. 

*** 
Elmə onu yıxmaq üçün tutalqa verməyən Din Elmin Əfəndisi (Böyüyü) və 
Dostudur. 

*** 
Elmə onu yıxmaq üçün tutalqa verməyən "din" elə İnamdır. Əbəs deyil ki, İnam 
Ata (Asif Ata) "Elm bizim dostumuzdur" deyirdi. 

*** 
Dinin Elmə tutalqa verməsi – onun elmilik oyunu oynamasıdır – "Palçıqdan 
yaratdım"; "bir damla qan laxtasından yaratdım"; "ölünü diriltdim"; "çayı 
geriyə axıtdım"; "beşikdən məzaracan elm oxuyun"; "alimin mürəkkəbi şəhidin 
qanından qiymətlidir"; "bir saat elm oxumaq illərcə ibadətdən üstündür" və  
b.k. 

*** 
İnamın gündəmində insanın gününü ağartmaq qayğısı olur, Bilim'in (Elmin) 
gündəmində belə bir qayğı ola bilməz. Yalnız İnam onu bu qayğıya qoşa bilər. 

*** 
"...Dünyanı olduğu kimi görmək" sözünü çox çeynəyir goreşən. Mən Dünyanı 
olduğu kimi görürəm – səndən artıq, dərin, incə; ancaq o, mənə yetmir, azlıq 
edir. 

*** 
Əgər sən "dünya – necə varsa" elə qəbul eləyib onu yenə sevirsənsə, onun 
insanının xoşbəxtliyini istəyirsənsə – bu, dünyanın "necə var"lığından irəli 
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gəlmir, sənin üçün onun məhz azlığından, yetərsizliyindən irəli gəlir. Çünki 
dünyanın özvarlığında kimlərinsə ağgünlü – qaragünlü olması qayğısı yoxdur, 
sağlamlığı – xəstəliyi qayğısı da eləcə. 

*** 
Bəli, bütün mədəni, ruhani, idraki, hüquqi qayda və qanunların qaynağı 
insandır – o varlıqdır ki, onu Elm öyrənə bilməz, ona Elm yalnız xidmət edə 
bilər. 

*** 
Yaranan – ehtiyacdan yaranır, ehtiyaca qarşı yaranır, ehtiyac yaratmağa 
yaranmır. "Sonrakı fəsadlar" – ayrı şeydir. 

*** 
Freyd Dinə gah alqış yağdırır: "Din olmasaydı, sürü cəmiyyətə, vəhşi adam 
insana çevrilməzdi; adamda "başqası" anlayışını Din yaratdı; gah da qarğış 
yağdırır: Din – cinsi istəklərə yasaqlar qoymaqla nevroz yaratdı. 

*** 
Bu oyun davam etdirilir: "...din olmasaydı, müqəddəslik, əxlaq, mənəviyyat, 
mədəniyyət, ailə və sivilizasiya, deməli, insan da olmazdı" (s. 222). Sənsə 
bunların ləğvinə girişmisən, deməli, insanın ləğvinə girişmisən. İnsandan 
sonrakı olası şey isə – mənimki deyil, mənə gərək deyil. 

*** 
"Elmin dini əski dinin yerini tutmalıdır" iddiasındaydı Freyd. Elm isə Dinin 
(İnamın) yerini yalnız Elmsizlik olmaqla tuta bilər. Çünki hamının (çoxluğun) 
yiyələndiyi şey – artıq Elm deyil. Elm haradasa müqayisə anlayışıdır. Elmsizlik 
şəklindəki "Elm" isə – heyvanlarınkıdır. 

*** 
Din (İnam) isə – yayıldıqca, çoxluğa daha çox aid olduqca özünə çatır. Bunu 
özünüz də sezirsiniz: "...elmi həqiqət şəxssiz həqiqətdir, dünyagörüşündə 
(İnamda, Dində) isə yalnız şəxsin şəxsə münasibətindən danışılır" (s. 275). 

*** 
Dinin yalnız "idrak, inikas, yaranış nəzəriyyəsi"ni tapşırmaq olar (və gərəkdir) 
Elmə. 

*** 
Freydin "yeni dünyası və yeni insanı bir həqiqət tanıyır: təbiətin həqiqəti" (s. 
225). Təbiətə həqiqət nə gərək?! Bircə Həqiqət var və o, təbiətüstüdür; təbiət 
səviyyəsindəki hala "həqiqət" demək olmaz. 

*** 
Dinin içində Psixoanaliz – balaca bir pişik, Freyd isə Kaşpirovski rolunda ola 
bilər yalnız. 

*** 
"İnsanlar sürü halındaykən necə istəyiblərsə, elə də yaşayıblar" deyilir kitab 
boyunca. Mənə görə isə heç bir canlı heç vaxt "istədiyi kimi" yaşaya bilməyib – 
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bilməyəcək. "Sürü halındakı insan" isə necə yaşamaq istədiyini heç bilmirdi də; 
o, sadəcə yaşayırdı – necə gəldi, necə mümkün oldu. 

*** 
"İnsan təbiət qanunları ilə idarə olunsaydı, onun xoşbəxtliyi tamamilə təmin 
olunardı" (s. 251). Mən bunu ciddi adam sözü saya bilmirəm. İnsan ayağı 
dəyməyən çöllüklərdə siçanlar təbii yaşayırlar, orada onları udan ilanlar da 
eləcə. Və siçanlar burada ilan'ın olduğunu bilirlər. Onlar xoşbəxt ola bilərlərmi? 

*** 
Nitsşelərin, Freydlərin bir çox (məncə başlıca) "kəşfləri" çoxqatlı binanın 
özülünə yüksəlmək cəhdinə bənzəyir. 

*** 
Nitsşe kimi bu da Vicdan'ı və suçluluq duyğusunu qorxu ilə bağlayır, Yasağ'ın 
(tabu'nun) sonucu sayır (s. 242). Belə şeyləri isə hamı üçün ümumiləşdirmək 
olmaz axı! Yaşa baxır, cinsə baxır, fiziki duruma, sosial ortama baxır... 

*** 
Yasağ'ın (tabu'nun) sıxışdırma mərhələsi, xəstəlik (nevroz) törədən çağları hələ 
Vicdan deyil. Onun Vicdan çağı xəstəlik yox, sağlamlıq yaradır. Çiy ət, yaxşı 
bişirilməmiş ət – onu yeyənə qarın ağrısı verə bilər. Bu, ümumiyyətlə ətin 
qarınağrıdıcı bir yem olduğunu göstərmir. 

*** 
"Fərdin qüvvəsi mahiyyətcə – bəşəri, cəmiyyətinki – antibəşəridir" 
söyləyirsiniz (s. 251). Halbuki "fərd" – təbii vahiddir – bəşərilikdən öncədir; 
bəşərin başlanğıc sayı ("1"-i) isə – "Mən və Sən"dir. Yəni bəşər 1-dən yox, 2-
dən başlanır. 

*** 
"Freyd... insanın da, cəmiyyətin də elmi prinsiplər əsasında qurulub idarə 
olunmasını tələb edirdi" (s. 296). Deməli, elmi surətdə öpüşəcəyik, elmi surətdə 
gülüb-ağlayacağıq, elmi mahnılar oxuyacağıq (ya da heç mahnı 
oxumayacağıq?)... 

*** 
...Freydin təsvirindəki ağıllı gələcək – sarsaqqulu cənnətə oxşayır: ağıllı 
(rasional) həzzalmalar cənnəti. Düzü,  lap əttökəndir!.. 

*** 
"Freyd bişüur haqqındakı baxışlarını son instansiyada həqiqət hesab etmirdi" (s. 
90). Ox isə artıq yaydan çıxmış, "ibtidai orda'nın" bugünkü yaşadıcısı 
saydığınız kütlənin əlinə keçmişdir. 

 
*** 

Alçaqlar! Sizin biliyiniz yox, mövqeləriniz qarınağrıdıcıdır. İnsanlar sizin 
mövqelərinizi bilik, biliklərinizi mövqe sanıblar. Çünki siz özünüz daim biliklə 
mövqe arasında vurnuxubsunuz! 

*** 
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Siz öz elmi biliklərinizlə İsa'lıq eləsəydiniz, Yer üzünün işığı artardı. Siz isə 
bunun əvəzinə buynuzunu çoban'ın çomağına sürtən keçilik elədiniz; İsa'nın 
yaratdıqlarını dağıtmaqla ad çıxartmaq istədiniz. 

*** 
Sizin içinizdə İsa'ya da, İnsana da Yerə-Göyə sığmayan paxıllıq yaşayır. 
"Ürəkdən ürəyə yol var" deyir türk xalqı (ya hansı xalqsa); İsa ona görə sevilir 
ki, Özü sevirdi. Siz isə nifrətlərinizdən sevgi dərmək istəyirsiniz. 

*** 
"Allahı öldürdüm" deyənlər Allaha xidmət eləyirlər – Allah zərurəti 
yaratmaqla. 

*** 
"Allah ölüb" deyirsiniz? Allah ölübsə, təcrübəsi durur ki! O, heç nədən görün 
nələr yaratdı! 

*** 
Allahı öldürmək olmaz – Allah ölməzliyin adıdır. 

*** 
İsa'ya (İisus Xristosa – Hürmüzdə) hürən it sürüsünün başında Fınış və Zifış 
adlı iki yava it dururmuş – biri köpəkmiş onların, biri qancıq deyəsən. 

*** 
Ey Ağası Gülüm Soy, Hitlerlərə haqq qazandırma! 

*** 
 

Sonluq Yerinə 
 

Asif Atanın "Mütləqlə Səhər Təması" İçsəsindəki işıqlı, qığılcımlı hava – 
insaniliyin əbədi himnidir: 
"Məndə məndən yüksək olan Mütləq Məna – 

Məndəki qorxunu məndən al! 
Məndəki həsədi məndən al! 
Məndəki köləni məndən al! 
Məndəki xəbisi məndən al! 
Məndəki cahili məndən al! 
Məndəki vəhşini məndən al! 
Məndəki hərisi məndən al! 
Məndəki zalımı məndən al! 
Məni Özümə çatdır! 
Nisbi cəsarəti məndən al! 
Nisbi heyrəti məndən al! 
Nisbi vüqarı məndən al! 
Nisbi saflığı məndən al! 
Nisbi doğruluğu məndən al! 
Nisbi insaniliyi məndən al! 
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Nisbi ləyaqəti məndən al! 
Nisbi mərhəməti məndən al! 
Məni Özümə çatdır! 

 
Nisbi İnamı məndən al! 
Nisbi İdrakı məndən al! 
Nisbi Mənəviyyatı məndən al! 
Nisbi İradəni məndən al! 
Məni Özümə çatdır! 

 
Mütləqə tapınım – Nisbiyə tapınmayım! 
Həqiqətə tapınım – Yalana tapınmayım! 
Vicdana tapınım – Zora tapınmayım! 
İnsana tapınım – Zamana tapınmayım! 

Özümə çatım!" 
 

*** 
Asif Ata Peyğəmbərliyi proqram üzrə yaranmamış, əlvanlıq üçün yaranmamış, 
təkrar üçün yaranmamış, şöhrət üçün, göz qamaşdırmaq üçün yaranmamış – bu 
Haraydan da göründüyü kimi, ümumbəşəri zərurətdən yaranmışdır. O zərurətin 
adı budur: İnsaniliyin üfüqlərinə doğru gedişdə geriyə yol yoxdur; insaniliyin 
tələsməli işi yoxdur. 

*** 
Asif Ata İnsana inamında bir an belə, duruxmadı – bütün Ömrü boyu, bütün 
Yaradıcılığı boyu! 

*** 
Asif Ata – mənə inanırdı, mən də Ona inanıram. İnsanın xoşbəxtliyi də, 
sağlamlığı da, ölməzliyi də budur, bundadır. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
25-ilin İşıq – Şölə ayları. Atakənd. 

(May-iyun 2003. Bakı). 
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BÜTLƏŞDİRMƏ  ƏMƏLLƏRİ 
(İçsəs) 

 
Asta gedən gəldi ötdü, catdadı at bağırrarı. 

* * * 
Ədalət çaldı, Rəmiş  çaldı, Qədir oxudu, qardaşım Firdovsi toyda oynadı... De-
dim eşq olsun dəlilərə! 

* * * 
Adam Zorun qarşısına Zor çıxara bilməyəndə – Zora boyun əyməli olur; Yax-
şının qarşısına Daha Yaxşı ilə çıxa bilməyəndə–onu “Yaxşı” deyə öyməli olur. 

* * * 
Adamın qələt elədiyini bilirəm, görürəm, ancaq adama “Qələt eləyirsən!” deyə 
bilmirəm; mənə elə gəlir ki, ona belə desəm, dünya başıma uçacaq. 

* * * 
Hər dəfə Dünyadan əlim üzüləndə insan körpələri əlimdən tutub məni Dünyada 
saxlayırlar. 

* * * 
Hər gecənin gündüzü olur, hər gündüzün nubarı; 
Hər günün qürubu olur, hər qürubun qubarı. 

* * * 
Hər yerdə Bilgə (müdrik) olsa, Bilgəlik adiləşər; Hər yerdə Dahi olsa, Dahilik 
adiləşər; hər yerdə Körpə var – Körpəlik adiləşmir. 

* * * 
Körpəlik–Bilgəliyin özüdür, Bilgəlik – Körpəliyin izahı, izharı; Körpəlik – 
Dahiliyin özüdür, Dahilik – Körpəliyin açımı, izahı. 

* * * 
Mənə qaldıqda isə: Mən bələkdən üzümə baxıb glümsəyən Körpələrin inamını 
doğrultmaq istərdim! 

* * * 
Peyğəmbər “süfrəli kişi” olmur, süfrəsiz olur adətən. 

* * * 
Öndəri öyüb, Yörəni söymək–Öndəri Yörəsindən ayırıb təkləmək istəyidir–ya 
fəhmlə gerçəkləşdirilən, ya  da bicliklə. 

* * * 
Azğın vəcdə gəlib özüylə dolanda onun dünyasında Başqası qalmır–hamı 
qovulub oradan çıxarılır; Yetkin vəcdə gəlib özüylə dolanda onun dünyasından 
qıraqda kimsə qalmır–hamı ağuşa alınır. 

* * * 
....Bütləşdirməyə yarayanı Bütləşdirməlisən, Bütləşdirməyə bilməzsən! 

* * * 
Bütün yoxdursa, Bütlünün qarşısına nə ilə çıxacaqsan?! 
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* * * 
Bütləşməyə yaramayan Bütləşməyə yarayanın yerişini dayandıra bilməz. 

* * * 
İnam Ata (Asif Ata) Bütləşməyə yarardır – yəni gözəldir, ucadır, dərindir, 
sarsılmazdır, tükənməzdir, düzgündür, özgündür, biləndir, bildirəndir – 
öyrədəndir... 

* * * 
Öyrədənə “Öyrətmən” deməlisən. 

* * * 
Hər Öyrətmən də bir büt deyilmi?! 

* * * 
Bütdən qorxanlar, qorunanlar – suçlulardır. Əslində qorxunc  “Bütü” quraşdıran 
da onlardır. 

* * * 
Sevilən Büt–yaradılır, becərilir – Bitki kimi; qorxulan “Büt” – quraşdırılır  – 
Robot kimi. 

* * * 
Yaramayanın, yaramazın bütləşdirilməsidir sizin yaşındığınız, hüşəndiyiniz. 

* * * 
Və əslində siz Yarayandan qaça-qaça Yaramazlığı bütləşdirirsiniz, onun pərəsti 
olursunuz. 

* * * 
Yarayanı Bütləşdirən–bütpərəst olmur–ucapərəst olur,  gözəlpərəst olur, düzpə-
rəst olur, azad olur, əlvan olur–yaramazlığa qənim olur. 

* * * 
Əsl Büt yaradıcılığında Bitki becəriciliyinə bənzərlik var: becərdiyin bitkiyə 
yalan söyləməyəcəksən və ondan qorxmayacaqsan. 

* * * 
... İsanın, İnamın, Atanın–İnsanın özü möcüzədir! Göydən zənbil düşməsinə 
heç bir ehtiyac yoxdur. 
 

* * * 
Atamız var olsun! 

 
Şölə –Od ayları, 25-il (İyun–iyul, 2003). 

 
 

Tanrısal Konularda Adda-Budda 
GƏZİŞMƏLƏR 
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Adamlar çox dinləməyi bacarmayanda bir az-maz danışanı "çoxdanışan" 
adlandırırlar. 

*** 
İngilislər də dil öyrənsələr, pis olmaz – gərəkər onlara... 

*** 
Qarışqa Himalayı aşmaq eşqinə düşüb. Hamı gülür, o isə bundan xəbərsiz!.. 

*** 
"Saçdan ayrılmış tel" adlı, yazılmamış hekayəmin motivləri: 
 

Gecələr səninlə ağrımadayam, 
Gündüzlər səninlə gülüş altında. 
Allahsız Dünyada İnsanın halı – 
Ya söyüş söyməli, ya ağlamalı. 

*** 
"Pulum olsa Məsciddə Mollanı yoldan çıxararam" deyirsiniz. Mənsə o 
Mollayam (Ruhaniyyatçı-İnamçıyam) ki, xəzinədə Xəzinədarı, bankda Bankiri 
Yola gətirərəm. Çünki siz insana inanmırsınız, mən insana inanıram. Siz 
dediyinizi eləsəniz də – yeniksiniz (məğlubsunuz), mən dediyimi eləyə 
bilməsəm də – yenənəm (qalibəm). 

*** 
Hər dəfə xalq içinə çıxanda anlayıram ki, indiyə qədərki xoşbəxtliyim, 
bəyliyim – dərənin xəlvətliyindənmiş. 

*** 
Həqiqətsizliyə qarşı amansızlıq Diktatura və ya Ruhaniyyat adlanır. 

*** 
Dağlar yolu eniş-qalxışlı olur, "yalnız qalxışlı" olmur. 

*** 
Qəlbimdə ilahilik əkib-becərirəm – barının alıcısı da gərək. 

*** 
Ey nisbilərin ayağına atdığım gözəl sözlərim, bağışlamayın məni! Qənim olun 
mənə! 

*** 
Nə qadın düşkünüyəm, nə içki düşkünüyəm, nə pul düşkünüyəm, nə qumar 
düşkünüyəm, nə ün (şöhrət) düşkünüyəm... Ancaq mənim də düşkünlüyüm var: 
mən Ulus'al və Kişisəl ərdəmlik düşkünüyəm. 

 
 

*** 
Mənim gözüm daim Anlamdadır – mənim görməyimi (mənə görünmək) 
istəyirsinizsə, Anlama yaxınlaşın. 

*** 
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Mən sizin kitabınızı fərəhlə oxumağa başlayıram, siz mənim kitabımı qarın 
ağrısıyla oxuyursunuz. Mən sizin kitabınızı başa çıxanda fərəhim yoxa çıxır, siz 
mənim kitabımı oxuduqdan sonra, öz etirafınıza görə, fərəhlənirsiniz. Yaxşı 
olar elə bəri başdan fərəhləndirici kitabı oxuyasınız. 

*** 
Böyük yazıçı görmüşük azdan-çoxdan; mən Böyük Oxucu sorağındayam. 

*** 
Böyük Oxucusuz Böyük Yazıçının əməyi puç olub gedir. 

*** 
Adam, Dünyanı Əyənə gücü çatmayanda, Dünyanı Düzəldənə diş qıcadır. 

*** 
Azad İnsan əməyi – İnam Atanınkı. Əmək intizamından azad... 

*** 
Rəssam üçün kətan nədirsə, kitabımı bağışladığım adam da mənim üçün odur. 
Mən onun qəlbinə kişisəl (insani) ərdəmliyin şəklini çəkmək istəyirəm. 

*** 
Gön üzlü gözəllər artmada... Üzündə bıçaq itiləməli "qız-gəlinlər"... 

*** 
Heyif sizdən, uca diləyim qız-gəlinlər! Safruhun da yazısında dırnaqlandınız... 

*** 
Yalnız yaxşı insanlıq (başqasındakı) adamlara az görünür, ondan istedad, zor, 
var və  b.k. şeylər də istəyirlər. 

*** 
Hərəniz mənə iki üz artırırsınız. Tanınmaz olmuşam... 

*** 
"Dilin üçün ölüm, gəlinciyim!" ("Dədə Qorqud"un "Bamsı Beyrək" boyundan). 
Gözəl İnsanlıq mümkün imiş – an-an, məqam-məqam, zərrə-zərrə... 

*** 
Ar olsun sənə, Türküm, öz "ög"ünü harada gömüb gəldin ki, ərəbin "ana"sına 
sığındın?! Ar olsun arsız oğullara! 

*** 
Bənzərsiz kişilər, bənzərsiz uluslar birliyi – budur Bəşər! Buna çalışalım! 

*** 
Bənzərsizlik – yaradıcılıqdır, yaradanlıqdır, saflıqdır; bənzəmələr – 
tutuquşuluqdur, çürüklükdür, tüfeylilikdir. 

*** 
Özünü şair sayan Filankəsə: Filankəs, bil ki, hər xammal mala çevrilmir... 

*** 
Həqiqətin Yiyəsi! Mənim axtardığım Sənsən! 

*** 
Allah ona görə Birdir ki, Həqiqət Birdir. 
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*** 
Həqiqət Bir olduğu üçün də Allah Birdir və O – Həqiqətin Yiyəsidir, Həqiqətin 
Yiyəsi Odur – kim olur, kimlər olur-olsun! 

*** 
Qalın Oğuz Elinin Qaraqoyunlu boyundan "Asif Ata" deyilən bir Ər qopdu, 
miladın 1975-ci ilində gəlib Ağanın oğlu Elman'ı tapdı, ona "Safruh" adı verib, 
"Ardımca gəl!" dedi. Miladın 1979-cu ilində O Ər "Mütləqçilik" adında bir 
İnam yaratdı. Safruh O Ərə "İnam Ata" adını verib, Onu "Həqiqətin Yiyəsi" 
deyə tanıdı. 

*** 
"Ömrüm Sənindir, Ata, onu götür, istədiyin kimi sərf elə!" Atanın sağlığında 
Ocağa gəliş Andından. Ata öldükdən sonra isə: "Ömrüm Sənindir, Ocaq, onu 
götür..." 
Ömürləri qəbul eləyib Ata istəyinə yönəltmək yükünü çəkmək üçünsə Ocağa 
bir Yükümlü gərəkəcək daim. "Daim". 

*** 
"Bakı Qolu"ndan olan keçmiş Amaldaşlarıma: 
Mən bu Yolu sizinlə çiyin-çiyinə, deyə-gülə getmək istəyirdim. Ancaq mən 
sizə yaxın gəldikcə siz məndən qaçdınız, ona görə də mən sizi əzə-əzə getməli 
oldum bu Yolu. 

*** 
Asif – Əfəndiyev idi, Ata – İnamdır. 

*** 
Allah adı özü vermir özünə – Allaha adı insanlar verirlər. 

*** 
Ən kimsəsiz varlıq – Allahdır – Ona kimsə olalım! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
25-ilin Ata–Sərt ayları. Atakənd. 

SINIRSIZLIQ – HÜDUDSUZLUQ 
(İçsəs) 

 
"Hamımız  bir canıq – İsada" deyə içsəsə başlayan, Əbədi Var Olan Pavel, 
rəhmət sənə! 

*** 
Rəhməti sənə Mütləqə İnamçı kimi oxuyuram, müsəlman kimi yox (hərçənd 
müsəlman da oxuya bilərdi); rəhməti sənin gözəl simanda İnsana oxuyuram, 
xristiana yox (hərçənd xristiana da oxuna bilərdi). 

*** 
Mən İnamı sınırlı (hüdudlu) bilmirəm, sınırsız  bilirəm – sınırlı Mütləq olmur. 
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*** 
Müsəlmanlıq, Xristianlıq, Musəvilik, Buddaçılıq, Laoçuluq, Lamaçılıq, 
İndusçuluq... – bunlar yalnız biçimlərdir; İçim – İnsanilikdir. 

*** 
         Mən İçə inanıram, İnsani İçə – Hüdudsuza, Sınırsıza! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
10 Ata ayı, 24-il. Atakənd. 

 
SONLAR 
(Haray) 

 
“Qız qiyamı” dərinləşmədə, Ocağın son işartılarını söndürməklə hədələmədə… 

*** 
Asif Atadan sonra Yer üzünə Göy Elçisi gəlməyəcək – bu anlamlarda: 1) Asif 
Ata, çəkdiyi harayların məzmunu baxımından, gələnəksəl Elçiliyin davamı idi; 
2) bəşər içində Elçi (Peyğəmbər) çəkili şəxsiyyətlərə daha ehtiyac 
yaranmayacaq. 

*** 
Asif Ata “Olsun – olmasın?”  arasında gəldi, dalğanın sönüşünə düşdü. 

*** 
Və  Safruh bədii yaradıcılığın, eləcə də deyimçiliyin – bütövlükdə: kitabçılığın 
son dalğasının nümayəndəsidir. (Bu “nümayəndə” sözünü də mənə çox 
görənlər olarsa, onlara da heç bir təpkim – etirazım olmaz). 

*** 
Məncə, bəşərin işğalçılıq çağı da başa çatıb. İşğalları toplumlar eləyirdilər: ailə, 
tayfa, millət, dövlət… İndi onlar da dağılır. 

*** 
“Məhəmmədin Allahı baş tutmadı” demişdim (ancaq sevinməmişdim). İndi 
özümdən soruşuram (ürəyim əsə-əsə): öz Allahım baş tutdumu? 

*** 
Aldanışamı xidmət eləyək? Ölüb, itləri bayramlaşdıraqmı? Bayramlaşma – 
itləri itlikdən çıxartmır, böyütmür, atlaşdırmır. 

*** 
      İtin bayramı Atın faciəsini tündləşdirir… Yenidən başlamalı… 
 

*** 
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Məncə: Heç bir qız, heç bir qadın heç vaxt heç bir Göy Elçisini (Peyğəmbəri) 
sevməyib; sevənlər ünü, daha doğrusu unu – Yağlı Gələcəyi seviblər; unsuz 
ünü də tezliklə atıblar. 

*** 
Vaxtiylə kənd-kəsəkdən gözəl gənc qızların şah hərəmxanalarına zorla 
aparıldıqları barədə oxuyub hiddətlənirdim… İndi düşünürəm ki, “qız-gəlinlər” 
bunu istərmişlər – özləri, zorsuz-filansız. Buradakı “zor” sözü daha çox sinfi 
təbliğata oxşayır. 

*** 
Qaçır ayağımın altından torpaq, 
Həqiqət olunca qalıram çılpaq. 

 
*** 

Həqiqətin kəşfi qolu yana salmamalı, qola qüvvət verməlidir… 
*** 

“Çılpak” Həqiqətdən abırlı geyim yoxdur. 
*** 

Ya İnama doğru, ya Ormana doğru… Hələlik yönümüz Ormanadır: Tülkü-
Çaqqal, Ayı-Dovşan, İlan-Qurbağa, At-Eşşək, İt-Pişik… Ancaq vallah adam 
İnsan olmaq istəyir! Tülkü-Çaqqal, …, İt-Pişik yox!.. 

*** 
Asif Ata Türkün Ruhaniyyat Ocağını qurmaqda da Safruhdan qat-qat artıq rol 
oynadı, dağıtmaqda da. 

*** 
Günəbaxan Günəşə baxır, Safruh – İnam Ataya. 

 
*** 

Mənim üçün Allah Asif Ata biçimində və Asif Ata qədərində təzahür elədi. 

*** 
Həm İnam Ata idi Asif Ata, həm yox. 

*** 
“Türküstan Sevgisi”nin şeirində uyğurlarla bağlı demişdim: 

Gündoğanda yurd yerim, 
Sonuncu umud yerim. 

İndi deyirəm: Ocaqda – Soylum, “Qız Qiyamı” ilə əlimdən çıxanım, dilimdən 
düşənim!.. 

*** 
Daha tutmağa yerim, əl atmağa saman çöpüm yoxdur – Soyludan sonra… 

*** 
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Allah – havaya deyir dediyini (Safruh – kağıza deyir…), Peyğəmbər – canlı 
insanlara deyir, üzlərə deyir. Ona görə də Göy Elçisi Peyğəmbər Həqiqəti tam 
açıqlığı ilə deyə bilmir – üzülür. (Misal üçün, bax: “Quran”, 33-53). 

*** 
Həqiqətə inanmaq – eşqim və borcumdur. Ona görə də Həqiqətsizi Həqiqət 
bilib dediyim sözü geri götürmək ixtiyarımı özümdə saxlayıram: ünvan 
bircəliyini ünvan ortaqlığına çevirmək biçimində (konkreti mücərrəd elan 
eləməklə, təyinlərimi məqamlara aid eləməklə…). 

*** 
Bu zaman mənim şəstim sınmaz, mən həqiqətlə şəst oyunu oynaya bilmərəm. 

*** 
Dağlar təpələşir, təpə düzləşir, 
Boyalar qarışır, kəlam sözləşir… 

*** 
Mən öz şəxsimin yenilgisini qəbul etməyə hazıram, təmsil elədiyim sifətin 
yenilgisini düşünməksə ağırdır. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Sərt ayı, 26-il. 

(Dekabr 2004). 
Atakənd. İnam Evi. 

 ŞƏHİD və BİLGİN 
(İçsəs) 

 
Şəhid yanılmaz, Bilgin yanıla bilər. Çünki Bilgin’in seçimi olur, Şəhidin seçimi 
olmur.  

*** 
Şəhid – birincidir, Bilgin – ikinci. İkinci Birincini öyrənə bilər, Birinci İkincini 
yox. 

*** 
Hər Şəhid Birincidir və bircədir, hər Şəhidin də bircə “mövzusu” olur – öz 
ömrü. Bir mövzuda minbir Bilgin yaza bilər. 

*** 
Biz – İnam Atanın Mütləqə İnam Ocağının Evladları – biz Şəhidlərik... 

*** 
Şəhidlər öz işlərini gördülər – xalqa İnam gətirdilər, indi növbə bilginlərindir – 
onlar İnamı xalqa anlatmalıdırlar. 
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*** 
Atamız var olsun! 

 
Qürub ayı 29-il.  

 
 
 

İNAM EVİ 
(İçsəs) 

 
İnam Evi – təpərim, hünərim, əsərim! 

*** 
İnam Evi – uğurum, təsdiqim, bənzərsizliyim, özümlüyüm – bənzərim! 

*** 
İnam Evi – doğa’m, doğmam, doğduğum, doğanım! 

*** 
İnam Evi – Ulduzum – Ulduzxanım, Dənizim – Dənizxanım, Ayım – 
Aydoğanım, Günüm – Gündoğanım! 

*** 
İnam Evi – qanadım – uçmağım, Göyləri qucmağım, tapındığım, tapınağım! 

*** 
İnam Evi – yadlıqlardan sıyrılmağım, Atalı doğulub, İnamçı olmağım! 

 
*** 

İnam Evi – Metelərin, Bilgə Xaqanların, İnam Ataların Ruhunu yaşadan ruhani 
ünvan! 

*** 
İnam Evi – yeni Metelər, Bilgələr, Atalar diləyim! 

*** 
İnam Evi – Bilqamısın əlindəki çiçəyim! 

*** 
İnam Evi – Yürüyən zamanları durduran, bir-birindən “nə var, nə yox?” 
sorduran! 

*** 
İnam Evi – İnam Ata (Asif Ata) harayı, İnamlaşma, İnsanlaşma sarayı! 

*** 
İnam Evi – Yer üzünün Ruhaniyyat Mərkəzi! 

 
*** 

Atamız var olsun! 
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6 Xəzan ayı, 29-il. 
İnam Evi.  

 
 
 

OCAQLAR 
(İçsəs) 

 
İndi mənəviyyat bütün dünyəvi toplumlarda  - istehza hədəfi, İnanc və 
Dinlərdə, o sıradan Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağında – ikiüzlülük səbəbidir 
(Ocaq üçün onu “hədəf” saya bilmədim). 
 

*** 
Məncə, İnam Atanın Ocağı yoxdur; indiki Ocaq Asif Atanınkıdır.  

*** 
Bir var (ola bilər) – Özündəocaq, bir var – Ulus üçün Ocaq, bir də var – Camaat 
üçün Ocaq. 

*** 
Asif Atanınkı – Ulus Ocağıdır – Ocaqçılar gerçəkliyində. 

*** 
Ulus Ocağı – Ulusun gərəyi və baş ucalığıdır. 

*** 
Özündəocaq – İnsanın gərəyi, Bəşərin baş ucalığı olardı. 

*** 
Asif Ata Özündəocaq yaratmışdı və bu baxımdan o, İnam Ata idi; Naxır onu 
Ulusa endirdi. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
 

Sərt (X ay) 29-il. 
(Dekabr 2007). 

İnam Evi. 
ZAMANLAR 
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(İçsəs) 
 
Sənin də yaxşın yaxşıdır, mənimki də; ancaq mənim yaxşım səninkindən 
yaxşıdır, çünki mənimki sənin yaxşının yaxşılığını qəbul eləyir, səninkiyisə 
mənim yaxşıma “yaman” deyir. 

*** 
     İnsafsız Həqiqət: Soyluya “sevgi” sizi Safruh dustağına saldı. 

*** 
Vicdanın yenidən doğulması – Qorxudan ayrılması. Mütləqə İnamın gəlişi ilə 
baş verməli olan budur. 

*** 
Sonevdə canımı yeyəsi cücülərə acığım tutmur, onlara dəhşətlə də baxmıram.  

*** 
Terror insanları öldürür – suçlu, suçsuz; Terrorun nədəni isə – insanlığı öldürür. 
Terrora qarşı mübarizə – onun nədəninə qarşı yönəlməlidir. 

*** 
               Doğada heyvan yoxa çıxır, toplumda insan. 

*** 
Sivilizasiya qudurmuş itə dönüb, bəşərin bütüninsani dəyərlərini dalamaqdadır. 

*** 
“Gerçəklik Onun dediklərindən heç birini doğrultmasa da, Onun dediklərinin 
hamısı doğrudur” deyirəm qəti inamla. Gerçəklər soruşurlar: “Meyarınız?” 

*** 
Gəlişməyə (gəlişən başkəndimə) baxıb üzücü kədərə boğuluram... Onun 
“Atalar – Oğullar”, “Əski – Yeni”, “İnkarı inkar” əsaslı bir hal olduğunu bilsəm 
(bu ondan olsa), oy necə sevinərəm!; yaxud eləcə “sevinərəm”; yaxud “rahatca 
ölərəm”!.. 

*** 
Ağzının süd iyi çəkilməmiş Amaldaşlarım, bitdinizmi, tükəndinizmi?! 

*** 
Inamı Budun`a gətirmişik, bundan sonra Budun`u İnama gətirməliyik. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
 

Çiçək ayı 26-il. 
(Aprel 2006). 

İnam Evi. 
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GERİ GÖTÜRÜLMƏYƏSİ SÖZ 
(İçsəs) 

 
Heç zaman geri götürülməyəsi Söz yiyəsi olmaq – istərdim. Bu isə – mütləq 
mümkünsüzlükdür. 

*  *  * 
             Geri götürülüməyəsi?! Söz?! Bəlkə bu – susmaqdır?  

*  *  * 
Yox, bu da ola bilmir elə söz. Çünki Mütləq Həqiqət baxımından da 
yanaşıldıqda – nə zamansa danışmaq (söz demək) gərəkir. Onda isə bu “söz” də 
geri gştürülmüş olur... 

*  *  * 
Həqiqətin bir zamanı, əsası, nədəni var, səbəbi var. Onun bir də məzmunu var. 
Zaman, əsas, nədən, səbəb – dəyişilir, məzmun dəyişilmir... 

*  *  * 
Din nisbiliyi. Bir dinin varlığı o birinin varlığından asılıdır; bu olmasa, o da 
olmaz, yaxud o olmasa, yalnız bu olar. 

*  *  * 
                Belədə də “din və toplum” sorunu gəlir ortaya. 

*  *  * 
“Toplum” – dünyəvilik deməkdir, “din” – ruhanilik olmalıdır. 

 *  *  * 
Törə – din deyil. Onun əli ruha çatmır; O, toplumun gündəlik işlərini yoluna 
qoyan kurallar toplusudur, üzərdəki işdir. 

*  *  * 
Bəs “milyonlarca nəfər müsəlman, və ya indus, və ya xristian...” nə deməkdir? 
Bu elə dünya deməkdir, “Toplum” deməkdir. Başqa sözlə, bu, hər bir dinin 
Dinlikdən çıxıb, törə səviyyəsinə enməsi deməkdir. 

*  *  * 
Şünki belədə dinçi ilə dünyaçı bir-birindən seçilmir, necə deyərlər, “ara qarışır, 
məzhəb itir”, sonucda eyniləşmə yaranır. 

*  *  * 
Eyniləşmə: Musaçı da göz qırpmadan baş kəsir, İsaçı da, Məhəmmədçi də, 
Nitsşeçi də, Makiavelliçi də –  eynilə “qanqster” kimi, “killer” kimi, faşist 
kimi... 

*  *  * 
Din – üstünlük deməkdir. Ruhani və üstün, ruhani olduğu üçün üstün. 
 

*  *  * 
“Dinçi” – “dünyəvilikdən yuyan, yuyub təmizləyən, arıdan, duruldan...2 
deməkdir, o şəxsdir, elə şəxs olmalıdır.  
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*  *  * 
“Dindar”, “Mömin” – “ruhani yaşayan”, “dünyəvi, yəni heyvani yaşamayan” 
anlamlı sözlərdir... 

*  *  * 
Dinçinin bunlardan fərqi: o, ruhaniliyin təəssübçüsü, yiyzsidir həm də. 

*  *  * 
Bir də var yerdə qalan kütlə, milyonlar... (Asif Atanın bunlara yönəlik sözü: 
“Xalq bizim körpəmizdir – sən körpəni qucağına alırsan, o sənə şillə vurur”). 
*  *  * 
Birincilər (dinçi, dindar, mömin) – Allahın dostu, ikincilər (kütlə, dünyəvilər, 
milyonlar) – Allahın bəlasıdır. Birincilər – Allahı (yəni  Həqiqəti) bu bəladan 
qoruyanlardır – elə bunların özləri üçün. 
*  *  * 
Buna görə də Yer üzünün ən böyük qələti – dinlərarası savaşdır, dinlərarası 
qırğındır. 

*  *  * 
Buna tutalqa verən isə - dinlərin nisbiləşməsi – törələşməsidir, yəni dinçinin 
(özcə içində) dünyəviliyə yenilməsidir, yəni yalançılaşması, ikiüzlüləşməsidir. 
*  *  * 
Biz öz İnamımızda “Ocaqçı – İnamçı” ayrıcını buna görə eləmişik. 
*  *  * 
Milyonlar – Allahın bəlası (həm də uşaq kimi öz əlini dişləyənlər), Təklər 
(Ocaqçılar) – bəlaya qarşı ruhani döyüşənlər, döyüşçülər; milyonların əlindən 
tutub, onlara insanilik əlifbasını öyrədənlər. Öyrətmənlər. İnamçılar – 
Həqiqətin məzmununu yaşayanlar, daşıyanlar... 
*  *  * 
Hər üçünün (Həqiqtçi, Daşıyıcı, Milyonlar) sübutu: yaşam tərzidir; elan – ələ 
alınmır; istedad və hünər məhsulu isə həm Ocaqçı üçün, həm də İnamçı üçün 
sübut kimi yetərsizdir. 
*  *  * 
Heç zaman geri götürülməyəsi “Söz” – ruhani yaşam tərzi imiş... 
*  *  * 

                           Atamız var olsun! 
 

2 Ata ayı 28-il. 
(02.IX.2006). 

İnam Evi. 
 

İÇMƏLİ SU 
(“Firəng səltənəti” silsiləsindən içsəs) 
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Hər şeyim olmasa da, çox şeyim var; başına and içməyə bir kimsəmsə yoxdur. 
*  *  * 

– Ömrüm boyu bir içim içməli su axtardım. – Tapdınmı? – Tapmış olsaydım, 
“ömrüm boyu” deyərdimmi? 

*  *  * 
Ömrüm hələ başa çatmayıb; axtaracağam, tapacağıma ümidsiz olsam da. 

*  *  * 
Qızlar bulağından çamur axır; elə oğlanlar bulağından da. Üçüncüsü yoxdur. 

*  *  * 
“İçməli su” – “inanılmalı qız (ya da oğlan)” deməkdir. “İnanılmalı qız (ya da 
oğlan)” – “başına and içməli bir kimsə” deməkdir 

*  *  * 
Arvadım Xariqə – qız deyildimi? Qardaşım Nəbi – oğlan deyildimi? 

*  *  * 
Ya “ən seçilmişlər” – Asif Ata Mütləqə İnam Ocağının Evladları – qızlar, 
oğlanlar deyildilərmi? 

*  *  * 
– Bəs Nigar kim idi? – O da axtaran idi, ancaq tapdığını götürməyə gücü 
çatmadı. 

*  *  * 
– Götürsəydi, əlində saxlaya biləridmi, yəni ömür boyu içməli su olub qala 
bilərdimi? – İndi buna da inanmıram (onda inanırdım). 

*  *  * 
Adətən, qız – axtaran olmur, axtarılan olur. Nigar isə axtarırtdı, çünki o, “qız 
tipi deyildi, ..., meteorit idi”. (Bax: “Yön”, s. 460). Düşdü də məni yaxdı (yaxdı 
və yaratdı); özü də yaxıldımı, bilmirəm. 

*  *  * 
– Bəs Uluruh kimdir? Onun başına and içə bilməzsənmi?  
– Bilərəm, içirəm də. Ancaq Uluruh – cövhəri hələ qətiləşməmiş bir axtarandır. 

*  *  * 
Mənə bir içim içməli su yetir, İlahi! Ona həsrətli getməyim yaşamdan; Ona – 
bir içim içməli suya həsrətli getməyim. Ölürəm bu qürbətdə, bu susuz səhrada. 

*  *  * 
Mən səndən bir qız istəmirəm, İlahi! Bir düz istəyirəm – diri düz. 

*  *  * 
Atamız var olsun! 

21 İşıq, 05 Şölə 30-il. 
İnam Evi. 

(21 may, 5 iyun 2008). 
 

YAZILMASI MÜMKÜN OLMAYAN ƏSƏR 
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(Haray) 
 
Ey Gələcək, mən səni böyük saymasam da, Bugün barədə, yəni öz günlərim və 
gördüklərim barədə sənə yalan çatdırmayacağam. Bugün`ün həqiqətləri barədə 
susmayacam da. 

*  *  * 
Heç də bütün heyvanlar “Heyvan!” deyil. Onların arasında ər-arvad 
sədaqətliləri də var – bu sahə bilginlərinin yazdıqlarına görə. Mən heyvan 
olsam, o növlərdən olaram: Qızılbalıq kimi, Leylək kimi, Qurd kimi... 

*  *  * 
İlahi, mən bacardığığm bütün biclikləri etməliyəmmi?! Axı onda bu, insanlıq 
olmur – nə yaxşısından, nə də pisindən. 

*  *  * 
Ey allaha inananlar! Bilin ki, Allahın ikicə balası var: qız balası və oğul balası. 

*  *  * 
Ey Allah sevənlər! Bilin ki, arvada xəyanət – Allahın qız balasına xəyanətdir. 

*  *  * 
...Qanan o kəsdir ki, adamların qanmaz olduqlarını görür, bilir; pozğun 
olduqlarını görür, bilir və bu qanmazlar, pozğunlar arasında qanacaq və 
düzgünlük işi aparmaqdan usanmır, bezmir... 

*  *  * 
“Həqiqətin Tərcümeyi-Halı” – yazılmamış, məncə, yazılması mümkün olmayan 
əsər budur. O – yazılmalıdırmı? 

*  *  * 
İlahi, bilmirsən neyləyəsən; öləsən – qalasan, yazasan – yazmayasan... 

*  *  * 
Mən ilsıranın və tarixin hər yerində Həqiqətin ağrıdan, işkəncələrdən 
çığırtılarını eşidirəm. Gerçəklik sanki ağrıdan ağzı, gözü əyilmiş həqiqət 
görüntüsüdür. 

*  *  * 
Yəqin, Budda buna görə ölüm nəzəriyyəsi yaradıb. “Həqiqətin Tərcümeyi-
Halı” onun içindəymiş; o da onu özüylə gora aparıb. 

*  *  * 
Yəqin, Buddanın Nirvanası – “Həqiqətin Tərcümeyi-Halı”nın epiloquymuş. 

*  *  * 
“Həqiqətin Tərcümeyi-Halı” – barama, onun yazarı – ipəkqurdu: baramasını 
toxudu, özü içində qalıb öldü; həqiqətsizlik onun toxuduğunu söküb, özünə 
ipək köynək tikdi. 

*  *  * 
Sizif – İpəkqurdu – Buddanın (öldürmək istəyi ilə) Nirvanaya soxduğu... 

*  *  * 
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Atamız var olsun! 
 

 
10 Şölə (IV ay) 30-il. 

(02.IX.2006). 
İnam Evi. 

ASIF ATA və  İNAM ATA 
 
Bu yazı mənim ən həzin içsəsim, ən zil harayım və fərəhli cikkəmdir. Ona görə 
də başlığın altına janrını yazmadım.  

*  *  * 
Ocaqdakı Qadın Qiyamıyla Asif Ata Öz Ocağinda kəllə-mayallaq getdi, innən 
belə onu yaşatsa, İnam Ata yaşadacaq.  

*  *  * 
Asif Ata gələcək Qiyama tutalqa verəndə kəllə-mayallaq getmişdi...  

*  *  * 
Asif Atanın  kəllə-mayallaq getməsində Qiyamcı Qadınların  sucu ən çoxu 
yüzdə 49 qədərində ola bilərdi, yüzdə 51-i  Özününküdür.  

*  *  * 
(Ancaq Qıyamçı Qadınlardan heç birinin Ataya qarşı qiyam elməyə mənəvi 
haqqı yox idi). 

*  *  * 
Onun kəllə-mayallaqlığı Ocağından kənara cıxa bilməz – gizlətmək anlamında 
yox; o anlamda ki, Qadın Qiyamındakı tipli səbəblərdən toplumda Peyğəmbər, 
Filosof yıxılmır.  

*  *  * 
Ancaq – Ocaq toplum deyil, cəmiyyət deyil, o belə şeylərə görə yıxılmanı 
qaçılmaz sayır; çünki o, Filosofun – Peyğəmbərin özüylə nəfəs alır, sözüylə 
yox. (Toplum sözüylə nəfəs alır.) 

*  *  * 
Mənsə Ocaqla Toplum arasındayam, mən ötürücüyəm, Haqiqəti gizləyə 
bilmərəm, gizlətmərəm. Mən sözün deyənindən çox,  eşidəni üçün işləyirəm. 
Eşidəni isə –xalqdır, haqdır. 

*  *  * 
Ocaqda Atanın Adıyla bağlı son günlər dilə gətirilmiş olaylar – Ata Ömüründə 
İsalıq kimi bir şeydir: – canlı birey (fərd) kimi ölür ki, Peyğəmbər kimi dirilsin; 
Asif Ata kimi ölür ki, İnam Ata kimi dirilsin.  

*  *  * 
“Məni aparmağamı gəlmisən, ölüm? Gedək. Səndən qorxum yoxdur. Sən 
məndə böyüklüyü öldürə  bilmirsən,  kiçikliyi öldürürsən, sonsuzluğu öldürə 
bilmirsən – keçiciliyi öldürürsən!”  
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*  *  * 
Asif Atada İnam Ata var idi – Onu bu yaşadacaq.  

*  *  * 
Və Asif Atada ( Safruhda yox, Soyluda yox, Odtəkində yox, Əməlruhda yox, 
Şərqidə, Elinam – Nişanədə yox, məhz Asif Atada)  İnam Ata varlığı 
danılmazdır. 

*  *  * 
O, Özündəkini “Asif Ata” qədərində gerçəkləşdirə bildi. Bunun özü də gercək 
dağların aşağıdan yuxarı baxaçağı yüksəklikdir.            

*  *  * 
Onun “dirilməsi” – döğulduğu gündən (26. IX. 1935) başlamışdı, “ölümü”  
öldüyü gündən (05. IV .1997) yeddi il sonra baş verdi. 

*  *  * 
Mən “Gözəl Ata” obrazı yaratmıram, olmuş Atanı olduğu kimi, məhz olmuş 
olduğu kimi göstərməyə çalışıram.  

*  *  * 
Bu iki məqsəd arasında böyük fərq var. “Gözəl Ata Obrazı” yaratmaq istəyi 
məni Olmuş Atadan uzaqlaşdırardı.Yaxşı ki, məndə elə bir istək (və daha yaxşı 
ki, elə bir istedad) yoxdur!  

*  *  * 
“Gözəl Ata Obrazı” – təxəyyülün yaratdığı – həm də küləyin səhra boyu 
qovaladığı quru sirkan koluna və ya hər yetənin öz başına taxacağı gözəl 
maskaya bənzərdi.  

*  *  * 
Mənim Olmuş Atamın isə kökü torpaqların dərinliklərindədir, başı Göylərin 
ənginliklərində – Tanrıda. 

*  *  * 
Olmuş (Olan) gözəlliyin qarşısında təxəyyülün yaratdığı gözəllik – ənliklə 
kirşanın yaratdığı gözəllik kimidir.  

 *  *  * 
                                     Atamız var olsun! 
 
                                                                          Günəş ayı 26- il 
                                                                           Atakənd.İnam Evi. 
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İkinci boğça: 

 
O C A Q 

 
Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 

 
 
 

OCAQÇI  və  İNAMÇI 
(Haray) 

 
Ocaqçı olmaq İnamçı (Asifçi) olmaqdan üstün və çətindir, çünki İnamçılıq 
(Asifçilik) yalnız bir  dünyagörüşü əsasında yaşamaqdırsa, Ocaqçılıq həm də bu 
dünyagörüşünün həyata keçməsi uğrunda əlbir ruhani döyüş aparmaqdır, bunun 
üçün məsuliyyət daşımaqdır. 

*** 
Ocaqçı yalnız onlarca ola bilər, İnamçı onminlərcə, yüzminlərcə... Aydındır ki, 

*** 
İstənilən Ocaqçı həm də İnamçıdır, istənilən İnamçı — Ocaqçı deyil. 

*** 
İnamçı başqa inanc daşıyıcılarıyla “dinc yanaşı” yaşaya bilər, Ocaqçı — yox! 

*** 
Ocaq yalnız İnamçılardan (Asifçilərdən) ibarət ola bilər. 

*** 
İnamçının ixtiyarı özündədir. Ocaqçının ixtiyarı Ocaqdadır. 

*** 
“İxtiyarı özündəlik” — Ocaqçının içindəki İnamçıya də aiddir... 

*** 
...Siz Atanı sevirsiniz, mən insanı sevirəm — siz dolayı gedirsiniz, mən — 
düzünə gedirəm. Ata da düzünə gedirdi. 

*** 
Siz — Asif Atanı sevirsiniz, mən — İnam Atanı sevirəm. 

*** 
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Asif Ata — Atanın gerçəkliyiydi; İnam Ata — Ata Mahiyyətidir, Mütləq 
Zirvədir — Mütləqdir. 

*** 
İnam Ata — Asif Atanın Göyüydü. Bunu ondan bilirəm ki, Ocaqbaşı Asif 
Atanın Özü İnamçıydı — Mütləqə İnamçı. 

*** 
Ey Asif-Ataçılar! Hər hansı ötəri və ya öyrəncəli naqisliyinizə görə Atanıza 
söyüş qazanırsınız. Mən İnam - Ataçıyam (Asif Atanın Özü kimi), mən Atama 
heç vaxt insan söyüşü qazandırmamışam və qazandırmayacağam. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Sərt (X ay) 20-il. Atakənd. 

(Dekabr 1998. Bakı.) 
 
 

 
ÜZÜMÜZÜN  YİYƏSİ  OLAQ 

(Haray) 
 
Sufi — cəmiyyətin davranış normalarını nəzərə almaya bilər, Asif Ata Ocaqçısı 
— almalıdır. 

*** 
Adam oğurluq eləyəndə oğru olur — oğurluğunun üstü açılsa da, açılmasa da.  

*** 
Toyda tənqid deyilməz — Ocağın toy çağıdır... 

*** 
Adam xisləti: Asanlıqla düşmənləşmək, çətinliklə dostlaşmaq. 

*** 
Ata gedəndən sonra öyrətmənlərim artmış — Amaldaşlarımın sayı qədər 
olmuşdur. İndi məndən məsləhət istəyən yoxdur — hamı mənə məsləhət verir. 
Ata bu qədər öyrətmirdi məni; mənim təkliflərimi Amaldaşlarım qədər 
qulaqardına vurmurdu. İndi Safruh — 33 öyrətmənli bir öyrəncidir. 

*** 
Soyludan, Ötkündən, Fərəhdən, Şərqidən, Düzgündən, Birüzdən... eşitdiyim 
danlaqları Asif Atadan eşitməmişdim... 

*** 
Söz güləşində yıxan, yıxılan — Söz deyil, onu güləşdirənlər olur. Söz güləşində 
Sözlər güləşmir, Zorlar güləşir, Üzlər güləşir. 

*** 
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(Ancaq) Mükalimələrdə həqiqət açıqlanır. İnsan öz-özüylə də mükalimə aparır. 
*** 

Uğurlu Xalqlaşmanın dalında gizlədilən uğursuz insanlaşmadandır Safruhun 
harayları.  

*** 
Ata İnamçılığının təlimindən çox, Yolçularına vurulmaq istərdim. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Qürub ayı, 21-il. 

 
 
 
 

ÖZÜYLƏDÖYÜŞ 
 
Aşırı Mütləqçilik — imtinaçılıq ona görə coşub ki, çörək yeyib. Oğul deyərəm, 
acından saralanda coşaydı. 

*** 
Ortalığa iddiamızla yox, olanımızla çıxsaydıq, Həqiqəti artırmış olardıq. 

*** 
Ağa ağ yaxılmaz, qaraya qara. 

*** 
Yaxılmış ağın altından qara çıxa bilər, yaxılmış qaranın altından ağ. 

*** 
Mən buna görə mənə ağ yaxılmasını istəmirəm. 

*** 
Müəyyən, Ruhani Məqsədsiz maddiyyat yığımçılığı — Divin xəlbirlə su 
daşıması. 

*** 
Yazı az olsun, onu oxuyan çox olsun. Ülgüsəl olan iştə bu… 

*** 
Daha gözəl qadın — daha dərin, daha uğurlu aldadış — aldanış. 

*** 
Asif Ata deyib: “Məna qurtaran yerdə söz də qurtarmalıdır.” Bu tələb ömrə də 
aiddir: Anlamı bitdimi — özü də (ömür də) bitməlidir. 

*** 
Atamız var olsun! 

Qar ayı 18-il.  
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                                     Hay ver, İnam Ata! 
 

SUDA  CIZIQ  ÇƏKMƏK 
və ya 

ARAMIZDA YALQIZ 
(Cikkə) 

 
Möcüzədən məkrədək yol keçmiş “İşıq” 
Ailəsinin qaranlığından sərxoşam. 

 
Adamlar arasında Həqiqətçinin tək qalması təbiidir. 

*** 
Bu sözü Sənə desəydim, deyərdin ki, doğrudur. Bəs Özün niyə tək qalmadın, 
Öyrətmənim?! Sən ki bizim adamlığımızı görürdün, bilirdin. 

*** 
Sən də suda cızıq çəkdin, ah Öyrətmənim, Öyrətmən!.. 

*** 
Müqəddəs Kitablarını su üzündə cızıq çəkmək üçün Müqəddəs Çubuqlar olaraq 
yaratdın. 

*** 
Sən mənim rəhmətlik Sayad nənəm kimi, naxırı sürüb evə gətirmək üçün 
sübhün alatoranında kövşənə çıxdın. 

*** 
Naxır Sənin hayladığın səmtə getmək istəmədi, Öyrətmənim!.. 

*** 
Naxır öz səmtini yaxşı bilirmiş. 

*** 
Öyrətmən (İnsan, Həqiqətçi) səmtiylə naxır səmti bir deyilmiş, ayrıymış. 

*** 
Bizim balıq harasından  iyləndi, ah Öyrətmənim, Öyrətmən?! 

*** 
...Əsil getdi — ağı deyib ağladım. Sadiq getdi — başa qara bağladım. Soylugil 
getdilər — haray saldım, “İşıq” Ailəsi getdi — cikkə çəkdim... 

*** 
Qara bağlaya-bağlaya, ağlaya-ağlaya, haray sala-sala, cikkə çəkə-çəkə tək 
qaldım!.. 

*** 
         Ağstafa dəfniylə Ocağın da torpağa gömüldüyünü anladım. 

*** 
İnam Atamız var olsun! 
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8 Sərt (X ay) 20-il. Atakənd.  

(8. XII. 1998. Bakı.) 
Hay ver, İnam Ata! 

 
QURD  DAYIMIZ 

(Haray) 
 
Yaxma yaradıcılığına qurşanmışam, yaradıcılığıma qaynaq olaraq da öz Amal 
Ocağımı götürmüşəm... 

*** 
Adamlar Zoru istəmədən, Zorun başına yığışırlar; Zorun kölgəsini qılınclayır, 
özünü öpüb oxşayırlar. 

*** 
Adamlar Zordan iyrəndiklərini deyəndə, bunu ürəkdən söyləyəndə belə — Zor 
istəyirlər. Çünki 

*** 
Adamlar Zorla yaşayırlar, çünki adamlar öz ürəklərini anlamırlar.\ 

*** 
Qəribdir içimizdə ürəklərimiz. 

*** 
Elin “Böyüksüz yerdə oturma” sözü bunu təsdiq edir. El bu yöndə bundan 
yüksək söz deməmişdir. Bu isə gerçəkliyin həqiqətidir, mütləq həqiqət deyil. 

*** 
Adamlar qiyamçılardan Zorla qopmaq istəyirlər; onları özlərindən Zorla 
qoparmaq istəyirlər; qopub da özləri Zor olmaq, Zorlu olmaq istəyirlər... 

*** 
Adamlar ağlamaq istəmirlər, ağlatmaq istəyirlər. Adamlar ağladılmasalar, 
ağlamazlar. 

*** 
“İnsan zülmə tabedir” — Elin bu sözü yuxarıdakının davamı və tamamıdır, 
arada bircə “çünki” sözü çatmır. 

*** 
Hər yan məndən Zor istəyir. Hər yan öz içinə (ürəyinə) baxmaq əvəzinə, 
mənim “iradəmə, qətiyyətimə” (Zoruma) baxır; məndə bunu görmürlər və bunu 
gördükləri səmtə əyilirlər. 

*** 
Və, mənə Zor eləmək istəyənlər mənə doğru toplaşırlar. İndi bu gedişlə mən öz 
əski “ailəmə” doğru inteqrasiya olunmaqdayam, adamlarsa — qiyamçılara 
doğru. 

*** 
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Zorun da növləri var axı. “Dərd” adlı Zor da var. Allah hamısını götürür. 
Böyük (Zorlu) — götürmür, götürtdürür, özgələrə yükləyir.  

*** 
“Allahsız yerdə otur...” Neyləməli! Gerçəkliyi saya salmamaq olmaz. 

*** 
Mən gerçəklərdən Allahlıq umuram — mənim səhvim budur. “Həqq mənəm, 
Həqq məndədir, Həqq söylərəm” deyənin səhvi kimi. 

*** 
İnam Ata da deyərdi: “Hər insan bir Allahdır”. Bu — Atanın insana inamıydı. 
İnsanın gerçəkliyinə yox, göycəkliyinə (reallığına yox, ideallığına). 

*** 
Bilirəm, Ocaq bunca incəliklərə gedə bilməz və bu cür incələmələr onun 
vəzifəsinə daxil deyil. Mütləq Həqiqət araşdırıcılığı — idraki yalquzaqların 
işidir. Bundan yaxşısı yoxdur, bu isə Mütləq Zorsuzluq olduğu üçün adamlara 
etkisizdir. 

*** 
Beləliklə, mənə aydın olur ki, Ocağın istədiyi miqyaslarda xalqlaşmama — 
sufiliyin, hürufiliyin suçu deyil, içiymiş. 

*** 
Mən gerçəyi gələcək sanan, realı ideal görən, ideal sanan bir uşağam. Mən də 
bir növ Don Kixotam. 

*** 
...Zorsa — bizim Qurd Dayımızdır. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

9 Çiçək (II) ay  20-il. 
 
 

OLMALI 
(Haray) 

 
Olmalıdan alçaq, olandan uca. Bizim yerimiz — Olmalıdır. 

*** 
Sabah İnam günüdür. İnamsızı — gün saymadım. 

*** 
Öz zirvələrinizi qurmasanız, verməsəniz, sizi heç kəs Dağ Silsiləsi saymayacaq. 

*** 
İnamçı (Ocaqçı, Ocaq Evladı) ayrı, İnamçılığı bilən şəxs ayrı, İnamçı yurddaş 
ayrı... 
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*** 
İnsanilik elan sevmir: “Mübahisəsizlik” elanından didişmə alındı; “Doğmalıq” 
elanından yağılıq alındı... 

*** 
Dünya dilindəki “Elita” sözü — “iyrənc” anlamı daşıyır, Mütləqə İnam 
Ocağının dilindəki “Elita” sözü — “Müqəddəs” deməkdir. 

*** 
Mitinq — iştahların üsyanıdır — o biri yeyən-geyən-geydirənlərin payından 
kəsib yemək-geymək-geydirmək istəyənlərin bir-biriylə davasıdır. Biz Asifçilər 
— İnamçılarsa Ləyaqətin üsyanını hazırlayırıq. 

*** 
Asif Ataya hədsiz sevgi Ata olmayana sevgisizlik yaradırsa — şərdir. 

*** 
Baş üstündə Yer Bircə olur. 

*** 
Başımızın üstündə İnam Ata varkən başımızın üstündə başqası ola bilməz. 

*** 
Ürəyim Ocaqdadır, çörəyim işdə. Ocaqda çörəksizəm, işdə ürəksiz. Buna görə 
də nə işi yarıdıram, nə Ocağı; nə işdə yarıyıram, nə Ocaqda. Hay ver, İnam 
Ata! Ürəyim qan ağlayır... 

*** 
Ocaqçının, İnamçının “ibadəti” — Asif Atanın əsərlərini oxumaqdır — günün 
müəyyən saatlarında dərin təkliyə çəkilib oxumaq. 

*** 
Asif Ata idrakda İnsanilik açarı yaradıb — Safruh o açarda yazır öz əsərlərini. 

*** 
Ocaqsevər kimdir: Ocaq qarşısında üzərinə müəyyən məsuliyyət götürən və 
onu yerinə yetirən; ölüsünü din qaydasyla deyil, İnam qaydasıyla götürən, 
toyunu Ocaq üstə, “Beşikbaşı” deyə kökləyən... 

*** 
Amaldaş dostdan üstündür — Amal Həyatdan üstün olduğu qədər. 

*** 
İnsan bir qulağından aldığını o biri qulağından salıb itirirdi. Asif Ata Öz 
Ocağını bu itkinin qarşısını almaq üçün çatıb. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
7 Çiçək ayı, 18-il, —  

3 Çiçək ayı, 21-il. 
MÜQƏDDƏS  KÜFR 

(İçsəs) 
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Qəlbimin qidası həqiqətdir. 

*** 
Heç kəsə məni kiçiltmək haqqı və səbəbi verməmişəm; heç kəsin məni 
kiçiltmək iddiasını qəbul etməmişəm; heç kəsi kiçiltməmişəm; heç kəsi 
kiçiltmək iddiasında və arzusunda olmamışam; heç kəsin kiçilməsini və ya 
kiçildilməsini istəməmişəm — mütləq anlamda heç vaxt və HEÇ KƏSİN! 

*** 
Kiçiltmək hesabına böyümək duyğusu bir an belə, keçməyib ürəyimdən. Bu 
məqsədlə balamın başına sığal da çəkməmişəm. Nisbi, müqayisəli, qənimətçi 
məziyyətlərdən heç vaxt təsəlli almamışam. Hər nə boyum olubsa, onu mütləq 
istəmişəm. 

*** 
Asif Ata — böyüdən idi. 

*** 
Safruha qarşı çıxan — Safruhun düşməni olmur, Şər olur. Çünki Safruh 
biryolluq Xeyrin — İnam Atasının tərəfini tutmuşdur. 

*** 
Hər bir Ocaqçıya dəyən zərbə Ocağa dəyir, Ocağa dəyən zərbə Ataya dəyir, 
Ataya dəyən zərbə İdeala və Amala dəyir, insaniliyə və bəşəriliyə dəyir, 
Azərbaycana dəyir, türkə və türklüyə dəyir. 

*** 
Toplum deyir: “Öndərimiz şahdır, əsgərimiz şəlpə”. 

*** 
Ünvansız, Şəxsiyyətsiz toplum halı — şəlpələrdən çitənmiş xalı. 

*** 
Bacı-qardaşını sevməyən kəs ata-anasını da sevməz. Amaldaşını sevməyən kəs 
başqasını heç sevməz. Başqasını sevməyəni İnam Ata sevməz. 

*** 
Amalçının Amaldaşı olar, həyatçının dostu. Yolçunu (Amaldaşını) sevməyəni 
Yolbaşı sevməz... 

*** 
Toplum bir də deyir: “Öndərimiz Günəşdir, əsgərimiz Günəşin şüası”. Ancaq 
bu Günəşin şuaları bir-biriylə kəsişir. 

*** 
Bunu necə anlamalı? Yəqin belə: Ya öndərimiz Günəş deyil, ondan saçılan da 
Günəş şüaları deyil; ya da Günəş öz şüalarını hələ saçmayıb. 

*** 
Mənim insançılığım Asifçiliyimdən irəli gəlmir, Asifçiliyim insançılığımdan 
irəli gəlir; mənim həyasevərliyim Asifçiliyimdən irəli gəlmir, Asifçiliyim 
həyasevərliyimdən irəli gəlir; Yurdçuluğum, Ulusçuluğum da bunun kimi, 
həyat eşqim də bunun kimi. 
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*** 
Mənim Asifçiliyim sevdiklərimi daha geniş, daha dərin öyrənə bilməyimlə, 
dərk edə bilməyimlə bağlıdır; sevgilərimi həyata keçirmək yolu və yöntəmiylə 
bağlıdır. 

*** 
Ata mənim gözümü açanda Atada özümü gördüm, gözümü yumub içimə 
dalanda özümdə Atanı gördüm. 

*** 
Dünyanı gördüm, Həyatı gördüm, İnsanı gördüm: 
        Sal qayadan süzülən can dərmanı su kimi, 
        Buddadan soraq verən altunlələk qu kimi. 

*** 
İçimdə düşmən görmədim, düşməni görülməyə yararlı saymadım. 

*** 
Sevgim birəbeş artdı, inamım birəbeş artdı, sevincim, fərəhim birəbeş artdı. 

*** 
Allahı insandan ayırıb, insanı cılızlaşdırmaq, bəndələşdirmək İnamın işi deyil, 
dinin işidir; Atanı insanda görüb İnsanı Allahlaşdırmaq — İnamın işidir. 

*** 
Məndə Atanı görməyən Atanın Özünü də görməyib; özündə Atanı görməyən 
Atanın Özünü də görməyib; Atanı özündə, məndə, səndə, onda görməyən — 
Ata Harayını anlamayıb, Ata Amalını gerçəkləşdirə bilməz, Yol Yükünə onun 
çiyni dözməz. 

*** 
Ocağımızınsa Odu Sönməzdir! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
25.01.21. 
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BÜTÜ  QORUMAQ 
(Haray) 

 
Dinlər ilsırası (tarixi) miqyasca: Bir az baştikənlik, ən çox başkəsənlik 
ilsırasıdır — başkəsənliyə qarşı başkəsənlik. 

*** 
Mən — bir ilk Asif Ata İnamçısı Ocaqçı olaraq — əmr edirəm: Əqidəyə görə 
(heç vaxt heç bir) ölüm hökmü çıxarılmasın! 

*** 
Hər bir yazıçının ən yaxşı əsəri onun özü, öz həyatı olmalıdır. 

*** 
İnamçının inamı, dinçinin dini də beləcə. 

*** 
Böyük Sevgidən böyük yalan düzəltməməli! 

*** 
Ananın balaya, balanın anaya sevgisi — yanlış yaradır — böyük, ya kiçik. 
Ancaq bu, o yanlışdır ki, ona “bir naxış” demək mümkündür.  

*** 
İctimai, siyasi, özəllikcə ruhani sahələrdə böyük sevginin yaratdığı yalan — 
böyük fəlakət olur — sürüləşib-sürüləşdirməkdən tutmuş diktaturaya qədər; 
həqiqətin, idrakın, fərdi simalaşma fərəhinin ağzına daş basılmasına qədər. 

*** 
Kamillik yalnız buyurmaqda göstərmir özünü, yalnız buyurmaqdan asılı deyil; 
o, buyuruqla yerinə yetirmənin uyarlığında, birikməsində gerçəkləşir. 

*** 
Kamil buyurucu özünə kamil buyuruqçu tapmalı və ya yaratmalıdır — yoxsa 
inəklər sağılmamış qalar. 
 

*** 
Sinifləşmə, silkləşmə, kastalaşma deyil bu; sinifləşmədən, silkləşmədən, 
kastalaşmadan çıxış yolu axtaranlara ruhani bir məsləhətdir.  

*** 
Hər bir faktın həm içərisi var, həm dışarısı (həm anlamı var, həm görünüşü). 

*** 
Adətən, “olan-olmuş” (“fakt-faktlığında”) deyəndə “hər şey aydındır” başa 
düşülür. Fakt isə Mütləqə, içindəki Anlama qədər öyrənilməlidir. 

 
 

*** 
“Fakta görə cəza və ya mükafat” hökmü yalnız anlam əsasında çıxarıla bilər, 
çünki anlam — ən çox — insanların içərisini — qəlbini öyrənmək üçün, dərs 
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üçün, ibrət üçündür; faktın baş verdiyi məqama, faktın hüquqi cəhətinə onun 
dəxli olmaya bilər. 

*** 
Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağındakı qiyam faktı barədə. Bunun anlamı 
nəydi? Bu qiyam kimə qarşıydı, nəyin uğrundaydı? 

*** 
...YOS-da Quran’ın 33-cü surəsi Məhəmmədin dili ilə belə açıqlanır: “Mənim 
Allahım baş tutmadı, başınıza çarə qılın!” 

*** 
Bəlkə bu qiyam faktının içində də Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağı üçün belə 
bir “SOS” harayı var? 

*** 
Bu qiyam Əsilin Ocaqdan dönməsi zamanı baş verməliydi. Ancaq Əsilin bəxti 
onda gətirmədi və Ocağın bəxti onda gətirdi ki, bu zaman Asif Ata sağ idi.  

*** 
Mənim bəxtim onda yatdı ki, bu qiyam Asif Atanın ölümündən sonra qalxdı. 
“Hay ver, İnam Ata!” harayı bundan yarandı. 

*** 
Bu yeni qiyamçılar yaxşı (saydığın) işdəklə də pislik törətməyin mümkün 
olduğunu anlamadılar, çünki faktın içinə girmədilər; girsəydilər, faktın 
içərisindəki insana inamsızlıq insansızlığını görərdilər. 

*** 
Beləliklə, bu qiyam kimə qarşıydı? Asif Ataya qarşı! Axı Asif Ata insançıydı... 

*** 
Bu olay Asifçiliklə mövcud Ocaqçılığın “eyni şey” olmadığını göstərir — Ocaq 
Evladlarının bütün and-amanına baxmayaraq. 

*** 
İnamçılıq nədir? Mütləqə, başqa sözlə, İnsana İnam! Mütləq nədir? Bax: 
Mütləqin tərifinə. Bunda parçalanma yoxdur. 

*** 
İnamçılıq həm də Altı Müqəddəs İdeyanın birliyidir. Bunda da parçalanma 
yoxdur! 

*** 
...Ocaqdaysa — var! Deməli, türk idrakını hünərli elan edib, onun təəssübünü 
çəkənlər burada diksinib ayılmalıdırlar. 

*** 
Çünki türkü sevən kəs bu qiyamı türkün idrakı saya bilməz; bu — idrak 
çolaqlığıdır; naqislikdir — xalisindən! 

*** 
...Yəqin Krşnanı, ağzına su alan “sədaqətli xidmətçi”, Məhəmmədi ağzı dualı 
bəndə axtarmağa vadar edən bu cür qiyamçılıqlarmış. 
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*** 
...Bu harayların mövzusu yalnız Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağıyla deyil, 
bütün insanlıqla bağlı bir mövzudur. 

*** 
Bunlar baştutmaz sevda ardınca qoşmaq Məcnunluğudur; cikkədir, fəryaddır. 

*** 
Belə səslər “mərdin qovula-qovula diktatora çevrilmək” zorunda qaldığı 
məqam və zamanlarda qopur mərdin sinəsindən: Hay ver, İnam Ata! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Köçəri (XII ay) 19-il. Atakənd. 

(Fevral 1998. Bakı). 
 
 

GERÇƏYİ  DEMƏK 
(Haray) 

 
Ocaqçılar gerçəkliyi ilə Ocaq işi (ideya yayıcılığı) arasından su da 
keçməməlidir! Bu — Asif Atanın arasıkəsilməz harayıydı. 

*** 
Mən “Ocaqçılar gerçəkliyi” deyəndə ayrı-ayrılıqda hər bir Ocaqçı fərdin 
insanlaşmasını göz önündə tuturam; özünütanımadakı, özünüyaratmadakı uğur 
və ya uğursuzluqlarını. 

*** 
Bu — sırf Ocaq işidir; bizim başlıca işimiz budur: — İn-san-laş-maq. Nidasız. 

*** 
Yayıcılıq — bizim ikinci qayğımız olub, əsasən İnsanlaşdırmaq məqsədi 
daşıyır. 

*** 
Birinci işimizdə köməkçimiz yoxdur, əksinə, əl-ayağımıza dolaşan çoxdur. 
İkincidə köməkçimiz çox olacaq — həm yalançı, həm doğruçu.  

*** 
Burada özünü göstərmək, sınamaq, təsdiq etmək istəyən çox olacaq — kəsilmiş 
insan, ölkə və millət başlarından Xilafət imperiyası yapanlar “ən göyçək dinin” 
birinci şəxsləriydi; inkvizisiya tonqallarında öz dindaşlarını diri-diri yaxanlar 
“ən fağır dinin” öndərləriydi. 

*** 
Mütləqə İnam Ocağında — Asif Ata Amalının bu canlı timsalında — ideya 
canlı olaraq daim yaşamalıdır Ocaqçı fərdlərin ömürlərində. Canlı və ideya. 

*** 
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Bu birlik (birləşmə yox, birlik!) olmasa — zirəklik, natiqlik, istedad, varidat, 
savad, qüvvət, bilik, biclik, bəzək... yenə girəcək insanla ideya arasına. Sizifin 
daşı yenə dərənin dibinə qayıdacaq. 

*** 
Mənim “azarım”, axtarışım rahiblik, tərki-dünyalıq deyil; Vişavamitralıq, 
Sergiy Atalıq deyil. Mən “səhv” adı verilən addımın mütləqləşdirilməməsini 
istəyirəm; nəyin həqiqətən səhv olduğunun düzgün müəyyənləşdirilməsini 
istəyirəm; bu sahədə “iqtidar-müxalifət” oyununu rədd eləyirəm. 

*** 
Mən Vişavamitranın Menakaya, Sergiyin Maryaya qədərki ömrünü yanlış 
sayıram. 

*** 
Məncə, bu qadınlar o kişiləri yoldan çıxarmamış, onları doğru yola çəkmək 
istəmişlər. 

*** 
Bu mövqe mənim təzad söyləmək azarımdan irəli gəlmir: axı həyat ideyaya 
sığmır; öyrənciyə hər şeyi öyrətmən öyrətmir axı!.. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
22 Köçəri (XII ay), 19- il. 
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Hay ver, İnam Ata! 
 

QAYA  və  QƏLPƏ 
(Haray) 

 
“İnam Ata Ocağının Evladı Safruhun, mənim Amal qardaşımın iki kitabından 
birini belə, heç bir dinçi peyğəmbər yaratmamış, heç bir şübhəçi “peyğəmbər” 
yaza bilməz. 

*** 
Yeni Oğuz Sözü — qardaşımızın Saz musiqisi, Xalq Rəqsləridir; Oğuz yönü — 
onun 15 simfoniyası, 15 muğamıdır — hər biri Mayədən Mənsuriyyəyədək”... 

*** 
Mənim Ocaqdaşlarım bunu deməliykən, məndə kamilsizlik axtardılar, idrak 
zəifliyi kəşf etdilər. Unutdular ki, kamil olmayan kamil Yön yarada bilməz. 

*** 
Bununla da “qardaşınız Safruhun... Kitabını öyrənin, öyrədin, Sabaha çatdırın” 
deyən Atalarının Hökmünə arxa çevirmiş oldular. 

*** 
Sən nə qədər ki Qaya ilə bir idin, mən sənə Qaya deyirdim; sən Qayadan 
qopanda — qəlpə oldun, mən də sənə qəlpə dedim. 

*** 
Mən sənin Qayalığını qorumağa çalışırdım, sən bunu anlamadın. 

*** 
Sən — mənim içimdə — özünü qına; səni içimə almaqla — mən də özümü 
qınayıram — “Oğuz yönü”nün “Daşıyıcı və Təmsilçi” harayında deyildiyi 
kimi. 

*** 
        “Uman yerdən küsərlər” demişlər. Mən səndən küsmüşəm. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
15 Sərt (X ay), 19- il. 
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Hay ver, İnam Ata! 
 

BİRLİYƏ  DOĞRU 
(Haray) 

 
En üstəgəl bir bərabərdir bir (N+1=1). 

*** 
Bütün başqa din, inanc və təlimlərdən fərqli olaraq, İnamçılıqda (Asifçilikdə) 
insanı çaşdırma halı, məqamı, nöqtəsi yoxdur. 

*** 
İnsanın qəlbinə sevgi və sayğın, azacıq da bələdliyin olsa, İnamçı (Asifçi) ola 
bilərsən. 

*** 
Öz təriqətindən yüksəyə qalxsan — İnamçı ola bilərsən; öz dinindən yüksəyə 
qalxsan — İnamçı ola bilərsən. 

*** 
Soydaşının, yurddaşının, yarının, yoldaşının, ərinin, arvadının, bacının, 
qardaşının, gəlininin, qaynananın, baldızının, iş yoldaşının, amaldaşının... 
arxasınca deyinməsən — İnamçı ola bilərsən. 

*** 
Buradakılar oradakılarçün darıxmırlarsa, burada Ocaqçı yoxdur, İnamçı 
yoxdur. Oradakılar buradakılarçün darıxmırlarsa, orada Ocaqçı yoxdur, İnamçı 
yoxdur. Ocaqçı, İnamçı olmayan yerdə Ocaq yoxdur, İnam yoxdur. 

*** 
Oradakılarla buradakılar bir-biri üçün darıxırlarsa, hər ikisi bir Ocaqdır, orda-
burdalıq önəmsiz bir anlaşılmazlıqdır və hətta ola da bilər, zərurətdən əmələ 
gəlib... 

*** 
Böyüyə (ata-anaya) qarşı sayğısızlıq elə də böyük yekəbaşlıq deyil; hələ qolu-
qıçı bərkiməmiş balaya qarşı sayğısızlıq Yer üzünün ən bağışlanılmaz suçudur. 

*** 
Ata-ana qocalıb əldən düşənə qədər sayğıya yararsız yaşamış ola bilərdilər; 
qolu-qıçı bərkiməmiş bala isə mütləq ilahi dəyərdir — gələcəyinin necəliyindən 
asılı olmayaraq. 

*** 
Beşikdəki, bələkdəki, qundaqdakı körpə İnsan gözünü yumaraq, yüzə-yüz, 
bütünlüklə öz ixtiyarını verir sənə; o, sənin qarşında bir İnsan Mahiyyəti, Tanrı 
olaraq dayanır. Buna görə də körpələrə qıymaq ən azğın başkəsən üçün də asan 
başa gəlmir. 

*** 
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Ölüyə sayğı da bunun kimidir — sağlığında necə yaşamış olur-olsun. İstənilən 
ölü də dirinin qarşısında mütləq bir İnsan Mahiyyəti kimi dayanır, öz Anlamı, 
Mahiyyətiylə necə rəftar eləməyi bütünlüklə dirinin ixtiyarına verir. 

*** 
          İnsanın tanrılığı, bircəliyi (milyardlarca olmaması) bax budur.  

*** 
Mahatma Qandi öz Hindistanını dişinə qədər yaraqlı İngiltərənin qarşısına belə 
bir Mahiyyətin təzahürü kimi çıxarmaq istəyirdi.  

*** 
Mahatma Qandinin ingilislərə qarşı döyüşündə ingilisə (insana) inam vardı. 

*** 
Mahatma Qandi — təməldə İnamçı idi... 

 
*** 

Atamız var olsun! 
19- ilin Sərt ayı. 

 
 
 

Hay ver, İnam Ata! 
 

SUÇUN  YAŞI 
(Haray) 

 
Suç insanda nə vaxtdan doğulur? Məsələn, 15 yaşlı gəncin və ya 25 yaşlı 
cavanın suçu neçə yaşında olur? 

*** 
Öz yiyəsi — daşıyıcısı ilə birgə doğulan suç (canavar, ilan, tülkü) özü nə vaxt 
doğulur, oyanır? 

*** 
Ola bilərmi suç heç doğulmasın — oyanmasın? 

*** 
Özündən asılı olmayaraq, onunla qoşa doğulan (gələn) suça görə heç kəsi 
qınamaq olmaz. Qınamağa nə vaxtdan başlamalı? 

*** 
Gedənlərdə Safruha inam öləzik idi, qalanlarda Safruha inam öləzikdir 
(zəifdir). 

 
*** 
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Safruh — müqavimətsiz, iradəsiz, iddiasız olmaqla, tam bir Ocaq Mahiyyəti 
kimi dayanıb qarşınızda. Körpə uşaq yetkin yaşlı yadların qarşısında dayanan 
kimi; ölü bir kəs dirilərin qarşısında dayanan kimi. 

*** 
                 Gedənlər — inamsızlığa görə getdilər. 

*** 
Qalanlar — İnama görə qalmalıydılar, ancaq bunlar gedənlərə görə 
qalmışlardır. 

*** 
Biz — İnamçılarıq. İnam — bizə düşən (bizi açmağa yarayan) açardır və bizim 
əlimizdəki açardır — hər cür bağlıya düşən (onu aça bilən). 

*** 
Bizim qarşılıqlı inam və inamsızlığımızda, sevgi və sevgisizliyimizdə, sayğı və 
sayğısızlığımızda İnam Ataya inam, sevgi və sayğımızın dərəcəsi bilinir. 

*** 
İnam Ata: “Məni sevin. Bir-birinizi sevməsəniz də olar” deməmişdi. O 
demişdi: “Bir-birinizi sevin. Bu elə məni sevməyiniz deməkdir”.  

*** 
“Sizin bir-birinizə qarşılıqlı sevgilərinizə sizin ehtiyacınız var. Sizin sevginizə 
mənim ehtiyacım yoxdur o qədər”. Bu da İnam Atanın dediyidir. Onun ara-sıra 
dilinə gətirdiyi: “Hamınız çıxıb getsəniz, yenə Ocaq qalacaq və yaşayacaq; 
özünüzü elə aparırsınız, hərdən özümü tamam yalqız hiss edirəm!” kimi sözləri 
bu anlamı daşıyırdı.  

*** 
...Suçun yaşını — onu doğan bilər. Suçu yaşatmaq da, yox etmək də onu 
doğandan asılıdır. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
3 Qar (XI ay), 19- il. 

 
GƏRƏKƏN 

(Haray) 
 
Mənə bundan sonrakı ömür — iş görmək üçün “verilir”. “İş görmək” — yəni 
okul açmaq — insanlıq, insanilik okulu... 

*** 
İndiki bəşəriyyətin, indiki sayın — yarısı artıqdır; ola bilsin, dörddən üçü — 
artıqdır. 

*** 
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Artıqlıq adamların yalnız özlərinə deyil, sözlərinə də aiddir; həm də yalnız 
özlüyündə artıq — duzsuz, dayaz, anlamsız, həyasız sözlərinə yox, uca 
sözlərinə də aiddir. 

*** 
Üç min il, beş min il bizdən öncəkilər də necə gözəl sözlər demiş, necə gözəl 
duyğuları necə gözəl qələmə almışlar!.. Bəşəriyyətsə hələ də həmin sözlərin 
ruhuna yiyələnməyib, çünki onun İnsanlıq Okulu olmayıb... 

*** 
Mənim ömrümdə “Qəbahətlər dəftəri”nə ehtiyac duymağım da bundandır bəlkə 
— Yer üzündə İnsanlıq Okulunun olmamasından? 

*** 
İnsanlaşmaq — özünə qınayıcı baxmaq, ayıq baxmaq bacarığı və istəyidir; 
özgələrin gözəlliklərini, gözəllik işartılarını görməkdir, görüb sevinməkdir... 

*** 
İnsanlaşdırmaq — onları həmin işartılar əsasında tanımaq, adlandırmaq, 
çağırmaqdır; insanilik közərtisini üfürüb alovlandırmaqdır. 

*** 
Bu işin isə hər bir kəs üzərində, o cümlədən ən dərin çirkablara baş vurub 
batmış olanların da üzərində aparılması gərəkdir. Deməli, 

*** 
İnsanlaşdırma üçün yararsız yaratık yoxdur. 

*** 
Deməli, İnsanlaşdırma Okulunun (Mütləqə İnam Ocağının) qapısı hamıya hər 
zaman açıq, İnsanlaşdırma öyrətməni daim ayıq, daim iş başında olmalıdır.  

*** 
Məhəmmədin Quran okulları (namazlar və s.) — buna bənzər bir cəhd idi; 
bənzəri idi, özü deyildi. 

*** 
İnsanilik Okulunun bənzərini yox, özünü yaratmalı. Gərəkən budur. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
12 Yağış (IX ay), 19- il. 

 
 
 

ÖNDƏR  və  YÖRƏSİ 
(Haray) 
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Öndər və Yörəsi. (Başçı və Onu əhatə edənlər, Onun yaxınları, “silahdaşları”...) 
Bu, son dərəcə ciddi mövzudur! 

*** 
İsanın yörəsi Onu hökmdarlığa çəkirdi, bu mümkün olmadıqda Onu dara 
çəkdirdi. (Onu Allahlaşdıran — sonrakılardı, “istifadəçilər”di). 

*** 
Məhəmmədin yörəsi Onu hökmdara çevirdi; bunun üçün öz körpə qızlarını Ona 
arvad eləməkdən də, öz arvadlarını Onun yatağına salmaqdan da çəkinmədilər. 

*** 
Leninin yörəsi Onu hökmdara çevirdi və “millətçiləşdirdi”... 

*** 
(Mən Lenini Atatürklə qarşılaşdırmaqda, müqayisə etməkdə yanlışa yol 
vermişəm: axı lenin Yurd uğrunda, Ulus uğrunda döyüşmürdü, sosial ədalət 
uğrunda döyüşürdü). 

*** 
Mənim burada göz önündə tutduğum anlamlardakı Öndər — fikirdir, ideyadır; 
fikir isə yalnız Öndərindir, yörəyə onun, demək olar, dəxli yoxdur. 

*** 
Yörə — Öndərin döydüyü düşmən ordusunun (cəmiyyətin, camaatın) Öndərə 
ən yaxın (məsafəcə yaxın) dəstəsidir. 

*** 
Camaat, cəmiyyət yörə vasitəsiylə Öndəri hökmdara, hökmdarı isə özünün 
dünyəvi, xudbin istəklərinin alətinə çevirməklə Ondan qisas alır. 

*** 
Yörənin Öndərə qarşı çevrilməməsi üçün, daha doğrusu, yörə — Öndərə qarşı 
çevrilmək quyusuna düşməmək üçün yörədəki fərdlər öz fərdiliklərini, fərdi 
talelərini yaratmalı və bunu Öndərlə çiyin-çiyinə, nəfəs-nəfəsə olmaqla 
cəmiyyətçiliyə, camaatçılığa qarşı yönəltməlidirlər — insanlaşıb-
insanlaşdırmaq uğrunda, Ruhani Birlik uğrunda döyüşə yönəltməlidirlər. 

*** 
Yörədəki hər bir fərd çalışıb Öndərdə (fikirdə, ideyada) özünü, öz 
Böyüklüyünü tapmalıdır. 

*** 
Safruh Asifçilikdə özünü tapdığı kimi. 

*** 
Asif Ata öz yörəsini (Mütləqə İnam Ocağının Evladlarını) daim buna çağırırdı. 

*** 
Belə olduqda yörə fərdləri camaatdan, cəmiyyətdən tamam ayrılmış, 
camaatçılığa (simasızlığa, şərliyə) qarşı çevrilmiş olurlar.  

*** 
Belə olmadıqda Öndər yörəyə deyil, Okula söykənməlidir — Gərəkənə. 

*** 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 93

Asif Ata — yörə ilə getdi, Okul yaratmağa Onun ömrü yetmədi. 
*** 

Bir çox yörəçiləri Asif Atadan məkrli qisas aldılar. 
*** 

Öndərlik — təməlçilikdir, Mütləqə İnam təməlçiliyi. Mütləq Həqiqətə, Mütləq 
Saflığa, mütləq Ədalətə... Zamanından, məkanından, millətindən, irqindən, 
hətta “diniliyindən”, “dünyəviliyindən” asılı olmayaraq. 

*** 
Öndər Öndəri anlamalı, Onu heç kəsin, o cümlədən öz yörəsinin də ayağına 
verməməlidir. Əzəli, əbədi, sonsuz, kamil Təməlçiliyin tələbi budur. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
18 Yağış (IX ay), 19- il. 

 
 

Hay ver, İnam Ata! 
 

SUÇ  YARADICILIĞI 
(Haray) 

 
Suç yaradıcılığı: Sən onun işığında kölgə axtarırsan. Nur yaradıcılığı: O sənin 
kölgəndə işıq axtarır. 

*** 
İnsanda suç axtarmaq — Nitsşeçilikdir, Freydçilikdir — Asifçilik deyil; 
şübhəçilikdir, dinçilikdir — İnamçılıq deyil. 

*** 
Suçu görmək ayrı, axtarmaq ayrı: görmək — öyrətmən işidir, axtarmaq — 
düşmən işi. 

*** 
Öyrətmən (görən) gördüyü suçu yox etməyə yönəlir, düşmən (axtaran) 
becərməyə, təsdiq və təsbit etməyə, əldə bayraq etməyə yönəlir. 

*** 
Suçsuza öyrətmən gərək deyil. 

*** 
Suçsuzun öyrətmən olmaması onun ya idrak azlığından irəli gəlir, ya da 
hünərsizliyindən. 

*** 
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Asif Ata əlinə tikan götürür, onda da çiçək axtarır; Onun Sözünü anlamayan isə 
əlinə çiçək götürür, onda da tikan axtarır. 

*** 
Hər kəs axtardığını yaradır. Axtarış — yaradıcılığın başlanğıcıdır.  

*** 
İnsanda gözəllik axtaran insanda gözəllik yaradır, çirkinlik axtaran çirkinlik 
yaradır. 

*** 
Qarşı tərəf, onda gözəllik və ya çirkinlik axtaranın əməyini tamam cavabsız 
qoya bilməz. Mütləqə İnamın məntiqi bunu deyir. 

*** 
Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağına yalnız idrak (bilik) üçün gəlməyə ehtiyac 
yoxdur; İnam-İdrak-Mənəviyyat-İradə birliyi üçün, üstəlik insançı millətçilik, 
yəni əsllik üçün — bu Ocaq qaçılmazdır. 

*** 
Atamız var olsun! 

 

26 Yağış ayı, 19- il. 
(26.XI.1997). 

 
 

QATQISIZ 
(Haray) 

 
Cismani ailəyə bağlılıq, çoxuşaqlılıq — İnam Ata Ocağı Evladının boş 
damarıdır. 

*** 
İnam Ata Ocaqçısında cismani ailə — Ocaqaltı qurumdur və bütünlüklə Ocağa 
tabe tutulur. 

*** 
Ocaq Evladlığı, Mütləqə İnam Yolçuluğu—“Ruhani seçilmiş”, “Ruhani elita” 
demək olduğundan, Ocaqçıya bu sözü demək olar. Çünki: 

*** 
Bu taleyi özü üçün hər kəs özü seçir. 

*** 
Burada onun “təbii hüququna” təcavüz yoxdur. 

*** 
İnam Ata Ocağında (Mütləqə İnam məntiqində də) təbiət ruha tabedir, ruhaltı 
bir anlayışdır. 
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*** 
İnam Ata Ocağında “təbii hüququ” ruhun “təcavüzündən” yox, ruhani haqqı 
təbiətin təcavüzündən qorumaqdan söz açıla bilər. 

*** 
İnam Ata özünü aldatmadı, İnamına və İdrakına, başqa sözlə, bəşəriyyətə 
dediyi SÖZƏ yalan qatmadı. 

*** 
O dedi ki, adam insan olmayınca bəşər ağ üzlə qara üz arasındakı 
hövllənmələrindən qurtulmayacaq. Bu baxımdan: 

*** 
Bəşəriyyətin fikir tarixində İnam Ata (Asif Ata) birdir, bircədir. Ondan başqa 
bütün müdriklərdə, bütün filosoflarda, bütün peyğəmbərlərdə qatqı 
(konyekturçuluq) var, bugünlə hesablaşma var — fikrin, təlimin tərkib hissəsi 
kimi. 

*** 
Atamız var olsun! 

3 Sərt ay, 19- il. 
 
 

İNAMÇI  MÖVQEYİ 
(İçsəs) 

 
İctimai ədalət (sosializm) olanda gəlişmə yaranmır, bioloji ədalət (kapitalizm) 
olanda yaranır gəlişmə — bu isə insana yaramır. 

*** 
Həya olanda tərəqqi olmur. Tərəqqinin həyadan doğmasını istəyirik biz. Biz 
istəyirik ki, Tərəqqi—Həya demək olsun, Həya—Tərəqqi demək olsun. 

*** 
Dibçəyi yenə bir az-maz sevirəm, güldanı heç yox. 

 
 

*** 
Qadın cismi—cəlb etməməli, fərəhləndirməlidir; qadın canı—çağırmamalı, 
ovsunlamalıdır. Can — ruhaninin ifadəsi, təzahürüdür. 

*** 
Bioloji ədalət — zor hüququdur. 

*** 
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Biz istəyirik ki, tərəqqi sosial-ictimai ədalətdən doğsun, tərəqqi ədalətə bərabər 
olsun. 

*** 
Suç insandadırsa, quruluşu söyməyəlim... 

*** 
İnsan daim ədalətsizliyə — ormana meylli doğulacaq, ona görə də dövlətə daim 
ehtiyac olacaq. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
28 Od ayı, 21- il. 

 
 

ÖLDÜR  BİZİ, İLAHİ! 
(Cikkə) 

 
Elə əsəbiyəm, ölürəm əsəbimdən — acığımdan! Belə anlarımda ağlım-zadım 
qaçır, yalnız Həqiqətim qalır. 

*** 
Sonra ağıl gəlir öz yerinə, ağıl ilə də Yalan gəlir. 

*** 
Ağıl — Yalan alətidir. Ağıl deyir ki, Həqiqətlə yaşaya bilməzsən. 

*** 
Əsəbiləşib düşündüm: Bəlkə Atadansa Allah yaxşıdır?! 

*** 
Zərurət — ağıl ilə bağlıdır, Həqiqət — əsəbiliymlə: Bəlkə Atadansa Allah 
yaxşıdır?! 

*** 
...Bəs nə vaxt yaranacaq o yalansız, o “aşırı həqiqətçi” bioloji tip?! 

*** 
Al bizi, İlahi, bu Yalanın əlindən! Al, İlahi, bu Yalanı bizim əlimizdən! 

 
*** 

                             Bu isə: “Öldür bizi, İlahi!” deməkdir. 
*** 

Kyerkeqor deyir: “İlahi! Bizə xeyirxahlıq öyrətməyən hər şeyə qarşı kor elə 
bizi və Sənin bütöv həqiqətini görmək üçün duru gözlər ver bizə”. Biz Mütləqə 
İnam yolçuları belə deməliyik: “Atam-Mütləqim! İnsanlaşıb-insanlaşdırmayan 
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sözə qarşı lal elə bizi, addıma qarşı topal elə bizi, səsə qarşı kar elə bizi, 
görüntüyə qarşı kor elə bizi!..” 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
20 Od ayı, 21- il. 

 
 

ÖZÜMƏ  AĞI 
 
Ölüb iylənmiş itə — gözəl dişlərinə görə — bir az da rəğbətlə yanaşma 
fəlsəfəsini rədd etdiyim halda, özüm bütünlüklə həmin dişlərə ilişmişəm; ayrı 
ilişiyim yoxdur. 

*** 
Aramızdakı Yalqız deyir: “Tək qaldım...” 

*** 
Tamam təcridə çəkilimmi — Ocaqdan təcridə, yaxud Ocaqda təcridə?! 
Təklənmə təcriddirmi? 

*** 
Öncə gedənlərin davası mənimlə deyildi, indikilərinki — mənimlədir. Mən 
onlardan heç birinin tərəfini tutmadım, çünki heç birini atmaq istəmədim. 

*** 
Atıldım. Daha doğrusu: Getdilər, tək qaldım. 

*** 
Hər hansı birini atmaq kimi, hər hansı birini tutmaq da tam ləyaqətdən olmazdı. 

*** 
Çünki parçalamaq — ləyaqətdən deyildisə, parçalatmaq da ləyaqətdən deyildi. 

*** 
Gedənlər — parçalayanlardı; qalanlar — parçaladanlardı. 

*** 
Qalanlar gedənləri atmamağımın öcünü aldılar məndən. 

*** 
Durumum büdrəkdir; içimdə çəkişmələr gedir: necə etməli? Hansı addımı 
atmalı? 

*** 
Ocaq ləyaqəti — Ocağın bütövlüyündə idi, o da mənim yanımdaydı, məndəydi.  

*** 
Ləyaqətimizlə qalmalı, qoşunsuz sərkərdə olmalı — Ocaq Birliyinin Daşıyıcısı, 
Təmsilçisi kimi, Ocaq bütövlüyünün rəmzi kimi. 

*** 
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Safruhda Ocaq — öz içində — düşmənsizdir, mübahisəsiz, münaqişəsizdir. 
*** 

Safruhdan (mahiyyətcə) qıraqdakı “Ocaq” — öz içində — rəqiblidir, 
düşmənlidir; deməli, Ocaq deyil; İnamçılıq yazılarının, sözünün yayıcılığında, 
məbəd tikiciliyində uğurludur; insanlaşıb-insanlaşdırma harayının 
gerçəkləşdirilməsində uğursuzdur. Bunsuz isə nə Ocaq?! 

*** 
Asif Atanın İnam Ocağı içində mənim “heysiyyətsizliyimin” fəlsəfəsi budur: O 
daş mənim başıma dəymiş olsa da, onu bu məbədin divarına hörmək olar.  

*** 
Atamız var olsun! 

 
19-24 Od ayı, 21- il.  

 
 
 

FƏRQ 
(Haray) 

 
Safruh sizin qiyam yanlışınızı ağartmadan, özünün avam yanlışını anladı.  

*** 
Sizin də ən yaxşınız yanılacaq, çünki siz də duza gedirsiniz, siz də su üzündə 
cızıq çəkirsiniz... 

*** 
Mən sizi inamsızlığa, fəalsızlığa çağırmıram, idraka çağırıram.  

*** 
Görünür, dünya, həyat, bəşəriyyət kimi, Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağının da 
qarşısında bircə problem var: — İnsanlaşmaq.  

*** 
Onun da, bunun da problemi birdirsə, eynidirsə — fərq nədədir, varmı fərq? 

*** 
Mən sizi Yadulla-Sadiq yanlışına çağırmıram, mən sizi idraka çağırıram və öz 
sorğuma özüm cavab verirəm:  

*** 
Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağı ilə dünya arasında fərq var: Dünya öz 
qarşısına “İnsanlaşma” adında problem qoymur və onu həll etmir, Ocaq 
insanlaşma problemini qarşısına qoyur və onu həll etmədikcə dünyaya 
bənzəyir. Sizi sevəni və sevə-sevə döyəni ağrıdan budur. 

*** 
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Sadiqdə sevgi mütləq olmadığı üçün döyüşü eybəcər alındı və buna görə də 
qəbul olunmadı, rədd olundu. 

*** 
Bizə gərəkən budur: Çox iş, az sərgiləyiş. İnam işi, idrak işi, mənəviyyat işi, 
iradə işi — Ruh işi. Olanı, əldə olunanı – inamsızlıqdan, idraksızlıqdan, 
mənəviyyatsızlıqdan, iradəsizlikdən-ruhsuzluqdan, sevgisizlikdən qoparılıb 
alınanı sərgiləmək. 

*** 
Hər kəs özünün “Qəbahətlər dəftəri”ni və “Fəzilətlər dəftəri”ni özü yazmalıdır, 
bu işi çiyinlərindəki mələklərə tapşırmamalıdır. Bu dəftərlərin qarşılaşdırılması 
göstərəcək — sərgiləyəcək Olanımızı. 

*** 
          “Qəbahətlər dəftəri” yazmağın özü də bir fəzilətdir. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
27 Od (V ay), 20- il. 

(27/VII-1998). 
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SAFRUHA  XOŞBƏXTLİK  YOXDUR 
(Haray) 

 
Siz susun ki, mən danışmaq istəyirəm,  
qoy mənə nə olacaq olsun! 
Canımı dişimə tutmuşam, 
qəlbimi əlimdə saxlamışam! 
Qoy O məni öldürsün – mən Ona 
ümidliyəm; 
Kaş tutduğum yol  
Onun hüzurunda məni müdafiə edə biləydi! 
Bu isə mənim qurtuluşum olardı, 
çünki dönük Onun üzünə qarşı gedə bilməz. 

 
(Tövrat. İovun Kitabı. "Qədim 
Şərq ədəbiyyatı", "Azərb. Ensik." 
NPB, Bakı, 1999, s. 484.) 

 
Milli azlıqlar məsələsi — mənim milli çılğınlığımın ağzında cilovdur.  

*** 
İnsan nədir? Bir kişiylə bir qadın bir insana təndir. İnsanların bunu 
bilməklərindən minillər keçib! O biliksə — mənimsənilməyib hələ!.. 

*** 
Uçan xalça — yarandı; Yerin qulağı — yarandı; Süleymanın üzüyü, Cəmşidin 
cəmi gerçəkləşdi... İnsan yaranmayacaqmı, Amal doğrulmayacaqmı?! 

*** 
Birincini Batı yaratdı, ikincini Doğu yaratmalıdır, biz yaratmalıyıq. 

*** 
Qondarma çiçək istehsalını qondarma kişi və qadın üzvləri istehsalı kimi bir 
şey sayıram. 

*** 
Ağıza, üzə, gözə boya yaxılmasını açıq əxlaqsızlıq sayıram — həmin qondarma 
istehsallar kimi. 

*** 
Ağzı, üzü, gözü yaxmaclını sevmək əxlaqsızlığa göz yummaqdır. 

 
 

*** 
Bunları yalnız etik pozuntu yox, həm də kökü və etkisi dərin qatlara işləyən 
insanazidlik sayıram. 
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*** 
Sayıram. Bunların arasında yaşayıram, insanlarda bunlara qarşı döyüş halı 
yarada bilmirəm. Başqa sözlə — bədbəxt oluram. 

*** 
Əslində, əksinə, dünyada qondarmaların almadığı qala, demək olar, qalmayıb. 

*** 
Mütləq Həqiqət — əsl Həqiqət: 1) ya deyilir, eşidilmir; 2) ya uydurulur; 3) 
ya da məni bədbəxt eləyən, haqqında yuxarıda yazdığım gedişlərə 
uyğunlaşdırılır. 

*** 
Qəbul etdirmək xatirinə... qəbul etmək — qəbul etdirmək adıyla qəbul etməklə 
sonuclanır. 

*** 
Olanla Olmalı. Bunların özülü. Bunların qarşılıqlı etkisi, münasibətləri... 
Bunları kim bəlirləyir? 

*** 
Olan Olmalını ilsıra boyunca (tarix boyunca) sürüyə-sürüyə, tapdaya-tapdaya 
aparır, çünki Olmalının Mütləq Daşıyıcısı (Mücəssəməsi) yoxdur. 

*** 
       “Mütləq Daşıyıcı” — Allah olardı. Bildiyiniz kimi, O da yoxdur. 

*** 
Öyrətmənimiz dеmədimi: “Mən şаlvаr Öyrətməni dеyiləm”? Аğzı, üzü, gözü 
bоyаlı, şаlvаrlı, əli qоndаrmа çiçəкli birisinin şəкlini piаnоsunun üstünə 
qоndаrmаdımı? 

*** 
“Əlini sinəsində gəzdirdiyi” Birisini bunu gözünün qаbаğındа еlədili Birisinə 
аdаxlаmаdımı? 

*** 
Аdаxlаdı. Sоnrа dа Mütləq sаflıqdаn dаnışdı; ərаrvаd sədаqətini öpüb Göylərə 
qаldırdı; Lеyli-Məcnun üstə vəcdə gəldiкcə gəldi.  

*** 
Hаmını çаşdırdı və dеdi кi, mən оlmаsаydım, hаmınız çаşаrdınız. 

 
 
Öyrətmənimi sevirəm həmişəki kimi dünyalar qədər, ancaq onu distillə eləmək 
istəmirəm. (Bax: “Ocaqçının iç zəngləri”, Oğuz yönü, s. 65). 

*** 
Öyrətmənimlə mənim aramızdakı Dostluq Mütləq Həqiqətə əsaslanır, ona görə 
də heç zaman sarsılmayacaq. 
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*** 
Olmalının Mütləq İfadəçisi Olmalının Mütləq Daşıyıcısına tən deyil.  

*** 
Mütləq İfadəçi, Mütləq Daşıyıcı və Mütləq Gerçəkləşdirici Bir Kişidə 
birləşməyincə Olmalı çıxmayacaq Olanın sürüyündən, tapdağından. 

*** 
...Həqiqətdən başqa heç nəyi, heç kimi sevməmək; Həqiqətdən başqa heç nə və 
heç kim tərəfindən sevilməmək; Həqiqətdən başqa hamını incidib, hamıyla 
incişib getmək bu dünyadan... 

 
*** 

                  Bunu demək istəyirəm. Bunu istəyirəm. 
*** 

Olmalı nəyiysə diləyir, Olan gerçəyi deyir: Var olan bir gün yox olacaq, yön—
yoxluğa doğrudur. Aramızdakı Yalqız demiş: “Naxır öz səmtini yaxşı bilir”. 

*** 
                 Başqa sözlə: Safruha xoşbəxtlik yoxdur. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

29 Şölə, 22- il. 
 
 

QOVRULMA 
(Cikkə) 

 
Küfrmü elədim, Atam-Mütləqim, “Safruha Xoşbəxtlik Yoxdur!” — deyə haray 
çəkməklə? 

*** 
“Atada suç axtarmaqdan əl çəkmədin!”mi deyərdin buna görə mənə? 

*** 
Buna görə mənə: “Mən sənin Ruhani Atanam, ancaq Mütləqin deyiləm, çünki 
sən Mütləqçi deyilsən!” deyərdinmi? 

*** 
Atam-Mütləqim! Mənim Səndə suç axtarmaq istəyim heç vaxt olmayıb, Özün 
bunu dəfələrlə yəqin etmisən; yəqin etmisən ki, axtarmaq yox, görməmək 
istəyim olub suçu Səndə. 

*** 
Və Sən məni gözlü istəmişdin, qınadıqlarının Evladları kimi kor yox... 

*** 
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Mənim bu sözlərim Səni araşdırmağım deyil. Sənin Həqiqətin, Gözəlliyin, 
Böyüklüyün mənim Yol getməyim üçün yetərlidir, ancaq həm də (ya elə buna 
görə də) mənim “arxa cəbhəm”, uçuş meydanım, özülümdür; mən bunların 
necəliyi barədə mütləq düzgün təsəvvür əldə etməyincə irəli gedə bilmirəm; 
mən bunları göyçək ağızların çeynəyindən almaq istəyirəm. 

*** 
(Ancaq burada “istəyirəm” də o söz deyil; buranın əsl Həqiqət sözü “irəli gedə 
bilmirəm”dir). 

*** 
Mən Sənin şairinəm. Kimsə mənimlə Sənin arana girə bilməyib, bilməyəcək; 
kimsə mənim üçün Səndə suç kəşf edə bilməyib, bilməyəcək.  

*** 
Mən Tanıdığımın şairiyəm. Tanıdığım da mənim Atam-Mütləqimdir. 

*** 
Qoy Sənin Safruhun öz səhvini də, öz küfrünü də Həqiqət axtarışı yollarında 
eləsin! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
2 Od ayı, 22- il. 

 
 

HƏQİQƏTİN  BEŞİYİ  BAŞINDA 
(Cikkə; “Qovrulma”nın davamı) 

 
İsa Peyğəmbəri qınadım: “möcüzələr” göstərdiyinə görə; Ona qır verən qızı 
Ona qulluq edən qızdan üstün tutduğuna görə... 

*** 
Məhəmməd Peyğəmbəri qınadım: qadın düşkünlüyünə görə; zorakılığına 
görə... 

*** 
İndi də öz Peyğəmbərim üzərində suç yaradıcılığınamı qurşanmışam?! 

*** 
          Bu nədir: Beynim korlanıbmı?! Ya kor imiş əzəldən?! 

*** 
                    Bu nədir: Qəbahətmi?! Xəyanətmi?! Cinayətmi?! 

*** 
İndi neyləyək — duraq bəşəriyyətə Qəbahətlər Dəftəri’mi verək?! O buna 
gülməzmi? Bizim bu Dəftərciyəz onun bu yöndəki tükənməz külliyyatlarının 
yanında gülünc görünməzmi; onun bu yöndəki kitabxanalarının künc-
bucağında itib-batmazmı?! 
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*** 
                           Bəlkə Milçəyimizdən Fil qayıraq?! 

*** 
Bəlkə bu — ağızlardan saqqız almaq yox, ağızlara saqqız verməkdir? Bununla 
biz nəyə nail olacağıq? Nəyi yıxırıq biz bununla, nə qurasıyıq?.. 

*** 
...Mənə az qala fiziki ağrı verən bu fikirlərlə yatıb, bu fikirlərlə qalxıram... 

*** 
...İsanı Allahlaşdırdılar, Onun havasına uçdular, çoxlu iş gördülər. 
Allahlaşdırmasaydılar, Onun havasına o qədər iş görə bilərdilərmi? 

*** 
Düzmü elədilər Allahlaşdırmaqla? İşə görə — hə! Bəs Həqiqətə görə? İsa işi 
Həqiqətə görə və Həqiqət vasitəsiylə olmalı deyildimi? 

*** 
Məhəmmədi büllurlaşdırdılar, Onun havasına öz iştahlarını itiləyib, çoxlu iş 
gördülər. Büllurlaşdırmasaydılar, iş görə bilməzdilər... Düzmü elədilər 
büllurlaşdırmaqla?.. 

*** 
                           Düz elədilərsə, niyə Ata qınağına uğradılar? 

*** 
Suç İsadaydımı, Məhəmməddəydimi, Marksdaydımı, Lenindəydimi, 
Stalindəydimi..? 

*** 
10 Qismət günü, Çiçək Ayı, 9-cu il tarixli, “Safruha” ünvanlı Ruhani Sənəddə 
Ata məni qınayıb deyir: Safruh şər başçılarını şərdən arındırmaq istəyir. (Bax: 
...) 

*** 
Asif Atanın Təlimi, Harayı “İnsanlaşmaq, İnsanlaşdırmaq”dır və bu Təlimdə 
tük qədər də yalan yoxdur, yanlış yoxdur, yanıltmac yoxdur, təlqin yoxdur; 
deməli, Təlim — şər yaratmayacaq. 

*** 
Safruhun “suç axtarışı” — Təlimin Harayını anlamaqda Evladları (insanları) 
yanlışlardan çəkindirmək məqsədi daşıyır. 

*** 
Ruhaniyyatda: Fil boyda Milçək — olmur; Milçək Fil boyda görünür, çünki 
Ruhaniyyatda Milçək olmamalıdır — sözün özü bunu nəzərdə tutur. 

*** 
Ruhaniyyatda öncə — Həqiqətdir, sonra — iş; Həqiqətlə başa gətirə 
bilməyəcəyimiz işdən — imtina! 

*** 
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...Bu gileylər — gümültülər içimizdəki çibanın səsiydi, —“Tələsməklə 
Çıxarılmış Nəticələr” cikkəsində deyildiyi kimi (Oğuz yönü, s. 36) — mən onu 
deşdim ki, irinlər, çirklər çıxsın, canımız-qanımız arınsın.  

*** 
Sterilizəsiz, distilləsiz; Allahlaşdırmasız, Büllurlaşdırmasız; eyni zamanda həm 
də Göylü, Atalı, Mütləqli!.. 

 
*** 

              Ya işin başında durmalı, ya Həqiqətin beşiyi başında. 
*** 

Mütləq Həqiqətsiz iş bizi Amalımızın Harayı yönündə apara bilməz. Mən isə 
başqa yöndə bir addım da atmaq istəmirəm. 

*** 
                Mən Həqiqətin beşiyi başında durub, işi də dəyərləndirirəm. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

Atamızın əlini öpürəm! 
 

3 Od ayı, 22- il. 
 
 

 
 

BAYRAQDAR 
(Haray) 

 
Peyğəmbər olsaydım, yörəmi bir-birinə səcdəlilər arasından seçərdim; mənçi 
(Safruhçu) olmağın şərti o olardı (mənə səcdə yox; mən yalnız vasitə olardım). 

*** 
İlahilik — Ev Qulluqçuluğundan başlayan bir ulu yoldur. 

*** 
Asif Ata İslamı qınayır: İslamda insan Allaha qulluq eləyir. Və Zərdüştçülüyü 
alqışlayır: Burada Allah insan üçün işləyir. Və Asif Ata Öz İnamını İslamla 
daban-dabana zidd, Zərdüştçülüyü isə Özünə yaxın sayır. 

*** 
İndi Asif Ata Ocağının Evladları, “Onun Yoluyla gedərək”, Asif Atanı özləri 
üçün işlədirlər. 

*** 
Ata — Evlad xudbinliyinin, şöhrətçiliyinin, sevgisizliyinin, doğmasızlığının... 
xidmətindədir. 

*** 
Asif Ata — onların xeyrinə Allahlaşır, Allahlaşdırılır. Başqa sözlə:  

*** 
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Adamlar Allahın adını dəyişirlər; adamlar (bu dəfə türklər) Allahı 
özümsəyirlər. 

*** 
Ocaq Evladları adamı (o cümlədən özlərini) insanlaşdırmaq əvəzinə, Asif Atanı 
Allahlaşdırırlar. 

*** 
Asif Ata insanlara deyir: Siz — Allahsınız, Mənim İnamım Sizədir! İnsanlar 
(adamlar) bu sözü bir-birinə demək əvəzinə söyüş kimi Asif Ataya qaytarırlar: 
“Allah Sən Özünsən, Asif Ata!”. 

*** 
...Adamlar belə deyir, belə eləyirlər. 

*** 
Ancaq əmin ol, Asif Ata — mənim İnam Atam! Mən Sənin İnsanilik Bayrağını 
adamlara verməyəcəyəm! Çünki Sənin Bayrağında millət, dövlət, şöhrət, külfət, 
sərvət, şəhvət, Allah... yazılmayıb, “İnsanlaşın, İnsanlaşdırın!” yazılıb. 

*** 
Mən son nəfəsimə qədər ona xidmət edəcəyəm! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
10 Od ayı, 22- il. 

 
 
 
 
 
 
 

ÜSLUBLAR 
(İçsəs) 

 
Bəyənməyənlər — bəyənilməyəcəklər! Kəkilli Fərəni unutmayın! 

*** 
Kamil olmayanla cırmaqlaşıb kamilə boyun əymək — kamillikdən deyil. 

*** 
Qardaşımız Soylunun Ocaqçılıq üslubu — gözəldir! O yöndə gedən — Qeyrət 
səadətinə çatacaq. 

*** 
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Qardaşımız Ötkünün Ocaqçılıq üslubu — gözəldir! O yöndə gedən Anlamaq 
səadətinə çatacaq. 

*** 
“İşıq” Ailəsinin Ocaqçılıq üslubu gözlədir! O yöndə gedən — Asif Ata 
Müqəddəsatını yaymaq səadətinə çatacaq. 

*** 
Qeyrəti olan həm də anlayır, həm də anladır. 

*** 
Anlamaq — qeyrətdəndir, anlatmaq da gərək ancaq. 

*** 
Yayıcılıq — qeyrətdəndir, anlamaq da görək ancaq. 

*** 
Atamızın Mütləqə İnam Ocağı al-əlvan hünərlər imkanıdır — minbir hünər 
ifadə edər onu. 

*** 
Ocağımızda ya üzü (yönü, idrakı), ya da, heç olmasa, qəlbi (Safruh kimi) 
Mütləqə Doğru olan — öz üslubunu tapacaq, öz səadətini yaradacaq. 

*** 
Yalnız bütün tarix, bütün bəşər ruhaniyyatı birikməklə və Asif Atanın Mütləqə 
İnamını tac kimi öz başına qoymaqla ifadə edə bilər İnam Ocağının tam dadını, 
duzunu, boyasını, boyunu... 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
13 Qürub ayı, 22- il. 

 
 

OLAN — OLMAYAN 
(Haray) 

 
Yanlılar yanlarını basa-basa gedirlər yasa. “Yanlı” — şiə, tərəfdar; bütövdən 
qopan. 

*** 
                 “İşıq” Ailəsi — Ocaq deyil — Ocağın Ailələrindən biridir. 
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*** 
                  “Yanar Zəka” — Ocaq deyil — Ocağın Ailələrindən biridir. 

*** 
                  “Saray-Soylu” — Ocaq deyil — Ocağın Ailələrindən biridir. 

*** 
İçəridən baxdıqda: Bu Birlik varsa, Ocaq var; bu Birlik yoxdursa, Ocaq yoxdur. 

*** 
                   Dışarıdan baxdıqda: Bunlar bir şeydir, deməli, Ocaq var. 

*** 
İçəriylə Dışarının Birliyi olmasa, Cəmiyyət qalacaq — aradan qalxmayacaq, 
Din qalacaq, Batımərkəzçilik qalacaq… 

*** 
Özümüzü eşitməzliyə, görməzliyə, bilməzliyə vurmayaq. Özümüzü 
aldatmayaq. 

*** 
Dairələşməyək. Dairələrdən çıxaq. Dairədən yuxarı qalxaq. 

*** 
Dışarı deyə bilər: Dünən var idi — var deiyrdim, bu gün yoxdur — yox 
deyirəm. 

*** 
İçəri belə deyə bilməz. Varlığı təmin etmək — İçərinin iddiası, vədi, carı və 
borcudur. 

*** 
Atamız var olsun! 

   
7 Yağış 22- il. 

 
 

İBADƏT— HƏYAT 
(İçsəs) 

 
Mən bu tipli yazılarımın janrını “içsəs” adlandırıram — içimdən gələn səs — 
ən müqəddəs, ən dərin, yanğılı nəfəs — içsəs... 

*** 
İbadətçilik mənaca, mahiyyətcə ibadətçinin yaşam tərzindən ayrılmazdır. 

*** 
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İbadət, insan yaşamının bütünlüklə uyum-ahəng üzərində qurulmasını tələb 
edir; başqa sözlə, ibadət — həyatın ona tabe tutulmasını istəyir. 

*** 
Var gücünlə qaça-qaça (lap elə sadəcə: qaça-qaça) balanla, körpə ilə anlaşa, 
nəvazişləşə bilməzsən. 

*** 
Qaça-qaça ağsaqqalla, ağbirçəklə, sevgilinlə, Dağlarınla, Düzlərinlə, 
Göylərinlə, Çaylarınla da anlaşa, sevişə bilməzsən, çünki bunların da hamısının 
əslləri körpə xislətlidir. 

 
*** 

Həyatın əsl ritmi — körpədə görünənidir; sən körpəni heç bir əslsizlikdə, heç 
bir qondarmaçılıqda qınaya bilməzsən. 

*** 
Deməli, həyatın əsl ritmi — ruhanidir. 

*** 
Həyatı əslliyə qaytarmadan, əsllik üzərində qurmadan ibadətçilik etmək — 
yalana uymaqdır, ən yaxşı halda istər-istəməz, zorən yalançılıqdır. 

*** 
Minimal əmək, minimal məişət, minimal iqtisadiyyat prinsipləri 
gerçəkləşməyincə (heç olmasa şəxsin həyatında) — ibadətçilik qondarma 
çıxacaq, qondarma görünəcək, qondarmaçılıq yaradacaq və əsl ibadətçi xislətli 
insanlara əzab verəcək. 

*** 
İbadət — mərasim siqlətli yaşamağın əlamətlərindən biridir,  müqəddəslik 
izharıdır. 

*** 
Deməli, həyat ibadətləşə bilər, mərasimləşə bilər, onda bu imkan var. 

*** 
Həyat özünü yalnız ibadət üstə, yalnız mərasim üstə tam dolğunluğuyla tanıyır, 
dərk edir. 

*** 
Həyatımız yalnız ibadət üstə, yalnız mərasim üstə kökləndiyi dərəcədə — 
bizimdir, bizimkidir, bizə doğmadır. 

*** 
Mərasimimiz, ibadətimiz həyat üstə qurulduğu, kökləndiyi dərəcədə 
qondarmalaşır, yalanlaşır, çünki anlamını itirir. 

*** 
İbadət — Buddaçıların, İndusçuların, Musaçıların, İsaçıların — dualar 
oxuması, İslamda — namazlar, Asif Ata İnamında — Mütləqlə Təmaslar, 
Ataya Ricalar... 
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*** 
İbadət məqamıyla ibadətlər arası müddət, mərasim anıyla mərasimlər 
arasındakı məsafə, müddət — eyni boyalı, eyni ziyalı, eyni həyalı olmalı, alınan 
nəfəs eyni havalı olmalıdır; başqa cür olanda ibadət qondarmalaşır, mərasim 
yalanlaşır, əsllərə əzab verir. 

*** 
Qurtararmı əsllər əzabdan?! Qurtulaydılar kaş! 

*** 
        Uca Anlam diləklə bəlirlənir, biliklə biçimlənir, hünərlə gerçəkləşir. 

 
*** 

Əlləş, vuruş, ey Varlığım, yenilmə Yoxluqlara! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
4 Xəzan 22- il. (2 oktyabr  2000). 

 
 

 
TİKAN  ÜSTƏ  YERİMƏK 

(Haray) 
 
Əski, bəlkə də əzəli (və əbədi?) qayğıymış!.. Budda öz Övladları — öyrənciləri 
haqqında deyir: “Hətta indi, mən hələ həyatda ikən bhikkhular bir-birinə sayğı 
göstərmirlər, mən bu dünyanı tərk edəndən sonra onlar nə işlərdən 
çıxacaqlar?!” (“Kəklik haqqında söyləm” — cataka-pritça). 

*** 
Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağında — Tikan üstə yeriyən kimiyəm, çünki 
burada hamı bir-birini sancır. Bu sancının ağrısıyla qarnım doludur. 

*** 
Ocaq öz içindən idarə olunmasa, qıraqdan idarə olunacaq — gözə görünmədən 
və ya görünməklə. 

*** 
Özündən idarə olunmaq — yaşamaqdır; qıraqdan idarə olunmaq — ən yaxşı 
halda mövcud olmaqdır — imperiya içindəki Azərbaycan kimi. 

*** 
Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağında Soylu — Göylərə doğru can atır, böyüyür; 
Ötkün — dərinlərə doğru can atır, böyüyür; “İşıq” Ailəsi — üfüqlərə doğru can 
atır, böyüyür. 

*** 
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Hər üç yönümüz — Sonsuzluğa doğrudur. 
*** 

Mütləqə İnamın Atasına: 1) Soylunun baxışı — dinçilik qətiyyəti çalarındadır; 
2) Ötkünün baxışı — ruhani-fəlsəfi çalardadır; 3) “İşıq” Ailəsinin baxışı — 
qarışıq çalardadır — dinçiliklə elmçilik arasında. 

*** 
Ruhani o şəxsdir ki, əli ətəklərdən üzülsə də, öz ətəyindən əlləri kəsmir. 

*** 
Soyluya (Amaldaşa) qarşı söz demək — Ocağa qarşı söz deməkdir. 

*** 
“Soyluya (Amaldaşa) tapınıram” demək Ocağa qarşı söz deməkdir. Soylunun 
(Amaldaşın) əlini öpmək — Ocağa qarşı yeriməkdir. 

*** 
Amaldaşa əlini öpdürmək — Ataya qarşı, Ocağa qarşı çıxmaqdır. 

*** 
Ötkünə (Amaldaşa) qarşı söz demək — Ocağa qarşı söz deməkdir. 

*** 
Ötkünə (Amaldaşa) tapınmaq — Ocağa qarşı tövr almaqdır. Ötkünün 
(Amaldaşın) ağzından asılı qalmaq, əlini ağdan qaraya vurmamaq — 
Ocaqçılığını itirməkdir. 

*** 
Tapınağımız birdir, bircədir və O — İnam Atadır (Asif Atadır) — əzəli, əbədi. 

*** 
Ataya ortaqlar qoşmaq — Ocaqdan ayrılmaqdır. 

*** 
“İşıq” Ailəsinə qarşı söz demək — Ocağa qarşı söz deməkdir. 

*** 
Dəstəbazlıq — Ocaq əməli deyil. Böyüyü eşitməmək — başıpozuqluq 
becərməkdir. Başıpozuqlar yığnağı “dəstə” adlana bilər, “Ocaq” adlana bilməz. 

*** 
Daim “özgəni”, başqasını döymək varsa — Özüylədöyüş yoxdur. (Hər üç 
yönümüzə aiddir). 

*** 
“Özgədə”, başqasında özünü görməmək varsa — ruhani, insani gözlülük 
yoxdur. (Hər üç yönümüzə aiddir). 

*** 
Suçu öldürə bilməmək — ruhani iqtidarsızlıqdır. 

*** 
Suçun ölümünə inamsızlıq varsa — insana inam yoxdur. 

*** 
Suça güzəşt — ruhani təslimçilikdir. Ancaq həm də: 
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*** 
Suçu göyərtmək — suçu yaşatmaqdır. Göyərən yaşayır. (Bax: Atamızın 
“Kamilləşmə əməli” Kitabına). 

*** 
Aradakı məsafə qısalmırsa, Yolu gedən yoxdur. 

*** 
Tikanlı Ocaq yaşatmaq — bəşəri, insanı qurtuluşa çağırmaq, çatdırmaq deyil, 
aldatmaqdır. 

*** 
Fərəh üstə yeriməmək — Tikan üstə yeriməkdir. 

*** 
Yanılmanı yanılanın üzünə vurmaq — Öyrətmənin yanlışıdır; yanılmanı 
yanılanın başına çırpmaq —— Öyrətmənlikdə naşılıqdır; yanılmanı 
göyərtməkdənsə, Okulu tərk etmək yaxşıdır. 

*** 
...Mən sizi ya səmimiliyimlə yenəcəyəm və bununla da sizi Ruhaniyyat Yoluna 
qaytaracağam, ya sizdən əlimi üzəcəyəm və bununla da sizin Ruhaniyyat 
Yolçuları olmadığınızı sübut edəcəyəm. 

*** 
Bu kimi harayların çəkilməsi gərəkibsə — gəl Ocağımızın halına ağlayaq, 
İnamım!.. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
15 Köçəri ay, 22- il. 

 
 

ÇİÇƏYƏ  DOĞRU 
(İçsəs) 

 
Tikan üstə yeriyə-yeriyə Çiçəyə doğru gedirəm. 

*** 
Dəqiqini bilmirəm, bəlkə bunların hər ikisi (Tikan da, Çiçək də) öz içimdə bitir, 
öz içmdən bitir? 

*** 
Burasını dəqiq bilirəm ki, bütün insanlara Çiçək sunmaq istəyirəm; Tikan yox, 
Tikanı — heç kəsə yox! 

*** 
Və bu zaman aşırı insançılıqdan hüşənənləri də (onların baxışlarını da), 
dünyada insançılığın yox, canavarçılığın hökm sürdüyünü düşünənləri də 
(onların baxışlarını da) unutmuram, sayğacdan atmıram. 
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*** 
(Burada “hökm sürdüyü” əvəzinə “çiçəkləndiyi” yazmaq istədim, ancaq 
gördüm ki, insançılıq çiçəkləyir, canavarçılıq tikanlayır — hökm sürür). 

*** 
Sevgilim insanlar! Sizin başınıza nə gətirdilər?! Siz bir-birinizin başına nə 
gətirdiniz?! Siz mənim başıma nələr gətirdiniz?! Mən sizin başınıza nə 
gətirirəm?! 

 
*** 

(Burada mən özümü böyütmək, “Mən və Siz”, “Mən və Bəşəriyyət” söyləmək 
istəmirəm, “Tək və Toplum” (“Fərd və Cəm”) nisbətindən danışıram). 

*** 
Mən sizə olan sevgimi itirmədim, sizin bu sevgiyə olan inamınızı və sayğınızı 
itirdim. İtirdimmi doğrudan?! İtirdimsə — suç özümdə! 

*** 
Gərək Tikanı döyüş cəbbəxanama yerli-dibli götürməyəydim, sizin də 
tikanlarınızı görməyəydim, görməməyi bacaraydım!.. 

*** 
Sevgimə inamınızı itirdim — mədəniyyətimin yox, məharətimin 
yetərsizliyindən. 

*** 
Sevgilim insanlar! Bəs siz sevginizi nədən itirdiniz, sizdə yetərsizlik nədəydi? 

*** 
Unutmayın ki, Həqiqətin Tikan sayıldığı yer — Ruhaniyyat Ocağı sayıla 
bilməz. 

*** 
...Mən Soylunu sevirəm! Soylunu sevmək — qeyrəti sevməkdir, qətiyyəti 
sevməkdir, döyüşü sevməkdir, qələbəni sevməkdir; Soylunu sevmək — alovlu 
idrakla zəngin əməl birliyini sevməkdir! 

*** 
Mən Ötkünü sevirəm! Ötkünü sevmək — qanadlı zəkanı sevməkdir, azadlığı 
sevməkdir, bənzərsizliyi sevməkdir, ruhani ömür şeriyyətini sevməkdir! 

*** 
Soylunun yönü — duyğusal, ehtiraslara söykənən idrak — din, inanc, car, 
haray (və bu Yolda dünyaya Türk Sözünü demək); Ötkünün yönü — etidala 
söykənən, həm də hərarətli, dərinlərə işləyən — Asif Ata İnamçılığını 
duyğuların aşırılığından qorumaq, onun dinləşib əhkamlaşmasına qarşı 
dayanmaq (və bu Yolda öz sözünü demək). 

*** 
İnsani sevgiyə sərhəd qoymaq — böyüklükdən ayrılmaqdır, qəlbi sərhədsiz 
saya-saya qəlbə sərhəd qoymaqdır. 

*** 
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Sən də aydınlaş ki, mənim dumanlıqdakı sevgilim, görüm səni sevməklə mən 
nəyi sevirəm, kimi sevirəm. Yəni ötəriliyindən, keçiciliyindən, sonluluğundan, 
kamilsizliyindən əzəli, əbədi, sonsuz, kamil bir səmtə çıx! Yəni yoxluğundan 
keç — var ol! 

 
*** 

Yoxluğu sevmirlər, varlığı sevirlər axı sevənlər! “Məcnun da Leyli şəxsində 
Mütləqi sevmədimi”?! 

*** 
...Sevilmək istəyəni həsrətli qoydunuz, barı sevəni həsrətdə qoymayın, 
sevgililərim! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
16 Köçəri ay, 22- il. 

 
 
 
 
 

 
 

QƏLBİNDƏN  ÖPÜRƏM 
(İçsəs) 

 
          İnsan sevdiyi Şəxsin qəlbindən öpməlidir, əlindən yox. 

*** 
Qəlbdən öpmək insanın Allahlığına xələl gətirməz, əldən öpmək — gətirər. 

*** 
Bu anlamdakı öpmə — ruhanilik içsəsidir (izharıdır), əl isə nə qədər təmiz və 
düz olur-olsun, ruhanilik ifadəçisi deyil. 

*** 
Nə baba-nənənin, nə ata-ananın, nə də hər hansı bir başqa şəxsin əlini öpməyə 
heç bir insani-ruhani zərurət yoxdur. 

*** 
Əl öpmək — hərdənbir olar — vəcd halında. Vəcdsə — gələnəkləşməz. 

*** 
Mənim baxışımda: Əlöpməni kütləvi gələnəyə çevirmək — insana zərər 
verməkdir və ona inanmamaqdan irəli gəlir: dikbaş olar, qələt elər... 

*** 
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Kütləvi əlöpmə gələnəyindən iyrənirəm və onu insana qəsd sanıram. 
*** 

Mən Asif Atanın əlini öpməklə özümün Zəruri Əsarətimi ifadə elədim. 
Vəcdli hallarımı çıxmaqla — mən o əməli heç vaxt tam nuşcanlıqla eləmədim 
(ancaq candərdi də eləmədim — öz Zəruri Əsarətimin böyük anlamını gözəl 
anlayırdım). 

*** 
Mən Asif Atanın (daha doğrusu İnam Atanın) daim qəlbindən öpmüşəm 
nüşcanlıqla, daim də öpəcəyəm. 

*** 
Üz-üzə toxunmanı qarşılıqlı vəcdli anlaşma məqamlarının üzərdəki ən dolğun 
ifadəsi sayıram. 

*** 
Qarşılıqlı vəcdli anlaşmanın bundan da yüksək ifadəsi — şəxslərin yana 
çevrilib ağlamaları, ən yüksək, son yüksək ifadəsi isə — bir səmtə baxaraq 
ölümə getmələridir. Mən Asif Ataya bu məqsədlə qovuşmuşam. 

*** 
...Atadan ötrü alışıb-yanıram! Ataya sevgilərimlə dolub-daşıram, şair demişkən 
“get-gedə qocalmır, cavanlaşıram”! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
17 Köçəri (XII ay) 22- il. Atakənd.  

(Fevral 2001. Bakı). 
 

 
BİLİK  və  MÖVQE 

(İçsəs) 
 

Dartışma mövzuları: 1) Aşırı insansevərlik son ucda insana zərər verir; 2) Aşırı 
insansevərliyi harada görmüsən? (Yəni o – yoxdur); 3) Doğrudanmı yoxdur?.. 

*** 
Bu döngəli–dönümlü baxışların birincisini deyirsən – dinləyici odası 
(auditoriya) ona inanır; ikincisini deyirsən – birincidən soyuyub ikinciyə 
meyllənir; üçüncünü deyirsən – birinciyə qayıtmaq istəyir... 

*** 
Bu – çoxölçülü dünya və çoxölçülü fikir deməkdir və bu, Deyəndən vicdan 
istəyir, Dinləyəndən ağıl və ayıqlıq. 

*** 
Bilik Mövqeyə nisbətən nə qədər dəqiq və nə qədər müəyyən olur-olsun, öz 
bitkinliyinə Mövqedə çatır. 
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*** 
Son ucda: Bilik – dəyişilir, Mövqe – dəyişilmir, sabit qalır, yiyəsiylə birlikdə 
“olur”. 

*** 
Birisi mənim “Bilik” deyə sunduğumu alt-üst eləyə bilər: məsələn, Yer 
mərkəzçi sistemini təkzib edib, özünün Günəş mərkəzçi sistemini təsdiq eləyə 
bilər. Ancaq məni heç kəs, məsələn, “Könül sevən – göyçəkdir” Mövqeyindən 
daşındıra bilməz və bunun əksini sübut eləyə bilməz; olsa-olsa o da öz  
mövqeyini söyləyər. 

*** 
...Bəşər İstedadın nazıyla oynayır, İstedad bəşəri barmağına dolayır; ona əsl 
dəyərləri – əzəli, əbədi, sonsuz, kamil dəyərləri unutdurur. 

*** 
Məsələn, İstedad adamları məharətlə lütləndirir, bunun böyük gəlişmə 
olduğuna onları inandırır və həm də ər-arvad sədaqətindən, ailə 
müqəddəsliyindən, İsadan, Musadan dərin bələdliklə, coşğun ilhamla, 
istedadlılar demiş, virtuozcasına danışır. 

*** 
İstedad Allah dilini, Lenin dilini, Beynəlxalq biznes dilini, Kafe-Şantan dilini, 
Tartan-Partan dilini hər vasitə ilə yayır, uğurla yayır və həm də dirigözlü 
torpağa gömdüyü doğma dilə, dil doğmalığına öygülər (mədhiyyələr) oxuyur, 
onun müdafiəsi üzrə komitələr yaradır! Doğmalığı öyə-öyə öldürməklə, yadlığı 
məharətlə yeridib, qaldırır, yayır. 

*** 
İstedadın oyunları sayəsində adam istədiyini, istəməli olduğunu – istəmir, 
istəmədiyini – istəyir!.. 

*** 
Bəşər İstedadın nazıyla oynayır. Ona görə də mənim Mövqeyim belədir: bəşərə 
bilikdən, istedaddan öncə, bunlardan qat-qat artıq dərəcədə inam gərəkdir – 
inanc, ruhani haray anlamında İnam. 

*** 
Ocaqlıq – Asif Ata İrsinin Mövqeyidir – Ocağın “Bakı Qolu”nun qismən, 
“Saray-Soylu”nun mütləq şəkildə yaşatdığı; Mütləqə İnam fəlsəfəsi – Asif Ata 
İrsinin Biliyidir – “Yanar Zəka”nın yaşatdığı. 

*** 
Bilik – Mövqesiz deyil, Mövqe – Biliksiz deyil. Ancaq bununla belə, Mövqeyi 
baş üzərində Bayraq kimi uca tutmadan Asif Ata Harayının bütövlüyünə 
yetmək olmaz. 

*** 
“Asif Ata Harayının bütövlüyünə yetmək” – “İnsana Mütləq anlamda yaramaq” 
anlamı daşıyır – Bayrağımızdakı yazıya. 

*** 
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Bilik – sarsılandır, o cümlədən fənalıqlar, naqisliklər qarşısında; Mövqe – 
sarsıdandır fənalıqları, naqislikləri. 

*** 
İnsanın insanda iştirakı olmalıdır – o cümlədən, din yaradan, inam yaradan, 
fəlsəfə yaradan, sənət yaradan, mədəniyyət yaradan insanın, bu cür yaradıcılıq 
iştahında olan insanın. 

*** 
Mənim Mövqeyimcə amaclar amacı (məqsədlər məqsədi) budur; bu – Mütləqə 
mütləq xidmətdir. 

 
*** 

İnam – ən böyük, ən sarsılmaz, ən sarsıdıcı Mövqedir. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
3 Murad günü, Günəş ayı 

(I ay), 23- il. Atakənd. 
(03.III.2001. Bakı). 

 
 

İNAM  İRSİ 
(Haray) 

 
“Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağı”nı bir sözlə “Ocaqlıq” adlandırmaq olar. 
(Müqayisə et: “Dünya – Dünyalıq”). 
 

*** 
“Asif Atanın Mütləqə İnam Fəlsəfəsi”ni bir sözlə “İdraklıq” adlandırmaq olar. 

*** 
Ocaqlıq üstəgəl İdraklıq bərabərdir – İnamlıq. 

*** 
Ən qısa ömürlüsü – Ocaqlıq ola bilər, ən uzun ömürlüsü – İdraklıqdır. 

*** 
İrsin uğuru – İnamlıqdan asılıdır, onun uğuruyla ölçülür, onun cövhərləriylə 
təsdiqlənir. 

*** 
Atanın, Ata Əməyinin, Ata Qurbanının (Ömrün) Amacı, Məqsədi O idi. 

*** 
Atanın İnsanlığa verdiyi Xeyir onda tapa bilər özünün dolğun ifadəsini – 
İnamlığın Təsdiqində. 
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*** 
Ocağı, Ocaqlığı yaşadan – həmin Təsdiqə xidmət edir – kim nə dərəcədə 
yaşadırsa, o dərəcədə xidmət edir. 

*** 
     Yalnız Ocaqlığı tutub getmək – Ata İrsində əyintiyə yol verməkdir. 

*** 
Yalnız İdraklığı tutub gedən – Ocaqdan ayrılır, İnamdan ayrılır. 

*** 
“Yalnız İnamlıq” adında söz birləşməsi – yanlışdır, çünki İnamlıq ayrılıqda 
mövcud deyil: O eyni dərəcədə Ocaqlıqdan asılıdır, İdraklıqdan asılıdır. 

*** 
Başqa sözlə: Ocaqlıqla İdraklıq – İnamlığın tərkib hissələridir, onu oluşduran 
yalnız bunlardır; o tərkibdə başqa qatqılar yoxdur. 

*** 
“Ata” sözü, “Ata” deyimi, “Ata” təyini yalnız İnamlığa aiddir, ona görə də İrsin 
Yiyəsi “İnam Ata” Adını daşıyır. 

*** 
              Onun yeni İnam yaratmasının Təsdiqi budur. 

*** 
“Asif Ata” Adı isə “Asif Əfəndiyev”lə “İnam Ata” Adı arasında keçid 
mərhələsiydi.  

*** 
Asif – Əfəndilər soyundandı, Ata – İnam soyundandır, İnam soyudur. 

*** 
                        Asif qaldı Əfəndiyevgillərdə. 

*** 
                İnam Ata – bizimlədir, biz – İnam Ataylayıq! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
17 Günəş (I ay) 23- il. Atakənd. 

(17.III. 2001. Bakı). 
 
 

MÜTLƏQ  HƏQİQƏTÇİNİN  AQİBƏTİ 
(Haray) 
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Niyə Aşıq Veysəl deyir: “Mənim sadiq yarım qara torpaqdır?” Niyə Safruh 
deyir: “Mənim sadiq dostum qələm-kağızdır?” Niyə Xalq ölülər dünyasına 
“Haqq Dünya” deyir?.. 

*** 
             Çünki insan Mütləq Həqiqətə yaxınlaşdıqca — yalqızlaşır. 

*** 
İnsan Mütləq Həqiqətə yaxınlaşdıqca — ölməyə, öldürülməyə yaxınlaşır. 

*** 
Mütləq Həqiqətçinin dostu, yarı, qohumu, qardaşı, balası... olmur; hətta müridi, 
mürşidi də olmur. 

*** 
Atadan törəyib, anadan doğulmaq — Mütləq Həqiqətçinin Axilles dabanıdır. 

*** 
Atadan törəməyib, anadan doğulmamaq — Allah göstərgəsidir. Deməli, Allah 
— Axilles dabanı olmayan mütləq Həqiqətçi — İnsan ola bilərdi... 

*** 
İdrak aləmində Allah mövcudluğunun qəbul edilməməsi bundan irəli gəlir. 

*** 
Bu dünyaya yalnız Axilles dabanıyla bağlı olan şəxslər yalnız bir-biriylə dost, 
yar, hətta Amaldaş ola bilərlər. Məsələn, Asif Ata ilə Safruh kimi. 

*** 
(Bu baxımdan, “Leyli və Məcnun” hekayəti yaradıcısının dühası Mütləqdir — 
onda sevişənlər qovuşmurlar! 

*** 
“Leyli və Məcnun”ların aydın ünvanlı yazarları var; “Leyli-Məcnun”unsa 
yazarı Xalqdır; Xalqda Birlik var, ona görə də Xalq bu iki adı Bir Ad kimi 
işlədir. Çünki Mütləq — Birdir! Bir Mütləqdir!) 

*** 
Mən özümü bir laboratoriya süxuru kimi  tamam öyrənmək istəyirəm — 
Mütləq Həqiqətçilik baxımından. 

*** 
Mütləq Həqiqəti sözlə, səslə, rəqslə, boyayla tam ifadə etmək belə — mümkün 
deyil, o ki qalmış Onu yaşamaq ola!.. 

*** 
Mütləq Həqiqətçilər — Allahın təzahür biçimləridir; əsl Allahçıların sayı 
onların sayına təndir. 

*** 
Mütləq Həqiqətçi öz sağlığında mənsub olduğu Elin, Ulusun, evin, ailənin, öz 
dost və tanışlarının əl-ayağına dolaşır, baş qaxıncı olur. 

*** 
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Mütləq Həqiqətçinin Milləti olmalıdırmı? — Mütləq! Millətin mənafeyindən 
çox, siması baxımından. Çünki simasız təzahür yoxdur; təzahür elə sima 
deməkdir, sima elə təzahür deməkdir. 

*** 
Mütləq Həqiqətçi paltar geyməlidirmi? — Mütləq! Çünki geyimsiz — heyvan 
olur; heyvan üçünsə nə Həqiqət var, nə Həqiqətsizlik. Deməli: 

*** 
Heyvan’ın  Axilles dabanı olmur; bunsuz insan olmur, insansız Həqiqət 
olmur... 

*** 
Mütləq Həqiqətçinin inanc (əqidə) sınırı, sərhədi ola bilməz, çünki burada 
sərhəd özü — artıq Mütləqsizlik deməkdir. 

*** 
Yurdda, özəllikcə Ulusda (Millətdə) sərhədsizlik — simasızlığa təndir və 
deməli, Mütləqsizlikdir, Həqiqətsizlikdir. 

*** 
Mütləq Həqiqətçi çörək yeməlidirmi? — Yeməlidir. Hansı qaynaqdan? — Bu 
suala “Oğuz yönü” kitabının “Azadlıq kişnərtisi” harayında (səh. 82) cavab 
verilmişdir. 

*** 
Peyğəmbərlik — Mütləq Həqiqət Səltənətinə aparan və onu quran Hünərdir. 
Mütləq Həqiqət səltənəti isə — Şairlikdə, Aşıqlıqda — Sənətdə gerçəkləşir. 
Yəni məncə: Peyğəmbərlik — bu sənətlərə qədərdir; bəxtiyarlıqda, hətta 
Həqiqət izharçılığında bunlardan aşağıdır. 

*** 
Xoşbaxlıqda onlara çatmaq üçün Aparan, Quran özü — Oxumalıdır — Şerə, 
Musiqiyə, Rəqsə çevrilməlidir. 

*** 
“Əsər yazmaq” vasitəsiylə Həqiqətə xidmət eləmək — “Belə yaxşıdır” deməyə 
bənzəyir; bu: “Belə mümkündürmü?”, “Buna necə çatmalı?” sualını cavabsız 
qoymaqdır. 

*** 
“Avtobioqrafik əsər yazmaq” — ən yaxşı halda Həqiqətə doğru bir addım 
atmaqdır; çox vaxt isə bu — Həqiqəti Bioqrafiyaya qulluq etdirmək, ömrü onun 
vasitəsiylə idealizə etməkdir, bəzəməkdir. 

*** 
Ömrün özünü yazmaq, ömrü Həqiqət mövqeyindən laboratoriya süxuru kimi 
öyrənmək, onu Həqiqətin illüstrasiyasına çevirmək — Həqiqəti üzə çıxarmağın 
ən doğru, ən kəsə yoludur — Həqiqəti təsdiq və təqdir etməyin yolu. 

*** 
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...Həqiqəti Peyğəmbər Öz Ömrüylə “yazır”, yəni əslində Qurur; Mütləq 
Həqiqətçi onu təsdiq və təqdir edir; Sənətçiysə onu daha nuşcanlıqla izhar 
eləyir... 

*** 
Atamız var olsun! 

 
29-30 İşıq ayı. 23- il. Atakənd. 

(29-30. V. 2001. Bakı). 
 

“BAŞQASININ  UĞURU” 
(İçsəs) 

 
 
Amaldaşım Atalı Soyluyla (eləcə də ulu qardaşımız bilgə Ötkünlə, bacılarımız 
Elucayla, Alovla, Şərqiylə...) söhbətlərimdə mən həm də “Başqasının Uğuru”nu 
yaxşı qarşılamağı, həzm eləməyi öyrənirəm, özümü buna öyrədirəm. 

*** 
“Başqasının Uğuru” — Adamı paxıllaşdırır, pəltək, axsaq, karsala və koruş 
eləyir; Adamın ürəyini sıxır, nəfəsini təngidir; yaxud Adamı əzir, kölələşdirir, 
kölgələşdirir, yaltaqlaşdırır; yaxud Adamı çılğınlaşdırır, vəhşiləşdirir, 
Uğurlunun düşməninə çevirir. 

*** 
...Məsələn, müqəddəs klassik musiqi aləmimizdə bəzi xanəndələrin sürmə verib 
Başqalarının səsini batırması haqqında sözlər gəzir ağızlarda... 
 

*** 
“Başqasının Uğuru” — çox qəribə, çox qəliz, çox bilməcəli, alaşıq-dolaşıq bir 
“fenomendir” — Batı diliylə desək. 

*** 
Onun Adamda oyatdığı duyğulara, yaratdığı hallara görə Adamı qınamaq, 
“satira atəşinə tutmaq” yox, bu duyğuları ehtiyatla, diqqətlə, vicdanla 
araşdırmaq, xeyirxahlıqla açığa çıxarmaq və mərhəmliklə sağaltmağa çalışmaq. 
Bu sahədə Doğru Yol budur. 

*** 
Sağaltmanın Doğru Yolu — həm də, Uğurun qazanıldığı cəbhəni öz iş və döyüş 
cəbhən, öz qayğın saymağı (və mütləq həm də bu cür duymağı) nəzərdə tutur. 

*** 
“Satira atəşinə tutmaq” — bu “atəşin” dalında gizlənməkdir, özündə bu bəlanın 
olmadığını söyləmək yalanıdır. 

*** 
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“Başqasının Uğuru”ndan əzilmək, sarsılmaq duyğusu, onu çətinliklə həzm 
eləmək halsızlığı — bizə təbiətdən gələn bir sifətdir — tanınmaq istəyi 
(“şöhrətpərəstlik”) kimi, cinsi istək (“şəhvətpərəstlik”) kimi. Yəni onsuz 
doğulan fərd olmur. 

 
 

*** 
Burada, mən deyərdim ki, heç qəbahət yoxdur, qəbahət imkanı var—tanınmaq 
istəyində, cinsi istəkdə olduğu kimi. İnsan bunlar kimi, onu da ram edə bilər. 

*** 
Onu gizləmək — oyundur, danmaq — yalan və ziyandır, çeynəmək — 
çaşqınlıq və xəstəlik halıdır. 

*** 
Onu Adamın özünə etiraf etməsi, uyğun məqamlarda, qısaca, ötəricə Başqasına 
anlatması və özündə boğmağa, danmağa yox, özüylədöyüşcəsinə sağaltmağa 
yönəlməsi düzgün və mümkündür. 

*** 
Adamın da az-çox Uğurlu olması bu işin gedişini asanlaşdırır. Ancaq 

*** 
“Başqasının Uğuru”ndan əzilmək halından öz Uğurunla qorunmaq — Uğurlu 
sağaltma üsulu deyil; bu — “ağrıkəsici iynə” müalicəsinə, yaxud tanınmaq 
istəyindən — tanınmaqla, cinsi istəkdən — yerli-yersiz, ləyaqətli-ləyaqətsiz 
onu təmin etməklə “qurtulmağa” bənzər. 

*** 
“Başqasının Uğuru”ndan əzilmə halı, dediyimiz kimi — hər bir fərddə olur, 
eləcə də Uğurluda.  

*** 
Habil—Qabil qardaşlarının əhvalatı Əski Anıtın (Tövratın) ən qədim 
söyləmlərindəndir. Deməli, “Başqasının Uğuru”ndan əzilmə halı evdə-ailədə də 
olur və əgər evdə-ailədə də olursa, daha harada olmur?! 

*** 
Bu hal bəzən eyni əqidəli Kişiləri də bir-birinə qarşı qoyur; bu zaman 
qarşıdurmanın səbəbi kimi cürbəcür yarımhəqiqətlər, üzdən həqiqətə bənzəyən 
şeylər göstərilir. 

*** 
Vəziyyətə diqqətlə baxdıqda, onların bir-birinə düşmən olmadığını, yalnız 
həmin Halın oyunlarını görürsən. 

*** 
Bəzən isə dünənki “düşmən” Kişilərin bugün çox istəkli dostlara çevrilməsi baş 
verir. 

*** 
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Bu, o zaman baş verir ki, Kişilər həmin Halın oyunlarını düzgün dəyərləndirir 
və ona “yox!” deyirlər. 

*** 
Başqaları (məsələn, İsa və Öyrənciləri) gözəl Sözlər deyiblər — özümün təklif 
etdiyim müalicə üsuluyla bunu boynuma alıram, onların Sözlərini gözəl 
sayıram. Ancaq mən Həqiqət söyləyirəm və bu zaman onların Sözlərinin 
Həqiqət olub-olmadığını bilmədiyim kimi, öz sözümün də gözəl olub-
olmadığını bilmirəm. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

16 Murad günü,  Sərt ay, 22- il.  
Atakənd. (16.XII. 2000. Bakı). 

 
 
 
 

 
GERÇƏK  və GÖYÇƏK 

(İçsəs) 
 
            Bir var Gerçək (Real, Olan), bir də var Göyçək (İdeal, Olmalı)... 

*** 
Gerçək—Göyçəyin öncəsidir, parçasıdır (hissəsidir); Göyçək—Gerçəyin 
Amacı və Yoludur. 

*** 
Gerçəklə Göyçək arasında zidlik yoxdur, uçurum yoxdur; səviyyə, zaman, 
mərhələ fərqləri var. 

*** 
Onda bəs Gerçəkdə çirkinin olması, Göyçəkdə olmaması necə başa 
düşülməlidir? 

*** 
Çirkinliyin Mahiyyətsizliyini görmək gərəkdir; Yol elə ondan arınmaq — 
Göyçəkləşmək üçündür. 

*** 
Gerçək — tərpənişli, Göyçək — durğunmu?  Yox, çünki durğun Göyçəklik 
olmur. 

*** 
              Gerçəklik də, Göyçəklik də — Tərpənişin, Təpərin üzləridir. 

*** 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 124

Gerçək — Göyçəyin son ucu — sonucudur: — Yanıla-yanıla, yıxıla-yıxıla, 
bulana-bulana, qalxa-qalxa, durula-durula yüksələn Təpər ömrünün yetkin, 
bilgin, dolğun çağı kimi.  

*** 
Əslində insan ömrünün özü, bütövlüyü — katarsisdir, arınmadır, təmizlənmə-
dir; bunsuz insan ömründən danışmaq düzgün deyil. 

*** 
Katarsis — Göyçəkləşmə yoludur. İradəsini buna yönəltməyən adam insan 
sayıla bilməz; toplum beləsini öz sıralarından dışlamalıdır. 

*** 
               Fərdin İradəsi — Toplumun Dövləti kimi bir şeydir. 

*** 
Dövlət toplumun Göyçəkləşməsindən sorumludur, onun bu Yoldakı gedişini 
nizamlamalıdır. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
25 Günəş (I ay) 23- il.  Atakənd. 

(25. III. 2001. Bakı) 
. 

 
 

GƏL  BARIŞAQ, DOSTUM! 
(İçsəs) 

 
Ey ümidsiz qaş-qabaq, nə istərsən Allahdan? 

*** 
Həqiqət eşqiylə alışıb yanan Kişi görmək istərdim. 

*** 
İnam Ata deyir: “Öyrəndiyin qədər öyrətməlisən”. Ulu Sözünün qüvvəti, 
yaratmadan “öyrənmək” — “öyrəndiyinə” yıxılmaqdır. 

*** 
“Hər bir girişim (təşəbbüs) cəzalana bilər” — ünlü deyimdir, bu — “Ciyərli ol, 
girişimdən çəkinmə!” deməkdir. 

*** 
Mənə qarşı yönəlmiş düşmənliyinizə gülürəm, sizinlə dostluq üçünsə ölürəm. 

*** 
Maddi borc altında, minnətdarlıq duyğusu altında inləyirəm, quyruğu 
tapdanmış gürzə kimiyəm. 

*** 
               Çirkin kənddəki bir Gözəldənsə, orta bir Kənd yaxşıdır. 
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*** 
Çirkin kənddəki bir Gözəl — təsəllidir, orta  bir Kənd isə sığınmalı ünvandır. 

*** 
“Böyüklük Allaha məxsusdur” demək “Böyüklüyün yiyəsi yoxdur” deməkdir, 
bu isə yalan söyləməkdir, çünki böyüklüyün yiyəsi var və o — insandır. 
“Böyüklük İnsana məxsusdur” — Doğru söz budur. 

*** 
İnsanlığın ən pis düşməni xarici işğalçılar deyil, əyanlar, əyançılardır. 

*** 
Əyançılığın məhv edilməsi xatirinə “xarici işğalçı” da çağıraram. 

*** 
                   Əyançılıq məhv olarsa, işğalçılıq da məhv olar. 

*** 
Kəndçi bir söz deyir, altının palazına bir ilmə vurur — yüz bilgin bunları 
öyrənir, çözür, yozur, kodlaşdırır, zadlaşdırır — beləliklə məntiq elmi, təfsir 
elmi yaranır. 

*** 
           Sosial aləmdə Yozuçunun hər biri Kəndçidən yaxşı yaşayır. 

*** 
Sənət aləmində Yozuçu — qabaqcıl sayılır, aydın sayılır; Kəndçi geriçi sayılır, 
qaranlıq sayılır. 

*** 
Həyat gedir, sənətdə onun kölgəsi qalır, kölgələşir varlığımız, kölgələşmiş 
varlığımız... 

*** 
Sənətimiz həyatımızın dünyada itib-batmasını, əriyib-itməsini əks etdirir. Və bu 
əriyib-itməyimizin yaranmasında fəal iştirak edir; ona, “əski təbircə” desək, 
rəvac verir. 

*** 
Mən dünyada əriyib-itmək istəmirəm, mən özüm bir dünya olmaq istəyirəm — 
bütün dörd ünsürümlə — İnamımla, İdrakımla, Mənəviyyatımla, İradəmlə. 

*** 
Mənim özümü Hər Kəsdən, habelə Asif Atadan “qorumağım” da bu duyğudan 
irəli gəlir. 

*** 
Yaradıcısı özüm olmadığım keyfiyyətimi yox sayıram, yox olmağım üçün 
verilmiş hökm sayıram, başımın qaxıncı sayıram... 

*** 
      Milli təəssübsüzlük təbii halındakı türkün ən öndəki  göstərgəsidir. 

*** 
Mən Lenini İsadan balaca Peyğəmbər saymıram. Lenin işi və sözü gərəkən 
kutsal biçimə salınsaydı, İsanınkından uca səslənərdi. 
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*** 
Ulusallığa və kutsallığa qarşı olmasını çıxmaqla — Bəşər ilsırasının 
Oktyabrdan böyük olayı olmayıb — mən bunu bir daha vurğulayıram. 

*** 
Böyük öz böyüklüyünü balacalarla ölçməməli, nisbiləşdirməməli, Mütləq 
olmalıdır öz Böyüklüyündə! Öz Böyüklüyünün sübutu, görünməsi xatirinə 
balacalarla tərəziyə girməməlidir. 

*** 
Məhəmmədin Allahı bu məqamı gözləmədiyinə görə balacadır. 

*** 
Lənət o yaxşı işə ki, onun daldasında “bir az da” pis iş tuturlar! 

*** 
Həqiqət Eşqiylə alışıb-yanan Kişi görmək istərdim. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

Payız — Qış 22-il. 
FƏRƏHLİ  SİZİF  İŞİ 

(Haray) 
 
     Qurdaladıqca qurdu çıxan toplum — Ruhaniyyat Ocağı olmur. 

*** 
Ocaq qurdsuz olur. Çünki Ocaq — oddandır, Ocağı oluşduran — Odlardır. O 
nə oddur ki, qurdu yaxmır?! 

*** 
Adamlar sözü yalnız söz bilirlər. Adamların dilindəki od — yandırmır. Ona 
görə də onların bir yerə yığılması Ocaq yaratmır, Yığnaq yaradır. 

*** 
Od odunun içindədir. Adam od deyil, odundur, yaş odun. O, yox olub qurtarana 
qədər tüstülənir, tüstüsü göz acışdırır. 

*** 
İnsan — öz oduna yanır; Adam — özgənin oduna qızışıb tüstülənir; qıraqdan 
gələn istilik kəsiləndə o tamam sönür. 

*** 
Bəşəriyyət — Adam yığınıdır; İnsan — bəşərüstü varlıqdır. 

*** 
İnsan — Adamın qibləsidir. Adam tüstülənə-tüstülənə ona doğru gedir. 

*** 
Bəşəriyyətin Adam problemi yoxdur; bu problem İnsanınkıdır. “İnsanlaşın — 
İnsanlaşdırın!” Deyən — üzünü insana tutmuşdu. 

*** 
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Od’un içindəki odun — qurddur —qurdaladıqca üzə çıxan; tüstülənən. 
Mütləqləşmək tələbi buna görədir. 

 
*** 

İnsan Adamı özünə çox yaxın buraxmamalıdır; onu bir iş sahəsi saymaqla özü 
ona yaxın gedə bilər. 

*** 
İnsan Adamın yanına daş çapmağa, yük daşımağa gedir. “Sizif işi” deyilən 
budur. Sizif — İnsandır. 

*** 
Sizif işi (İnsan işi) — mümkünsüzlük ümidsizliyi deyil, əbədi zərurətdir. 

*** 
Doğduğun bəbəyi çirklərdən təmizləyib çiçəyə çevirməlisən. Bu,  əzəli, əbədi 
zərurətdir; bu, fərəhli Sizif işidir! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
22 Qürub 23 il. Atakənd. 

(22.VIII. Bakı). 
SOYLUYA  ÖYGÜ 

(İçsəs) 
 
Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağında hər kəs özünə ad qazanmalıdır; yalnız 
Ocaq Atasının verdiyi ad – yetərsizdir, demək olar adsızlıqdır; o, yalnız 
başlıqdır, "sərlövhə"dir; bu başlığın altına hərə öz mətnini yazmalı, mətni hərə 
özü yazmalıdır. 

*** 
Soylu Atalı – Yük altına girdi, Yük çəkdi – Yükümlü oldu, "Yükümlü" Adını 
qazandı. 

*** 
Soylu "yük çəkmək" oyunu oynamadı, özünü kimsəyə göstərmək istəmədi – 
Yükünü çəkdi – göründü gözlülərə. 

*** 
            Soylulara öygü – Soyluların təsviridir, üfürüb şişirdilməsi deyil. 

*** 
   Gözlü – təsvir eləyir (gördüyünü deyir), Kor – ya şişirdir, ya da danır. 

*** 
Soylu – Yükə ciddi və doğma yanaşdı, Yükə yarar oldu, Yük çəkməyə qadir 
olduğunu sübut etdi. 

 
*** 
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Hər kəs öz işində, məsələn, partiyaçı partiya işində, təsərrüfatçı təsərrüfat 
işində, dövlət adamı dövlət işində və b.k. – "Soylu" Adına örnək kimi üz tuta 
bilər. 

*** 
Soylu Atalı İnam Dağının ətəyində qərar tutub, qərargah qurub – onu görmək 
istəyən Dağın ətəyinə gəlsin. 

*** 
Türk soyunun yeni boyu İnam Dağının ətəyində Soyluların çiynində yaranacaq, 
yaranmaqdadır. 

*** 
          Bu boya boylanan İnsanlıq, Bəşəriyyət ləyaqət qazanacaq. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
28 od (V ay) 25 il. Atakənd. 

(28. VII. 2003. Bakı). 
 

 
ELUCA  və  MƏDİNƏ 

(Haray) 
 
Görünüb tanınmadığım yerlərdə mən daha böyüyəm, çünki gözlər qabağındakı 
böyüklüyümdə görənin, tanıyanın qatqısı var. 

*** 
Ey İnam Ocağının Evladları! Həqiqətsizlər arasında onlara bab olaraq gəzib-
dolaşırsınız – bir gün ağzınızın üstündə səslənəcək Həqiqətin silləsi! 

*** 
Eluca Atalı Mədinə İxtiyar qızından bilgilidir, ancaq Mədinə Elucadan gözəl 
idi. 

*** 
Mədinə gözəlliyini itirmək hesabına bilgiləndi. 

*** 
Gözəl Mədinə özünün körpəlikdə düzəltdiyi Gəlincik kimi dörd gözlə insan 
gözəlliyi arayırdı – onun gözəl körpə gözləri gözəl gözlər, gözəl, doğma üzlər 
sorağındaydı. 

*** 
Bilgiləndi Mədinə – Eluca oldu; bilgiləndikcə də gözü Göylərdən Yerlərə 
çevrildi; özünün Mədinə özülündən ayrı düşdü, sapdı. 

*** 
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İndi Eluca Atalı Mütləqə İnam Şəhərində Françujenkalar kimi gəzib-dolaşır – 
Mədinəsiz. 

*** 
Asif Ata calağı baş tutmadı, İxtiyar atanın tingi də zədələndi, korlandı... 

*** 
Eluca Mədinənin Göyü ola bilmədi. 

*** 
Hər birimiz özümüzə bu açıdan baxmalıyıq – bu açı acı olsa da, düz bilməliyik: 
Kim idik, kim olmuşuq. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 

10 Ata ayı, 25- il. Atakənd. 
 

 
 
 
 

GÖYNƏRTİLƏRİM 
 

1. Talançılar 
( Haray) 

 
                Dedim: “Uca olun – sizə doğru uçum”. Susdunuz. 
                Dedim:   Ucayam – mənə doğru uçun; dediniz: 
                “Bizə qonad verilməyib” 

*** 
Dumanlı havalarda  uçub da qondum dağlarınıza; duman dağılanda gördüm 
yerdəyəm, yerlə birəm. 

*** 
Sürünə - sürünə uçmaq mahnısı oxudunuz; duman çəkilib, səsin səmti bilinəndə  
süründüyünüz göründü. 

*** 
Sürünməsən, yerimək də uçmaqdır – həm iş kimi, həm ad kimi. 

*** 
Qəlbimi taladınız sürünə-sürünə! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
                                   13.03.29. 
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 (13.05.2007). 
 

2. Mütləq Tələb 
(Haray) 

 
                Yenilgi duyğusuyla yaşayıb, ağsaqqalıq eləmək olmaz. 

*** 
İçimdəki ayıbı  öldürməmişəm, mən onu yalnız əl–qol açmağa qoymuram. 

*** 
Şərin minbir cilvəsi var – mini ilə cəzb eləyib, biri ilə saplayır xəncəri 
kürəyinizə. 

*** 
Meşə əhliyik hamılıqca: Orman – heyvan meşəsi, şəhər – insan meşəsi...  

*** 
Geyimlilik və Çılpaqlıq – suçlunun ifşa olunana qədərki və ondan sonrakı 
əhvalı... 

*** 
                 İfşa olunanın həqiqət sevgisinə kim inanar?!  

*** 
Bizə desələr: “İnamınız azdır”, cavabında: “ Bizi yaxşı öyrənsəydiniz, belə 
deməzdiniz” deyə bilərik. 

*** 
Bizə desələr: “ İdrakınız yetərsizdir” “Nə edək , özümüzü uydura bilmərik, 
olanımız budur” cavabını verə bilərik. 

*** 
Bizə desələr: “Uğurunuz azdır”, “İşlərimiz göz qabağındadır!”  cavabını verə 
bilərik və utanmalı olmarıq. 

*** 
Ancaq bizi Mənəviyyat yanlışında suçlasalar, heç bir alimliyimizlə, heç bir işlə, 
heç bir təvazökarlıqla duruya çıxa bilmərik, yaxamızı əllərdən qurtara bilmərik. 

*** 
               Mənəviyyat yanlışı ilə hətta özümüzə “Biz” deyə bilmərik. 

*** 
İnamın canı, cövhəri, duzu – Mənəviyyatdır. Ona görə də İnamın Yaradıcısı 
başlanğıcda öz təlimini “Mənəviyyat Fəlsəfəsi” adlandırırdı.,, “İnam Fəlsəfəsi” 
deyim – təlimin açıqlanması, şərhi, elmidir. İnam – dünyabaxışdir – belə də ola 
bilər, elə də; İdrak bilikdir  - az da ola bilər, çox da; Mənəviyyat “elə də, belə 
də” ola bilməz; Mənəviyyat aləmində təvazökarlıq ( azla yetərlənmə) olmur. 
Burada yalnız “Ya, ya da” prinsipi var və bu, heç kəsin şıltağından, 
hökmündən, nüfuzundan asılı deyil. 

*** 
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İradə - Mənəviyyat xidmətçisidir – özəlliklə Mütləqə İnam dünyabaxışında!. 
*** 

Mən Mütləqə İnam Ocağının içinə yönəlik ikibaşlı, kinayəli, “ifşaedici” 
danışa bilmərəm; bu Ocağın öz içində “ Həm içi, həm dişi” yoxdur, 
olmamalıdır. 

*** 
 

Atamız var olsun! 
 

                                              16 Çiçək (II ay), 29 – il. 
                                             (16. IV. 2007). İnam Evi. 

 
 
 
  

3. ABŞ Xofu 
(Haray) 

 
             Şitillik və əkin yeri ... Gözəl məqam və adi uzun ömür... 

*** 
             Məqam və Ömür... Gözəl məqam və Çirkin ömür... 

*** 
             Bugünkü Dostluq – gələcək Yağılığın başlanğıcı... 

*** 
Bir Oğlanla bir Qızın sevişməyə başlaması – gələcəkdə birini dəyyus, o birini  
bədbəxt eləyəsi cazibə. 

*** 
                          Daloy İnsan, ABŞ gəlir! 

*** 
                ABŞ – Vətənə “daloy” demiş əcdadların yığnak yeri.  

*** 
                 Vətənə, Vətənliyə qayıdış – ABŞ - lığın ölümü. 

*** 
Mənim yerim – Ocaq deyil; Ocaq gərəkliyi məni məndən elədi - ən azı Atadan 
sonra. 

*** 
 Ən azı Atadan ( Ata gedişindən) sonra Ocaq mənim gərəkli əsarətim oldu. 
Gərəkli – qaça bilmədiyim, qaçmaq istəmədiyim, qaça bilməyəcəyim.  

*** 
 Bugünkü Amaldaşlıq – gələcək qanlıbıçaqlıq. Ot və Peyin. Ruhani 
çinayətkarliq.  

*** 
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Allahmı yaradaq? Yarada bilsək, Onu harada yerləşdirəyəcək? Bəlkə heç biz də 
Yerləşdirməyib, Göyləşdirək Allahımızı – ora əlçatmazdır – deyə? Keçmişin 
Allahları kimi?  

*** 
İndi göydəki Allah da başını qoymağa yer axtarır – ABŞ – ın əlindən.  

*** 
Yaxşılar dünyanın çirkinliyini çox və güclü görüb – yaxşıların əl – qolunu 
bağlayırlar ki, onları çirkdən qorusunlar.  Beləliklə, dünya qalır çirkinlərə, 
çirklilərə. 

*** 
Atamız var olsun ! 

 

 

                                        16. XII. 28.  
(16.02.2007).                 

 
 

4.  Mirzə Cəlil demiş... 
(İçsəs) 

 
Safruh, a yekəbaş! Bu qədər inanmaqmı olar, bu qədər aldanmaqmı olar?! 
Allah ağılı, gözü nə üçün vermişdi sənə?! 

*** 
Ağlaya – ağlaya səhər yeməyimi yeyirəm – yəqin atam Ağa kimi; o özünü  
ifadə eləyə bilmədi; mən elədim ikimizi də ifadə. Yəqin o da çox yemişdi 
ağlaya – ağlaya çörəyini. 

*** 
Mən Həqiqət üçün ağlayıram, o da yəqin Həqiqət üçün, ən azı ləyaqət üçün 
ağlayırmış, ancaq o: “Həqiqət üçün ağlamaq” anlayışına  yetməmişdi. Deməli, 
onun yükü mənimkindən ağırmış; “yükü” yox, dərdi. 

*** 
...Qardaşım mənim ölməyimi istəyir, çünkü onun məni Firəng Səltənətinin 
sakini eləyənlərdən biri olduğunu bildiyimi bilir. 

*** 
Keçmiş arvadım mənim ölməyimi istəyir, çünki məni başının üstündə tükdən 
asılmış yalın qılınc sanır. 

*** 
Oğul – qızım mənim ölməyimi istəyirlər ki, əl-qolları açılsın, mənim Yolum 
tərəfdən onlar üçün ola biləsi qorxu sovuşsun. 

*** 
Amaldaşlarım (hamısı olmasa da, bəziləri) mənim ölməyimi istəyirlər,  çünki 
mən öz Həqiqətimlə onları bezdirirəm – eləməməyə çalışsam da. 
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*** 
Zeynallı Əvəz bəyin “Xural”ı - mənim sevimli qəzetim -  mənim əlimi kəsmək 
istəməsə də, yaxasından açmaq istəyir, çünkü mənim əməkdaşlığım orada işıq 
gələn yerə tıxanan barmaq ola bilər… 

*** 
A köpəyoğlu Safruh! Həqiqətini də götür, çıx get burdan, yoxsa vallah özümü 
də öldürrəm, səni də! Rəhmətlik Mirzə Cəlil demiş.. 

*** 
                                                  

Atamız var olsun! 
 

                                                      22 Çiçək ayı 29- il. 
                                                         İnam Evi.     

 
 

5. İş və İç 
(Haray) 

 
                      Gülüşünə həsrətəm, a Gülüşügözəl Sürçək! 

*** 
Gülüşünün içində şaqqalanıram – insafa, həsrətə, mərhəmətə, nəzakətə, 
çılğınlığa... bölünürəm. 

*** 
Bir gün həsrətimdən keçib insafı, mərhəməti, nəzakəti çılğıncasına 
çığnayacağam. 

*** 
                     Nisbiliyimdən keçib, Mütləqləşəcəyəm bir gün. 

*** 
Insanlıq saytına düşmüş sürçəklik virusunu yox etmək gərək! İçimizin odu 
yetməlidir buna. 

*** 
İşinizə görə sizə Şairanə bağlılıqda idim, Musiqili bağlılığa yüksəlmək xəyalı 
bəsləməkdəydim, içinizi görüb düşdüm Nasiranəliyə. 

*** 
İnsan Mütləqliyindən endim millət Nisbiliyinə. Mənim “zəruri əsarət” dediyim 
budur. 

*** 
İşin uğuru məni İçin axsaqlığına göz yummağa zorlayır... Bu – “Dünyada, 
Həyatda və Xalqımızda” da belədir. Deməli, “Dünya, Həyat və Xalqımız” kimi 
olmaq doğru deyil. Biz isə doğru olmağa and içmişik və biz öz Andımıza 
“Noolsun?!” deyə bilmərik; desək, Andımız andıra qalar... 
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*** 
Biz İnam Atanın (Asif Atanın) Mütləqə İnam Ocaqçıları – dəyirman daşı deyil, 
üzük qaşı yaradanlarıyıq. 

*** 
Taqorun ”Köçən quşlar”ında bir sevgilinin dilindən  o birinə deyilir: “Qoy 
mənim son sözlərim bu olsun: “Sənin məhəbbətinə inanıram!”. İndi mən də, 
son söz olaraq, belə demək istərdim: “İçiniz mübarək, Amaldaşlarım!” Demək 
və yanılmamaq... 

*** 
Atamız var olsun! 

 
15 İşıq (III ay) 29-il. Atakənd. 

(15 may 2007. Bakı). İnam Evi. 
 

 
 

6. Sarı bəylə Sarı gəlin 
(Haray) 

 
Məndən sonraya Həqiqət Gözəlliyi adlı bir İrs qalacaq. (Konfusidən İdrak 
Gözəlliyi qalıb ki, mən onun heyranıyam!) 

*** 
“Səni mənə verməzlər, neynim, aman, aman, neynim, Sarı Gəlin!” – deyə 
ləliyir Həqiqət bəy. 

*** 
Səni mənə verməyənlərin biri elə sən özünsən, Sarı Gəlin. Mən sənə həm 
heyranam, həm yox. 

*** 
Qıçını başqasının ərinə göstərəsən – ölməyəsən, bunu görənin gözünü çıxarmaq 
istəyəsən... Neynim, aman, aman, Gəlin, nə rəngdə olursan ol – mən sənə 
heyran deyiləm. 

*** 
Ah Gəlin, Gəlin! Mən öləndən sonra bu Yer üzündə Həqiqətin mövcud olması 
mənim sənə heyranlığımdan, heyranlığımda yanılmamağımdan asılıdır. Mən 
İrsimin gələcəyindən nigaranam... 

*** 
Arvadından başqa bir “Gəlin”in də qıçına susayasan və: “Mən də Məcnunam” 
deyəsən... 

 
*** 
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Mən öləndən sonra bu Yer üzündə Həqiqətin mövcud olması Leylidən çox, 
Məcnunun varlığından asılıdır. 

*** 
Ah Yalanda kef çəkən Sarı Bəylə Sarı Gəlin! Ormanda yaşaya bilməyəcəksiniz. 
Yalanda kef çəkməksə sizi Ormana aparır. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
 08 Şölə (IV ay) 29-il. 

Atakənd. İnam Evi. 
(08. VI. 2007. Bakı). 

 
 
 

7. Tapdaq   Tapınaq 
(Haray) 

 
Yeznə Aslan mənə deyir: “Elman məəllim, sən bizim gözümüzün işığısan, sən 
bizim müdrük ağsaqqalımızsan, ancaq söz eşitmirsən...” 

*** 
Dirini yenib, ölüyə yenilirlər. 

*** 
                Tapdadıqlarına tapınırlar – onu öldürdükdən sonra. 

*** 
Mən onların tapınmalarına da inanmır və güvənmirəm, mən onların tapınağı da 
olmaq istəmirəm. 

*** 
Antiinsanilikdə çox möhkəmdirlər, yenilməzdirlər bunlar, Atam! Sən məni 
haraya göndərdin?! 

*** 
Həqiqəti görürəm, tanıyıram, bilirəm, sevirəm. Ancaq onun yerimədiyini də 
görürəm – topal eləyirlər Həqiqəti – topal qalmışlar! 

*** 
Həqiqət yönündən zor – olmalı diktatura... 

*** 
Belə də eləyirsən – ağızları, gözləri əyilir... 

*** 
Həqiqət – yalnız Ola bilir – Oldura bilmir; Edə bilir – Etdirə bilmir. 

*** 
Həqiqətin Oldurmaq, Etdirmək funksiyası yoxdur adam içində. 

*** 
Acı-acı ağlayır Həqiqət Acı. 
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*** 
                 Həqiqət Acı’nın gözündən axan yaş deyil, qırmadır. 

*** 
                 Acı-acı ağlayanda həqiqəti tam görmürsən. 

*** 
                 Şirin-şirin güləndə həqiqəti tam görmürsən. 

*** 
Gülmək, ağlamaq – Həqiqətin Axilles dabanı, gerçəkliyə verdiyi bacdır... 

*** 
Atamız var olsun! 

 
24 Yağış (IX ay) 29-il.  

 (24.XI.2007).  
İnam Evi.  

 
 

8. Olmayançı 
(İçsəs) 

 
Dünyada, Həyatda və Xalqımızda Mənəviyyat yoxdur – mən 
Mənəviyyatçıyam. 

*** 
Dünyada, Həyatda və Xalqımızda Türk, Türklük yoxdur – mən Türkçüyəm. 

*** 
Dünyada, Həyatda və Xalqımızda Mütləqə inanan yoxdur – mən Mütləqə İnam 
Ocaqçısıyam. 

*** 
Niyə ölmürəm bəs? 

*** 
                         Bundan açıq, bundan ağır ölüm olarmı?! 

*** 
Dünya, Həyat və Xalqımız mənim ölməyimin seyrçiləridir. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
07 Qürub (VI ay) 29-il. 

Atakənd. İnam Evi. 
(07 avqust 2007. Bakı). 

 
 

                                           9.Budda və Safruh 
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                                                   (Haray) 
 
Onun Öyrətməni özüydü, mənim Öyrətmənim Başqasıdır.                                                     

*** 
Milyonlarla insan əyilir-acıqlanıram, onlara cəza verirəm, ancaq düzlüyə 
inamım qırılmır; bircə Allah əyilir- düzlüyə inamım qırılır,ümidsizlikdən 
kövrəlirəm,ağlayıram...     

*** 
 
Budda da dilənçiydi, mən də dilənçiyəm. Budda çörək dilənirdi, mən Həqiqət 
dilənirəm.    
                                                ***                                                                                            
Mənə sədəqə verənlər Buddaya sədəqə verənlərdən ağılagəlməz dərəcədə azdır. 
Ona görə də Budda acından ölmədi, mən isə Həqiqət həsrətlisi olaraq, olub da 
qalaraq ölməkdəyəm 
 
                                                ***   
Budda idrak yayırdı, yaydığını alıb, əvəzində ona nə isə verirdilər. Mən insan 
ləyaqətinə sevgi yayıram – götürən yox qədər az olur, ona görə də mənə verilən 
sədəqə dediyim qədər olur.  
                                                *** 
Buddaya verilənlərin hamısı həqiqətən çörək idi, mənə verilən o azın da çoxu 
qəlp olur.    
                                                   *** 
Bizə sədəqə verənlər bizə sədəqə verməyib bizdən sədəqə alsaydılar – 
dilənməz, diləndirməzdilər.  
                                                   *** 
Bütün dünyada bəşərin yerini dar eləmək üçün bircə Mütləq Həqiqətçi 
yetərmiş,  
                                                    *** 

Atamız var olsun! 
                                                                                    24 İşıq 29-il. 
                                                                              Atakənd.İnam evi. 
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ÇÖPSÜZ SULARDA BOĞULANIN ÜMİDİ 
(Haray) 

 
Bu dəfə Çöplə bağlı yazmıram bu mövzunu – çünki Çöpümü su apardı... 

*** 
Hər seldə üzməyi bacaranlar gələnə, gəlib də sükanı əllərinə alana qədər yazaq 
gərək, yazmaq gərək. 

*** 
Əlimizi boşda qoyan Çöplər – Çöplükdən çıxıb suya dönür – bizi boğan suya... 
Biz isə ümidimizi itirmirik; axtarırıq, yazırıq... 

*** 
Sənin ucbatından mən də bir az gözükölgəli sayıram, saymağa məcbur oluram 
özümü, yoxsa gərək bu nikahı pozaq. Bu nikahsa səninlə mənim aramda deyil, 
bizimlə Budunumuz (Xalqımız, Millətimiz) arasında bağlanıb. 
 

*** 
Neyləyəsən ki, Doğru da öz Budun’unu sevir, Əyri də. Biz o Budun’dan gəldik. 
Arınmağa gəldik. Arınmadan qayıtsaq yenidən Ona – Onu gəlişdirib özlərinə 
ərləri, arvadları itlərdən seçən indiki gəlişmişlərin Budunları kimi bir yığnağa 
çevrilərik. 

*** 
 Onlar da buraya xəyanət kefinin qanadlarında uçub gəliblər: arvada xəyanət, 
ərə xəyanət, Sözə xəyanət, Yola xəyanət... 

*** 
(Yeri gəlmişkən: Allah Başqasından başlanır, Allahın başlanğıcı – Başqasıdır. 
Elə İnsanınkı da). 

*** 
Mən buna ömür vermərəm. Mən insanların itləri qıracaqlarına inanıram – bu, 
söz qırması ilə  baş tutmasa, donuz qırmasıyla qiracaqlarına; ən azı, ümid 
bəsləyirəm. 

*** 
Çünki İnsan yaşamalıdır. 

*** 
Bu həqiqətləri qulağında sırğa eləyən ola bir Ocaq Yükümlüsü. Bu onun 
sifətlərindən – təyinlərindən biridir. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Qürub ayı 29-il.  

 
Üçüncü boğça: 
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İ N S A N 
 

Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 

 
 

 
“LÜKS”  YAŞAMAQ 

(Haray) 
 
Bundan da yaxşı ipəyin olması bu ipəyin suçu deyil. Bundan da gözəl qadının 
olması bu qadının suçu deyil... 

*** 
Zəhmətsiz və Amalsız “lüks” yaşayan yalnız yaşamaqla yetərlənmir, adam da 
istəyir öldürməyə. Elə-belə, kefindən. 

*** 
                      Adam öldürmək — “lüks” yaşayanın tələbatlarından biridir. 

*** 
“Lüks” yaşamağın elə bir həddi olur ki, ordan o yana adam öldürmədən 
yaşamaq elə bir ləzzət vermir, “lüks”ü korlayır. 

*** 
Adam öldürmək — “lüks”ün, ən yüksək olsa da, tərkib hissələrindən biridir. 

*** 
“Lüks”də insan itir və itirilir. 

*** 
İnsanı yaşadan, böyüdən, tanıdan — qayğılardır; insan çəkdiyi ruhani yükə 
bərabərdir. 

*** 
Halallıqla — “lüks” yarana bilməz. 

*** 
Harama (deməli, həm də “lüks”ə) qarşı mübarizə aparmaq — toplumun 
borcudur. Deməli, 

*** 
Borcun (qanunun) yerinə yetirilməsini tələb edən — insanın var olmasına 
xidmət etmiş olur. 

 
*** 

                  “Lüks” ləğv olunmamış ölüm cəzasının ləğvi tez deyilmi? 
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*** 

Atamız var olsun! 
 

21 İşıq (III ay), 20- il. 
 
 
 

Tamam təkəm, təklənmişəm! 
 

ELEKTRON  TƏRƏZİLƏRİ 
(Haray) 

 
Ümumbəşəri olan şey ümumbəşər miqyasında dolaşmır, yayılmır nədənsə. 

*** 
Nə yarandığını yox, nədən yarandığını əsas tutanlara, məsələn, vicdanı — 
qorxuya, atanı — erkəyə tən tutanlara: Çörəyin içində un — yad cismdir. 

*** 
“Birkərəmlik” qələmlər o qədər arta bilər ki, birisi onlardan qatbaqat evlər 
ucaltmaq istər... 

*** 
Səfehdən dahi törəyə bilirsə, dahidən də səfeh törəyə bilər; cismin nə dahiliyə 
dəxli var, nə səfehliyə. 

*** 
                            Ədalət əlifbası: “A-dan öncə B” — olmur. 

*** 
                      Ləyaqət əlifbası: Üzün ikidən artıq sayı yoxdur. 

*** 
Nə miqdarda, nə sanbalda olur-olsun, heç bir həyat neməti məni insanlarla 
dartışmağa, yortuşmağa, sürtüşməyə çəkə bilməz. 

*** 
Mən sənin qoşa ovuc ölçünə inanıram, elektron tərəzisinə inanmıram. Mənə 
sənin təxminin gərəkdir, elektronun dəqiqliyi gərək deyil. 

*** 
Qoymayın girsin aramıza elektron tərəziləri! Qoyun bir-birimizdə bir-birimizin 
haqqı qalsın! 

 
 

*** 
Elektronlu dünya robotlar üçündür, robotluğa aparır sizi elektron tərəziləri. 
“Qu!” deyəndə qulaq batan səhralarda yalqız qalacaqsınız! 

*** 
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Tərəzinin gözünə baxmayın — orada yanan işıq — div gözləridir. Tərəzinin 
gözünə baxa-baxa divi diriltdiniz, ay evi yıxılmışlar! Məlikməmməd onu güclə 
öldürmüşdü! 

*** 
Tərəziçinin qəlbinə baxın — orada yanan işıqdır sizin diriliyiniz, ay evi 
tikilmişlər! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
 
 
 
 

Tamam təkəm, təklənmişəm! 
 

Yaşda məndən çox-çox kiçik olan 
QARDAŞLARIMA və  BACILARIMA 

(Haray) 
 
          Orxan mənim üçün “Allahın bəlası” oldu, mən də sizin üçün... 

*** 
Mən sizə olan bütün borclarımı qaytaracağam, ancaq onda fərəhlənmək əvəzinə 
qorxunc, qaranlıq, dibsiz bir uçuruma düşəcəyəm, çünki mən sizə borcluluq 
fərəhi içində ölmək istəyirdim. 

*** 
Bu fərəhin məzmunu — mənim insana inamım deməkdi, doğmalığa səcdəm 
deməkdi... 

*** 
“Borcu” qaytarmaqla bunları itirəndən sonrakı yaşamaq — uçuruma 
düşməkdir, “qu!” deyəndə qulaq batan səhrada yalqız qalmaqdır. 

*** 
Birisi mənə olan “borcunu” qaytaranda da mən həmin uçuruma düşürəm, yan-
yörəmin kimsəsizliyindən zəhrim yarılır. 

*** 
Elektron tərəzilərinin gözündən düşən işıltı həmin uçurumun özüdür. 

*** 
Buna görə də mən balanın ata-anaya sevgi və sayğıdan başqa heç bir borcu 
olmadığını israrla təsdiq edirəm. 
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*** 
Atamız var olsun! 

 
2 Köçəri (XII ay), 19- il. 

 
 

 
 

İCTİMAİ  MÜHİTİN  MƏKRİ 
və ya 

İKİ QULAC  KƏNDİR 
(Cikkə) 

 
Dərindən dərin əzginlik, sarsıntı içindəyəm. İçəridən, əlçatmaz içərilərdən 
ruhum basılıb əzilmiş, təhqir olunmuşdur — “İctimai mühit” və ya “Həyat” 
adlanan gedişin əliylə. 

*** 
Şüurlu ömrümün dan yerində İctimai Mühit mənə dedi ki, Şairlik deyilən bir 
əmək sahəsi də var. 

*** 
Onu Cəmiyyət həyatına mən daxil etməmişəm. Məndən çox-çox öncələr 
yaranıb ictimai əməyin bu növü — minlərcə il öncə, bəlkə on minillər öncə. 

*** 
Doğulub yaşadığım, havasıyla nəfəs aldığım İctimai Mühit bu əməyin 
mənsublarına heykəllər ucaldırdı. 

*** 
Mən tamamilə təbii olaraq, ilk ictimai hüceyrəmdən başlayaraq, bu sənəti — 
əmək sahəsi saydım, sevdim və seçdim. 

*** 
Mən özümü ələbaxanlığa yönəltmək, öyrətmək fikrindən daim ən uzaq qütbdə 
olmuşam, daban-dabana əks qütbdə. 

*** 
Heç vaxt heç bir Pişiyin ovuna göz dikmək xəyalımdan da keçməyib; heç bir 
Aslanın süfrəsinə qibtəylə baxmaq fərəhsizliyində olmamışam. 

 
 

*** 
İctimai hüceyrələrimin üst-üstə yığışıb mənim şəxsiyyətimi formalaşdırdığı o 
illərdə Aslan süfrəsinə Şair yüksəkliyindən baxmışam, Göy Tanrı ucalığından 
baxmışam. 

*** 
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İctimai Mühitin aldadıcı bir şey olduğunu bilməyib, ona inanıb, ona 
söykənmişəm. O isə arxamdan qaçıb, yerə yıxılmışam, indi ayaqlar altındayam; 
öz ayağımın altındaysa dırnağın sədəfi boyda da ictimai zəmin yoxdur. 

*** 
Aldanmış, aldadılıb alçaldılmış durumdakı viranəyəm. Nə işdən başım açılır, nə 
çörəkpulum var, nə boynumdakı çörəkpulu minnətlərinin hesabı!.. 

*** 
Küçədə kartof satan kiçik bacımdan çörəkpulu diləməyə getdim — işimdən 
evimə dönərkən. Heç bir başqa güman yerim qalmamışdı. 

*** 
Oraya da dönməsəydim, gəlib evimdə ac oturmalıydım. Oturardım da. Ancaq 
ertəsi gün evimə bir Amaldaşım qonaq gəlməliydi: o da mənim kimi Şair idi — 
Asif Ata Ocağı “Yanar Zəka” Ailəsinin Təmsilçisi Atalı Ötkün. 

*** 
Mən ona Ocağımızın “Birliyə Doğru” nağılını danışmalıydım. Bu, idraki 
baxımdan da çox çətin işdi mənimçün, üstəlik, süfrəm çaya da möhtac olardısa, 
mən nitqimi tamam itirərdim. 

*** 
Gündüz də Ata Ocağının Saray-Soylu Ailəsindən başqa bir Amaldaşım — 
Göylü gəlmişdi iş yerində yanıma, Atamızın “Əzəli Kəndliyimiz” içsəsi dərc 
olunmuş bir qəzet gətirmişdi. 

*** 
Qız gözümə kefsiz dəymişdi. Belə hallarda Amaldaşlarımdan adətən 
soruşuram: “Bəlkə yolpulun yoxdur?” Qızdan da bunu soruşdum — ürəyim 
əsə-əsə: çünki öz cibim boş idi, tamam boş!.. 

*** 
Körpəcə Amaldaşım bunu duydumu, ya nədirsə, yalanmı, ya doğrumu: “Var” 
dedi... 

*** 
İctimai Mühit qulağımı, qəlbimi, ağlımı — hər yerimi doldurub ki, sənətdən üz 
döndərmək, Əqidədən dönmək — alçaqlıqdır, xəyanətdir, itlikdir, pişiklikdir. 
Amma bu İctimai Mühit demir ki, bu Şair nə yesin, bu Yolçu avtobusa 
yolpulunu haradan alsın. Bunu demir, ona əməkhaqqı da vermir. 

*** 
Kiçik bacım doğulanda mən 19 yaşımdaydım. Deyək ki, bundan 4 - 5 il keçir; 
bir süfrə başında 4 - 5 yaşlı bacı və 24 - 25 yaşlı qardaş otururlar. İllər ötür, 
həmin bu 25 yaşlı qardaş həmin o 4 - 5 yaşlı bacının küçədə kartof satan 
körpəcə əllərindən çörəkpulu dilənir... 

*** 
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İndi mən İctimai Mühit adlı mütrübdən soruşuram: Şairlik nəyə gərəkdir? 
Əqidə nəyə gərəkdir? Şair, Əqidəçi çörəkpulunu, avtobusa minmək pulunu 
haradan, kimdən almalıdır? 

*** 
Bu “İctimai Mühit” nə olan şeydir? Bəs insandakı bu İzzət duyğusu haradandır, 
nədəndir, nə üçündür? 

*** 
Şairlik, Əqidəçi — Amalçılıq sanki bacımın izzətinə qulluq eləməkdir — 
İctimai Mühitin dediyi budur. 

*** 
Bu boyda Yalan olarmı?! Onu nədən ötrü bəsləyir, böyüdür İctimai Mühit bu 
qədər ciddi-cəhdlə?! 

*** 
Bacımgildə pul-para (küçədə kartof satmaq yeri) üstündə qohum-qardaşla dava-
dalaş söhbəti gedirdi;  pul istəməkçün ən uyğunsuz məqam idi. Bəlkə də onlar 
mənim bu diləyimin qarşısını almaq üçün salmışdılar o söhbəti. Uyğunsuzluğun 
ən yüksək zirvəsində mən onlardan çörəkpulu istədim. 

*** 
Bu istəyin bütün gözlənilməzliyi və gözlənilənliyi çökdü hər üç həmsöhbətin 
üzünə, gözünə, xirtdəyinə. 

*** 
Mənsə oraya... Mütləqin tələbiylə getmişdim. Mənim üz tutmalı başqa yerim 
yox idi; bunsuzsa acından ölə bilərdim — Mütləqilik pozulardı... 

*** 
                   Mütləq — insanın dünyada yaşaması deyilmi? 

*** 
...Bu gedişlə şairə heykəl yapırlar. Utanıram heykəllərin yanından ötdükcə. 

*** 
Heykəl — Şair Ruhunun basılıb əzilməsini, sarsıdılmasını, ayaqlar altına 
atılmasını “əbədiləşdirmək” üçün yapılır; onun ürək ağrısının ömrünü uzatmaq, 
bu ağrını kəskinləşdirmək, dözülməzləşdirmək məqsədi daşıyır; onun 
fəryadlarını ələ salıb gülmək məqsədi daşıyır. 

*** 
Yazıq Şairlər! Allahın qarğadığı ikiüzlülər! Əbədi cəhənnəm bəkçiləri, ya da 
əbədi arsız Hərcayilər! Hərənizin iki qulac kəndiriniz kəmdir. 
 

*** 
Xaqani də Şair idi, Van Qoq da; Sabir də Şair idi, Motsart da; Spinoza da Şair 
idi, Şirvanlı Nişat da; Hadi də Şair idi, Qəşəm İlqar da... 

*** 
Sizi əkdiyi yerdə Atalarınızın beli sınaydı! 
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*** 

Atamız var olsun! 
 

5 Yağış (IX ay), 21- il. Atakənd. 
(5 noyabr 1999. Bakı). 

 
 

ƏQİDƏ  və  İNSAN 
(İçsəs) 

 
               Qırılıncayadək güldürdüm, dirilincəyədək düşündürdüm... 

*** 
               Mən əqidəni yox, insanı sevirəm — mənim əqidəm budur. 

*** 
Mən insanı ata bilmərəm, əqidəni ataram; əqidə insana qarşı dura bilməz və 
durmamalıdır. 

*** 
Mənim döyüşüm də insana qarşı deyil, əqidə yanlışına qarşıdır; əqidə uğrunda 
deyil, insan uğrundadır. Əqidə — vasitədir. 

*** 
İnsan heç bir qüsura və heç bir məziyyətə sığmaz, təyinə sığmaz. İnsan — 
sığmazlıqdır. 

*** 
İnsan heç vaxt heç bir ideya xətkeşinə uyuşmayıb, uyuşmayacaq, çünki bu — 
insanlığın xeyrinə deyil, zərərinədir; çünki bu — mümkün də deyil, gərək də 
deyil. 

 
*** 

İnsan həm də sənətdir — poeziya kimi, musiqi kimi, rəqs kimi, rəsm kimi... 
 

*** 
Yaxşılıq-pislik dindən deyil, insandan asılıdır; doğmalıq da qohumluqdan deyil, 
insandan asılıdır — bunu hər kəs öz həyatında aydın görür. 

*** 
              ...Necə ki gözəl yazı əlifbadan deyil, yazandan asılıdır. 

*** 
Əqidə əqidədən yaxşı və ya pis ola bilər. Bunun burada mənim mövzuma dəxli 
yoxdur... Əqidəsizi insan saymırıq. Söhbət ondan da getmir. 

*** 
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“Əqidəsiz”— “əqidəsi olmayan, əqidə barədə təsəvvürü olmayan” demək deyil; 
“əqidəsizliyi özünə əqidə eləyən” deməkdir; “əqidəyə bürünüb insana cuman və 
ya hürən” deməkdir... 

*** 
Yaxşılıq-pislik dindən (əqidədən) deyil, insandan asılıdırsa, niyə insanı öyüb, 
dini söyürük? 

*** 
Biz özünü dinə tən tutan insanı öymürük, söyürük — dinə “söyüşümüz” də elə 
budur. 

*** 
Biz öz dinindən, öz təriqətindən yüksəyə qalxan insanı öyürük; çünki əsl 
insanlığı bunda görürük. Hamı əslliyə doğru getmirmi?! 

*** 
Yenə bu fikrimə qayıdıram: Kainatın sonsuzluğuna insan idrakının 
tükənməzliyi uyğundur, onlar bir-birini tamamlayırlar. 

*** 
İnsan daş-kəsək (materiya) yarada bilməz; gərək də deyil bu. Ancaq insan hər 
cür canlı yarada bilər, məsələn, təbiətdə nəsli kəsilmiş hər cür canlını yenidən 
həyata qaytara bilər. 

*** 
İnsan — mifik yox, xurafatik yox, uydurma yox — gerçək Tanrıdır, 
Yaradıcıdır, Yaradıcı Qüvvədir — gerçək Allahdır (hökmdar deyil). 

*** 
Mənim istəyimə, yanğıma görə — Asifçilik mahiyyətcə söz yox, təlim yox, 
insan yaratmalıdır: Sözdə cizgiləri cızılmış və ya cizgiləri Sözdə cızılmış insan. 

*** 
Asifçilik nədir? İnsan yaradıcılığı — o yaradıcılıq ki, məhsulu insandır; mütləq 
Ədalət, mütləq Həqiqət, mütləq Saflıq, mütləq Doğmalıq daşıyıcısı olan insan. 

 
 

*** 
Bu insan bütün inancları, düşüncələri, dinləri, etiqadları öz yarğılmasına alır; 
onları insanın anlamayacağı, sevə bilməyəcəyi, insanı çaşdıran, kiçildən, 
alçaldan məqamlardan arındırır; insana yarayan, insanın müqəddəslikdə 
birinciliyini tanıyan, Yerdən Göyəcən hər şeyin insan üçün olduğunu və belə 
olmalı olduğunu qəbul edən cəhətlərini öz içinə alır və onların yalnız bu 
tələblərə cavab verməyən cəhətlərinə qarşı döyüşür. Bu insan babasının “kor” 
dediyi döyüşçü yox, gözü, könlü, ağlı, alnı açıq döyüşçüdür. 

*** 
Atamız var olsun! 
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Köçəri ay, 19- il. 
 

 
 
 

KAMİLLİK  YOLU 
(İçsəs) 

 
Özündə qala bilmirsən, özünə sığmırsan, özündən 

kənara çıxırsan, qəlbində İnsana (Başqasına) Eşq 
yaranır, Başqalaşırsan. 

Asif Ata 
 

*** 
Azərbaycanlılar — bu yarımçıq irq, bu bəlirsiz millət, bu həlməşik toplum — 
Safruhun millətçiliyinə (türkçülüyünə) yiyələnməyincə İnam Atanın (Asif 
Atanın) insançılığına yüksələ bilməyəcəklər. 

*** 
Özümlə döyüşə-döyüşə özümlə barışa yetmişəm — özümləşmişəm. Uzun 
ömrümün bir budur səfası mənə. Yoxsa uzunömürlülük — urvatsızlığa 
bərabərdir. 

*** 
Özünüöymə — ömrün özümləşməyə qədərki çatışmazlıqlarından biridir. İnsan 
özümləşmədikcə buna ehtiyac duyur, özümləşdikdən sonra — duymur. 

*** 
Bəs bu Kamillik nə olan şeydir? Əmək intizamı boyunduruğundan açılmayan, 
ailə xamutunu boğazından çıxartmayan, çörək əsarətindən qurtulmayan insan 
kamilləşə bilməz. 

*** 
Özgə əməyi, özgə ailəsi, özgə çörəyi hesabına insan azad ola bilməz. 

*** 
Azadlıq— toplumun orta gəlişməsindən, yüksəlişindən yarana bilər. 

*** 
Əmək intizamı boyunduruğuna girən, onda yetərincə yük çəkib ictimai sərvət 
yaradan, ailə qurub övlad böyüdən insanı, müəyyən yaşa çatdıqdan sonra, 
toplum çörəklə təmin edir və əmək azadlığına buraxır... Yalnız belədə — insan 
kamilliyə yetə bilər. 

*** 
Yeni ümumbəşər mədəniyyəti yaranacaq — türk kökü üzərində. Onun inamı, 
elmi və fəlsəfəsi — İnam Atanın (Asif Atanın) təlimi üzərində qurulacaq; o 
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özülün içərisində Safruhun insanilik yanğısı özünəlayiq yer alacaq. Bu 
mədəniyyətin verəcəyi azadlıq — insanların kamilləşməsinə yarayacaq. 

*** 
O vaxt gərəyindən artıq sərvət evlərə gətirilməyəcək, deməli, evləri 
“yağmalatmağa” ehtiyac da yaranmayacaq. 

*** 
Həm də kamillik — mütləq tələb deyil. İnsan bir az dəli-dolu, sözündə, işində 
doğru, səmimi, halalçı olsa — yetər. 

*** 
Mütləq kamillik tələbini — hər kəs öz qarşısına qoya bilər; onu hamıdan tələb 
etdikdə əks sonuclar alınır. 

*** 
“Öncə — məscidin içi...” ilkesi (prinsipi) “Öncə — insanlar, halallar, haqlılar, 
möhtaclar, sonra bəzəklər, ənliklər, kirşanlar, itlər, pişiklər...” anlamı 
daşımaqla, toplumun başlıca törəsi halına gələcək. 

*** 
Bunu insanlardan, dövlətlərdən, millətlərdən, bəşəriyyətdən tələb etməyə günü 
bu gün hər bir layiqin haqqı var. 

*** 
Bu haqq bütün hüquqların canıdır. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

16 İşıq (III ay), 21- il. Atakənd. 
(16. V. 1999. Bakı). 

 
MƏQSƏD  və VASİTƏ 

(Haray) 
 
Məqsəd — Zərdüşt deyil, insanlardır; Krşna deyil, insanlardır; Budda deyil, 
insanlardır; İsa deyil, insanlardır; məqsəd — Asif Ata deyil, insanlardır. 
 

*** 
Məqsəd — insanların bir-birinə qarşılıqlı sevgi, sayğı, qayğı və inam 
bəsləməsinə nail olmaqdır. 

*** 
Zərdüştlük də bunun üçün vasitədir, Krşnalıq da, Buddalıq da, İsalıq da, Asif 
Atalıq da. Buna görə də: 
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*** 
Hər kəs insana bəslədiyi sevgi, sayğı, qayğı və inamın miqdarınca Zərdüştdür, 
Krşnadır, Buddadır, İsadır, Asif Atadır. Yalnız bunun miqdarınca! 

*** 
İnsanlardan həm də sevgi, sayğı, qayğı və inam görən Ruhani Mübariz isə — 
gördüyünün qədərincə Allahdır. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 

Günəş ayı, 20- il. 
(Mart  1998). 

 
 

Hay ver, İnam Ata! 
 

İNAM,  İNSAN, İNSAN, İNAM... 
(Haray) 

 
“Elə bilib” inanmaqla yanılmalarımın hamısını sonda özümün doğrularıma 
yazacağam. 

*** 
                      Dərdini qalxan eyləyib yeriyir Şər üstümə. 

*** 
Mən yalnız insanlararası münasibətlərin yüksək, ən yüksək keyfiyyətinə baş 
əyirəm, yalnız onun vurğunuyam; yalnız o qurtara bilər Füzulinin Leylisini — 
bizim sevgilimiz həyatı — ölümdən. 

*** 
Asif Atanın Müqəddəs Əsərlərindəki “təkrarlamalar” (əslində dəqiqləşdirmələr, 
vurğulamalar, incələmələr) Onun oxucusu üçün “namaz” virdləridir; Zaman, 
Məkan, Şərait, Mühit, Gerçəklik; Cəmiyyət: — ağalıq, nökərlik, bəndəlik, 
hamılaşma, özgələşmə, dinçilik; Maddiyyatçılıq, Cismaniyyatçılıq, 
Hakimiyyətçilik... şeytanlarına atılan daşlardır. 

*** 
“Dostunu-Dostluğunu qoruya bilməyən Tanrısını da qoruya bilməz” sonucuna 
(qənaətinə) gəldim. Dostundan dönən Tanrısından da dönər; dostunu dəyişən 
Tanrısını da dəyişər... 

*** 
Səni yanılqıdan dodağını dişləyib qanatmağa qədər, yanılma yanğısından 
rəngini qar kimi ağardana qədər, həqiqəti burda deyil, başqa yerdə axtarmalı 
olduğunu sənə qandırana qədər aparmayan inama — inam demə. 
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*** 
Mənim sultanım, şahım, Atatürküm, İnamım, İnam Atam — İnsandır. 

*** 
                 Sabah — İnam Günüdür. İnamsızı — gün saymadım. 

*** 
İnsandan uca, dərin, geniş, böyük anıt yapmaq, məbəd qurmaq mümkün deyil. 
Misir ehramlarını, Hasarlı Uruku, Babil qülləsini, Çin səddini, eyni zamanda 
altı imperiyanı, Kremli... quranlar, Aya adam göndərib geri qaytaranlar bunu 
bilməliydilər. 

*** 
Öz zirvələrinizi qurmasanız, verməsəniz — sizi heç kəs Dağlar Silsiləsi 
saymayacaq. 

*** 
İnamçı (Asif Ata Ocağının Evladı, Ocaqçı) ayrı, İnamçılığı bilən şəxs ayrı, 
İnamçı yurddaş ayrı... 

*** 
İnamçılıqda (Asifçilikdə) Mütləq — yalnız insana aid anlayışdır. Dünya, Həyat 
Mütləqə yüksəlirsə, yalnız İnsanın vasitəsiylə yüksəlir. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

Qar ayı, 19- il. 
(Yanvar 1998). 

 
QIZLAR — QARILAR 

(Haray) 
 
Biz öz sevgilərimizin qədrini biliriksə, ortalıqda sülənən bircə də qarı 
olmamalıdır, çünki onlar dünən bizim duz kimi yaladığımız, tutya kimi 
gözümüzə sürtdüyümüz qızlardır. İnsansevərlik, humanizm hələ bir yana 
dursun. 

*** 
Axı bunlar “dünənki” analardır həm də! Mənim Leyli qızım kimi öz 
“Məleykə”sinin başına çılğıncasına fırlananlardır. O vaxt mənim qızıma baxan 
deyərdi ki, dünyada “Məleykə”dən başqa heç nə yoxdur. Halbuki 
“Məleykə”nin yoxdan fərqi yalnız mənim qızımın ona sevgisiydi və bu Sevgi 
Məleykəni yoxdan var elədi. 

*** 
Bakının küçələri dilənən, sülənən qarılarla dolub! Necə olub ki, mən kişini, 
bəşəri öyən sözlər də yazmışam?! 
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*** 
Nə üçün insan dünyadan əl çəkmək istəmir? Mən sözümün yetim qala 
biləcəyindən niyə belə qorxuram; “mən öləndən sonra necə olur-olsun!” deyə 
bilmirəm — nədən? 

*** 
Türk xalqının uzaq-uzaq gələcəyi, ağılyetməz uzaqlardakı gələcəyi niyə məni 
düşündürür? Niyə mən bilmək istəyirəm ki, bu xalqı hansı sağlamlıq (ölməzlik, 
yaşarılıq) məntiqiylə, immunitetiylə, imkanıyla qoyub gedirəm sonevə? 
İnsanı da beləcə? 
Bu mənim nəyimə gərəkdir? 

*** 
Mən bu duyğunun dibinə-dəhnəsinə vara bilmirəm, varmaq istəmirəm. Onu 
bilirəm ki, bu istəkdə, bu sevgidə aldanış və aldadış yoxdur.  

*** 
İnsan özü üçün, heç olmasa “kağız üzərində”, bu sorğuya cavab verməlidir: 
Qadının qarı çağı necolsun və qadının qarı çağına düşən kişi istəkləri necolsun? 

*** 
...Bu kimi sorğular məni o qədər sarır ki, bəşərə cismani bağlılığım mənim 
Axilles dabanıma çevrilir; düşünürəm ki, gərək mənim atam-anam olmayaydı, 
gərək mən Göydən düşəydim bir meteorit təki, ya da Yerdən çıxaydım bir 
püskürmə qayası təki və bəşərin xəmirinə qarışaydım bir ləyaqət mayası təki. 

 
*** 

Özümün biliyim (və ya biliksizliyim) barədə. Mən — içində yaşadığım 
həyatı — bilmirəm; oğlu olduğum, dərdindən öldüyüm, haqqında söz yazdığım 
xalqı, türk xalqını — bilmirəm; oxuduqlarımı, lap dönə-dönə oxuduqlarımı — 
bilmirəm; İnamçıyam, ancaq İnam Atanı bilmirəm; nəinki bunları, hətta 
Safruhu da bilmirəm... Mənim bu sözümdə heç bir oyun və yalan yoxdur. Mən 
doğrudan da bilmək istəyirəm ki, bu necə haldır, mənim bildiyim bəs nədir? 

 
*** 

Atamız var olsun! 
7 Çiçək ayı, 17- il. 

 
 

 
YARANMA və ÖLÜM 

(İçsəs) 
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“Həyat” və “Ölüm” sözlərinin antonim sayılması yanlışdır. “Həyat” mütləq 
anlayışdır, “ölüm” — nisbi. “Ölüm” deyəndə fərdi, məhəlli bir olay tutulur göz 
önündə, “Həyat” deyəndə — bütün varlıq. 

*** 
“Həyat” deyəndə bir fərdin daim yaşaması tutulsaydı göz önündə, əsl ölüm o 
olardı. 

*** 
“Ölüm” adlanan olay baş verməsəydi, “yaranma” deyilən olay da baş verməzdi. 
Yaranma olmasaydı, yaşama da olmazdı. Yaranan yaşayır. Yaşayan — Həyat 
adlanır. 

*** 
Yaşayan — “Həyat” adlanır. Bu isə tavtologiya qədər aydın məsələdir: Yaşam 
— Həyat. Deməli, “ölüm”ün qarşılığı “Həyat” yox, “Yaranma”dır. Bunların 
ikisi də — olaydır, fərdidir, məhəllidir. 

*** 
Yaranma və Ölüm — Yaşamın qanadlarıdır. 

*** 
                Yaşam — Saltdır, Saltıkdır. (Yəni: Həyat — Mütləqdir). 

*** 
“Əxlaq”, “Mənəviyyat” anlayışları, daha doğrusu, tələbləri, “imperativləri” 
insanın (fərdin) öz içindəki təbiətlə cəmiyyətin əksliyindən, daha doğrusu, 
fərqindən yaranır. 

 
*** 

İnsanın (fərdin) cəmiyyətində təbiət var, təbiətində cəmiyyət yoxdur. 
*** 

İnsandakı (fərddəki) cəmiyyətin cilovlama və yönəltmə xassəsi var; insandakı 
cəmiyyət bu xassədən yaranıb. Bu xassəyə “əxlaq”, “mənəviyyat” deyilir. Bu 
cilov insandakı təbiətin ağzına vurulmuş olsa da, insandakı təbiətin xeyrinədir: 
insandakı təbiət o qədər güclü və fəaldır ki, ... insanı öldürə bilər. 

*** 
...Bütün bunlar Ruhaniyyat Musiqisinə çevriləndə insanı xoşbəxt eləyir. 
Xoşbəxtlik — ölməzlik duyğusundan yaranır. 

*** 
Ölməzlik — Mütləqlikdir, Mütləqsə — Həyatdır. Yaşasın Həyat! Mütləq 
yaşasın! 

*** 
Atamız var olsun! 

7 Xəzan, 17- il.  
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UYARLIQ  AXTARIŞI 
(Haray) 

 
Dünya bizim istəklərimizin əksinə fırlanmır, biz Dünyanın fırlanma yönünün 
əksinə diləklər bəsləyirik, çünki Dünya — alçaqdır, yanlış fırlanır. 

*** 
                        Əməklə bağlı varidat, əməkçi varidatı — fərəhdir. 

*** 
Mənim istedadımı özününkü saymayan arvadın (ərin) şərəfi — mənim şərəfim 
deyil. 

*** 
Millətçilik qütbləri: Mənim üçün türk — tutalqadır (bəhanədir) — insana 
sevgimi açıqlamaq yolunda. Onun üçün öz milləti tutalqadır — insana nifrətini 
açıqlamaqdan ötrü. 

*** 
İnsanı Şərait öldürür (yaratmır). İnsan şəraitə, mühitə, zamana, cəmiyyətə, 
axına, sürüyə sürüklənib axıdılmağa qarşı yönələndə — yaranır, özünü yaradır. 

*** 
Deyirlər: “Qadın sevilməyəndə ilana dönür”. Deyirəm: “Sevilməyə yarar 
qadın ilanlaşmaz.” 

*** 
Sevilməyə yaramaz qadının sevilmək haytasından — ilanlığından mən yuxuya 
dalıram. 

*** 
Ay it, mən səni mənim ata-anama, bacı-qardaşıma, yar-yoldaşıma hürmək üçün 
almamışam. 

*** 
Allah — insanın yiyəsinə deyilməlidir, yaradanına yox. Hər kəsin dərdinə 
yanıb-ağlayana. 

*** 
Qəmli olub mənə doğma olmayan kimsə yoxdur dünyada. 

*** 
Heç bir varlı heç bir yoxsula əl tutmağa borclu deyil; onların ikisi də insan 
olmağa borcludur. Onda heç kəs “əlsiz, ayaqsız” olmaz.  

*** 
Niyə kimsə “əlsiz-ayaqsız” olsun ki, sən də ona “əl tutasan” — Əli kimi?! 

*** 
Bir daha: İnsansız, yerdə qalan bütün Evrenin (kainatın) heç bir anlamı 
yoxdur; əməksizsə — insanın anlamı yoxdur və insançün anlam yoxdur 
əməksiz. 

*** 
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Keyfiyyəti insandan ayırıb sevmək — insançılıqda tavtologiyadır; “insanı yox, 
insaniliyi sevirəm” demək —  “yaxşılıq yaxşı şeydir” deməyə bənzər. Və ya: 
“Ağ — ağdır, qara—qaradır”... 

*** 
Əməksiz halallıq olmadığı kimi, insansız da keyfiyyət — insanilik yoxdur. 

*** 
          Qoy canlı insan insaniliyin (keyfiyyətin) Axilles dabanı olsun.  

*** 
“Sən — o Leyli deyilsən”. Bu, o demək deyil ki, “mən səni nöqsan imkanıyla 
qəbul etmirəm”. 

*** 
...Ancaq olsun (Canlı insan — olsun), onsuz olmaz. 

*** 
Nəzakət çox gözəl qızdır, onun xatirinə çoxlu yalan danışmalı olursan. 

*** 
Həyanın (Utancın) acizlik çalarını atmalı. 

*** 
Vaxt gəlir ki, damarlarda qan çirklənir; onu dəyişmək, təmizləmək, damarları 
havalandırmaq gərəkir... Mütləq (Saltık) anlamda İnsançı, insansevər olsaq da, 
insançı olduğumuza görə bu gerçəyi görməliyik. 

*** 
Əzrayıl nə boyda olur-olsun: Ölən can bu deyilmi?! (Təkallahlı dinlər insanı o 
qədər hədələyir ki...). 

*** 
“İnsanu Akbar” deyiləndə bilinəcək Allahın da ünvanı — böyüklüyü. Çünki 
böyüklük, kiçiklik — əsərə görədir. 

*** 
Qadını insan sayan arvad üstə arvad almaz. 

*** 
Millətçilik işığı: Kürdü o qədər anladım ki, soruşdular: “Sən kürdmüsən?” 
Talışı o qədər anladım ki, talış sandılar məni. Ləzgini o qədər anladım ki, ləzgi 
bildilər məni. Qazax ləhcəsini o qədər sevdim, elə bildilər Qazaxdanam... 

*** 
İnsanı və olayı dəyərləndirərkən nəzərə almalı: Hər ilin 4 fəsli var. Dörd fəsli 
olan ilin hər hansı ortaq bir boyası yoxmu ki, biz onu buna görə tanıyaq? 

*** 
Kişi qadına sayğı göstərməli, ondan sayğı ummamalıdır — tələb etmək başqa 
sözdür... 

*** 
               Kişi qadına ağıllı yanaşmalıdır, ondan ağıl ummamalıdır. 

*** 
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                  Bu sahələrin hər ikisində: Umu küsü yaradır. 
*** 

Qadından sayğı və ağıl umması — kişinin öz ağlına ortaq qoşmasıdır; gərəkli 
və doğru təkbaşçılığı yanlış ikibaşlığa çevirməsidir. Belədə fikir, iradə, 
sonqərar haçalanır, parçalanır.  

*** 
— Filan Kəs, sən də mi?! 
— B-o-o-y! Niyə, mən adam deyilə-əm?! 
— ...Bağışla! Mən elə bilirdim sən mələksən... 

*** 
İnsan anladığı səviyyədə yaradır, Yaradan yaratdığı səviyyədə yaradır. 

*** 
İnsanın adicə yerişi də quşun uçuşu qədər möcüzəli və gözəldir. 

*** 
Nəğmə oxuya-oxuya gedirəm ömür yollarımı. Asudə olmadığıma görə çox vaxt 
oxumalarım tünd, acıqlı və ya kədərli olur. 

*** 
Tanrı ayrılıqda hər bir quşu yaratmağa sərf elədiyi vaxtın ən uzununu Tovuza 
həsr eləyib... 

*** 
“Leyliylə bağlı nə varsa, Qeys üçün əzizdir”. (Asif Əfəndiyev. İnam və Şübhə. 
“Yazıçı”, 1988, s. 6.). Bu olmalıdır ailənin Anayasası; Tövratı, İncili, Quranı..., 
YOS-u. 

*** 
İnsan insani olmayanda həmişə hər işi səhv eləyəcək. Adam insan olana qədər. 

*** 
             Qadın olsaydım, mənə söyən kişiyə “ərim” deməzdim. 

*** 
      Qanmazlığıyla qılınc verir əlimə, yazıqlığıyla qolumu yanıma salır. 

*** 
       Gözəlliyiylə məni qanadlandırır, qanmazlığıyla qanadımı sındırır.  

*** 
Varlıya köks ötürən yoxsul dindən siyasət üçün istifadə edən “dindara” 
bənzəyir. 

*** 
Texnika insanın başına çıxmamalı! Texnikanın ən yüksək gəlişmə nöqtəsi 
insanın dizinə qədər ola bilər. İnsan insandan başqa hər şeyi özündən, dizindən 
aşağı saymalıdır. 

*** 
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Polisin təhqir elədiyi, küçədə alver edən qadını aralıdan bacıma oxşatdım; 
ürəyim uçundu, başım hərləndi. Yaxına gəlib gördüm bacım deyilmiş. Çox 
sevindim... 

*** 
Təhqir olunanı aralıdan türkə bənzədib, yaxınlaşanda rus olduğunu görsəydim, 
yenə həmin duyğuları keçirərdim. 

*** 
               İnsan — təbiətə (doğaya) tənqidi yanaşmalıdır. 

*** 
Təbiət (insanın öz canı) — insan üçün quruculuq meydanı və materialıdır. 

*** 
Şahın qarşısında yalnız rəqqasə yox, sənət də, musiqi də mütrüblük eləyir, 
göbəyini oynadır. 

*** 
Mən Atatürkü padşah deyə öymədim. Hətta Atatürk də, hətta Asif Ata da insanı 
mütrübləşdirsəydilər, mən onları da sevməzdim, sevə bilməzdim. 

 
*** 

            Mənim sultanım, şahım, İnam Atam, Atatürküm — İnsandır. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 

19 Xəzan, 17- il. 
23 Qar, 19-il. 

 
 

 
 

PEYĞƏMBƏRLƏR  və  İNSAN 
(Haray) 

 
Hürü ilə Qılman bir-biriylə kefə baxa bilməzlərmi? Bizim meyidimiz onların 
nəyinə gərəkdir? 

*** 
Mən sizin dərdinizin əsarətində, əsirliyindəyəm. 

*** 
Xristian kimi düşünməklə İsanı anlamaq olmaz. İsanı yalnız insan kimi 
düşünməklə anlamaq olar. 

*** 
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Xristianlıqdan imtina etmədən İsanı anlamaq olmaz. İsanı yalnız insan olan 
anlar. 

*** 
İsa — adamı insanlaşdırmaq üçün onun bir gözünüysə də açmaq istəyirdi. 
Məhəmməd adamı insanlaşdırmaq üçün onun hər iki gözünü bağlayırdı. 

*** 
İsa — insana inamında büdrəyirdi, Məhəmməd — insana inamsızlığında 
büdrəmirdi, qətiydi. 

*** 
Musa üçün insan yox idi, yalnız yəhudi vardı. 

*** 
                     Asif Atanın Allahı — insandakı Mütləqdir. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Çiçək ayı, 20- il. 

 
 

İÇƏRİ  ŞƏHƏR  ORMANI 
(Haray) 

 
                         Sosilazmdən Ləyaqətə daha yaxın idi... Ancaq: 

*** 
                         Sosializm — dəlini döyməklə sağaltmaq istəyirdi. 

*** 
Sosializm — Ləyaqətə gedən yol üzərində qondarma, hazırlıqsız bir mətə idi. 

*** 
Sosializmi qınayanların bir də yaxşı-yaxşı düşünmələri üçün qayıtdı kapitalizm. 

*** 
                            Kommunizm ideyasını yıxmaq — çiy bir olaydır. 

*** 
İnamçılıq baxımından kommunizm yararsız olsa da, kapitalizm baxımından o, 
hələ yüzillərlə bundan sonra da qabaqcıl, aktual ideya olaraq qalacaqdır. 

*** 
İnamçılıq— kapitalizmdən sonra yox, kommunizmdən sonra yiyələnə bilər 
həyata (və ya yüksələ bilər həyat ona). 

*** 
Orman ortasında — İçəri Şəhər; İçəri Şəhər yörəsində, qala bürclərinə 
dırmaşan, sıvaşan, sürtüşən sifətlər, üzlər, simalar... İçəri Şəhərin lap qala 
divarlarının ətəyi, dibi, orta göbəyi orman xislətlərinin yeridir? 
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*** 
Yırtıcılıq varsa, demokratiya ola bilməz; yırtıcılıqla demokratiya yol gedə 
bilməz — onlar bir-birini istisna edirlər. 

*** 
İnsanın mövqeyincə: Yırtıcılıq ilsırası (tarixi) yırtıcılıq ustalığının artırılmasına 
yönəldilməməlidir. 

*** 
Qala divarlarının ətəyindəki, İçəri Şəhərlərin orta göbəyindəki yırtıcı yalnız 
bədəni yırtmır, ruhu da yırtır. 

*** 
Bədən yırtılanda ruh hələ yırtılmaya bilər; ruh yırtılarsa, bədən də yırtılar, 
qalmaz. 

*** 
Sultanbud ormanının (meşəsinin) yırtıcılığı yalnız bədəni yırtır, İçəri Şəhərlərin 
yırtıcılığı həm də ruhu yırtır. 

*** 
Ormandakı bir ağacın koğuşu da daldeydir — sığınacaqdır, İçəri Şəhərlərin orta 
göbəyində isə yırtıcılıqdan sığınacaq yoxdur. Buralarda qiyam olmalı, yırtıcılar 
əhliləşdirilməlidir. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Yağış ayı, 18- il, — Od ayı, 19- il. 

 
 

 
SİVİLİZASİYA  və  İNSANİLİK 

(Haray) 
 

Saysız-hesabsız ətirlər, boyalar, biçimlər, bəhərlər, barlar içindən keçib-
getdikcə içimdən bir səs gəlir: 
Mən Sənə inanıram, ay Qara Torpaq! İnamına, İdrakına, Mənəviyyatına, 
İradənə inanıram! Əzəliliyinə, Əbədiliyinə, Sonsuzluğuna, Kamilliyinə, 
Bənzərsizliyinə, Əlçatmazlığına — Mütləqiliyinə inanıram! Öz İnamımla, 
İdrakımla, Mənəviyyatımla, İradəmlə mən bir Torpaqçıyam — Asifçi-İnamçı 
olduğum qədər, Asifçi-İnamçı olduğum yöndə!.. Mən sənə inanıram, ay Qara 
Torpaq! 

*** 
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Nədənsə insan üzdən ona oxşamayanlara inanmaq istəmir, inana bilmir və ya 
ən yaxşı halda — çətinliklə inanır. Üzdən ona oxşamayan irqlərin 
mənsublarına. 

*** 
Vəhşiliklə birləşən mədəniyyət (sivilizasiya) — mənim ən çox — patoloji 
dərəcələrdə — nifrət etdiyim sifətdir. 

*** 
O sifətin məndən çox-çox uzaq iqlimlərdə başqalarına yönələn hər baxışı məni 
birbaşa təhqir eləyir. 

*** 
O baxış var — və mən özümü şərəfli bir kişi saya bilmərəm: sanki mənim 
arvadıma, anama, bacıma, qızıma sataşıblar... 

*** 
Sənin millətin ölüb-gedir, o isə özünün bütün ciddiyyətiylə sənə “Millətçi” 
“damğası” basır — ən ağır cinayətdə suçlayırmış kimi. 

*** 
      Sivilizasiyanın korluğuna heç bir korluq çatmazmış!.. 

*** 
Sivilizasiyalının sivilizasiyasıza yuxarıdan baxması məni dəhşətə gətirir. Mən 
bunda sivilizasiyanın özünün də təhqir olunmasını görürəm.  

*** 
     Məni sivilizasiyanın halı maraqlandırmır, insanın halı maraqlandırır. 

*** 
Hərçənd mən sivilizasiyaya da inanıram və onun dəyərini anlayıram, onun 
yaranması üçün çəkilən əməklərdən xəbərsiz deyiləm və onları yüksək 
qiymətləndirirəm. 

*** 
Sivilizasiyasızdan bir umulan insanilik, sivilizasiyalıdan iki umulur. O biri 
bilməyə bilər bunu, sivilizasiyalı — bilməli və unutmamalıdır. 

*** 
...Tövratın Allahı yəhudilərin kəsib yandırdıqları heyvanların kabab iyindən 
məst olur, Mütləqə İnamın Atası — türklərin (insanların) bir-birinə səcdəli 
münasibətlərindən. 

*** 
O, səcdəyə yaramasa da, sən yaxanı kənara çəkə bilməzsən, onu yararlı etməyə 
çalışmalısan. Onun özündə alınmasa, ondakına səcdən olmalıdır, çünki qurtuluş 
bundadır, kabab iyində deyil. 

*** 
...Məndə İnsanın Birliyi, Bircəliyi (Bəşərin Bir Şəxsdən ibarət olması) duyğusu 
Mütləq Yəqinlik səviyyəsindədir. 
 

*** 
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Atamız var olsun! 
 

31 Xəzan (VIII ay) 21- il. Atakənd. 
(31. X.1999. Bakı). 

 
 

HƏQİQƏT  YÜKÜ 
yaxud 

HƏQİQƏT  və GERÇƏKLİK 
(Haray) 

 
Əynindəki, boynundakı qızıl — Qızla Sufi arasında Çin səddidir. 

*** 
Prototip — tipdən öncədir. 

*** 
İnsanın havası — insandır. Boğular insan havasızlıqda. 

*** 
Dilinizdə Həqiqət sevgisi, Həqiqətdən inadla qaçırsınız Uğura doğru. Həqiqətlə 
Uğur arasından atılacaqsınız dişlə dırnaq arasındakı ət kimi. 

*** 
Dilinizdə Həqiqət sevgisi, Həqiqətdən inadla qaçırsınız Gözəlliyə doğru. 
Həqiqət də gülür sizə, Gözəllik də; Həqiqət də acıyır sizə, Gözəllik də. 

*** 
Uğur Həqiqəti anlayır, Həqiqət Uğuru; Gözəllik Həqiqəti sevir, Həqiqət 
Gözəlliyi. 

*** 
                Həqiqətçilik — qadın çiyninin çəkə biləcəyi yük deyil. 

*** 
Üzün ikidən artıq sayı yoxdur. 

*** 
Məqsədin özü — Həqiqət və ya Həqiqətin özü — məqsəd olmadıqda ən 
Həqiqətli fikir də tam Həqiqət olmur. 

*** 
          Adamların məqsədi olur və bu — onları Həqiqətdən sapdırır. 

*** 
Adamlara elə gəlir ki, tam Həqiqət Uca bir məqsədə çatmağa əngəl olur. 

*** 
Əslində mütləq Reallıq — Həqiqətdir; Həqiqətin özüdür əsl Reallıq, mütləq 
Reallıq — su boğazına çıxanda meymunun nəzərə aldığı... 

*** 
Balaya sevgi — Reallıqdır, Yurdun mənafeyi tələb etdikdə, balanı qurban 
vermək və ya vurub öldürmək — Həqiqətdir, yəni mütləq Reallıqdır. 

*** 
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“Reallığı (Olanı, Gerçəyi) nəzərə almaq” da həqiqət sayılır. Reallıq kordur — 
Həqiqətçi bunu nəzərə almalıdır: Reallığı və necə varsa. 

*** 
Həqiqətin gözü Reallığın gözündən ikiqat iri və itidir. Reallıqsa — Həqiqəti kor 
sayır, Reallığı saya salmamaqda onu qınayır. 

*** 
Bu süfrənin yörəsində gözlü də, kor da, şil də, az yeyən də, çox yeyən də, ölgün 
də, çılğın da, duzsuz da, qırduz da, yüksək də, alçaq da... var, bu, Gerçəkdir — 
bunu Həqiqət görməyə bilməz, görür və yola verir. Siyasəti “öz əlinə alanda” 
— Ruhaniyyatla əvəz edəndə - Həqiqətcəsinə yola verəcək. 

*** 
Onda məqsədlər Həqiqətlə əldə ediləcək, bir-birinə bənzəməyən, üzərdə lap bir-
birinə əks görünən məqsədlər də. 

*** 
Reallığın ən gözlü çağında belə, korluq var: o, “saya salmaq”la “hesablaşmağ”ı 
qarışıq salır. Həqiqət Reallığı sayır, ancaq öz prinsipində onunla hesablaşmır. 

*** 
Həqiqət Reallığı saydığı (sayğaca saldığı) kimi, nəzərə də alır — bu, Həqiqətin 
idarəçilik işidir; bu, həm də “Siyasət” deyilən işdir. Və o, həmişə Reallığın 
əlində olduğu üçün kirlənmişdir — tanınmaz dərəcədə; buna görə də yalanın və 
ikiüzlülüyün sinoniminə çevrilmişdir. 

*** 
Həqiqət siyasəti Reallığın (Gerçəkliyin) əlindən qoparıb öz əlinə almalıdır, yəni 
onu Ruhaniyyatla əvəz etməlidir. 

*** 
Həqiqətlə əldə olunmuş məqsədlər üzdə, yalnız görünüşdə, təzahürdə fərqli, 
zidd, əks olur, mahiyyətdə onlar birdir. 

*** 
                 O “Bir”in adı nədir? Yaşamaq — həyat. 

*** 
                 ...Sufiyə yaxınlıq — Həqiqətə yaxınlıqdır. 

*** 
Sufiylə Qız arasındakı məsafə — Qızla Həqiqət arasındakı məsafəyə 
bərabərdir. 

*** 
Sufi ilə Kimsə arasındakı sədd — Kimsə ilə Həqiqət arasındakı səddir. 
 

*** 
Atamız var olsun!    

 
Sərt və Köçəri ayları, 18- il. 
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NİZAM, “TƏBİƏTİN  NİZAMI” 
(İçsəs) 

 
“Təbiətin nizamından” danışırlar, “təbiətin nizamıysa” — mexaniki hal kimi bir 
şeydir. 

*** 
“Nizam” sözünün içində olumlu, insani-insafi və b.k. məzmunlar var. Təbiətdə 
bu varmı? 

*** 
Təbiətin öz mənafeyi yoxdur. Orada nə çirkin var, nə gözəl; nə insaf var, nə 
insafsızlıq. Bu canın o can üçün ağrıması yoxdur təbiətdə. Bunlarsız hansı 
nizamdan danışmağın anlamı var? 

 
*** 

Təbiət üçün nə varlıq var, nə yoxluq; insan üçün yoxluq yoxdur, varlıq var. 
Nizam — varlığa məxsus anlayışdır. 

*** 
Bütün çatışmazlıqlarıyla birlikdə, insan toplumunda olan nizamın mində biri 
yoxdur təbiətdə. 

*** 
Toplumun nizamını insanlıq mövqeyindən, obyektiv olaraq öyrənmək, 
tanıtmaq, sevdirmək — onu daim “Nizamsızlıqda” qınamaqdan yaxşıdır.  

*** 
Nizam fonunda daha aydın görünər nizamsızlıq, daha doğrusu — nizamın 
çatışmazlıqları. 

*** 
Təbiət insanla müqayisədə gülüncdür. Təbiət insanın sevgilisi kimi gözəldir. Bu 
baxımdan: — ayrı-ayrı adamların itpərəstliyi, pişikpərəstliyi — gülünc bir 
yanılmadır. 

*** 
...Dağ da, Çay da, Yer də, Göy də — təbiətdir, yalnız təbiət. İnsansız — heçnə. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
30 Qar ayı, 17- il. 

 
 

KÖNÜLLÜ  KÖLƏLİK 
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(İçsəs) 
 
Könüllü köləlik, can atılan köləlik, gözə soxulan köləlik... — Spartakın əməyini 
yerə vuran köləlik: Bu boyada paltar geyin; boynunda bizim şirkətin tamğasını 
gəzdir; cavan, göyçək, çılpaq qız ol — bizə çoxlu müştəri cəlb elə — sənə də 
lüks yaşamaq imkanı verərik. Nə qədər ki, cavansan, göyçəksən — sonrasına 
biz qarışmırıq. 

*** 
Bizdə hər şey könüllüdür, yəni azaddır. Azad cəmiyyət qurmuşuq — 
insanlığından azad olanların, insanlıqdan azad edənlərin cəmiyyətini. 

 
*** 

Böyük bir qibtə ilə baxırıq xarici firma paltarı geyib, boynunda şirkət tamğası 
gəzdirənlərə. Onlar da bizə çox ucalardan baxırlar, çox qorxuyla baxırlar: 
birdən biz də cavanlaşarıq, göyçəkləşərik, çılpaqlaşıb ingilisləşərik — onların 
kütünə ortaq düşərik... 

*** 
Özünüz yavansınız, ağalarınıza qadam, a könüllü kölələr! 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

9 Ata ayı, 20- il. 
 

 
 

UŞAQLIQ   və  BÖYÜKLÜK 
(İçsəs) 

 
 Özümü uşaq yerinə qoymuram — qarşımdakını böyük yerinə qoyuram.  

*** 
          Adam insanilik qarşısında yarağını yerə qoyanda — insanlaşır. 

*** 
İnsan insanilik qarşısında yarağını yerə qoyanda yenilmir, yenir; kiçilmir, 
böyüyür. 

*** 
Nə dahinin adiyə minnət qoymağa haqqı var, nə adinin dahiyə. 

*** 
Dahi adiyə gərək olanda adi gedəcək dahinin yanına; adi dahiyə gərək olanda 
dahi gedəcək onun yanına. 

*** 
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O birinin — Başqasının ehtiyacını, əyər-əskiyini aramaq ən çox dahiliyin 
əlamətidir. 

*** 
Məcnun — bəşəri varlıq xidmətçisi. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
21- ilin Çiçək ayı. 
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QIRILMAZLIQ 
(İçsəs) 

 
                 Yoxsulluğu çox sevdim, sevdiyim öldürdü məni. 

*** 
Mənim üçün “düşmən” “kim” olmaqdan çox, “nə”dir; “kim” deyil, “nə”dir. 

*** 
Yaradıcılıq — arasıkəsilməz prosesdir — soylar kimi — ilsıra boyunca. Gediş 
zənciri qırıldıqda yaradıcılıq unudulur, sönür, ölür; ən yaxşı halda muzeyləşir. 

*** 
              Ev — içində yaşayanlarla evdir, onlarsız — dağılası bir tikilidir.  

*** 
İnamçılıq İnamçılarsız yaşaya bilməz. Ən yaxşı halda — filolojiləşər. 

*** 
Asif Ata İşinin Anlamı — İnsandır. “Anlam qurtaran yerdə söz də 
qurtarmalıdır” — deyir Asif Ata. 

*** 
Safruhun: “Anlam qurtaran yerdə yaşam da qurtarmalıdır” sözü — yanlışdır, 
çünki yaşamdan böyük anlam yoxdur.  

*** 
Ocaq tarixinin 15-ci ilindən (1993-cü ildən) bəri Azərbaycanda türk xalqına 
qarşı, xalqın “öz” dövlətinin əliylə, ikicinahlı döyüş aparılır: 1) “Xalq 
Cəbhəsinə qarşı” adıyla xalqın milli təpərinə zərbələr vurulur; 2) “dahi 
Padşaha” Yerə-Göyə sığmayan ellikcə yaltaqlandırmalar yoluyla xalqın 
idrakına, inamına, ləyaqətinə, şəxsiyyətinə zərbələr vurulur. Bundan əsaslı, 
köklü xalq düşmənliyi təsəvvür eləmirəm.  

*** 
“Azerb. SSR Konstitusiyasının 73-cü maddəsi Müstəqil Azərbaycan 
Respublikası Anayasasının 21-ci maddəsinə tən gəlir. (Bax: Safruh. Yeni Oğuz 
Sözü. “İşıq” nəşriyyatı, B., 1991, s. 443). Görəsən, indi kimdir qöt aramızda? 

*** 
1999 yılında Türkiyəni Deprem sarsdı, Azərbaycanı Müstəqinnik sarsan kimi. 

*** 
Xristianlıq (yaradıcısının ölümündən yüzillərcə sonra “qəbul olunmuş” inanc) 
— İsaçılıq deyildi; İslamsa — Məhəmmədçilikdi.  
Eləcə də Asif Atanın ölümündən sonra Onun Ocağının yaşamasında ara 
verilərsə, sonradan — sonralardan “qəbul edilən” — Mütləqə İnam olmayacaq, 
kiminsə siyasi məqsədlə istifadə etdiyi, əl atdığı “bir şey” olacaq. 

 
*** 

Vaxtiylə yazmışdım ki, Allah baba bütövlükdə insanı pis yaratmayıb, ancaq 
ona içəridən özünə baxan bir göz qoymağı unudub. İnam Ata — mənim 
içimdəki gözümdür. 
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*** 
Dünyaya İnam verən Türk Xalqına eşq olsun! 

*** 
Asif Ata — Bilqamıs. Asif Atanın ilsıra alanına (tarix səhnəsinə) türk 
zəminindən çıxması Bilqamısın türk olduğunu göstərdi. 

*** 
“Asif” — Ocaq adı deyil. Asif Ata Öz Ocağında heç kəsə bu adı vermədi və 
verməzdi. Ona görə də Safruh Asif Ataya “İnam Ata” Adını verdi. (Atanın 
sağlığında və Atanın razılığıyla). 

*** 
Yoxsul öz kəndini “Bəyli” adlandırır, öz oğlunu “Bəyverdi”. Bu — yoxsulun 
səfehliyidir, belə səfehliklərə görə haqq olur ona yoxsulluq!  

*** 
Mütləqçilərin haytasına yalnız Oktyabr dərmandır. 

*** 
Atam-Mütləqim! Mən zorakılığa qarşıyam, sosializmə qarşı deyiləm. Bunu 
necəysə də uyğunlaşdırmalı... 

*** 
Mənim baxışımda hər kəs öz ərdəmliyinə təndir. Ondan nə artıqdır, nə kəmdir. 

*** 
Oxuma — çox olmalı, yazma — az. Onda az yazarsan, ancaq düz yazarsan, duz 
yazarsan... 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Yağış ayı, 21- il. 

 
 

ÖVLİYALIQ — KUTSALLIQ 
(İçsəs) 

 
                 İnsana xidmət etməkdən uca övliyalıq görmədim. 

*** 
Gözəl əxlaqınla xidmət edirsən insana, nurlu üzünlə xidmət edirsən, doğru 
sözünlə xidmət edirsən; təmiz əyin-başınla xidmət edirsən, halal məişətinlə 
xidmət edirsən, əlinin, beyninin qabarıyla xidmət edirsən; onun əlinə su 
tökməklə xidmət edirsən, zibilini atmaqla xidmət edirsən, suyunu gətirməklə 
xidmət edirsən, ayaqqabısını cütləməklə xidmət edirsən; qanmazlığına 
dözməklə xidmət edirsən, qanacağına ümidini itirməməklə xidmət edirsən, 
işığını görməklə xidmət edirsən, böyüklüyünə, böyüyə biləcəyinə inanmaqla 
xidmət edirsən; aza, lap aza qane olaraq, çox, lap çox işləyərək, yoxsul, lap 
yoxsul yaşayaraq özünü xoşbəxt saymağınla, duymağınla xidmət edirsən... 

*** 
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Övliyalıq — tapmaca deyil, yanıltmac deyil. Övliyalıq elə budur. 
*** 

Başqa övliyalıq yoxdur, mən övliyalıq dəlisiyəm — olsaydı, görərdim, 
bilərdim. 

*** 
Atamız var olsun! 

 

22 Şölə ayı, 22- il. 
 

 

SEVGİ  və  İNAM 
(İçsəs) 

 
Ruhaniyyatçı (Həqiqətçi) yandırıb-yaxmır, yanıb-yaxılır. Deməli, yandırıb-
yaxma olan yerdə Ruhaniyyatçılıq yoxdur. 

*** 
Sevdiyinə inanmaya bilməzsən; inandığını sevməyə bilməzsən. Bunların biri 
olmadıqda — o biri yalandır. 

*** 
                         Kim insana daha yaxındır: 

İnsana inananmı? 
İnsanı sevənmi? 
Məncə: — Sevən. 

*** 
              Hansı daha yüksək münasibətdir: 

Sevməkmi? 
İnanmaqmı? 
Məncə: — İnanmaq. Ancaq: 

*** 
İnanan yanıla bilər, sevən yanılmır. Çünki İnamın Bilik adında da tərkibi var; 
Sevgi təktərkiblidir. 

*** 
“Sevdim — yanıldım” deyən sevməyibmiş. Sevmədiyi yerdə “sevirəm” deyən 
— aldadırmış. 

*** 
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Mütləqə İnam Ocağı — bütün Bəşər və bütün Tarix Müqəddəslərinin 
görüşdüyü, qovuşduğu, qaynayıb-qarışdığı Yer ola bilər yalnız! — Asif Atanın 
Qəlbi və İdrakı kimi. 

*** 
            “Mütləq” dediyiniz nədir, başqa cür düşündüyünüz nə?! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
27 İnam günü, İşıq ayı,  

23- il.Atakənd. 
(27. V. 2001. Bakı). 

   
 

HƏQİQƏTİN  YİYƏSİ 
(Haray) 

 
İnam Ata demiş: “Düşündük, daşındıq — Cəmiyyətdən ayrıldıq”... Cəmiyyət 
öncə bundan çaşdı, axıb sıramıza doluşdu; bizim Həqiqətçilikdə ciddiliyimizi 
anladıqdan sonra isə o da düşündü, daşındı və... bizdən ayrıldı. Ocağa yeni 
Evladlar gəlməməsinin səbəbi budur. 

*** 
Cəmiyyətə (adamlara — hər bir adama — İnsan olmayana) Nəysə gərəkdir; o, 
hər bir halda məhz bu Nəysə üçün toplumlaşır, Həqiqəti həmin bu Nəysədən 
fərqləndirə bilmir; “Həqiqət — yəni nə?” deyə soruşur. 

*** 
Həqiqətmi istəyirsən, rahatlıqmı? Bunların biri olanda o biri olmayacaq. Bunu 
unutma! 

*** 
Həqiqətdən başqa hər şeyə qarşı qılıncım var, ən azı — qalxanım var; Həqiqətə 
qarşı isə — qolum yanımdadır, əlim yalındır. 

*** 
Soylunun baltası heç nəyə yaramasa da, Garı nənənin sıyıq bişirməsinə 
yarayacaq. 

*** 
             Ulusunu ulu görmək istəyən ona yağı yaratmır. 

*** 
Mənim Türküm Bəşər Ailəsində gözəldir; Hayanlıdır, qonşuludur, qohumludur, 
dostludur. 

*** 
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Özünüzü Xalqdan qorumayın, Beynəlxalqdan qoruyun! Xalq — simalıdır, 
Beynəlxalq — simasız! 

*** 
Oy Gözəl Türk Dilim! Oy Gözəl Hun Dilim! Sən Hunacan nə adlanmısan? — 
Oy gözəl O Dilim! 

*** 
Dil gözəlliyi dil doğmalığı deməkdir — yalnız! Deməli, Oy Gözəl Talış Dilim, 
Lahıc Dilim, Tat Dilim! Oy Gözəl Ləzgi dilim, Gürcü Dilim, Lak Dilim! Oy 
Gözəl Cuhud Dilim, Tamil Dilim, Kürd Dilim!.. 

*** 
Bunların hamısı bir yerdə: “Oy Gözəl Həqiqət!” deməkdir. Onların hər biri 
ayrılıqda və hamısı birlikdə: “Oy Gözəl Həqiqət!” deməlidirlər. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

Od ayı, 22- il. Atakənd. 
(İyul 2001. Bakı). 

    
 
 

BƏŞƏRİN  KEÇMİŞİ 
(Haray) 

 
Kurukşetra, Troya qırğınları Bəşərin Keçmişidirsə, 1939—45 nəyiydi; bəs 
Xocalı nəyiydi bəşərin? 

*** 
Bəşərin Keçmişi nə vaxt keçəcək? Keçəcəkmi? 

*** 
Özü də Bəşər deyir ki, bu — ruhani Hind xalqıdır, dahi Yunan xalqıdır; vəhşi 
Türk xalqı deyil. 

*** 
Bəşərin dahiliyi vəhşiliyindən seçilmir. 

*** 
         Qırğında nədənsə dahi dönüb vəhşi olur, vəhşi dönüb dahi olur. 

*** 
Qədim Hind, Əski Yunan, İslam, Xristian... mədəniyyəti, fəlsəfəsi, elmi, sənəti, 
dini-mini ilə tərbiyələnmişlər bugün Xocalı törədə bilirlərsə (Homerin dediyi 
kimi, “tamam haqlı davranaraq”), onda o fəlsəfə, o mədəniyyət, o sənət, o elm, 
o din-min nəyə yarayırmış? 

*** 
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Mən İnam Atamın Adıyla bağlı olan İnamçılıq Mədəniyyətinə belə gələcək 
diləmirəm. 

*** 
İndi bütün dünyada: “Çağdaş Mədəniyyət” deyildikdə Batı mədəniyyəti 
nəzərdə tutulduğunu hamı bilir və təsdiqləyir. Bu Mədəniyyətdə isə Dahilik 
Yırtıcılığı müəyyən məqamlara qədər gizləmək və ya onu tamam ağartmaq, 
“reabilite etmək” məharətinə deyilir. 

*** 
...Darıxma, Safruh! Dəyişmək İstədiyin Dəyişməmiş Dünya — çox keçməz 
səni də dəyişər: Başqalarını yediyi kimi, səni də yeyər. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
10 Od (V ay), 23- il. Atakənd. 

(10.VII. 2001. Bakı). 
 
  

İNSAN  və  HAQQ 
(Haray) 

 
Mən türkcəni, yazı-pozumu türkcələşdirməyi bir an belə unutmuram, onu hətta 
sözün məzmununa da qurban vermək istəmirəm. 

*** 
Məndən “Əbədi yeni bir nəsnənin adı?” sorularsa, deyərəm: “O — türkcədir! 
(“Hər  kəsin öz Ana dilidir” anlamında)... 

*** 
Qalxdım gecəyarı Haqq aramağa; Haqqın var olduğunu gördüm, ancaq Onun 
kimsəyə dəxli yox idi; Haqq ayrıydı, — həmişəki kimi, — insan ayrı. 

*** 
İnsan yaşamaq istəyir, yaşatmaq istəmir — nə Başqasını; nə Mənəvini, nə 
Ruhanini; insan heç nəyin təəssübçüsü olmaq istəmir; insan ormandakı, hər 
yandakı canlılardan yalnız biri olmaq istəyir. Yer üzünün goreşəni olmaq 
istəyir, əşrəfi olmaq istəmir. 

*** 
Bu, insanın Xeyirə doğru yönələn İradədən məhrum olmaq, əl çəkmək, vaz 
keçmək istədiyini; yaxud ondan yorulduğunu, bezdiyini, onu mümkünsüz 
saydığını göstərir. 

*** 
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İradəsizliyə o qədər çox adam, o qədər inadla, o qədər uğurla qaçır ki, tək-tək 
Tanrıların İradələri Bəşər iradəsi sayıla bilmir: — Tanrılarınkı bəşərin yalnız 
Anlamını ifadə eləyir — gerçəkləşməyəni. 

*** 
Hər bir dövrün sonunda Sabir Yanardağın dediyi Tərəqqi alınır: Abad planet, 
inteqrasiya... Gözün görüb acdığı, könlün görüb sevinmədiyi Tərəqqi. 

*** 
Yamanlıq da Tərəqqi yaradır — gözə yarayan, könülə yaramayan; gözün 
iştahını quduzlaşdıran; könlü küsdürən, incidən, ağladan.  

*** 
Bu, məhz Yamanlığın yaratdığı Tərəqqidir. Sabir Yanardağ bunu belə ifadə 
eləyir: “Bəşər Xeyirə nisbətən Şəri, Həqiqətə nisbətən Yalanı daha asan həzm 
eləyir”. 

*** 
İnsanın (Başqasının) əzaba, məhrumiyyətə salınması, alçaldılması — Haqsızlıq 
ən çoxu budur; bir az da əzabdan, məhrumiyyətdən, alçaldılmadan 
qurtarılmaması: İradədən qaçma... 

*** 
Haqsızlıq yalnız insandan gəlmir axı. Daşqın da var, uçqun da var, təprəm də 
var, dondurucu şaxtalar, yandırıcı bürkülər də var... 

*** 
Haqsızlıq Allah adından ediləndə və ya söyləniləndə — əlini gəmirməkdən 
başqa çarən qalmır. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

9-12 Köçəri, 23- il. Atakənd. 
(9-12 fevral, 2002. Bakı). 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 172

SAFRUHUN  “RUH  ÜSTƏ”Sİ 
(İçsəs) 

 
                 İnsanı sevdiyim qədər İnsanlığa inanıram! 

*** 
Anamı yaxşıdır, atamı? 
— İnsan yaxşıdır! 
Kişimi yaxşıdır, qadınmı? 
— İnsan yaxşıdır! 
Qardaşmı yaxşıdır, bacımı? 
— İnsan yaxşıdır! 
Oğulmu yaxşıdır, qızmı? 
— İnsan yaxşıdır! 
Yaxınmı yaxşıdır, yadmı? 
— İnsan yaxşıdır! 
Türkmü yaxşıdır, ingilismi? 
— İnsan yaxşıdır! 
Ocaqmı yaxşıdır, qıraqmı?.. 
— ... 

*** 
“Ana” adına yarayan — həm də atadır. 
“Ata” ucalığını doğruldan — həm də anadır. 
“Qadın” adını doğruldan — həm də kişidir. 
“Kişi” adına yarayan — həm də qadındır. 
“Bacı” olmağı bacaran — həm də qardaşdır. 
“Qardaş” adını doğruldan — həm də bacıdır. 
“Qız” adına yarayan — həm də oğuldur. 
“Oğul” adını doğruldan — həm də qız-baladır. 
“Yad”ın da İnsanı — yaxınımdır. 
“İngilis”in də İnsanı — türkümdür. 

*** 
            İnsansız “Ocaq” — göynəyim, İnsançı Ocaq — Göyümdür! 

*** 
“Yaxşı” adına yarayan — yalnız İnsandır, yalnız İnsandır “yaxşı” adını 
doğruldan. 

*** 
Buna görə “İnsanlaşın!! İnsanlaşdırın!” harayını çəkdi o Ulu Peyğəmbər — 
İnsan üstə İnsan üçün göynədi. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
29 İşıq, 24 -il. Atakənd. 
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ÜLVİ  BƏŞƏR 
(İçsəs) 

 
Qınamaqla Yiyəlik eləmək — bir ürəkdən gəlməlidir. 

*** 
Nə qədər Qırğın yarağı varmış!.. Yerə-Göyə sığmayan. Üstəlik də Dil ilə (Söz 
ilə) öldürmək, Aldatmaqla öldürmək, Xəyanətlə öldürmək, Ağlatmaqla 
öldürmək, Ağulamaqla öldürmək, Suda Boğmaqla öldürmək, Yanğın Salmaqla 
öldürmək, Yumruqlamaqla öldürmək, Bağır Çatlatmaqla öldürmək; Humanizm, 
İnsançılıq Söhbətləriylə öldürmək. 

*** 
Öldürmək, öldürmək, öldürmək!.. 

*** 
...Bütün bunlardan arınmaq, Ülvi Bəşər olmaq; “Ülvi Bəşər” nağılını 
gerçəkləşdirmək — ən azı özündə, məsələn, Safruhda. 

*** 
Olanı — görmək, yalnız olanı — Ülvi Bəşər olanı. Artırmamaq, azaltmamaq. 

*** 
Dünyanın da gerçəyini (Ülvi Bəşər olanını) görmək, onu da artırmamaq, 
azaltmamaq və qorxmamaq, ruhdan düşməmək. Qınadığını da Yiyə kimi 
qınamaq — beş-altı milyardın Birliyi düşüncəsinə tam uyğun olaraq. 

*** 
“Biz Onlardan deyilik” və “Biz Onlardanıq”; yaxud “Onlar Bizdən deyillər” və 
“Onlar Bizdəndirlər” — Ülvi Bəşər belə deyə bilər — bir şərtlə: Yiyə kimi 
qınamaq kontekstində. Yiyə olub qınamaq.  

*** 
Duyğudakı, Sevgidəki, İnamdakı, Bilgidəki, Qayğıdakı, Sayğıdakı Yiyə. 

*** 
İnsan olub alnı açıq, başı uca yaşamaq haqqının şərti budur. 

*** 
“Biz müsəlman (xristian, krişnaçı, müsəvi...) deyilik” və “Biz müsəlmanıq 
(xristianıq, krişnaçıyıq, müsəviyik...);” Biz fars deyilik və Biz farsıq; Biz rus 
deyilik və Biz rusuq; Biz kürd deyilik və Biz kürdük; Biz erməni deyilik və Biz 
erməniyik; Biz ingilis deyilik və Biz İngilisik... 

*** 
Heç kəsi danmamaq. Hər kəsi təsdiqləmək və anlamaq. Yalnız bundan sonra 
qınanmalını (sifəti) qınamaq (şəxsi yox). 

*** 
Yalnız İnsana inanan - Mömindir! 

 
*** 
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Yalnız İnsanın İnamını Doğruldan – İlahidir! 
*** 

Yalnız Mömin – Ülvi Bəşərdir! 
*** 

Ülvi Bəşəri bayram eləyirik! 
*** 

İnam Ata - əbədi Bayramımız! 
*** 

Ülvi Bəşər halı — gerçək Bəşərdə olmayan, çatışmayan və ona ən çox gərək 
olan haldır. 

*** 
Yoxsa gerçək Bəşər (adam) olub yaşamaq — üzüqaralıqdır: — Bu qədər də 
qırğın Yarağı olar?! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
28 Günəş ayı, 24- il. Atakənd. 

(28 mart 2002. Bakı). 
 

 
 

ÜZÜCÜ  AXTARIŞ 
(Haray) 

 
Xalq həyatı həqiqətdir, fərd həyatı yox. Xalq fərdlərin toplamıdırsa, bu necə ola 
bilər? 

*** 
Fərdin bir üzü ağdır, bir üzü qara; ağlar toplaşıb xalqı yaradır; qaralar 
toplaşmır: onlar fərd üzünü (birini) qaralda bilir, çünki fərd ömrü sonludur, xalq 
ömrü sonsuz. 

*** 
            Bu halda Xalq üzünün ağlığı nədən ötrü, kimdən ötrü təsəllidir? 

*** 
Umulan — fərd üzünün ağlığıdır. Fərd də Xalq qədər uzunömürlü olarsa, onun 
da hər iki üzü salt ağ ola bilər. 

*** 
Sığınacaq yoxdur — aldanışdan, qara üzə göz yummaqdan başqa təsəlli yeri 
yoxdur. 

*** 
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Salt üz ağlığı (buna Həqiqət və ya Mütləq də deyirlər) axtaran — bu dünyada 
özünə qara gün (bədbəxtlik) axtarır; onu yalqızlıq, yalquzaqlıq gözləyir — 
Allah kimi. 

*** 
Həqiqətə doğru — hər iki üzü ağ Fərdə doğru — işıq ucu axtarıram; iynənin 
ucu boyda olsa da, keçərəm həmin işıqlıqdan. Bu, Füzulinin də axtardığı həmin 
məqamdır:  

Bu dərdlər ki, mənim vardır, bəyirin başına qoysan, 
Çıxar kafər cəhənnəmdən, gülər əhli-əzab, oynar. 

*** 
Bilik, bacarıq və üz ağlığı — fərdinki; üzümüzü biliklə, bacarıqla ağ 
göstərməyə çalışırıq; bu zaman süfrə başında gözlərini yumub yanındakılara: 
“Məni görürsünüz?!” deyən uşağa oxşayırıq. 

*** 
Bilik də, bacarıq da özləri — üzlərdir, onların da ağı var, qarası var... 

*** 
Qara üzümüzü gizlədirik; ancaq müsəlman demiş, “Allah sirr açandır”, çünki 
bunsuz — Həqiqət tam olmur, Həqiqət olmur. Allahsa — Həqiqətin yiyəsidir. 

*** 
Körpə üzünün ağlığı Allahı yalnız xatırladır, ifadə eləmir, təcəssüm etdirmir; 
axı körpə sınaqlardan keçməyib, bərkə-boşa düşməyib. 

*** 
Bəs Allah necə — sınaqlardan keçibmi? Yalnız keçən, keçə bilən Allah olur. 

*** 
Burada mən gəlib çıxıram öz axtarışıma: Suç hansı yaşdan başlanır? 

*** 
Fərd (körpəlikdən çıxmış adam) xalq qarşısında həmişə sorumludur (məsuldur); 
fərd fərd qarşısında sorumlu olduğu vaxtdan — sınağa girmiş olur. Yəqin ki, 
suç da həmin vaxtdan hesablanır. 

*** 
                     Dost, yar fərddir — qarşısında sorumluyuq.  
                     Ailə — fərddir — qarşısında sorumluyuq. 
                     Din — fərddir — qarşısında sorumluyuq. 
Din içində təriqət — fərddir — qarşısında sorumluyuq. 
İnam, İnam Ocağı, İnamın Ocağı fərddir — qarşısında sorumluyuq... 

*** 
...Burada, bu gecə vaxtı mən əsər yazmıram, həmin o, iynənin ucu boyda 
işıqlığı axtarıram, çünki Evin artırmasında, stulun başında dünən məni 
qarşılayan o naməlum qadın-qız geyiminin yiyəsini, deyəsən mən tanıyıram. 

*** 
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Ancaq burada müsəlmanın daha bir sözünü yazacağam: “İmanım Allah 
amanatı!” 

*** 
Atamız var olsun! 

 
4.VII.24. Atakənd. 
(4.IX.2002. Bakı). 

 
 

ALLAHIN ÜMİDİ 
(Haray) 

 
Yaradıcılıq “təcrübə mübadiləsi” ilə əvəz olundu. Gözlər təbiətdən, yaşamdan 
“qabaqcıla”, “gəlişmişə”, “rəqibə” doğru çevrildi. 

*** 
Eyniləşmə, maraqsızlıq, duzsuzluq baş alıb gedir... Buradakı eyniləşmə 
başkəsənlik eyniləşməsiylə sonuclanıb. Beləliklə, adamların ağlı da, qəlbi də 
kürəsəlləşib... 

*** 
“Qız-gəlin” telebazarı açılıb. “Qız-gəlin” hərracı – telegörüntüdə, qara 
bazarlarda. Qara bazarlar da ağarmada... 

*** 
İşsizlərin, yarımişlilərin, azmaaşlı işlilərin, arsızların, yarımarlıların, 
xəyalçıların, həyaçıların, inananların, yorulmuşların, bezmişlərin... ailələri, 
evləri – bazar üçün, kənd rayonlarına aparan avtobus yolları boyunca sıralanan 
“diri balıq” təknələri üçün “qız-gəlin” yetişdirən akvariumlar... 

*** 
Bu iştahlar əjdahadır – “qız-gəlinlə” yetərlənməyəcək – qızı olmayıb, yalnız 
oğlu olan işsizlər, yarımişlilər, azmaaşlı işlilər, arsızlar, yarımarlılar, xəyalçılar, 
həyaçılar, inananlar, yorulmuşlar, bezmişlər... arxayınlaşmasınlar... Elə 
əjdahalar da... 

*** 
İnsan bəlası – insan balası üçün gəlir. Əjdahalıq ona qarşı etibarlı sığınacaq ola 
bilmir. Insan – insandır, beşi-üçü əjdaha, beş-üç gün əjdaha, qalanı və qalan 
vaxtlar – hərracda, “diri balıq” təknəsində... 

*** 
Allah da yox... İndi biz neyləyək?! 

*** 
Dərdi görmək, göstərmək işin yarısıdır. Dərdi görüb göstərmək işin yarısı yox, 
lap yüzdə doxsanı olsa da – bununla dərd sağalmaz. 

*** 
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Türk xalqının Mütləqə İnam Ocağı – bəşərin gündəminə gəlməlidir. 
*** 

Kim gətirməlidir onu gündəmə? Ayrı-ayrı bireylər (fərdlər) – xaliqlər. Bu cür 
insan fərdləri xaliqlik eləməyəndə - Allah yiyəsiz qalır. 

*** 
Yiyəsiz Allahdan Avropa gəlişməsi yaranır; dünya kolxozu, kürəsəlləşmə 
yaranır – yəni: ailəsiz “xalq”, xalqsız “bəşər”, yurdsuz “dünya”, dünyasız 
“yurd” yaranır; total sorumsuz adam, kef əhli əmələ gəlir. Azadlıq azarı – 
tamam... 

*** 
Əski (yiyəsiz) Allah gündəmdən düşməyincə yeni (yiyəli) Allah yaranmayacaq. 

*** 
Asif Ata yiyəli Allaha “Mütləq” deyirdi və onu ölümsüz sayırdı. 

*** 
Kilsələr, məscidlər süsləndikcə Allah quyunun dibinə düşür. Çünki kilsəyə nə 
üçün toplaşırlar – məsciddəkilərə bomba atmaq üçün. Məsciddə nə üçün 
toplaşırlar – kilsədəkilərə kəllə atmaq üçün. 

*** 
Kilsə və məscid yörəsində toplaşmaq yox, kilsə və məscid yörəsindən 
dağılışmaq zamanıdır – qurtuluş bundadır. 

*** 
Çünki Allaha bəndə yox, İnsan gərəkdir, din yox, İnam gərəkdir: həm O Özü 
inana bilsin, həm də Ona inansınlar. 

*** 
Din zahiri yoldur, bu yolu yığın-yığın getmək olur; İnam – içimizdəki yoldur. 
İç yolu fərd-fərd gedilir. 

*** 
Bütün dünyanı öldürmək olar, içimizdəki İnsanı yox. 

 
*** 

Allahın da ümidi – içimizdəki İnsanadır. Asif Ata ona çağırır Özünün Mütləqə 
İnamıyla. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
 

ATILMASI MÜMKÜN OLMAYAN GƏRƏKSİZLİK 
(Haray) 

 
Heç yerdə təmiz hava yoxdur, uyum yoxdur... Ailə yoxdur – olmayacaq... 
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*** 
İş hətta xəyanəti və dəyyusluğu “görməməkdə”, hətta qəbul etməkdə də deyil. 
Bunları qəbul etsən belə - yenə ailə mümkün deyil. (Yoxsa Fransa ən qabaqcıl, 
ən möhkəm ailə ölkəsi olardı). 

*** 
Heyvan – Adamı da yanına alıb – İnsanın üstünə yeriyib, onu yıxıb. “İnsan” – 
yalnız haray-həşir, ideya, ideologiya deməkdir indi... 

*** 
İnsani dəyərlər, mənəvi-ruhani dəyərlər heç yerdə, heç kəsə gərək deyil. Ancaq 
nədənsə insanlar bunları açıqda işlədərək, bir-birini xofda saxlayırlar. 

*** 
Ancaq bunlarsız da gələcək dumanlı görünür, qaranlıq görünür; hər halda aydın 
görünmür. 

*** 
“...Ölməsə - dirilməyəcək” deyirlər. Soruşuram: Ölsə - diriləcəkmi? 
Zəmanət verən, işıq ucu göstərən yoxdur. Yalnız Asif Ata deyir ki, “İnsanlıq 
Anlamı var... Ölsə - ondan yaranar”. 

*** 
Namussuzluqla barışmaq, qucaqlaşıb öpüşmək də kömək eləmir; namusu, arı, 
şərəfi atıb oğurluğu, oğraşlığı, şərəfsizliyi tutmaqla da – insanlararası 
münasibətlər dayanıqlı, uyumlu, doyumlu alınmır... 

*** 
Yüksək – yəni: insani, mənəvi-ruhani ideyaları dilinə gətirməkdən də utanır 
adam... 

*** 
Əslində isə Həqiqət – insanların doğma balasıdır, ancaq onlar onu az-az 
gördükləri və ona az-az ehtiyac duyduqları üçün onu özlərinə ögey sanırlar. 

*** 
Yalnız oğru-əyrilərdən, oğraş və əyyaşlardan – Budun (Xalq) oluşmaz. Hətta 
“yalnız”sız... 

*** 
İnsanların Həqiqət adlı balaları nə qədər az olur-olsun – onlarsız Budun olmaz 
– balasız ailənin davamı olmadığı kimi. 

*** 
Bala isə - Doğa (Təbiət) ailəsinin Həqiqətidir. İnsan ailəsinin Həqiqəti – 
Həqiqət adlı balalarıdır. 

*** 
İnsan Ailələri – Budun’u oluşdurur, Budunlar – Bəşəri. 

*** 
...Ölsə - diriləcəkmi?!. 
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*** 
Atamız var olsun! 

 
06 Sərt 28-il. İnam Evi. 

(06. XII. 2006). 
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Dördüncü boğça: 
 

 
U T A N C 

 
Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim, 
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 

 
 

CİSMANİ-RUHANİ... 
(İçsəs) 

 
Mən dərdimi yazdım ki, oxuyanlar özləri üçün bir dərs çıxartsınlar, onlarsa 
bundan mənim üçün qınaq tutalqası çıxartdılar... 

*** 
“İsa bütün insanların suçunu öz üzərinə götürmüş, Allahın qəzəbinə Özü tuş 
olmaqla, onları xilas etmək istəmişdir...” Bu sözdə böyük və dərin anlam var, 
hikmət var. 

*** 
Adamlar həmişə öz xeyirxahlarını (İsanı) döyür, onları döyəni (Allahı) öyürlər. 
Yalnız Anlam alanında deyil, yaşamın özündə də. 

*** 
Sənin rəqibin öldü, öldürdün sən onu; bundan yaşamın təmizliyi artmadı, 
cinayəti artdı. Yazmaqdansa məqsəd — cinayətin azalmasına, təmizliyin 
artmasına xidmətdi... 

*** 
“Mütləq” deyilən şey — insanın dünyada yaşamasıdır, həyatdır, ən mücərrəd, 
etik-estetik, mənəvi, ruhani dəyərlər belə, son ucda bunu tutur göz önündə. 

*** 
Yazan (İsa, Məsih — Hürmüz) bilir ki, bütün cismani təmizliklər kimi, bütün 
ruhani (mənəvi, etik, estetik) gözəlliklər (təmizliklər) də buna xidmət edir; 
bunsuz həmin o Mütləq — insanın həyatı mümkün olmazdı. 

*** 
Deməli: Ən incə, “distillə edilmiş”, ən dini, ən “cansız”, xəyali-xülyavi, ən 
ideal, “Platonik”, Məcnuni... dəyərlər belə, son ucda, insanın yaşamasına — 
Mütləqə — xidmətdir. Ancaq bunlar — ən yaxşı, ən geniş kapsamlı, ən 
uzaqgedən xidmətlərdir. 

*** 
Bunlarla birlikdə götürülmüş cismanilik — ruhaniliyə bərabərdir; daha doğrusu 
— ruhaniliyin özüdür, ruhanilik elə budur. 

*** 
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Buradan aydın olur ki, həmin “mücərrədlikləri” qınamaq — “maddiyə”, 
“cismaniyə”, insana — Mütləqə qarşı məkrdir. 

*** 
                   ...Vaqif — Füzuliyə qarşıdır, Xeyirə qarşı Şər kimi. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
2 Yağış, 19- il. 

 
 

Hay ver, İnam Ata! 
 

ÇILĞIN ANLARIMIN  DEDİKLƏRİ 
(Cikkə) 

 
İnam Ata ilk növbədə insançı–inamçıdır, sonra idrakçı-həqiqətçidir və yalnız 
bundan sonra türkçü-millətçidir – insançılığın, idrakçılığın ayrılmaz tərkib 
hissəsi kimi. 

*** 
İstənilən kir adama elə sıvaşır ki, onu adamın canından qaşıyanda insandan da 
nəysə itirilir. İslam türkə sıvaşan kimi. 

*** 
Mənəviyyatsız uğur çılğınlaşır, hədlər aşır və bununla sanki mənəviyyatın 
“Dayan!” səsini batırmağa çalışır. Qərb uğurçuluğu kimi. 

*** 
Mənim ən dəyərli əsərim, özümdən sonraya qalmağa üzü olan izim — 
“Qəbahətlər dəftəri”m olardı. O, “Yeni Oğuz Sözü”ndən də, “Oğuz Yönü”ndən 
də yaxşı olardı, gərəkli olardı, dəyərli olardı... 

*** 
Məncə, Yunus “İlahilər” əvəzinə, Cəlil “Anamın kitabı” əvəzinə, Hüqo 
“Səfillər” əvəzinə, Göte “Faust” əvəzinə, ..., belə şeylər yazsaydılar öz böyük 
istedadlarıyla, bəşəriyyətə daha çox xeyir vermiş olardılar. 

*** 
Məncə, İnam Ata (Asif Ata) da öz möhtəşəm təlimini yaratmaqdansa, ya da 
onunla yanaşı özünün dahi ehtizazı, vəcdi, vəhyiylə Gündəliklər yazsaydı, daha 
canlı həqiqətlər söyləmiş, daha böyük işlər görmüş olardı. 

*** 
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İnam Atanın Mütləqə İnam Ocağında olmaq hələ Ocaqçı — Mütləqçi olmaq 
deyil. Heyif ki, deyil! 

*** 
...Gözəlliklər doğmalıqsız — şərləşir — şəhər mədəniyyəti kimi. Gözəlliksiz 
doğmalıqlar — yırtıcılaşır — erməni millətçiliyi kimi. Doğmalıqlar gözəlliklə 
birləşdikdə ümumbəşəriləşir — İnamçıların türkçülüyü kimi. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Xəzan ayı, 19- il. 

 
 

“QABAQCIL  ÖLKƏLƏRİN  TƏCRÜBƏSİ” 
(Haray) 

 
Günbatandan gələn çılpaqlıq etik-əxlaqi məsələ deyil, sosial məsələdir. 

*** 
           Ellikcə (kütləvi) sürçəklik— sosial zorakılığın astarıdır. 

*** 
Günbatandan gələn çılpaqlıq yalnız geyimə, qadınların geyiminə aid məsələ 
deyil. Onlar bilimdə də, bənzətimdə də, toplumsal yaşamda da çılpaqdırlar. 

*** 
Onların çılpaqlıqları insansızlıqlarından, inamsızlıqlarından, acgöz 
çılğınlıqlarından irəli gəlir. 

*** 
“Bəs zorakılığı, sosial əxlaqsızlığı törədən kimdir, insan deyilmi?”  
— Öz içlərindəki donuza, ilana, tülküyə, canavara, hətta çaqqala boyun 
əyənlərdir onlar. 

*** 
Bəs o birilər kimlərdir, hardadır onlar? 

*** 
...Mənim bu sözlərimdən Oktyabr iyi gəlir, halbuki mən Oktyabrçı deyiləm, 
İnamçı—İnsançıyam. 

*** 
           Oktyabr — özündən öncəkilərə nisbətən, bir addım irəliydi. 

*** 
“Yenidənqurma”— iki addım geri oldu. Safruhun “Əskiyədönmə” adlandırdığı, 
İnam Atanınsa “Qorbaçovşina əksinqilabı” deyə damğaladığı. 
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*** 
Atamız var olsun! 

 
11 Yağış (IX ay), 19- il. 

(11. XI. 1997). 
 

 
ƏLİ  VƏLİYEV  və  FEDOR  DOSTOYEVSKİ 

(“İstedad və İnsanilik” silsiləsindən) 
(Haray) 

 
Sözü cilalayıb pardaxlamaq — əməlin zərərinədir. 

*** 
Özün barədə doğrunun deyilməsinə dözmək üçün, görünür, “yaxşıadamlıq” 
yetərsizmiş. 

*** 
İstedadlı bir qadın oynaş ağuşundan çıxan kimi — paltarın çeşnisi, saçın 
qırçını, Burlaxatunun hünəri, Penelopanın sədaqəti haqqında çox gözəl, çox 
tutarlı sözlər söyləyir. 

*** 
Daşı da kövrəldən sədaqət mahnısı yazıb-oxuyurlar çox çirkin xəyanət 
əməlçiləri. 

*** 
“Bu — onların itirdikləri sədaqətin nisgilidir” deyirlər talantlı adamlar. Mən də 
“talantlı çağlarımda” belə düşünürdüm. 

*** 
İnsan olandan sonra bunun nisgil yox, yalnız istedad, yalnız talant olduğunu 
gördüm. Odur ki, indi talantın özündən də iyrənirəm, sözündən də. 
 

*** 
İstedadlı əkinçi, istedadlı dəmirçi, istedadlı bilgisayarçı, istedadlı bədiyyatçı, 
istedadlı bilgin... 

*** 
Hətta istedadlı peyğəmbər — başlar kəsən, uşaq-muşaqla “evlənən”, yaxın-
uzaqla “evlənən”, sonra da “Allah evi” tikib onu öz arvadxanasıyla kuşatan 
(dövrələyən)... 

*** 
Çox istedadlı, çox talantlı Qərb əclafları: “Dünyanı gözəllik ölümdən 
qurtaracaq” deyirlər, “dünyanın qurtuluşu” deyəndə də bəşərin insanlaşacağını 
sanki tuturlar göz önündə.  

*** 
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Mənsə insanlığı aşındırmayan, insaniliyə xidmət eləyən gözəllik görmədim. 
*** 

Gözün gördüyü, qulağın eşitdiyi, canın, ağzın duyduğu gözəllik ruhun görüb 
inandığı gözəlliklə səsləşmir və dünyanı kor qoyur. Mən belə görmüşəm, belə 
görməkdəyəm. 

*** 
Bu baxımdan mən, bədiiyyatı çox zəif, insanlığı çox güclü olan mərhum 
yazıçımız Əli Qara oğlu Vəliyevi bədiiyyatı çox güclü, şəxsiyyəti çox alçaq 
olan Fedor Mixayıl oğlu Dostoyevskidən çox-çox üstün sayıram. 

*** 
...Gücü — Olmağa verməli, oxşatmağa, istedada yox. Uğuru — Olmaqda 
axtarmalı, sözdə yox. Gözəlliyi — Olmaqda görməli, talantda yox... 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
13 İşıq ayı (III ay), 20- il. 

(May 1998). 
 

 
 

QAYAYA  ZƏNCİRLƏNMİŞ 
və ya 

BƏRAƏTSİZ 
(Haray) 

 
Mən heç vaxt “şirin söz” və ya “acı söz” demək istəməmişəm, həyatda 
gördüyüm şirinə və acıya işarələr eləmişəm. 

*** 
       “Heç kəs öz ayranına turş deməz”sə, həqiqət mənim ayranımdır. 

*** 
“Ərim xəyanət eləyirdi mənə, mən də ondan öc aldım”. “Öc” — çox nazik 
pərdədir — onun dalında sürçək eləmisən. “Öc” — tutalqadır. 

*** 
“Arvadım, qadınlığıyla mənim adımı batırdı! Mənə nə gəlmişdi! Mən də ondan 
beş artıq!..” “Arvadım” — tutalqadır... 

*** 
Sürçəyə “sürçək” deyirlər — səbəbindən asılı olmayaraq. Sürçəkliyin “üzrlü” 
səbəbi yoxdur, olmayıb, olmayacaq. 

*** 
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Ayağının sürüşməsinə görə arvadını öldürən kişinin öz ayağı heç vaxt 
sürüşməməlidir, əks halda, onun bu əməli şərəf işi yox, zorakılıqdır, xəstəliyi 
saxlayıb xəstəni öldürməkdir və bunun özü növbəti bir şərəfsizlikdir. 

*** 
Sürçəyi öldürmək — sürçəkliyi yox eləmir. Sürçəkliyi yalnız onu eləyənin özü 
(fərqi yoxdur kişi, ya qadın) özünü öldürməsi ilə silir ömürdən. 

*** 
“Özünü öldürmək” — yalnız cismin ölümü deyil; öldürücü, öldürüb-dirildici 
etirafdır həm də.  

*** 
“Öldürüb-dirildən etiraf” — dinlərin “ərəfat”, “katarsis” dedikləri budur. 

*** 
...Mənə mənim “Qəbahətlər dəftəri”m bunun üçün gərəkdi. Heyif ki, mən onu 
yazmaq məqamını əldən qaçırdım!.. 

*** 
Qayaya zəncirlənmiş Prometeyin başına hər oyunu gətirmək olar. Bunun qarası 
Prometeyin (İnsanın) yox, Zevsin (Allahın) üzünə yaxılır. 

*** 
Dinlər ilsırasında “Allah — İnsan” qarşıdurması, Allah — İnsan düşmənçiliyi 
var, barışmaz — ya Sən Məni, ya Mən Səni! 

*** 
Mənə—Elman Ağaoğluna, Safruha yaxılmış qaraların hamısı qayaya — 
yoxsulluğa zəncirlənməyimin nəticəsində mümkün olmuşdur. 

*** 
Mənə yaxılan qaraların birincisinə çırpılıb ölsəydim, bu gün ortada nəinki 
Safruh, heç Elman Ağaoğlu da olmazdı. 

*** 
Qaralara dözüb Safruh olmaq yaxşıdır, yoxsa elə birinci qaraya çırpılıb ölmək? 
Yüzlərlə, minlərlə Birincidən Ölənlərə bir nəfər Qayaya Zəncirlənmiş gərəkdir. 

*** 
Düzdür, orası da düzdür ki, “yüzlər, minlər” deyil, beşlər, onlar belə, “elə 
birincidən” qaraya çırpılıb ölsəydi, Qayaya Zəncirlənən olmazdı. 

*** 
                          Deməli, qaraya dözməyin bəraəti yoxdur. 

 
*** 

Bizim Allaha ünvanlanmış qınaqlarımızın hamısı, əslində, adama aiddir. 
Allahını (Göyünü) insancasına, ürəkdən sevənlər əndişələnməsinlər — onlar 
bizim dostlarımızdır, biz onların dostuyuq. 

*** 
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Bizim işimiz Siyasi Allahladır. Adamın əlində insana (Allahlıya, Mütləqliyə, 
Göylüyə) qarşı çevrilmiş yaraq odur... 

*** 
Cənnətli, cəhənnəmli, hurili, pərili Allah — siyasətdir; cəzalı, mükafatlı Allah 
— hökmdardır, Allah deyil — Göy deyil. 

*** 
Bizim işimiz — savaşımız adamın əlindəki anti-insani yaraqlara qarşıdır.  
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Xəzan — Yağış ayları, 19-il. 

 
 

 
YƏHUDİLƏR 

(İçsəs) 
 
Təbiət əyanlığı da əyanlıqdır — adamların əli ilə düzəldilən — sauna kimi. 

*** 
Başımı alıram ovcumun içinə, bəşəriyyəti papağım kimi qoyuram qabağıma — 
düşünürəm, ağlayıram onun qanmazlığı üzərində, qanacaqsızılığı üzərində, 
ikiüzlülüyü üzərində, gözəlliyə-ülviliyə xəyanəti üzərində, acgözlüyü üzərində, 
yalquzaqlığı üzərində, qananı-qanacaqlını, birüzlünü-ruhaniyyatçını 
çirkləndirməyə meylliliyi üzərində, gözəli-ülvini təkləməsi üzərində, imtinaçı-
ünsiyyətçini qəribliyə salması üzərində... Və ona yalvarıram: Bəs deyilmi?! 
Doymadınmı bu üfunətdən, iyrəncliklərdən?! 

*** 
Min nəfərə istedad sayı baxımından yəhudilər, yəqin ki, dünyanın etnik 
topluluqları arasında birinci yerdə olarlar. Ancaq dünya “yəhudi” adında xalq 
tanımır əslində, ayrı-ayrı yəhudilər tanıyır; diaspor-miaspor, lobbi-mobbi 
tanıyır, həkim, hüquqçu tanıyır, sələmçi, dəllal-məllal tanıyır, bic-dələduz 
tanıyır... Bütün bu “böyüklər” isə xalq yaratmaq əziyyətini çəkməmişlər, xalq 
yaratmaq ləyaqətinə çatmamışlar, ona görə də “ümumbəşər” deyilişində 
“yəhudi xalqı” anlamı yoxdur; “yəhudi xalqı” — tarixə, keçmişə aid bir sözdür. 

*** 
İndiki — 1948-ci il təvəllüdlü — Yəhudi Dövləti höcətləşmədən başqa bir 
anlam daşımır, onu xalq yaratmayıb — iqtisadçılar, siyasətçilər, dəllallar, 
fotoqraflar, diş həkimləri, hüquqçular və b.k. yaradıblar — o kəslər ki, kökləri 
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torpaqda yox, onun-bunun əlində, cibində olur; o kəslər ki, bəy kefində 
yaşamaq istəyir, it kökündə yaşayanların özlərindən iyrənir, əməklərinin 
bəhrəsindən isə xoşlanırlar. Bəy xalqı isə dünyada hələ görünməyib. 

*** 
              ...İnamla qarşılayıb, idrakla yola salıram mən insanları. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Çiçək ayı, 21- il. 

 
 

 
ULUYURD  QURUCULARI  ÜÇÜN  SIRĞA 

(İçsəs) 
 
Ləzzətçilik, barçılıq-kazinoçuluq, oynaqçılıq, qadının çılpaqlığı və asan ələ 
gələnliyi, pulçuluq, varlıçılıq, parlaqçılıq... — mənəviyyatsızlıqdan çox, 
siyasətdir. Din kimi. 

*** 
...Kiminin əlində siyasətdir, kiminin düşdüyü tələdir. 

*** 
İran — Batılaşmada bizdən (Turandan) geri qalarsa, bizi işğal elər. 
 

*** 
              Bənzərsizliyini itirənin işğal olunmamağa marağı qalmır. 
 

*** 
Adam var — Vardan üstündür — varı nə qədər çox olur-olsun. Beləsini günün 
günorta çağı əliçıraqlı axtarmaq gərəkir. Adam var — Vardan aşağıdır — Var 
adında heç nəyi olmasa da. İtə ağac atırsan — beləsinə dəyir. 

*** 
Asif Atanın harayladığı Uluyurd qurucuları bunu qulaqlarında sırğa 
eləməlidirlər. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Od ayı, 18- il. 

 
 

 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 188

İDRAK  ƏYRİLİYİ 
(İçsəs) 

 
İdrak əyriliyi də sümük əyriliyi kimidir: çətin düzəlir, ya da heç düzəlmir, 
kəsilib atılma istəyir. 

*** 
İdrak əyriliyinin yarğısız sağalması — ümumbəşərə aid ümumtarixi təkamül 
işidir. Havaların qızması üçün yazın, yayın gəlməsi kimi. 

*** 
Ərli olmaq üçün arvadlığı bacarmalısan; arvadlı olmaq üçün ərliyi 
bacarmalısan; atalı olmaq üçün övladlığı bacarmalısan. 

*** 
Heç bir əsl şair gedib həkim, geoloq, hüquqçu, aftanispetir (yolpusan)... olmağı 
yuxusunda da görməyib, əskilmə sayıb bunu özüyçün. Həkimlikdən, 
geoloqluqdan, hüquqçuluqdan, yol pusquçuluğundan yuxarı qalxanlardan 
kimlərsə gedib şair, yazıçı və b.k. olublar. 

*** 
Puskuçuluğa o şairlər gediblər ki, onlar pusduqlarını şairlik vasitəsiylə tuta 
bilməyəcəklərini, “gec olsa da”, başa düşüblər. 

*** 
Görünüşün dəyəri — əslində göstərmək istədiyindədir; onu olduğundan, ola 
biləcəyindən artıq göstərməyə çalışmasında deyil. 

*** 
Ülgüsünü sürünənlərdən alan dikbaş soy gəlir... 

*** 
“Dedi-qodu” və ya “Qoduq dedi”. İkisi də birdir. 

*** 
Sokakda, basında, yayımda altını göstərmək istəyənlərçün özbaşınalıq 
(“azadlıq”) varsa, görmək istəməyənlər üçün də olmalıdır. 

 
 

*** 
Qozların torbada dığıltısı — bir-biriylə yola getməməsi... Torba yiyəsi. Bir-
birini bəyənməyən aydınlar və Xalq... 

*** 
Biz — abır alıcısıyıq, bazarımız kasaddır; abırlı bir adam tapsaydıq, abırını 
alardıq. 

*** 
Eybəcərlik püskürməsi (və ya Azadlığın yanlış başa düşülməsi): Görən 
olmasaydı, burada bir eybəcərlik edərdim; görənlərə dov gələ bilsəydim, burada 
bir eybəcərlik edərdim; kaş mənim gözəlliyimin arxasında eybəcərlik 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 189

dayandığını bilən olmayaydı; duyulmasaydı, bu eybəcər hərəkətimi gözəl 
qələminə verərdim... — üzdəki azadların, içdəki dustaqların içsəsləri.  

*** 
        Alnıaçıq, başıuca açıqlanması mümkün olmayan içə qadam! 

*** 
Eybəcərliyin yüzdə 99-u “gözəllik qanunu” əsasında törədilir; onu “eybəcərlik 
qanunu” adlandırsaq, daha düzgün olmazmı? 

*** 
Mən sizin ləzzətçiliyiniz naminə, şöhrətçiliyiniz naminə, hətta yurdçuluğunuz, 
ulusçuluğunuz naminə heç bir eybəcərliyinizə “gözəl” deməyəcəyəm — 
hamınız məndən üz çevirib getsəniz də... Əmin olun ki, sizlərdən kimlərsə öz 
dairəsindən qopub mənim yanıma gələcək, mənsə sizə doğru bircə addım da 
atmayacağam. 

*** 
Mən — Məhəmməd deyiləm, mənə ümmət gərək deyil, İnsan gərəkdir. “İnsan 
naminə eybəcərlik” — olmur. 

*** 
“Uşağımın xətrəsiyçün əyilirəm...”. Uşaq — eybəcərlik bəlgəsimi?! 

*** 
Balalarımın baş ucalığı xatirinə — əlimi düz saxladım mən Elman Ağaoğlu! 

*** 
Mal oğurlayanın əli kəsiləndə mənəviyyat sağlamlaşmır, hampalaşır; mal 
yiyəsinin muzdlu cangüdəninə çevrilir. 

*** 
Kökü ləyaqətə gedib çıxmayan heç bir ədanı gözəl saymıram; ləyaqətli haqqa 
dayanmayan heç bir cismani, maddi gözəlliyi qəbul etmirəm. 

*** 
Kişilik ünvanını səhv salan erkək adama “şorgöz” deyilir. 

 
*** 

Sevgisiz, sayğısız, dözümsüz, imtinasız, daim davalı... “ailə” — özü boyda 
“pritondur”. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

Xəzan ayı, 17- il — Od ayı, 18- il. 
 
 
 
 

İDRAK  DOĞRULUĞU 
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(İçsəs) 
 

      Adamların həyatda xoşladıqları nə varsa, hamısını insan yaradıb. 
*** 

Ölürəm səndən ötrü, ancaq səni çirkləndirmək istəmirəm, sənə qıymıram; 
sənsizlikdən ölsəm də, çirkləndirmərəm səni. 

*** 
Xəcalətdən ölməkdənsə, həsrətindən ölək qoy! 

*** 
Həyasızlıq eləyə bilmirəm — haqqım, əməkhaqqım batır; bunun ucbatından... 
dostlara yavımalı oluram. 

*** 
Gözəl duyğu və düşüncələrimə görə utanıram — onlarda yalan olduğu üçün; 
çirkin duyğu və düşüncələrimə görə utanıram — onlar çirkin olduğu üçün. 

*** 
Bunlar türk Peyğəmbəri Asif Ata Mütləqinin birər təsdiqləridir: Hər iki halda 
mənə əzab verən, məni utandıran — məni yalan və çirkinlikdən çəkindirən 
Odur — Mütləqdir. 

*** 
...Bizlər (Ocaqyönlülər) Mütləqçiyik. 

*** 
Pis haqqında — olduğundan artıq deyə bilmərəm; Yaxşı haqqında — 
olduğundan əskik deyə bilmərəm. 

*** 
Saç-saqqal onsuz da ağaracaqdı; mən onu alçaqlıqla ağartmaq istəmədim. 

 
*** 

Unutmayın ki, “Qanuni alçaqlıq” (hamı necə...), “zəruri alçaqlıq” (uşaq ac 
idi...) eləyəndə də saç-saqqal ağaracaq, o vaxt siz onları soxmağa yer 
tapmayacaqsınız; onlar yenə sizin başınızdan boylanacaqlar yazıq-yazıq. 

*** 
Gözəl-göyçək, yarlı-yaraşıqlı, telli-toqqalı, saçlı-birçəkli oğlanlara baxıb 
düşünürəm: Ceyranın erkəyi, dişisi olmaz. 

*** 
Bir gün qadınların tümünü Utanca soxmaq gərəkəcək — Analıq eşqinə;insanın 
Yer üzündə yaşaması xatirinə. 

*** 
Ağzı əyri, əli düz kişiyə qız-qadın yaxın durmaz. Ağzıəyrinin əli də əyri olarsa, 
ona dözmək olar. Əli əyri, ağzı düz — lüksdür! 
Əli düz kişiyə mində bir qız bireyləri, romantiklər, xəyalçılar ...gələr, onlar da 
— xəyal tükənənə qədər. 
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Qız-qadın — əliəyrilik aşiqidir.  
Ağzı əyri qadına, qıza heç bir kişi yaxın durmaz. Hər bir kişi əlidüz qadın-qız 
aşiqidir. Qadının cismində kişi amansızdır, ruhunda düzlük aşiqidir. 

*** 
Ev üçün, ər üçün yaxılmır üzə, gözə boya, küçə üçün, küçəçilər üçün yaxılır. 

*** 
Yelləncək fırlatmaqla, dondurma satmaqla, imza atmaqla... əldə edilən pullar, 
qazanılan sayğı—gözəl, gömgözəl eybəcərlik!.. 
Əkin əkməklə, dəmir döyməklə, Şəri söyməklə, o yanı Göylərə dirənən sularda 
gəmi sürməklə, Yurdu yönəltməklə qazanılanlar... 

*** 
Padşaha arvad olmaq — qadın üçün alçalmadır, çünki padşaha həyat yoldaşı 
gərək olmur. 

*** 
Padşah arvadı olmasıyla öyünən qadının qadınlıq və insanlıq haqqındakı 
təsəvvürləri şübhəlidir. 

*** 
“Ağız nazik, dodaq nazik, dil nazik”... — yəni ilan. 

*** 
Ananın qucağı qucaqdır, atanınkı — qucaqlar qucağı, çünki qucağı balalı 
ananın özü atanın qucağında (yəni çiynində) olur. 

 
 

*** 
Hökuməti “cəsarətlə” tənqid edən, ona “göz verib işıq verməyən” şayır — 
camış belinə qonmuş qarğaya oxşayır. 

*** 
“Allah” — insanın yaradanına yox, yiyəsinə deyilməlidir, hər kəsin dərdinə 
yanıb-ağlayana. 

 
*** 

Qadın məsələsində canımın yox, qəlbimin çağırışını eşitdim.  
*** 

Bütün oğlanlar bütün qızlardan sürçəklik umurlar, bütün oğlanlar sürçəkliyi 
qəbahət sayırlar. Burada yenə Safruhun fəryadı yada düşür: “Ey söz, sən nə 
vaxt İş olacaqsan?!” 

*** 
              Cinsi istək — kişi bütövlüyünün Axilles dabanıdır. 

*** 
           Mən səndən aldığım ləzzətə xidmət eləyə bilmərəm. 

*** 
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         Özünü mənə çox baha sırıma — tez çıxarıq var-yoxdan! 
*** 

Şəhər mədəniyyəti insaniliyə, insani dəyərlərə, yəni həqiqətə sürtüşmək üçün 
qurulmuşdur. Ən azı: oraya gəlib çıxmışdır — ən yaxını: “Qucağında it 
gəzdirən bu əcnəbi cavanların ölkəsində analar uşaq doğmurlarmı?” deyən Yuli 
Sezarın çağından.  

*** 
Canlı münasibətdəki mədəniyyətdən, yəni insanilikdən başqa, yerdə qalan 
mədəniyyətlərin demək olar hamısı — Prakrust yatağıdır.  

*** 
                            Üz yiyəsi üzünü qorumalıdır. 

*** 
Şərəfini itirmək: Aldadılıb yoldan çıxarılan hər bir qızla mən də şərəfimi 
itirirəm. Tez inanan təmiz bir qızı aldadıb yoldan çıxaran hər bir erkəklə mən 
də şərəfimi itirirəm. 

*** 
                        Az gülmək, saz gülmək gərək. 

*** 
                              Biz kişilər — günəbaxanlarıq. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

12 Köçəri, 17- il — 16 Köçəri, 18- il.  
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Hansı daha çox yoluxucudur: 
AĞMI, QARAMI? 

(Haray) 
 
Nəzakət çox gözəl qızdır, onun xatirinə çoxlu yalan danışmalı olursan. 

*** 
                    At var, özü əhliləşməsə, əhliləşdirmək olmaz. 

*** 
                         Həyanın (Utancın) acizlik çalarını atmalı. 

*** 
Günbatandan gələn açıq-saçıqlıq həm də insanı (fərdi, bireyi) azad buraxmaq 
məqsədi güdür: Qoy o, necə yaşamağın gərək, mümkün və düzgün olduğunu 
özü seçsin... Ona odlu yaraq gəzdirmək izni də bu məqsədlə verilir məncə. 

*** 
Bugün belə düşünürəm... “Keçmişdə” bunu yalnız siyasət sayırdım — qalib 
gəlmək siyasəti.  
 

*** 
Azadlığı, Siyasətin oynadığı şahmat taxtasındakı oyun daşlarından biri saymaq 
olarmı? 

*** 
Qaraçılıqmı yoluxucudur, Ağçılıqmı daha çox? Mütləqə İnamın məntiqincə: 
Ağçılıq. 

*** 
                   Heyvan heç utanmır, bizə nə gəlib!.. 

*** 
                   Səndən zəngin varmı var, Ləyaqət! 
                   Səndən uca dağmı var, Həqiqət! 

*** 
Qadını satıb-alan, satılıb-alınan dünya dağıdılmağa yarardır. 

*** 
Kişilər Qadın Cazibəsinin ardınca sürünürlər sürüylə, qocalı-cavanlı; qadınlar 
Kişi Pulunun ardınca sürünürlər sürüylə, yağlılı-yavanlı. 

*** 
“Gedir üzüm qorası, qalır üzün qarası” sözünün qüvvəti: “Gedir barın səfası, 
qalır üzün qarası” və “Gedir əlin qabarı, qalır könlün vüqarı”... 

*** 
Osilloqrafın cızdığı — düzgün xətdir, xətkeşin cızdığı — düz xətt. Düz xəttin 
həqiqətə dəxli yoxdur. 
 

*** 
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Ən azı: Arvadlı kişiyə boyalı qadın gərək deyil; Ərli qadına boya gərək deyil. 
*** 

Qadın (bədən) gözəlliyinin musiqiyə dəxli yoxdur — musiqi həm də qadın 
gözəlliyidir. Musiqinin qadın (bədən) gözəlliyinə dəxli yoxdur — qadın 
gözəlliyi həm də musiqidir. 

*** 
Mən oğlanların rəqsində estetiklik görürəm, qızların rəqsində erotiklik — daha 
çox. 

*** 
“Dostunu-Dostluğunu qoruya bilməyən Tanrısını da qoruya bilməz” sonucuna 
gəldim. Dostundan dönən Tanrısından da dönər, Dostunu dəyişən Tanrısını da 
dəyişər... 

*** 
                        Dərdini qalxan eyləyib yeriyir Şər üstümə. 

*** 
“Olduğum kimi görünmək istəyirəm” — gerçəklik məsələsidir — o, gözəl də 
ola bilər, çirkin də. 

*** 
“Gözəl görünmək yox, gözəl olmaq istəyirəm” — bu isə ruhani əmək istəyidir 
— idrak oyanandan ürək dayanana qədər davam eləyir. 

*** 
Bir bezin qıraqları: Pulum olmadığı, pulun olduğu üçün itirib-axtarıram səni; 
pulum olmadığı, pulun olduğu üçün itirib-axtarmırsan məni. 

*** 
Öküzün də, Eşşəyin də, İtin də, Dustağın da dərdi var; mən onları anlayıram və 
hallarına ağlayıram. Ancaq azadlıq üçün dərdlilik — yetərsizdir, idrak və 
ləyaqət də gərəkdir. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
15 Çiçək, 19- il —7 İşıq, 20- il.  

 
 
 
 
 
 
 

CƏMİYYƏT  və MƏNƏVİYYAT 
(Haray) 
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Cəmiyyət adamların qulağını doldurur ki: Zəhmətsiz, ləyaqətsiz olduğun halda, 
sevilə bilərsən, sayıla bilərsən. 

*** 
Mənəviyyat yaradandan kəsib, mənəviyyatı pozana verir Cəmiyyət. 
“Fahişəliyin ilsırası”nı yazan ondan ətək-ətək pul götürür, ”Yeni Oğuz Sözü”nü 
yazansa onun nəşrindən ötrü ətək-ətək pul tökür. 

*** 
Və yaratdığı Mənəviyyatın qarşılığı olaraq, töhmət görür Cəmiyyətdən. 

*** 
                “Mənəviyyatımı poz — sevim səni” — deyir Cəmiyyətçi. 

*** 
“Çağdaş” deyilən musiqinin hamısı Günbatandan yayılır bütün dörd yana. O, 
nələrdən oluşur: Bud-baldır, döş-baş, qaş-daş, üst-baş, üstəgəl ... “ musiqi“.  

*** 
Çağdaş musiqi dinləyiciliyi: Başdan — seksə, üzdən “musiqiyə dalmaq”. 

*** 
Hamı özünü musiqiyə dalmış göstərir — hamısı seksə daldığı halda, fikrini 
Freydə saldığı halda... 

*** 
Batıdan gələn mədəniyyətin üz ağlığı sayəsində indi “seks” vulqar söz sayılmır, 
poetik söz sayılır. Bizimkinə də çox yaxın səslənişi var... 

*** 
Batıdan gələn mədəniyyət üzvi şəkildə, elmi şəkildə, estetik düha şəklində — 
yalan əyirir, mədəniyyətsizlik, mütləqsizlik büktərir, diktatura toxuyur.  

*** 
...Qadın gözəlliyi yaxşı şeydir — qadının Şəxsiylə, taleyiylə birlikdə və hər 
ömürdə bircə nüsxə olmaqla, o cümlədən qadının öz ömründə. 

*** 
Qadın gözəlliyi əmtəə deyil, nemət deyil, sərvət deyil — hər bir kişi ömrünə 
Tanrı nurundan paydır.  

*** 
...Fərəh nəğmələri oxu, Ürəyim! Sən ki Ocaq Evladı, İnam Oğlusan. Babəkdən 
də zərrə olmalı səndə! İnamlı, İdraklı Sabah oğlusan! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
20 - ilin Ata və Xəzan ayları. 

 
BATIDAN  GƏLƏN 

(Haray) 
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“Erkəyin ağlı, əlinin əməyi — mənim malım, əmtəəmdir, qadının canı”. 
Batıdan Gələn Çağdaş Mədəniyyət bunu deyir, çünki Batıdan Gələn Çağdaş 
Mədəniyyət insan tanımır. 

*** 
Batıdan Gələn Çağdaş Mədəniyyət Yerdən çıxmır, Göydən düşmür — onun 
yiyəsi var, yeridəni var. 

*** 
Yeni çağ “Mədəniyyətinin” yiyəsi! Səni Yerin deşiyindən, sal qayadan, ən son 
əyarlı blindajdan — harda olsan, tapıb çıxaracağam insanın qabağına, 
tapdağına. Çünki mən — insanın yiyəsiyəm. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
14 Qürub ayı, 22- il. 

 
 
 

MEYAR 
(İçsəs) 

 
                          “Ayağını yorğanına görə uzat”. 
                          Yorğan — Mənəviyyat. 
                          “Südünə görə mələ”. 
                          Süd — Mənəviyyat. 

*** 
Zaman keçdikcə hər şey elə ağardılır ki, bugün heç kəs qara olmaqdan utanmır, 
qorxmur. 

*** 
Biri deyir: Özümü dərk etmişəmsə — varam; biri deyir: Düşünürəmsə — 
varam; biri deyir: İstehsal eləyirəmsə — varam; biri deyir: Fəaliyyət göstərib 
özümü təsdiq eləyirəmsə — varam; biri deyir: Cinsi əlaqəyə girirəmsə — 
varam; biri deyir: Baş kəsirəmsə — varam; biri deyir: Allah məni var sayırsa — 
varam... Mən Safruhsa deyirəm: Ləyaqətliyəmsə — varam; ləyaqətsizsənsə, 
neyləyirsən - elə — yox olsan yaxşıdır! 

*** 
Maddi ehtiyac içində qanacaqlı yaşamaq — asandır; maddi ehtiyacsızlıq içində 
qanacaqlı yaşamaq çətindir. 

*** 
İnsan ölümün soyuq nəfəsini duyanda daha bir kef çəkmək barədə deyil, “Kaş 
düz yaşamış olaydım!” deyə düşünür. Bu — mütləq saflıq eşqinin ölməzliyinə, 
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insanın mahiyyətcə Mütləqliyinə, başqa sözlə, İnam Ata Təliminin həqiqiliyinə 
işarədir. 

*** 
      Dahilərlə dolu dünyada insan azlığı dahilərə heyranlığımı azaldır. 

*** 
Suçun bağışlanması suçsuzluğa ümid bəsləməkdir, suçsuzluğun mümkünlüyünə 
inanmaqdır, suçsuzluğu sevməkdir... 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
20- ilin Yağış — Köçəri ayları.  

 
 
 

MEYARSIZLIQ 
(İçsəs) 

 
                          Süslü yaşamaq — anti-insaniliyin ünvanı. 

*** 
Aspaziyaını başa çıxardan, Batı ilyazarlarının (tarixçilərinin) iddia etdikləri 
kimi, bu geyşa-xanımın ağlı deyil, Periklin geyişən yerləri oldu.  

*** 
Ən uğurlu zarafatlarımda belə, anlayıram ki, zarafat böyük kişilərin işi deyil. 

*** 
                         Anlamdan artıqsa nə söz olmalı, nə yaşam... 

*** 
“Xalqı sat — dolan” “Vicdanı sat — dolan” deməkdir, deməli, xalq-vicdandır, 
fərdin vicdanı. 

*** 
Vicdanı olmayanın xalqı olmur, xalqı olmayanın vicdanı. (Həm etnik xalqı, 
həm sosial xalqı nəzərdə tuturam). 

*** 
Gəlin konuşaq, ancaq mütləq həqiqəti deyə biləcəyimiz konularda konuşaq... 

 
 

*** 
İtlərin kosmopolitizmindən olmaz! — azacıq üzlərinə xoş baxdın, yalını bol 
elədin, təmizliyinə fikir verdinmi — it olduqlarını unudub özlərini tamamilə 
adam kimi aparırlar. 

*** 
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                                           Layiqdi, qəbul deyil... 
*** 

Kef çəkib, fəlakət püskürmək. — Budur alçaqlardan ibarət “yuxarı təbəqə”nin 
işi. 

*** 
Azadlığı yalnız özümüz üçün sevəndə Gündoğan olmuruq, Günbatan oluruq. 

*** 
Dəb — yuxuluların, kalların “aşırı ayıqlıq”, “qabaqcıllıq” iddiasıdır. Yuxu 
dağılıb əsl ayıqlıq gələndə utanmalı olursan, geridə qaldığını anlayırsan. 

*** 
         Bilimin iddiası: Çörək haqqındakı Bilik Çörəkdən çox qürrələnir... 

*** 
İnsan əyiləndə — Təbiətdən çox-çox aşağılara əyilir, qalxanda — Tanrılardan 
yüksəklərə qalxır. 

*** 
Keçmişlərə haqq vermək: Hərcayi düşüncə hərcayi danışığa keçir, hərcayi 
danışıq — hərcayi işə. Ruhani düşüncə ruhani sözə, ruhani söz ruhani işə 
çevrilirmiş... 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

13 Çiçək — 23 Od, 21-i il. 
 
 

ƏRARVADLIĞA  ÖYGÜ 
(İçsəs) 

 
Ailə Mütləqin təzahürüdür. 

Asif Ata 
 
“Çılpaq insan — yoxdur” (Safruh), “Ailəsizlik — sürülükdür” (Asif Ata). 
Ərarvadlıq (Ailə) — insan geyimidir. 

*** 
Sevgiliylə arvad (ər) birləşməlidir. Arvadın (ərin) şıltağına, tikanlarına, kələ-
kötürlüyünə dözməli, bunları azaltmağa, yoxaltmağa çalışmalı. 

 
*** 

Sevginin çalğısına oynayıb sevgilinin dalınca uçmamalı, arvaddan qaçmamalı. 
*** 

Sevgi — şıltaqdır, şıltaqlıqdır, kefdir, kefcillikdir. Çünki hər sevən — Məcnun 
deyil, hər sevilən — Leyli deyil. 
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*** 
Ərarvadlıq — ruhani yükdür — çəkənləri böyüdən — Məcnunluğun, Leyliliyin 
cövhəri. 

*** 
Ərarvadlıqla nəticələnməyən və ömür boyu sürməyən sevgililik — 
yüksüzlükdür, yüngüllükdür. 

*** 
“Yer üzündə” sevginin “yoxluğunu” aləmə car çəkənlər də yenə “sevənlərdir”, 
ərarvadlar deyil; sevgini yaşadan da yenə ərlərdir, arvadlardır. 

*** 
Məcnun Leylinin əri olmalıydı — Qeysliyə qayıtmadan; Leyli Məcnunun 
arvadı olmalıydı — Leyliliyini itirmədən. 

*** 
Məcnunla Leyli ərarvad olmazdılarsa, onların sızıltılarının anlamı olmazdı, 
yalanı olardı. Mən onları doğruçu sayıram və buna görə də aralarında nikah 
bağlayıram. 

*** 
Başqa cür olduqda, sevgi — yüksüzlüyün, yüngüllüyün, hətta pozğunluğun 
pərdəsi olur. 

*** 
Niyə deyirlər: Məcnunla Leyli qovuşa bilməzdilər? Şair niyə deyir: “Cövr et 
mənə”? Xalq da deyir: “...Adını eşit, üzünü görmə”. Niyə belə? 
Safruh deyir: İdeya obyektə aralıdan (məsafədən, uzaqdan) xasdır. İllər ötür, 
Safruh artır, yetişir, “İdeyanı obyektin özündə görən gözlüdür” deyir və 
Leyliylə Məcnun arasında nikah bağlayır. 

*** 
Ulu Peyğəmbərin — Asif Atanın Sözü də bunun təsdiqidir: “Kişi bir dəfə 
evlənər, onunla da qurtarıb gedər”. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

24 İşıq ayı, 22- il.   
 

ÜZƏRİ   və   İÇƏRİ 
(Haray) 

 
Bir yandan Din gəlir, bir yandan Batı. Mən bunların heç birində nəfəs ala 
bilmirəm. Onlarsa — gəlirlər! 

*** 
                      Hər gün işığım, havam bir  az daha azalır. 
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*** 
Asif Ata neyləyəcək?! Onun Özündən sonrakı bu sınıq-salxaq Ocağı 
neyləyəcək?! Yalqız Soylu neyləyəcək?! 

*** 
“Gələnə, gələnlərə qarşı durma!” deyir Ötkünün öyrənib mənimsədiyi bilgəlik. 
— “Gələn — üzəridir, üzərdəkidir; iç, içəri — dəyişməzdir, sonsuzdur, ucadır, 
gözəldir...” 

*** 
“Üzəri” ilə “İçəri”ni necə ayıraq bir-birindən (“zahiri” ilə “daxili”ni)? Bunların 
heç biri tam dolğun, bütöv yaşam deyil axı ayrı-ayrılıqda. 

*** 
Mən üzərimdə başqa qadınlarla mazaqlaşıb, içərimdə arvadıma sədaqətli ola 
bilmərəm axı! Üzərimdə sərvətsevər olub, içərimdə zəhmətsevər ola bilmərəm; 
üzərimdə musiqi ruhaniyyatı və bununla bir vaxtda içərimdə şəhvət?.. 

*** 
Bütün bunlar və bu kimi hallar — İçərini ələ salmaqdır. Halbuki nəinki İçərini, 
heç Üzərini də ələ salmaq olmaz. 

*** 
Üzəri ilə İçəri — eyni insan halının yalnız şərti olaraq ikiyə “ayrılmış” 
qatlarıdır.  
                                                       *** 
Dışarısı pozulmuş kəs ağlayaraq, ya tövbə edərək özünə qayıda bilər; İçərisi 
pozulmuş olan haraya qayıdacaq? 

*** 
      “Bu dil ki ona mənzil idi — qaldı viranə!  
       Heyran, əzm eyləsə yar, dəxi harə qayıtsın?!” 

*** 
“Özün Din olma, Batı olma — olmaq istədiyin ol” deyir Ötkünün öyrənib 
mənimsədiyi bilgəlik. 

*** 
Mən dünyaya yad gözüylə baxmaq istəmirəm axı! Yadlar içərisində, yadlıq 
içərisində yaşamaq istəmirəm. 
 
                                                       *** 
         Yadlar, Yadlıq isə — yoluxucu, yayılıcı xəstəliklərə çevriliblər. 
                                                       *** 
        İnam Ata (Asif Ata) yoluxucu, yayılıcı Doğmalıq yaratmaq istəyirdi. 

*** 
                    Bunu isə saz Ocaq yarada bilər sağ Öndərlə. 

*** 
                    Dünya — ölümsüz, bircə; Öndər gedimli-gəlimli...  



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 201

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

12 Çiçək, 24 il. Atakənd 
(12.IV. 2002. Bakı). 

 
 

İLAHİ, İLAHİ!.. 
(Cikkə) 

 
 

Ümumdünya Kef Konveyeri: «Türkiyənin 
2004-cü ildə turizmdən 10 milyard ABŞ 
dollarınca gəliri olmuşdur. Bunda ölkə 
yalnız filan-filanlardan geri qalır. Gələn il 
bu göstəricinin üçqatına çıxacağıq». Rəsmi 
qaynaqların fəxrlə havaya üfürdükləri 
bilgilərdən. 

 
                              İlahi! Kef varsa, Sən yoxsan. 

*** 
İlahi! Kef çəkmək olmaz axı – əməkçi zillət çəkirsə öz «normal yaşamında». 

*** 
İlahi! Bu Yer üzündə bütöv bir Kef Səltənəti var – təsvirində Məhəmmədlərin 
belə aciz olduğu – Sənin bütün sifətlərinə, nəsihətlərinə zidd. 

*** 
İlahi! Onlar mənə də ziddirlər Sənə olduqları qədər; Sənə – gözardı, qiyabi; 
mənə – gözümün qabağında, əyani. 
 

*** 
İlahi! Sən məni dağıdıcı olaraq yaratmısan, ancaq dağıdıcı imkanı verməmisən 
mənə. Odur ki, Kef Səltənətinin sakinləri tərəfindən özüm dağım-dağımam… 

*** 
İlahi, İlahi, İlahi! Səs ver, soraq ver! Zibilyığan Gültamamın qızı İlahə mələklər 
qədər gözəl idi. Kef Səltənətinin sakinləri onu zibilə döndərdilər. 

*** 
«İlahi, İlahi, İlahi…» Göz yaşıyla, sinə dağıyla, baş alovuyla yazıram mən bu 
sözü. 
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*** 
İlahi, mən Sənin bütün Sözlərinin sinədəftəriyəm; yuxumun hansı çağında 
qaldırıb sənin hansı Sözünü soruşsalar, əzbərdən deyərəm. İlahi! Bəs sən 
mənim kitabımı oxumursanmı? Oxumursansa, məni bu Yer üzünə niyə 
göndərmisən?!… 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
16 Od ayı, 27- il. İnam Evi 

 
 

FİRƏNG SƏLTƏNƏTİ 
(Haray) 

 
Mənimlə olmaq həm üz ağlığıydı sənin üçün, həm də gün ağlığı. 
Sən bunu anlamadın, ona görə həm günün qara oldu mənimlə, həm də üzün. 

*** 
               Anlamağın qaranquşları olan göz yaşları çox gecikmişdi. 

*** 
               Həqiqət həmişə təzə-tər olur. Həqiqətsizlikdir əskiyən, ölən. 

*** 
Ölümün yaxınlaşdığını görən həqiqətsiz dəhşətlənib ağlayır. Belə anlarda 
ağlayan onun içindəki həqiqət imkanıdır.  

*** 
Belə anlarda həm də bugün işığıyla bugün qaranlığı qarşılaşır; fərqdən göz yaşı 
əmələ gəlir – istiylə soyuğun qarşılaşmasından tərləmə baş verdiyi kimi. 
 

*** 
Xəyanətçi, qanadsız qadın – firəng elədi məni; mən Russo olmaq istəmirdim, 
türk olmaq istəyirdim. 

*** 
Xəyanətçi, ikiüzlü, səbatsız qardaş – firəng elədi məni; mən Dode olmaq 
istəmirdim, türk olmaq istəyirdim. 

*** 
Xəyanətçi, müxənnət dost – firəng elədi məni; mən Fuşe olmaq istəmirdim, 
türk olmaq istəyirdim. 

*** 
Xəyanətçi, ikiüzlü Amaldaşlar – firəng elədilər məni; mən Taleyran olmaq 
istəmirdim, türk olmaq istəyirdim… 

*** 
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Səhv ayrı – suç ayrı; büdrəmə ayrı – yıxılma ayrı; qələt ayrı – xəyanət ayrı; üz 
ayrı – iç ayrı… Türk ayrı – firəng ayrı… 

*** 
«İnsan haqları» – firənglər üçündür, firəngliyin keşiyindədir; türklüyə qarşıdır. 

*** 
Xəyanətçini öldürməkmi? Firənglərin kitabları belə müalicə tədbirləriylə dolub-
daşır. 

*** 
«Türk» – «insan» deməkmiş, «birüzlü» deməkmiş – Asif Atanın təyinindəki 
anlamda, - yoxsa mən türkçü olmazdım. 

*** 
«Türk» – «həqiqət» deməkmiş, «sədaqət» deməkmiş həm də, - yoxsa mən 
türkçü olmazdım. 

*** 
Türkün «vətənsizliyi» də həqiqətliyindən və Asif Atanın təyinindəki 
insanlıqdan irəli gəlirmiş – bilməmişəm, qanmamışam, donquldanmışam onun 
bu halına qarşı. 

*** 
«Türkün sözü» deyimində işarə vurulan türk idrakının körpəliyinə, «geriliyinə» 
görə də öz «qabaqcıl millətçi idrakımla» utanc duyğusu keçirmişəm vaxtiylə!.. 

*** 
Atatürk özünün «Öncə Vətən!» harayıyla türkün firəngləşməsinə yaradı – 
məcburən. Çünki vətənə görə nəyəysə dözməli, nəyiysə udmalı, udqunmalı 
olursan. Türklər köçəriliyi bundan üstün tutdular. Bu – «Öncə Ulus!» 
(ərdəmlik, kişilik) deməkdir əslində. 
 

*** 
İç türkü və üz türkü. İç oğuz və üz oğuz… Asif Ata iç türklük (insan, həqiqət) 
carçısıydı, ancaq üz türkləriylə əhatə olunmuşdu və onlardan iç türkləri yarada 
bilmədi; Ulu babası Zərdüşt kimi «Yüz Evlad!» deyə-deyə gəldi və əliboş 
getdi; sağlığında başına yığışmış yüzlərcə üzdən Ocağında, demək olar, qalan 
olmadı… 

*** 
Həqiqətə, İnsana Peyğəmbər gəlmir (o birilərinə gəlir…) – Asif Ata bunu 
bilməmiş deyildi. 

*** 
Asif Ata – üzlərin Peyğəmbəri oldu (biolojilərin), İnam Ata – içlərinkidir 
(ruhanilərinki). Buna görə O, «İnam Ata» adlanmağa tələsmirdi… 

*** 
İnam Ata – olmasını mənim arzuladığım Türküstanın – Türklər səltənətinin 
Peyğəmbəri, Atasıdır. 
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*** 
Atatürk – bioloji Türküstan yaratmağa məcbur oldu; Asif Ata – bioloji 
Türküstanın Peyğəmbəri oldu. 

*** 
Bioloji Türküstan – Firəng Səltənətinin bölgələrindən biridir. Bir biçimdə, bir 
licimdə… 

*** 
Firəng Səltənətinin çiçəklənməsi Türk Səltənətinin çöküşündən yarandı. 

*** 
«Bəşəriyyət» – Firəng Səltənəti əhalisinin adıdır. 

*** 
…Asif Ata xalqla görüşlərində hərdən deyərdi: «Heç olmasa, bircə saat 
həqiqətlə yaşayaq!» 

*** 
İndi mən də «bircə saatlıq həqiqət» naminə çəkirəm bu harayı. Mübarizə isə 
davam eləyir, Ocağımızın odu sönməzdir… 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
                                                        19 Od ayı, 27- il. Atakənd. İnam Evi. 
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QANACAQ və MƏDƏNIYYƏT 
(Içsəs) 

 
Qanacaq ayrıdır, Mədəniyyət ayrı. Qanacaq – qarışıqdır, Mədəniyyət – sistemli. 

*** 
             Qanacaq - əsasən içdən gəlir, Mədəniyyət - əsasən üstdən. 

*** 
Qanacaqlı olmadan da Mədəniyyətli olmaq olur, Mədəniyyət olmadan da 
qanacaqlı olmaq olar. 

*** 
Mədəniyyətli olmamaqla Mədəniyyətsiz olmaq bir deyil: birinci – tərbiyə 
almama deməkdir, ikinci – şərə qulluq eləməkdir. 

*** 
Atamız var olsun! 

 

                                            22 Xəzan (VIII ay ) 28 –il.  
                                                               Atakənd. İnam Evi. 
                                                               (22. X. 2006. Bakı). 

 
 

 
EŞQ və AĞIL 

(İçsəs) 
 

Hər kəsin Ağlı da var, Eşqi də. Bu, “Daşdəmirin yumşalması” məsələsidir. 
                                                      *** 
Eşq topuğa vuranda ağıl başdan çıxır – Daşdəmiri yumşaltmaq gərəkir.  

*** 
Eşqin alçaldılmamış işlət ağlını – onun gözəlliyi, hünəri Eşqinkindən az deyil.  

*** 
Beynəlxalq sizi boğanda – xalqdan yapışacaqsınız. Bu tutalqa isə 
boğulmadığınız çağlarda yaradılır. “Yüz gün yaraq – bir gün gərək”  Yəni: 
yaraq gərəkən  gündə yaradılmır... 

  *** 
Atamız var olsun! 

 

                                 31 Xəzan (VIII ay) 28 – il. 
                                                                   Atakənd. İnam Evi. 
                                                                    (31. X. 2006 Bakı).  

KİŞİ və QADIN 
(İçsəs) 
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Kişidən insanlıq yağar və əsasən yağır da. Ən çox ona gəlib insanlıq.  
*** 

Anlamı daşıyan odur, Anlam onda yaşayır. Buna görə də o –bütövdür, özəl, 
ayrıca təyinə sığmır, məsələn, “dadlıdır, şirindir, budludur, baldırlıdır, qalın və 
nazik  dodaqlıdır, incə bəllidir” deyilmir onun haqqında. Deyiləndə də bunlar 
mənəvi - ərdəmlik anlamı daşıyır, utilitar anlam yox.  

*** 
Son vaxtlar kişini yerindən oynadırlar, ona boya yaxırlar, ora – burasına sırğa – 
mırğa taxırlar, bəzək-düzək vururlar, saqqalı – xəttiylə oynayırlar. 

*** 
Bələsi kişilikdən çıxıb, “arvad – uşaq” səviyyəsinə enir. 

*** 
Asmalardan əyilən  budaq, üstündəki yükü töküb, yenidən qalxır – şax olur, kişi 
olur – insanlığı ifadə etmək üçün. 

*** 
Deməli, o yalnız alçalanda qadına oxşayır, yalnız  yüksələndə kişi olur.  

*** 
Qadını isə yalnız yüksəltmək istəyəndə kişiyə oxşadırlar. Və o, qadın ola 
bilməyəndə - “erkəktükəzbanlaşır”. 

*** 
                Deməli, istər – istəməz, böyüklüyü kişidə axtarırılar.  

*** 
Ancaq, necə deyərlər, “ tərpətməsən yaxşıdır” və hər  “daş öz yerində ağırdır”. 
“Ağır – yənı sanballı, “sanballı” – yəni insani... 

*** 
Kişidən insanlıq yağar. Çox yağaydı kaş! Çoxundan yağaydı kaş! Hamsından 
yağaydı! 

*** 
Mən də bu düşüncədəyəm ki, “ qadın kişi üçündür”, ona “verilib”, əksinə deyil, 
paralel deyil. Çünki burada birlik gərək, Birlik də bundadır. Birliyin pozulduğu 
zamanlar üçün mən heç nə duya  və deyə bilmərəm. 

*** 
Atamız var olsun! 

                                                       17 Ata (VII ay) 28 – il. 
                                                                         Atakənd. İnam Evi. 

                                                                          (17. IV. 2006. Bakı). 
AILƏ - KIŞI – QADIN 

(İçsəs) 
 
Sabir Yanardağ idrakına mənim inamım: Yozucusu Sabir Yanardağ olmayan 
sözü yozulmuş saymaq olmaz.  
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*** 
Yaşamaqdan  yorulmuşam, indi dincəlmək istərdim.  

*** 
Ailə - qadın üçün gendir; çox vaxt o qədər gendir ki, qadın  onu da doldura 
bilmir. 

*** 
Ailə - kişi üçün  azdır, dardır; azdir – iş kimi, dardır – meydan kimi. 

*** 
Əsl qadın - ailə ilə birdir, əsl kişi – dünya ilə birdir. 

*** 
Qadın qadınlığından nə isə itirməsə, ailə dışına çıxa bilməz; kişi nədə isə 
balacalaşmasa, ailəyə sığışa bilməz. 

*** 
Ailəyə sığmamaq ailəni aşağılatmaq anlamına  gəlmir. 

*** 
Ailəni dolduran qadın – dünya ilə birdir, təndir. Öz uca  anlamına çatan ailə - 
kisinin dünya ilə birliyini əngəlləmir.  

*** 
 Ailənin Uca Anlamı Dünyanın Uca Anlamına doğmadır; onlar bir kökdəndir 
və  bir üfüqə doğru gedirlər. 

*** 
Nəyin bahasına olur- olsun, hətta həyadan keçməklə, hətta dava–dərman 
hesabına, qırx - əlli yaşından sonra da doğmaq, ana olmaq istəyi – 
insansevməzlikdəndir, amalsızlıqdandır, Ocaqsızlıqdandır. 

*** 
          Beləsinin bioloji nisgilini  anlayıram, eşqini isə görmürəm. 

*** 
Ana - kutsal  ola bilər – uşaqlarının atasına xəyanəti yoxdursa. Ata da kutsal ola 
bilər - uşaqlarının anasına xəyanəti yoxdursa. 

*** 
İnsan əməyinin yaratdıqları insanın ehtiyaclarından qat - qat artıq dərəcədə 
insanın əyriliklərinə xərclənir.  

*** 
          Tikilidə hər daş – öz yerinə hörülür, hər daş bircə dəfə hörülür.  

*** 
                     Doğa  - bizim anamız , biz  doğanın öyrətməni. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
TƏRBİYƏÇİLİK 

(İçsəs) 
 
O mənim əlimi tutdu, mən də onun əlini tutdum. Ovuclarımız qucaqlaşdı, 
qovuşdu.  
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*** 
Bu təmas onun mənə müqəddəs bir payı idi, mən bu paya möhtac idim.  

*** 
                     O, varlı idi, mən yoxsul. O, lalın dilini anlamışdı.  

*** 
Onun da bu təmasa ülvi bir ehtiyacı vardı. Onu anlamaq olardı; mən də onu 
anladım.  

*** 
İkimiz də arı idik və suçsuz idik – məncə, çünki bulanmamışdıq, duru idik. 

*** 
O, körpə idi, mən qoca; o, körpə həddini aşmadı, mən qoca həddimi. 

*** 
Dizimizin dibində dayanıb, dizimizə dayaqlanıb, aşağıdan-yuxarı üzümüzə 
baxan Təbiətin qabarmış saçlarına sığal çəkdik. 

*** 
              Beləliklə, bu ələdüşməz məqamın gözəlliyini qoruduq. 

*** 
            Bununla da biz həqiqəti diri canlar, canlılar üstə yaşatdıq. 

*** 
Bizim xəyanət eləməyə kimsəmiz də yox idi – nə mənim, nə onun... 

*** 
               O məni qınadımı, qınayacaqmı? Məncə, yox. 

*** 
                           Bu qənaət mənim inamımdan irəli gəlir. 

*** 
O məni qınayacaqmı haçansa? O qınasa da, mən qınamayacam (nə özümü, nə 
onu); mən gözləyəcəm – yaz gələni. 

*** 
Mənim gözlədiyim (həqiqətin dərki) Yazla (yəni qızla) gələrmi, gələ bilərmi? 
Gələydi kaş!.. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

                                                                                 30 Çiçək ayı 30-il.
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Beşinci boğça: 
 
 

Y U R D,  U L U S 
 

Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 

 
 
 
 

KÜSMƏ  MƏNDƏN,  AZƏRBAYCAN! 
(İçsəs) 

 
Ürəyimin sağ qalması üçün qolumu və ya qıçımı verərəm... Türkiyəm üçün 
Azərbaycanımı qurban verərəm; Azərbaycanımınsa da sağ qalması üçün 
Türkiyəmdən keçərəm. 

*** 
Yurdu aldadırlar — ölmürlər, öyünürlər. “Oğlumu orduya yazdırmışam, ancaq 
yançağımın altında saxlayıram; müddəti çıxandan sonra çıxaracağam çax-
çuxunu eləsin”. 

*** 
“Azərbaycan dili” — Dünyanın Türkə qurduğu tələlərdən biridir. Qeyrətimizlə: 
Dünya — dəyirmanın çaxçaxına dönməli, Türk — özünə. 

*** 
                               — “Az. dili”nə nifrətim var. 
                               — Nə qədər? 
                               — Türk dilinə sevgim qədər. 

*** 
        “Az. dili” — yiyəsinin xəbəri olmayan qabağıaçıq şalvara oxşayır. 

*** 
“Az. dili”ndə yazılmış mətni yox, “Azərbaycan dili”nin özünü türkcəyə 
çevirməli. 

*** 
Deyirlər şirlə pişik bir fəsilədəndir. Bu baxımdan, dilimizin “türk dili” 
adlanması şirə bənzəyirsə, “Az. dili” adlanması pişiyə bənzəyir.  

*** 
Əfəllərdən oluşan toplumdan (“xalqdan”) qorxmaq gərək — o, yaxşı diktatura 
— Əhrimən diktaturası alətidir. 
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*** 
Bizdə (Azərbaycanda) bizdən Güneyin də kitabı satılır, oxunur, Quzeyin də, 
Gündoğanın da kitabı satılır, Günbatanın da; öz kitabımızsa gözə dəymir — nə 
bizdə, nə də bu cəhətlərin hər hansı birində. Bu o deməkdir ki, dünyada da, 
bizdə də hamının Ağlı işləyir, İradəsi yeriyir — bizimkindən başqa.  

*** 
                        Diaspora xanımın Lobisindən it iyi gəlir. 

*** 
Adlarımız 750-ci il Talas yenligisinin, soyad şəkilçilərimiz Türkmənçay 
yırtıcılığının nişanələri və yaşadılmasıdır. 

*** 
             Bu soyadlar ki bu gün daşıyırıq, silər soyumuzu ilsıramızdan. 

*** 
            Bakıda türklük toplantısı yapdıq — Böyük Səhrada xizək çapdıq. 

*** 
             İçində təkəm-seyrək türkcə də sözlər olan dilə “Az.dili” deyilir. 

*** 
Bizdə — Azərbaycanda yarımaylıq əməkhaqqına “avans” deyirlər, aylıq 
əməkhaqqına “paluçka”. Birisi mənə bir Azərbaycan-lı göstərib: “Bunun adı 
Avamis Palçuqadır” desə, inanaram. 

*** 
“Azərbaycan dili” — yarasa dilidir: Quş görəndə qanadını göstərir, siçan 
görəndə quyruğunu. (Ərəbə, farsa — söz ehtiyatını, türkə — cümlə 
quruluşunu). 

*** 
Dili dəyişmək xalqı dəyişməkdən çətindir. Məsələn, “Azərbaycan dili”ni — 
(adını yox, özünü) dəyişdirib türkcələşdirmək “Azərbaycan xalqı”nı türk 
eləməkdən çətindir... 

*** 
“Azərbaycan xalqı”nı türkləşdirmək “Azərbaycan dili”ni türkcələşdirməkdən 
asandır. Bu yol ilə də gedilməlidir: çağdaş Türkiyə türkcəsi bütün Azərbaycan 
(və bütün Turan) məktəblərində 1-ci sinifdən başlayaraq, bir “xarici dil” kimi 
tədris edilməlidir. Türk Birliyinə çatmağın yolu budur. Böyük Türk Sabahı — 
insaniliyə, ümumbəşəriliyə xidmət edən, Hürmüzlük əməli. 

*** 
Azərbaycan indi elə haldadır ki, ona “müəllim”dən aydın olmaz, “cənab”dan 
başçı olmaz. 

*** 
Azərbaycan “müəllim” və “cənab”larının qoçaqlığından indi Azərbaycanın 
paytaxtı İsmayıllı rayonundakı “İvanovka” kəndidir — qalxoz iminnim Qalinin, 
Nikitin... 
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*** 

İçində türkcə söz olmayan “Azərbaycan dili”ndəki cümlənin anasını söymək 
gərək! 

*** 
Mən Azərbaycan xalqını qananam, danan yox. Eləcə də hər bir başqa xalqı, 
eləcə də hər bir fərdi, eləcə də bəşər sivilizasiyasını... 

*** 
                                 Neft Azərbaycanı məhv edəcək. 

*** 
Torpaq Azərbaycanı dirildəcək — Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağı sönməsə, 
yansa. 

*** 
                                          Ədəbiyyat — dilindir. 

*** 
Çin üçün “Hun” idik, yəni “yad” idik, “çölçü” idik, “avam” idik; Ərəb üçün 
“Əcəm” idik, yəni “naşı idik”, “xam” idik; İran üçün “Turan” idik, yəni 
“savadsız” idik, “nadan” idik, “qanmaz” idik... Batı üçün — heyvanıq; Rusiya 
üçün yemik, sümüksüz ətik... 
Bu onların yaxmalarıydı. İndi özümüzü, Özümlüyümüzü göstərəlim! — Bu 
deməkdir İnamçılıq ulusal anlamda. 

*** 
“Azərbaycan Şərqin başı olmalıdır!” (Asif Ata); Şərq dünyanın başı olmalıdır! 
Haqq (insanilik) deyir bunu, deməli, belə də olacaqdır! 

*** 
                                  ...Özümdə qüdrət taparam, 
                                  Mən səni millət yaparam! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
5 Yağış, 17 — 10 Şölə, 21- il. 
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ULU  ÜNVAN 
(İçsəs) 

 
Deyəsən, millətin “böyük-kiçikliyində” “Tanrı dağına baxıb yağır qarını”. 

*** 
Millətçilik pisdir?! Bəs anti-millətlik? Əslində: Millətçilik anti-millətlik 
insansızlığına qarşı düşünülmüş qalxışmadır.  

*** 
            Xarici dil, adından da göründüyü kimi, xaric üçündür. 

*** 
                 Saz —uyğunlaşmaz, uyğunlaşdırar — özünə. 

*** 
Atatürk — Saz kimidir, Saz — Atatürk kimi. Mən bunların hər ikisi haqda eyni 
duyğuyla düşünürəm. 

*** 
         Bakıdan gözəl Azərbaycan, İçərişəhərdən gözəl Bakı yoxdur! 

*** 
         Gözəl — yəni Doğma. Doğma — yəni cənnət, uçmaq. 

*** 
Mən orada yaşayıram, orada işləyirəm. Mən “Azərbaycan-lıların” 
Azərbaycanında, Bakısında, İçərişəhərində yox, öz türk Azərbaycanımda, öz 
türk Bakımda, öz türk İçərişəhərimdə yaşayıram, işləyirəm. 

*** 
Mənim üçün Türk Dünyasından gözəl cahan, Azərbaycandan gözəl Türk 
Dünyası yoxdur. Gözəl — yəni doğma.  

*** 
                 Ey Sevgim, Sevgilim Bakı! Ey içim, İçərim Şəhər! 
                 İçimdən səsləyirsən məni hər səhər! 

*** 
Çovğunda, sazaqda isti-ilıq, bürküdə kölgəli, sərin — içim, İçərim Şəhər! 

*** 
Bu əllər bu qızındır, bu ayaqlar da; bu tellər bu qızındır, bu dodaqlar da; bu 
bellər bu qızındır, bu yanaqlar da... Bu qızın özü mənim sevgilimdir... Beləcə 
də Bakı şəhəri — mənimdir, mənimkidir başdan - ayağacan! 

*** 
Türkiyəni türk dili qədər sevirəm. (Bax: Safruh. Oğuz yönü. Bakı, 1997, s. 
285.) 

*** 
Son ucda: Torpağı türkə bağlayıram (türkü torpağa yox). Və: “Öncə — Ulus” 
deyirəm. 

*** 
Heç kəsə qürbət ölkə olmaq istəməzdim. Bu — mənim xalqımın da xislətidir. 
“Burda bir qərib ölüb, Göy kişnər, bulud ağlar” sözü bunun təsdiqidir. 
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*** 
Türkel — Bütün Azərbaycandır, “Oğuz yönü” kitabının Önsözündə yazıldığı 
kimi; və bu Yurd ərazisi — Türkiyənin bir parçasıdır. Mənim Vətənim həmin 
bu Bütövdür, həmin bu Bütövlükdür. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Od ayı, 18 — Xəzan ayı, 19- il. 

 
 

 
MİLLƏT  və  ALLAH 

(İçsəs) 
 

Çoxallahçılıq pis şeydir — bir millət içində. Onu bir millətin içinə yalnız yağı 
məkri əkə bilər. Ayıq ol, Millət! 

*** 
          Ümmətçilik anti-millətçilikdir, anti-millətçilik anti-insançılıqdır. 

*** 
Çox millətin bir Allahı olanda — ümmətçilikdə — Allah millətlərə yad olur, 
doğma olmur. Ümmətçilikdə Allah ikiüzlüləşir, millət asiləşir. Allahın yadlığı 
milləti Allahda siyasət aramağa sövq edir. 

*** 
Allah öz millətini tanımalıdır; başqa millətlərin də mövcud olması Onu narahat 
etməməlidir. 

*** 
Allah öz millətini sevməli, əzizləməli, böyütməli, qorumalıdır — ata-ana öz 
balalarını sevib-əzizlədiyi, böyütdüyü, qoruduğu kimi. 

*** 
Bala ata-ana himayəsində həm əmin-azad ola bilər, həm doyunca gülüb oynaya, 
uşaqlığını yaşaya bilər, həm də xata-baladan yan keçərək salamat böyüyər. 

*** 
         Ata-ana balanın buyuruğuna uya bilməz. Buna sübut gərəkdirmi?! 

*** 
               Millət — bu nemətlərə öz Allahının baxışları altında çatar. 

*** 
Allah millətin çaldığı havalara oynamamalı, millət Allahın çaldığı havaya 
oynamalıdır. 

*** 
Allah millətin əl buyuruqçusu olmağa başlayanda — hər şey korlanır! Gözəllik 
itir, doğmalıq itir; siyasət eybəcərliyi başlanır. 
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*** 
Öncə — zorakılıq biçimində. Zorakılıq — çətinləşdiyi dərəcədə siyasətləşir. 

*** 
...Yəhudi Allahının öz millətiylə münasibətlərinin öndərlik və doğmalıq çağları 
necə də gözəl idi!.. 

*** 
“Allah” deyə tanıdığımız isə əzəli, əbədi, kamil, sonsuz idrak, inam, 
mənəviyyat, iradə və doğmalıq əsasında öz millətinə bağlı olan Uca Ruhani 
Şəxsiyyətdən başqa bir şey deyildir. 

*** 
Allahların optimal sayı — millətlərin sayı qədər, anlamı isə birdir. Çünki: 

*** 
               Millətin özülü, anlamı, — insandır. Hər bir millətin! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 

18 Günəş (1 ay) 20- il. 
(18. III. 1998). Bakı. 

 
 

TAPMACA 
(İçsəs) 

 
Xalqın padşahı Günəş kimi parladıqca Xalq özümlüyünü itirir. 

*** 
Parıldayan padşahın başçılığı altında Xalq Xalq olmamaq Müstəqilliyinə çıxır; 
Xalq olmaq yükündən Azad olur. 

*** 
Nəinki “türk türkü sevmir”, habelə, türk türkdən sevgini qəbul da eləmir. 

*** 
Parıldayan padşah kimi təəssübçüsü olan ölkə əhlinin özgə havasına oynaması 
— anlaşılmazdır. 

*** 
Həqiqət az oxunan çox dəyərli kitaba oxşayır. Onu kimsəyə satmaq üçün çox 
oxunan dəyərsiz bir kitaba qoşmaq lazım gəlir. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Od ayı, 22- il. 

ÖZÜMLÜK 
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(İçsəs) 
 
“Ölmək” — mənim üçün alçaldıcı deyil. “Vəfat etmək” sayğısını gərəksiz 
sayıram; özüm üçün və sevdiklərim üçün sayğısızlıq sayıram. 

*** 
Nəniki Safruh, hətta Asif Atanın Özü də, yaşamının sonu gələndə “vəfat” 
etməyəcək, öləcək. 

*** 
Mən deyirəm: “Türkə türkcə yaxşıdır”. Bu sözü, deyəsən (ya da: son bilgilərə 
görə), üç min dəfə təkrarlamaq gərəkdir. 

*** 
Bunu olumsuz anlamda “millətçilik” adlandırmaq olarsa, mən millətçiyəm. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Yağış ayı, 18- il. 

 
 

SUAL 
(Haray) 

 
Bizim bu qara, yəni heç bir müqəddəsliyi olmayan Bakı şəhərindən Orucov 
Namaz (və ya Namazov Oruc — fərqi yoxdur, ikisi də bir bq.) adlı birisi, deyək 
ki, Mədineyi-Münəvvərədən keçib Məkkeyi-Mükərrəməni ziyarət eləyir və 
mübarək “Hacı” adını alır, olur Hacı Namaz Orucov. Bununla özündə çox xoş 
hallar müşahidə elədiyindən, səyahətini davam elətdirib müqəddəs Məşhəd 
torpağını da ziyarətə gedir, öz ağlını və xoşbaxlığını daha da artırıb “Məşədi” 
kimi bir ada da çatır, olur Məşədi -Hacı -Namaz Orucof. O, öz müqəddəsliyini 
tamamlamaq qeyrətiylə yoluna davam eləyib Kərbəla torpağını öpməklə 
dodaqlarının paklığını artıq dərəyəcə qaldırır və bu, onun mübarək adlar 
zəncirində layiqli yerini tutur: Kəblə-Məşədi-Hacı-Namaz-Orucof. 
İndi mən soruşuram: “Ətrək” günyəsini (“ibni”sini) bunun harasına qoşmalıyıq 
— qabağına, ya dalına? (“Ətrək” — yəni “ət rəngində olan” və ya “ət kimi, 
ətənə kimi” anlamındadır). 
Q e y d: Bu, “Po Leninskim mestam” gəzintilərinin Doğu yönüdür. 
 
 

ALIŞMA 
(Haray) 
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Bir neçə kişi bir qoyun alıb kəsir, öz 
aralarında bölüşürlər. El içində buna 
“alışma” deyilir... 

 
XX yüzilin sonlarında oynanılan 4-5 pərdəli “Quzey Azərbaycan” komediyası. 
Əşxas (Allah, sən saxla!): 
Surət Quseynov: — Ağzında qatıq çalınmış özündənbəy bir oğlan və ya yeni 
günlərin Çingiz İldırımı. Daha doğrusu, “özündən” yox, “Rusiyadanbəy”. 
Gəncə Gəlin Respublikasının başkanı. 

*** 
Əlikram Hümbətov: — “...Bir çömçə də məəə ver” uğrunda mübarizəyə 
atılmış, “bir tərəfimizi erməninin qırdığı günlərdə o biri tərəfimizi qıran” (öz 
sözüdür) Ağayi-Temeer başkanı. 

*** 
Ayaz Mütalimov: — Bütün nitqləri e-e-e-e, ı-ı-ı-ı səslərindən ibarət olan, necə 
deyərlər, “orator” natiqi və ya “12-ci Gecə” (V.Şekspir) qəhrəmanı və ya Bakı 
Rus-Yahudu-Erməni - Qədeş Respublikasının przenti. 

*** 
Rəhim Qazıyev (bəlkə də Qazısoy): — Ciji-Bajı sıralarında bişib-yetişmiş 
gerinal. Şəçi Cici-Bacılar Respublikasının başkanı. 

*** 
Heydər Əliyeviç (və ya Əlirza oğlu) Əliyev: — “Tısbağa, Qoyun və Dəvə” 
nağılının Dəvəsi. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
1993—97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALT  ÜNVAN 
(MÜTLƏQ  ÜNVAN) 

(İçsəs) 
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Fahişəyə xərclədiyinizi Yurda xərcləsəydiniz, cənnət olardı Yurdunuz, orada 
pərilər gəzişərdi, ismətlilər dilənçiləşib fahişələrə əl açmazdılar. 

*** 
Hər bir ulus özünün ulusal özümlüyünü saxlamaq (yaşatmaq) istəyirsə, ulusal 
yaradıcılıqla, o cümlədən sözlər yaratmaqla, tam müstəqil başla tam müstəqil 
yaradıcılıqla arası kəsilmədən məşğul olmalıdır. 

*** 
Dilə ağzım doğmadır, ağzıma dil doğmadır; qərib deyil, yad deyil. 

*** 
Bütün bəşər problemlərinin açarı birdir — İnsanlaşmaq, İnsanlaşdırmaq. Bunu 
türk Peyğəmbəri Asif Ata müəyyənləşdirib.  

*** 
Ulusun salt ünvanı — ulusun özüdür. (Millətin mütləq ünvanı millətin özüdür). 
Bu ünvan zaman-zaman burda da ola bilər, orda da. Buna görə dedim “Öncə 
Ulus!” 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Çiçək ayı, 22- il. 

 
 

AYDINLA  BUDUN 
(ZİYALI  və  XALQ) 

(İçsəs) 
 
Hər bir yaradıcılıq — fonda baş verir — Varlıq fonunda. Fon — təbiətdir, 
xalqdır. 

*** 
        Cism ruhsuz yenə bir az-maz var olur, cismsiz ruh isə heç olmur. 

*** 
Aydınlığın təməli — Xalqla Təmasda olmaqdır. Bu Təmas qırıldıqda Aydın 
çaşır. 

*** 
Xalqla Təmas qoruyur Aydını həyatla təmaslar zamanının adamlaşma 
eybəcərliyindən. 
 

*** 
Xalqla Təmas — dərdlə, yoxsulluqla, həyasızlığa uğramışlıqla, basılıb 
əzilmişliklə, əyilməklə, çirkliliklə, aldadılmaqla, yalanla, şapalaqla üz 
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qızartmaqla... görüşməkdir və bütün bunların içində Günəşə doğru can 
atıldığını görməkdir. 

*** 
Xalq həyatı — peyinliyə, zibilliyə — məişət tullantılarının atıldığı torpaq 
sahəsinə oxşayır — orada nəyin hələ nəfəsi kəsilməyibsə, bitir, boy atır; nəyin 
gücü nəyə çatırsa, o boyda bitir. 

*** 
Xalq o son nəfəsində də özünə Aydının gözüylə baxmır: Aydın alçalır Xalqın 
əvəzinə, Xalq alçalmır; Aydın dərd çəkir Xalqın əvəzinə, Xalq çəkmir; Aydın 
utanır Xalqın əvəzinə, Xalq utanmır. 

*** 
Aydın xalqa yerlik kimi (fon kimi) baxa bilməz, birey kimi (fərd kimi) 
baxmalıdır. (Aydın Xalqı Fərd saymalıdır). 

*** 
“Xalqın fərdləri kiçilməli, ölüb itməli, diləyi gözündə qalmalı, pozğunlaşmalı, 
oğrulaşmalı, avam qalmalı, yada yıxılmalı, zorakılığa uğramalıdır..., mən də bu 
fonda böyük, ölməz, saf, ağ, maariflənib ariflənmiş görünməli, Buxara papaq 
geyməli, həyatdan kam almalıyam...” — deyə bilməz Aydın. 

*** 
Şərait bu cür qalırsa, o keyfiyyətlərə çatmaq Aydınlığa ziddir; Aydının gəlişi 
şəraiti dəyişmirsə, bu keyfiyyətlər Aydını şərəfləndirmir. 

*** 
İnsanların bir-birini sevdiyi, saydığı yerdə peyğəmbər gərəkmir. Aydınlıq — 
imtiyaz deyil, yükdür. Bu baxımdan demiş Peyğəmbərimiz: “Yükümüzdən 
böyük fərəhimiz yoxdur!” 
 

*** 
Atamız var olsun! 

  
10 Şölə ayı, 22- il. 

 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 219

YALQIZ 
(Haray) 

 
                Özümü dünyada yalqız sayıram, yalqızlardan sayıram. 

*** 
“Dünya məni də karvanına götürsün” — demirəm. Əksinə, dünya, özünə 
ümmət axtaran peyğəmbər kimi, hər yetəni karvanına götürür; yalqızların 
varlığı onu əsəbiləşdirir. 

*** 
Dünya ləyaqəti qəribəlik sayır; ən yaxşı halda, ondan bədii əsər mövzusu kimi 
danışır. Yalqızlığı yaradan budur. 

*** 
Dünya fransız yazıçısı Andre Moruanın təsvir etdiyi Tanatos mehmanxanasıdır 
ləyaqət üçün. Əsllik üçün, doğmalıq üçün, bənzərsizlik üçün — Tanatos 
mehmanxanası — bir gecənin içində ağrısız, əyləncəli ölüm. 

*** 
Dünya arsızlıqda eyniləşməyə yüyürür. Öz sifətindən ayrılmaq istəməyənlərdir 
yalqızlar. 

*** 
                                        Yalqızlar yazıqlar deyil. 

*** 
Hırtıldaşa-hırtıldaşa özündən, özümlüyündən ayrılan — eyniləşən dünyaya 
yazığı gəlir yalqızların. 

*** 
...Rus Sovetçiliyi çağında Azərbaycanımız S.M.Kirov adına respublikaydı, indi 
deyəsən AMOKO adına ripablikdir. 

*** 
Padşahımızın eninə-boyuna öyülməsi — qoltuğa qarpız verilməsidir; “Kovxanı 
görüb kəndi basmaq” bicliyidir. 

*** 
Əslində Yalqızlıq heç qəzet mövzusu da deyil. Dünya bütün qəzetləri də 
götürüb öz karvanına. 

*** 
Qəzet də, qəzetçi də dünyaya köks ötürəndir, ağız suyu axıdandır... 

*** 
Dünya dartıb aparır, boğub aparır, sürüyüb aparır, süpürüb aparır, sümürüb 
aparır... Çıxışsa — yalqızlıqdadır. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
13 Ata ayı, 22- il.  
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XİRİDAR  BAZARI 
(Haray) 

 
Bütün Türk Dünyasında mənim üçün rus dilindəki, ingilis dilindəki, bütövlükdə 
“BMT dilləri” deyilən dillərdəki hər hansı radio-televiziya verilişi, kütləvi 
tamaşa, mövzusundan asılı olmayaraq – hər cür uluslararası toplantıdakı 
danışıq – yalnız dildir! Dişarı dil, yad dil – mənə gərək olmayan, mənim 
varlığımı danan dil... Ona qadam ! 

*** 
İnam Ata Ocağının dilində Azərbaycanın adı “Atayurd – Türkel”dir. Bu addakı 
“Atayurd” sözü – Yurdumuzun İnamına, “Türkel” sözü – Ulusumuzun adına 
işarədir. 

*** 
Ocaq, eləcə də Atayurd-Türkel dəyərləri bazarı yaranmalıdır – xiridar kütləsi 
anlamında. 

*** 
                         Satıcının sata bilməsi üçün alıcı gərək. 

*** 
Satıcı, bəlli anlamda, yaradıcı deməkdir. Alıcım əlimdən alınıb, cənab 
Bazarkom, yaradıcılığım sönəcək! 

*** 
                 Bizim bazarın satıcısı – əkinçidir, alıcısı – onun tarlası. 

*** 
Bizim fikir bazarımızı yadellilər, yadürəklilər, yadbaşlılar bütünlüklə 
qamarlayıblar və orada bizim alıcılarımıza yad dəyərlər, qəlp mallar sırınır. 

*** 
Cənab Bazarkom! Bu gedişlə sabah bizim alıcımız: “Mənə mənim istədiyim 
malları sat!” deyəcək. Mənsə öz malımı satmalıyam. Bununçündür bağımsızlıq, 
özgürlük. 

*** 
Bu – o bazar deyil axı! Bu bazarda nırxı satıcı müəyyən etməlidir. Yoxsa o, 
Safruhun “Adam bazarı”ndan seçilməz! (Bax: Oğuz yönü, s. 323). 

*** 
Batı bazarında nırxı əslində alıcı müəyyən eləyir. Orada alıcı satıcının başına ip 
salıb oynadır. Buna görə də onlarınkı adam bazarıdır əslində. Biz isə insan 
bazarı sorağındayıq. 

*** 
                 Odur ki, biz Batı bazarını öyməli yox, döyməliyik. 

*** 
Yadı öymək – doğmaya xəyanətdir, yadlığı döymək – doğmalığı becərməkdir. 

 
*** 
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Hər bir özgürlük, bağımsızlıq – bəlli bir doğmalığı becərmək amacı daşıyır; 
onun anlamı budur, bunsuz o – nəyə gərəkmiş?! 

*** 
Güclülər – iyrənc, iyrənclər güclü olurlarsa, mən güclü olmaq xatirinə 
iyrəncliyi götürməyəcəyəm! Çünki güclü – tərəf deyil, gücsüz – tərəf deyil; 
iyrənc – tərəfdir, təmiz – tərəfdir. 

*** 
Tərəfi iradə müəyyən eləyir. Mən təmiz və güclü olacağam – mənim İradəm 
belədir. 

*** 
Nə qədər ki, Batı dəyərləri Doğuda hakimdir – Batı Doğunun ağası, bazarının 
yiyəsi olacaq; Doğu Batının nökəri, kiçiyi olacaq. 

*** 
Dirçəlmək, Bilinmək, Olmaq istəyiriksə, bizi döyənin qabaqca dəyərini 
döyməli, rədd etməliyik. 

*** 
Batı dünyada Batını döyən heç nə yaymır, Doğunu döyən dəyərlər yayır yalnız 
– dönmədən, usanmadan, utanmadan, çəkinmədən... 

*** 
Batı idrakı döyüş üzərində, cırmaqlaşma üzərində qurulub əzəldən – “Yaşam 
uğrunda savaş” yırtıcılığının əldə bayraq edilməsi buna sübutdur; elə onların 
sənətinin baş prinsipi olan xoşbəxt olmağa çağırış da... 

*** 
Batının son ağsaqqallarından olan B.Rassel öz ata-babalarının bu yöndəki 
düşüncələrini belə ümumiləşdirir: “Mübarizə dünyada yaşamı təmin edən 
hərəkətverici prinsipdir”. Bunun isə adı mübarizədir, özü – dartışma, yortuşma, 
sürtüşmə... 

*** 
Batının başını (daha doğrusu qəlbini) biliklər yeyib yox etmişdir – onu yerinə 
taxmalıyıq, yoxsa bu ölətdən qurtulmayacağıq, öz xiridar bazarımız da 
olmayacaq. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
28 Dözüm günü, Köçəri (XII ay), 

22- il. Atakənd. (28.II.2001. Bakı). 
 

GƏLMƏSİN  O  GƏLƏCƏK! 
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(Haray) 
 

Patefon şəhərliydi, musiqi - kəndli. 
Asif Ata. Ömrüm–Günüm. 

 
Gözəl nəğmə oxuyur Müğənni – Doğmalıq haqda, Əsllik haqda – doğma Dildə, 
əsl Dildə. Evinə gəlir, işinə gedir – olur özgə... Aldadırmış əslləri Müğənni. 
 

*** 
Heyran olur Müğənniyə əsllər. “Əşşi eyy!” – deyə ağzını yumur el Görənin – 
“Böhtan atma, qara yaxma Dahimizə!” 

*** 
             Eldən də əli üzülür Görənin, Nəğmə kimi o da qalır Səhrada. 

*** 
Nəğməni – Görən yaratmışdı; Nəğmə onun özüydü, Nəğmədə özünü 
yaratmışdı. O, öz Nəğməsiylə həmişə hər yerdə doğmaydı. 

*** 
Nəğmə Əslliyi, Doğmalığı, Gözəlliyi görənin, ondan ötrü ölənin qəlbindən baş 
alıb gəldiyi kimi, onun qəlbinə də baş qoyub yatır – bala ananın ağuşunda 
uyuyan kimi. 

*** 
Ax, ey o Nəğməylə ikili oyun oynayanlar! Vay sizin halınıza Doğmalıq 
məhşəri gələndə! 

*** 
Doğmalıq gələcəkmi Yurd boyunca? Əsllik güləcəkmi Bəşər boyunca? 

*** 
                 Gəlməyəcəksə, gülməyəcəksə — gəlməsin o Gələcək! 

*** 
Rəşidlər öləcəkmi, Qaralar öləcəkmi, Müslümlər öləcəkmi Cabbarların, 
Bülbüllərin, Kələntərli Yavərlərin Yurdunda, Sellər Aparanın, Sarı Gəlin 
Həsrətlisinin Yurdunda?! 

*** 
            Bunların Yurdunda onlar ölməyəcəksə, gəlməsin o Gələcək! 

*** 
Ah, ey Əsllər, ey Doğmalar! Susmayın! Soyluya hay verin! Səsinizin tonqalıyla 
xəbərləşin, birləşin! 

*** 
Susamayın özgələrə, yadlara! Aldanmayın özgəçilərə, yadçılara! Bac verməyin 
özgəliyə, yadlığa! 

*** 
Kürəssəlləşməyin, Ulusum, Yurdum! Kürənin Qibləsi yox, Nəğməsi yox, öz 
səsi yox!.. 

*** 
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Zatı qırıqlar kürəsəlləşir, kürəsəlləşdirir. Kürəsəllik – zatı qırıqlıqdır. 
*** 

“Kürəsəlləşmə” – “Bütün ölkələrin proletarları, birləşin!” tipli carların ən 
iyrənc həlməşiyidir. İçməyin onu, Ulusum, Yurdum! 

*** 
Hardasınız, ey Hünərlilər ki, indi tərəqqini Zatı Qırıqlar təmsil eləyirlər?! 

*** 
Zatı Qırıqların ifasınamı susadınız, süfrəsinəmi? 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

23 Sərt ay, 22- il. 
 
                                   

SATRAPLAR 
 
Əhəmənilərin satrapı Atropat deyəsən elə “Əlirzanın oğlu Qeydar Alieviç” 
deməkmiş, bir şəcərəymiş.  

*** 
Azəri ilyazarı (tarixçisi) yazır:  “... III Daranın məğlubiyyətindən sonra 
Makedoniyalı İsgəndər Atropatı vəzifəsindən uzaqlaşdırdı... Lakin təvdirli 
siyasətçi olan Atropat İsgəndərlə münasibətlərini yaxşılaşdırdı və e.ə. 328-ci 
ildə yenidən Midiya satrapı təyin edildi (azəri tarixçisinin dilində “təvdirli” – 
“dahi” deməkdir – S). 

*** 
Məşhur İpək Yolu da Atropatena ərazisindən keçirmiş...”. Elə indiki kimi! 
Oxşarlıq  çoxdur!  

*** 
Satrap  Atrop, Qeydar Aliyeviç dahiymişlərsə, bəs bu Dara nəymiz və bu 
İsgəndər nəçiyimiz görəsən? Sabir Yanardağ demiş, yəqin bunlar “supper 
dahilərmiş”. 

*** 
Azəri ilyazarları satrapları öyə-öyə bizi  satrap xalqı elədilər.  

*** 
                       Mən satraplardan çox, ilyazarları qınayıram. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
                                                                            16.01.26. Atakənd. 

                      
Altıncı boğça: 
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E Y   T Ü R K L Ə R! 
 

Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 

 
 
 

SOY  SORAĞINDA, SOY  QINAĞINDA 
(Haray) 

 
Haralarda tökülüb itmisən, Türk dili?! Gündoğanla Günbatan, Buzlaqla Odlaq 
arasındakı hansı dağlarda, hansı düzlərdə töküb itiribsən öz sözlərini ki, indi 
ərəb, ..., dilisiz anlada bilmirik içimizi bir-birimizə?! 

*** 
                 Dönməzlikdən böyük türklük yoxdur — ulusal sorunda. 

*** 
Ahmet Bican Ercilasunun “Karşılaştırmalı türk lehçeleri sözlüğü”: Batmaqda 
olan gəmi; bəlkə də gecikmiş, ümidsizcəsinə gecikmiş haray, “SOS” harayı... 
Ayğır kimi kişnəməli də ayağa qalxmalı! 

*** 
                     Bütün türk ilsırasını (tarixini) ağladım, güldüm... 

*** 
Türkü`də deyilir: “Sən yoxsan — hər şey əskik, 
    Səninlə hər şey tamam!”— 
məncə, bu söz Dünyanın Türk Ulus`una, özəllikcə də Türk Dilinə dediyidir. 

*** 
Yadellinin (yaddillinin) tərəfinə keçib Torpağımızı təkləməyin. Torpağımızla 
birləşib, yağını, yadellini, yaddillini təkləyin. Dünyada üçcə qüvvə var: Torpaq, 
Yadelli və Yerli. 

*** 
“Türk Xalqımı yaşasın, Türk dilimi?” seçimi qarşısında qalsaydıq, mən 
deyərdim: Türk Dili. 

*** 
                       Özdilsiz xalq xalq deyil — cəmdəklər yığınıdır. 

*** 
       Türk Xalqını sevəndə mənim yaşım gərəyindən nə az olur, nə artıq. 

*** 
Türk Elləri arasına coğrafi-siyasi paz kimi çalınan dövlətciklərin halvasını 
çalmalı. 

*** 
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İnsan gözəlliklərinə dair yazdıqlarımın hamısını türk xalqının oğul-qızlarının 
örnəyində yazmışam. 

*** 
Mənim ilk Müqəddəs Kitabım “türk” sözüdür, bu sözün özüdür. Bu söz mənə o 
qədər zəngin məzmun danışır ki, heyranlıqdan ağzım açıla qalır, dəhşətdən 
gözüm kəlləmə çıxır, təəssüf duyğusundan qolum yanıma düşür...Və bu yöndə 
ağlayanların hamısının dərdlərinə və sevgilərinə qarşı gözüm açılır. 

*** 
Mənim Türkiyəyə sevgim Yurd — Vətən sevgisindən də artıq bir şeydir; 
sözəsığmaz, təsvirə, təyinəgəlməz bir haldır. Bu ölkəyə qarşı yönəlmiş hər 
hansı bir məkrli eyhamın belə, öz ürəyimə uzanan ölümün əli zənn edirəm; 
Atamın üz qoyduğu Torpaq haqqı bundan da artıq!.. (Bax: Oğuz yönü. “Kişinin 
Yurd sevgisi”). 

*** 
Belə bir qatı Yurdçuluq, daha doğrusu, Ulusçuluq (Millətçilik) məni 
peyğəmbərlik taxtından salsa da, mən ondan geri durmaram. 

*** 
...və bu — mənim başqa dünyalara sevgisiz və inamsız olmağımdan, habelə, 
onlardan qorxmağımdan irəli gəlmir. 

*** 
Atatürk deyir: “Doğu uyqarlığından çıxıb, Batı uyqarlığına girməliyik”. 
Məncə, Atatürk İnam Atanın Doğusunu atmazdı, daha doğrusu, İnam Atanın 
Doğusu Atatürkün ürəyincə olardı.  
Habelə, Atatürkün atdıqlarını İnam Ata da atardı.  
Götürmək məsələsində isə fərqlər olardı... Bu da Atalarımızın yaşadıqları 
çağlarla bağlıdır. Mən İnam Atadan başlanan Türk Uyqarlığına çağırıram – 
Mütləqə İnam Sivilizasiyasına. 

*** 
Dünyada türk izlərinin yaşı, qədimliyi-qədimsizliyi barədə: Atilla zirvəydi, 
zirvələrdən biriydi. Dağ silsilələri yalnız zirvələrdən oluşmur. Başkəsənlər 
ilsırasında da. 

*** 
Mənim türkcəyə yanğımı artıran bir də odur ki, mən ilsıra (tarix) boyu və 
dünyanın bütün bölgələrində türk dilini gərəyincə, doyunca eşitməmişəm. 

*** 
Yurdçuluq — bizim ikinci qayğımız olub, əsasən insanlaşdırmaq amacı daşıyır. 

*** 
         Ərəbin Məhəmmədi — peyğəmbərdir, türkün Məmmədi — sərçə. 
 

*** 
       Türkcəni anlamayan “ümumdünya mədəniyyəti” qəbulumuz deyil. 

*** 
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“Gənc türklərə” “jön türklər” deyirmişlər... Babam əzizdir mənə, babamın 
xətası yox. 

*** 
Demokratiya — Türk Dünyasında Qərbin islamıdır. Qərbi islam... 

*** 
            “Şərqi” islam — müsəlmanlıq, Qərbi islam — demokratiya. 

*** 
“İslam” — yəni ağıllarımızın, iradələrimizin üzərində, xaricdə... qurulan, 
xaricdən idarə olunan qüvvə. 

*** 
Türkcənin başı üstündən o yana, bu yana hoppanın dilə az dili, qaz dili, uz dili, 
qız dili və b.k. deyilir. 

*** 
         Türkcə söz yaradan heç bir kəs heç bir vaxt səhv eləmir. 

*** 
Türküm ağlatmağı bacardığı qədər də ağlamağı bacarırmış (türkülər 
dinlədikdən sonra)... 

*** 
   “Türk Ulus`u” — mənim üçün Əbədiyyətin adıdır. Başqasını istəmirəm. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
14 Qar, 18- il —29 Şölə, 21- il. 

 
 

TÜRKLÜYÜN  DUZU 
(Haray) 

 
Türk dili nədir? Türk ağzında dad, türk sinəsində təmiz hava, türk xörəyinin 
duzu, türkün özü... 

*** 
Türklük — dərd üslubudur ən çox — içi təəssüflə, yanğıyla dolu dərd: — “Ay 
adam, atamın üz qoyduğu torpaq haqqı mən səninlə vuruşmaq, səni öldürmək 
istəmirdim“. Türkün bu yanğıdan ötə ideologiyası olmayıb, yoxdur. Olacaqmı? 
Deyə bilmərəm.  

*** 
Mən bilmirəm türk əli niyə qurumur cümlədə türkcə sözü pozub, yerinə 
yabançı sözlər yazanda?! 

*** 
Gündoğanla Günbatan arası — Türkün qan ağlatdığı və qan ağladığı bölgə. 
Mən bu halın hər ikisinə ağlayıram. 
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*** 
Amerikanın, İngiltərənin qorxunc dərəcələrə qədər güclənməsinin bir səbəbi də 
— ingilis dilidir; bu amil onların bütün başqa qüdrət qaynaqlarından qat-qat 
daha önəmli amildir –onlar üçün. 

*** 
Başqalarının, eləcə də Türkün qorxulu dərəcədə gücsüzlük amillərinin birincisi 
— ingilis dilidir. 

*** 
Bu təpəgözləri gücdən salmağın başlıca yolu, başlanğıcı — ingilis dilindən 
imtina etməkdir. 

*** 
                 Ey türklər! Türk sözləriylə düşünün, yazın və danışın! 

*** 
“Türk yüzili” barədə: Dünyanın “başında” türk o zaman dayanacaq ki, türkün 
köksündə İnam Atanın Ocağı yanacaq və başında Mütləqə İnam dayanacaq. 

*** 
Baş bir olmayanda huş da bir olmur; parçalanma, paralanma baş verir. Çağdaş 
öztürkcələşdirmələrin yaratdığı sonuclar kimi. 

*** 
Bəşər qorxduğunu yıxacaq — o nə qədər yenilməz, nə qədər qorxunc olur-
olsun. Allah da olsa, Əjdaha da olsa, Yeddibaşlı Div də olsa qorxduğu. Tanrı 
buna tanık, Əjdaha buna tanık, Yeddibaşlı Div buna tanık — şahid. 

*** 
Buna görə də Vahid, Qüdrətli, Böyük Türkel Dövləti — qorxusaçan olmamalı, 
qorxu qaynağı olmamalıdır. 

*** 
Qara dərili, qırmızı dərili, yastı başlı, qıyıq gözlü, şən əhvallı... Pollar, Roblar, 
Conlar, İvanlar, Stepanlar... arsız, abırsız, vüqarsız, gülünc olduqları qədər də 
qorxunc adsızlar. 

*** 
Türklərin 750-ci ildə Talas çölündə çinlərə qarşı ərəblərlə birləşməsi ermənilik 
idi. Onlar hələ də bunun altını çəkirlər. 

*** 
“Sözün çin olması” — sözün doğru olması deməkdir; “Türkün sözü” — 
“dəlidən doğru xəbər” anlamındadır. Bu deyimlərdəki “çin” sözü — Çin 
xalqıyla bağlıdır, “türk” sözü — Türk xalqıyla. 

 
 

*** 
Türkiyənin ərazicə daha 200 kv.km, əhalicə daha 30 milyon nəfər artması üçün 
türklərin türkcə yazıb-oxuması və danışması yetər — davasız, qansız. 

*** 
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Anıt-Qəbir yalnız Atatürkün deyil, bütün türk xalqının anıtıdır — Atatürkün 
simasında, Atatürk ünvanında. 

*** 
          Atatürk türk ulus`u üçün daim işləyəcək, hünər göstərəcək. 

*** 
          Atatürk — türk ölməzliyinin tanınma çağırışı — paroludur. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
11 Xəzan, 17- il — 16 Yağış, 18- il. 

 
 
 

İÇİMDƏKİ  CANİ 
(Haray) 

 
“İslam ümmətindən, Batı mədəniyyətindən, türk millətindən” sözünün türk 
üçün fəlakəti bir də ondadır ki, ümmət və mədəniyyət — insan yaradıcılığıdır, 
millət—təbiət yaradıcılığı. 

*** 
Dərindən-dərin, uzun-uzun illər boyu baxıb, düşünüb, yanıb-yaxılıb, ölüb-
dirilib gördüm ki: “Maddənin itməməsi, çevrilməsi” qanunu millətə də aiddir: 
Millət itmir, cismən ölmür, dəyişilir; onun ya öz adı, ya da dilinin adı dəyişilir. 

*** 
Ey ölməyən, itməyən türk milləti! Mən sənin üstünə qışqırmaq, səni zopa altına 
salıb döyə-döyə səndən soruşmaq istəyirəm: Niyə öz sözlərinlə düşünmür, 
danışmır, yazmırsan?! Yad-alınma sözlərlə dilini niyə bunca yükləyirsən?! 

*** 
Türk dilində türkcə sözlər alınmaların altında ləhləyir, inləyir, zingildəyir. 

*** 
Addımbaşı, sözbaşı mənim qəlbimə, şəstimə dəyir türk dilinin indiki durumu 
— yalnız özünün yox, dilinin də adına türk deyən kəslərin yabançı sözlərlə 
düşünməsi, danışması, yazması. 

*** 
Özüm də düşünmə, danışma, yazma adamıyam — hara qaçım bu yadlıqların 
əlindən?! 

*** 
İçimdə adamöldürən — cani yetişir. Adamlar insanı eşitmək istəmirlər, adamlar 
insanı tapdamaq istəyirlər. 

*** 
İçimdəki insan deyir ki: Məni doğ! Həyata gətir məni. “Cani” — adamöldürən 
dediyim həmin bu insandır. 

*** 
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Doğa bilməyəcəyin toxumun, içinə düşməsinə gərək yol verməyəydin. 
*** 

Toplum yasası, törəsi (Cəmiyyət qanunları) normal kişilərin cırtdan — liliput 
qalınlarla cütləşməsini haqlı olaraq yasaqlayır. 

*** 
                   Minbir yeni oğuz sözündənsə, bircə yeni Oğuz yaxşıdır. 

*** 
Yeni oğuz sözünü Yeni Oğuz deməliydi, Mütləqə İnamı — Mütləqin Özü.  

*** 
               “İynənin ucu qədər də ikiləşmə olmaması” buna aiddir. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
8 Çiçək ayı, 18- il. 

 
 

TÜRK  YÖNTƏMİ 
(Haray) 

 
İnamsız, özünəinamsız türkçülük, hətta Alp Arslan Türkeş türkçülüyü də — 
cığırdaş türkçülükdür. 

*** 
Üzümüz kimi, yöntəmimiz (üslubumuz, metodumuz) da birdir: Biz 
döyüşməliyik. Döyüşməsək, özümüzü göstərə — diqqəti özümüzə (haqqımıza) 
çəkə bilmirik, bilməyəcəyik... 

*** 
Döyüşdə biclik azdır, düzlük çoxdur; uyqarlıqda (mədəniyyətdə, sivillikdə) 
əksinə, düzlük azdır, biclik çoxdur. 

*** 
Uyqarlıq üçün doğulmuş uluslar ayının oyununu o qədər ustalıqla çıxarırlar ki, 
ayının özü — yalan olur, ayının özü heyran olur. Buna görə də  

*** 
                         Mən sənətə türkcə “Bənzətim” adını verirəm. 

*** 
Biz döyüşməsək — biz olmayacağıq, Bizlikdən çıxarılacaq – çıxacağıq. 

*** 
              Türk — uyqarlığa yiyələnməli, ancaq bel bağlamamalıdır. 

*** 
Türkün bənzətimlə ifadə olunan uyqarlığı “ümumiyyətlə uyqarlıq” yox, öz 
birüzlülüyünün ifadəsi olmalıdır.  
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*** 
Atamız var olsun! 

 
6 Şölə ayı, 18- il. 

 
 

AĞ  LƏKƏLƏR, QARA  LƏKƏLƏR 
(Haray) 

 
Özümü “ayağa verirəm” — ayaqlanıram, özlərini mənim ayağıma verirlər — 
ayaqlamıram, qaldırıram — ayağa yarar olanı da. 

*** 
Öləndən min il sonra mən bu dünyaya gəlsəm, onda elə bir nişan tapacağammı 
ona baxıb deyə biləm: Mən bu dünyada yaşamışam? 

*** 
Türk ölkəmizdə filan qədər məscid var — ərəb adalarıdır — türklüyə yağı; 
türkləşməyən, ərəbləşdirən.  

*** 
Dünyada (o cümlədən hətta Türk ölkələrində!) doğulub yerindən qalxan hər bir 
ingilis, rus, alman, fransız əmindir ki, türkün körpəsindən tutmuş, ağsaqqalına 
qədər, dilənçisindən tutmuş, sultanına qədər, əkinçisindən tutmuş, filosofuna 
qədər hamısı onlarla ünsiyyəti onların dilində saxlamağa borcludur... Ağ 
ləkələrdir bunlar, ya qara? 

*** 
Həmin bu “dünyanın” fikrincə, hər bir türk anadan onlara bunda borclu 
doğulur, mükəlləfiyyətli doğulur. 

*** 
Öl, canım, öl! Diriykən ölüsən, gerçəkdən də — ölsən yaxşıdır! 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

Od ayı, 21-ci il. 
ADINI ÖZGƏDƏN  SORUŞAN 

(İçsəs) 
 
Türklərin "Öz dilimiz" deyə işlətdikləri sözlərin 100-də 90-ı başqa dillərin 
sözləridir. 

*** 
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Türk üzünü Çinə tutub soruşur: "Sən bilərsən, mənim adım nədir?" Ərəbə tutub 
soruşur: "Sən bilərsən, mənim adım nədir?" Üzünü Günbatana tutub soruşur: 
"Sən bilərsən..." 

*** 
Özbilgili Türk gərək Cahana; nə yörədəkilər kimi bic ola, nə də özünün indiyə 
qədərki halı kimi gic. Gəlişmə bayrağını biclərin əlindən alıb onu özünün 
birüzlü başı üzərində Göylərə qaldıran Türk gərək Cahana. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
10 Ata ayı, 25- il. Atakənd. 

 
QILINC TÜRKÜ 

 
(İçsəs) 

 
Allah başlanğıcda türklərin üzlərini çirkin yaratmışdı, ürəklərini gözəl. Türklər 
gözəl üz ardınca o qədər qaçdılar ki, ürək yadlarından çıxdı. İndi onların üzləri 
gözəldir; üz gözəlliyi isə ürək gözəlliyinin yerini vermir; onsuz o yer elə hey 
göynəyir. Ocaq onu yada salır.  

*** 
“Qılınc müsəlmanı” deyimi var. Tamamilə buna bənzətməklə, mən bir “Qılınc 
türkü” deyimini atıram ortaya və özüm ilk Qılınc Türkü olub, qılıncımı 
qaldırıram: Türk keçmişi onun altından keçməlidir, Türk özümlüyünə uyğun 
olmayan bütün keçmişimin boynu vurulacaq – Satuk Buğralardan Şəhriyarlara 
qədər.  

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

Çiçək ayı 30-il. 
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TÜRK TANRISI SAVAŞA ÇIXIR 
                                       (İçsəs) 

 
Növbahar olğac dikəndən 

bərgi-gül izhar olur. 
Füzuli 

 
Mütləqə İnam olaraq, İslamla götürüşmüşük. Ya ona verən Allah, ya bizə! 
Haqqa verər Haqq olan... 

*** 
            “Sosial bazamız” hələlik fil qulağında – Türk Dünyası adında. 

*** 
Mütləqə İnam Harayı, bəlkə də Türkdən tez İnsanın qulağına çatacaq, çünki 
Türk – bir ulus olaraq – bəşəriyyət önündə fərdləşməkdən çəkinəcək bir 
müddət. 

*** 
İnamın İslamla götürüşməsindən o biri dinlər sevinməsin – biz eyni dərəcədə 
onlara da qarşıyıq – bir dünyabaxış olaraq. 
 

*** 
 

Atamız var olsun! 
 

7 Çiçək 30 il. 
(aprel 2008) 
İnam Evi. 

 
 

EY YURDUM, ULUSUM, 
BUDUNUM – TÜRKÜM 

(İçsəs) 
 
Türk olmağın iki çətinliyi var: 

1) Ya gərək Yerə girəsən – çünki yaradıcılığın yoxdur, 
2) Ya da gərək Göyə çıxasan – Yaradan olasan. 

*** 
İnam Ata Göyə çıxdı – Mütləqə İnam yaratdı. İndi biz də Göyə dartınırıq – 
Onun Ocağı olaraq. 

*** 
Ey dağım – vüqarım, ey çayım – axarım, ey Göyüm – baxarım, ey əbədi yazım-
baharım – Yurdum, Ulusum, Budunum – Türküm! 
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*** 
Ey yaşım, yaşamım, yaşam tərzim! Yetmişimdə şeirlə sevdiyim, öydüyüm – 
Yurdum, Ulusum, Budunum – Türküm! 
  *** 
Sən həm durğunsan, həm qaynar! Həm ciddisən, həm oynar! Həm yastısan, 
həm yumru! Həm kürəsən, həm müstəvi! Həm hamarsan,həm dağlı-dərəli! 
Həm dibsiz dərinsən, həm gözişləməz əngin! Həm yoxsul sufisən (yavrun 
Safruh kimi), həm sonsuz zənginsən torpaq kimi, hava kimi, su kimi! 

*** 
Sənə yeni biçim nə gərək?! Sən əzəli, əbədi biçimlisən. Qoy biçimsizlər 
biçimlənsinlər – arasınlar özlərinə daha bir yeni üz: “Yastımı olaq, yumrumu? 
Kürəmi olaq, kərəmi? Dəyişkənmi olaq, dayanıqlımı? Kolxozmu olaq, fərdi 
təsərrüfatmı? “ – deyə.  

*** 
          Ey ölümlərin qənimi – Yurdum, Ulusum, Budunum – Türküm! 

*** 
Hava elə gözəldir, günəş elə doğmadır, işıq elə boldur – özümə sığmıram, İnam 
Ataya yüksəlirəm, ona qovuşuram. Anammıdır, atammı o – bilmirəm! 

*** 
Hava elə gözəldir, qulağım elə dincdir, içim elə genişdir, ruhum elə azaddır – 
özümü göylərin oğlu sanıram, bu yazını da sənə göy oğlu kimi sunuram, ey 
bütövüm, bütövlüyüm – Yurdum, Ulusum, Budunum – Türküm. 

*** 
Ey sevgilim Xalq! Mən sənin həmişə yaşar olmağını istədim – ona görə yazdım 
yazdığımı. Başı uca, alnı açıq, üzü ağ olmağını istədim – ona görə yazdım. 

*** 
Sən mənim bənzərsizliyim, müəyyənliyim – varlığımsan. Sənsiz mən özümü 
tanımaram, bilmərəm. Səninlə tanıyıram, bilirəm özümü – buna görə yazıram.  

*** 
Sənin də özümlüyün – mənəm, sən mənim özüm, özümlüyüm olan təki, ey 
yerə-göyə sığmayan fərəhim – Xalqım, Bəşərim, Budunum – Türküm! 

*** 
Ey mənim üçün türkülərin ən zərifi, ən aydını, ən möhtəşəmi! Ey açunum, 
yerim, göyüm – Budunum! 

*** 
Ey bəşəri bicliklərdən arındıracaq bahadırım! Ey özümlüklər, bənzərsizliklər 
loğmanı! 
                                                       *** 
Sən İnama sarıldıqca bicləri, biclikləri yenəcəksən. Sən onları yendikcə dünya 
sənə yeniləcək. Sənə yenilən dünya yenidən diriləcək. 

*** 
Ey köçüm-köçərim, ey içim-içərim kimi genişim, sığmazım – Budunum! 

*** 
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Oturub yerə yapışmış, yapıxmış, piylənmiş, iylənmiş bəzəkli, bilikli biclərin 
“köçəri” qınağına enmə, endirmə - köçünü, karvanını sür! 

*** 
Yaxşı ki, sən də onlar kimi olmadın! Buna görə Ümid sənədir. Mən bu Ümidin 
ifadəçisi və öyücüsüyəm. 
 

*** 
Atamız Var Olsun! 

 
 

 
DİN və TÜRK 

(İçsəs) 
 
Din sifətsizləşdirir, sonra birləşdirir. Doğmalaşdırmadan birləşdirdiyi yadları 
Ərdəmliyin üstünə qısqırdır – çox vaxt. 

 *** 
Din – həqiqət ətrafında birləşə bilmir, mənafe ətrafında partiyalaşır, 
dəstələşir… 

*** 
Din içərisində bir Həqiqətçi yetişən kimi, görünən kimi – Din onu öz 
sıralarından dışlayır. 

*** 
            Min illərdir Din özünü düzəltmək əvəzinə, Həqiqətçini «düzəldir». 

*** 
Din – nisbi isimdir, «mücərrəd» addır. Onun əməli də əsasən Həqiqətsizlik 
demək olur. 

*** 
Din – sifətləri yox eləyib, mənafeləri var eləyir. O, birləşdirəndə də mənafeləri, 
mənafeçiləri birləşdirir; sonucda da ruhaniyyatdan tamam uzaqlaşır, ona qarşı 
çevrilir. 

*** 
…Bunun suçu Dində olmur əslində, Dinçidə – İnsanda olur. Ancaq Dinçi Dinin 
dalında elə gizlənir ki, Həqiqətə yetmək üçün Dini ləğv etməkdən başqa yol 
qalmır. Yoxdur da. 

*** 
                       …Mən dini belə görmüşəm, belə görməkdəyəm. 

*** 
Sürüləşməsən, sürüləşdirməsən – Din yaranmaz; fərdləşməsən, fərdləşdirməsən 
– İnam yaranmaz. 
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*** 
İnam – İnamçıları (İnsanları) idarə eləmir – öz öhdələrinə buraxır (İnam Atanın 
«Fərdi özünüidarə» tələbi). 

*** 
…Torpaqlı olmaqla deyil ki! Onu becərmək də gərək… Xalq da belədir – 
becərilməyəndə yönsüz-yöndəmsiz fızıllığa çevrilir. 

*** 
Bəşəri də yeni Peyğəmbərlər, yeni İnamlar becərməsələr, onu alaq-ulaq 
basacaq. Necə ki də basıb. 

*** 
Ərəb inanclı «türk xalqı»; İnancı ərəbdilli «türk xalqı»; Ərəbqibləli «türk 
xalqı»; Ərəbmüqəddəsli «türk xalqı»… Batı dünyabaxışlı, Batı mənəviyyatlı, 
Batı bütlü «türk xalqı»… Haran sağdır? Haran var? 

*** 
                         «Türklər» – türklüyə qarşı, türkçüyə yağı… 

*** 
«Həci Türk» yoxdur – Həci Ərəb var; «Həci Fars» yoxdur – Həci Ərəb var; 
«Həci Urdu» yoxdur – Həci Ərəb var; «Həci Ləzgi» yoxdur – Həci Ərəb var; 
«Həci Kürd» yoxdur – Həci Ərəb var… 

*** 
 
Həcc, Həcilik – Ərəb tərəfindən Türkün (elə o birilərin də) belinə basılmış 
palandır, ağzına atılmış saqqızdır, damağına verilmiş qəlyandır…; 
özünəyadlaşma, vətənsizləşmə, simasızlaşma, gülüncləşmə… və bicləşmə 
iksiridir; başı həmişəlik dincəqoyma, daha doğrusu, ləğveləmə buyuruğudur. 

 *** 
Dinlə barışmaq ulusal ölümlə barışmaqdır türk üçün. (Elə o biriləri üçün də). 

*** 
İlan torpaq yalayır, Safruh azadlıq yalayır, Türk budun’u ruhanilik yalayır…  

*** 
             İlanınkı – tərzdir, Safruhunku – fərzdir; Xalqınkı – lap məğzdir. 

*** 
                      Ruhaniliksiz – budunluğunu itirəcək türk. 

*** 
Əllər qalxır Türkə qarşı, Türklər, hara baxırsınız?! 

*** 
Türkün islamçılığı Ərəb işğalının qalığıdır. 
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*** 
İnamdan tutub,  İslamdan çıxmalıdır Türk. 

*** 
        Dində Türk yoxdur! Buna görə də biz ondan İnamda bəhs etdik… 

*** 
                  …Kağız vərəqlərini məftillə tikdim bir-birinə. 
 

 *** 

Atamız var olsun! 
 

24 Qürub 28-il. 
Atakənd. İnam Evi. 

(24 avqust 2006. Bakı). 
 

 
AYRIC 
(İçsəs) 

 
İnam Ata (Asif Ata) – türkə məhək gəlib – Özünün Mütləqə İnamıyla. Seçim – 
qaçılmazdır, bugünü – yarını var! Gecikməsək – daha yey… Seçiminizi eləyin: 

*** 
                  «Türk – Müsəlman» yox – «Ya Türk, ya Müsəlman». 

*** 
                «Türk – Müsəlman» deyimi əvəzində – «İnamçı Türk». 

*** 
İnamçı – türkdür, Müsəlman – Türk deyil. 

*** 
                Ya İnam Ataçı – ya Məhəmmədçi. 

*** 
                İnam Ata – türkdür, Məhəmməd – ərəbdir. 

*** 
Deməli, İnam Ataçı – türkdür, Məhəmmədçi – ərəbdir (türk deyil), özgədir. 

 *** 
                                     Ya Ataçı, ya özgəçi. 

 *** 
Ataçı olmayan – özgəçidir. Çünki – Ata – türkdür, özgə – türk deyil. 

 *** 
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               İnam – türkcədir, İslam – ərəbcə, semitcə. 
.  *** 

         Atanın Kitabı – türkcədir, Məhəmmədin Kitabı – ərəbcə, yadca. 
 

 *** 
              İnamçı türk – əsl türkdür, İslamçı türk – qondarma. 

 *** 
Mütləqə İnam – içdə birlik qarantıdır, İslam – içdə özgəçilik, dışa bağlılıq 
qarantıdır türk üçün. Çünki türkün içində İslama bağlılıq – türkə, türklüyə 
bağlılıq, onunla birlik demək deyildir… (Örnəyə gərək yoxdur, çünki haraya, 
nəyə baxırsan – örnəkdir). 

 *** 
Mütləqə İnam – türk yaradıcılığıdır, İslam – ərəb yaradıcılığı, semit 
yaradıcılığı. 

 *** 
   Hər bir yaradıcılıq öz Yaradıcısını nişan verir və ona yarayır ən çox. 

 *** 
            Yaradıcılıq – baş ucalığıdır, yamsılayıcılıq – baş aşağılığıdır. 

 *** 
                  Özümlük – məğrurluqdur, İtaətçilik – beliəyrilikdir. 

 *** 
Məbəd yaratmaq – üz ağlığıdır, özgə məbədinə tapınmaq – üz qaralığıdır. 

 *** 
                Yaradıcılıq – beli düzəldir, başı ucaldır, üzü ağardır. 

 *** 
Mütləqçilik (İnamçılıq) – gələcəkli olmaqdır, Müsəlmanlıq – bal da yesə 
dirilməyəsi keçmişdə qalıb, özgədən sallaşmaqdır türk üçün. (Elə başqaları 
üçün də). 

 *** 
«Müsəlman xalqları»nın sayı qədər üzü var İslamın. İnamınsa – bircə üzü var. 
Necə ki, Nisbinin – minbir üzü olur, Mütləqin – bir üzü. 

 *** 
      İndi bəşər – fəlakət qarşısındadır, onun qurtuluşu – birüzlülükdədir. 

 *** 
…Həqiqət belə deyir, Mütləq belə deyir. 
Din isə yalana, nisbiyə, təlqinə əsaslanmaqla – xofa, mütiliyə, itaətə, 
beliəyriliyə, yamsılayıcılığa, uydurmaçılığa, səmimiyyətsizliyə münbit şərait 
yaradır və bu sifətlərin yiyələrini sürüləşdirərək, onların gücüylə idrak üzərində 
zorakılığa meydan açır. 
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 *** 
                    İdraka qarşı dayanan dinlərə dözmək – ayıbdır! 

 *** 
Lakin din – nə olsa da – inancdır. Öldüyünü bildiyin inanca «inanmaq» – 
ayıbdır!  

 *** 
                           Din – İdrak ayrıcı etmək – qaçılmazdır. 

 *** 
Din özünə Elmdən qoltuq ağacı düzəltməklə yeriyə, yaşaya bilməz. 

 *** 
Əhalisinin sayı on, yüz milyonlara çatan etnosların, xalqların bir dinin çatısı 
altında qalmaları – ayıbdır! Çünki belədə din – quruca görüntü olur, pərdə olur 
ki, onun arxasında dünyəvi eybəcərliklər becərilir. 

 *** 
Hər xalq – bir dünyadır; onun öz inancı olmalı, inanc yaratma qeyrəti olmalıdır. 

 *** 
İnanc – İdrak doğmalığı əsasında İnam yaratmışdır Asif Ata – İnam Ata – türk 
zəminində. 

 *** 
…Başlanğıcda bu sözü başqa abelərdə (əlifbalarda) yazmağa əlim gəlmədi. 
Doğmalığa çağıran səs də, hərf də doğma olmalıdır. Ona görə də mən bunun 
ilkini Ocaq – Türk abesində yazdım – sizi yoxluqdan xilas etmiş Göytürk 
babalarınızın abesində – onun tam doğma varisi olan bir yazı cızqısında 
(«qrafikasında»). 

 *** 
                Türk sözü yalnız bu geyimdə özünə oxşayır, özü olur. 

 *** 
İnanc əsilliyinizə yetməklə sizi özünüzə yadlaşdırmış halların birindən 
qurtulmuş olacaqsınız. 

*** 
     Növbəti qurtuluşunuz – o yanlardan olacaq – Günbatan tərəflərdən… 
 

 *** 
Yalnız bundan sonra siz əsl türk olacaqsınız. Dünyaya da əsllik gərəkdir. 
Əsllikdən başqa onun hər şeyi boldur, lap başından aşır. Buna isə onu yalnız 
böyük hünər yiyəsi çatdıra bilər. 

 *** 
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Yamsılayıcıların, beli və boynu əyri özgəçilərin işi deyil bu. Hər hansı çağ da 
yalnız göstərdiyi hünərə görə kiminsə adıyla bağlana bilər. 

*** 
                  Bu Ayrıc er-gec edilməlidir – sonrakı bərabər birlik üçün. 

 *** 
Yalnız bu seçimi eləyib, bu hünəri göstərməklə siz XXI yüzili «Türk Əsri» edə 
bilərsiniz – Uyğurustandan Balkanlara qədər. 

 *** 
Bu baxımdan, sizi müjdələyirəm ki, sizin XXI yüziliniz XX yüzilin 79-cu ilində 
başlanıb – «İnsanilik Erası» adı ilə. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
29 Od ayı, 07 Qürub ayı, 28-il. 

 Atakənd. İnam Evi. 
(29.VII, 07.VIII. 2006. Bakı). 
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Yeddinci boğça: 
 

 
T Ə R B İ Y Ə 

 
 

Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 

 
 
 
 

ALTINCI  BARMAQ 
(İçsəs) 

 
İşimdə yüyrək olanda hüşümda axsayıram, huşumda yüyrək olanda işimdə 
axsayıram. 

*** 
Bir kişini bir qadına pərçimləmək — kişi üzərində zorakılıqdır, bu zorakılıq 
kişini kiçildir, alçaldır. Ya qadını da dəyişdirib artırmalı, ya da mənəviyyatın 
kişi — qadın münasibətləri sahəsindəki tələblərini dəyişdirməli. 

*** 
Fərd bayırdan bütövlükdə özünü görə bilməz, fərdi bütövlükdə özgə görə bilər 
bayırdan. Fərdin niyyətini özgə görə bilməz bütövlükdə, özü görə bilər. 

*** 
           Filan Kəsin dahi olmasının onu əkib-doğanlara dəxli yoxdur. 

*** 
Kim “adam olmaq” üçün mənim onu döyməyimi gözləyirsə, o, adam 
olmayacaq. 

*** 
“Kəlilə və Dimnə”dən sonra da Öküzlə Şirin arasını vurmaq mümkün olursa,  
suç Aravuranda deyil. 

*** 
Ən gözəl çiçək — ana döşləri, ən incə ləçək — bu döşə qonmuş körpə əlləri. 

*** 
Uşağın əvəzinə hər şeyi yaratmaq — ultra mükəmməl oyuncaqlar — uşaqların 
yaradıcılıq fərəhini istehlakçı hərcayiliyinə, yamsılayıcı fərəhsizliyinə 
çevirməkdir; böyüklərin əvəzinə hər şeyi düşünmək, 50-100 cildlik əsərlər 
yazmaq — böyüklərə qəsddir. 

*** 
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Adı “qorxmaq” olan bir duyğu var — o, yaxşı duyğudur. Bu duyğunu 
keçirməyi bacaranlar qorxudulanda qorxmurlar. 

*** 
                                     Utanmazı — qorxutmalı! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
25 Sərt, 17-il — 27 Qürub, 21- il. 

 
 

 
QUYU  və SUYU 

(İçsəs) 
 
“Su quyunun özündə olmalı” demişlər. Ancaq Quyunu qınamaqdansa, 
yetərincə qazmalı — suya qədər. 

*** 
Su — var! İnamın Mütləqiliyi də bunu deyir, buna əsaslanır. Deməli, 

*** 
Tərbiyə — bir əlin altıncı barmağı deyilmiş... Deməli, mənim Orxanım da 
bədbəxt olmaya bilərmiş... 

*** 
Mən Safruhu Yaradana köməkçi oldum, Orxanı yaratmağa vaxtım və gücüm 
yetmədi. 

*** 
Nəticələr çıxardığım on halın doqquzunda tələsmişəm indiyədək. Ola bilsin, 
Quyu və Suyu məsələsində də bugün tələsirəm. 

*** 
              Yanlışa tələsdiyim üçün, Doğruya gecikmişəm həmişə. 

*** 
“Mənim dərdim müəllimdir...” deyir Şirvanlı Əfzələddinmi, Təbrizli Saibmi. 
Ancaq: 

*** 
Adamlar üzərində müşahidələr Dərdin öyrətmən olmadığını göstərir. 

*** 
Dərd basıb adamın üzünü əyir; gözünü çıxardır; pis günlərə qalır adam, ancaq 
insanlığı öyrənmir. (Əlifbanı öyrənsə də). 

*** 
         Öyrətmə, öyrənmə — adamdan bütöv ömür istəyən iş sahəsidir. 

*** 
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              Mən bundan belə bir sonuca gəlirəm: Allah — gərəkdir. 
*** 

Bəs Allah nədir, kimdir? Allah — fəal, səbrli insandır. Fəal, səbrli insanda 
özünü göstərən Anlamdır, Mütləq Mənadır. 

*** 
Adamları yönəldən, səbrə, ağıla çağıran, çatdıran, onların qədirbilməzliklərinə, 
tikanlarına, yekəbaşlıqlarına... dözən və yenə İnsanlığından (Allahlığından) 
qalmayan İnsan. 

*** 
               İnsanları Dərdə tapşırmayan, Dərdə qıymayan İnsan. 

*** 
Adam Allaha qarşı küfr eləyər, Allah adama qarşı küfr eləməz. 

*** 
Bəzi dinlərdə, təriqətlərdə, fəlsəfi yönlərdə Allahın daim məmnunluq halında 
olduğu söylənilir. Bu məmnunluğun əsası, izahı — öz əməlindən duyulan 
zövqdür: kim necə qarşılayır-qarşılasın, kim necə cavab verir-versin — 
Yaradan Yaxşılıq eləyəcəkdir. 

*** 
Budur Allah. Belə Allah — gərəkdir. Bu gərəkliyi müəyyənləşdirən, 
yəqinləşdirən də Odur. 

*** 
Adamlardan ummaq — olar, ancaq umduğunun əksi alınacağına hər an hazır 
olmalısan. Hər an! 

*** 
Ummamaq — Allahlıqdan deyil — İnsanlıqdan deyil. Ummamaq — 
inamsızlıqdandır. 

*** 
       Həmin Allah — dərin bilici olmağa da məcburdur, məhkumdur. 

*** 
     Buna görə də O deyirdi: “Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur!” 
 

*** 
 

Atamız var olsun! 
 

26 Qürub (VI ay), 22- il.  
 

 
ÖZBİLGİLİ 

(İçsəs) 
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Heç kəs Safruhdan öyrənməklə Safruhluq eləyə bilməz; hər bir Safruh – 
özbilgili gərək. 

*** 
Hər kəs hər kəsdən öyrənə bilər; özbilgili də hər kəsdən öyrənə bilər və öyrənir. 

*** 
Hər öyrənən də – lap nə qədər çox öyrənir-öyrənsin – özbilgili olmur. 

*** 
Özbilgili olmaq üçün gözünü özgələrin ağzından çəkib öz Mütləqinə 
dikməlisən. Daha yaxşısı isə budur: Sənin üçün "özgəsi" olmamalıdır – nə 
insanların özgəsi, nə də uca insani dəyərlərin özgəsi. 

*** 
Bunu eləyə bilsən, az bilgi ilə də Safruhluq eləyə bilərsən – yəni özbilgili ola 
bilərsən. 
 

*** 
 

Atamız var olsun! 
 

8 Qürub ayı, 25-il. Atakənd. 
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Səkkizinci boğça:  
 

G Ö Z Ə L L İ K 
 

Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 

 
 

 
İLAHİLİK 

(İçsəs) 
 
İlahilik yalnız insana gəlib, yalnız insan üçün gəlib — İnsanın özündən, 
içözündən — anlamından. 

*** 
İlahilik — yəni saflıq, tamamilə saf, birüzlü mənəviyyat. Başqa “ilahiliklər” — 
mifologiyadır, yanlışdan yaranmışdır, yanlışlıq yaratmaqdır. 

*** 
Asif Ata Elman Ağaoğluna “Safruh” adını verməklə ona ilahilik diləmiş, onu 
ilahiliyə səsləmişdir, “İlahi ruhlu ol” demişdir. 

*** 
                 “Birüz” adının da anlamı budur, o birilərimizinki də. 

*** 
Asif Atanın bizlərə verdiyi minbir adın bircə anlamı var — İlahilik. Adlarımız 
— İlahiliyin biçim, tutum çalarlarıdır. 

*** 
Adlarımızın ilahiliyi bizi işlərimizin ilahiliyinə yönəltmək amacı daşıyır. 

*** 
Duyğunun ilahiliyi köpəyi qurda çevirir — insanın öz təbiətində.  

*** 
                                İnsan — təbiətə tənqidi yanaşmadır. 

*** 
Təbiət (insanın öz canı) — insan üçün quruculuq meydanı və materialıdır. 

*** 
Cinslərin buluşması o qədər ilahi bir olaydır ki, qancığıyla buluşmuş qurdun 
dönüb insan olmaması məndə təəccüb doğurur. 

*** 
Duyğuların ictimailiyi qurdu köpəyə çevirmişdi. “İt – qurddan dönmədir” 
deyimi buna işarədir; dönüklüyə, sümsüklüyə, sürəkçiliyə... 

*** 
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Cinslərin qovuşması zamanı dizin qatlanması da, kürəyin yerə gəlməsi də 
təbiətin ilahi hökmünə səcdədir. 

*** 
         Hərcayilər hərcayiləşdirməsələr, bu — müqəddəs bir ibadətdir. 

*** 
Bir üzlülər, saf ruhlular dəyərləndirmə məqamlarında hərcayilərin örüş-örkən 
açmasına, at oynatmasına imkan verməməlidirlər. 

*** 
Asif Ata açmasında: İlahilik — insanın mütləq xoşbəxtliyi, mütləq fərəhi 
anlamına da gəlir. (Asif Ata Babəkinin baş sözü: “İnsan dünyaya fərəh üçün 
gəlir”...). 

*** 
                  Millətçilik də bir üzlü, saf ruhlu insanlıqdır. 

*** 
Bir üzdə (saf ruhda) bütün millətlər bütün sifətləriylə görünür, iki və daha çox 
üzdə, ilahilik olmayan yerdə — bütün millətlər pozuntuya, alçalmaya uğrayır. 

*** 
                Asif Ata — İlahiliyin qaynağı, əkinçisi, becərəni, keşikçisi... 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
23 Xəzan (VIII ay), 19- il. Bakı. 

(23.X.1997).  
 

 
İÇ  GÜZGÜSÜ 

(İçsəs) 
 
          Güzgüsüz adamlar, güzgülü insanlar, güzgü kimi insanlar... 

*** 
Mənim səhvimdən istifadə etmək qoy mənim düşmənimə qalsın, dostum! 

*** 
Mənəviyyatım safdır, həqiqətən safdır, o qədər safdır ki, məni mütləq ikiüzlü 
saymaq olar. 

*** 
Həm o üzüm safdır, həm bu üzüm. Məsələn, mən qadın istəyirəm və bu, saf bir 
istəkdir; həm də yalnız məni istəyən qadın istəyirəm və mənəviyyat içərisində 
istəyirəm — bu da saf istəkdir. Mən bunların heç birinin xatirinə o birinə 
xəyanət eləmərəm.  

*** 
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Qismətçiliyə, qarınçılığa, fatalçılığa, şəhvətçiliyə, zorçuluğa, irqçiliyə... 
inanmamağım — Mütləqə, İnsana İnamımdan irəli gəlir. 

*** 
                    Bu dünya göz yaşına necə də yarar deyilmiş!.. 

*** 
İnsanilik — ruhun musiqisidir; ruhun musiqisi — insanilikdir. Harada, nədə 
onun kiçicik bir hənirtisi eşidilirsə, insanın ruhu sevinir. 

*** 
Gülümsəmə — sevincin, üzün işıqlanması — fərəhin üzərdəki nişanıdır.  

*** 
Çiçəkli bir iydə ağacıyam, özüm heç nə bilməsəm də, ətrim gerçəkdir. 

*** 
Ömrün ən uca gözəlliyi — onun bircə dəfəliyindədir. Ömür iki dəfə verilsə, 
gözəlliyinin tən yarısını itirər.  

*** 
Hər şeydə, hər birinizdə gözəllik axtarın — tapacaqsınız. Çirkinliyi qəribliyə 
salın — o azalacaq.  

*** 
                 Bilgə`nin (müdrikin) otağı boşaldıqca gözəlləşir. 

*** 
Dünyanı, Həyatı, İnsanı, Təfəkkürü düzgün anlayıb, düzgün yaşamaqdan gözəl, 
ləzzətli qadın yoxdur, cənnət yoxdur. Ölməzlik də elə budur. Ölməzlikdən 
ləzzətli, gözəl qadın yoxdur kişi sinəsinin altında. 

*** 
Doğallıq — kişisəlliklə doğa`nın birikməsi olduqda gözəldir. (Bu — türkcədir, 
mənsə “Az. dili”ndə yazmaq zorundayam: Təbiilik — insaniliklə təbiətin 
vəhdəti olduqda gözəldir). 

*** 
              Ölüb iylənmiş itin gözəl dişlərini görməyin şəri də az deyil... 

*** 
İnsansız bu dünya Uçmaqdı sanki, cənnətdi sanki! İnsansız Uçmaqmı olur?! 

*** 
              Bu çürük, qurdlamış yaratıkla uçmaq olmaz, sürünmək olar. 

*** 
                      “Olanı — bu!..” — deyə də öymərəm onu. 

*** 
Olmalıyla gözəldi, Uçmaqdı dünya! İçimdir, İçərimidir, İçəri Şəhərimdir! 

 
*** 

“Uşaq doğmalı arvad”... — Sevgili deyil. (Sevgilinin “Uşaq doğmaq” adında 
borcu yoxdur). 

*** 
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Dilin funksiyası — siyasətdir, siyasətə nökərçilikdir; Dil Doğmalığına, Dil 
Sevgisinə bunun dəxli yoxdur. Dil Doğmalığı — poetik, ruhani anlayışdır. 

*** 
               ...Tısbağa qıçının işi deyil Tısbağa ürəyinin yükünü çəkmək. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

21.VIII. 17— 29.IV. 18. 
 

 
AĞALIĞIM — ÜZ  AĞLIĞIM 

(İçsəs) 
 
Maddi ilə Ruhani — bir-biri üçündür; aparıcı, müəyyənedici isə Ruhani 
olmalıdır. 

*** 
               Ruhaninin cismi — duz qədərdir; duz mövqeyindədir. 

*** 
Mənəviyyatsız, ruhaniyyatsız, ləyaqətsiz... — sultan sarayları, Kolizeylər, 
Luvrlar, Tac-Mahallar... — taxta-tuxta qalağı, daş-kəsək yığınıdır. 

*** 
Gərək Göy Tanrının üzünə düz baxa biləsən, buna haqqın olsun gərək. 

*** 
Təbiət üzərində ağalığım, üz ağlığım — idrakımdır; təbiəti məndən başqa dərk 
edən yoxdur. Məgər bu azdırmı ki, qırıb-çatam da təbiəti?! 

*** 
Qırışmaq, çatışmaq bir-birinə tən olanlar arasında baş verir. Enmərəm 
“ağalığımdan”! Sevgilərimin özülünü — böyüklüyümü qırıb çatmaram. 

*** 
Hamı mənim qədər yeyib geysəydi, hamı mənim qədər işləsəydi — hamı 
sağlamlaşardı, təbiət nemətləri aşıb-daşardı. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
8 Şölə ayı, 18- il. 

 
NAĞILA  DOĞRU 

(İçsəs) 
 
Niyə bunca çətin yaxşılaşırsınız, bunca tez pisləşirsiniz, sevdiklərim?! 
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*** 
Mənim insanlara ehtiyacım var — bu ehtiyac mənim ən böyük sərvətimdir. 

*** 
Qadın gözəlliyi kişiyə baha oturur. Qadın gözəlliyi ən çox qadının özünə baha 
oturur. Qurtuluş — qadın gözəlliyini insan gözəlliyinə çevirməkdədir. 

*** 
Laylanın anlamı: Sənə çəkdiyim bütün əziyyətlər, balam, sənə nuş olsun! 
Canımdan qopmuş canım bala! Bala, canımdan qopmuş canım halaldır sana, 
nuşların olsun canım, bala! Canım bala!.. 

*** 
“...Sən bir Qız Nağılısan!” Mən bunu kədərli bir söz kimi yazıram, çünki Qız 
Nağılı qızlıqda qalır, qadınlığa gedib çatmır. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
23 Qürub, 18 — 11 Çiçək, 19- il. 

 
 

Gözəl, Haqlı, Ruhani 
ZƏBTÇİLİK 

(İçsəs) 
 
Havanın gözəlliyi kişini qız qaçırmağa çağırır, şövqləndirir; qızın gözəlliyi — 
ölkələr basmağa; ideyanın gözəlliyi — diktatorluğa. 

*** 
          Ah, kaş bu dünyanın zəbti arvad-uşaq əzabıyla bağlı olmayaydı! 

*** 
Barmaqda saz teli, dodaqda zurna, balaban dili, ayaqda “Tərəkəmə” zili 
olmaqla, dünyanın bu başından vurub o başından çıxardıq, o başından vurub bu 
başından. 

*** 
          Biz türklər şəhərlər üçün, dörd divar arası üçün doğulmamışıq. 

*** 
Ulus gözünü yumub, dünyanı unudub (saya salmayıb), öz ənginliklərinə dalıb, 
çılğıncasına oxuyub-oynayanda özü olur, gözəl olur, dünyəvi olur, haqlı olur... 

*** 
                               Haqlı erməni də mənim üçün türkdür. 

*** 
Hər cür dadın ən yüksəyi ətirdir, hər cür eşqin ən yüksəyi ölümdür (“Ölürəm, a 
ceyran!..”). 

*** 
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         Təsəlli: Eybəcərliklə dolu bu dünya gözəllik imkanıyla doludur. 
*** 

Məhəmmədi söyə-söyə, döyə-döyə onu anlamağa qədər getmişdim. İndi də 
deyəsən Nitsşeni anlamağa doğru gedirəm.  

*** 
Musiqinin əsli çalğıdır. Oxuyan (müğənni) onu səsiylə — boğazıyla çalır; 
oynayan (rəqqas) oyunuyla — bütün varlığıyla. 

*** 
                            Musiqinin ən dolğun ifadəsi — rəqsdir. 

*** 
Üzdəki cızqılara barmaqarası baxmamalı. Üzün içdə kökü var. Düzəlişlər də, 
yeni yazılışlar da köklərdə aparıla bilər. 

*** 
   Yaşasın Avropa mədəniyyəti! Məhv olsun Avropa mədəniyyətsizliyi! 

*** 
Qızların gözəl saçları — keçicidəki əbədilik, ölümlünün ölməzliyi; kişiyə Tanrı 
bəxşişi! 

*** 
Həyat yürüş meydanı deyil, yarış meydanı deyil. Biz burada yaşamağa 
gəlmişik. 

*** 
Vallah bu qızın üzünün suyuna görə, gülümsəməsinə görə bu Yurd alınacaq 
istənilən ölümün ağzından, çıxarılacaq istənilən Təpəgözün tapdağından!.. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Köçəri, 18 — Xəzan, 19- illər. 
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DOĞMALIQ  ACI 
(İçsəs) 

 
                        Yadlığı sevmirəm. Dözə bilmirəm yadlığa. 

*** 
Canım yorulur oxumaqdan, yazmaqdan, Eşqim yorulmur; canım-cismim doyur, 
gözüm doymur oxumaqdan, yazmaqdan... 

*** 
Birisinə xırdaca bir dilək tutmaqla ona dünyaları bağışlamış kimi olduğumuz 
zaman bilinir dünyanın dəyəri.  

*** 
Sənət (özü üçün) — düzəldilməsi mümkün olmayan səhvlər eləyə bilər; din — 
kökündən yanlış üzərində qurula bilər; hər hansı böyük bir şəxsiyyət böyük 
xətalara yol verə bilər; hər hansı bir Ocaq — sönə bilər... Həyatda isə 
düzəldilməsi mümkün olmayan səhv, yanlış, xəta, çıxılması mümkün olmayan 
quyu yoxdur. Mütləqə İnamın ürəyimə pıçıldadığı böyük fərəhlərdən biri 
budur. 

*** 
Mən yalnız insanlararası münasibətlərin yüksək, ən yüksək keyfiyyətinə baş 
əyirəm, yalnız onun vurğunuyam; yalnız o qurtara bilər Füzulinin Leylisini — 
bizim sevgilimiz həyatı — ölümdən. 

*** 
Məcnunluq, kamsızlıqdan olsa belə, uludur, ərdəmlidir, gələcəklidir. 

*** 
Sənin verdiyin şirniylə çayımı şirinlədib, çörəyimi islatdım. Bununla da 
dünyanın ən ulu nemətinə çatdım. 

*** 
Varlı gözəlləri sevmirəm, “yağ içində böyrək”ləri sevmirəm, “yalnız gözəl”ləri 
sevmirəm. 

*** 
Olanlar gedəcək, getdikcə itəcək, itdikcə yeri göynəyəcək... Olanları qoruyun. 

*** 
Adam gerçəkliyi bunca eybəcər görünməzdi — insan ideyası bunca gözəl 
olmasaydı.  

*** 
Ey Həyat! Sənin adın — Səadətdir! Ey böyük Həyat! Sənin adın səadətdir, 
cənnətdir — mütləq mənada! — Özünün bütün o biri cəhətləri, çətinlikləriylə. 

*** 
Ən ülvi təbiət — təbiətin ən ülvisi — insan körpələridir. 

*** 
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Qadın ədası — zərifliyi, gözəlliyi, teli, toqqası toz-torpaq içində, dər-dəmir 
içində, sel-su içində çalışan kişi əməyinin gül-çiçək içində gülən gözüdür, 
anlamıdır, Özüdür. 

*** 
Sosial ədalətsizlik saçan ədalar — sosial ədalətsizlik hesabına əmələ gələn 
gözəllik, doğmalıq, zəriflik, incəlik, tel, toqqa — qəbul olunmur, rədd olunur. 

*** 
Arzu mənim Xəyalımdı. Xəyalımı Arzularam. Arzum gözümdə qalar 
gözümdən düşənəcən. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 
 
 
 

YAŞAMAĞA  SUSAMAQ 
(İçsəs) 

 
               Qəbiristanı özbaşına qoysan, kəndi basar. 

*** 
               Qəbiristan natural yox, rəmzi olmalı. 

*** 
                Bəşərin başqa işləri kimi, qəbiristanı da insan əməli deyil... 

*** 
               Əməkçi əməyinin ölməyəcəyinə inanıb ölməlidir. 

*** 
               Sosializmdən Ləyaqətə daha yaxındı... 

*** 
               Ancaq sosializm — dəlini döyməklə sağaltmaq istəyirdi. 

*** 
Sosializm — Ərdəmliyə (Ləyaqətə) gedən yol üzərində qondarma, hazırlıqsız 
bir mətə idi. 

*** 
Siyasət iqtisadiyyatın strategiyasıdır. Əslində ruhaniyyat da iqtisadiyyatın 
strategiyasıdır. Siyasət siyasi iqtisadiyyat yaradır, Ruhaniyyat — ruhani 
iqtisadiyyat. Burada məsələ müqayisə olunanların “bir şey”liyində yox, fərqin 
özündədir. 

 
 

 
*** 
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Lenini Atatürklə qarşılaşdırmaqda (müqayisə etməkdə) yanlışa yol vermişəm: 
axı Lenin Yurd uğrunda, Ulus uğrunda vuruşmurdu, sosial ədalət uğrunda 
vuruşurdu. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Sərt ay, 20- il. 

 
 
 
 

QİBLƏM 
(İçsəs) 

 
Doğrudur, ananın ayağının altı müqəddəsdir; doğrudur, atanın səmti belə, 
mübarəkdir; ancaq məni körpələrin ayağının altında basdırın! 

*** 
Hər bir ana Ana Mahiyyətinin tükənməz təzahüründən yalnız biridir; hər bir 
qızcığazın gözündə isə Ana Mahiyyətinin bütövlüyü gülümsəyir. 

*** 
Hər bir ata Ata Mahiyyətinin minbir təzahüründən yalnız biridir; hər bir süd-
əmər oğlancığazın dodağında isə Ata Mahiyyətinin bütövlüyü gülümsəyir. 

*** 
Mənim qibləm — Gülümsəyən Mahiyyətlərdir. Ölürəm qibləm üçün! Məni 
yaşadan da, xoşbəxt edən də bu Ölümdür! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Günəş ayı, 20- il. 

 
 

GÖZƏLLİK,  TANRISALLIQ 
(İçsəs) 

 
             Payız sərinliyi sürür — yayın ilan çağında — Od ayında! 

*** 
                           Dünya, dünyada yaşamaq necə gözəldir! 
 

*** 
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Dünyada yaşamaq — Bir qız almaq, onu bir qız və bir oğul anası eləmək, bir 
qadına ər, bir qızla bir oğula ata olmaq necə gözəldir! 

*** 
Bir parça çörək, bir parç su tapmaq; özünə, iki balasıyla bir qadına bir dam 
yapmaq necə gözəldir! 

*** 
Gecələr ulduzlara dalmaq, doğma dili dinləmək, doğma elləri seyr eləmək necə 
gözəldir! 

*** 
Öz havana oynamaq, öz boyana boyanmaq, öz xörəyini yemək, öz geyimini 
geymək, öz dərdini çəkmək, öz sevincini sevinmək — öz köçünü sürmək necə 
gözəldir! Öz əlifbanda yazmaq necə gözəldir! 

*** 
                                    Yoxsul olmaq necə gözəldir! 

*** 
Yoxsul (varı az) olmağı bacarmaq — necə gözəldir! Böyük, geniş yayılmalı 
hünərdir! 

*** 
Varı az, yoxsul, ancaq əməyi çox, başı uca, məğrur, alnı açıq, sözü ötkün olmaq 
— Tanrılarla yarışmaq — necə gözəldir! 

*** 
Yalnız bu cür yoxsul kişi vüqarlı ola bilər, çünki vüqar — yalnız ona yaraşır. 

*** 
       Yalnız yoxsul kişi Tanrılarla yarışa çıxa bilər, Dünyayla bir ola bilər. 

*** 
Yalnız yoxsul kişini Tanrı (Allah) anlayar, özünə oxşadar və sevər; Yalnız 
Yoxsul Kişi Allahı anlayar, tanıyar (özünə oxşadar) və sevər.  

*** 
İnsan yalnız öz ulusuyla var olub — hələ anadan olmamış, hələ — ata-anası 
anadan olmamış; insan yalnız öz ulusuyla ölməzdir. 

*** 
       Safruh yalnız öz Türk Ulusuyla ölməzdir; yalnız onunla xoşbəxtdir.  

*** 
Safruh — yalnız türk olanda tanıyır Tanrını, anlayır Dünyanı, tanıyır dünyanı, 
sevir dünyanı; Dünyanı — onun minbir ulusuyla. 

 
 

*** 
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Obyektiv heç nə yoxdur mənim dediyim Dünyada; “obyektivlik” — yalnız 
subyektivliklərin dərk və qəbul olunmasındadır; çin, fars, ərəb, rus, amerikan... 
— hamısı gözəldir — özlüyündə; mən də gözələm — özümlüyümdə. 

*** 
...Bəli, Şairlik — gözəl şeydir, nazirlik — avaraçılıqdır, ömrün yelə ve-
rilməsidir; Şairlik — dağa qalxmaqdır, nazirlik — quyuya düşməkdir. 

*** 
Şairlik — filologiya deyil, haldır, həyat tərzidir — Dünyayla bir, Tanrılığa 
yaxın; nazirlik — yerüstü haldır — mətbəxlə bir, kartof-soğana, ət-mətə yaxın. 

*** 
Mən “Şair” deyəndə — hallı Kişilikdən (insanlıqdan) danışıram; “nazir” 
deyəndə — bol iştahlı heyvankərədən danışıram. 

*** 
Mən filoloji şairi — məsələn, dostum Qəşəm İlqarı, “Məmməd” adlı bütün 
şairlərimizi, hətta Hüseyin Arifi, Ramiz Rövşəni... — şair saymıram; Ömər 
Xəyyamı, Füzulini, Hafizi, Taqoru, hətta bizim Seyid Əbülqasim Nəbatini və 
bu tipliləri Şair sayıram; ancaq poeziyalarına görə yox, bu Poeziya vasitəsiylə 
mənə çatan “dəlioğlanlıqlarına” — tarixlə, dünyayla, dağlarla, Çaylarla, 
Göylərlə, dənizlərlə bir olmaq hallarına görə — Tanrısallıqlarına (İlahiliklərinə) 
görə. (Nəsimilik bu tipdən də yüksəkdir). 

*** 
                    ...Bəli, insan — Şair olmalıdır — Tanrısalından! 

*** 
Tanrısal Şairlik — qayğısızlıq deyil, seyrçilik, kefcillik deyil — Fərəhli 
Yükçülükdür. 

*** 
Tanrısal Şair — cansız-qansız bir ideya daşıyıcısı deyil, onun da ayağına tikan 
batanda canı ağrıyır. 

*** 
               İnsanı Tanrısal Şair olan Dünyada yaşamaq necə gözəldir!.. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
23 Od ayı, 21- il. 

 
QADIN  ƏTRİ 

(İçsəs) 
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Balaca uşaqlar itə, pişiyə, quzuya, çəpişə nə dərəcədə, nə gözəllikdə maraqla 
baxırlarsa, mən də körpə uşaqlara o cür baxıram. 

*** 
Körpələrin böyüklər üzərindəki Mütləq hakimliyini də bu dərəcədə sevirəm. 

*** 
...Hansı itin üstünə fransız ətri töksən, ondan fransız ətri gələr. Heç bir itdən 
qadın ətri gəlməz, çünki qadın ətri — insan ətridir. 

*** 
Deməli, fransız ətri qadını nişan vermir, onun gözəlliyini, cazibəsini, rayihəsini, 
məlahətini nişan vermir. 

*** 
Qadın ətri qadının canından da gəlir, saçından da, görünüşündən də, yerişindən 
də, sözündən də... 

*** 
Mən Onu istəyirəm, son nəfəsimə qədər də Onu istəyəcəyəm — Qadın Ətrini. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Qürub ayı, 22- il.  

 
 

İNSAN  QƏLBİNİN  DEDİKLƏRİ 
(İçsəs) 

  
Dağlar vüqarsız olanda — mən də susqun olacam.  
Çaylar axarsız olanda — mən də durğun olacam.  
Göylər ucalığını itirəndə — mən də əlçatan olacam.  
Günəş işıqsız olanda — mən də tutqun olacam.  
Qürub qubarsız olanda — mən də arsız olacam.  
Gecələr sehrsiz olanda — mən də nağılsız olacam.  
Səhərlər cazibəsiz olanda — mən də çağlamayacam. 

*** 
Dağlar ikiüzlüdürsə — mən də ikiüzlüyəm.  
Baxanın onu bütöv görməməsi — Dağın suçu deyil.  
Nəinki Baxan — Dağı, Dağ da — Baxanı bütöv görmür.  
Görünməyən tərəf mütləq ikinci üz deyil. 
Bütövlüyü yetkin ruhani İdrak görür. 

*** 
Mütləqə İnam orbiti üçün:  
Göydə Günəş iki olanda — Yerdə ikinci Asif Ata yaranacaq;  
Göydə Ay iki olanda — Yerdə ikinci Safruh yaranacaq. Başqa sözlə: 

*** 
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Təbiət özümlüyünü itirəndə — mən də özgələrə bənzəyəcəm. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
13 İşıq (III ay), 23 il, Atakənd. 

(13 may, 2001. Bakı). 
 

 
 
 
 

ATIN  BİLDİYİ 
(Haray) 

 
Ot daşıyan atın yük altında inlədiyini gördüm; o otu yeyən inəyin südünü 
içdiyim üçün utandım. 

*** 
Anladım ki, şüur — zorun nəticəsidir: At bilir ki, bu yükdən qurtulmağın ən 
kəsə və mümkün yolu — at yiyəsinin qapısına düz getməkdir — bələdçisiz-
filansız. 

*** 
At — Hegelin fəlsəfəsini yaxşı bilir. Bilir ki, “Azadlıq— dərk edilmiş 
zərurətdir”. 

*** 
                                  ...Eşqsiz idraka şüur deyilir. 

*** 
Zora əl atmaq çıxılmazlığında qaldığım məqamları ömrümün ən məyus 
məqamları saymışam. 

*** 
Zor Eşqi söndürməyə və ya mənimsəməyə yönəlir; Eşq Zoru rədd eləyir. 

*** 
Atamız var olsun! 

 
20-21. V.23. Atakənd-Lahıc. 

(İyul 2001. Bakı-Lahıc). 
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“QADIN  KULTU”na  QARŞI 
(İçsəs) 

 
“...Xalq xeyrə nisbətən şəri, həqiqətə nisbətən yalanı və b.k. daha asanlıqla 
həzm edir”. (Sabir Yanardağ — İnam Ocağının Dost-Doğması. İstibdad və 
İstila və ya Bəşərin Aqibəti, makina yazısında, 114-cü səh.). 

*** 
Bunun “niyə?”si: Xalq Doğa’ya (Təbiətə) bənzər bir varlıqdır, ona İradə xas 
deyil. 

*** 
İradə, iradi əməl birey’ə (fərdə) xasdır. Həqiqət və Xeyir isə — İradə əməlidir; 
Şərə, Yalana dirsək göstərmək də eləcə — İradə əməlidir.  

*** 
Xırda-xuruş dirənişlər — Doğa’da  da olur; onlar İradə əməli yox, fəhm 
əməlidir və ya sadəcə fiziki tərpənişdir. Bu baxımdan: 

*** 
Ana’nın Doğa’ya, Torpağa bənzədilməsi, doğru olsa da, Analığın xeyrinə deyil, 
bəlkə zərərinədir. 

*** 
Ana-Bala münasibətləri məni izahedilməz heyrətlərə salır. “Heyvanlar 
aləmində” də! 

*** 
Lap indicə doğulan bala ananın döşünü axtarır! “Ana” anlayışı, “məmə” 
anlayışı haradan gəldi?! İlkinə doğanın “bala” anlayışı?! 

*** 
“Anlayış” da ki, — bütün inam, bütün sevgi, bütün sayğı, bütün şövq, bütün 
vəcd, bütün zövq, bütün vəhy — bütün ruh!.. 

*** 
          Bunun “Niyə?”sini İlahiyə ismarlamaqdan başqa çarə yox! 

*** 
                    Aç bu sirri, İlahi, öz İnsanına! Açma bu sirri, İlahi!.. 

*** 
Ona “heyvan” deməkmi olar?! O heyvanlar mənim qadına — Anaya sevgimi, 
sayğımı, şövqümü artırır; özümü onlara borclu sayıram — “heyvan”lı — 
insanlı analara. 

*** 
Doğa’nın dərsləri deyir: Həyat— doğrudan da Mənanın şəkillənməsidir. Yaşam 
— Anlamın biçimlənməsi, gerçəkləşməsidir... 

*** 
Dünya və Bəşər ilsırasının (tarixinin) heç yerində və heç vaxt qadın — kult 
olmayıb; “qadın kultu” adında biclik olub, dələduzluq olub, siyasət olub, ən 
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yaxşı halda avamlıq olub; mən hətta anasultanlıq (“madərşahlıq”) deyilən çağın 
nə vaxtsa mövcud olmasına heç vaxt inanmamışam, bugün də inanmıram. 
Çünki “qadın kultu” — Analığın ölümüdür, Ana-Bala münasibətindəki 
möcüzənin ölümüdür. 

*** 
Heç bir qadın gözəlliyi heç bir kişi gözəlliyini taxtdan sala bilməz; bu yöndə 
taxtdan düşən kişi gözəlliyi deyil, erkək bicliyidir, erkək dələduzluğudur, erkək 
siyasətidir, erkək süləntiliyidir... 

*** 
                      Qadın ayrı — Ana ayrı; erkək ayrı — Kişi ayrı... 

*** 
Cizgilərdə deyil kişi gözəlliyi; cizgilərdəki kişi gözəlliyi cizgilərdəki qadın 
gözəlliyi kimi bir şeydir. Bu baxımdan: 

*** 
Qadın gözəlliyi cismaniliyə doğru artır, kişi gözəlliyi — ruhaniliyə doğru. 

*** 
Qadın gözəlliyi kişi gözəlliyindən — kişinin ərdəmliyindən asılıdır; onun 
“qarantı” budur. 

*** 
Erkəyi (kişini) və ya dişini (qadını) kultlaşdırma cəhdlərindən, o sıradan 
Periklin Aspaziyaçılığından, İsa’nın Maqdalinaçılığından və bk. iyrənirəm; 
“feminizmi” idrakın ümumxanaçılığı (“pritonçuluğu”) sayıram. 

*** 
Və düşünürəm ki, dünyanı Dostoyevskilərin dediyi kimi gözəllik yox, bizim 
dediyimiz kimi Kişilik və Analıq — bütövlükdə İnsanilik xilas edəcək. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Sərt, 29- il. Atakənd. 
(Dekabr 2001. Bakı). 
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AY  KUTLANMASI 
(İçsəs) 

 
Amaldaşım İşıqlı-Elçinə  

sevgi və sayğılarla! 
 
İnam Ocağında “Yeni Ayın Mübarək!” təbrikini ilk olaraq, amaldaşım İşıqlı-
Elçindən eşitmişəm. 

*** 
Bu gün başlanan ay isə – özəl aydır – Ata Ayı! Mübarəklik onun boyuna 
biçilmiş! Bu Aya “İnam” da demək olar, “İnam ayı”. 

*** 
Beş-üç kişi tapsaydıq, birləşib İnam Dünyası yaradardıq: – Türk Dünyasının 
özülü kimi; o da Ləyaqətli Bəşərin özülü, rüşeymi olardı... Tapsaydıq, 
tapışsaydıq!.. 

*** 
Muğamat yaradılanda nə Duyğu olub, nə Düşüncə; nə Sağ olub, nə Sol; nə 
Oğlan olub, nə Qız. Muğamat yarananda İki yox imiş, Bir var imiş. 

*** 
Muğamatın “nədən, necə yarandığını” sonralar öyrəniblər ikiyə bölünmüşlər, 
evi yıxılmışlar – Duyğulular, Düşüncəlilər. 

*** 
              Duyğu ayrı, Duyğu-lu ayrı, Düşüncə ayrı, Düşüncə-li ayrı. 

*** 
Əsl Duyğu – həm də Düşüncədir; əsl Düşüncə həm də Duyğudur. 

*** 
Bəyəm Vəcd zamanı adam hər hansı şey barədə düşünürmü?! Hər hansı şeyi 
duyurmu?! 

*** 
Həmin o Birin (Muğamatı Yaradanın) adı – Vəcddir, Ehtizazdır, Ehtirasdır, 
Ekstazdır, Piyanlıqdır, Sərxoşluqdur, Xoşbaşlıqdır, Dəlilikdir, Çılğınlıqdır, 
Bayğınlıqdır... 

*** 
(Allahın da adı çoxdur, anlamı birdir, Atanın da. Bu sonuncu barədə bax: 
Safruh, YOS, s. 536). 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
1 Ata (VII ay) 24 il. Atakənd. 

(01.IX.2002. Bakı). 
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DOĞMALIQ,  ƏLVANLIQ... 
(İçsəs) 

 
Azərbaycan Bayrağına doğmalaşmaq istəyirəm, doğma Azərbaycan Bağrağı 
istəyirəm – ürəyim axır onun üçün! 

*** 
Mənim içimdə azad, bütöv Azərbaycan gərəkliyi var, ancaq "Böyük 
Azərbaycan"ın nəyə gərək olduğunu anlamıram; içimdə o duyğuya doğmalıq, 
isti yanaşma yoxdur. 

*** 
"Böyük Filan Yer" duyğusunu bəsləyib əzizləyən – Acıq Mədəniyyətidir ki, 
mən onu damğalamışam. 

*** 
Böyük Mədəniyyət yarat – Böyük Türk Mədəniyyəti – Böyük İnsanlığa 
yarayan. 

*** 
Yalnız İnsanın adamlığa qarşı savaşı – bütün ürəkləri yerinə oturda bilər; yalnız 
İnsaniliyin qələbəsi bütün millətləri böyük – yəni özgün edər, onları zərurətə 
çevirər – eləcə də bir-biri üçün. 

*** 
O vaxta qədər bir əli ilə Böyüklük yaradan o biri əli ilə kiçiklik yaradacaq; bir 
əli ilə azadlıq yaradan o biri əli ilə əsarət yaradacaq; bir əli ilə Sağlamlıq 
yaradan o biri əli ilə xəstəlik yaradacaq. 

*** 
Toqquşan axtarışlar – həm bir Ulus içində, həm Bəşər içində... Burada 
qələbənin şərti: Kim daha bic, daha zorlu, daha qəddar, daha həyasız olsa – o da 
qalib gələcək. O vaxta qədərki qalibləri bu nişanlarla tanıyın. 

*** 
Heç bir ərdəmliyin (ləyaqətin) ulus'al və coğrafi ünvanı olmur; ərdəmliyin 
yalnız bəşəri və fərdi ünvanı olur. 

*** 
Əsl, xalis, xas Millətçilikdə qəsbçilik olmur, "Qəsbçiliyə ölüm!" hökmü olur. 

*** 
Yeknəsəqlik – əlvanlığa qarşı olduğu kimi, doğmalığa da qarşıdır, ziddir. 

*** 
Doğmalıqsız, əlvanlıqsız dünya necə də maraqsız olardı! (Bu elə 
tavtologiyadır). Doğmalıqlarla dolu dünya necə də əlvan və maraqlıdır! (Bu da 
tavtologiyadır). 

*** 
          Əlvanlıqsız "doğmalıq" pozulub özünə əlvanlıq yaradacaq. 

*** 
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Kürəsəlləşməyə maraq göstərmək – duza getməkdir. Ancaq duza gedənlər – 
gedəcəklər, gedib də qayıdacaqlar; qalanlar qorxmasınlar, çaşmasınlar! 

*** 
               Yer kürəsinin kürəsəlləşməyə ehtiyacı da yoxdur axı! 

*** 
Doğmalıq istəyi, Əlvanlıq istəyi Kürə'ni param-parça edər – ruhdan düşməməli, 
Doğmalıq yönündə yaşamalı, işləməli! 

*** 
Kürd ulus'una ölüm yoxdur! Talışa – ölüm yoxdur! Ləzgiyə – ölüm yoxdur! 
Farsa – ölüm yoxdur!.. Heç kimə ölüm yoxdur! Ölüm – yalandır! 

*** 
Ölüm – yalnız öldürmək istəyəni sarsıtmaqla – öldürmək istəyini öldürəcək! 

*** 
Bəşərin, Dünyanın Türklük halı olduğu kimi, Kürdlük halı da var, Talışlıq halı 
da var, Ləzgilik halı da var, Farslıq halı da var... Yoxsa bunlar nədən 
yaranmalıydılar? 

*** 
Yaşamaq istəyirsinizsə – öz ulus'unuz yönündən bəşəri hala çevrilin! Bu həm 
də bəşərin əzəli, əbədi köküdür, dayağıdır. 

*** 
Bəşər özünün əzəli, əbədi kökünün üstündən laxlaya bilməz, sapa bilməz; 
laxlamaz, sapmaz; laxlamayacaq, sapmayacaq! Asif Atadan başlayan Mütləqə 
İnam dönəmi üçün bunun qarantı – Onun Adı ilə bağlı olan Mütləqə İnam 
Ocağıdır. 

*** 
Azərbaycanı – Atayurdumuzu Dünyanın Ruhaniyyat Mərkəzinə çevirməkdən 
məqsəd – Ərdəmli (ləyaqətli), yəni Doğmalıqla nəfəs alan, Əlvanlığı göz 
oxşayan Bəşər yaranmasına xidmət etməkdir. 

*** 
Bizi bu İnama kökləyən Asif Atamız – İnam Atamız var olsun! 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

Şölə ayı, 25- il. Atakənd. 
(İyun, 2003-cü il. Bakı). 
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AĞLIM  və  QƏLBİM 
(İçsəs) 

 
Xalq, ulus, bütöv uluslar – can hayında, baş hayındadır; mən – əsllik hayında, 
söz hayındayam – türkcə sözlər hayında... 

*** 
       Dünya – kürəsəlləşir, mən – ulusal bənzərsizlik hayındayam... 

*** 
                   Həyat – insansızlaşır, mən – ailə sorağındayam... 

*** 
Dünya, Bəşər  cinləşir, şeytanlaşır, heyvanlaşır; mən – İlahilik hayındayam... 

*** 
Ağlım çaşmayıb görəsən?! Ağlım çaşmışsa da, qəlbim çaşmayıb, yerindədir. 

*** 
              Mən Dünyaya Ağlımı yox, Qəlbimi yaşatmağa gəlmişəm. 

*** 
Ağlımı işlətməyə, Qəlbimi yaşatmağa gəlmişəm; Ağlımla işləməyə, Qəlbimlə 
yaşamağa. 

*** 
                      Mənim Ağlım Qəlbimin qulluqçusudur. 

*** 
Mənim Qəlbim dərsini Ağlımdan almır, Günəşdən alır – Günəş tələsmir, 
cəbhələşmir; Dağdan alır – Dağ Dağlığını itirmir; Çaydan alır – Çay gecə-
gündüz nəğməsindən qalmır; Göydən alır – Göy ölməzlikdir. 

*** 
                             Mənim Ağlım dərsini Qəlbimdən alır. 

*** 
Mənim Qəlbim körpələrə doğmadır – onlarda özünü görür; körpələr Qəlbimə 
doğmadır – özümdə onları görürəm. 

*** 
Altmış il bundan öncəyə qədər məndə gördüyünüz körpə məndədir, atmayıb 
məni; mən də onu atmamışam. 

*** 
Ömrüm bütövdür – körpəliyindən qocalığınadək hamısı məndədir; bundan 
sonra da altmış il yaşasam, yenə atılmayacam, atmayacam. 

*** 
Sizin də ömrünüzü bütöv görürəm; siz də çaşmayın, ağıla aldanmayın; 
içinizdəki körpəyə arxa çevirməyin. 

 
*** 

Körpəyə – öz içindəkinə – arxa çevirən köpəyə çevrilir, qancığa çevrilir. 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 263

*** 
Biz Dünyaya it olmağa yox, İnsan olmağa gəlirik; içimizdəki Körpəni 
böyütməyə, ilahiləşdirməyə gəlirik. 

*** 
Asif Atanın – öz içindən – gətirdiyi Müjdə budur; mən də Onun Müjdəçisiyəm. 

*** 
            Asif Atanın içindəki körpə böyüyüb, ilahiləşib İnam Ata oldu. 

*** 
Mənim danışdığım – İnam Ata dilidir; məni danışdıran – İnam Ata Ruhudur. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
11-12 Xəzan (VIII ay), 25- il. Atakənd. 

(Oktyabr 2003. Bakı). 
 
 

 
KUTSALLIQLAR 

(Haray) 
 
Əlin əl kutsallığı var, dodağın dodaq kutsallığı, sinənin sinə kutsallığı... 

*** 
Mənim əlimi öpən dodağı mən öpə bilmərəm; mənim əlimi öpən qızın sinəsinə 
mən əl uzada bilmərəm.  

*** 
Əlöpmədəki ehtiras - kutsaldır, elə kutsal ki, dodaq o ehtirasla öpülməz. 

*** 
Dodaqlar da bir-birini kutsallıqla öpə bilər; əllər də sinədə kutsallıqla gəzə 
bilər. 

*** 
Hər məqam kutsallığının öz yeri, öz adı, öz dadı var; onları qarışıq salmaq – 
əbləhlikdir. 

*** 
Qarşılıqlı – ayrı, qarışıq ayrı! Qarşılıqlı – kutsaldır, qarışıq – əbləh! 

*** 
Həqiqət üçün gizli yer yoxdur. Həqiqətin yerə nə dəxli?! Yerin Həqiqətə nə 
dəxli?! 

*** 
                     Həqiqət varsa – var, yoxdursa – yoxdur. 
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*** 
Atamız var olsun! 

 
7 Xəzan 25- il. Atakənd 

 
 
 

İLAHİMƏ 
(İçsəs) 

 
                                       Qadan alım, a Suçsuz! 

*** 
Ey yox üzərindəki Var – Körpə İnsan Üzü! Mən səni çox istəyirəm, lap çox, ən 
çox! 

*** 
                        Ey dilimi heyranlıqdan yox edən Var! 

*** 
         Suçlardan, suçlulardan törənmiş olsan belə, sən suçsuzsan! 

*** 
Mən bu dünyanı rədd eləyəndə də, ona qarşı döyüşəndə də sənə arxalanıram – 
sənin İlkinliyinə, İlahiliyinə! 

*** 
Özüm də sənə bənzəmək istəyirəm, bənzəyirəm də - sənin qədər əlsiz-ayaqsız, 
dişsiz-dırnaqsızam... 

*** 
Ey özgələrin əlində çırpınan Ruhum – özümünkü! Sən də mənimlə gedəssənmi 
mən gedəndə, qalassanmı?! Qalmağını, Körpələrin üzündə qalmağını istərdim... 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Sərt ayı 29-il. 

(Dekabr 2007). 
İnam Evi. 

 
Doqquzuncu boğça: 
 

 
D Ö Y Ü Ş 

 
Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 
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İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 
 
 
 

Dünyanı: 
 

DAĞITMALI  ya  QURMALI 
(Haray) 

 
İnsan cəmiyyət içində maddiyyatsız yaşaya bilməz. Kim olur-olsun. 

 
*** 

Maddiyyatsız yaşamağa yalnız Robinzon Kruzoların ixtiyarı var. 
*** 

Maddiyyatsız Şair, Filosof, Peyğəmbər — kim olur-olsun! — cəmiyyətdən asılı 
vəziyyətə düşəcək, cəmiyyətin ayağı altına düşəcək. Bu isə şairin, filosofun, 
peyğəmbərin ölümüdür, yəni adlarının kiçik hərflə — “ümumi isim” kimi 
yazılmalı olmasıdır. 

*** 
Maddiyyat üçün çalışmaq da, lap uğurlu çalışmaq da, yəni Şair, Filosof, 
Peyğəmbər olmamaq da ölümdür. Çünki: 

*** 
Əkinçiliyin, Dəmirçiliyin, Oyunçuluğun, İdarəçiliyin də Şairlik, Filosofluq, 
Peyğəmbərlik yönü var. 

*** 
Şairliksiz, Filosofluqsuz, Peyğəmbərliksiz əkinçilik, dəmirçilik, oyunçuluq, 
idarəçilik ölümdür. (Mən “ölüm” deyəndə bunu nəzərdə tuturam). 

*** 
Çıxış Yolu — Dünyanı dağıtmaqdır. Bu — Abdulla oğlu Məhəmmədin 
yoludur. Bu baxımdan, mən onu anlayıram. “Xəndək”, “Uhud”, “Xeybər” 
savaşlarından başlanan Dünya Dağıdıcılığının səbəbi bu idi. Daha doğrusu, o 
qantökmələrin, başkəsmələrin səbəbi Dünyanı Dağıtmaq istəyində çıxış yolu 
axtarmaq idi. 

*** 
Ancaq bunun da çıxış yolu olmadığını onun (və bənzərlərinin) təcrübəsi 
göstərdi. Ya da:  
 

*** 
Onlar Dünyanı Çıxış Yoluna qədər Dağıtmadılar, Dağıda bilmədilər. 

*** 
Dünya isə — Çıxış Yoluna qədər ya Dağıdılmalıdır, ya da Qurulmalıdır. 

*** 
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İnam Ata (Asif Ata) deyirdi: Quraq! Ancaq o da Çıxış Yoluna hələ çox var ikən 
Özü çıxıb getdi. 

*** 
...Dünyanın, Həyatın, İnsanın Anlamına yalnız Şairlik, Filosofluq, 
Peyğəmbərlik uyğundur, doğmadır. Yalnız o ovudur ürəyi, çünki o — 
Poeziyadır, Musiqidir, Rəqsdir. 

*** 
Adamlarsa bədbəxt oluncayadək işləyir və işlədirlər, bədbəxt edincəyədək 
işləyir və işlədirlər, çünki maddi uğurlu, çox uğurlu, lap uğurlu, ən uğurlu 
olmaq yarışında at bağrı çatladırlar. At da — Dünyadır, Həyatdır, İnsandır axı. 

*** 
Adamların qanunu — Orman qanunlarının növ müxtəlifliyidir. Burada hələ 
“kəmiyyət keyfiyyətə” keçməyib.  
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
7 Yağış (IX ay), 20- il. 

 
 
 

EHTİŞAM, MÖHTƏŞƏM... 
(Haray) 

 
“Ehtişamı, möhtəşəmi sevmirəm!..” — deyib, ayğır kimi fınxırıb şahə qalxmaq 
istəyirdim... 

*** 
Mənim bu halım — mənimsənilmiş ehtişama aid olmaqla — həmişəlikdir; 
əməkdən ayrılmış ehtişama aiddir, sərvət möhtəşəmliyinə aiddir və 
həmişəlikdir. 

*** 
Əməklə bağlı, ruhaniyyatla, mənəviyyatla bağlı, yiyəsinə — ondan istifadə 
edənə —  doğma möhtəşəmlik, ehtişam isə — nə gözəldir! O, əməyin və 
ləyaqətin enini, boyunu, dərinliyini, yüksəkliyini, ətrini əks etdirir. 

 
 

*** 
Özcə əməyimin haqqını gərəyincə versəydilər, mən də özümə məxsus ehtişam 
və möhtəşəmlik yaradardım — evimdə, həyətimdə, ömrü mənimlə bağlı 
adamların yanağında, əyin-başında. 

*** 
Və möhtəşəmliyin, ehtişamın insaniliyini nümayiş etdirib üzünü ağardardım. 
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*** 
İndiki möhtəşəmlər, ehtişamlılar isə, daha dəqiq desəm: İndiki möhtəşəmlik, 
ehtişamlıq isə fərdlərin, ailələrin həyatında nə əməklə bağlıdır, nə yüksək 
mənəviyyatla. Ən yaxşı halda qoparılmış, alınmış əməkhaqqına görədir. 
 

*** 
Mən isə verilmiş əməkhaqqı ilə qurulmuş ehtişamı, möhtəşəmi sevirəm, sevə 
bilirəm. 

*** 
Mən gözəlliyi ondan istifadə edənlə yox, onu əynində daşıyanla yox, yaradanla 
birləşdirirəm. 

*** 
Yüz min usta tökülüb İnam Ata üçün misli görünməmiş bir Məbəd tiksin, saray 
yapsınlar — mən onu Atama yarar saysam da, Atamla birləşdirməyəcəyəm. 

*** 
İnam Ataya möhtəşəm məbəd gərək deyil, ehtişamlı Saray gərək deyil, 
möhtəşəm Övlad, ehtişamlı İnsan gərəkdir: — istifadə etdiyi möhtəşəmliyin, 
ehtişamın yaradıcısı, onunla birləşən, hətta ondan Yüksək olan. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
15 Yağış (IX ay), 20- il. 
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KÖNÜLLƏR  QURULUŞU 
 

Bu haray Ocağın Reyhan-İnamnuru-
nu (Abeçinin) Qəlbinə üz tutmaqla 
çəkilmişdir. 

 
İnsanları könülsüzləşdirirlər ki, könül qırmaq cinayət sayılmasın, könül qurmaq 
əziyyətinə qatlaşmasınlar. 

*** 
Bir könülü qurmaq üçün bir könülü qıraqmı? Bəs “üçüncünü” neyləyək: 
bizdəki könül deyilmi?! 

*** 
Mənim könlümün qurulması — gözü məndə könüllərin qurulmasından asılıdır, 
qırılışı — onların qırılışından. 

*** 
Mən özgələrin əlindəyəm. Bu mənim mütləq azadlığımdır; bu mənim 
axtardığımdır — Könüllərin quruluşu!.. 

*** 
Həqiqətən mən dəvəyəm — Allahın haqlı olaraq, qanad vermədiyi. 

*** 
Həqiqətən mən qanadlanaramsa, yıxılmayan adamlıq dam-daşı qalmaz bu Yer 
üzündə — o qədər təzaddadır ürəyim adam gerçəkliyiylə. Daban dabana!.. 

*** 
              Həqiqətən mən abadlıq aşiqiyəm — Abad Könüllər Aşiqi! 

*** 
Həqiqətən abad saraylar, abad şəhərlər, ehtişamlı xanimanlar qırılmış könüllər 
üzərində (onların bahasına) qurulur; xaraba qoyulmuş ümidlər üzərində (onların 
bahasına) qurulur. 

*** 
Həqiqətən bəşəriyyətin ehtişamı ümumbəşəri (ölməz) dəyərlərin xarabalığı, 
viranəliyi üzərində (onun bahasına) qurulur — təzahürün xarabalığı üzərində. 

*** 
                          Həqiqətən həqiqəti tam deməliyik! 

*** 
Mütləqə İnam — Asif Atanın yaratdığı - fərəhli faciədir, faciəli fərəhdir. Çünki 
hər bir mahiyyət kimi, onun da təzahür meydanı bu dünyadır, bəşəriyyətdir. 

*** 
İnam Ata Amalının gerçəkləşməsi Qanadlı Nəhənglər istəyir — maddi dəm-
dəsgahı yıxıb-yaxıb, Könüllər Möhtəşəmliyi yaradan... 

 
*** 
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İçim hıçqırıqla doludur, dop-dolu; içim fərəhlə dolub daşır, içim qəzəbdən 
partlayır; içim içimə sığmır. 

*** 
Saraylar o qədər yekədir ki, divarının dibində qaynaşan insanlar qarışqa kimi 
kiçilir — Ehramlar dibində əski qara qullar kimi.   

*** 
Həqiqətən küçədə yekə-yekə arvadların, fidan-fidan qızların göbəyiaçıq 
gəzməsi həmin kiçildilmənin ifadəsidir — tərəqqi kimi qələmə verilir. 

*** 
            Həqiqətən insansız dünyada bayquşlar ulamağa başlayıb. 

*** 
Möhkəm dayan, İnam Ata! Ayağını yerə bərk bas, İnam Ocağı — İnsaniliyin 
sonuncu və birinci dayağı! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
23 Yağış, 20- il. 

 
 

KOR  BAĞIRSAQ  ÇIXINTISI 
 

Bu haray Ocağın Zülfüqar-Soylusunun Qeyrətinə üz 
tutmaqla çəkilmişdir. 

  
Azərbaycan-lı idrakı: Peyğəmbər (Məhəmməd) olubsa, düşünmək nə gərək; 
Padşah (Heydər) varsa, sarsaqlamaq da olar. 

*** 
Burada Peyğəmbərlərin də suçu var, burada Padşahların da suçu var, ancaq ən 
böyük suç Azərbaycan-lı olmaqdır. 

*** 
Görkəzmə bir bölgədir Azərbaycan. Burada gah “alban dili” olur Azərbaycan 
dili, gah fars dili olur Azərbaycan dili, gah ərəb dili olur Azərbaycan dili, gah 
rus dili olur Azərbaycan dili — hətta “2-ci ana dili” adıyla, gah qarğa dili olur 
Azərbaycan dili, gah ingilis dili... Növbə erməni dilinindir. 

*** 
Azərbaycan — Türk Dünyasının sanki kor bağırsaq çıxıntısıdır. Buna Az 
dilində Appendisit  deyirlər. “Azərbaycan— Türk Dünyasının beyni və ürəyi” 
olmalıykən. 

*** 
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Bunun səbəbi odur ki, Azərbaycan heç vaxt öz yerişiylə yeriməyib. Azərbaycan 
öz yerişiylə yeriyəndə Ata deyən olacaq. Daha doğrusu, Ata deyən olanda 
Azərbaycan öz yerişiylə yeriyəcək. 

*** 
Bütövlükdə: millət yerişinin Azərbaycan biçimi yoxdur, bugünə qədər də 
olmayıb. Azərbaycan yerişi — bölgə qurumu yerişidir, kim necə qurursa, elə də 
yeriyir. 

*** 
İnam Ata Azərbaycan özümlüyünün (“mentalitetinin”) cizgilərini cızdı: Zərdüşt 
— Babək —   Dədə Qorqud — Nəsimi — Füzuli — Muğamat  — Saz zənciri 
— Ocaq zirvəsiylə. 

*** 
Onda bu ünvan — “Türk Dünyasının Ata Yurdu” adlanacaq və Dünyanın 
Ruhaniyyat mərkəzi olacaq. 

*** 
Bu zənciri Azərbaycan-lı çiyninə aşırmaq olmaz. Bu zəncirin sanbalından 
Azərbaycan-lı beli əyilib qırılar; çünki bu bel palana öyrəşib, sanbala yox. 

*** 
Azərbaycan Özümlüyü Zəncirini Türk Çiyni Götürər. İndi hanı Türk kor 
bağırsaq çıxıntısında... 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
23 Yağış (IX ay), 20- il. 

 
 

ACINACAQLI 
(Haray) 

 
İctimai inkişaf cəmiyyətdə haramçılığa qarşı heç bir əks duyğu yarada 
bilməyib; halalçılığa heç bir sevgi və ya heç olmasa sayğı duyğusu yarada 
bilməyib. Şövq hələ bir yana dursun. 

*** 
İctimai inkişafda insanın insana sevgisi ölmüş, sədaqəti — ondan öncə.  

*** 
İctimai inkişafda “yeni” deyilən çağ humanizmin lağa qoyulmasına, 
antihumanizmin  maraqla qarşılanıb sevilməsinə nail olmuşdur. 

*** 
İndi humanizmi beynəlxalq humanitar yardımlar əvəz eləyir, qanun və siyasət 
əvəz eləyir. 
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*** 
İctimai inkişaf bütün qohumluq tellərini qırıb tökmüş və ya ona geriçilik 
damğası vurmuşdur. 

*** 
            İctimai inkişaf sayəsində Vətən, Millət duyğuları can üstədir... 

*** 
“Qabaqcıl ölkələrdə” ictimai inkişaf quyusu daha dərindir, ictimai inkişaf 
bataqlığı daha iyrənc, daha üfunətlidir. 

*** 
...Bu duyğularsa — sənətin özülü, canıdır. Ona görə də “qabaqcıl ölkələrdə” 
qabaqca sənət ölür... 

*** 
       Bunların hamısı “inkişaf etmişliyin”, “qabaqcıl ölkəliyin” bəhrəsidir. 

*** 
“Qabaqcıl ölkələrdə” tək-tək gözə dəyən Yüksək Sənət Örnəkləri — yalqız 
ürəklərin (bax: bu kitab, s. 115) cikkəsi olub, Yüksək Həyat Örnəkləri 
Ansamblının Sonuncu Mogikanlarıdır. 

*** 
“İnkişaf etmiş ölkələrin” “qabaqcıl” sənət təcrübəsi — imitasiya (bənzətmə, 
yamsılama) ustalığıdır — cana hopmayan, qana keçməyən, aqibətə 
çevrilməyən, buna görə də insani inkişaf yaratmayan. 

*** 
“İnkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübəsi” — ölümə aparan yolun kol-kosdan 
təmizlənib ağardılması və qısaldılmasıdır. 

*** 
İctimai inkişaf — acınacaqlıdır! Ütülü, kraxmallı, sürməli, şampunlu, knopkalı 
mənəvi-ruhani lümpenlikdir, insanın “ifşası”dır — inkişaf etmiş ölkələrin 
qabaqcıl təcrübəsi. 

*** 
“İnkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübəsindən” çıxış yolu — Asif Atanın 
göstərdiyi Mütləqə İnam Yoludur — Harama nifrətli, halala şövqlü, yar-
yoldaşa sədaqətli, dostcanlı-qohumcanlı, insansevər, yurdsevər, millətçi 
insanlardan ibarət bəşər yetirmək. Tamamilə yeni bəşər. Addım-addım, ağac-
ağac, hal-hal, fərd-fərd... 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
8 Sərt (X ay), 20- il. 

 
RUHANİ  MÜBARİZƏ 

(İçsəs) 
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Şərə qarşı — düşmən qazanmadan, ara vermədən, qaş-qabaq tökmədən, papağı 
əyri qoyaraq, “Şərin ürəyinə qadam!” deyərək döyüşməli. 

*** 
Şəri düşmən sayaraq ona qarşı döyüşmək — onu təsdiq etməkdir, Xeyirin 
mövqeyini kiçiltməkdir. 

*** 
Elə yaşamalı, elə döyüşməli, elə sevməli, elə sevinməli ki, Şər Xeyirin içində 
assimile edilsin. 

*** 
İndiyədək Xeyir necə eləyirdi: Şərə “Elə yaşama” deyir, özü isə sinə dolusu 
nəfəs almaqla yaşamaq biçimi göstərərək “Belə yaşa!” demirdi, əksinə, ona 
gizlicə köks ötürürdü. Beləliklə də Şəri öz “diqqətiylə qudurdurdu”. 

*** 
Şərin həyat tərzinə qarşı Xeyirin həyat tərzini qoy və bunun ondan üstün 
olduğunu fərəhinlə sübut et. Mənim mübarizə üsulum budur. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
15 İşıq (III ay), 20- il. 

 
 
 
 

BU DA  DÖYÜŞMÜ? 
(İçsəs) 

 
            Azadlığı sevməyən yoxdur, bacaran — yox dərəcəsində. 

*** 
          Azəri döyüşkənliyi: Ah! Uf! Bu da bir də-ərt, bu da bir faciyə!.. 

*** 
Cəmiyyət — pisliyin xidmətində: “Qonşun pisdir — qaç qurtar” deyir, “Qov 
getsin!” deməliykən. 

*** 
                Çaqqallardan oluşan ormanda Arslan olmağa nə var! 

*** 
Mənim evimdə mənə qarşı yaşamağı heç bir insansevərlik mənə qəbul etdirə 
bilməz. 

 
*** 

Mən məişətimin səliqə və təmizliyindən heç vaxt heç bir zərər görmədim; 
toplumsa (cəmiyyətsə) bundan heç bir xeyir görmədi. 
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*** 
Atamız var olsun! 

 
Yağış, 17  — Şölə 18- illər. 

 
 
 
 

CÖVHƏR  DUDAYEV  DƏRSİ 
(Haray) 

 
            Türk ulus`u böyük millət olmalıdır, Şir, Arslan yox. 

*** 
                  Şirin, Arslanın yeri ya ormandır, ya qəfəs. 

*** 
Cövhər Dudayevi bir xalqın — Çeçenin deyil, ümumbəşərin Ləyaqət 
panteonunda dəfn etmək gərəkdir. 

*** 
                     Bəşər öz Ləyaqət Panteonuna yarar deyil. 

*** 
Bəşərin Ləyaqət Panteonunun olması — təsəlli deyil. Bəşərin ləyaqətli olması 
— təsəllidir, gərəkdir. 

*** 
             Şir-Arslanlıq — fərd işidir, xalq işi deyil, ulus işi deyil. 

*** 
          El işində Elə arxalanmaq olmaz, Eldən istifadə etmək olar. 

*** 
                      El Eyləmçinin (Xalq — Xadimin) əkin yeridir. 

*** 
                                      Dünya gözəl sözlə doludur... 

*** 
      Kişini qova-qova kişilikdən çıxarmaq olmaz, diktator eləmək olar. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Çiçək ayı, 18- il. 

KÖKLÜ  DÖYÜŞ 
(İçsəs) 

 
                      Yolum uzaq olduğu üçün yavaş yeriyirəm. 
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*** 
Bir oğlan Koroğludan qat-qat artıq güclü ola bilər, Bir at Qıratdan yüyrək ola 
bilər. Koroğluluqsa — gücdə deyil; Qıratlıqsa — qaçarlıqda deyil... 

*** 
                                Bütün yeməklər iştahlılar üçündür. 

*** 
Elə istəyirəm çoxlu boş vaxtım olsun!.. Çoxlu boş vaxtım olsa, mən onu çoxlu 
sevgili işimlə dolduraram — bal arısı pətəyi dolduran kimi, bəlkə bir az da 
yaxşı. 

*** 
İnqilabların zərurəti də adamların içindədir; o — var. Kimlərinsə göz 
yummağıyla olan olmağını itirmir. 

*** 
            İnqilablarsız — dünya boğular havanın ağırlaşmasından. 

*** 
Dünyanın yeni əhvalları: Dünya — bizim evimizdir — “bizimki-sizinki”siz. 

*** 
                        Bəs ayağımız nəyin üzərində dayanacaq? 

*** 
Maraqlıdır: Don Kixotun Rosinantı ilə Sanço Pansanın Eşşəyi atqulağı 
yürüyürlər. 

*** 
                          Ağlamaq yaraşmır yaradanlara, 
                          Yaradan ağlarsa, yara sağalmaz. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
 

SAF  DÖYÜŞ 
(İçsəs) 

 
Asif Ata deyirdi: “Hitleri demokratiya yaratdı”. Bu Ulu Sözünün qüvvəti: 
Hitlerçiliyi həm də Yəhudiçilik yaratdı — özünün Freydçiliyiylə.  

*** 
Hər bir yaradıcılıq özündən sonrakı yaradıcılıq üçün yaradıcılıq meydanıdır, 
ona möhtacdır.  

*** 
Misal üçün: Asif Ata yaradıcılığının xalqa — özünün məqsədinə, son ünvanına 
çatması üçün yeni bir yaradıcılıq gərəkdir. 

*** 
Mən heç kimi döymürəm, özgürlüyüm uğrunda döyüşürəm. Bu halda 
yumruqlarımın kimə dəyməsi məni ilgiləndirmir. 
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*** 
Almaniyanı faşizmdən təmizləmək lazım gəldi. Dünyanı ingilis dilindən 
təmizləmək lazım gələcək; Kapitalizm — fəhlə sinfinin şəxsində öz 
qəbirqazanını yetirmişdi, İngilis dili öz yayıcılarına qəbir qazır. 

*** 
Nasizm — alman faşizmiydi. Bəşəriyyət ona qarşı “Müqavimət  hərəkatı” 
yapmağa zorlandı. İngilis dili — ingilis faşizmidir. İndiki dünyada “İngilis 
dilinə qarşı Dirəniş hərəkatı” yaranmalıdır. 

*** 
Bireysel yaradıcılıq bireysel əməyin ürünüdür, ulus`al yaradıcılıq ulusal 
əməyin. 

*** 
                    Yazıq kişiyə mənim yazığım gəlmir, acığım tutur. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

Sərt ay, 19-il. 
 
 

YENƏN 
(İçsəs) 

 
Allahın təcrübəsi — yaradıcılığın mütləq sübutu; nikbinlik — heç nə 
olmadıqda belə, nəysə yaratmağın mümkünlüyü, yoxluğu varlıqla doldurmaq 
imkanı... 

*** 
Milləti (keyfiyyəti) yenidən yaratmaq da olar, yeni millət yaratmaq da... 
Nikbinliyimiz mütləqdir! 

*** 
Yöntəmləri yenən yöntəm, amacları yenən amac istərəm! Ən köklü, ən uca!.. 

*** 
Biz Azərbaycan xalqını, biz türk xalqını, biz bəşəriyyəti İnama çağırırıq, 
Mütləq İnama! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
13 Qar ayı, 20- il. 

Yenə İQTİDAR  və MÜXALİFƏT 
(İçsəs) 

 
            Adam insan olana qədər Müxalifət qaçılmazdır, xeyirdir. 
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*** 
         Müxalifət — yalnız hakimiyyətə müxalif olmalı, bir-birinə yox. 

*** 
Bir-birinə müxaliflərlə İqtidar qarşılaşmasının lətifəsi belədir: Yolçu və İtlər. 

*** 
Müxalifət və İqtidar — Birin çəkməli olub çəkə bilmədiyini İkinin çəkməsi 
olmalıdır əslində; həqiqətsizlikdən çəkindirmə, iştahların, haytaların 
cilovlandırılması halı, gərəkli hal. 

*** 
Eyni zamanda həm İqtidar, həm Müxalifət şərəfli ola bilərlər — idrakın azlığı 
və kallığı ucbatından həqiqətin harada olduğunu bilmədiklərini, məqamında 
boyunlarına alsalar. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
22 Çiçək ayı, 22- il. 

 
 

DÜZ YOL 
(İçsəs) 

 
Bəşərdən ədalət, adamdan insanlıq ummamaq (“Quyu və Suyu”ndakı — s. 159 
— məqamı çıxmaqla) bunu onlarda Yaratmaq. Düz Yol budur. Bu, Bilənin 
Yoludur. 

*** 
Bilənin məqsədi — bəşər üzərində, adam üzərində yüksəlmək deyil; onların 
ədalət, insanlıq yoluna uyğun yerimələrinə xidmət etmək, yardımçı olmaqdır. 

*** 
Kişinin yaşamına (ömür yoluna) yekun vurulub, toplanan-çıxılan işarələrin 
altından cızıq çəkiləndən sonra bəlli olur onun xidməti. Mən buna deyirəm: 
Cızığın Altına Çıxan. 

*** 
Satirik ədəbiyyatı Düz Yolu bilməyənlər yaradırlar. (Özüm də çox “satiralar” 
yaratmışam)... 

*** 
Peyğəmbərin uğurunun da, xoşbəxtliyinin də sirri Düz Yolu bilməsindədir. (Bu 
“bilmə” elə “cızma”, “yaratma” deməkdir). 

*** 
“İfşaçı”, satiraçı — xoşbəxt  ola bilməz; hərdən özünü xoşbəxt sanar, sunar; 
niyyətinə görə başqaları ona “xoşbəxt” deyər. 

*** 
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Bunlar isə, düzdür, üzü ağlıqdır, ancaq günü ağlıq deyil. Xoşbəxtliyə isə bizim 
türkcədə “ağgünlük” deyirlər.  

*** 
                            Ağgünlü — sancmır, çiçək sunur. 

*** 
İdraklı Yaradıcı xoşbəxtliyi o birilərininkindən qat-qat uca haldır — 
müqayisəyə gəlməz. 

*** 
Onun xidməti — öz xoşbəxtliyindən pay vermək anlamına da gəlir. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

8 Ata ayı, 22- il.  
 
 
 

SAFRUHUN  “DİPTİXİ” 
(Cikkə) 

 
Dünya isə düzəlməyəcək!.. 

Ötkün Atalı 
 
 

1. Xeyir 
 
                             Ərə, arvada, dosta... sədaqət. 

*** 
                         Sərvətin halal zəhmətlə qazanılması. 

*** 
                   Yağlı tikələr paylamaqdan və almaqdan imtina. 

*** 
Dövlətin — Millətə, Millətin — Dövlətə (Elin — Ulusa, Ulusun — Elə) 
sayğısı, sədaqəti, qayğısı. 

*** 
Fərdin — Yurda, Millətə, Dövlətə; Millətin, Dövlətin — Fərdə (Bireyin — 
Yurda, Ulusa, Elə; Ulusun, Elin — Bireyə) sayğısı, sədaqəti, qayğısı. 

*** 
                       “Mən”in — Başqasına sayğısı, sədaqəti. 

*** 
Əyançılığın ölümü; Sadəliyin çiçəklənməsi — bar verməsi — yaşadılması. 
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*** 
                               Nümayişsizlik (Görkəzməsizlik). 

*** 
İnsanın — özündəki təbiət (heyvan, cismanilik) üzərində yüksəlməsi — onun 
buyruğuna boyun əyməməsi, onu boyurub - çağırması. 

*** 
Təbiətə (“Ətraf mühitə”) insani yanaşma: Təbiətin fərd (insan kimi) sayılması 
və onun hüquqlarının tanınması. 

*** 
“Vicdançılıq, Təmənnasızlıq, Fədakarlıq” (Asif Ata — İnam Ata)... 
 

 
 

2. Eyibsiz Gözəl 
 
Avropanın “İnsan gözəlliyi konsepsiyası” — aydınlanmış (maariflənmiş) 
heyvançılıq, sürüçülük. 

*** 
                    Yalnız Xeyirin Diktaturası — Eyibsiz Gözəldir. 

*** 
               Sərvətin yalnız Xeyirə xərclənməsi — Eyibsiz Gözəldir. 

*** 
Yalnız Xeyirin Diktaturasına xidmət edən Qəhrəmanlıq, Dahilik — Eyibsiz 
Gözəldir. 

*** 
“Dünya isə düzəlməyəcək”sə — onu dağılmağa, dağıdılmağa layiq sayan, 
Dünyanı düzəlməli sayan və bu sayğıya yarayan — Eyibsiz Gözəldir. 

*** 
                      Çünki Dünya — yalnız dağılsa — düzələcək. 

*** 
Dünya ona görə düzəlmir ki, onu Şər qurub, Şərdən qurub və Şər də idarə 
eləyir. 

*** 
Dünyanı yalnız Eyibsiz Gözəl düzəldə bilər: Dağıdar-qurar-idarə elər. 

 
*** 

“Dünyanın düzəlməsi” deyimi bunu nəzərdə tutur — Eyibsiz Gözəlliyin 
Gerçəkləşməsini. 

*** 
...Gəlin Həqiqətçilik eləyək; bu zaman incişməsək, özümüzü Həqiqətçi saya 
bilərik. 
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*** 
              Özüylədöyüş olsaydı, Sadiqimizi döymək gərəkməzdi. 

*** 
Burada — Döyəni qınamaqdan çox, Ondan ummaq var — axı Dünya 
düzəlməlidir! 

*** 
Atamız var olsun! 

 
11 Qismət günü, İşıq ayı, 

23- il. Atakənd. 
(11. V. 2001. Bakı). 

 
 

 
FİZİKİ QORXMAZLIQ – ULUSAL QORXMAZLIQ 

 
Azərbaycanlı-ların,  özəllikcə “Azərbaycan türkləri” adlandırılanların  ən öndə  
gələn, ən gen-bol duyğuları – Qorxudur, Qorxaqlıqdır.  

*** 
Onlar ümumiyyətlə qorxaq deyillər, onlar Azərbaycanda  Türk ulusu    
(Milləti) olmaqdan  qorxanlardır. 

*** 
 Çünki Azərbaycanda Türk Ulusu olmaq – bu ölkəni simalaşdırmaq kimi böyük 
və ağır bir yükün altına girməkdir. 

*** 
Onların qorxduqları budur; onlar instinktiv olaraq – bu  yükü çəkmək 
istəmirlər.  

*** 
Və bundan irəli gələn əskikliklərin hamısı başlarına yağır gen-bol... Onlarla 
birlikdə də  mənim  başıma yağır.  

*** 
Mən – Elman Ağaoğlu,  Safruh Atalı – fiziki qorxağam, ancaq ulusal (milli) 
qorxmazam.  

 
 

*** 
Özüm üçün gərəkənləri istəyib ala, tələb edə bilmirəm, ulusum  üçün 
gərəkənləri  istəyib alıram, yaxud yaradıram; özüm üçün gərəkənləri  qoruyub 
saxlaya bilmirəm, ulusum üçün gərəkənləri qoruyuram.  

*** 
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Psixoanalitiklər deyəcəklər ki, “ulusun üçün gərəkənləri tələb eləyəndə gerçək 
qorxu törədənlərin yumruğu çənənə dirənmir, ona görə burda “qorxmursan”.  

*** 
Ancaq bu – belə deyil. Burada  Psixoanalitika dahilərinin anlamadıqları çox 
mətləblər var.  

*** 
                      Əslində fiziki qorxmaz – yoxdur, heç yoxdur.  

*** 
Fiziki qorxmayan – özündən zəifdən qorxmur; ulusual qorxmayan – özündən 
güclüdən qorxmur.  

*** 
Ulusual qorxmazlıq - hər məqamda ərdəmlikdir (ləyəqətdir). Fiziki qorxmazlıq 
əsasən ləyaqətsizlik törədir və onun ərdəmlik əmələ gətirən o onda biri, yüzdə  
biri də ulusual qorxmazın  ərdəmliyi ilə bir boyada, bir boyda olur.  

*** 
Və fiziki qorxmazların çoxu ulusal anlamda nəinki qorxaq, lap dızqax olur və 
fiziki çox qorxaq olan ulusal qoçaq da ola bilmir.  

*** 
Ulusal qorxmazlıq bütöv üzdür (sifətdir) , bütövlükdə gözəldir; fiziki 
qorxmazlıq – hər hansı üzdə bir cizginin bəlkə də gözəl olmasıdır. 

*** 
Ulusal qorxmazlıq – yaradıcılıqdır – Mütləqə İnam yaradıcılığı, Əlifba 
yaradıcılığı,  İlsıra ( tarix - təqvim) yaradıcılığı, Yeni Oğuz  Sözü yaradıcılığı, 
Uluyurd yaradıcılığı, Gələnək – Alışqanlıq  yaradıcılığı, Ocaq Yükümlüsü  
yaradıcılığı... 

*** 
Bir sözlə deyəcək olsaq:  Fiziki qorxmazlıq – Qoçuluqdursa, ulusal  qorxmazlıq 
– Qoç İgidlikdir.  
  

*** 
Atamız var olsun! 

                 
 

  12.XI 26. (12.XI. 2004). 
Onuncu boğça: 
 

S Ə N Ə T 
 

Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 
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SƏNƏTİN  ƏSLİ 
(İçsəs) 

 
Praksitel, Rafael, Dürer, Bryullov, Rembrant,..., Səttar sənətinin əsli nədir? 
(Axı sənət — bənzətmədir). Onlar nəyin üzüdür (surətidir)? Haydn, Bethoven, 
Motsart, Berlioz, Verdi, Çaykovski,..., Üzeyir sənəti necə — bunlar hansı 
əsllərin üzü, hansı qəlblərin ötdüyü türkülərdir? 

*** 
Nə heyran-heyran baxırsınız bu Behzadın miniatürlərinə, bu Rodenin 
“İnsan”ına?! Bunlar ki, birər ot-əncər şirəsi, birər daş-qaya-palçıqdır... 

*** 
Bədii yaradıcılıq — özünün bütün oynaqlığıyla, bütün əlvanlığıyla, bütün 
cilvələriylə — ən ciddi Dövlət idarəçiliyi qədər ciddi işdir.  

*** 
Ey Qəşəm İlqarı alçaldanlar! Füzulini oxumağa sizin haqqınız yoxdur. 

*** 
Qəşəm İlqar — hadisə şeirləri yazan, R.Taqor — hal poeziyası yaradan. 

*** 
Çörək — çörəkçündürsə, sənət də sənətçündür. Çörək — özündən 
yüksəkçündür, bəlkə də sənətçün... Sənət də özündən bir az uca üçün olmalıdır 
yəqin... 

*** 
Taqora inansaq, Möcüz öz ağıları üçün Hindistanda mövzu tapmazdı. Möcüzə 
inansaq, Taqor öz lirikası üçün Azərbaycanda mövzu tapmazdı. 

*** 
Səttar Bəhlulzadə sənətinin çatışmazlığı — onun arxasında Kimsənin 
(şəxsiyyətin) varlığının duyulmamasıdır, olmamasıdır. 

*** 
Qara Qarayevin böyük adam deyil, balaca adam olduğunu ondan bilirəm ki, o, 
özgəyə yıxılırdı, ona yıxılansa olmadı.  
 

*** 
          İfşa edənin üslubunun pisliyi ifşa ediləni duruya çıxarmır. 

*** 
Syentistlərə cavab: Bütün elmləri bir qırağa atıb insan kimi yaşamaq olar — 
çətin olsa da. Sənəti atdıqda isə heyvan olmaq olar. 

*** 
         İnsançılıq üzrə ən yaxşı əsər — ən yaxşı insan fərdləridir. 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 282

*** 
Əsərlərinizi insanların ürəyinə, beyninə yazın — ən yaxşı, möhkəm, ən uzun 
ömürlü kağız, perqament, daş, qaya bunlardır — əsərlərinizin ünvanı da budur. 
Başqa vasitələrə yazmaqla mənzili uzaqlaşdırmayın. 

*** 
Bir var min Şeydən bir Söz yaradasan, yəni min şeyi bir Sözə sığışdırasan, bir 
də var bir Şeydən min söz yazasan. (Mən buna “Haqqındanın haqqında yazmaq 
üçün hıqqınmaq” adı vermişəm). Bu ikinci hal “Sözçülük” adlanır. 

*** 
Bir Sözün içinə min  Şeyi yerləşdirəndə Söz özünü yaxşı hiss eləyir; bir şeyi 
min sözün içinə salanda söz cırılır, bu barədə dığıltı salır. Bu da Sözün 
“qəribəliyidir”. 

*** 
Şair — içsəs səviyyəsində sənətkardır; Peyğəmbər — haray səviyyəsində 
carçıdır. 

*** 
Yazıçının oxucuya yalvarması: Sən Allah, məni də oxu! Oxu də-ə-ə, no-o-lar! 
Vallah pul da verərəm, təki sən mənim də kitabımı oxuyasan! Qadan alım 
sənin!.. 

*** 
Bu nədir: Faciəmi? Məzhəkəmi? Anlaşılmazlıqmı? Çaşqınlıqmı? Kasıbçılıqmı? 
Siyasətmi? Cinsdəyişməmi? Bazarmı?.. 

*** 
                Çağdaş yazıçı halı: Üzü — yazıçı, içi — pozucu. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Çiçək ayı, 21-il. 
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ƏDƏBİYYAT ÖLÜRMÜ 
(İçsəs) 

 
Bədii araşdırmasız heç bir həyat həqiqəti tam dolğunluğuyla üzə çıxa bilməz, 
bilinə bilməz. 

*** 
Bədiiyyat necəliyi (həqiqəti) bilinməli durumun, özəllikcə insan qəlbinin elə 
canlı “modelini” yaradır ki, orada hər “atom” öz yerində, öz “orbitində” 
fırlanaraq, öz işini görür. Belə “modeli” bədii ədəbiyyatdan başqa heç bir zehin 
fəaliyyəti yarada bilməz. 

*** 
       Bu —”Bədii ədəbiyyat ölürmü, qalırmı?” soru`sunun açımıdır. 

*** 
Mövcud bədii ədəbiyyatın yüzdə doxsan payı üzdəngetmədir, araşdırma deyil, 
həqiqət yanğılısı deyil. Həmin bu 90 pay, ən yaxşı halda, təsvirçilikdir; 
yoxsulçuluqdur. Ümumbəşərilik (həqiqət) yükü yerdə qalan 10 payın üzərinə 
düşür. 

*** 
İndi bəşər içində ümumbəşəriliyə (həqiqətə, insan qəlbinə) qarşı amansız bir 
döyüş gedir; bu döyüşün yüzdə 90 payı — kor döyüşüdür; ən qorxuncu yerdə 
qalan 10 paydır: o, görə-görə, bilə-bilə döyüşür ümumbəşəriliyə qarşı, 
insaniliyə qarşı. 

*** 
Beləliklə, bu sonuca gəlirəm ki, bədii ədəbiyyatın ömrü həqiqət gərəkliyininin 
ömrü qədərdir və bədii ədəbiyyatın (10 payın) baş ucalığı həqiqətin baş ucalığı 
qədərdir. 

*** 
Aydın başlarla hər cür bəladan çıxmaq olar; aydın başlar içində bəla yaranmaz. 

*** 
Bəşərin indiyəqədərki və indiki yaşamı (həyatı) — “dəli vurdu çayı keçdi” 
prinsipiylədir. Dəlininsə yüzdə biri çayı keçə bilir; aydının yüzdə biri çayda 
boğulur. 

*** 
Atamız var olsun! 

 

6 Günəş ayı, 18- il. 
SƏNƏT,  İQTİDAR,  MÜXALİFƏT 
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(İçsəs) 
 
 
Sənət, incəsənət müxalifətçi olmur, həmişə Həqiqətçi olur. Sənət heç vaxt 
iqtidarçı olmur, həmişə Həqiqətçi olur. 

*** 
Heç bir Müxalifət  İqtidar olmaq fürsətini əldən verməz. Sənət heç vaxt İqtidar 
ola bilməz, olmaz. 

*** 
Sənət, İncəsənət — Mütləq carçısıdır, Mütləq Həqiqət carçısı... 

*** 
Həqiqətdən uca İqtidar yoxdur. Ona görə Sənətin bir adı da İncə Sənətdir, yəni 
Nəcib Sənətdir, Soylu Sənətdir. 

*** 
Ona görə də mən bəşər ədəbiyyatı və incəsənətinin “zəmanədən şikayət”ini 
rədd edirəm. 

*** 
Sənət zamana, məkana qarşı döyüşmür, hər zaman hər yerdə Həqiqətsizliyə 
qarşı döyüşür, nəcibsizliyə qarşı döyüşür, soysuzluğa qarşı döyüşür. 

*** 
Ona görə də bütün zaman və məkanların Sənətçiləri — Mütləq Həqiqətçiləri 
bir-birinə doğmadır, yaxındır. 

*** 
İqtidar sənəti, Müxalifət sənəti nəcib olmur, incə olmur —fəndli olur. 

*** 
Nəciblik, incəlik hər zaman və hər yerdə bir cür olur — Mütləq Həqiqət kimi; 
fənd — minbir cür olur — İqtidar kimi, Müxalifət kimi. 

*** 
İncə Müxalifət müxaliflik eləyə bilməz, incə İqtidar iqtidarlıq eləyə bilməz — 
Sənət fəndlə Mütləq Həqiqət çağıra bilmədiyi kimi. 

*** 
Ancaq biz nə İqtidarın inkarçısıyıq, nə Müxalifətin. İqtidar da, Müxalifət də 
hünərli ola bilər, olmağa borcludur. Bu da onların incəliyi, nəcibliyi olar. 

*** 
Sənətin məqsədlərindən biri də İqtidara, Müxalifətə Mütləq Həqiqət işığı 
salmaqdır. 

 
 

*** 
Mütləq Həqiqətçilik — insanlığın üfüqü, yürürgöyüdür, daim həsrətini çəkdiyi 
Göydür. 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 285

 

*** 
Atamız var olsun! 

 

20 Sərt ay, 20- il. 
 
 

 
ŞAİR və ÇÖRƏK 

(Haray) 
 
“Şairə çörəyi El verməlidir” deyəndə yanılmışam. “El” müəyyənsiz bir 
ünvandır. 

*** 
     El üçün məsuliyyəti Elçi daşıyır; Eldən soruşulana cavabı Elçi verir. 

*** 
                   “Elçi” ünvanlarından biri elə Şairin özüdür. 

*** 
Şair özünə çörəyi özü qazanmalıdır. Şair heç kəsə borclu olmamalıdır. Hamı və 
hər kəs Şairə borcludur. 

*** 
Şair yazdığını “borc-xərc”, boğazından kəsərək, əyilərək çap etdirməməli, 
töküb getməlidir  ki, Elçi olmayan El fərdləri Onun süfrəsinin qırıntılarını 
toplayıb çap etdirsinlər, Onun hesabına qanacaq və pul qazansınlar. 

*** 
Şairin şeirinin çapı üçün xahiş etmək özgəni kiçiltməz, alçaltmaz, əksinə, onun 
“imicini” artırar. 

*** 
Şeir alçalmayla bir dam altda yaşamaz, alverçilik, şöhrətçilik yaşayar. 

*** 
Onda Şairin dilləndirdiyi telin gözümüzü yaşartmağa gücü və haqqı çatar. 

*** 
Şair gözünüzü yaşardır, codlaşıb qoturlaşmış gönünüzü sağaldıb yumşaldır, 
zərifləşdirir. Bu zaman gözünüzü açır, sizi sizə tanıdır — əvəz istəmədən, 
boynunuza minmədən. 

*** 
Siz isə Ona bir tikə çörək verəndə, Onun bir şeirini çap eləyəndə Ona elə 
minnət qoyursunuz ki, özünün beli sınır, şeirinin beli əyilir. 

*** 
El elə Sənin Özünsən, ey Şair! Elə söykənmə, Özünə söykən! Eli də yaşadan 
Sənsən. Sənsiz o, Elliyini itirib dana-duna sürüsünə dönər. 

*** 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 286

Şair doğub-törəməməli, ilham pərisinin müqəddəs qanadlarını oğul-uşaq 
qayğısıyla kirləndirməməlidir. 

*** 
... Ancaq Şairi bircə bala bəlasından məhrum etməyək, bu da Onun  Axilles 
dabanı olsun. 

*** 
Şair, Onun çiyninə milçək qanadı qədər belə, minnət qoymaq istəyən Hökumət 
Evinin (“Milli Məclis”in) qapısını çırpıb alnı açıq oradan çıxmalıdır. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

Köçəri ay, 19- il. 
 
 

SƏNƏT, SƏRVƏT 
(İçsəs) 

 
Hər şey asanlaşıb: Ata asanlıqla balasını atır, bala asanlıqla atasını; ər asanlıqla 
arvadını atır, arvad ərini; qardaş asanlıqla bacısını atır, bacı qardaşını... 

*** 
Sənət həyat nemətlərinin arzuolunan bolluğunu əldə olan bolluq kimi təsvir 
etməməlidir; ümumiyyətlə, sərvətin nə bolluğu sənətin mövzusudur, nə qıtlığı. 

*** 
Sənət — insanlararası münasibətlərin gözəllik bolluğunu təsvir və təşviq 
etməli, gözəllik qıtlığından fəryad etməlidir. 

*** 
Sənətin “arzuolunan” deyə təsvir və təqdim etdiyi insan tipləri ağılabatan, 
ürəyəyatan olmalıdır. Bu baxımdan, sənət — evində urvalığı olmayanın 
könlünə kovğalıq salmamalıdır. 

*** 
Sənət, sonucda ilkinliyinə — əslliyinə bənzəməyən, öz kökü üstə yüksəlməyən, 
öz kökündən sapan — esperanto tipli gəlişmə təklif etməməlidir. 

*** 
Sənət istər gözəllik (“etiket”), istərsə də naz-nemət istehlakçılarının nazıyla 
oynamamalıdır. 

*** 
Sənətdə belə oyunlar başlayan kimi, xalq teatr odasını tərk etməlidir, kitabı 
qatlamalıdır, televizoru söndürməlidir... 

*** 
Şahın qabağında yalnız rəqqasə yox, sənət də, musiqi də mütrüblük eləyir, 
göbəyini oynadır. 

*** 
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Mən Atatürkü “padşah” deyə öymədim. Hətta Atatürk də, hətta Asif Ata da 
insanı mütrübləşdirsəydilər, mən onları da sevməzdim, sevə bilməzdim. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

Qar ayı, 19- il. 
 

 
SƏNƏT  NƏ  ÜÇÜNDÜR 

(İçsəs) 
 
Bir orman quşu təki türkülər oxumaq istəyirəm, məzmunu — insanın zövqü, 
insanın şövqü, insana sevgi!.. 

*** 
               Ayrı dinləyicim yoxdur, özüm üçün oxuyuram. 

*** 
Nökər olmağı özüm üçün alçalma saymaya bilərəm, nökərli olmaqsa — mütləq 
alçaqlıqdır. 

*** 
Əhli görünüşümün içində bir vəhşi gizlənib. Əlimdəki yüyənin cilovu onun 
ağzını yara eləyib, qayışı — mənim əlimi. 

*** 
Andına dönük çıxanlar, siz hələ ölməyibsiniz?! Bəs deyirdiniz “...özümüzü 
ölmüş bilərik”?! 

*** 
Sənət həyatdan yüksəkdir, ey sənətçilər! Həyatçılara köks ötürməklə özünüzü 
ifşa etməyin. 

*** 
Öndə elə görünür ki, mənəviyyat “boş şeydir”, heçnədir; sonda bəlli olur ki, 
mənəviyyatsız hər şey heçmiş. 

*** 
“Sənət sənət üçündür” — müftəçilərin, zəhmətsizlərin, gəyirənə qədər yeyib, 
“bax bura qədər” doyanların ora-burasını dəsmallamaq və ya Acizlərin 
“neynim-neynimi”; “haqq-ədalət” “uğrunda” hıqqıltısı, “sənətkaranə” hıqqıltısı, 
“həkimanə” hıqqıltısı. 

*** 
“Sənət həyat üçündür” — Sənət həyatı öz ardınca aparmalı, öz qatına 
qaldırmalıdır. 

*** 
Sənət həyatın yerişini yeriməyə (məsələn, “öz xərcini çıxartmağa”) başlayanda 
dəyirmanın çaxçaxına çevrilir. 

*** 
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Sənətin “qarın doyurmaq”, “əyin donatmaq” (məsələn, öz yiyəsinin qarnını 
doyurmaq, əynini donatmaq) adında vəzifəsi yoxdur. 

*** 
Həyat: “Sənətsiz də yaşayaram!” — deyə bağıranda, yuxuda qoz tapıb, 
oyananda “qozum necoldu?!” — deyib ağlayan qanmaz uşağa oxşayır. 

*** 
Sənət həyatdan o qədər yüksəkdir ki, həyatı nəzərə almaya da bilər. 

*** 
                “Nə mülkü mal çərx mənə versə məmnunəm,  
                 Nə mülkü maldan qılsa avarə məhzunəm”. 

*** 
           Həyat isə sənəti nəzərə almadığı dərəcələrdə yekəbaşlaşır. 

*** 
        Bəs gözəl hansıdır, gözəllik nədir? — Ürəyi sənətlə vuran Həyat! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Çiçək ayı, 17- il. 

 
 
 

GİLEY  ƏDƏBİYYATININ  ANLAMI 
(İçsəs) 

 
Tarın üzü Cəmiyyətə doğrudur, Sazınkı Təbiətə doğru: — insandakı 
Cəmiyyətə, insandakı Təbiətə. 

*** 
Mən tək olanda, niskillənəndə saz çalmaq istəyirəm — bacarmasam da. Öz 
Təbiətimlə, öz Yalqızlığımla Sazın dilində danışmaq istəyirəm. 

*** 
Giley ədəbiyyatının anlamı nədir görəsən? Bəlkə bu — bəşəriyyətin, insanların 
Birliyinə, Vahidliyinə bir işarədir? 

 
*** 

Hər kəs sərbəstdirsə, hər kəs “özü bilərsə” — Füzuli nə üçündür? Cavid nə 
üçündür? Cəlil nə üçündür?.. 

*** 
                    “Hər kəs özü bilərsə”, dəblər nə üçündür? 

*** 
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Əksinə, hər şey diktaturadır adamların həyatında — nə vaxt, hansı — kimin 
üzərində. 

*** 
Xeyirin diktaturası yasaqdır — çünki xeyirli adamlar azdır; xeyiri istəyənlər, 
bacaranlar azdır, lap az. 

*** 
Ona görə də Xeyir Diktaturasının iyi gələn kimi dünyanı tülkü, çaqqal 
ulaşması, jurnalist-yazıçı fəlsəfəsinin üfunəti bürüyür.  
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
30 Ata ayı, 21- il. 

 
 

XARAKTER  və  PERSONAJ 
(İçsəs) 

 
Sevmirəm gözəl qızları, çünki Mütləqçiyəm, İnsançıyam; Fövq-əl Bəşərçi 
deyiləm, Üstinsançı deyiləm.  

*** 
Qızın gözəlini sevmək — evin halalını yox, varlısını sevməyə bənzər.  

*** 
Gözəllik — qızın suçu olmadığı üçün sevmədiyimi dəqiqləşdirirəm: Süslüsünü.  

*** 
                          Qadın ifaçılarla sənətə şəhvanilik gəldi.  

*** 
Ən güclü özümlük (“mentalitet”) ana dilidir — həmişə, hər yerdə, hamı üçün. 
Deməli, ən ölümcül özümsüzlük — dışarıdillikdir.  

*** 
Xarakterdə zəngulə olur, personajda — zingilti. Xarakterdə — haray olur, cikkə 
olur, haykırtı olur; personajda — gümültü, giley, danqıltı...  

*** 
Personaj — çeynəyəndir, çeynədəndir; Xarakter — udan, udduran. Personaj — 
əyiricidir; Xarakter — toxuyucu; personaj — çürükçüdür; xarakter — 
sağlamçı... Qısası: Personaj — sökücüdür, Xarakter — qurucu.  

*** 
İnam Ata çatılmalı yox, ona doğru gedilməli yürürgöydür — üfüqdür. O, Asif 
Ata Şəxsində zühur eləmişdi.  

*** 
Atamız var olsun! 
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Çiçək ayı, 22- il. 
 
 

 
SAZ  və  TAR 

(İçsəs) 
 

                       “Oxu, tar!” harayçısına. 
 
Siz insanları özləri üçün və bir-biri üçün cənnət yaratmağa öyrədirsiniz, mən 
insanlar üçün cənnət olmaq istəyirəm. 

*** 
                      Birdilli bir Yurd istərəm, minbirdilli bir Dünya! 

*** 
                                          ...Mənə elə gilir ki: 

*** 
Sazın üzü Təbiətə doğrudur, Tarın üzü Həyata, Cəmiyyətə doğru. 

*** 
Sazın üzü Dünyaya, Həyata doğrudur, Tarın üzü Dünyadakılara, Həyatdakılara 
doğru.  

*** 
Saz dağlara, göylərə, düzlərə, dənizlərə, yollara çağırışdır, çağırışın özüdür; Tar 
dağlara, göylərə, düzlərə, dənizlərə, yollara çağıra bilər. 

*** 
Sazın təsəvvüründə onunla Dünya və Həyat arasında vəsilə ola biləcək bir şey 
yoxdur, Tarın təsəvvüründə var və bu — Cəmiyyətdir. 

*** 
Tar Vəcddən çox Nirvanaya yaxındır; Saz — bütünlüklə Vəcd halıdır, Nirvana 
halı ona tanış da deyil. 

*** 
          Tar əhliləşə bilər və əhliləşib; Sazda belə bir imkan da yoxdur. 

*** 
          Tar əhliləşib (ələ öyrədilib) — ölməyib, Saz əhliləşsə, ölər. 

*** 
Tar sarayda, salonda çalına bilər və çalınır; keyfə baxan nəşəçiləri xumarlandıra 
bilər və xumarlandırır; Saz saraya, salona sığmaz, keyfə baxanları 
xumarlandırmaz. 

*** 
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Tar yuxuya da verə bilər adamı, yuxudan da oyada bilər; Sazda yuxuya vermə 
dili yoxdur.   

*** 
Tar çoxdillidir, Saz birdilli. Ona görə də Tar beynəlmiləlçidir, Saz millətçi. 

*** 
Tar dünyalaşıb, həyatlaşıb; Sazın Dünyası, Həyatı özüdür, özündədir. 

*** 
Tarın milli ünvanı yoxdur, Sazın dəqiq ünvanı var və o — Türkün Qəlbi və Qan 
Damarıdır. 

*** 
Tarın ölməsiylə heç kəs ölməz — yalnız Şərq ecazının bir xalı azalar, itər; Saz 
ölsə — Türk ölər, itər. 

*** 
Tarın dahiləri keçmişdə qaldı, Sazın dahiləri irəlidədir. (Abbas, Alı, Ələsgər, 
Kamandar və bu kimi sənətkarlar Sazın yox, “Aşıq sinkretizmi” deyilən 
hadisənin dahiləriydi).  

*** 
                Tar kimlərinsə Bəy atasıdır, Saz mənim Yoxsul atamdır. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
24 Yağış 22- il. Atakənd. 
(24 noyabr 2000. Bakı). 
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İNSAN  və SƏNƏT 
(İçsəs) 

 
Aşıq Veysəl səhər-səhər mənə dünyaları bağışladı; ölməzliyi, əbədiyyəti 
dadızdırdı. Anlama daldım, ağladıqca ağladım; ağladıqca ağardım; ağardım—
ağgünlü oldum. 

*** 
İndi bütün dünya içimdədir. Bütün türklük içimə doldu — Aşıq Veysəl 
qapısından; bütün dünya axıb içimə doldu — Türk qapısından.  

*** 
Doğrudan da Sənət möcüzədir! Əsl Sənət — həm də Elmdir, həm də Fəlsəfədir. 

*** 
İnsansız Sənət olmadığı dərəcədə — tam o dərəcədə! Sənətsiz də İnsan yoxdur 
və olmayıb. 

*** 
Adamlar bu Həqiqəti anladıqları və yaşadıqları dərəcədə İnsan olublar və bu 
Həqiqəti anlayıb yaşatdıqları dərəcədə İnsan olacaqlar daim. 

*** 
Ancaq — oyuna, oyunçuluğa çevirmədikləri Sənət — əsl Sənət; tirajlaşdırılıb 
sırtıqlaşdırılmayan Sənət. 

*** 
Yunus, Veysəl, Ələsgər, Şəmşir... — həm Yaşamdır, həm Sənət. 

*** 
(Lənət o kəslərə ki, türk dilini türkcə olmayan sözlərlə doldurublar! Lənət bu 
sahədə həm də o keçmişə, o keçmişimizə! Ar olsun həm də o aydına və o 
gələcəyə ki, türk dilini türkcələşdirməkdə qeyrət göstərmirlər!) 

*** 
Yalnız türk dilini deyil, istənilən dili o dildə olmayan sözlərlə dolduranlara 
lənət! O dildə olan sözlərlə zənginləşdirənlərə alqış! 

*** 
Bütün analar balaları üçün gözəldir — ən azı, bala anaya təbii ehtiyac duyduğu 
müddətlərdə. Türk Dili mən 63 yaşlı Safruh Atalının həmin müddətlərdəki 
anasıdır). 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
30 Sərt (X ay) 23- il.  Atakənd. 

(30.XII. 2001. Bakı). 
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On birinci boğça:  
 

D O Ğ U—B A T I 
 

Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 

 
 

 
DOĞUSALLIQ, BATISALLIQ... 

(Haray) 
 
Mən kimlərinsə papirosa, içkiyə, nəşələnməyə, xurafata düşkünlüyündən özüm 
üçün gəlir yeri düzəldə bilmərəm; kimlərinsə yumşaqlığından, sürçəkliyindən 
özüm üçün kef qaynağı düzəldə bilmərəm; kimlərinsə qanmazlığından özüm 
üçün müdriklik uydura bilmərəm (onun bilməzliyindən özüm üçün bilgəlik 
uydura bilmərəm)... 

*** 
Mən İnam Ata inamçısı, türk insançısı, Doğu ruhaniyyatçısıyam; mənim iradəm 
— düşkünü qaldırmağa, sürçəyi yıxılmaqdan qorumağa, qanmazı qandırmağa 
yönəlir. 

*** 
Batısallıq (Qərbilik) — adamı yalquzaqlaşdırır, onu insanın yağısına, ləzzət 
zəlilinə çevirir; Doğusallıq (Şərqilik) — adamı insanlaşdırır, bir-birinə 
yaxınlaşdırır, doğmalaşdırır. 

*** 
Hər halda: Biz sürü içində yalquzaqlıq yaradan, yalquzaq sürüləri əmələ 
gətirən duyğuya “Batısallıq” deyirik; toplum içində doğmalıq yaradana 
“Doğusallıq” deyirik. 

*** 
Sürü əmələ gətirən yalquzaqlara — doğmalıq, ruhaniyyatçılıq yaddır, 
ləzzətçilik gərəkdir; ruhaniyyatçıya ləzzətçilik yaddır, doğmalıq gərəkdir. 

*** 
“Müsyönün, serin, fonun, misterin, senyorun cibindən yaylığı düşdü, mən 
götürdüm. Cibinin cırığını tikəydi, yaylığı düşməyəydi” — bu, Batı sözüdür; 
“Yaylığınız düşdü, qaldırın, əfəndim!” — bunu deyənsə Doğudur. 

*** 
Batısal ağlın Doğulsaldan fərqi və üstünlüyü ondadır ki, doğa və toplum 
olaylarında Doğu möcüzə axtaranda Batı səbəb axtarır. 
 

*** 
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Doğusal ağlın Batısaldan fərqi və üstünlüyü ondadır ki, insani gözəlliklərdə 
Doğu möcüzə axtaranda (ona heyran olanda) Batı yenə səbəb axtarır. 

*** 
Batısalın heyranlığı, heyrəti çatışmır, Doğusalın idrak hünəri, beyin qabarı. 

*** 
Xoşbəxtlik Batısalın ayağının altında, burnunun ucunda, lap ağzının içində olsa 
da, Doğusal — xoşbəxtliyə daha yaxındır — məsafədən asılı olmayaraq. 

*** 
Əsl xoşbəxtlik — bilikli heyrətdir. Biliksiz heyrət isə xoşbəxtlik də ola bilər, 
bədbəxtlik də. 

*** 
Mən, məsələn, Batının idrak qeyrətinə heyranam. Ancaq qızıl kisəsinin 
yanından gözünü yumub keçən dilənçi kimi keçir Batı xoşbəxtliyin yanından. 
Bax bundan da mən yanıb-yaxılıram. 

*** 
  Kor kimi keçir və insani mülkləri kor qoyur, viranəyə, xarabaya çevirir. 

*** 
...Bunlar mənim fikrimdir. İstəyim birini alçaldıb, o birini ucaltmaq deyil, 
araşdırmaqdır — xoşbəxtliyi, qeyrəti, heyrəti. Batısalın da bu mövzudakı 
düşüncələrini həvəslə oxuyar və ya dinlərdim. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 

28 Od ayı, 20- il. 
(28. VII. 1998). 

 
 

ÜZQABIĞI 
(Haray) 

 
Dinləyici odasının (auditoriyanın) dilini bilməyən kimsəni dilbilən saymaq 
olmaz. Beləsi, kim olur-olsun, özü üçün “ninni” çalıb oynayan uşağa oxşayır. 

*** 
Kitab üzlərinin həddindən artıq gözəl, parlaq, möhkəm, qalın düzəldilməsi — 
onun da bir “əsərə” çevrilməsi — kitaba xəyanətdir, avropaçı yaramazlığıdır. 

*** 
                 Batıçılıq, avropaçılıq — mənəvi, ruhani sterillikdir. 

*** 
Batı azadlığı, qanunçuluğu, mədəniliyi — azad, qanuni, mədəni sürüləşmədir. 

*** 
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Batıçılıqda azadlıq, qanun, mədəniyyət yalnız üzə aid olur, daxili məzmuna 
malik olmur. 

*** 
Batıçılıqda azadlıq — “insanların bir-birinin işinə qarışmaması” deməkdir, 
yəni yalquzaqlaşdırma əməlidir. 

*** 
Batıçılıqda qanunçuluq — “insanın, özündən azad olması, qanundan, yəni 
özgədən asılı olması” deməkdir: insan özü özünə hesabat vermir; başqalarına 
hesabat vermək təhlükəsindən özünü qoruyur. 

*** 
Batıda, məsələn, oğurluq ayıb deyil, qadağandır; qadağanı pozan qanun 
qarşısında (başqaları qarşısında) cavab verəcəkdir, özü qarşısında yox. 

*** 
Batıçılıqda qanunçuluq — vicdanı əvəz etməyə (əslində yox etməyə) yönəlir. 

*** 
Batıda vicdan, namus, şərəf — geridəqalmışlıq, kəndçilik, keçmişin qalığı 
sayılır, bunların qeyri-təbii olması kəşf edilir; bunlar Doğuya məxsus gücsüzlük 
əlaməti sayılır. Nitsşe faşizmi buna danılmaz sübutdur. 

*** 
Batıçılıqda mədəniyyət — xalis görüntü anlayışıdır (öz dillərində desək, vizual 
anlayışdır). 

*** 
Batıçılıqda mədəniyyət — istedada bəraətdir; Yaqonun Otello roludur — 
oyunudur; əyyaşın keşiş oyunudur; başkəsənin mələk oyunudur... Sürücüsüz 
qırıcı, bombaçı uçaklar, İraqa qarşı “Səhrada tozanaq” əməliyyatı buna 
danılmaz sübutdur. 

*** 
Batıçılıq gəldikcə — bunlar gəlir. Mənəvi, ruhani baxımdan steril insanlar 
yığımı əmələ gəlir: qanundan asılı azadlar; istedada tapınanlar, sığınanlar, 
talantı hər şey sananlar. 

*** 
Özündən azad, özümlükdən məhrum, içində heç kəsin olmadığı yalquzaqlar; 
yığın-yığın, milyon-milyon bir yalaqdan yallanan yalquzaqlar... 
 

*** 
İçi səhra, çölü abad, küçəsi şampunla yuyulan, işım-işım işıldayan, par-par 
yanan şəhər. Fahişəlyin körpələrə qədər genişlənməsi — genişləndirilməsi, 
azadlaşdırılması, qanunlaşdırılması, mədəniləşdirilməsi... Freyd fəlsəfəsi buna 
danılmaz sübutdur. 

*** 
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Gözəl üzqabıqlı kitablar, güzgü kimi — qabağına qoy, üzünü qırx — 
göyçəkləş... 

*** 
...Batı azadlığı, Batı qanunu, Batı mədəniyyəti bir az da birəyə bənzəyir: 
qabığını aldın — canını aldın. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
26 İşıq (III ay), 20- il. 

(26. V. 1998). 
 
 
 

MÜQƏDDƏS  BORC 
(İçsəs) 

 
Dünya dağılsa da, sən hərcayi olma! 

Asif Ata  
 
Mənəviyyatın düzəlməsi iki şərtə bağlıdır: 1) Doğuınun özünə qayıtması; 2) 
Doğuınun dünyanı, o cümlədən Batını yenidən qurması. Və bu şərtlər bir-
biriylə qırılmaz surətdə bağlıdır. 

*** 
Doğu—Batı qarşılaşdırılmasını özündənrazı səfehliyi ilə, özgədən xəbərsiz 
naşılığı ilə yazmadım. Bu fikrin nə dərəcədə doğru olduğunu araşdırmaq üçün 
Doğu və Batı bilicilərini insaniliyin qayğıları və gələcəyi barədə diz-dizə 
konuşmaya, həqiqət axtarışına, yol arayışına çağırıram. 

*** 
                           İdraki tüfeylilik: Doğunun Batıya yalmanması. 

*** 
Batıya inansaq: — Arvadların çöldə çılpaq gəzişməsi mədəniyyətdir, 
qabağagetmişlikdir, çılpaq gəzənin görünən yerlərinə baxmaqsa — çölçülük və 
gerilikdir. 

 
*** 

Buna görə də onlar dallarını elə ləyaqətlə açırlar ki, adam öz qıçındakı şalvarına 
görə utanıb xəcalət çəkir... 

*** 
Freyd Avropalılarn ora-burasını o qədər əlləşdirib ki, onlar daha qıcıqlana 
bilmirlər, bu istəyə yetmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar. 
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*** 
               Batıdan gələn qadın “uyqarlığı” — keçiyə doğru! 

*** 
              Amerika ingilis diliylə Amerikada haqlı ola bilməz.  

*** 
                Türk dili — Türk Dünyasından qıraqda haqlı ola bilməz. 

*** 
Batı Avropalılar insan haqqındakı həqiqəti mifə çevirdilər, sonra da mifi 
öldürdülər. 

*** 
İdrak avropoidlərinin içlərindəki düşmənçilik xəzinəsinin zənginliyinə və 
zamanca tükənməzliyinə heyrət eləyirəm! 

*** 
Bizim “Şərqi” dediyimiz dünyabaxışının coğrafiyaya dəxli yoxdur, bu — 
ümumbəşəri insanabaxışın özüdür. Coğrafi Qərb orada özünü görənə qədər 
“gözlüyəm” deyə bilməz. 

*** 
Yekəxana, yenə də özündənbəy, iddialı Şərqşünas-mütəxəssis səviyyəsində 
yox, adi məişət səviyyəsində özünügörmədən gedir burada söhbət. 

*** 
                      “Feminizm” — türkcədə “qancıqçılıq” deməkdir. 

*** 
“Erkəyin cinsi, şəhvani süləntiliyi, quyruqbulayıcılığı” anlamına gələn Qadın 
hökmranlığından iyrənirəm və o halı “qancıqçılıq” sayıram. 

*** 
Qancıqçılıq görürəm indiki bütün dünya sivilizasiyasında və qətiyyətlə 
deyirəm: Qancıqçılıq bəşər üçün vəbadır, taundur; qadının ölümüdür — 
“hökmdarlaşması” deyil; kişinin öz yerini, təyinatını unutmasıdır. 

*** 
Sözünü, Müjdəsini kiminsə, kimlərinsə qəbul eləməyəcəyindən Həqiqətçi 
çəkinməz, Təlqinçi çəkinər, kütləvi yalan Təlqinçisi. Çəkinər də, qorxar da.  

*** 
                 “Qədim Şərq” deyimi var, “Qədim Qərb” deyimi yoxdur. 

*** 
Qərbin qədimliyi “Antik yunan” və “Qədim Roma” ünvanlarıyla tükənir; bu da 
əslində coğrafi-mədəni yox, tarixi bir təyindir və zənnimcə, “Qərb” anlayışına o 
qədər də girmir. Qərb onları sonradan, bir növ “qıraqdan” (gəlmə kimi) 
mənimsəyib, özünün gələcək yüksəlişini onların üzərində qurmuşdur. 
 

*** 
Atamız var olsun! 
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Şölə ayı, 21- il. 

 
 

DİLƏNÇİLİK  və  FAHİŞƏLİK 
(Haray) 

 
                                   Batı gəlişi: “Yaşasın bədən!” 

*** 
Doğu`da əxlaqsızlıq var — əxlaqsızlıq adıyla, əxlaqsızlıq məqamında. Batıda 
əxlaqsızlıq — yuxarı başa çıxır və çıxarılır. Doğuda əxlaqsızlıq gerilik sayılır, 
Batıda əxlaq gerilik sayılır... 

*** 
              Əməkçisi yalavac, fahişəsi harın quruma “dövlət” deyilməz. 

*** 
                Harından zorla alıb əməkçiyə vermək — ədalətdir. 

*** 
Əməkçini “xoş gələcəklə” dilə tutmaq fırıldaqçılıqdır. “Alın təri qurumamış 
əməkhaqqını verin” (Atatürk) — Dövlət Ər”inin Sözü budur. 

*** 
Yoxsul dilənçiliyi varlı fahişəliyə dəyişirik; tək-təki elliyə (kütləviyə) dəyişirik. 
İnsanilik götürəcəkmi bunu, ekologiya dözəcəkmi buna? 

*** 
Dilənçilik fahişəlikdən yüngül dərddir, fahişəlik dilənçilikdən ağır dərddir. 

*** 
Axı fahişəlik həm də dilənçilikdir! Dilənçiliksə — yalnız yoxsulluqdur... 

*** 
Dilənçi bir az pul-para tapar, əməlli-başlı adam olar. Fahişəni isə heç bir 
hamamın suyu təmizə çıxara bilməz. 

*** 
         Dilənçilik—həqiqətçilikdir bir az da; fahişəlik yalançılıqdır həm də. 

*** 
              Şərqdə — dilənçilər qaynaşır, Qərbdə —fahişələr. 

*** 
          Qərb öz qarasını ağardır, Şərq — onu dərd eləyir özünə. 

*** 
Diləçilikdə məkr yoxdur, fahişəlik — bütünlüklə məkrdir; fahişəliyin dilənçilik 
hissəsi isə yanılmadır — o özünü ağartma cəhdində bu yanılmaya sığınır. 

*** 
Dilənçiliyi fahişəlik öldürəcək — bir sinif kimi öz içərisində əridəcək — dinsizi 
imansızın yendiyi kimi. 
 

*** 
Atamız var olsun! 
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27 Şölə ayı, 21- il. 

 
 
 

YERİN, GÖYÜN  ANLAMI 
(Haray) 

 
Həya — heyvaniliyin inkarıdır. 

Asif Ata.  
 
İnsansız — bütün Kainatın, sədaqətsiz — insanın heç bir anlamı yoxdur. 

*** 
Sosial insançılıq (humanizm, insafçılıq) haqdırsa, mənəvi-etik insançılıq ondan 
da haqdır. 

*** 
Avropadan gələn qadın etikası — Bazar iqtisadiyyatının diqtə etdiyi.  

*** 
                        Fahişənin də geyimlisi çılpağından yaxşıdır. 

*** 
Çılpaq, yarıçılpaq gəzən qadın —fahişə olmasa da, “fahişə” damğası ona 
yaraşır. 

*** 
Bir çılpaq gəzən qadın — beş paltarlı fahişədən daha çox pozucu təsirə 
malikdir. 

*** 
                     Çılpaqlıq, yarıçılpaqlıq — fahişəliyin yarısıdır. 

*** 
Oğurlama! Uçurtma! Dağıtma! Yandırma! — sərvətimi, varımı; Oğurlama!! 
Uçurtma!! Yandırma!! Dağıtma!! — insana inamımı — öz həyasızlığınla, 
Bazar iqtisadiyyatınla! 

 
*** 

Bazar iqtisadiyyatının (Avropa “mədəniyyətinin”) gəlməsiylə qadın orqanizmi 
öz tamlığını, bütövlüyünü itirdi; dala-qabağa, buda-baldıra, döşə-başa, haça-
paçaya parçalandı, şaqqalandı. 

*** 
Bazar iqtisadiyyatının (Avropa “mədəniyyətinin”) gəlişiylə qadın ömrü 
tamlığını, bütövlüyünü itirdi; sütül qıza, gənc qıza, hələ canı sulu-şirəli qadına, 
gərəksiz qarıya parçalandı, bölündü... 
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*** 
Avropaçılığın gəlişiylə — qadın bazara çıxarıldı — qadın malları bazarına; 
qadın orqanizmi üzvlərinin, qadın ömrü parçalarının satıldığı bazara. 

*** 
Paltarı-geyimi abırlı ərsiz qadının öz iç həyatını necə yaşaması — onun öz 
işidir, ona qarışmağa kimsənin haqqı yoxdur; çılpaqlıq, yarıçılpaqlıq, rəmzi 
“geyimlilik” qadının öz iç işi deyil — ona qarışmağa hər kəsin haqqı var. 

*** 
İran, fars İranı mənə hər hansı Avropa dövlətindən, ölkəsindən daha yaxın, 
daha aydın, daha əziz dövlətdir, ölkədir. 

*** 
İrandan qaçıb Avropaya sığınmaq düz deyil — bu, yaxından qaçıb uzağa, yada 
və yadlığa sığınmaqdır. 

*** 
Avropaya sığınana qədər şəxsə rahatlıq verməmək — İranın zərərinədir — 
İranda Hakimliyə gələn hər bir Kişi bunu daim göz önündə tutmalıdır. 

*** 
Köpəklərin qabağında göbəklərin rəqsi — meydan oxumasıdır: Əhrimənin 
Hürmüzdə; Şeytanın — Mələyə; Müftəçi Varlının — Əməkçi Yoxsula... Harda 
ölüb qalmısınız, ey Peyğəmbərlər?! 

*** 
Ey “Şərqəm, Şərqliyəm” deyən Kişilər! Avropaçılığı yerində oturdalım! 
İnsanlığı bu ölətin caynağından qurtaralım! 

*** 
                     Günü Günbatanda batıralım, Gündoğanda doğuralım! 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

29 Od ayı, 21- il. 
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BATI  GƏLİŞİ 
(Haray) 

 
Covanni Bokkaççionun “Dekameron” hədyanını, Əbdürrəhman Caminin 
“Yusif və Züleyxa” həzliyyatını ekranlarda gördük — tərbiyələndik; həyatı 
öyrəndik — daha özümüzü əzab-əziyyətə salmarıq; əzəli, əbədi dəyərlərin — 
sədaqətin, mötədilliyin, sadəliyin və b.k. yaxşı şey olduğunu öyrəndik; 
bilmirdik. 

*** 
Qadınları küçədə tumançaq gəzən görməyə alışdıq — Mədəniyyətə qovuşduq; 
geridə qalmışdıq. 

*** 
Onların əcayib-qərayib filmləri, görkəzmə-tamaşaları sənət bilicilərinin 
bunlardan çıxardıqldarı anlama, dərsə çağırış deyil, göstərilən səhnələrə 
çağırışdır. Lap Fellinininkilər də, Berqmanınkılar da, üstəlik Məmişovskilərinki 
də. Hələ o birilər bir yana dursun. 

*** 
Onlar Sokratı, Platonu bilirlər, Musanı, İsanı bilirlər, Fomanı, Brunonu bilirlər, 
hətta Zərdüştü, Buddanı bilirlər, çox keçməz Asif Atanı da bilərlər — cikinə-
bikinə qədər — fizikanı, mexanikanı bildikləri sayaq. 

*** 
Baba nədir, nənə nədir, ata nədir, ana nədir, ər nədir, arvad nədir, bala nədir, 
bacı nədir, qardaş nədir — bilirlər; ailə nədir, hətta “müqəddəslik” nədir — 
bilirlər — fizikanı, mexanikanı bildikləri sayaq. 

*** 
          Ona görə də bir süfrə ətrafında əyləşib seksdən danışırlar. 

*** 
Onların bilikləri, bildikləri ayrı şeydir, özləri, gerçəklikləri ayrı şey.  

*** 
                        Onların üzləri belədirsə, içləri necədir, İlahi?! 

*** 
Onların (hər birinin) bir qismi Nitsşeçi, bir qismi Freydçi olduğu halda, 
bütövlüyü nədənsə “Xristian” adlanır. Ancaq onlar — İsaya böhtandır, onları 
İsaçı saymaq — İsaya sayğısızlıqdır. 

*** 
Sokrat, Platon Gəlişini “Batı Gəlişi” saymırıq. Bunların Gəlişinə Azərbaycanda 
Safruhlar hay verir. 

*** 
Batı Gəlişi — Üstadamçıyla Şəhvətçinin gəlişidir. Buna Azərbaycanda seks 
ədəbiyyatının baniləri reaksiya verirlər. Çünki  

*** 
         Batı dilində “ədəbiyyat” sözü deyəsən, “ədəbsizlik” kökündəndir. 

*** 
Yaxşı baxılsa, “Ədəb”— “Təbiət Üzərində Qələbə” deməkdir, daha doğrusu, 
“Təbiətdən Üstünlük” deməkdir. 
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*** 
Onlarsa özlərinin Varlıq fəlsəfəsi üçün örnəyi təbiətdən alırlar. Yəni onları 
utandırmaq istəsən, utanmayacaqlar — qorxutmaq gərək! 

*** 
İnsan cisminin xəstəlikləri Təbabətin çörək ağacı olduğu kimi, insan ruhunun 
çolaqlıqları da Batı Gəlişinin çörək ağacıdır. Hər kəs öz çörək ağacını bəsləyir, 
becərir. 

*** 
         Onların Tanrısı — varidat, ruhları — bilik, yolları — biclikdir. 

*** 
         Bu cür biliyinsə, ən varlısının belə, papağı keçi dərisindəndir. 

*** 
       Onlar əsl bilik olan Ruhaniyyatı özlərinin qəbirqazanı kimi görürlər. 

*** 
...İnsanı lağa qoyublar! Özlərini arsızlığa qoyublar! İşçini işbazın əl 
buyuruqçusuna çeviriblər!.. Bunun “belə olmalı olduğuna” bəşəri inandırıblar. 

*** 
       ...Batı bizi yeyəcək. Sonra da həşərat kimi özü özünü yeyəcək. 

*** 
            Batı yerişi bəşəri Nuhun Məhşərinə qovalayır, sürükləyir. 

*** 
İnsanı onlara tapşırmaq olmaz. İnsanı onlardan qorumalı! İnsana yiyə durmalı! 

*** 
Oxuyub ötməyin! Batı Gəlişinə “Yox!” deyin! Deyin, nə qədər ki, gec deyil! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
3 Ata ayı, 22- il. 

 
 

BATIDAN  GƏLƏN 
(Haray) 

 
“Erkəyin ağlı, əlinin əməyi — mənim malım, əmtəəmdir, qadının canı”. 
Batıdan Gələn Çağdaş Mədəniyyət bunu deyir, çünki Batıdan Gələn Çağdaş 
Mədəniyyət insan tanımır. 

*** 
Batıdan Gələn Çağdaş Mədəniyyət Yerdən çıxmır, Göydən düşmür — onun 
yiyəsi var, yeridəni var. 

 
 

*** 
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Yeni çağ “Mədəniyyətinin” Yiyəsi! Səni Yerin deşiyindən, sal qayadan, ən son 
əyarlı blindajdan — harda olsan, tapıb çıxaracağam insanın qabağına, 
tapdağına. Çünki mən — insanın yiyəsiyəm. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
14 Qürub ayı, 22- il. 

 
 

DOSTLUĞUN  ŞƏRTİ 
(İçsəs) 

 
Batını döymək — gərəkdir, Doğunun dostu olanadək. Batıda bu imkan var. 

*** 
          Batı — çox bilikli gədəyə oxşayır, Doğu — az bilikli bilgəyə. 

*** 
    Batının biliyinə yiyələnmədən onu döymək — istəniləni verməyəcək. 

*** 
Batı Doğunun üstün ləyaqətini dərk və qəbul etməyincə, onun Doğu siyasəti 
düşmənçilik yaradacaq — istəniləni verməyəcək. 

*** 
Onlar heç vaxt eyniləşməyəcəklər, ancaq nə vaxtsa bir-birini anlayacaq və 
sayacaqlar; sevə də bilərlər. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
5 Ata ayı, 22- il.  

 
 

BİR BƏŞƏRİYYƏT, İKİ BƏŞƏRİYYƏT 
(İçsəs) 

 
        Batılılar İnsanlıq üçün çox iş görüblər. Heyif ki, həm də pis iş!.. 

 

*** 
Mən onlar ilə dost olmaq – istərdim. Heyif ki, gücüm çatmır – nə hünərlərınə, 
nə pisliklərinə. 

 

*** 
                          Gerçək bəşəriyyət ikidir: Doğu və Batı.  
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*** 
Vahid Bəşəriyyət, Bəşərin vahidliyi – yalnız metafizik anlayışdır.  

 
*** 

Doğunun ruhani möhtəşəmliyi, ruhani sığmazlığı, gözəlliyi, incəliyi, zərifliyi, 
pünhanlığı, sirliliyi adamın ağlını başından alır; Batının gerçək, açıq, qorxmaz,  
vüsətli, sığmaz, heç bir çətinlik qarşısında, miqyas qarşısında sarsılmayan, 
çaşmayan, inləməyən ruhu adamı ovsunlayır. 

*** 
Batı ruhu – hünər ruhudur – ölümün də üstünə gülə - gülə getməyi sevən və 
bacaran.  
                                                      *** 

Onlar – təbiətin ağlı və gücüdür. 
*** 

Doğu ruhu – təbiətin qəlbi; işıqlı üzü, anlamıdır.  
*** 

Batı – təbiətlə hər cür mikroskopik və ya teleskopik iş birliyi qurmağa hər an 
hazır və müştaqdır. 
                                                      *** 
Doğu - təbiətin məftun seyrçisi və aşiqidır, onunla iş birliyi qurmağa can atmır, 
əslində onun işinə qarışmaq, biçimini dəyişmək istəmir...  

*** 
Batı – təbiəti öldürüb, sonra özü bunun nəticəsində ölə bilər; Doğu – təbiətin 
sıltağından ölüb, sonra dirilə bilər.  

*** 
...Qısası, gerçəkdə iki bəşəriyyət var. Bəs o, ikimi olmalıdır, birmi?  

*** 
Mən – Doğuluyam, Batını da var istəyirəm. Onun qəlbinin onun idraki və fiziki 
gücündən aşağı olmasına dərin hüznlə acıyıram. 

*** 
Hüznümün səbəbini çıxmaqla, Bəşərin elə iki olmasını gözəl və doğru sayıram. 
 
 
                                                      *** 

Atamız var olsun! 
 

 17 Ata (VII ay) 28 – il. 
                                                      Atakənd. İnam Evi. 

                                                                        (17.X. 2006 Bakı). 
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On ikinci boğça: 
 

Ö Z Ü M 
 

Mütləqim, Müqəddəsim, Peyğəmbərim 
İnam Ataya (Asif Ataya) Ali Səcdəylə! 

 
 
 

HƏR  ÜÇ  ZAMANA 
(İçsəs) 

 
“Yeni Oğuz Sözü” (Safruhun bütün deyim yaradıcılığı) — Elman Ağaoğlunun 
Safruh zirvəsidir; o zirvə ki, türklər (türklər və insanlar) oraya qalxıb, öz 
keçmişlərinə, gələcəklərinə, içlərinə, dışlarına baxanda çox həqiqətlər və 
gözəlliklər görəcəklər. 

*** 
Varla Yox arasında. Varla Yox arasındakı uçurum üzərindən körpü — yalnız 
ruhani yaradıcılıq və ruhani yaşama ola bilər. Bugün özümü o uçuruma 
yaxınlaşan görürəm: onun üzərindən Körpüm olduğunu bilmək — məni 
uçurum vahiməsindən qurtarır. 

*** 
İnsanın fərdiyyətçiliyi burada tam çılpaqlığıyla üzə çıxır: Uçurum barədə 
düşünəndə oğlum-qızım da yadıma düşür, nəvələrim də. Ancaq onlar YOS-dan 
sonrakı, aşağı, hətta ikinci yox, üçüncü yerdə yada düşürlər. Fərdi ruhani 
yaradıcılıqdan sonrakı təsəlli — doğma yaradıcı olan ulusdur (millətdir), ona 
sevgidir. 

*** 
Oğuz yönü Nigarın Elmana sürəkli sevgisindən çox şey qazandı... 

*** 
Ey qara qıvrım saçı ağ olmuşum! Səni Göylərin maviliyi qədər sevirəm bu gün 
də! Və bu vaxt Safruhun belə bir sözü yerinə düşür ki, “Çox vaxt hər kəsi öz 
sevdiyi öldürür”. Mən səni öldürdüm — öz hünərsizliyimlə. 

*** 
Ey “yubkalı Elmanım”! Ey doğuruçu, dosdoğuruçu pərim! 22-23-cü yüzillərin 
o üzündə də bu üzündəki kimi təzə tərim! Bircəm, təkim, yalnızım! Ey oğul-
uşaq, qohum-qardaş, yar-yoldaş arasında mənsiz yalqızım!.. 

*** 
İnanılmalıların çox olmağını istəməyimdəndir “hər yetənə” inanmağım. 
 

*** 
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İşin gedişindən görürəm ki, mənə öldürücü nekroloq yazacaqlar — Vəli 
Həbiboğlunun “Keşlə və Keşləlilər” kitabındakı kimi. 

*** 
             Mən yaradıcılığın ağac biçimindən irəli gedə bilmədim. 

*** 
        Safruh — Bilgi alanında (sahəsində): Atlılar alayının qarğıatlısı. 

*** 
               Asta getməyim uzaq getmək istəyimdəndir. 

*** 
Bircə çimdik asudə vaxt əldə eləyəndə dəcəl uşaqların əlindən indicə qurtulmuş 
kirpi kimi yavaş-yavaş qırışığım açılır. 

*** 
                 Oğuz yönü — ölümlüdən ölümsüzlük yaradan kitabdır. 

*** 
                     İnam Ata Göylərində ən yüksəkdə uçan quşam! 

*** 
Niyə mənim ağzımı əydin, ey əməkitirən?! Sən mənim arvadım olmağa da 
yaramazmışsan! Elə buna görə boşadım səni də — onun kimi! 

*** 
Mənimlə sözüm arasına iynə — girər. Bunun baş verməməsi üçün mən arvadlı 
olmalıyam. 

*** 
                   Mən ölmək üçün yerə yıxılanda bilinəcək boyum. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
2 Xəzan, 17 — 8 Çiçək, 18- illər. 

 
 

EVİMİN  İÇİ 
(İçsəs) 

 
Məişət: Aşağını onlar bacarmır, yuxarını mən. Mən istədiyimi bacarıram, 
sevdiyimi yaradıram. 

*** 
Bir gün balalarıma — Leyliyə, Zülfiyəyə, Orxana xoş bir soraq çatdıracaqlar: 
“Gözünüz aydın, atanız öldü!” Balalarım göz yaşlarını soraqçıya muştuluq 
verəcəklər. O xeyirxəbər adam öz evinə qayıdıb ovcunu açanda görəcək ki, ona 
verilən qəlp imiş. 

*** 
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Mənim evimdə mənə qarşı yaşamağı heç bir insansevərlik mənə qəbul etdirə 
bilməz.  

*** 
Mənim üçün: Keçən — biryolluq keçib getmir; yaşamımın, canımın, qanımın 
bir parçası olaraq qalır. Keçmişdə olsa da — qalır; mən ona ögey baxa 
bilmirəm. 

*** 
           Ömür verib ad qazanmışam, adı versəm — ölüm qazanaram. 

*** 
İçimdəki yaşam (duyğuları) məni buna çəkir, deyir ki, ad — yaşamlı (həyati) 
deyil; sən yaşamalısan; onu ver, məni al. Yaşam bərabərdir Ölümə?! 

*** 
             Yaşam — ada qarşıdır; Yaşam — yaşdır, ad — quru... 

*** 
Faustlaşmayaq. Adın özündə yaşlıq var. Onu tapaq; Faradeyin, Edissonun 
tapıntıları kimi, onu da insanlığın xidmətinə verək. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
25 Çiçək ayı, 18- il. 

 
 

ŞAKƏRİM 
(İçsəs) 

 
Vurnuxuramsa, içərimdə səliqə yaradıram. Çox vurnuxuramsa, səliqəm çox 
pozulubmuş. 

*** 
Dişimi göynətməyə həmişə səbəb tapıram — arasıkəsilməz “səbəblər” zənciri... 

*** 
Anladım ki, “Safruh üçün qadın” — yoxdur; Qadınsız Safruhun fərəhi 
birtərəfli, titrək və büdrəkdir. 

*** 
“Saf ruh üçün qadın”ın olmaması — qadının saf ruha yaramadığını göstərir. Ən 
yaxşı halda: “Bir az ruh, qalanı palçıq” olduğunu göstərir. 
 

 
*** 
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Atalıykən atasız olan bir qızı özümə arvad elədim, o da mənim qızımı atalıykən 
atasız eləməklə öc aldı məndən. (Atalı olmağı bacarmayan qızlar arvad olmaq 
istəmirlər axı...). 

*** 
Əmək intizamı anamı ağlatdı; Anam da elə Elim deyilmi?! Elim də elə Anam 
deyilmi?! “Anamı ağlatdı” — YOS-u gərəyincə, istəyimcə yaratmağıma mane 
oldu. 

*** 
         Mən Elman Ağaoğlu, Safruh Ocaqoğlu, mən qandan qorxuram. 

*** 
Mənim qandan qorxmağım — qan içində şüurlu ola bilməməyimdəndir; şüuru 
itirməyiysə — özüm üçün ölüm sayıram. (Ölümün özünü yox, bunu...). 

*** 
“Qorxaq” adından (sifətindən, qınağından) o qədər də çəkinmirəm, onu bəyənib 
özümə sığışdırmasam da. 

*** 
Qorxaqlığın, mənəvi yaşamı (həyatı) pozuntuya uğradan dərəcəsi pisdir, 
qəbahətdir; mənafe itkisindən elə də hüşənmirəm. Və onun bu səviyyəsinə 
qədər (ayrı yol yoxdursa) məsləhət eləyirəm ki, qorxaq... 

*** 
İşlərim zora düşdükcə, güzəştə getmək yox, daha da, tamamilə güzəştsiz olmaq 
istəyirəm. “Ailədən imtina, dostlardan imtina...” (Asif Ata). 

*** 
Mən sayaq türk aydını üçün “Az. dili”ndə yazılar redaktə eləmək — işgəncədir. 

*** 
Duyğu oyadıcısının dalınca can gedir, ağıl qalır və yalnız o saxlayır məni 
yerimdə. Cansız ağıl yaranır... 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

Qürub ayı, 18- il. 
 
 

 
 
 

TƏKAMÜLÜM 
(İçsəs) 
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Ağanın əlinin cadarından, Minabəyimin əlinin qabarından doğuldu Elman, Asif 
Atanın nəfəsiylə Safruh oldu. (Bu — mənim həyatımın cövhəridir). 

*** 
Azadlığımı bütün dərinliyiylə dərk eləyirəm; Azadlıq Eşqimi də. Azadlıq 
imkanımıysa — yox. 

*** 
        Bəbəyim — Orxanım! Kor olsun atan ki, indi sən dustaqsan... 

*** 
Evin ən gözəgəlimli “şeyi” ev yiyəsinin özü olmalıdır — “gəda” evindən 
tutmuş şah evinə qədər; necə ki, mənim evimdə özümdən dəyərli heç nə 
yoxdur. 

*** 
Adımın sorağıyla evimə gələn həyətimə girəndən özümü dinləyənə qədər, 
böyük çaşqındıq və pis fikir içində olur. Gedəndə isə — çaşqınlıqdan çıxıb 
aydınlaşmış gedir və yenə gəlmək istəyir. Onların bu istəyi məndə öz İnamçı 
Yoluma sevgi və inamı artırır. 

*** 
“Həyat nemətlərinin aşıb-daşması”, təbiətin sağlamlaşması bundan asılıdır. 

*** 
Bax onda bəşərin gözündə ən gözəgəlimli, ən dəyərli “şey” — insan olacaq. 

*** 
Son iki-üç ildəki Safruhun təyini: Ev-eşiyi səliqəli, qab-qacağı, pal-paltarı 
təmiz bir kişi. 

*** 
Altmışın girəcəyində də qadın məsələsində mən məişət aramıram, sevgi və 
fərəh arayıram — uçağan, qanadlı.  

*** 
Asif Ata — türk ulus’unun düşünən başı; Onun İnam Ocağı — türk ulus`unun 
çarpan ürəyi; Safruh — türk ulus’unun gülən gözü. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

Köçəri ay, 18- il. 
XİSLƏTİM 

(İçsəs) 
 
Mən heç vaxt Dünyamı dəyişməyəcəyəm; biz Mütləqçilərə dəyişməzlik xasdır; 
bizim Dünyamız birdir. 

*** 
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           Dolanışıq gərginliyiylə gözəlliyi (həqiqəti) barışdıra bilmirəm.  
*** 

Mən öz idrakım üçün “milli zəminə” (ulus’al özülə) heç bir ehtiyac duymuram. 
Milliliyin (ulusallığın) mənim idrakıma ehtiyacı var — baxmayaraq ki, 
Ulus’umu özümə Tanrı sayıram. 

*** 
Mən qadın təzahürünü — gerçəkliyini bütün əlvanlığıyla dərk və qəbul eləyə 
bilmədim; ona kişi ölçüləriylə, kişinin estetik-əxlaqi tələbləriylə yanaşdım. Bu 
— mənim ümumi idrakımı və xoşbəxtliyimi azaltdı. 

*** 
Mən öz idrak axtarışlarımda ucları dünyanın ayrı-ayrı qurtaracaqlarında 
nəyəysə bağlanmış bir ip üzərində hərəkət etmişəm daim. Bu ipin başlanğıcı 
haradadır, sonu harada — bilməmişəm. Onun hər hansı bir ucuna gedib çıxmaq 
istədikdə isə, dənizin ortasına atılmış naşı üzgücü kimi dəhşət basıb məni. 

*** 
Çılğın bir İgidin öz Sevgilisini naməhrəmə qısqandığı qədər qısqanıram Oğuz 
yönü kitabımı onu anlamayana! 

*** 
             Yalnız Asif Atanın Kitabı mənim kitabımdan üstündür. 

*** 
Pişik, balasını yediyi kimi yemək istəyirəm kitabımı — balalarım körpəykən 
onları dişləyib yemək istədiyim bir şövqlə!.. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Xəzan ayı, 19- il. 

 



_________________Milli Kitabxana________________ 
 

 311

GERÇƏK  DƏRDİM 
(İçsəs) 

 
Zülfiyə qızıma: Bu qeyrətlə gərək oğlan olaydın. Oğlum Orxana: Bu ürəklə 
gərək qız olaydın. Onda mənim qızım qaba, oğlum oğru olmazdı; qızım zərif, 
oğlum mətin olardı.  

*** 
Əlim yanırdı, ağzıma təpirdim. İsmayıl Öməroğlu əlimdən tutdu, məni quyunun 
dibindən çıxartdı. 

*** 
Asif Ata Mühazirələrinin seminar məşğələlərini aparanlardan biridir Safruh. 

*** 
Yazıq oğlum! Sənə — yaxın adamlarından, ən yaxınlarından üç zərbə dəydi: 
qabaqca anandan, sonra özündən, sonda atandan. Sən bu zərbələrdən məhv 
olmaya biləcəksənmi? 

*** 
“Onun başına bir iş gəlsə, ikinizi də öldürəcəyəm!.. “ demişdim. Onun başına 
bir iş gəlmədi. Üstəlik, o, sizin yerə yıxılıb çabalamağınızı nəzərə ala bilmədi, 
bundan diksinib ayılmadı. Bunlara görə sizin haqqınızdakı hökmümü geri 
götürürəm. 

*** 
Dahiliyimi — yəni ən böyük xoşbəxtliyimi — çörəyə qurban verdim. 
Dahiliyimə verilməli yaşlarımı korrektorluğa verdim. 

*** 
 Çünki dahiliyə çörək pulu verilmirdi, çörək pulu korrektorluqdan çıxırdı. 

*** 
Mənim mənəviyyat yəqinliyim: Gəzdim İranı, Turanı, cənnət gördüm 
bacılarımı — Həqiqəti, Kifayəti, Elmiranı. 

*** 
Safruh (Elman Ağaoğlu) olaraq, mənim bu dünyada üç sadiq dostum oldu: 1. 
Kağız-qələm, 2-3. Bacılarım Kifayətlə Elmira. 

*** 
                 Kimsə başımın üstünə qalxa bilməz məndən olmasa. 

*** 
Qanmadıqca — yaratmışdım; qandım, qandım — dayandım. (Həm çocuq 
yaratmaqdan, həm “əsər”, yazı-pozu). 

*** 
YOS yazdım, “Yön” yaratdım — əlçatmaz, ünyetməz ormanda dadlı meyvə 
ağacları əkdim. 
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*** 
Sonu görünməyən qumluğa qumqumada götürdüyü su ehtiyatı ilə çıxan yolçu 
— cibində mənimki qədər pulu olan JOS-çu, “Yön”çü... 

*** 
Danıımda (sübhümdə) — utancaqlıq, gündüzümdə — zarafatçılıq, qürubumda 
— başısoyuqluq (ciddiyyətsizlik) — həyatın dibində qalmağımın səbəbi 
bunlardır. 

*** 
Utandım — öyrənmədim, zarafatlar elədim — özümü qurmadım, başısoyuqluq 
elədim — əlimdəkiləri töküb itirdim... 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
İşıq ayı, 20- il. 

 
 

FƏRƏHİM 
(İçsəs) 

 
Keçmişdə peyğəmbərlərin gəlişi öncədən xəbər verilirdi. Bu mənə “Göydən 
düşən üç alma” nağıl sonluğunu xatırladır. Mənsə Peyğəmbərin Gəlişini 
Peyğəmbərin cismən ölümündən sonra müjdələyirəm — mən almanı özüm 
becərmək istəyirəm. 

*** 
Kitabımın “Qıpçak yönü” adlanmasına da razıyam. Ən doğrusuysa “Türk 
yönü”ymüş!.. 

*** 
                                  Varlığımı saran duyğu tufanı 
                                  “Düşmən” qapısına aparır məni. 
 

*** 
Gönüqalın öküz etdi 
İşlər, işlər, işlər məni: 
Ağlamağa vaxtım da yox, 
Gülməyə ağ baxtım ha yox. 

 
*** 

İçimdəki, qarşımdakı istəklər o qədər çətindir ki, Atilla olub da öhdəsindən 
gələmmirəm, Çingiz də olub gələmmirəm... 
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*** 
                Mənim yanımdan yalnız gədalar şahanə keçirlər. 

*** 
    Ömrümü səhv saymaqla böyük səhv etməyə hazırlıq gedir içimdə.  

*** 
Mənim bütün biliyim, bilginliyim ifşa olunacaq, onların paxırları açılacaq; 
diləklərim və bilgəliyimsə “faş olduqca”, açıldıqca parlayacaq. 

*** 
Üzümdəki ölü baxır içimdəki diriyə və “Yön”ümdəki dirini tanıyır. İçimdəki 
diri baxır üzümdəki ölüyə və Yurdumun durumunu anlayır. 

*** 
Mənim kitabım satılmırsa, alıcı utanmalıdır. Kitabım “şıdırğı” satılsaydı, mən 
utanardım. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Qar ayı, 20- il. 

 
 

GÜMÜLTÜ 
(İçsəs) 

 
Qarnım qabırğamdan geridir — bu, mənim cismani və ruhani sağlamlığımın 
göstərgəsidir. 

*** 
O qədər genişəm bütün bəşər dərdi, bütün bəşər fərəhi sığışır mənə. 

*** 
Sənətə çox aldandın, könlüm! Sənət aldatdı səni. Qayıt analar Anası Doğaya; 
ormandakı ağacı sev — o aldatmaz səni. 

*** 
Öydün Çarli Çaplinləri — əxlaqsızları; “talant” aldatdı səni. Səni belə 
aldatdılar, onları elə, ey ağ saqqallı körpə!.. 

*** 
                Aramızdakı Yalqızın yörəsi — bir bezin qırağı... 

*** 
“Ata Timsalı” — Ocaq timsahı; “Ocaq təmsilçisi” — Ocaq Birliyinin rəmzi, 
mücəssəməsi. 

*** 
                 Divarda sement — demək olar heç görünmür. 
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*** 
Böyük istedadlar ürəklərinin odunu, işığını, gözəlliyini o qədər yazıya verirlər 
ki, özlərinə heç nə qalmır. 

*** 
Hər Nigar da çoban qızı deyil, hər çobanın da qızı Nigar deyil... 

*** 
Təklikdən sıxıldığım, yorulduğum, bezdiyim dərəcələrdə Tanrılıqdan 
uzaqlaşıram. 

*** 
                 Düzlük çiçək ətri verir, biclik ağırlaşmış ət iyi verir. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 

Sərt ay, 21- il. 
 
 

ORXANA  AĞI 
 
             “Çığan” əski türkcədə “yoxsul” deməkmiş, indi “oğru”laşıb... 

*** 
              “İlsıranın (tarixin) haqqı və haqsızlığı” adlı haray yazmalı. 

*** 
Deyilən qədər gözəllik olsaydı doğrudan da — duyulan qədər, görülən qədər 
çirkinlik olmazdı bu dünyada. 

*** 
Öz ölümüm az imiş mənə — birini də Orxanım hazırlayır. Ordudan qaçıb 
deyirlər. Tutulacaq, dustaq ediləcək; həyatda yaşamaq vərdişini və imkanını 
itirəcək... 

*** 
Başına nə gələcək Orxanımın? Harada öləcək? Kimin bıçağından? Kimin 
təpiyinin altında? Hansı dustaqxana küncündə? Hansı çəpər altında?.. 

*** 
Ordudan qaçan oğulun vayına oturum! Bununla belə: Mən də Orxanımla 
öləcəyəm; onun öldüyü yerdə öləcəyəm — o məndən qabaq da ölsə, sonra da... 

*** 
Dərdli — düşmənimdirsə, ona da qıymaram; Dərdli Şərə də qıymaram... 
(Deyənləri qabaqlamaq istəyirəm: Şər də dərdli ola bilər). 

*** 
Dərd — mənim üçün mütləq ümumbəşər dəyərdir; əzəli, əbədi, kamil dəyərdir. 
(“Sonsuz dəyərdir” demək istəmədim). 

*** 
Füzuliyə bənzətmə: 
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            Harda olsan, ey oğul, könlüm sənin yanındadır, 
            Harda olsan, ay Orxan, atan sənin yanındadır! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
13 Qürub ayı, 21- il. 

 
 

ÜZÜMÜN  AĞLIĞI 
(İçsəs) 

 
Mən Türkü elə sevdim ki, Erməni məni qınaya bilməz. (Bölgələr üzrə: Rus 
məni qınaya bilməz; Fars məni qınaya bilməz; Hind məni qınaya bilməz; Çin 
məni qınaya bilməz; Batı məni qınaya bilməz...).  

*** 
Balalarımı elə sevdim ki, Bahar məni qınaya bilməz, Qaraca Qız məni qınaya 
bilməz, Kikor məni qınaya bilməz, Qavroş məni qınaya bilməz, Ditte məni 
qınaya bilməz, Arxip Baba və Lyonka məni qınaya bilməz... 

*** 
Ailəmi, Ailə Müqəddəsliyini, “Mütləqin təzahürü olan” (Asif Ata) bu 
birgəyaşayış biçimini elə sevdim ki, Fatma məni qınaya bilməz, Nigar məni 
qınaya bilməz... 

*** 
Özümünkünü elə sevdim ki, özgə məni qınaya bilmədi; Başqasını elə sevdim 
ki, Özümünkü məni qınaya bilməz... 

*** 
Mütləq Sevginin yönəldiyi Ünvanlar çoxdur, onların arasında ayrı-seçkilik 
yoxdur, eyniləşdirmə yoxdur. 

*** 
                  Mən Mütləqi sevdim, ona görə də Mütləq sevdim. 

*** 
Başqa sözlə, mən öz Türkümü fanatikcəsinə sevdim, öz Türkülərimi 
fanatikcəsinə (çılğıncasına) oxudum. 

*** 
Əsl Fanatizmdə də ayrı-seçkilik yoxdur əslində. Əslində fanatizm — 
Mütləqiliyin o biri adıdır. 

*** 
          Mütləq İdraksız Fanatizm əslində Fanatizm deyil, qanmazlıqdır. 

*** 
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...Beləliklə: Sevgi mənim İnamım oldu, İdrakım oldu, Mənəviyyatım oldu, 
İradəm oldu. 

*** 
Sevgim — üzümün ağlığı oldu, başımın ucalığı oldu, ürəyimin xoşbəxtliyi 
oldu!.. 

 
*** 

Atamız var  olsun! 
 

     19 Qürub ayı, 22- il. 
 

 
SEVİLMƏYƏ HƏSRƏTLİ 

(İçsəs) 
 
Məni Ailəmdə sevmədilər, çünki mən öncə Həqiqətçiydim, sonra ailəçi; İş 
yerimdə sevmədilər, çünki mən Həqiqətçiyəm; Asif Atanın Mütləqə İnam 
Ocağında sevmədilər, çünki mən Ocaqçılığı Həqiqətçilikdən ayrı təsəvvür 
eləmədim; Ulusda, Yurdda sevmədilər, çünki mən Həqiqətçiyəm; Bəşərdə, 
Dünyada sevmədilər, çünki mən Həqiqətçiyəm; Azsaylı-”məzlum” xalqlar 
sevmədilər, çünki mən Həqiqətçiyəm; Çoxsaylı-”qoçu” xalqlar sevmədilər, 
çünki mən Həqiqətçiyəm; Dinçilər sevmədilər, çünki mən Həqiqətçiyəm; 
Dinsizlər sevmədilər, çünki mən Həqiqətçiyəm; “Aşağılar” sevmədilər, çünki 
mən Həqiqətçiyəm; “Yuxarılar” sevmədilər, çünki mən Həqiqətçiyəm... 

*** 
Arvadıma pulqazanan gərəkdi, ər gərək deyildi; balama bəsləyici gərəkdi, ata 
gərək deyildi; İş yerimə icraçı gərəkdi, Həqiqətçi gərək deyildi; Ocağa 
pərəstişçi gərəkdi, Həqiqətçi yox; Yurda, Ulusa əsgər gərəkdir, Həqiqətçi yox; 
Bəşərə, Dünyaya şüarçı gərəkdir, buqələmun gərəkdir, tərəqqiçi-gəlişməçi 
gərəkdir, Eynşteyn-Edisson gərəkdir, Həqiqətçi yox; Azsaylılara çoxalıb 
qoçulaşmaq gərəkdir, Həqiqət yox; Qoçulara alqışçı gərəkdir, Həqiqətçi yox; 
Dinçiyə ləbbeykçi gərəkdir, Həqiqətçi yox; Dinsizə hərcayi gərəkdir, Həqiqətçi 
yox; “Aşağılara” dolanışıq gərəkdir, Həqiqət yox; “Yuxarılara” sərvət gərəkdir, 
Həqiqət yox... 

*** 
Pulqazanan olmadım, ər oldum — ər — Həqiqətçi deməkdir; bordaqçı 
olmadım, ata oldum — ata — Həqiqətçi deməkdir; İcraçı olmadım, azadlığımı 
düşündüm — azadlıq —Həqiqətdəndir; Pərəstişçi olmadım, Ocaqçı oldum — 
Ocaqçı — Həqiqətçi deməkdir; Əmrqulu olmadım, Ulusçu, Yurdçu oldum — 
Ulusçuluq, Yurdçuluq — Həqiqətçilik deməkdir; Maddiyyatçı olmadım, 
mənəviyyatçı oldum — mənəviyyat — Həqiqətdəndir; Öcalan (Qisasçı) ol-
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madım, Haqqçı oldum — Haqq — Həqiqət deməkdir; Dəmtutan olmadım, 
ədalətçi oldum — ədalət — Həqiqətdəndir; Bəndə olmadım, gözlü oldum — 
Həqiqəti görmək üçün; Köksüz olmadım, köklü oldum — Həqiqət — ən dərin 
kökdür; Güzərançı olmadım, ləyaqətçi oldum — ləyaqət — Həqiqətdəndir; 
Harın olmadım, halal oldum — halallıq — Həqiqətdəndir... 

*** 
...”Həqiqət” — ərəbcədəki “Həqq”in cəmidir, “Həqiqətlər” deməkdir. Mütləq 
Həqq — Allahdır. Allah — Mütləq Həqqdir. Ona bir sözlə “Həqq” də demək 
olar, “Mütləq” də. 

*** 
(Sağ olsunlar ərəblər! Özlərini əziyyətə salmaqla, düşünüb hər anlama bir ad 
tapıblar, türkü düşünmək əziyyətindən qurtarıblar. Onlar olmasaydı, biz hansı 
sözlərlə danışardıq?!) 

*** 
          Niyə Həqq aramızda qalmadı, Göyə çəkildi — niyəsini açdım. 

*** 
“Göyə çıxmaq”, “Göyə çəkilmək” — “Yox olmaq” anlamındadır. Allahsa — 
Yox ola bilməz. 

*** 
Biz Onu sevəndə (Həqiqətçi olanda) o yenə gələcək bizim aramıza — Özünün 
Göylüyüylə. 

*** 
“Yaxşıların Göyə qalxması” (Cənnətin Göydə olması)— yanlış düşüncədir; 
Göy Yerdə bir Yaxşı görəndə enib gəlir, ona hopur. 

*** 
                   Ona görə də Yaxşılar aramızda yalqızdır. 

*** 
Bəs mən niyə sizin aranızdayam? Görünür, ona görə ki, Həqq deyiləm, 
Həqqçiyəm. 

*** 
Sizi atıb gedə bilmirəm. Hər biriniz ormanda səmimiyyətlə üzümü sürtdüyüm o 
Ağac kimisiniz mənim üçün. 

*** 
                   Allahsa — üzünə qıyıb onu sizə sürtməyəndi. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
5 Xəzan (VIII ay), 22- il.Atakənd.  

(5 oktyabr — 2000. Bakı). 
“HƏSRƏTLİ”NİN  BƏRAƏTİ 

(İçsəs) 
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“Sevilməyə həsrətli” səsimdə mən özümü öymədim, Bəşər içində Həqiqətin 
durumunu təsvir elədim. 

*** 
“Mən bu cahana sığmazam!” deyən lovğalanmırdı — İnsanın böyüklüyünü 
anladırdı, özünün bu Böyüklükdən duyduğu, doğrudan da Yerə-Göyə sığmayan 
fərəhini səsləndirirdi — izhar eləyirdi. 

*** 
(Lovğanın adı Nəsimi deyil, Ağanəzərdir və o, “dünya” deyəndə öz məhləsini 
nəzərdə tutur). 

*** 
Məndən öncə də Həqiqətin taleyi təsvirdə vardı. Mən onu öz mühitim əsasında 
yenidən işlədim, özümüzün Həqiqətdən hansı şəkillərdə uzaqlaşdığımızı 
göstərdim. 

*** 
Özgə mühitlər əsasındakı təsvirləri adamlar öz mühitlərinə, özlərinin durum və 
qırımlarına yanlış yansıdırlar (yanlış tətbiq edirlər). 

*** 
        Hamı və hər kəs yaxşını özünə yamayır, yamanı özgəyə sıvayır. 

*** 
Hamının təsəvvür və təsvirlərində dünya eyni zamanda həm ağ olur, həm qara; 
ya ağ olur, ya qara. Bu — “ağlı-qaralı dünya” gerçəyi deyil; bu — həlməşiklik 
və anlaşılmazlıqdır, həqiqətin yiyəsizliyidir. 

*** 
Ona görə də zaman-zaman kimsə, dünyanı başına götürmüş həlməşik 
burulğanından (Asif Atanın sözüylə desəm: Dairədən) çıxmalı olur ki, özünün 
Yerə-Göyə sığmayan Həqiqət fərəhini səsləndirsin. 

*** 
Yoxsa dünya özünün kiçik mənəmlik qaranlığından çıxmaz, Nəsimilərin böyük 
“mənəmlik” işığının varlığına inamını itirər. (“Qovuşmaz” demək üçün sizə 
inamımın gücü çatmadı). 

*** 
                     İnsanlığın gücü və üz ağlığı isə İnamdadır. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
8 Xəzan ayı, 22- il. (8. X. 2000). 

 
XƏBİS  HƏQİQƏTÇİ 

(Haray) 
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Televizor (TQRT) həyatda gözəllik göstərdi bu gün, ailədə gözəllik göstərdi 
bol-bol. 

*** 
Kövrəlib ağlamaq dərəcəsinə gəldim. Ağlayıb dayandım. Göz yaşımı sildim… 

*** 
Sonra yenə ağladım. Bu dəfə acı-acı, dərin-dərin: axı bunda yalan var. 
Teletamaşa olduğu üçün yox — həyatdakı bu cür yaşamaların özündə. 

*** 
“Onlarda yalan var” yox, onların gözəlliyinin özülü — yalandır; yalan üzərində 
gözəllik, lap insani münasibət gözəlliyi — “Oğuz yönü”nün “Ailə və 
Dolanışıq” harayında deyildiyi kimi (Safruh. Oğuz yönü. AzE NPB, B., 1997, 
s.98). 

*** 
Arvadını sevindirirsən — ona ürəyi istəyəni alırsan; balanı sevirsən, 
sevindirirsən — onu yaxşı donatırsan, ona “yaxşı yerlərdə” öğrenim-eğitim 
aldırırsan, onu “yaxşı yerə” ərə verirsən, ona “yaxşı yerdən“ qız alırsan; atanı-
ananı sevirsən, urvatlı tutursan — onların müalicəsi üçün dünyanı dolaşırsan… 

*** 
Nə gözəl! Nə gözəl! Bəs o yatırı haradan alırsan? Axı biz səni əli qabarlı, alnı 
tərli görmədik; axı biz səni əli qabarlı, alnı tərli görəndə bəyənmədik, 
sevmədik; axı sən əllərin qabarana qədər, gözlərinə tər damana qədər işləyəndə 
yaxınlarına o yaxşılıqları eləyə bilmədin… 

*** 
…Bunu deyirsən — xoşa gəlməyirsən, “dostun ağ günündə qara geyirsən”; 
adamlar həqiqətsiz də gözəl yaşaya bilirlərsə, sən bu Həqiqəti neyləyirsən? 

*** 
Adamlar qonşunun “qızını bəyəndilər”, evinə gəldilər, evini bəyənmədilər, 
“bəyəndiklərinin” dalınca da daha gəlmədilər. 

*** 
Adamlar qonşunun qızını yox, onun sənətinin sərvətini bəyənmişdilər, onun 
sənətini sərvət sorağı sanmışdılar; öz qarışqa fəhmləriylə həmişə düz gedən 
adamlar bu dəfə nədənsə azmışdılar. 

*** 
Qonşumun qızıysa doğrudan da bəyənilməyə layiqdi, hətta bəyənib-
bəyənməməyə də layiqdi. 

*** 
…Adamlar arvadlarını sevindirmək, balalarına yaxşı tərbiyə və təhsil vermək, 
ata-analarını ağırlamaq — bir sözlə, nümunəvi yaşamaq, sayılanlardan olmaq 
istəyirlər. Bunun nəyi pisdir, xəbis Həqiqətçi?! 

*** 
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Üzdəki, üzərdəki gözəllik içdəki, içəridəki çirkinliyi duruya çıxarmır. 
*** 

                        Bu gözəlliklərin hamısı varidata əsaslanır. 
*** 

Yaxşıdır sizdə, hər şey yaxşı! Oğurluq yaxşı, lotuluq yaxşı, quldurluq yaxşı, 
haram yaxşı, yalan yaxşı, yadlıq yaxşı!.. 

*** 
…Bəli, Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağı Mütləq Həqiqət yuvası olmalıdır; 
yörəyə gözəl etkilər etməli, Həqiqətçilik örnəyi sayılmalıdır… 

*** 
Mənə isə Həqiqətin özü gərəkdir: Əldə qabarın sevilməsi, alında tərin 
sevilməsi, gözəl evlər sırasına uyuşmayan o bir halal evin sevilməsi — özümün 
qız bəyənərkən etdiyim kimi. 

*** 
…Ağla, ürəyim, ağla! Sənin ağlamağından ülvi və güclü fərəh yoxdur, sənin 
göz yaşından arı ağlıq yoxdur, sənin başından uca vüqar yoxdur. 

*** 
Sən qız adıyla qoltuq ağacı axtarmadın, sən çolaq deyildin, sürünən deyildin, 
qanadlıydın, yenə də qanadlısan. 

*** 
Təkbaşına yaşadın. Həqiqətlə. Adam səhrasının dışında; bağ-bağça, çəmən-
çayır içində. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
9 Yağış ayı, 22- il. Atakənd. 

(9 noyabr, 2000. Bakı). 
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Sevənlərə “SEVGİ” Qalası 
(İçsəs) 

 
                  “İdraksız!” danlağına razıyam, “Haqsız!” damğasına yox.  

*** 
İdraksız — qanacaqlı da ola bilər; haqsızsa — nə qədər idraklı olur-olsun — 
qanacaqsızdır. 

*** 
                  Anlamı sevirəm, anlamlı sevirəm — öz idrak səviyyəmdə. 

*** 
Heç olmasa özümün “özgələri” etdiyim səviyyədə — Məni də sevə-sevə bir 
döyən olaydı. 

*** 
Sevən yanıla bilər, bu yanılqı ona baha otura bilər, ancaq sevən heç vaxt səhv 
eləmir! 

*** 
Düzünə qalsa, Yer üzündə mənim üçün özgə bir kəs yoxdur. Ancaq, “özgələri” 
deyə bilmərəm, öz doğmalarım üçün də mən özgəyəm nədənsə (o iki Bacımdan 
başqa). 

*** 
Böyük Yaradandan qalma mirasdır: 
Bir üzüm bayramdır, bir üzüm yasdır. 

*** 
Doğmalıq əkib — Yadlıq biçirəm; sayıram — sayılmıram; sevirəm — 
sevilmirəm… 

*** 
Və Asif Atamın — Peyğəmbərimin bir sözü üzərində düşünürəm: 
“…sevdiyimçün sevildim”. Onda sevənlər xoşbəxt olardılar ki! Ancaq biz 
ilsıranın və Yerin harasına baxırıqsa, Böyük Sevənləri daş qalaqlarının altında 
görürük. 

*** 
Həmin daşlardan Sevənlərə “SEVGİ” Qalasını sonrakı, çox-çox sonrakı soylar 
ucaldırlar. Əslində Böyük Sevənlər üçün bu da təsəlli deyil, çünki bu da 
Sevənlərin Sevilməsi deyil — Füzulinin yubileyi kimi. 

*** 
Sonrakıların Sevgisinə mən də bir az ümidliyəm — ancaq yenə təsəllisizlik 
əsasında. 
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*** 
Şairə xəyanət edilən ev indi onun Ev-Muzeyidir. Sədaqətmi istərdi Şair, 
Muzeymi? 

*** 
Bugünkünü daşqalaq, dünənkinə qala ucaltmaq… Bu da bir növ oyundur. Mən 
buna bel bağlamıram, susamıram, aldanmıram. 

*** 
Mən o iki Bacımın Sevgisinə inanıram. Onlar məni sevdiklərinə görə sevdilər. 

*** 
Mən də Atamı — Mütləqimi sevdiyim üçün sevdim. Onun mənə olan 
Sevgisindən yox, öz Sevgimdən Qala ucaltdım Ona. 

*** 
                     Bu Qala ən qaim Qaladır, bu Qala daim qalacaq. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
20 Arzu günü,  Yağış ayı,  

22- il. Atakənd. 
(20 noyabr, 2000. Bakı). 

 
 
 

ASİF  ATA  və  SAFRUH  ATALI 
(İçsəs) 

 
Mənim insana bütün münasibətlərim “insan üçün cənnət olmaq” anlamı daşıyır, 
Asif Atanın münasibətləri — “insanı öyrətmək, böyütmək” anlamı. 

*** 
Bu baxımdan, öyrətmək olmaqdan yaxşıdır, çünki öyrədən olanın da 
Öyrətmənidir. 

*** 
                   Mən Ata İdrakının daldasında idraki tüfeylilik etmədim. 

*** 
Mən ifadə yetkinsizliyindən çəkinib, insana sevgimi, idraka sevgimi, dünyaya 
baxışımı gizlətmədim. 

*** 
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Ata oxuduqdan sonra yazdı, mən yazdıqdan sonraysa da, oxumağı özümə borc 
bildim. 

*** 
     Ata oxudu, heyran oldu, heyranlığını ötdü, yazdı və heyran etdi. 

*** 
    Mən yazmaqdan öncə oxusaydım, bəlkə heyranlıqda itərdim. 

*** 
Oxumadan yazdım, Safruh heyranları yaratdım — Ata heyranlarına heyran; 
özüm də Ata heyranı olaraq qaldım. 

*** 
Atanı tapdım, Ataya tapındım — Atalı oldum; ancaq özümü yaratdım, özümlü 
yaratdım, özümü davam və inkişaf etdirdim. 

*** 
Fərəhliyəm! Çünki mən Atalıqda bəndə örnəyi olmadım, Atalı Fərdiyyət örnəyi 
oldum. 

 
*** 

Atamız var olsun! 
Atamızın əlini öpürəm! 

 
26 Yağış ayı 22- il. Atakənd. 

(26. XI. 2000. Bakı). 
 
 

 
ÖYRƏNMƏK  və  ƏHVALLANMAQ 

(İçsəs) 
  
Mən oxuduqlarımı — öyrənmək üçün oxumadım — əhvallanmaq üçün 
oxudum; yazdıqlarımı — öyrətmək üçün yazmadım — əhvallandırmaq üçün 
yazdım. O yöndə əhvallanmaq, o yöndə əhvallandırmaq... 

*** 
Oxuduqlarımı öyrənmək üçün oxumadım — ona görə də biliksizəm; 
oxuduqlarımı əhvallanmaq üçün oxudum — ona görə də əhvallıyam. 

*** 
Biliksiz əhval — səksəkəli əhvaldır — etibarsız əhvaldır; bilikli əhval — 
möhkəm əhvaldır, dayanıqlı əhvaldır — çünki onun Bilik adında özülü var. 

*** 
                 Dayanıqlı əhval — Atanınkı; səksəkəli əhval — Safruhunku. 

*** 
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Nə onu dəyişmək (başqalaşdırmaq) olar, nə bunu; çünki bu da bir növ “alın 
yazısıdır”. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
28 Arzu günü, İşıq ayı,  

23- il. Atakənd. 
(28.V.2001. Bakı). 

 
 

ÖYÜNC  (FƏXRİYYƏ) 
(İçsəs) 

 
              Dost evinə doğru öncə ürəyini köklə, sonra ayağını. 

*** 
Yazı (bədii, elmi, fəlsəfi əsər) — içəridən yazılır; içəriyə enmək, içəriləşmək 
üçün şəxsə sanbal, vaxt və “Oğuz yönü”nün “İstedad və Xoşbəxtlik” 
içsəsindəki Ata-Ana anlamında arxa gərəkdir. 

*** 
Şəxs özü-özünə arxa olmaqla sanballaşa və vaxt qazana bilər; bunları heç kəs 
heç kəsə verməyə borclu deyil; heç kəs heç kəsdən istəməyə, gözləməyə haqlı 
deyil.  Ummaq ayrı, ərk ayrı! Ummağı, Ərki ən ulu qanun saymaq ayrı!.. 

*** 
Nə Elman — Ağa atasının irsinə yiyə dura bildi — evin böyük oğlu kimi; nə 
Safruh — Asif Atasının irsinə — Ocağın ilk Evladı kimi. 

*** 
“Əsl mömin üçün...” sözüylə başlanan sufi deyiminə səcdəli bir bənzətmə: 
Safruh üçün hər yan Ocaqdır, hər an Ocaqdır. 

*** 
Həqiqətdən başqa hər şeyə qarşı qılıncım var, ən azı — qalxanım var; Həqiqətə 
qarşı isə — qolum yanımdadır, əlim yalındır. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
Od ayı, 23- il. Atakənd. 

(İyul — 2001. Bakı). 
 

MƏN və  SİZ 
(Haray) 
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Bugündən — yəni canlı insandan asılı olmayan Allah mövcud olmayıb və ola 
bilməz. 

*** 
Hər hansı bir insani tərpənişi mən səndən öz Ruhani maqqaşımla çəkib almalı 
oluramsa, sənin haran insaniləşib?! 

*** 
Mən də Dünyanı oxudum, ancaq ondan sizin öyrəndiklərinizi öyrənə bilmədim 
— bunu boynuma alıram. 

*** 
Ancaq mən Dünyanı oxudum — ondan özümü və sizi öyrəndim — sizin öyrənə 
bilmədiyinizi. 

*** 
 Siz necəliyi öyrəndiniz, mən niyəliyi öyrəndim. Siz öyrəndiyinizi götürdünüz, 
mən öyrəndiyimi rədd etdim. 

*** 
Siz öyrəndiyinizi götürdüyünüzə — qəbul etdiyinizə görə həyata təklifiniz 
olmadı; mən öyrəndiyimi özümsüz görüb rədd etdim və həyata özümlük təklif 
etdim — davalaşmağımız bundandır. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
20 Qürub 23- il. Atakənd. 

(20. VIII. 2001. Bakı) 
 

 
AYI’NIN  OYUNU 

(İçsəs) 
 
                 Bir də dünyaya gəlsəydim, daha çox Həqiqətçi olardım. 

*** 
Daha çox asudə vaxtmı istərdin, daha çox Həqiqətmi? — Daha çox Həqiqət. 

*** 
     Daha çox pulmu istərdin, daha çox Həqiqətmi? — Daha çox Həqiqət! 

*** 
 Daha çox qadınmı istərdin, daha çox Həqiqətmi? — Daha çox Həqiqət! 
 

*** 
İnam Ata Ocağa qələnlərə ad verərkən deyərdi: “Adına layiq ol!”. 

*** 
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Bir də dünyaya gələndə mənə düşən vaxtın, pulun, qadının adı Həqiqət olarsa 
və onlar bu ada yarar olarsa — vaxt da istərdim, pul da, qadın da. 

*** 
Həqiqətsiz Asudəliyi, Pulu və Qadını elə bu birinci gəlişimdə də əldə eləyə 
bilərdim. 

*** 
Ayı’nın minbir oyunu bir Armudun başında olduğu kimi, İnsanın da minbir 
oyunu bir Həqiqət üstədir. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
02 Ümid Günü, Xəzan ayı, 

23- il. Atakənd. 
(2.X.2001. Bakı).  

 
 

OCAQ və   MƏN 
(İcsəs) 

 
Məsləhət verməkdə bir az xəsislik eləməli – özəllikcə Ocaq içində və aydınlar 
arasında. 

*** 
                    Adamların pisliyini görməkdə bir az qarov olmalı. 

*** 
Ayrı-ayrı halqalar zəncir deyil, bir-birinə araclarla bağlanan halqalar əsl zəncir 
deyil. Yalnız iç-içə halqalar zəncir oluşdurur. 

*** 
"İnama Doğru" haraylarımla (kitabımla) sevinirəm hələ də; buna sevinməmək 
yetkinliyinə çatmamışam. 

*** 
Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağı iki cəhətdən fəlsəfədən fərqlidir: 1) Fəlsəfə –
dərindədir, Ocaq-üzdə; 2) Fəlsəfə-Yereldir, Ocaq-Göyel. 

*** 
İş mənafeyi mənəviyyatçı üçün tələ ola bilər; ona düşməmək üçün Ocaqda işə 
meyarlanmamalı. 
 

 
*** 

Mən Ocağa yiyəlik eləyə bilmirəm, çünki Ocaq özünü yiyəsiz istəyir. Mənim 
özümə yiyə gərəkdir; mən yiyəli olmaq istəyirəm, yiyə tapanda oluram da. 
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*** 
Ocaq – vamda yaşaya bilər: Ocaq – orta həddir: göz qaraldan dərinlik, başdan 
papaq salan yüksəklik – Ocaq işi deyil. (Bu hallar Ocaq işinin gedişi deyil, 
sonucudur). 

*** 
Ocaq – gündəlik işdir; hər gün  dərinliyə varılmaz, hər gün zirvə aşılmaz. 

*** 
Yalan və ört-basdır hesabına ayaqda qalan Ocaq kimə nə verər?! Nə verər-
versin – mən Həqiqəti istəyirəm... 

*** 
Dinimizin xeyri Həqiqətsiz istəyir məni; bunda Dinimizin suçu yoxdur – 
adamlar istəmirlər Həqiqəti; Dinimizin xeyri isə adamların istəyindən asılıdır... 

*** 
Sən oturdun bir şey yazdın –bu, Həqiqətdir? Yazmasaydın; başqaları kimi 
sussaydın; həmin olaydan soraq tutmamış olsaydın; o konu’da  deyinməklə 
ötüşsəydin, Həqiqət necə olacaqdı? 

*** 
              O iş elədiyini eləyib, çiban bağlayıb; mən onu yalnız deşirəm. 

*** 
Onun deşilməsi nə verəcək? Bu canın sağalıb yaşayacağına ümid varmı? 

*** 
Çibanın deşilməsi Həqiqətə sevgi içsəsi, Həqiqiəti sevmə hünəri, canı yaşatma 
qeyrətidir və yaşadılanın üz ağlığına sübutdur, xidmətdir. 

*** 
                                 Can isə ölümcül ağulanmamışdı. 

*** 
                       Ocaq – Odlar Yurdudur; Odlar Yurdu–Ocaqdır! 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 
19-20 Qar ayı, 24 -il. 
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ƏN UCA İLƏ DƏRDLƏŞMƏ 
(İçsəs) 

 
                  Say boyu yeyəcək. Dinozavr Kərtənkələyə çevriləcək.  

*** 
Nənə - Nəvə münaqişələri. Sönməkdə olan ağılla yanmağa başlayan ağılın 
uyğunsuzluğu. 

*** 
               Dinsəl toplum – qapalı açıqlıq və ya “açıq” qapalılıq. 

*** 
...Qadın üzərində qurulan evə baş salmaq olmaz – dam adamın başına çökər. 
“Həyat yoldaşı” da “qadın” anlayışına girir, ancaq mən burada onu nəzərdə 
tutmuram – o qədər də... 

*** 
Qadına, qıza aşiqlik, qadın, qız aşiqliyi (sevgisi, məşuqəliyi, ilhamvericiliyi) 
üzərində dövlət qurulmaz, dövlət işi aparılmaz; bu “özül” üzərində ruhaniyyat 
isə heç qurulmaz, əksinə onun daşı daş üstündə qalmaz. 

*** 
Qadın, qız – özünü tamamilə tabe, səcdəli apararsa – bu, artıq başqa bir hal 
olar, dəvənin buynuzundan yalnız onda söz açıla bilər. Bu da o vaxt baş verər 
ki, ictimai ideal qadın fərdin də özününkü olsun. Zərifliksə - buna yaramır; 
zərifliksizsə - nə qadın?! 

*** 
...Mütləqə İnam Ocağı yoxdur; onun anlayışlarını içərən (içinə alan) iş var, 
yayım var... Bu – o olmasa da, bu da az deyil!.. Yayım – var.  

*** 
           Ocaq mühiti təcrid; bənzərsizlik, əlçatmazlıq, gözlənilməzlik... 

*** 
Xamırlaşmış, arvadlaşmış bəşər canı özündən belə qığılcımlar saça bilməz. O 
buna gərəksinmir də - nəyə gərək?! 

*** 
...Loqosdan başı çıxan bütün filosoflar düz deyiblər dediklərini, Asif Ata da 
eləcə. Və onların hamısı insan haqqında deyiblər dediklərini və insan üçün 
deyiblər.  

*** 
İnsan isə - daha Olmaq istəmir; onun içində hansı ilmə isə qırılıb; o, sökülüb 
gedir. 

*** 
Deyilənlərin düz, ya əyri olması anlamını itirib, deyiləni eşitməyə kimsə 
qalmayıb. 

*** 
                                      Burada Allah yada düşür. 

*** 
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Allah hər şeyi bildiyi üçün nəyin necə və niyə baş verdiyini də bilir; nəyi isə 
boşuna gözəl sayıb fərəhlənmir. 

*** 
Onun heç nəyə ehtiyacı olmadığı kimi, buna da ehtiyacı yoxdur. Mənim isə 
niyyət gözəlliyinə ehtiyacım var. Bunsuz dünya mənə havasız otaq kimidir.  

*** 
Allah üçün, yaratdığının insan və ya soxulcan olmasının fərqi yoxdur. Mənim 
üçünsə niyyətigözəl insan – otağın təmiz havasıdır.  

*** 
...Bəlkə fərqimiz bundadır: onun məmnunluğunun, mənə isə xoşbəxtlik 
olmamasının? 
 

*** 
Atamız var olsun! 

10 Çiçək ayı 30-il. 
 

ÖZLƏMLƏR – HƏSRƏTLƏR 
(İçsəs) 

 
Mən özümə bəndə yox, Sevgidaş axtaran Allah olmaq – istərdim. Mənsur 
sözünün qüvvəti, mən elə Oyam. 

*** 
Dünyaya gəlməyin təsəllisi idi – İnsan olmaq. Fürsəti əldzn verənlərə yazıq!..  

*** 
Mənim sunuşumdakı İnam Ataya “Səcdə!” deyilməz. Ona nəysə ayrı bir sözlə 
üz tutulmalıdır... “İnam Ataya Uca Sevgilərlə!”; ”İçimdəki Uçmağım 
(Cənnətim) Ata!” 

*** 
Bacarıq sığınacağında mənim canım yaxşı isinmir.  (Ümidim yaşayır orada)... 
Mənimki mənəvilikdir, ruhanilikdir, ilahilikdir, dəlilikdir... 

*** 
Mən adamların yalnız nöqsanlarına hücum eləyirəm, adamlarsa öz nöqsanlarını 
məndən qoruyurlar, qoruyub yaşadırlar. 

*** 
Mən dostlarımın, yaxınlarımın mühitini özümə doğma meydan sanıb, atımın 
başını buraxıram, onlarsa bundan rahatsız olurlar: “Üst-başımız toza batdı!..” 
Atımın başını yığmalı oluram... (Qəşəm İlqarın, Halal-Nəbi qardaşımın və b. 
məni “sərtlikdə” qınamaları bu qəbildəndir). 

*** 
Safruh – Həqiqətçi oldu, mətin ola bilmədi. Onun Həqiqətçiliyinə mətinlik 
çaları verən – gerçək təhlükə ilə qarşılaşmaması oldu. 

*** 
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Ömür və Hünər. Ömrün çirkin olsa, Hünərini alacağam Ocağa, Ömrünü – 
yox. 

*** 
Sevən, sevilən zəlilər... (Zəli – cücü). 

*** 
“İşıq gələn yerə mən öz Həqiqətimi tıxayıram...” və İşıqdan soruşuram: Niyə 
sən Həqiqətsiz yerdən gəlirsən?! (İşıq – Hünər anlamında). 

*** 
“Stolüstü kitab” iki cür olur: 1. Oxunmayan, öyrənilməyən; şəhər nəqliyyatının 
gur olduğu yerdəki toz basmış, göz qabartmış siyasi gəlgəl (reklam) kimi; 2. 
Boylu qadının öz bətnində gəzdirdiyi körpə kimi. Mən Asif Atanın “Təməl” 
Kitabını məhz bu ikinci sayaqla uzun müddət stolüstü kitabım elədim və... 
“İnamın Təməl Harayı”nı çəkdim. 

*** 
Atamız var olsun! 

Qürub ayı,28-il. 
Atakənd İnam Evi. 

(avqust 2006). 
 
 

MÜTLƏQƏ DOĞRU 
(İçsəs) 

 
                      ... Mən isə çopurlaşıram – içdə, mənəviyyatca. 

*** 
Orqanizmim üzərində onillər boyunca sürmüş zorakılığım yıxılmaqdadır. 
Orqanizmim: “Mən varam” demək istəyir. O məni yıxa bilər... 

*** 
Mən hindlərin brahmaçarya baxışını dayanıqsız, yetərsiz və yalandoğurucu 
baxış sayıram – ailə üçün bundan yaxşısını bilməsəm də. 

*** 
Brahmaçarya - ərlə arvadın qırx-əlli yaşlardan sonra qardaş-bacı kimi yaşaması 
– yəqin ki, istəyin yoxluğu üzərində qurulmur? Yox üzərində qurmağa nə 
ehtiyac ola bilər ki? 

*** 
Mən hansını istəyirəm: orqanizmimi boğmaq hesabına “müqəddəs” adı qazanıb 
ölməyimi; ləzzət almağımı? 

*** 
Ləzzətə enməni – yenilməni heç istəmirəm. Ancaq onu danmıram, heçə bərabər 
sanmıram. 

*** 
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Bir şeyi qəti bilirəm, onda mütləqçiyəm: gizlənmək, ikiləşmək istəyim yoxdur; 
öz gözümdən düşərəmsə, bütün bəşərin sevimlisi kimi tanınmaq saman 
çöpüncə də təsəlli olmaz mənə. 

*** 
Orqanizmimsə məni qovurur, qovalayır. Bu qovalanmadan Batıya qaça 
bilmərəm – orada ölüm var; ikinci üzə sığına bilmərəm – o ölümdür. Bu 
qovalanmanı dana da bilmərəm; danma – təsəlli deyil, “düz yol hansıdır?” 
sualının cavabı deyil. 

*** 
Mənim qurtuluşum “Tərbiyəçilik” içsəsimdəki sayaq bir təsadüfdə ola bilər. 
Yoxsa bu qovalanmada büdrəyə, yıxıla bilərəm. 

*** 
Qurtuluşdan və ya yıxılmadan öncə ölməyi – nə sualın cavabı sayıram, nə də 
müqəddəslik. 

*** 
Bu halım başqalarını anlamaqda, həmin mövzuda yazılan sözləri; qınayanları, 
qınananları anlamaqda mənə kömək edir. 

*** 
“Ay ana, bir qoca baqqal kişi...” – deyə Mirzə Əli-Əkbər Sabir gözəlcə qınayır; 
biz də burada baqqalın yalnız çirkinliyini görürük, dərdini görmürük, özünü 
asmasını görmürük. 

*** 
        Qınananın yalnız çirkinliyini, qınayanın sanki göyçəkliyini görürük. 

*** 
Bu isə həqiqətə və ucalığa aparan yol deyil; daha doğrusu, ucalmağa, 
sağlamlığa, sağalmağa, eləcə də xoşbəxtliyə aparan yol deyil. Bunların yolu 
həqiqətdən keçir. 

*** 
Xəstənin harasının ağrıdığını və bu ağrının nədən’ini bilməlisən. Bu ağrı 
üzrlüdürmü, bu xəstəni sağaltmaq gərəkdirmi, doğrudurmu? 

*** 
Zooparkda heyvanlar, məs., ilan saxlayırlar; bu ilan acır (ağrıyır); onu 
yemləmək üçün yuvasına siçanlar qoyurlar. Buradakı ədalət – Allahınkıdır. 

*** 
Təbiətdə - Allah özü bilər. İnsanların bunu eləməsi isə doğru deyil, çünki 
insanın Allahı – Mütləqdir; Mütləqin gözündə isə - siçan da candır. 

*** 
“Sağaltma” – “ağrını yox etmə” deməkdir; ağrının ən ağırı isə can qorxusudur... 

*** 
Qoca kişinin (məs., Safruhun) könlündən sütül qız keçir; o buna yetməlidirmi? 
Qoca kişi – ilan deyil, qız – siçan deyil. Bəs bu ağrını neyləyək? 
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*** 
Batı bunun üçün qız mağazası, qadın bazarı açır ki, bu da zooparkın bir 
növüdür. 

*** 
Burada mənim məqsədim Batını qınamaq deyil; ancaq onun tapıntısını çıxış 
yolu saya bilmirəm. 

*** 
İnsanın qurtuluş yolu zooparkdan keçmir, qız-qadın bazarından keçmir. Qız-
qadın bazarındakı ədalət də - Allahınkıdır, İnsanınkı deyil. 

*** 
      İnsanın Allahı – Mütləqdir. Bəs Mütləqin özü nədir? 
      “Mütləq – bugündə nişanələriylə, əbədi Sabahda bütöv mövcudluğuyla 
aşkara çıxan, nisbi hadisələrin daxilində yaşayan, ancaq onlara sığmayan, onları 
özlərindən kənara çıxarıb özünə yaxınlaşdıran, Dünyaya, Həyata, İnsana Ali 
daxili Qüvvə, İstiqamət və Meyar olan bir Qüdrətdir” (Asif Ata). 

*** 
                Bəs bu Qüdrət harada gerçəkləşir, özünü necə göstərir? 

*** 
       “Təbiətdə, Mənəviyyatda, Kainatın Ahəngində, Gözəllikdə, İdrakda, 
Ehtizazda, Vəcddə, Analıqda, Məhəbbətdə, Ruhun Ülvi Xilqətində, Bəşərin 
Özündən böyük Mənasında, Ürəyin Ürəyə Qovuşmaq Arzusunda, İdeala 
qarşısıalınmaz Meyildə, Dostluqda, Həyada, İsmətdə, Dünənlə Bugünün 
Təmasında, Özündənkeçmədə, Qeyrətdə, Müqəddəsliyin Əfsunlu 
Cazibədarlığında Əbədi Sonsuz Mütləq yaşayır. 
      Mənim Allahım Odur! 
      Sözə sığmayan, nisbi hadisələrin daxilində yaşayan, fəqət onlardan Yüksək 
və Kamil olan Mütləq! 
      Zəkada Dahilik, Mənəviyyatda Qəhrəmanlıq, Sifətdə Ruhani Gözəlliyin 
İfadəsi, Hissiyyatda Sevgi, ictimai həyatda – Azadlıq! 
      Mövcudiyyatda  - Mütləqə qovuşmaq diləyi, Tarixdə – Xalqın Ölməzliyi, 
Təbiətdə – Dağların Vüqarı, Səmanın Sehrli Ənginliyi, Cəmiyyətdə – Torpağın 
Vətən səviyyəsinə qalxması! 
      Bunlar Mütləqin təzahürləridir! 
      Mənim Allahım Mütləqdir! 
İnsan Özündənkeçmə, Fədakarlıq Yüksəkliyinə qalxır, Adiliyindən, Keçi-
ciliyindən, Qorxu Duyğusundan xilas olursa, Özündəki Mütləqə yaxınlaşır! 
      Xalq sonsuz Mətanət, Əzab-Əziyyət bahasına öz bənzərsizliyini, Bəşəri 
Ləyaqətini saxlayırsa, Özündəki Mütləqə yaxınlaşır! 
      Ana Övladına Məhəbbətdə Dahilik göstərirsə, Özündəki Mütləqə 
yaxınlaşır! 
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      Məhəbbətdə iki şəxs bir olursa, cismani qovuşma Ruhani Qovuşmaya 
çevrilirsə, İnsan Özündəki Mütləqə yaxınlaşır! 
      Günəş Yerə, Torpağa, Canlılara, Bitkilərə öz şəfqətini Səxavətlə paylayırsa 
– özündəki Mütləqə yaxınlaşır! 
      Sifətdə İnsanın Dünyaya sığmayan Mahiyyəti öz İfadəsini tapırsa, Sifətdə 
Mütləq İşığı parıldayır! 
      Musiqinin Vəcdli, Sehrli, Sirli səsi – Mütləqin səsidir... 
      Şəxsiyyətin özünü yenidən yaratmaq əzmi  - Mütləqin təzahürüdür.  
      Peyğəmbərlərin Sözlərində, Qəhrəmanların Əməllərində Mütləq yaşayır! 
      Zülmə qarşı hiddətdə, eybəcərliyə qarşı Nifrətdə, Mərhəmətdə, Qüdsiyyətdə 
Mütləq yaşayır! 
      Gecə Sükutunda, Səhər Oyanmasında, Şimşək Nərəsində, Yağışda, Qarda 
Mütləq yaşayır! 
      Ruhun bədən üzərində, İnsaniliyin Heyvanilik üzərində, Müdrikliyin 
Naşılıq üzərində qələbəsində Mütləq yaşayır! 
      Amalın Ömrə Hakim olmasında Mütləq yaşayır! 
      Mənim Allahım Mütləqdir!” (Asif Ata. Cövhər). 
 

*** 
İnam Atamız var olsun! 

 
7-8 İşıq (III ay), 30-il. 

İnam Evi.  
 

TƏKLIKDƏN SIXILMAQ 
(İçsəs) 

 
Dəstə-dəstə gəldilər, getdilər – xəstəliklərini mənə yoluxdura bilmədilər; 
diriykən öldülər – məni diri ölülüyə sürükləyə bilmədilər. 

*** 
              Üzümə üz artıra bilmədilər. Məni yuxuya verdilər ancaq... 

*** 
Bunlara qədər də yalqız idim, bunların yuxusundan ayılanda da, yenidən özümü 
yalqız gördüm. 

*** 
             Mən onları əyrilərində “bəlkə düzələlər” deyə sındırmadım. 

 
*** 

Və onların düzəlməyini ilbiz bətninə mirvari rüşeymi əkmiş usta kimi 
gözləyirəm. 

*** 
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Onlara yönəlik dediyim uca sözləri, sən demə, dilimin gödək olması üçün 
deyibmişəm. 

*** 
Onlara yönəlik dediyim acı sözlərin hamısını ağlaya-ağlaya demişəm. 

*** 
                       Onlar mənim uğursuz təcrübə tarlam oldular. 

*** 
Haradasan, İlahi?! Təklikdən canım sıxılır – yanına gəlmək istəyirəm. 

*** 
                           İlahinin səsi: Mən təklikdən sıxılmıram. 
 

*** 
Atamız var olsun! 

 

21 Sərt (X ay) 29-il. 
(Dekabr 2007) İnam Evi. 

 
 

ALLAHI ANLAMAQ 
(İçsəs) 

 
                            Dərdli qanmazlar, yandırdınız atamı! 

*** 
Mən Allah qədər realist olmaq istəmirdim; sevmək, sevilmək – xoşbəxt olmaq 
istəyirdim. Qoymadınız. 

*** 
             Sizin ucbatınızdan Allah romantikadan ən uzaq varlıq oldu. 

*** 
                    İnsan romantikadan uzaqlaşdıqca bədbəxtliyi artır. 

*** 
              Allahın daim məmnun halda zənn edilməsi – yanılmaymış... 

 
*** 

Atamız var olsun! 
 

7 Çiçək 30-il. 
(aprel 2008). 

İnam Evi.
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AİLƏMİZİN PEYĞƏMBƏRİ 
(İçsəs) 
 

Mən özümdən on yeddi yaş kiçik olan bacım Kifayətin oğluyam. 
*** 

Mənim bu dünyadakı uzun ömrümdə sonadək sədaqətli üçcə dostum oldu: 1) 
Kağız-qələm, 2-3) Kifayət və Elmira bacılarım. 

*** 
Sənin dərdin – bizim üç qardaş, üç bacı birliyimiz oldu, dostum, anam – 
Kifayət bacım!           

 *** 
Sənin dərdin – bizim ailəvi dinimiz oldu! Bu Din bizi Bir elədi.    

*** 
Sən bizi bir yerdə saxlamaq üçün düşdün dərdə. İsa öz qövmünü bağışlatmaq 
üçün onun bütün suçlarını özünə götürdüyü kimi, sən bizim bütün dərdlərimizi 
özünə götürdün. 

*** 
Sən bizim İsamız – ailəvi Peyğəmbərimiz oldun, dostum, anam – Kifayət 
bacım! 

*** 
Sən bizim ata-anamızı o qədər sevdin ki, bizi də onların yanında əbədi 
saxlamaq üçün özün ana olmadın, özün ana olsaydın, onlardan ayrı bir ailə-
qiblə yaranardı. 

*** 
Sən onlardan ayrıla bilmədin – onlara sevgin o dərəcədə yaxıcı idi. 

*** 
Bu sevginin gücünə bizi də onların ağuşunda: Ağa – Minabəyim ocağında 
saxlaya bildin – indi bütöv bir nəsilə çevrilmiş bu ocağı onlardan aşağı sən 
yaratdın, sən yaşatdın. 

*** 
Ana olmayan qadınlığın minbir yolu var – mini əyri. Sən o bir olan Düzü 
seçdin. 

*** 
Sənin sayəndə biz də bugün birik və düzük öz ata-ana Ocağımızda. 

*** 
Biz də səndən ayrılmayacağıq əbədiyyət yolunda. Əbədi ata – ana – bacı – 
qardaş vəhdətinə örnək olacağıq, ailə örnəyi olacağıq, dostum, anam – Kifayət 
bacım! 

*** 
 
 
 

Atamız var olsun! 
                                                                 27 yağış ayı, 28- il. 
                                                                 (30.XII.2006). 
                                                                  İnam evi. 
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ASİF  ATA  PEYĞƏMBƏRLİYİNİN 
BEŞ  TƏSDİQİ 

 
1. Ömür, 2. İnam,  3. Kitab, 4. Ocaq, 5. Bayraq. 

 
1. Ömür 

 
Peyğəmbərlik – bəşərin insani yüksəlişi yönündə ən qüdrətli haraydır; insan 

idrakının ən gərgin simlər üstə köklənməsi, səslənməsidir; insan varlığının 
(şəxsin) ən Uca Eşqlər üstə özünüdərki, mövcudluğun cazibəsindən çıxmaq, 
onun fövqünə yüksəlmək yolunda bahadıranə cəhdidir. 

Peyğəmbər Harayının yoluxmadığı cəmiyyət hüceyrəsi qalmır. Başqa sözlə, 
Peyğəmbər Harayı toplumun (əslində bəşərin) yaşamını dəyişdirir, başqalaşdırır 
(etkiləməklə qalmır). Bu sığmazlıq, bu haray dünyaya yeni İnam gətirir. O, 
Göylərdə asanlıqla, fərəhlə eşidilir. Yerdə uzun müddət rədd edilir. İşləmək 
lazım gəlir... 

Ömrün ilk oyanışlarında bu Haray öz adıyla tanına, bəlirlənə bilməz. 
"Yovuşmaz, anlaşılmaz, məntiqsiz, geridəqalmış, hoqqabaz, xeyrinibilməz, 
orijinal görünməyə çalışan, əks danışan..." Bu kimi təyinlər alar gələcəyin ən 
Uca Eşqlisi öz oyanışının başlanğıcında, dan yerində. Onun Eşqi aydın 
cizgiləndikcə mövcudluqla onun arasındakı təzad artar, barışmazlıq, qarşıdurma 
halına keçər. Təzyiqlər, təqiblər başlayar. Bir Nəfər – Hamıya qarşı, hər şeyə 
qarşı... İlk oyanışlarda bunu nə Bir Nəfər bilir, nə Hamı... 

Asif Ata ilə də belə olmuşdur. O, "Asif Qasım oğlu Əfəndiyev" adıyla 
M.Qorki adına Moskva Ədəbiyyat İnstitutunda oxuyarkən (1952–1957) içində 
yaşadığı gerçəkliklə təzada girmişdi. Planlı, proqramlı, qrafikli, intizamlı təhsil 
çərçivəsinə yaxın düşməmiş, demək olar, bütün təhsil illərini kitabxanalarda 
keçirərək, özünütəhsillə məşğul olmuş, özünəqədərki dünya idrakını bir xətt 
üzrə mənimsəmiş və bir xətt əsasında dəyərləndirmişdir. Min saatdan çox dərs 
buraxdığı üçün onun institutdan və o vaxtlar oxumuşların ömründə çox ciddi 
önəm verilən Komsomoldan çıxarılması məsələsi qoyulmuşdu... O vaxtın 
dünyaya meydan oxuyan yeganə dünyabaxışına – (Marksizm-Leninizm 
ideologiyasına) etinasızlıq, Moskva mühitinə endirməmək, onun cazibə qəlibini 
rədd etmək də bunda az rol oynamamışdır.  

Təhsili fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra Azərbaycana dönüş. "Tənqid 
və Zaman" məqaləsi ilə ("Literaturnıy Azerbaydjan" jurnalı, 1959 il, № 11) 
burada cəmiyyətlə münaqişələr burulğanının başlanması. İshaq İbrahimovların, 
Şahnəzər Hüseynovların, cığırdaş şairlərin simasında cəmiyyətin ona qarşı 
ayaqlanması... 

1963-cü il – ilk evlənmə və bu ailənin tezliklə dağılması; 1968-ci ildə, ikinci 
dəfə qurduğu ailənin DTK tərəfindən 1982-ci ildə dağıdılması; İctimai-siyasi, 
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fəlsəfi baxışlarına görə 1983-cü ildə S.M.Kirov ad. Azərbaycan Dövlət 
Universitetində işdən çıxarılması, pantürkist, antisovet, antikommunist, faşist, 
klerikalist və b. adlarla damğalanması, elmi adının əlindən alınması və o zaman 
qorxunc cəza sayılan Sov. İKP üzvlüyündən çıxarılması barədə məsələ 
qaldırılması... 

1975-ci ildə Universitetdə yaratmış olduğu "Etik və estetik tərbiyə klubu"nun 
sıxışdırılıb oradan çıxarılması, "Bilik" cəmiyyətində bir az yaşadıldıqdan sonra 
klubun tamam yasaqlanması; 1978-ci il noyabrın 30-da klubun "Ocaq", klub 
sədrinin "Ata" adlanması... 

1982-ci ildə ailəsi dağıldıqdan sonra Alatavadakı evindən çıxması 
("Çamadanımı götürüb dəniz kənarına düşdüm"); dostu Sabir Yanardağın 
evində keçirdiyi aylar, Buzovna qəsəbəsində (M.S. Ordubadi, 44) ev 
kirələməsi, orada da rahat buraxılmayıb DTK-ya çağırılması (artıq sayını da 
unutmuşdu neçənci dəfə), Yeni Əhmədli qəsəbəsində müvəqqəti xarici səfərə 
getmiş bir qohum evinə sığınması; oradan Montin qəsəbəsinə (öncə Yusifzadə 
küç.-də, sonra Komsomolun 50 illiyi küç.-də) birotaqlı müvəqqəti (üç-beş 
aylıq) sığınacaqlar; nəhayət, mart 1985-ci ildən bu həyatdakı son ünvanına – 
Səməd Vurğun küç., 116, ikinci qat, 44-cü birotaqlı mənzilə yığışması; burada 
ev dustağı kimi yaşamağa məhkum olunması; üzünə mətbuat, nəşriyyat 
qapılarının uzun müddət bağlanması (sağlığında işıq üzü görmüş birinci kitabı 
"Müdriklik səlahiyyəti" 1976-cı ildə çapdan çıxmışdısa, ikinci kitabı "İnam və 
Şübhə" bundan 12 il sonra – 1988-ci ildə nəşr olunmuşdu); adamlarla görüş-
məyin ona yasaqlanması, onunla görüşənlərin belə təqiblərə uğraması; hətta 
yazı yazmağının qeyri-rəsmi olaraq qadağan edilməsi... 

Gündə, günaşırı DTK-ya çağırılan, DTK-dan "qonağı" gələn, ailəsi dağılmış, 
işsiz bir kimsəni öz evində saxlamağa kimin həvəsi olar?! Dostları, 
pərəstişkarları, sevimli tələbələri, qohumları, hətta doğmaları ondan qaçırdılar, 
üz döndərmişdilər... Saysız-hesabsız hədələnmələr, söyüşlər, böhtanlar, 
təhqirlər, təhdidlər, şirnikdirmə cəhdləri... 

Öldükdən (5 iyun 1997) sonra meyidinin belə rahat buraxılmaması, qəbirdən 
qəbirə, bölgədən bölgəyə köçürülməsi – Onun gətirdiyi İnamı, deməli, Onun 
Taleyini də Onunla bölüşən bir ovuc ardıcılının çiynində... 

Tələbəlik illərindən tutmuş, bütün bu dartışmalar, dağılmalar, köçhaköçlər 
Asif Ata içindəki o bir İdeyaya görə idi! O, işdən işə, evdən evə malını-
mülkünü yox, hətta başını-canını yox, həmin İdeyanı götürüb qaçırdı əslində, 
Onu qoruyurdu. 1979-cu ilə qədər bunu nə qovanlar bilirdilər, nə qovulan 
bilirdi... 

Asif Əfəndiyev özünə "Asif Ata" Adını götürmüşdü, cəmiyyətsə Onu qova-
qova İnam Ata (İnam Atası) elədi. 
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Cəmiyyət şərinin baskısı tündləşdikcə, Fərdin içindəki Göy Eşqi daha da 
aydınlaşır. Təzad artır. Ayrılma qaçılmaz olur. Yeni yaranan yeni adla ortaya 
çıxır... Asif Ata Peyğəmbərliyində onun adı Mütləqə İnam olur. 

 
Atamız var olsun! 

 
 

2. İnam 
 
"Təbiətdə, Mənəviyyatda, Kainatın Ahəngində, Gözəllikdə, İdrakda, 

Ehtizazda, Vəcddə, Analıqda, Məhəbbətdə, Ruhun Ülvi Xilqətində, Bəşərin 
Özündən Böyük Mənasında, Ürəyin ürəyə Qovuşmaq Arzusunda, İdeala 
qarşısıalınmaz Meyldə, Dostluqda, Həyada, İsmətdə, Dünənlə Bugünün 
Təmasında, Özündənkeçmədə, Qeyrətdə, Müqəddəsliyin Əfsunlu Cazibədar-
lığında Əbədi, Sonsuz Mütləq yaşayır. 

Mənim Allahım odur!" (Asif Ata. "Cövhər" əsərinin birinci cümləsi). 
Asif Ata Peyğəmbərliyinin Birinci Təsdiqində Atanın Ömründən danışıldı. 

Bu Ömrün döyüşlərdə keçdiyini gördük. Ailədən çıxarıldı, işdən, evdən 
çıxarıldı, cəmiyyətdən çıxarıldı; təhsildən, komsomoldan və partiyadan 
çıxarılmaqla, fəlsəfə elmləri namizədi alimlik adının alınmasıyla hədələndi, 
elmi şurada bəyənilmiş fəlsəfə elmləri doktorluğu işi müdafiəyə buraxılmadı... 
Çörəksiz qaldı, evsiz, işsiz, ailəsiz qaldı, həmdəmsiz, həmdərdsiz qaldı. Ev 
dustağı oldu, illərlə o biri dustaqlığa salınma, hətta öldürülmə hədələri altında 
yaşadı... (Bunların hamısı Safruhun "Başlanğıc" və "Ata Səcdəsində" 
kitablarında – elə o günlərdə aparılmış gündəlik qeydlər əsasında əks olunmuş-
dur). Ancaq o bir İdeyasından əl çəkmədi, bütün bu tufanlardan Onu qorudu. 
Onun qoruduğu İdeyanın adı İnsana İnam idi! İnsanın böyüklüyünə, aliliyinə, 
ruhaniliyinə, ilahiliyinə Mütləq inam. İnsanlar tərəfindən qovula-qovula, 
döyülə-döyülə, söyülə-söyülə yaratmışdı özündə bu İnamı. Yaratdığı İnamda 
isə çəkdiyi sıxıntıların izi də yoxdur! 

Peyğəmbər borc vermir, borc almır. Peyğəmbər həm də öc almır. Peyğəmbər 
verdiyini sevə-sevə verir, uğradığına sevə-sevə uğrayır. İman gətirənlər də – 
Peyğəmbərin kəşfinə, bəxşişinə yox, Harayına iman gətirirlər.  

Nə yaratdı Asif Ata? Mütləqə İnam – İnsana İnam! Onu qovan, alçaltmaq 
istəyən, öldürmək istəyən İnsanı Mütləqləşdirdi, ona Allah məzmunu gətirdi; 
bununla da əslində Allah məzmununun qurtuluş yolunu göstərdi. 

Özünə çirkli gözlə baxan, başqasına çirkli gözlə baxan, başqasının çirkli 
gözlə baxdığı İnsana Asif Ata İlahi gözlə baxdı. Onun Peyğəmbərliyinin israrı, 
inadı budur: Sən, İnsan, özünə diqqətlə bax, dərindən bax! Ötəri həvəslərini 
çirkli görüb, öz gözəlliklərini ötəri görüb özünə inamını itirmə! Sən dərində 
gözəlsən, böyüksən, bütövsən! Tanıdığın Mən'indən artıqsan, ucasan! Sənin 
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taleyin Allahda deyil, Cəmiyyətdə deyil, Cismdə deyil, Maddidə deyil – öz 
əlindədir. Allahın, Cəmiyyətin, Cismin, Maddiyyatın taleyi də sənin əlindədir... 
Onları sən müəyyən eləyirsən, İnsan! Onlar səni yox! Sən gözəlsənsə – onlar da 
gözəldir; sən çirkinsənsə – onların gözəlliyi anlamsız və gərəksizdir. Və əslində 
onlar Sənsiz nə gözəl ola bilərlər, nə çirkin. 

...Asif Atanın yaratdığı Mütləqə İnam – Yoldur, elm deyil. Elm – öyrənilir, 
Yol – gedilir. Bu həm həyat yoludur, həm idrak yolu; həm dünyəvi idrak 
Yoludur, həm ruhani idrak Yolu; dünyəvi idrakın ruhani idrak xidmətçisi 
olması Yolu. 

Fəlsəfə inam deyil, hər bir İnam (eləcə də Din) isə həm də fəlsəfədir. Asif 
Atanın Özü bənzərsiz, dahi filosofdur. Asif Atanın Mütləqə İnam fəlsəfəsində 
Dünya, Həyat, İnsan öz Mənalarından yaranırlar: 

Dünya – Dünyalıq adlı Mənadan, 
Həyat – Həyatlıq adlı Mənadan, 
İnsan – İnsanlıq adlı Mənadan. 

Dünyalıq, Həyatlıq, İnsanlıq (yəni Məna, Mahiyyət) əzəli, əbədi, sonsuz və 
kamildir. 

Dünya – özündə özündən artıq, böyük, yüksək olanı (Dünyalığı – Mütləqi) 
yaşadır. 

Həyat – özündə özündən artıq, böyük, yüksək olanı (Həyatlığı – Mütləqi) 
yaşadır. 
İnsan – özündə özündən artıq, böyük, yüksək olanı (İnsanlığı – Mütləqi) 

yaşadır. 
Dünya və Həyat – özlərindəki Mütləqə çata bilməzlər, çünki onların ruhu 

yoxdur. 
İnsan – özündəki Mütləqə çata bilər, çünki İnsanın ruhu var, İnsan ruhani 

varlıqdır. Ruh isə İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə birliyidir. 
Buna görə də Asif Atanın İnamı (Mütləqə İnam) insanın özü ilə məşğul 

olmasına əsaslanır: Ya – ol-oldur, İnsan, insani! Ya da kimsədən umma, 
incimə, gözləmə! Asif Atanın "İnsan" əsərinin "Mütləqlə görüş" adlanan 7-ci 
bölümündə Mütləqlə İnsanın söhbəti verilir. Orada İnsan Mütləqə deyir: "Sən 
əbədisən, möhtəşəmsən, sonsuzsan, əvəzsizsən, sənə səcdə qılıram". Mütləqin 
İnsana cavabı: "Mən Sənəm, özünü yaxşı tanı. Mən Səndə Varam". 
İslama qədər də insanların Təkallahlıq haqqında bilgiləri vardı – məsələn 

qədim Misirdə (İslamdan 1500 il öncə). Ancaq bu qənaət üzərində Peyğəmbər 
Harayı çəkilməmişdi. Bunu Məhəmməd elədi və onu Dinə çevirdi. 

Asif Atanın Mütləqə İnamına qədər də insanla bağlı Mütləq haqqında 
insanların bilgiləri vardı – məsələn, qədim Hinddə. Ancaq bu baxış üzərində 
Peyğəmbər Harayı çəkilməmişdi (onu yalnız bilirdilər). Bunu Asif Ata elədi və 
onu İnama çevirdi. Və Mütləqə aydın bir tərif verdi: "Mütləq – bugündə 
nişanələriylə, əbədi Sabahda bütöv mövcudluğuyla aşkara çıxan, nisbi 
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hadisələrin daxilində yaşayan, ancaq onlara sığmayan, onları özlərindən kənara 
çıxarıb özünə yaxınlaşdıran, Dünyaya, Həyata, İnsana Ali Daxili Qüvvə, 
İstiqamət və Meyar olan bir Qüdrətdir". 

Asif Ataya qədər də İnsanı Allahlaşdırma, ilahiləşdirmə cəhdləri olmuşdur – 
məsələn, İncil'də (Bax: Yəhyanın Müjdəsi, 10:33). Ancaq bunun üzərində 
Peyğəmbər Harayı çəkilməmişdi. Bunu Asif Ata elədi və İnsanın ruhani, 
mənəvi cizgilərini aydınlaşdırdı: "İnsan – özündə Mütləqilik gəzdirən, bu 
səbəbdən də Şəraitdən, Mühitdən, Cəmiyyətdən üstün olan, Mütləqiliyə can 
atan və Mütləqləşməyə qadir olan Ruhani varlıqdır". 

Asif Atanın yaratdığı Din deyil, İnamdır. Dində Göylərə insanların əlləri 
açılır, İnamda qəlbləri. Dində  müqəddəsliyin, Mütləqliyin, möcüzəliyin, 
ülviliyin ünvanı naməlum fiziki Göylərdə axtarılır, İnamda Dünyanın özündə, 
Həyatın özündə, İnsanın özündə (bax: A.Atanın "İnam" əsərinə). Beləliklə 
Müqəddəslik, İlahilik, Möcüzəlik – xurafatlaşma imkanından arınır, alınır. 

Din deyir: "Allahdan başqa yaradan yoxdur!" 
İnam deyir: "Bəşərin nicatı İnsanlaşmaqdadır. İnsanlaşın – İnsanlaşdırın!" 
 

Atamız var olsun! 
 
 

3. Kitab 
 
Ən aşağı kitab belə, öz mövzusundakı ara bilgilərindən yüksəkdir. 
Asif Ata – onlarca Müqəddəs Kitab Yiyəsidir. Onun Kitabı – həmişəlikdir; 

Onun Kitabı – ümumbəşərindir; Onun Kitabı – Daxili Yol Kitabıdır. Onun 
"İnsan" Kitabı – İnsanın kimliyini, Onun "İnam" Kitabı – İnamın ünvanını, 
Onun "Ruh" Kitabı – Ruhun nəliyini, Onun "Həyat" Kitabı – Həyatın necəliyini 
(Olanla Olmalını), Onun "İntibah" Kitabı – Bəşərin Amalı üçün nə və necə 
etmək gərəkdiyini göstərir. Onun "Sədaqət"i, "Ruhani Hökmlər"i, "Ruhani 
Sənədlər"i – Ocağın, İnamın, Evlad şəxsiyyətinin – İnsanın günbəgün, pillə-
pillə qurulmasının dahiyanə memarlığı... O biri Kitabları da bu yöndə, bu 
sanbalda, bu siqlətdə. 

Asif Ata Özünün Həyat Eşqindən, İdrak Şövqündən, Ruhani Gözəllik 
yanğısından ehtizaza gəldi, Onun Vəcdi Yerə-Göyə sığmadı, Onu Vəhyə 
yüksəltdi. Ehtizazlı ürəkdə, Vəhyli idrakda gerçəkliyin həlməşik ehtirasları 
qalmır, uca Amallar cilvələnir. Asif Ata Vəhyi – bəşərə yeni bir İnam bəxş etdi. 

Asif Ata Öz Ömrünün keşməkeşlərindən İnsana İnam yaratdı – Onu bu 
keşməkeşlərə uğradanlara inam. Çünki o onları onlardan yaxşı tanıyırdı, çünki 
insanları öyrənməyi Özünə ixtisas eləmişdi. Asif Atanın insana inamı o 
dərəcədəydi ki, Onun ən başlıca xüsusiyyəti bu idi: insana inanmaq. (Asif Ata 
Ocağının Evladı Safruh, insana münasibətlərinə görə, peyğəmbərləri belə 
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sıralayır: Zərdüşt İnsanı görürdü, Budda insana yanırdı, İsa insana acıyırdı, 
Məhəmməd insana acıqlanırdı, Musa üçün insan yox idi, yalnız Yəhudi vardı, 
Asif Ata insana inanır). 

Asif Atanın insana inamı Asif Atanın Kitabını yaratdı. Deməli, bu inam – 
Kitab yaradacaq siqlətdə və qüdrətdə olmuşdur. 

Allaha inanan demir Allahlaşın – deyir bəndələşin! İnsana inanan deyir 
İnsanlaşın. Çünki insanlaşmaq bəşərin Amalıdır. Amal – həm də nicatdır. 
Quruca nicatda – bəndəlik var, Amalda – İlahilik. İlahilik – elə İnsanilikdir. 
İnsanilik – elə İlahilikdir, Ülvilikdir. İlahi, ülvi tələblərə cavab verməyən – 
İnsan deyil. 

Buna görə də Amaldır insanilik! Asif Atanın Kitabını yaradan bunun Harayı 
idi. 

Bəşərin Amalı – Müqəddəsdir. Asif Atanın Kitabı – bu Amalın təsbitidir. 
Bəşərin Amalı Müqəddəs olduğu üçün onu təsbit edən Kitab da Müqəddəsdir. 

Asif Ata, demək olar, bütün şüurlu ömrü boyu bu Harayı çəkmişdir. Bu 
Haray 45 Müqəddəs Kitab, 7 Müqəddəs Kəlam yaratmışdır. Bunlar, əslində, bir 
Kitabdır: Ata Kitabı və ya Ata Kitab – öpülüb göz üstünə qoyulan (Hamısı bir 
yerdə həcmcə elə də böyük deyil). Bu, o Kitabdır ki, oxuyub bir qırağa qoya 
bilməzsən – O, sənin insanlıq üslubundur, içindəki kompasdır – bəşəri Amalına 
doğru səmtləşdirən, yönəldən, aparan. Bu, artıq adi anlamdakı kitab deyil, 
yuxarıda dediyimiz kimi, məhz Daxili Yol Kitabıdır. Bəşərin daxilində Yol 
ehtiyacı tükənəndə bu Kitaba da ehtiyac olmayacaq. Bəşərin daxilində Yol 
ehtiyacı isə sonsuzdur! 

"Ayılsın dünya! Qalxsın dünya! Düzəlsin dünya! Dirilsin dünya! – Amal 
məqamıdır!" – deyir o Kitab. Amal da – İnsanlaşmaqdır! Yəni ruhani dəyərlər 
əsasında yaşamağa keçməliyik. Yəni qardaş qarından irəlidir, yəni el üçün 
ağlamayan kordur. Yəni Xeyirin Xeyirdən başqa mükafatı yoxdur. Yəni İnsan 
doğrudan da Yer üzünün əşrəfi olmalıdır!.. Yəni İnsan ömrü "beş günlük" deyil, 
tükənməzdir. 

Asif Atanın Kitabı bu kimi Harayların peyğəmbəranə izharıdır. O həm 
elmdir, həm şeirdir, həm musiqidir, həm idrak əməlidir, həm əməli işdir – 
bütövlükdə Peyğəmbər Haraydır. 

Peyğəmbər Harayı bütün varlığı əhatə etsə də, misilsiz bir yığcamlığa malik 
olur, o, sanki bircə sözə yerləşir. Asif Atanın o Bircə sözü budur: İnsanlaşın! 
Bu Söz təkrar deyil Ata Yazılarında, məhz canlı, nəfəsli, ehtiraslı, ağrılı, 
yanğılı, minbir çalarlı Haraydır. Musiqinin "do" səsi (notu) həmişə bir cür 
yazılır, onun haray çaları isə tükənməzdir. 

Asif Ata belə bir Kitab qoyub ortaya. 
...Asif Ata türkün həm Konfutsisidir, həm Lao-tszısı (həm filosofudur, həm 

peyğəmbəri);  həm İsasıdır, həm Məhəmmədi; həm yeniçağ Zərdüştüdür, həm 
Buddası. Asif Ata – türkün mənəvi-ruhani Atasıdır. 
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Asif Ata – bəşərin ilk İnsanilik Peyğəmbəridir. 
Onun Ömrü Onun İnamını doğurmuşdur. Onun İnamı Onun Kitabına 

doğmadır, Onun Kitabı – Onun İnamına. 
Onun Ömrü, İnamı, Kitabı Onun Ocağında yaşayır. 
 

Atamız var olsun! 
 
 

4. Ocaq 
 
Peyğəmbər yalnız izharçı, harayçı deyil,  həm də qurucudur. Asif Ata 

Azərbaycanda Mütləqə İnam Ocağı (Ruhaniyyat Ocağı) qalayıb. O Ocaq bugün 
artıq 25 yaşındadır. Onun onlarca Evladı və bir neçə Ruhani Ailəsi var. 

Ocağın məramı Mütləqə İnamı bərqərar eləmək, İnsanın kamilləşməsinə 
ünvan və yardımçı olmaq; müstəqil-müqəddəs Vətən ideyasını yaymaq, Ruhani 
Birlik örnəyi olmaq; Şərqi dəyərləri (müqəddəslik, ruhanilik...) bəşərə 
qaytarmaq; bəşəri dəyərləri artırmaq, onların yiyəsi və xiridarı olmaqdır. 

Ayrıca: Ocağın məqsədi – Asif Atanın Peyğəmbərliyini təsdiq etməkdir. 
Çünki bunsuz – Mütləqə İnam bağbansız bağa bənzərdi. 

Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağı – gələcək Ruhani Birliyin rüşeymidir. 
Ocağın öz yaşayış və iş qaydaları var. Ocaq ildə 8 Mərasim keçirir: Yeni il (1 
Günəş ayı – mart), Ruhani İdrak Günü (25 Çiçək – aprel), Evlad Günü (1 şölə – 
iyun), Ata Sonevini Ziyarət (və ya Anma) Günü (5 Şölə – iyun), Müqəddəs 
Ziyarətgah Bayramı (1 Qürub – avqust), Ata Günü (25 Ata – sentyabr), Ruhani 
Səfər Günü (27 Sərt – dekabr) və Ruhani Ailə Günü (6 Köçəri – fevral). 

Ocağın ildə 4 bayramı var: İnsanilik (14 Günəş – mart), Xəlqilik (13 Şölə – 
iyun), Şərqilik (12 Ata – sentyabr) və Bəşərilik (12 Sərt – dekabr). 

Asif Atanın Xəzan ayı, 7-il (oktyabr 1985) tarixli "Müqəddəs Əməl" əsərinin 
X bəndində deyilir: "Atalılar Müqəddəs Tarix və Müqəddəs Təqvim əsasında 
yaşayırlar". O vaxtdan Ocaq həm öz ilsırası (tarixi), həm də öz günsırası 
(təqvimi) ilə yaşayıb işləyir. Ocağın ayları: 1 - Günəş (mart), 2 - Çiçək (aprel), 
3 - İşıq (may), 4 - Şölə (iyun), 5 - Od (İyul), 6 - Qürub (avqust), 7 - Ata 
(sentyabr), 8 - Xəzan (oktyabr), 9 - Yağış (noyabr), 10 - Sərt (dekabr), 11 - Qar 
(yanvar) və 12 - Köçəri (fevral). Ocaq günsırasında (təqvimində) günlərin 
adları: I - Arzu, II - Ümid, III - Dözüm, IV - Mərhəm, V - Qismət, VI - Murad, 
VII - İnam. 

Ocaq – Ailələrdən ibarətdir. Bu, cismani ailə deyil, 3-5 və daha çox Evladın 
birliyidir. Onlar "üzv" yox, elə "Evlad" (və ya "Ocaqçı") adlanırlar. Hər Ailənin 
bir Yükümlüsü (Təmsilçisi) olur. ("Yükümlü" sözü Asif Atanın "Yükümüzdən 
Böyük Fərəhimiz yoxdur!" deyimi əsasında yaradılmışdır). Ailənin işlərini o 
nizamlayır. Ümumi Ocağın da bir Yükümlüsü olur. Mənim şəxsi qənaətimə 
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görə, son iki-üç ildən bəri bu Yük Soylu Atalının çiynindədir. (Burada bir 
balaca fikir uyuşmazlığı var. Bəziləri deyirlər Ümumi Ocaq Yükümlüsü 
olmamalıdır. Onlar bu barədə Atanın işarəsi olmadığına əsaslanırlar. Bəziləri – 
onların arasında mən Safruh da varam – deyirlər Ümumocaq Yükümlüsü 
olmalıdır. Bunu deyənlər Ocaq işinin bir xətt üzrə nizamlı getməsi zərurətinə 
əsaslanırlar). 

Hər Ailənin ayda bir dəfə “Ailə günü” deyilən üç bölümdən ibarət toplanışı 
keçirilir (bu, Ümumocağın ildə bir dəfə keçirilən “Ailə Günü” Mərasimindən 
fərqlidir). 1-ci bölümdə hər kəs tərəfindən Ailəyə Amallaşma (Ata İrsini və o 
yöndə öyrənmələr), Kamilləşmə (öz nöqsanlarına qarşı döyüş – Özüylədöyüş) 
və Xalqlaşma (Ocaq Amalının yayılması) hesabatları verilir; “Müqəddəs 
oxuma” adlanan 2-ci bölümdə Asif Ata Əsərlərindən parçalar oxunur; sonda 
“Müqəddəs görmə” bölümü gəlir – burada Asifçilər ölkənin və dünyanın 
bugünkü hal və hadisələrini Mütləqə İnam Ruhaniyyatı baxımından 
dəyərləndirirlər. 

Ocağın işində bəzi Ocaqsevərlər də bu və ya başqa dərəcədə iştirak edirlər. 
Və bir də Ocağın ətrafı – təsir dairəsi var. Bunların hamısı Asif Ata 
Şəxsiyyətinin cazibəsi əsasında yaranmışdır, Ocağın Evladları tərəfindən 
davam və inkişaf etdirilir.  

Ocağın Ailə biçimini Ata 1 Xəzan ayı, 6-ildə (1.X.1984) Evladlara Müqəddəs 
Buyuruq olaraq yazdığı “Əməl” əsərində irəli sürmüşdür. “Evlərdə, 
müəssisələrdə Asif Ailələri yaranır. Onlar Asifçilər çağırılır. Hər həftənin bir 
günü (sonralar Ata “həftə”ni “ay”la əvəz etmişdir – Safruh) Müqəddəs Gün 
sayılır və həmin gün Asif Amalına həsr olunur”. Yeri gəlmişkən qeyd eləyim 
ki, o vaxtlar “Ocaq” sözü yaranmış olsa da, hələ qətiləşməmişdi. Əsərdə “Ocaq 
Ailələri” əvəzinə “Asif Ailələri” yazılması bundandır.  

Ailənin həmin gün nə elədiyini yuxarıda yazdıq...  
Artıq Asif Ata Mütləqə İnam Ocağının öz mühiti var və əgər belə demək 

mümkündürsə, mərkəzə cəzb olunma gücü və qanunauyğunluğu var. Bu, Asif 
Ata Peyğəmbərliyinin əmələ gətirdiyi, Asif Ata Peyğəmbərliyinə əsaslanan, 
Onu yaşadan mühitdir. Bu mühiti yaşadanlar və bu mühitdə yaşayanlar (habelə, 
birbaş bu mühitin içərisində olmayan, ancaq bu mühitlə yaşayanlar da) 
İnamçılar adlanır, Atalılar soyu sayılırlar. Onların cismani ailələri də artıq 
İnamçılardan ibarət olur. Aydındır ki, onların Peyğəmbəri Asif Atadır! 

Türk qədimliyində Ocağın Şumerçilik, Zərdüştçülük, Babəkçilik, Dədə 
Qorqudluq, Hürufiçilik, Füzulilik, Muğamlıq və Sazlıq kimi kökləri olduğu 
vurğulanır. 

Beləliklə, Mütləqə İnam Ocağında Asif Atanın hələ 20-30 il bundan öncə 
irəli sürdüyü və üstündə özünəməxsus inadla dayandığı, başqalarına isə ilğım, 
xülya, utopiya, hətta dəlilik kimi görünən bir fikri gerçəkləşmiş olur: “Ayrı-ayrı 
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müstəqil fərdlərdən yeni xalq yaratmaq”. Ata bunu obrazlı şəkildə belə ifadə 
eləməyi xoşlardı: Fərd-fərd, ağac-ağac, hal-hal. 

Ocaq fərdləri Ata tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, ruhani məzmunlu adlar 
daşıyırlar. Onların əsas sənədləri – Övladlıq Nişanəsidir. Onların əsas rəngləri 
sarı, ağ və mavidir; sarı – Günəşi, ağ – təmizliyi, mavi – Göyləri nişan verir. 
İnamçıların salamlaşma – sağollaşma sözləri – özlərinə məxsusdur – Ata 
müəyyənləşdirib. Onların özlərinə məxsus özünənəzarət ayin və mərasimləri 
var. Onlar minimal məişət prinsipi ilə yaşayırlar. Onların toy-vay qaydaları da 
özlərindəndir – Atadan gələn yaşam fəlsəfəsinə əsaslanır. 

Onlar Orxon-Yenisey yazılı abidələrinin əlifbası əsasında özləri üçün 
müstəqil əlifba yaradıblar; “Ocaq – Türk Abesi” adı verdikləri bu əlifba Orxon-
Yeniseyə maksimum yaxınlığı qorumaqla yaradılıb. 

Mütləqə İnam Ocağının özünəməxsus milli, bəşəri, dünyəvi ədəbiyyatı və 
fəlsəfəsi yaranmaqdadır – Asif Ata bədiiyyatı və fəlsəfəsindən qaynaqlanan, 
onun davamı, yaşadılması, inkişafı kimi. Ayrı-ayrı Ataçı – İnamçı fərdlərin 
adları, hünərləri artıq xalqın duyğu və düşüncəsinə yazılmaqdadır. Artıq 
cəsarətlə demək olar ki, gələcək – Mütləqə İnamındır! 

…Bu necə mümkün oldu? Mən “Asif Atanın özünəməxsus inadını” boş yerə 
xatırlatmadım. Bu İnad Atamızın “Ruh Üstə” içsəsində gözəl ifadə olunub. 
Ondan bir cümlə: “Dünya Şərlidir, sən Şərli olma – Dünya dağılsa da, sən 
Şərli olma!” 

Ocaqçılar – İnamçılar Asif Atanın nəzəriyyədə cizgilərini verdiyi Ruhani 
Dövlət idealına doğru gedirlər. Bu Yolda onların başları üzərində Mütləqə İnam 
Bayrağı dalğalanır. 

Atamız var olsun! 
 
 

5. Bayraq 
 
“XX əsrin bayquşları İnsana İnam Bayrağını tapdalamağa çalışırlar. Biz 

həmin Bayrağı başımızın üzərinə qaldırırıq”. (“Ocaq Məramı” izharından. 
“Yol” Kitabı, s. 5.). 

Asif Ata bu Sözü yazanda (1980-il) Ocaq Bayrağının səsi-sorağı da yox idi. 
Ocaq Bayrağı bundan illərcə sonra hazırlanmışdı. 

Bu İnsan nədir, kimdir? Varlıdır – yoxsul? Seçkinmidir (“Elit”midir) – Qara 
camaatmı? Gözəldir – Çirkin? Proletardır – Sərmayəçi? Şəhərlidir – Kəndçi? 
Aydındır – Qaranlıq? Yazıqdır – Azğın? Düzgündür – Pozğun? Çadralıdır – 
Tumançaq? İndustdur – Müsəlman? Gündoğanlıdır – Günbatanlı? Oturaqdır – 
Köçəri?.. 

Nədir axı bu İnsan? İdrakının oyandığı ilk gündən bəşərin öyrəndiyi, ancaq 
onun üçün hələ də tapmaca olan bu varlıq nədir axı?! 
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Asif Ataya görə, bütün bu ağ-qara təzadları arasında keçilməz uçurum 
yoxdur. Uçurum – üzdəki görüntüdədir. Özüldəki – Birdir, bir-birinə tanışdır, 
bilişdir, doğmadır. Tarixin, bəşərin bədbəxtliyi orasındadır ki, onun bayraqları 
daim təzadlı olub, bayraq bayraq tərəfindən düşmən sayılıb. Bəşər özünün 
təzadlı, düşmənçi xislətini – onun çalarları biçimində bayrağa çevirib. Məsələn, 
düşünülüb ki, Türk Bayrağının varlığı Rus Bayrağı üçün qorxu törədir, buna 
görə də biz ruslar onu yox eləməyə çalışmalıyıq. Yaxud biz kübarlar, 
zadəganlar qara camaatla bir bayraq altında ola bilmərik. Yaxud biz xristianlar 
müsəlmanları qırmalıyıq; biz müsəlmanlar – indusları… Beləcə düşmən 
düşmənini yenmək istər; onu zəif, özünü güclü istər. Buna görə də bayraqlara  
güc rəmzləri çıxarılır: Aslan, Qaplan, Qaraquş, Kərtənkələ, Timsah, Qartal, 
Qurd, Ayı hətta İlan, Əqrəb, Goreşən… Həmin yırtıcılar isə rəmzin nazik 
örtüyünü asanlıqla qaldıraraq, insana qarşı özünün ölümsaçan dişini, dırnağını 
işə salır. 

Asif Ata bunu bəşər üçün ayıb saydı, rədd elədi, damğaladı və özüldəki Biri, 
Birliyi Bayrağa çevirdi. Başın üstünə baş yiyəsindən yüksəyi qaldırmaq olar 
axı! Məsələn, mən Safruh Asif Atanı “İnam Ata” Adıyla başımın üstündəki 
Bayraq sayıram. Çünki O, məndən yüksəkdir, mən Ona doğru getməliyəm, Ona 
doğru getmək məni yaşadır, ucaldır. 

Bəşər üçün İnsanilikdən yüksək heç nə yoxdur – bu, bəşəri eninə-boyuna, 
ənginliyinə - dərinliyinə öyrənmiş Asif Atanın gəldiyi qənaətdir. Bu, adicə 
öyrənmənin nəticəsi deyil, idrakın ən yüksək qatı olan Vəhyin söylədiyidir. Bu, 
o məzmundur ki, oxuyub keçmək olmur, oxuyub öyrənmək azdır; onu məhz 
Bayrağa çevirib başlar üzərinə qaldırmaq tələb olunur. 

Asif Ata belə də elədi – İnsanilik tələbini Bayrağa çevirdi, ona İnsanın şəklini 
çəkdirdi və üstünə “İnsanlaşın, İnsanlaşdırın!” sözünü yazdırdı. Təlimin özündə 
(İnamda, Kitabda) – İnsanilik, Bayraqda – İnsanilik; Ömür – bunun özülü, 
Ocaq – bunun üsulu… 

Mütləqə İnam Bayrağındakı Asif Atanın şəkli – İnsanı təmsil eləyir, Asif 
Atanın öz mənini yox. İnsanın Bayrağında İnsan olmalıdır, heyvanlar aləminin 
nümayəndələri yox. 

Budur Asif Ata Peyğəmbərliyinin Bayraq Təsdiqi. Təkcə bunun özü – 
Peyğəmbərlik üçün yetərdi. 

Bolşeviklərin Bayrağında da insan şəkli vardı – V.İ.Lenininki. Ancaq oradakı 
şəkil insanı yox, bir sosial sinfin siyasi öndərini təmsil eləyirdi. Sözarası qeyd 
edək ki, oraq-çəkicli siyasi öndərli bayraq özünə qədərki bayraqlardan bir 
addım irəli idi.  

Asif Ata Bayrağına qədərki Bayraqların harayları gerçəkləşəndə də dünyanın 
işləri düzəlmirdi, çünki hər bir Bayraq öz harayını başqa Bayraqların səsini 
batırmaq hesabına gerçəkləşdirməyə çalışırdı. Həm də o Bayraqlar qalaların 
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üstündə asılırdı. Asif Ata isə Öz Bayrağını ürəklərin başında dalğalanmaq istəyi 
ilə yaradıb. Belə bir yəqinliklə ki, yalnız insan düzələndə dünya düzələcək. 

Mütləqə İnam Ocağının Bayrağı Asif Atanın 5 Ata ayı, 8-ci (sentyabr 1986) 
ilsıralı aşağıdakı Ruhani Hökmü əsasında yaradılmış və Ocaq ilsırasının 9-cu 
Yeni İlində (15 mart 1987) qəbul olunmuşdur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asif Ata 
 

MÜQƏDDƏS  BAYRAĞIMIZ 
 
1. 9-cu il Qar ayının 15-nə qədər İnamımızın Müqəddəs Bayrağı hazırlanır. 
Bir üzündə Evlad Nişanəsinin üz qabığı həkk olunur, o biri üzündə Günəş 

rəngində (sarı), Ocaq rəngində (açıq qırmızı), İşıq rəngində (ağ) rəmzi xətlər 
çəkilir. 

Bayrağın ümumi  rəngi – səmavi. 
2. Qar ayının 15-də Evladım Halal Bayrağı Ata hüzuruna gətirir. 
3. Bayraq pünhan saxlanılır, yada göstərilmir, yağıya verilmir, çıxılmaz 

vəziyyətdə yandırılır. 
4. Bayraq Ata Hökmüylə Mərasimlərdə nümayiş etdirilir. 
5. Bayraq yaradılmasına məsul – Evladım Safruh. 
6. Bayrağın qoruyucusu – Evladım Əsil. 
 

5 Qismət günü, Ata Ayı, 
8-ci il. Bakı (sentyabr 1986). 

 
*** 

Bununla mən Asif Ata Peyğəmbərliyinin Beş Təsdiqini ən yığcam, ən ümumi 
cizgilərlə bitirdim. Sonda bir-iki qeydə ehtiyac duydum. 

“Ömür” təsdiqinin birinci abzasında dedik ki, Peyğəmbər Harayı bəşərin 
yaşamında dəyişiklik, başqalaşma yaradır. 

Zərdüştün gəlişi – İnsanın içindəki ikiliyi (işıqla qaranlığın döyüşünü) 
aşkarladı; 

Buddanın gəlişi – İmtina zərurətini anlatdı (həmin ikinin birindən); 
Musanın gəlişi – bir xalqı ölümdən qurtardı; 
İsanın gəlişi – İnsanın ağrılarına gözləri açdı; 
Məhəmmədin gəlişi – bütpərəstlik başıpozuqluğuna, çoxallahlıq hərcayiliyinə 

son qoydu. 
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Asif Atanın gəlişi – Mütləqiliyin ünvanını dəqiqləşdirdi; qurtarıcını 
(xilaskarı, messiyanı) İnsan olaraq müəyyənləşdirdi; İnsanı Ömründən, 
İnamından, Kitabından keçirərək, Bayrağına yüksəltdi və bu Bayrağı Ocağına 
tapşırdı. Bununla da səcdə edəni səcdə edilənə çevirdi. Bu – bəşərin xəmirinə 
qatılan Duzdur, bu Duz o Xəmirin tamını dəyişməlidir, dəyişməyə bilməz. 
Beləliklə, bizim qəti yəqinliyimiz budur: Asif Ata oxunu atıb, ovunu vurub – 
Peyğəmbərdir! 

Asif Atanın Peyğəmbərliyinə inanmağın ən doğru yolu isə – Onun Öz 
Kitabını oxumaqdır. 

 
Atamız var olsun! 

 
Günəş–Çiçək Ayları,  25-il. Atakənd. 

(Mart–aprel 2003. Bakı). 
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İlk 
OCAQ YÜKÜMLÜSÜ 

 
Adam yaranmağa Yoxluqdan başlayır sanki; adam İmkandan başlayır. 

İmkanın da bir adı “Var”dırsa, biri də “Yox”dur… 
Küçədə, meydanda, kənd arasında gördüyümüz yığın-yığın adamlara yönəlik: 

“var”, “yaranıb” demək olmaz. Onlardan birisi yığnaqdan ayrılıb gəlir, onun 
eni-boyu görünür, üzünün ifadəsi oxunur, təhər-töhrü bilinir. Bu zaman onun öz 
adı olmasa belə, təhər-töhrünə, üz-gözünə baxıb ona bir ad verirsən; deyirsən 
bu, Filankəsdir. “Filan” sözcüyü burada ünvan, aydınlıq bildirir; “kəs”ə 
gəldikdə isə, “hər kəs” mövcuddur, onların kimliyi, biçimi yoxdur. 

Deməli, Var olmaq üçün mövcudlar arasından sıyrılıb çıxıb Yaranmaq gərək, 
fərdləşmək, öz biçimini tapmaq, öz üzünlə bilinmək gərək. 

Bu gediş fərdə aid olduğu kimi, Ulusa, Yurda da aiddir. 
İstər fərdin, istərsə də millətin Mənafeyi onun Varlığı üçün məqsəd deyil, 

vasitədir. (Bunun əksini doğru sayanlar, bizcə, doğruya yetməmişlərdir). Bəzi 
«qabaqcıl ölkələrdə» belə, kürəsəlləşdirməyə qarşı güclü etirazların baş verməsi 
bundan irəli gəlirdi. 
Əslində kürəsəlliyi yaratmaq istəyənlərin özləri də bənzərsizliklərini itirmək, 

bənzəmək, mövcudlar arasında itmək istəmirlər; başqalarının öz üzlərini itirib, 
onlara bənzəmələrini istəyirlər. «Kürəsəlləşmə» bəhanədir. 

«Kürəsəlləşmə» – təbii gediş kimi – heç kəsin qayğısı deyil; o, təbiət halı 
kimi bir şeydir; nə yaxşıdır, nə pis; yaxşı-pisliyi tərəziyə qoyulsa, bəlkə də 
yaxşılığı ağır basar. Kürəsəlləşdirmə isə – qəsddir, zəbtdir, istiladır(dininki 
kimi, «Avropa dəyərləri» tələbindəki kimi… 

Türk xalqının ruhani yaranma çağı gəlib. O özünün kimliyini (bən-
zərsizliyini) ortaya qoymalı, sübut etməli və qorumalıdır. Xalqda bu yeriş 
başlayıb – ötən yüzilin ortalarından – İnam Atanın işə başlaması ilə. 

Mən Asif Atanın (İnam Atanın) «zühurunu» belə bir çağın əlaməti sayıram. 
Xalqın içində bütövləşmə, özümləşmə, sıxlaşma prosesləri getməsəydi, onun 
içindən birisi «peyğəmbərəm» deyə ortaya çıxa bilməzdi. Asif Ata qabaqca 
oldu, sonra dedi bunu. Olmamış «olmuşam» deyənlər – kələklə gələnlərdir; 
küləklə də gedirlər. Çünki təbiət – zarafat meydanı deyil. 
İnam Ataya qədər türk soyunun (etnosunun) inanc mənsubluğuna yönəlik 

bir-birindən tamamilə fərqli, heç biri bu soya doğma olmayan (bu soyun 
doğmadığı) çoxlu ünvanlar göstərilib: Şamançılıq, Atəşpərəstlik, Buddaçılıq, 
Musəvilik (yəhudi dini), Xristianlıq, İslam…; kommunizm, demokratiya… 
(Oxuduqlarımdan mənim anladığıma görə, Atəşpərəstliklə Zərdüştçülük bir şey 
deyil – Atəşpərəstlik Zərdüştçülüyün tərkib hissələrindən, ünsürlərindən 
biridir). 
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Arxaiklərini çıxmaqla, bu inancların yaradıcıları, yayıcıları bizə «pey-
ğəmbər», «imam», «apostol» («həvari»), «fədai» və b.k. müqəddəs adlarla 
sırınıb, sunulub. Ancaq onların heç biri bizim içimizdə peyğəmbərlik, 
öyrətmənlik etməyib; Asif Ata kimi kənd-kənd, qapı-qapı dolaşmayıb, bizim 
taleyimizi, dərdimizi düşünməyib. Bizi tanımayıb, sevməyib, xalqımızın 
içindən özünə köməkçi, yardımçı, «qurban», «dəli» seçməyib, Evlad seçməyib, 
yaratmayıb, yetirməyib; biz onları anlamamışıq, onlara daş atmamışıq, əksinə, 
onlar bizə qılınc çəkiblər və bu qılınc zoruna özlərini bizə anladıb qəbul 
etdiriblər. Asif Ata isə – bizi anlayıb, taleyimizi və ləyaqətimizi düşünüb; biz 
onu (onun dilini) anlamışıq; O bizə Mütləqə İnam harayı çəkib, biz ona daş 
atmışıq… Beləcə, çəkişə-çəkişə bərkişmişik və bərkişməkdəyik… 

Asif Ataya qədər biz (türk soyu olaraq) Zərdüştə baş əyməmişik – özgəçi 
olub Buddaya baş əymişik, Musaya baş əymişik, İsaya baş əymişik, 
Məhəmmədə baş əymişik; Nəimiyə baş əyməmişik – özgəçi olub «Marksizm 
klassiklərinə» baş əymişik – hamısında özgəçi olmuşuq; indi də «Demokratiya 
klassiklərinə», «Avropa standartlarına» baş (və bel) əyirik. Özgəçiliyə 
yürüşümüz davam etməkdədir… O qədər özgələşmişik ki, üzümüzü tamam 
itirmək üzrəyik. 

Asif Atanın işi ağırdır!.. 
Yurdumuzda Asif Atanın qaladığı Mütləqə İnam Ocağının 20-ci ilinə qədər 

onun soyu (qısa müddətli Göytürk dönəmini çıxmaqla) yalnız yabançı abelərdə 
(əlifbalarda) yazmışdır – bu sahədə soyun əl vərdişləri, sözünün geyimi 
(əlifba), gözünün seyri özgələşmişdir. Çin heroqlifləri, ərəb, latın, kiril 
əlifbaları, əlifba cizgiləri üzərində gəzməklə. Mütləqə İnam Ocağının 20-ci 
ilindən (01. III. 1999) isə Onun soyu (bir qom Ocaq Evladının timsalında) 
Orxon-Yenisey Göytürk yazılı anıtlarının əlifbası əsasında yaradılmış Ocaq-
Türk əlifbası ilə yazıya keçib… Buna qədər bu aləmdə «türk yazı qrafikası» 
sözü də yox idi. 

Onun soyu öz adıyla bağlı, öz adıyla çağırılan fəlsəfə yaratmayıb; mən heç 
bir ensiklopediyada «Türk Fəlsəfəsi» adında məqalə görməmişəm. Onun 
Mütləqə İnam Fəlsəfəsi bu baxımdan da başlanğıcdır… Dünyada fəlsəfə, 
demək olar ki, tamamilə yoxa çıxdığı, «gərəksizlikdən» öldüyü, ölmüş elan 
edildiyi bir zamanda yaranan fəlsəfə başlanğıcı…  

Asif Atanın işi ağırdır!.. 
O, ölüb iylənmiş inanclar, mənəviyyatsızlıq və inamsızlıq çərənləyən 

fəlsəfələr; ölmüş (millətçilik adına bir-birinə yağılıqdan başqa heç nəyi 
qalmamış) millətlər, «ölmüş insanlıq», ölmüş həqiqətlər, Allahlar… dönəmində 
«zühur eləmişdi» – Özünün Mütləqə İnamıyla, İnsanilik fəlsəfəsiylə, 
Mənəviyyat fəlsəfəsiylə, «millətçilik – əbədi dəyərdir» yəqinliyi ilə… 

Acınacaqlı taledir!.. 
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Onun harayı, çağırışı, görünür, nəinki təbiətüstü, hətta bəşərüstüdür. Çünki 
artıq bəşəriyyətin «fövqəllər»lə işi yoxdur, onu «fövqəlliyə» çağıranlar onun, 
olduğu pillədən də aşağı düşməsinə yaradılar, çünki onların çağırışları bəşərə 
sevgidən deyildi, öz alimliklərini göstərmək istəyindən irəli gəlirdi. Bu cür 
çabalar sonucu, indi bəşər təbiətə enməkdə, bəşərilikdən imtina etməkdə, hərəsi 
öz sifəti, siması ilə yaşamalı insan topluluqları birliyi olaraq ölməkdə, öz 
xüsusiyyətlərindən azad olmaq azarıyla bəşəriliyi texnikaya (robot sənayesi və 
s.) və heyvanlara ötürməkdədir. (Deyilənlərə görə, indi ev-otaq itlərinin sayı 
dünya əhalisinin sayından çox deyilsə, az da deyil və bu say əsasən əyanlar 
silkinə məxsusdur, onun ayrılmaz tərkib hissəsidir). 

Ümumbəşəri fəlakət bəşər üçün adiləşməkdədir. Ənənəvi «ümumbəşəri 
dəyər» deyilən bir şey görən kimi, yubanmadan öz robotlarını və itlərini onun 
üstünə qısqırdırlar. 
İnam Ata Peyğəmbərliyi dünyanın belə bir çağında «zühur eləyib». 
Bu xilaskarın xilası varmı, varsa nədədir? 
…Asif Ata bu mətləbləri yaşayırdı… Bəlkə də buna görə Öz Ocağını heç 

kəsə tapşırmadı, Öz Ocağının Evladlarından heç birinə qıyıb, bu çəkilməz yükü 
onun çiyninə qoymadı. 

Ancaq O, İnsana inanırdı axı?! 
…Soylu Atalının (bu ilk) kitabına önsözdə mən bunları niyə yazıram? Çünki 

Soylu yuxarıda deyilənlərdən qaynaqlanan qayğıları çalxamaq üçün irəli çıxıb. 
Onun yaşadığı, dediyi yuxarıda deyilənlərin məğzinə uyğun gəlməlidir; o 
«istədiyi kimi yaşaya, istədiyi kimi yaza» bilməz. 

Soylunun yükü ağırdır! O özünü işə salıb! Azadlığını tamam itirib… 
Soylu – Ata Ruhu qarşısında yükümlüdür (məsuldur); Mütləqə İnam Ocağı 

qarşısında yükümlüdür; balası Ocaqçı olan hər bir ata-ana qarşısında 
yükümlüdür; öz Yurdu qarşısında yükümlüdür; və nəhayət, sizə şişirtmə kimi 
görünməsin, Soylu ümuminsanlıq (bəşər) qarşısında yükümlüdür. Çünki onun 
yaşatmaqda olduğu, Asif Ata tərəfindən yaradılmış Mütləqə İnam dünyabaxışı 
– hər cür dini dünyabaxışa qarşıdır və «bəşər sivilizasiyası» deyilən hazırkı 
inkişaf təmayüllərinin, demək olar, hamısını rədd  edir. 

On illər boyu arasıkəsilmədən iş aparan, öz Öndərini (Öyrətmənini), 
Məbədini, Məktəbini, Kitabını, Bayrağını ortaya qoyan, öz üslubunu, 
ədəbiyyatını yaradan, hədəfini açıqlayan, bu yolda ömürlər verən, imtinalara 
yetən, habelə ünvan müəyyənliyi üçün öz soyu (etnosu) adından çıxış edən bir 
Yolun yaşadıcısı, yönəldicisi sıravi birisi, sıravi bir kimsə ola bilməz. 

Biz Soylunu ilk Ocaq Yükümlüsü olaraq qəbul etmişik. Bu müəyyənliyin 
yaranma tarixçəsi var. 

Soylu da Var olmağa lap aşağıdan başlayıb. O, Borçalıdan Azərbaycanın 
başkəndinə ali təhsil almağa «Zilfiqar Talıbov» adıyla gəlmişdi (1986-il). 
Burada İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda oxuyarkən, bir gün orada filosof Asif 
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Ata ilə tələbələrin görüşü keçirilir. Zilfiqar da bu görüşə qatılır və Atanın Sözü 
onu ofsunlayır. Atanın Ocağına gəlmək çağırışına orada yalnız o cavab verir. 
Ata «Soylu» adını ona halal eləyir. Bundan (25.X.12 – 25.XII.1991) sonra 
Zilfiqar olur «Soylu Atalı». Sonralar öz milli müəyyənliyini özünün (və 
ailəsinin, üç oğlunun) sənədlərində də rəsmiləşdirir: soyadını «Talıbov»dan 
«Talıblı»ya dəyişdirir. 

Zaman gəlir və Asif Ata ölür (05 Şölə 19-il; 05 iyun 1997). Ocaq başsız qalır, 
onun idarəsi çətinləşir, az sonra isə mümkünsüz olur. Parçalanma baş verir; Ata 
Gedişindən cəmi 6 ay sonra 10–12 Evlad, onların sırasında və başında Soylu da 
olmaqla, Ocağın əsas kütləsindən ayrılıb, Ocağı özləri yaşatmaq iddiası ilə 
gedirlər. Az sonra gedənlər də öz aralarında dil tapmayıb, ikiyə bölünürlər. Bu, 
əsasən, təkbaşçılıq axtarışı prinsipiylə baş verir.  

Bu zaman Soylu Bakının Saray qəsəbəsində yaşayırdı. (Yeri gəlmişkən 
deyim ki, mən bu qəsəbəni «Saray-Soylu» adlandırıram). Onlardan qopan Ocaq 
parçası isə Sumqayıtda yerləşmişdi. Bu üçünvanlılıq 25-ci ilədək sürdü. Saray 
qəsəbəsində Ocağın «Uluyol-Hünər» Ailəsi yerləşmişdi (Təmsilçisi Soylu idi). 
Mən buna Ocağın «Saray-Soylu Qolu» deyirdim; Sumqayıtda Ocağın «Yanar 
Zəka» Ailəsi yerləşmişdi (Təmsilçisi: Otkün Atalı) – mən buna «Ocağın Yanar 
Zəka Qolu» deyirdim. Əsas kütlə (say çoxluğu) Bakı ş.-də yerləşirdi. Mən buna 
«Ocağın Bakı Qolu» deyirdim. Mən də bu «Qol»daydım. Bu «Qol» Eluca 
Atalının təmsil etdiyi «İşıq» Ailəsi ətrafında idi. Burada Baş, Başçı yox idi. 

Mən bunları bir Ocağın ayrı-ayrı qolları saymaqla və hər birinin 
toplantılarına qatılmaqla illər boyu  Ocağın Birləşməsi xülyasıyla yaşadım. 
Ancaq xülya – xülyadır, o gerçəkləşmir. 

«Yanar Zəka» ruhaniyyat yolunu bədiiyyatla, fəlsəfəylə eyniləşdirdiyi üçün 
Ocaq toplumu olaraq yaşaya bilmədi, «Bakı Qolu» başsızlıqdan, 
birxətsizlikdən, öz içində qibləsizlikdən və bunları əmələ gətirən, bunların 
əmələ gətirdiyi pozğunluqlardan dağıldı. Yalnız «Uluyol-Hünər» Ocaq 
Yolunda qaldı – Soylunun çılğın, fanatik cəhdləri sayəsində. «Saray-Soylu» da 
say azlığı ucbatından, bir vaxtlar güclə nəfəs alırdı. Yalnız Təmsilçinin Yola 
mütləq bağlılığı, Ulus və Yurd sevərliyindəki əməlçiliyi onu ayaqüstə saxladı 
və…  Vahid Ocağa çevirdi. 

Asif Atanın sağlığında (və yazılarında) «Ata Timsalı» deyimi vardı. Yağış 
ayı 19-cu il ayrılığının təşəbbüsçüləri özlərini belə adlandırırdılar. Ancaq bu 
deyimdə «Ata» adına ortaqlıq çaları vardı və Atadan sonra özəllikcə qabarırdı 
(qabardılmasa da, öz-özünə!). Bu çalar adamları qıcıqlandırırdı. Həm də Ocaq 
gələcəyində Ada əskiklik gətirən timsallar görünə bilərdi. Odur ki, düşünməli 
olduq. Ata Ocağının işlərini quran, yönəldən, simasını qoruyan ruhani «vəzifə» 
daşıyıcısının adı necə olsun? «Ocaq Yükümlüsü» adı bu axtarışların sonucunda 
yarandı. 
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Biz Soylunu oraya «təyin» eləmədik, o özü bu işi aparırdı: qururdu, 
planlaşdırırdı, yönəldirdi, Ocağın yeni-yeni addımlarını kəşf eləyirdi, simasını 
qoruyurdu… Ata Gedişi onu sanki silkələyib sarsıtmış, fitrətindəki 
qabiliyyətləri oyatmışdı. Mən onun bu halları barədə ayrı-ayrı məqamlarda 
yazmışam («Kaspi» qəzetində, «Kriminal»da…); ayrıca olaraq «Ocaq 
Yükümlüsü», «Hünərin qurucusu», «Soyluyaöygü» və b.k. başlıqlar altında.  

Atadan sonra Ocağın varlığını Soylunun Hünəri xilas elədi. 
Bu Hünərin boyunu Nurtəkinin, Göylünün, Üstünün, qismən də Safnurun və 

Safruhun dəstəkləri kəsərli-keçərli saxladı; onların ona bağlılığı, mənim onu 
bilməyim, onun hünərinə inanmağım. 

Soylu ruhani Evladlıq möcüzələri göstərirdi. Özüylə döyüşürdü, özünü 
boğurdu, qovurdu, çimdikləyirdi, ifşa edirdi, bir yerdə qərar tutmurdu; heç bir 
uğur onu arxayın salmır, heç bir çətinlik ram eləmirdi. 

Onun Yurda və Ulusa sevgisi mütləq səviyyədəydi. Buna görə də 
xasiyyətinin (temperamentinin) məziyyətləri öz yerində, çatışmazlıqları da 
Mütləqə İnam Yolunun xeyrinə işləyirdi. 

Ata Gedişindən sonra onun içinə vahimə dolmuşdu ki, Yurdun, Ulusun 
yeganə tam müstəqil sözçüsü olan bu Ocaq sönə bilər! Ata, Ocaq ideyalarının 
gerçəkləşməsi üçün ən kiçikdən tutmuş ən iriyə qədər hər cür əməli, əməl 
təklifini göydə tutur, özü ətrafında olan iki-üç gənc Ocaq Evladının başına bu 
cür təklif və təşəbbüslər yağdırırdı. Bəzən, gücü yetməyəsi işlərə də gedirdi! 
Onun dilində «mümkün olmayan iş» deyimi yoxdur! Onun əhvalında 
oyunçuluq və həvəsçilik də yoxdur… 

Axı Soylu kim idi ki, xalqla görüşəydi də?! İxtisasını da işlətməyən bir inşaat 
mühəndisi; heç yerdə natiqlik qabiliyyəti göstərməmiş, kağız-qələmlə elə də 
dostluğu olmayan birisi, heç bir qurumun üzvü olmayan, «Bilik» cəmiyyətinin 
harada yerləşdiyini də bilməyən birisi… Mütləqə İnam Ocağına yiyəlik 
duyğusu, bu duyğunun onun qüdrətli varlığına tamam yiyələnməsi onun dilini 
açdı, mahnıda deyildiyi kimi «oxutdu bülbül elədi», əlinə qələm verdi… Adsız-
ünvansız bu oğlan adlı-ünvanlı auditoriyalar üzərinə yeridi, öz içindəki oyanışı, 
Mütləqə İnam zərurətini, xalqın özgəçiliklərə qarşı dirəniş və özünüyaratma 
zərurətini xalqa çatdırmağın açarını tapdı. Bu açar Mütləqə İnam Atası, İnsana 
İnam Peyğəmbəri Asif Atanın – bir-biriylə üst-üstə düşən yaşam və mübarizə 
yolu barədə oçerkvari bir süjet qurub, onu (haray kəskinliyi ilə) danışmaqdan 
ibarət oldu. Bu Açar yüzlərlə, ayrı-ayrı insanları, xırda qrupları da nəzərə alsaq, 
deyə bilərik ki, minlərlə qapıya düşdü – onları açdı (radio-televiziya çıxışları 
hələ bir yana)… 

Qabaqca dili-dodağı təpiyərək, sonra dilləri-dodaqları təpidərək sözə başladı 
Soylu – Asif Atanın İnsanlaşıb İnsanlaşdırmaq harayını davam etdirdi, öz Evlad 
nəfəsini də ona qataraq. 
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Soylunun Ocaq quruculuğu hərtərəfli oldu. (Buna görə Ocaqda onun adıyla 
bağlı dönəm var, məs., Safruhun adıyla bağlı dönəm yoxdur). Onun hər cür 
Ocaq toplantısı aparıcılığı, buna və Ocaq yayıcılığına hər an hazır olması 
heyrətə layiqdir; Ocaq Ailələrinin aylıq toplantılarına illər boyu verdiyi Xeyir-
dualar – uğurlamalar, məncə,  Atanın da ürəyincə olardı. Buna görə də mən tam 
əminliklə deyirəm: Mütləqə İnam Ocağının Asif Atadan ilk sonrakı çağı 
«Zülfüqar Talıblı» kökündən olan Soylu Atalının dönəmidir. 32 ildir ki, 
mən Asif Ata işinin içindəyəm, lap ortasındayam. Bugünə qədər Ocağa həmin 
bu Soylu qüdrətində olan başqa birisi gəlməmişdir. 

Soylu – iş adamıdır, əməlçi və hünərçidir. O, Asif Atanın buyuruqlarına 
uyğun olaraq, xalqın toy-vay işlərinə qarışır, izn verənlərin, maraq 
göstərənlərin məclislərinə gedir (başının dəstəsiylə) və onlara Mütləqə İnam 
Ocağının qaydalarını aparırdı; Ocaq Evladlarını bu cür axtarışlara sövq eləyirdi; 
yanındakılar onun xalqla görüşlərinin «yolunu açırdılar» və bu, çox uğurlu 
alınırdı. 

Burada «titanik» adlana biləcək əmək vardı… 
Asif Atasız qaldıqdan sonra, bu Əmək sayəsində, Ocaq nəinki sönmədi (bunu 

gözləyənlərin istəyini gözündə qoyaraq), əksinə, öz yaşamını bütün dolğunluğu 
ilə saxladı, Ata Üslubunu Evlad üslubuyla zənginləşdirdi!  

Bu yəqinliyə çatana qədər Soylu özünü Ocağın o biri «Qol»larının təmas və 
təsirindən inadla qoruyurdu. Bu yəqinlik isə onun müdrikliyini artırdı və o, 
«Qollar»la yaxınlaşmadan qaçmadı, əksinə, onlarla dil tapmağa can atdı, 
bununla Ocağın gücünə güc qatmağa çalışdı – ta o vaxta qədər ki, bunun heç 
bir variantda mümkün olmayacağını kəsdirdi. 

Anlaşmanın, yaxınlaşmanın, birləşmənin baş verməməsinin,  tarixi və faciəli 
səhvin aradan qaldırılmamasının səbəbi – «Bakı Qolu»ndan olan 
«danışıqçıların» səmimiyyətsizliyi, hünərsizliyi və məkri idi (nəyin bahasına 
olur-olsun, qabağa çıxanı əngəlləmək)! 

O biri «Qol»da da buna bənzər əhval var idi: hətta «Bakı Qolu» ilə də 
anlaşma axtarılırdı, «Saray-Soylu» ilə yox! 

Tarixə və bəşərə tanış sifətdir! Belədə məziyyətlərin çağdaş silahdaşlarının da 
gözündə – suçun olur (doğruçu suçların hələ bir yana). 

Onlar bu halı 18-ci ilin «İdrak» Mərasimində (25 aprel 1998) Asif Atanın 
dilindən eşitdikləri: Atadan sonra «Mərasimləri hər dəfə biriniz idarə edərsiniz» 
sözünə söykənib yaratmışdılar. İşdə isə Atanın bu sözü ortada qalmış, 
parçalanmalar baş alıb getmişdi… 

Odur ki, biz Ocaq və Ocaqçı kimliyini özümüz üçün qəti aydınlaşdırmağa 
məcbur olduq və bunu «Yeni Carçı» qəzetinin 01.02.2004 ilsıralı «İnam Ata və 
Ocağı» adlı özəl buraxılışında yayımladıq: «Hər hansı bir Ocaq Ailəsində olan, 
hazırda Atakənddə (Bakı ş.-də) fəaliyyət göstərən «İnam Evi»ni İnamçılığın 
mərkəzi və İnamçıların məbədi kimi tanıyan, Ümumocaq Yükümlüsü təsisatını 
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qəbul edən, Ocaq-Türk əlifbasını öyrənən, bilən, işlədən İnamçıya Ocaqçı 
deyilə bilər». Tərifdən o da çıxırdı ki, bugün üçün Soylunun Ümumocaq  
Yükümlüsü olduğu qəbul edilməlidir. Soylu yana-yana «Yaxanızı mənə verin – 
mən sizi Ocağın qələbəsinə doğru aparım; ya da alın mənim yaxamı – məni 
oraya aparın» deyirdi. Onun yaxasına «əl atmağa» heç birimizin gücü çatmadı, 
yaxasını ona (əslində öz İdealına, İdeyasına) verənləri isə (o cümlədən bu 
sətirlərin yazarını) o, Ocaq Vahidliyinə, birxətliyinə aparıb çıxartdı. Hazırda 
Ocaq qələbəsinin rəhni də bu Bircəlik – Vahidlikdir. 

Soylunun keçdiyi yüksəliş yolunu qısaca belə cızmaq olar: Zilfiqar Talıbov – 
Zülfüqar Talıblı – Soylu Atalı – Ocaq Yükümlüsü. 

Ad zəncirinin bu sonuncu halqası – Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağının 
gələcəyi üçün önəmli bir gələnəyin başlanğıcı olur:  

I Ocaq Yükümlüsü – Soylu Atalı.  
II Ocaq Yükümlüsü - ? 
Çalışmaq, yüksəlmək, yetişmək gərək! 
…Beləliklə, biz Soylunun «kitabı üçün önsözü» Ocaq Yükümlüsü 

məzmununun tərcümeyi-halı kimi yazdıq. Bununla da biz Əsillik uğrunda, 
Həqiqət uğrunda, Anlam uğrunda, İnsan uğrunda İnam Atanın açmış olduğu 
Ruhani Savaşın hünər qanadının Birinci Şəxsini təqdim etdik. Çünki Yaradanı 
tək qoymaq olmaz; onda O, yaranmaz. Yaradanı yaratmaq gərək, yaradan 
gərək… 

Hazırda Dünyanı vahid bir Kef İmperiyasına çevirmək çabaları gedir – 
«Kürəsəlləşmə» adıyla, kürəsəlləşdirmə (yastılayıb yumrulama) haytasıyla. 
Bunu Batı Dünyası eləyir. Batı Dünyasının təhər-töhründən isə gədəlik yağır və 
həmin bu gədə öz xarabasıyla yetərlənməyib bütün dünyaya dədəlik eləmək 
istəyir. Onlarınsa ən doğru təyini budur: Zahirqulu. Onlar insanı boş danqıltıya, 
zahiri bəzəyə çeviriblər. Onlarda sanki iç yoxdur. 

Mənim ağlımca, KEF bəşəriyyətin yaşamı üçün kafi əsas, yetərli 
«paradiqma»† ola bilməz. Bu, son dərəcə xatalı oyundur! Simasız, antiinsani 
qoçaqların kef çəkməsi, dünyanı özləri üçün bir Kef Səltənətinə çevirmə 
çabaları... 

Və yenə mənim ağlımca, burada Doğuya məxsus dünyabaxış daşıyıcılarının 
iştirakı, nə qədər uzun çəkir-çəksin, yalnız müvəqqəti aldanış səciyyəsi daşıyır. 
İnkişafa tələsməmək – Doğu Dünyasının əskikliyi yox, üstünlüyüdür. Çünki 
Batısal (Qərbə xas) gəlişmə (inkişaf) – mürtəce əməldir, çünki o, insaniliyi 
hədəfləmir, nəinki hədəfləmir, hətta onu ölümlə hədələyir. Və yenə mənə elə 
                                                      

† Mən bu sözü (“paradiqma”) işlətmək istəmirdim, ancaq Batı 
Dünyasından danışdığım üçün onların anlayacağı, onların kontekstində 
anlaşılası bu termindən istifadə elədim. 
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gəlir ki, bu gediş dayanmazsa, Batı Dünyası Doğu Dünyasının yumruğu və 
təpiyi altında məhv olacaqdır. Çünki insanlıq yaşamaq istəyir, yaşamalıdır. 
Bugün isə Doğu Batıdan qorxur. Yenə mənim fikrimcə, Qorxan Qorxduğunu 
yenməlidir, çünki onun yaşamı buna bağlıdır. 

Ot Asfaltı yarıb çıxmalıdır, Betonu deşməlidir… 
… Mən bir «Keşlə Xülyaçısı» karikaturasına düşmək, gerçəklikdən ayağımı 

üzmək istəmirəm. Bugün məndən soruşsalar: «Sən kimsən, Safruh?» Deyərəm: 
«Suda Boğulan». Və Asif Ata o suda mənim əl atdığım Saman Çöpüdür. Asif 
Atanın Özü Saman Çöpünə əl atmaqdansa, suda batmağı üstün tutardı, çünki O, 
suda boğulmayacağını bilirdi. Mən heç nə bilmədiyimdən o Çöpə əl atıram. 
Məni boğan axının tərkibi: mənəviyyatsızlıq (İnsanın «təbiiləşdirilməsi», yəni 
heyvanlaşması), həqiqətsizlik, hünərsizlik, Vətənsizlik, millətsizlik 
(simasızlıq), yırtıcılıq (bir-birinə və təbiətə qarşı), uca dəyərlər sahəsində total 
ikiüzlülük, ruhsuzluq… Bir sözlə, şüurlu, sivil, acgöz biolojilik. 

Asif Ata soruşmurdu, soruşanlara cavab verirdi. Mən soruşuram: Keçmişdə 
«insan» adlanmış növün əsasında yeni bir ikiayaqlı tipi yaradır Batı Dünyası. 
Onun adı nə olmalıdır? O heç bir insani-ruhani dəyərin yiyəsi olmaq istəmir; 
onun üzü çox asanlıqla ikiləşir, dili bundan da asan yalanlaşır; qorxmamaq, 
ancaq qorxutmaq onun çox sevdiyi və bacardığı sifətdir; ən çox sevdiyi sifət isə 
kef, kef, kef çəkməkdir. 

Asif Ata deyir: «Dünyanın bütün fəlsəfələrini öyrəndim və gördüm ki, onlar 
insana gərək deyillər». İndi isə dünyanın bütün fəlsəfələri insanı «öyrənir» və 
deyirlər: «O, bizə gərək deyil». 

Bu durumda mən yenə də Suda Boğulanam və Soylu Atalı da mənim əl 
atdığım Saman Çöpüdür… Bütün bəşər hallarının, o cümlədən mənim halımın 
ona dəxli var. Odur ki, mənim buraya qədərki yazım da, Soylunun bu ilk 
kitabındakı öz yazıları da – yazını yox, daha doğrusu, yazıdan çox, yazarı, daha 
doğrusu, ilk Ocaq Yükümlüsünü təqdim eləyirlər. Onun Əməli-Hünəri 
Yaradıcılıq səviyyəsindədir. Onun bu yaradıcılığının bəhrələri barədə mən az 
yazmamışam, ancaq təəssüf ki, yalnız mən yazmışam, başqa yurddaşları, hətta 
Amaldaşları yazmayıblar. Halbuki insanı gözəl görmək istəyən onun 
gözəlliyinə, hünərli görmək istəyən hünərinə … göz yummamalıdır. Eyni sözü 
Yurda, Millətə, bəşərə və Dünyaya yönəlik də demək doğru olar. 

Bu Kitabın «İnamçı Harayı» adlanmasını və «20 Yanvar Dərsi» ilə 
başlanmasını düzgün saydıq, çünki İnama çağırış Soylunun başlıca vəzifəsidir; 
onun «20 Yanvar»ı isə Ocaq Evladı yaradıcılığının klassikasına daxil olası bir 
əsərdir. Bu miniatür ölçülü əsər həm bəlli olayların təhlilidir, həm xalqın ruhani 
və tarixi köklərinə bir gəzişmədir, həm kədər poeziyasıdır – şeir biçimində 
yazılmasa da, - həm gerçəkliyə ayıq baxışdır, həm hikkə və hiddətdir… Ancaq 
onda yenilmişlik düşkünlüyündən, qisasçı qışqırığından işartı da yoxdur; 
Ləyaqətin Zoru qısnama əhvalı və xalqı İnam dirçəlişinə çağırış var:  
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«20 Yanvar bizim hiddətimizdən doğdu: - imperiya azğınlığına qarşı 
Hiddətimizdən; erməni məkrinə qarşı Hiddətimizdən; içimizdəki özgəçilər 
yağılığına qarşı Hiddətimizdən!.. Yağının əlində boğulmadı, kal nizamda 
boğuldu Hiddətimiz!.. 20 Yanvar təhlükəsi hələ də qalır… Ali hiddətimizi 
qorumaq gərək… Yetkinləşən Xalq Yaratmaq gərək…» 

Mən Soylunu əsasən əməlçi, hünərçi kimi təqdim elədim. Ancaq onun yazı 
yaradıcılığı da var. Bunu «İnsani və Milli Ləyaqət Publisistikası» da 
adlandırmaq olar («Ləyaqət Yönü», «Müstəqilliyindən əziyyət çəkən xalq», 
«Azadlıq Harayı», «İdeologiya yadlığı» və b.), «Ruhaniyyat yönündən 
Publisistika» da («Qəriblik Ruhsuzluğu», «İlahi Nağıllar Karvanı», «İlahi 
Xəta» və b.),  «Ədəbi Tənqid» də («Zamanın içində», «İstedad və İnsanilik», 
«Ziyalı xalqsızlığı» və kontekstinə görə bu kitaba salınmayan Ə.Firdovsi, 
Y.İmrə, İ.Turgenev, L.Tolstoy və b. sənətkarların yaradıcılığına yönəlik 
yazıları), «Siyasi Publisistika» da (demək olar bütün yazılarında bunun çaları 
var, özəllikcə «Siyasət kriminologiyası» - bədii əsər motivləri üzərində 
yazılmış olsa da, - «Qaragüruh cəngəlliyi», «Beynəlxalqçılıq antibəşəriliyi», 
«Hünərsiz sevgi çarpışları», «Yolçuluq Həqiqəti» və b.). 

Soylunun yazı yaradıcılığı «Publisistika» təyininə sığmır. O, xüsusi olaraq 
heç kəsi araşdırmır, Mütləqə İnam baxımından üz tutduğu Kəslərin Həqiqətini 
və Ləyaqətini – Hünərini araşdırır və bu zaman heç bir elmi, bədii, dini, fəlsəfi 
nüfuz, çoxluq, sistem qarşısında öz Həqiqətini qısmır, addımını geri (və 
anlamsız öcəşmə xatirinə irəli) qoymur. Onun yanaşma prinsipi artıq yetərincə 
mənimsəmiş olduğu İnam Atasından gəlir: Yalnız Mütləq Həqiqət – 
Həqiqətdir, Nisbi Həqiqət – Yalandır; Yalnız Mütləq Hünər – Hünərdir, Nisbi 
Hünər – Hünərsizlikdir… 

Yeri gəlmişkən deyim ki, Soylunun yazı üslubu hələ oturuşmayıb; onunku 
anlam, məzmun, yön üslubudur. 

Soylu özünə Ad axtarmır, Bəla axtarır – İnsanlığa bütün varlığıyla həqiqət 
yönündən xidmət etmək istəyən başqa bəşər övladları kimi. 

Bu yolda ona uğurlar diləyirəm! 
Soylu Atalının yazı yaradıcılığını incələmək mənim gücüm çatan iş deyil. 

Əslində onun Yükümlü yaradıcılığı (Mütləqə İnam Ocağı xəttiylə quruculuğu) 
da mənim deyə bildiklərimdən qat-qat artıq, uca siqlətə malikdir. Bunu 
zamanlar və zaman-zaman insanlar deyəcəklər. Çünki biz, Asif Atanın Mütləqə 
İnam Ocağının Evladları olaraq, bir qom adamın dilindən danışmırıq. Bizim 
«dilindən danışdığımız» ən kiçik ünvan Azərbaycandır («Uluyurd» Hərəkatının 
hədəflədiyi), bundan sonra «Türk Dünyası» deyilən yarımdünyadır və mütləq 
bir tələb kimi ümuminsanlıqdır. Çünki Mütləq Həqiqətin ünvan quruluşu da bu 
cür olur, yayılma – aidlik əhatəsi də. 
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Biz ədiblik, bilginlik (alimlik), filosofluq, estetlik iddiasında deyilik; 
bədiiyyatın, estetikanın, bilimin (elmin), fəlsəfənin İnsanilik, Mənəviyyat və 
Həqiqət baxımından xiridarı, təəssübçüsü və yiyəsiyik. 

Biz deyirik: Çılpaq İnsan – Yoxdur, Geyimli Heyvan yoxdur; İnsafsız 
(Ədalətsiz) İnsan – Yoxdur, İnsaflı (Ədalətli) Heyvan yoxdur… 

Biz bircə barrikada tanıyırıq. Onun bir tərəfi biolojilik – Heyvanilikdir, o biri 
tərəfi Ruhanilik – İnsanilikdir. Biz – ikincinin yanındayıq. İkinci birincini 
yaşada bilər, birincinin heç nə vecinə deyil. 

Bizim çəkdiyimiz Harayın məğzi budur: Ruhanilik Biolojiliyə yenilərsə, 
insan üçün hər şey məhv olar. 

Biz bu işi mininci dolamadan deyil, birbaşa aparırıq. Dolamalarda 
bədiiyyatın, estetikanın, fəlsəfənin, elmin də bizim qayğılarımıza doğma 
nələriylə olduğunu bilirik, onlardan bəhrələnirik də. Ancaq görürük ki, Mütləq 
Həqiqəti onların öhdəsinə buraxmaq olmaz. Onlardan heç birinin Yaşayan, 
İşləyən, Diri Mütləq Həqiqət hədəfi yoxdur. Bunların ən yaxşısı sayılan fəlsəfə 
onu yalnız dərk eləyir. Onun dərk elədiyi Mütləq Həqiqətsə ayaq açıb yeriyə 
bilmir, adamlarda onun cazibəsinə qarşı immunitet yaranıb. 

Din burada nə isə eləyə bilərdi. O da öz «mütləq həqiqətinə» adamlaşan 
(danışan, çığıran, bağıran), hətta cəbhələşən, millətçiləşən – assimile eləyən 
«Allah» yalanı qatdı. 

Çıxış yolu – Diri Mütləqə İnam axını yaratmaqdır. İnam Atanın «Ruh Üstə» 
Harayı əsasında. Mütləqə İnam Ocağı həmin axının təkançısıdır; Soylu Atalı bu 
Ocağın indiki Yönəldicisi, Yükümlüsüdür. 

Gör nə boydu quruculuq işləri var irəlidə!.. 
Böyük Quruculuq Eşqindən Böyük Dağıdıcılıq «haytası» da yarana bilər… 

Mən bu «haytanı» Soylunun özündə də, yazılarında da yetərsiz görürəm. Bəs 
siz? 

«Allahlıq iddiası»nda insanları qınama dəbi var. O dəb dəbdən 
düşməlidir! İnsanın heyvanlıq iddiası qınanmalıdır! Allahlıq iddiasının nəyi 
pisdir?! 

Ancaq bu iki iddianı bir-biriylə qarışdırmamalı!.. 
Göylər dolusu şaqqıldamağa yalnız Allahın haqqı və hünəri olur. Mütləqə 

İnamın bəşərin qulağına və qəlbinə çatması üçün belə bir şaqqıltıya ehtiyac 
var… 

 
Atamız var olsun! 

 
Şölə ayı, 28-il.  

Atakənd. İnam Evi. 
(İyun 2006. Bakı). 
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YANARDAĞLA 
KONUŞMA 

 
 

18 Günəş 
24-cü il 

(18.III.2002) 
 

SAFRUH  ATALININ  SABİR-DOĞMA 
İlƏ  (YANARDAĞLA) 

KONUŞMAsı 
 
Safruh: 
Mütləqim, Müqəddəsim, Ulu Peyğəmbərim Asif Ataya (İnam Ataya) Ali 

Səcdəylə! 
Atamızın uzun müddət dostu olmuş, əlçatmaz ziyalı Sabir Yanardağla 

(İmamverdiyev Sabir Mustafa oğluynan, eləmi?) söhbət. Günəş ayının 18-i 24-
il (18 mart 2002-il). Sabir müəllimin evində, qardaşı Nüsrətin iştirakıyla. 

Sabir: Sonra yazıya çıxanda təmizləyəcəyik, lazım olarsa. 
Safruh: Hə. Sabir müəllim, sizin məşhur əsərlərinizi — “İnsan fəlakət 

içində”  adıyla demisiniz, mən də  görmüşəm və bir də “Bəşər aqibəti”, eləmi? 
Sabir: Bəli. 
Safruh: “Bəşər aqibəti”. Siz onlara ayrı-ayrı adlar vermisiniz, cürbəcür 

variantlarda adlar. Hələlik sonuncusu bunlardır. Bunları oxuyandan sonra mən 
Sizin haqqınızda, məndə çox belə əlçatmaz bir təsəvvür yarandı. Elə bildim ki, 
indiyəcən tanış olmadığım bir xarakter, bir dünya baxışı, belə qəribə bir adam 
gördüm, bir insan gördüm ki, mənim, mən dəfələrlə Sizə belə bir dilim dolaşa-
dolaşa demişəm ki, məndə izahedilməz bir Həqiqətçi obrazı, ilahi bir obraz 
yarandı Sizin yazıları oxuyandan sonra. Təkcə bu əsərlərinizi yox, başqa da bir 
çox əsərlərinizi oxudum, o cümlədən “Taun” əsəri və başqa, xırda, onlara 
nisbətən xırda həcmli. Məndə o qədər qeyri-adi bir istək əmələ gəldi ki, “istək” 
deyəndə “Sabir Yanardağ” obrazı. Çox qəribədi ki, bunu elə-belə oxudum 
keçdimnən mən yetərlənə bilmədim. O əsərləri, nədi “İnsan fəlakət içində”ki, 
Cabbarlının əsərləri üzərində ki, yazmısınız, mən onu oxuyandan sonra ki, 
mənim iş yerimdə söhbət elədik Sizinlə, mənim ötəri qeydlərimlə, Sizin 
əsərinizdən çıxartdığım parçalar əsasında. Mən orda yalnız münasibətlərimi 
bildirmişəm də — bura belədi, burası gözəl, filan şeyi gözəl, belə. İndi 
istəyirəm ki, həmin söhbətimizi mən Sizin o biri, “Bəşərin aqibəti” kitabınızı da 
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oxuyandan sonra, fikrimizi bölüşək. Mən bir oxucu kimi öz təəssüratlarımı 
deyim. Bəzi cüzi suallarım əmələ gəlib. Onlar da o deyil ki, müəllif burasını 
niyə belə yazıb, niyə heylə yazıb — heylə suallar deyil. Onlar əslində Sizin 
qoyduğunuz mövzuynan getdiyiniz yolun davamı kimi, ona heyranlıq kimi, ona 
münasibət kimi olacaq. Yoxsa, bunlar sual belə, bunu düz həll eləməmisən. 
Heylə söhbət-zad yoxdu qətiyyən. Hə o söhbətimizi davam eləyək. Əsas mənim 
məqsədim: mən istəyirəm ki, o Sabir Yanardağ obrazı — mənim ağlımda 
tutduğum, sevgimdə tutduğum, o bəlkə bu kasetlərdə, bəlkə bu səs yazmasında 
alındı. Hesab eləyirəm ki, mənim üçün — bir şəxs üçün bu, çox böyük səadət 
olar. Mənim tələbatım var gözəl insanların olmağına, onları mən görüm, 
təsadüfdən-təsadüfə olsa da; yəni elə insanların mənə rast gəlməyini mən 
deyirəm “təsadüf”. Onların biri düşüb əlimə deyək ki; yəni mən onun əlinə 
düşmüşəm (bunu gülərək deyir). Qoy o təsəvvürü ikimiz dəqiqləşdirək. Böyük 
Sabir Yanardağ var mənim ağlımda. Siz özünüz böyüklüyü-zadı çox 
görmüsünüz, çox araşdırmısınız, bəlkə Sizin üçün bu mənim heyranlığım bir 
qədər qəribə gələcək. Amma mən bir oxucu kimi xahiş eləyirəm elə qərara 
gəlməsin. Böyük Sabir Yanardağ obrazı var. O nəyə görə, məsələn, mənə 
gərəkdi, mən bir, deyək ki, axtaranam, çox sevənəm, çox qeyri-praktik 
adamam, çox dəliyəm, amma düşünürəm ki, həm də əgər Sabir Yanardağ — o 
mənim ağlımda tutduğum kimi obrazı azərbaycanlılar vaxtiylə özləri üçün 
yaratsaydılar, xalq qazanardı, Xalqın içində bir mənəvi dayaq nöqtəsi olardı. 
Xalq Sabirin başına and içməliyidi. Xalq ona deməməliydi “bu qəribədi, bu nə 
bilim nədi, bu dəlidi”. Bilirsən, xalqın dəliliyiydi bu. Söykənməliydi xalq fərdə. 
O fərd də ki, qəribə fərddir. Mən öz təsəvvürlərimi bəri başdan deyirəm; sonra 
da burda qeydlərim əsasında deyəcəm. Qəribə fərddir! Onun heç stimulu 
yoxdur! Heç özünün stimulu yoxdur axı! “Nə üçün eləyir?” sualına orada cavab 
yoxdur. Sabirin həyatında cavab yoxdur ey ona! Niyə eləyirsən onu?! 
Arvadbazlıq eləyəssən ki, arvadların xoşuna gəlsin gözəl əsərlər yazıb?! Çox 
adam heylə eləyir. Elmi ad üçün eləyirsən? Elmi addan zəhlən gedir. 
Yazıçısan? “Yazıçı deyiləm” deyirsən. Filosofluq üçün eləyirsən? “Filosof 
deyiləm” deyirsən, filosofluğu balaca hadisə hesab eləyirsən. Ayə, bəs nə 
üçün?! Əl atmağa, ilişməyə yer yoxdur, amma hamısını tədqiq eləyir, belə 
bütün mövzuların yiyəsi kimi. Deyir ki, məsələn, qəhrəmanlıq məsələsi Axilles 
məsələsiynən, Homerdə bu bura qədər gətirilib, sonra Homerin əsaslandığı 
əsatirlərdə bura qədər gətirilib, burda bitir. Ancaq “bizə mövzunun tam açılışı 
gərəkdir!” Nəyinə gərəkdir?! (Bunu gülə-gülə deyir). Əgər Homer ora qədər 
gətiribsə, Homerin söykəndiyi əsatir orda dirənirsə, bizim bir nəfər Sabir 
Yanardağımız var — İmamverdiyev Sabir — o deyir ki, mənə bu mövzunun 
tamamilə açılışı lazımdır! Ayə, nə üçün?! Bax bu, ilahi bir keyfiyyətdir! İlahi 
bir keyfiyyətdir! Onun ilişək yeri yoxdu axı! Gerçəklikdə ilişəcəyi yer yoxdur. 
Onu elədiyinə görə sənə ev veriləsi deyildi, vəzifə veriləsi deyildi, putyovka 
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verilməyəcəkdi, ad verilmir; sən isə onu araşdırmaq istəyirsən, özü də haralara 
qədər gedirsən?! Mövzu hara qədər gedir, fikir ver! Bir gedər-gəlməz yol olardı 
ha nağıllarda. O adam gedər-gəlməz yolnan gedir, yol qurtarır; bu deyir yox, 
hələ məqsəd o yandadır. Ora da gedir. Bax o, izahedilməz bir gözəllikdir. 
“Gözəl” nədir ey, sözəsığmaz bir keyfiyyətdir, bax mənim təsəvvürümdə. İndi 
bax mənim söhbətimin o preambulası olsun, demək ki, başlanğıcım olsun. Məni 
bura dartıb gətirən o istəyim. Hə, siz necə baxırsınız belə bir istəyə? 

Sabir: Onda bu, bilirsən, mənim cavabım böyüdü. Mənə sual verirsən məni 
vadar eləyən nədir, niyə bu yükün altına girirsən? Mən hiss eləmirəm də o 
yükü. Bir onu bilirəm ki, bu iş görülməlidir. Yaxşı ki, bu burdadır (qardaşı 
Nüsrəti göstərir). Mən çox balacaydım. İndi də az yuxuluyuram, amma 
uşaqlıqda ən az yatardım. Gecəni hamı yatır, mən yuxulamıram, düşünürdüm. 
Bəzən elə olurdu ki, Məhəmməd, Nüsrət, mən yanaşı yatırdıq. Və sair! Mənim 
düşüncəm bu olurdu. Ən çox xorxutlar haqqında düşünürdüm. Əfruz bacının 
da uşaqları çox idi. Böyük ailə idi. Demək olar ailələrin hərəsinin 6-7-8-10 
uşağı vardı. Bundan başqa, bizim qohum-qardaşlar da, Nənəşlər də, o Popurrar 
da, Popur yox ey, Pambıq bacı-zad. 

Bütün el-oba gələrdilər bizə. Bəzən 50-60 adamnan süfrə açılardı. babamızı 
görməmişik, nənəmizə Böyük Şirin deyirdilər. Bütün el-oba Böyük Şirin Bacı. 
Yadımdadır. 

Safruh: Nəniyə?! 
Sabir: Nəniyə! Bütün el-oba! Gəlirdilər onu görməyə. İndi o bazarlığı nə 

təhər çatdırırdılar? Pul var! Onun bişiri, düşürü, yumağı, təmizlənməyi... İndi 
sual verdin ki, niyə yazmısan? Mənim, birinci uşaqlıqdan “Mən əgər, üç yaş 
yalan isə, azı beş yaşımdan o ailələrin dərdini çəkmişəm. Çünki onlar çətin 
dolanırdılar. Burnumdan yemək-içmək keçmirdi. Sonra, sonra dəhşətli 
müharibə başladı. Hamı öz dərdinə qaldı. Təkcə bizdə 1 ilin içində qardaşım 
getdi — böyük qardaşım Məhəmməd. 

Safruh: Allah rəhmət eləsin! 
Sabir: Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin! 1942-il sentyabrın 24-də əsgərə. 

Atam da otstavnoy polkovnik, dalınca ki, generalnı ştablarda onun 
təcrübəsindən istifadə eləmək olardı. 42-il noyabrın 15-də. İdealında da könüllü 
getdi onda. İşləyirdi onda. Univermağın müdiri idi, anam. Həm də komisyonnı 
maqazin var idi. Onu aparırdı. Mən də gedirdim ona kömək eləyirdim. 

Safruh: Ananın adı nəydi? 
Sabir: Anabəyim. 
Safruh: Mənim anamın adı Minabəyimdir. 
Sabir:  Minabəyim, Anabəyim! Bizim də böyük mülkümüz var idi. Mən 

diribaş idim. Nüsrət şəhər işində, bazar işində diribaş idi, amma böyük mülkün 
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çəpərin elənməsi, meyvələrin yerinə çatması, əkin, biçin, filan. Ağır işlərə 
Nüsrətnən, qardaşımnan birlikdə gedirdik. Məhəmməd də eləyirdi, işləyirdi. 
Yəni biz o boyda ailə! Birdən-birə iki başçını itirdik. Anam işləyirdi, hər ikisi 
gəlirli yer idi. Anam savadlı adam idi; dərs də deyə bilərdi. Müəllimliknən işə 
başlayıb. Univermağın müdiri olmaq böyük şeydi. Komisyon da gəlirli yer idi. 
Təsəvvür elə ki, təşkil eləmişdi o zaman naçalnik NKVD qızıl saatı 
oğurlatmışdı ki, iş gəlsin. Sonra ona dedi, əşi, hesab eləyərəm ki, çaqqal 
toyuğumu aparıb. Heylə arxayın. Amma hər halda, başçılarıyıq bunların. Elə 
gəldi ki, əmilərimizdən biri həmin ağır illərdə... Nüsrət həm oxudu texnikumda, 
həm də işə girdi. Maşın dəyirmanı deyirdilər. Bir, iki, üç dəyirman idi — biri 
çastnı, ikisi kazyonnu, iki də ding idi; çəltik — düyü döyürdü gündə 15 ton; 
təxminən 8-10 ton da un üyüdürdü. Hə, o da elə. Bütün şəhəri. Gərək bütün 
gecəni, gündüzü orada olasan. 10 kilo buğdaya, 8 kilo düyüyə bir qızıl onluq 
verirdilər. O məndən 3-4 yaş böyükdür, mən də əl boyda uşaq; bununla gedib 
gecə-gündüz işləyirdik. Evə də baxırdıq. İki yerdəydi mülkümüz. Bir dəmyə 
yerdə yerimiz vardı, bir də suluq yerdə yerimiz vardı. Onu da işləyirdik axı! 
Daha çox mən işləyirdim. Amma ağır işlərdə birlikdə. Bu həm də oxuyurdu. 
Bir dənə bax ki, gəldi əmilərimizin birisinin, onda “Standart” deyirdilər, 
müəyyən ölçü — onun əslində (əsasında) kartoçka verirdilər, həm də çörək 
verirdilər. Altı uşaq, bir də anam. 7 baş ailə birdən çörəksiz qaldıq. O da yox idi 
ey! Onları da himayəsinə götürdü. Ağır ildə!.. Ailələr bütöv-bütöv acından ölür. 
Mən onu deyirəm ki, özgənin dərdini çəkmək bizim ailənin... Məsələn, mən 
mərhəmətli olmağnan bərabər, hər adamla bir süfrə başında otura bilmirdim. 
Ürəyim götürmürdü, iyrənirdim; onnan ötrü ölürəm, amma mənim tayım deyil 
ki, mənimlə bir süfrənin başında... Anam dilənçini də, yolçunu da bizimlə 
bərabər süfrənin başında oturtdururdu. 

Safruh: Allah ona rəhmət eləsin! 
Sabir: Cibində, ətəyində, evində, təhnəsində olanı özgəyə paylayandan sonra 

özümüzə götürürdük... Köklər, xarakter! Bax bu məni o yerə gətirib ki, insan 
dərdlərinə vaqif olam. Ailəmiz də çox savadlı olub. Ömrümdə Mirzə Mabud 
ləyaqətində, sanbalında adama rast gəlməmişəm. Atamdan 25 yaş böyük olub. 
Əmimdi. “Taun”da onun adı keçir: “Bərəkalla Mirzə Mabud! Adamları gözəl 
güllələyirsən!” Atam, atam... Məsələn, indi sizlə münasibətlərim, başqa cür 
əlaqələrim də var. Məsələn, Nüsrət, bizim evi, sənin atanın evini respublikada 
görməyən olub? Hamısı ordan keçib da. Bütün respublika mənimlə oradan 
keçib. Elə atam ordaydı, Söyün Rəhmanov, — Nazirlər Sovetinin sədri, ya 
maarif naziri Dadaş Bünyadzadə, Əliheydər Qarayev və sair. Hamısı gəlib 
bizdən keçirdi. O zonaya çıxan hər kəs gəlib atamı görməmiş getmirdi. Mirzə 
Mabud Stalinlə, Trotskiylə bağlı adam idi, Mircəfər Bağırovla. Bunlarla bağlı 
adam idi. Bunlar da adi adamlar deyil ey, ideya adamlarıydı. Mən yazmışam ki, 
mənim orta təhsilim yoxdu, ali təhsilim yoxdu, aspiranturam yoxdu, 
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doktoranturam yoxdu. Bax mən, orta məktəbdə 1-5-ci sinifləri əla oxumuşam, 
sonrakı illər müharibəyə düşüb, sonrakı sinifləri oxumamışam, elə-belə atestat 
almışam. Orta məktəbi də qızıl medalla oxumamışam. Niyə oxumamışam? 
Çünki mənim diqqətimi cəlb eləməyib; məni maraqlandıra bilməyiblər; 
oxumağın çəmini bilməmişəm. Nə təhər oxuyum cəfəngiyyatı?! Süleyman 
Rüstəm, “Çaqıl daşlı çayları Çapayev çapa-çapa!” Çapayev nədi?! Çaqıl daşları 
çapmaq nədi?! Onu da bilməyəni buraxmırdılar axı!.. Hə, belə. Amma, qardaş, 
mən 47-ci ildən də hər gün Respublika kitabxanasındayam. Hansı institut, 
akademiya, universitet kitabxananın verdiyini verə bilər?! Verə bilər? 

Safruh: Yox, verə bilməz. 
Sabir: Neçə il eləyir? 60 ilə yaxın eləyir. 60 ildir kitabxanadayam! Bu 

mənim universitetimdir, akademiyamdır! (Əlini stola çırpa-çırpa danışır). Bax 
bu ailəm tərəfdən anam, Mirzə Mabud... Rəşid bəy Əfəndiyevin tələbəsi olub 
anam. 1922-ci ildə ərə gedib. (Rəşid bəy) gəlib görüb ki, Anabəyim yoxdu, 
skamyada yeri boşdur. Soruşub ki, hanı, nolub?! Deyiblər ki, Anabəyim ərə 
gedib. İki saat başını qolları üstə əymiş oturub. Sonra dikəlib deyib ki, 
Azərbaycan böyük bir ziyalı anası itirib. İki həftə instituta gəlməyib (Safruhun 
gülüşü eşidilir). Eyni zamanda Qızlar seminariyasını bitirib. Orda da Mirzə 
Fərəc Axund — Şəkinin axundu, Zaqafqaziya Ruhanilər İdarəsi təşkil olunanda 
oranın sədri kim olubsa, müavini Mirzə Fərəc Axund olub. Özü də 
həbsxanadan gətirib onu müavin tikiblər. Gör nə qədər böyük adam idi ki, 
Tolstoy “Hacı Murad”ı yazanda onunla məktublaşıb bütün təfərrüatı ondan 
öyrənərmiş. Mirzə Cəlilin ona məktubu var ki, “mən Şəki deyəndə birinci 
növbədə səni gözümün qabağına (gətirirəm), halbuki (Mirzə Cəlil) din 
düşməniydi! Belə adamların tələbəsi olub. Ana tərəfimizdən anamın xalasının 
əri var idi Abbasqulu ağa — ziyalı olub. Mən indi şəklini sənə göstərərəm. 
Mirzə Əbdülcabbar. Mən o “Şəki gülməcələri”nə (Hikmət Əbdülhəlimovun 
kitabına) yazdığım sözdə (əlyazmada, artıq çapdan çıxmış kitabın müəllifinin 
xahişi ilə — Safruh)... Mənim akademiyam — ailə savadıdır, ordan gəlibdir. 
Mən də çıxanda cəmiyyətə, məktəbə, instituta, aspiranturaya, universitetə — 
mənə maraqsız oldu. Mən, deməli, ideyalar burulğanında dünyaya gəlmişəm. 
İstər atam, istər anam heç vaxt özləri, evladları haqqında düşünməyiblər. Ancaq 
kimsəyə əl tutmaq, kömək eləmək... Və ölkənin taleyi haqqında. Onlar üçün də 
ölkə nə idi — bütün Sovet xalqları... Və o zaman faşizm dəbdə idi və sair və 
ilaxirə. Burda da mizan-tərəzi necə əyri idi? Bu suallara cavabdır. O cürə 
dəmdəsgahnan gələn adam dünya ədəbiyyatı, dünya elmiynən (belə təmasda 
olmuşdur): ən böyük bilik mənbəyi — super dahi yazıçılar; dəqiq elmlər — 
müəyyən dərəcə deyək ki, ictimai elmləri, demək ki, fəlsəfə — yaxınam da 
Tarix elmi, estetika və s. Çalışıram ki, sistemli öyrənim. Amma tələsmirəm. O 
cümlədən musiqi, xüsusən muğamat — mənim bilik mənbələrimdi. Mənim 
Cabbarlı haqqında yazdıqlarımın hamısı “Mahur” üstündədir, bir qədər də 
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“Hümayun”, “Cahargah”, bir də “Şüstər”... Kimin ağlına gələr?! (Safruh gülür). 
Mənim bilik mənbələrim belədir. İdeyalarım da. Mən gülən adamam, amma 
mənim bütün əsərlərim göz yaşlarıdır. Belə bir-iki kəlmə qırağa çıxdım sualnan 
bağlı, uzaq getdim. Güman eləyirəm ki, düz üç il, yadında saxla, düz üç il sonra 
— 2005-ci il martın 18-də çalışaq bugünkü söhbəti təkrar eləyək; buna qayıdaq. 
Bunu çox arzu eləyərdim. Mən ayrı cür hazırlaşmışdım. mən güman eləyirdim 
ki, yaxşı mənada bu gün mənim üçün məhşər ayağı olacaq. Yaxşı mənada çox 
böyük gün olacaq, çox çətin gün olacaq. Hazırlaşmışdım ki, bu böyük məhşər 
ayağında çox asanlıqla cavab verəm, öhdəsindən gələm. Belə bir günə Soylu da 
arzu eləyirdim də... İndi nəysə olub... Güman eləyirdim ki, burda nəysə böyük, 
nadir hadisə baş verəcək. Belə! Bilmirəm sənin sualına cavab verə bildim-
bilmədim. 

Safruh: Bax mənim ağlımdakı Sabir Yanardağ obrazı həmin mühitdən çıxa 
bilərdi, o mühitin Siz deyən kimi elə ali cəhətləri — çox adamın görmədiyi ali 
cəhətləri, mənim gördüyüm demirəm ha, olan, amma çox adam adətən, görmür, 
elə dərindən görmür, adamları da qınamaq mümkün deyil, amma Sizdə o özünü 
göstərən... Siz özünüzün şəxsi ləyaqət məsələsi, şəxsi ərdəmlik məsələsi, şəxsi 
yaradıcılıq məsələsi... Sizin elə bil ki, gözünüzü dünyadan çəkib, qələmi 
götürüb kağızın üstünə Sabir Mustafa, Sabir Yanardağ kimi əyilmisiniz, 
yazmısınız; orada qəribə bir heykəl əmələ gəlib, onu sizin dediyiniz mühitlə 
izah eləmək olar da, olmaz da; o çox yüksək bir şeydir... İndi mən adda-budda 
deyəcəm. Sabir Yanardağla bu bildir noyabrın 29-da olub, cümə günü 
(Dəftərindən 38-ci Özüylədöyüş — 91-ci Yaşam ilsırası dəftərindən oxuyur): 
“Sabir Yanardağla görüşdüm. İş yerinə gəlmişdi. Gözəl söhbət elədik. Həqiqət 
haqda, ləyaqət haqda, böyüklük haqda, yalqızlıq haqda, ədalət haqda, insan, 
xalq, bəşər haqda. Sabirin əsərləri və taleyi haqda. O getdi. Başqa bir şəxs 
gəlibdi... Mənim suallarım da gələcək ha. 

Sabir: Eybi yoxdur. İşində ol. 
Safruh (oxuyur): “Sabir Yanardağ” — deyir yəni — “Lakin Azərbaycan 

xalqı XX əsrin ifrat hərbi imkanları şəraitində Səttarxanın simasında bugün 
üçün çətin başa gələn bir möcüzə göstərmişdir”. Sübut eləyirsiniz ki, bəşər, 
dövlətlər çox silahlanıb, indiki zamanda xalq qəhrəmanı yetirmək mümkün 
deyil, amma Səttarxan bax belə bir vaxtda əmələ gəlib. Siz onu əsaslandırırsınız 
ki, o, Azərbaycan xalqının qeyri-adi bir qoçaqlığıdır, qeyri-adi məziyyətidir ki, 
Səttar simasında veribdir. Yenə də, ayın 13-də, dekabrın 13-də özüm üçün qeyd 
eləmişəm. O əvvəlki qeyd Sizin “İnsan fəlakət içərisində” kitabınızın 803-cü 
(2-ci?) səhifəsindədir. Deyəsən səhifəsini qarışdırmışam. Səhifə-səhifə 
göstərmişəm ha... Yenə deyirsiniz: “Adı var, özü yox. Gərək ki, Allah da 
belədir”. Bu Sizin kitabınızın 896-cı səhifəsindəndir — Cəfərin sözünü misal 
gətirirsiniz. Sizin mən fəaliyyətiniz, araşdırmanızla bağlayıram. Elə bil ki, 
mənafeyin özü yoxdur. Nə üçün araşdırma — yoxdur, elə araşdırır. Özü üçün, 
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cibi üçün, şəxsi üçün, nə bilim nə üçün — heç nə yoxdur! Yenə orada “Bəşər 
həyatının davamını təmin edən xalqla qəhrəmanın vəhdətidir”. Bu, Sabirin öz 
sözüdür. Ancaq harada görünüb o Vəhdət? Hər şey qəhrəmanın çiynindədir! 
Bunu mən Sizə orda demişəm. Xalqla qəhrəmanın vəhdəti. Mən sizin qədər az 
şəxs görmüşəm ki, qəhrəmananə idrak yolunda çalışsın, məna yolunda, ləyaqət 
yolunda, haqq yolunda... Sözü mən böyük hadisə hesab eləyirəm ey bu cür 
sözü, bu cür əsəri. Xalq da  var, onun belə bir oğlu da var — vəhdət yoxdur. 
Hanı vəhdət?! Hər şey qəhrəmanın özündən asılıdır. 

Sabir: Bugün üçün real nəticə zəifdi da! O vəhdət yoxdur deyə zəifdir. Bax o 
vəhdət Axillesin simasında, Axilleslə Aqamemnon anlaşılmazlığında, 
Aqamemnon yekəbaşlığı, xudpəsəndliyi ucbatından Axilles 10 il gedib çadırına 
çəkildi və yunan xalqı da az qala üz üstə qapanmışdı. Başqa bir təsadüfdəki 
qardaşı, daha doğrusu dostu Patrokl ölür, o da Axilleslik eşqinə düşdüyünə görə 
ölür ha. Demişdi ki, uzaq getmə. O da deyir ki, daha gedirəm. Onda 
Aqamemnon yekəbaşlığı, xəbisliyi həddini aşır; başlayır Yunanıstan uğrunda 
yenidən döyüşə. Orda Axillesnən xalq arasında vəhdət yaranır. Hətta 
Aqamemnon onun ayağına gəlir. Onun o kənizini bağışlayır. Deyir: İnan ki, 
mən o kəniz Briseidanın yorğanının ucuna belə, əlimi vurmamışam. Yəni mən 
öz hökmdarlığımı, öz sərkərdəliyimi, öz hakimiyyətimi, karyeramı müdafiə 
eləmişəm — özümü yox. Sərkərdənin, hökmdarın sözü yerə düşməməlidir. O 
vurulmamalıdır. Bu da (Axilles də) işi görən adamdı axı, nə təhər. Sən də 
ondan ləyaqətini tələb eləyirsən. 

Safruh: Hətta Siz onun o “ayağa gəlməsini” belə qəbul eləmirsiniz ki, bu, 
ləyaqətli gəliş deyil. Orada o yenə də hökmdar kimi hərəkət eləyir. Orada bir 
söz deyir, Siz o sözdən tutursunuz. Əgər bu, ləyaqətli gəliş olsaydı, bu söz 
olmazdı. Yenə ağalığını qorumaq üçün gəlib. O son dərəcə qədim məsələni o 
qədər gözəl araşdırırsınız, əsla tələsmədən. Elə araşdırırsınız ki, müasir dövrə 
də aid olur. Siz onu qəsdən belə eləmirsiniz; təbii şəkildə, necə ki, Gün (əş) 
üfüqdən çıxır, tələsmədən, yavaş-yavaş gəlir, Göyə qalxır. Bax Sizin 
araşdırmanızda da elə bir arxayınlıq var. 

Sabir: Təsəvvür elə ki, 75 yaşım var; 60 yaşım olanda mənim barəmdə 
erməni kartı oynandı. Onu da Vurğun Əyyub yazıb da! Günü — dekabrın 27-si, 
87-ci il (əlini stola döyür). Dekabrın 27-si 27-ci ildə də mən anadan olmuşam. 
Təsadüfən bir günə düşür. Düz 60 il bundan qabağın söhbəti idi. Mən bu əsəri 
yarımçıq qoyub, bir bu qədər, bir də bunun yarısı qədər hələ yazıya 
götürülməyib (makinada yazılmasını nəzərdə tutur — S.). Düz 15 ildir o əsəri 
yarımçıq qoymuşam, bugünün məsələləriylə məşğul oluram. Bu da elə 
arxayınlıq, tələblə işləməyin nümunəsidir. Amma burda bir inam da var də! Ki, 
mən çox yaşayacam, bu məsələləri qurtarıb, yenidən öz işimin üstünə 
qayıdacam. 
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Safruh: İndi mən nəyi deyirəm ey, o ordakı indiki vəziyyətə aid olur, 
cürbəcür ictimai quruluşlara, vəziyyətlərə aid olur — heç birində görükmür ki, 
yazar özü bunu bilərəkdən ora gətirir, istəyir ki, ora gəlsin, fırlayır, əyir — yox! 

Sabir: Gedişat, proses oraya olur. 
Safruh: Hə. O qədər təbii axarıyla, obyektiv araşdırırsınız ki, sanki heç… 

Elə gözəl, geniş, hərtərəfli araşdırma ki, cürbəcür məsələlər orada qeyri-adi 
həllini tapır… Heyranlıqdan başqa mənim silahım yoxdur… Sabir Yanardağ 
deyir (dekabrın 14-də yazmışam), Cabbarlının “Aydın” əsərindən danışır: 
“”Aydını istibdadın gizli məsamələri məhv edirdi. Bu məsamələr azı onu artıq 
tikəyə — gözəl arvada malik olduğuna görə məhv edəcəkdi”. (Gülür). Onu 
orda, iş yerində Sizə demişəm: Artıq tikəyə — gözəl arvada malik olması 
məsələsi çox faciəlidir. 

Sabir: Bu onun haqqıdır! Amma min dənə göz var: O kimdi ki... Bizim 
olmalıdı! Onda (Aydın obrazını nəzərdə tutur) olan o sərvət görükmür. O, 
böyük insandı, gözəl insandı. Gültəkinin Aydında axtardığı o böyüklükdü, — 
onu görür, o işığa gedir… 

Safruh:  İndi də orda məsələyə məhz bu qiyməti vermək ki, o qusacaydı, 
çünki gözəl qadın bu cür zad üçün artıq tikədir. Burda bəşərin, həqiqətin faciəsi 
var, ona gözəl işarə vurmaq. Məni heyran elədiyinə görə yazmışam… 

Sabir: Loletta Torez Argentina müğənnisi cavan oğlana ərə getdi. O da çox 
böyük kino ulduzu idi. Ərə gedəndən sonra da nəğməkarlıqdan, kinodan 
uzaqlaşdı. Yeganə yol o oldu ki, ərini öldürdülər. Loletta 50-ci illərin böyük 
nəğməkarıydı. Ərini öldürdülər. O da aləmi buraxdı ki, mən onu istəyirəm — 
bütün böyük adamları (rədd etdi). Müəllim idi, onun əri, 22 yaşında. Ona ərə 
getdi. Onun çox gözəl səsi vardı! 

Safruh: Sizin bu sözünüzə mən o vaxt da Sizə demişəm, mənim özümün 
belə qeydim var: İnsanın bəzən heyvandan da aşağı rəftar etməsinin 
səbəblərindən biri — onun maddi — cismani gözəlliyi tanımasında, 
bilməsindədir. Mən üzr istəyirəm! Heyvan bilmir ki, o biri gözəldir, ya gözəl 
deyil, ona görə də o birinin qismətində o cəhətdən gözü, tamahı olmur. Amma  
insan görür ki, orada artıq tikə var, ondan almaq olar, o ağıl gedir Şərə xidmət 
eləyir. Bu görmə, bilmə məsələsi. Sonra, məsələyə mən daha böyük mənada 
gələcəm. 

Sabir: Sədinin bir təmsili var ki, iki eşşək, arxıt deyirlər, yem-zad yeyirlər də 
onda. 

Safruh: Axur. 
Sabir: Hə, axur. Samanın üstünə arpa-zad səpiblər. Bu biri eşşək arada 

ağzını, dilini yalayıb, dilini uzadıb o biri eşşəyin qabağındakı yemdən yeyir. Bu 
vaxt o biri eşşək buna acıqlanıb deyir: “Ə, insan oğlu, insan! Sən eşşəksən axı! 
Bu cür nəcabətli nəslə əskiklik gətirmə! Sən insan kimi yaramaz deyilsən. Sən 
bizim Eşşək adımızı batırırsan! (Bu yerdə Sabir də, Safruh da bərkdən 
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gülürlər). Həmin şeydi da!.. Deyir: “Sənə heç salam verməyə dəyməz! Get sən 
insanlar arasında yaşa!” (Yenə bərkdən gülürlər). 

Safruh: Hə, indi davam eləyək. (Dəftərindən Sabirin sözünü oxuyur). “Bu 
qərar qəti surətdə verilmişdi, Aydın da dəyyusluğu qəbul etməliydi, ya da məhv 
olmalıydı. O isə birincidən də, ikincidən də yaxa qurtarmağa çalışdı.” Yəni həm 
dəyyus olmasın, həm də məhv olmasın. “Bəs nəticə nə oldu? Nəticə belədir: 
Aydın məhv oldu və Gültəkini də oraya eyirsiniz ki, onlar Aydın kimi deyillər. 

Sabir: Onlar qiymətləndirirlər (qadın gözəlliyini), amma deyirlər yola dəxli 
yoxdur də! 

Safruh: (Dəftərindən Sabirin sözünü oxuyur) “Dünyada elə bir quduz ideya 
yoxdur ki, üzünə Xeyir, Ədalət maskası taxmasın”. Mən burdan özüm üçün 
belə bir nəticə çıxardım: İnamçılığı (İnamçılıq mən Asifçiliyə deyirəm) bundan 
qorumalıyıq — quduzluqdan, maskalıqdan qorumalıyıq. Sabir müəllimin 
şallağından gərək özümüzü qoruyaq. Sabir Yanardağ qadın azadlığından, 
qadın-kişi hüquq tənliyindən danışır — Cəfərin “Yaşar”ıyla bağlı. “Fikrimizcə 
məsələni Tərəqqi və tərəflərin bir-birinə ehtiramı həll edə bilər”. “Yaşar”dakı 
İmamyardan söz edib yazır: “Onlar Şər yolu tutur, uğur qazanır, qələbələr çalır, 
uğursuzluğa yaddırlar. Lakin bu yolun saxtalığı özünü orada biruzə verir ki, Şər 
heç bir zaman məğlub olmasa da, hər bir bitkin hadisənin sonunda iflas edir. 
Halbuki daim özünün eyni olub qalan Dünya heç bir zaman iflas etmir. Xeyirin 
və Tərəqqinin şərə qarşı üstünlüyü burasındadır. Ardı-arası kəsilməyən zərbələr 
altında qalan, həyatını uğursuzluqlar müşayiət edən Xeyir və Tərəqqi sonda 
qələbə çalır”. 

Mənim indi suallarımdan biri də bununla bağlı olacaq, sonralardan olacaq, 
ona görə qabağa qaçmaq istəmirəm. “İstedadın taleyini bəşəri qanunlar idarə 
edir” — Sizin fikrinizdir. — “Bəzən sənətdə dramatik ixtilafdan söhbətlər 
gedir. Biz sənətə yaradıcılığın bir hissəsi kimi baxdığımıza görə ixtilaf 
söhbətlərinə o qədər də etina etmirik. Bəzən deyirlər ki, aranı filankəs 
qarışdırmışdır, o evyıxan adamdır. Halbuki insanın taleyini araqarışdıranlar, 
evyıxanlar yox, onun öz qabiliyyəti həll etməlidir. Tərəqqinin aşağı 
səviyyəsində cəmiyyətdə intizamın pozulduğu zaman fərdlər arasındakı 
münasibətlər şəxsiyyətin taleyinə təsir göstərir. Bu isə yenə də Tərəqqinin 
naqisliyinə işarədir… İfşa olunmuş İmamyar işini insani…”. 

Sabir: Sən mənim bunlarla bağlı yazımı oxudun da? 
Safruh: Kim, nəynən? 
Sabir: Bunun varisliyi haqqında sual verirlər… 
Safruh: Yox. 
Sabir: Hə. Sonra baxarıq. 
Safruh: Hə, Sabir müəllimdə Sultan Əmirli — İmamyar qarşılaşdırması 

coşğun, parlaq, hızlı Asif Ata üslubundadır. O biri səhifələrdə düzənlikdə axan 
çay kimi, amma bu, qarşılaşdırma… 
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Sabir: Orda monoloqlar gedir da… Düz 30 il bundan əvvəl olan yazılardır. 
Safruh: “Eyni zamanda iki gözü birdən axıtmaq” — “gözü çıxartmaq” 

əvəzinə “axıtmaq” kimi işlədirsiniz deyəsən? (Sabir: Hə) “Eyni zamanda iki 
gözü birdən  axıtmaq üçün iki barmaq yetər. Halbuki insanın iki gözü, on 
barmağı var. Öz ağlının işıqlanmasına meyl etməyən adam on barmaqla iki 
gözünü  çıxartmış olur”. 

Sabir: İki barmaq kifayətdir. 
Safruh: Sabir müəllim yenə deyir: “Mən yaradacağam deyə səndən asılı və 

sənə yaxın olan adamları atmaq, onları köməksiz buraxmaq… Əgər yaradıcılıq 
insana zalımlıq hesabına başa gəlirsə, bəs bu kimin üçün, nə üçün, nə məqsədlə 
həyata keçirilir?” Sənə yaxın uşağı atır, fərz eləyək ki,  “mən teatra lazımam”… 
Heylə deyir, ərin atır, uşağın atır; ya arvadın atır, uşağın atır ki, mən teatra 
lazımam… Bu da deyir ki, sən bunu insan üçün eləyəcəkdin, insanın ikisini bəri 
başdan… pis günə qoyursan. Elə şey var — sənətə belə yüksək qiymət vermək. 
Bu, əslində şöhrətə böyük qiymət verməkdi. 

Sabir: Məsələn, Jan-Valjan bütün şəhəri buraxıb, Kozettanı xilas edir. 
Şəhərin məsuliyyəti mənim üstümdə deyil. Kozettanın məsuliyyəti mənim 
üstümdədi. 

Safruh: “Ailə bütün göstəriciləri ilə davam edirsə, heç bir şeyin, hətta 
yaradıcılığın xatirinə də onu dağıtmaq olmaz.” Var ol, Sabir bəy! Orada Sizin 
sözünüzdən coşmuşam: Var ol, Sabir bəy! Həyatın heç bir sahədə, heç bir 
məqamda çaşmaması, daim düz yol ilə detməsi Sabir kimi ərənlərin varlığını 
tələb edir. İndi yenə sizin sözünüzdü, kitiabınızın 1235-ci səhifəsində: 
“Cəmiyyət həyatında qaydanı gözləməyib sürət, temp götürənlərə tarix dişini 
ağardıb istehza edir. Elm də cəmiyyət həyatında bir sıçrayış olacağını seçdikdə 
arada arxaya da baxmağı məsləhət bilir”. 

Sabir: Bu mənim əsərimin ən zəif yeridi. Oranı bir də işləyəcəm. “Dönüş”lə 
bağlıdı o, “Dönüş” peysi ilə bağlıdı. 

Safruh: “Bəşər aqibəti” və ya sadəcə “Aqibət” kitabını — makinada yazılıb 
cildlənmiş — Sabir müəllim iş yerinə gətirmişdi — onun arasında Asif Atanın 
80-ci ildə bu kitaba dair çox dəyərli fikirləri var. Orda üç konsepsiya məsələsini 
deyir… Sabir müəllim, belə bunlar adda-budda qeydlərdir. Mən suallarımı 
sonra deyəcəm. 

Sabir: Eybi yoxdu! İşində ol, əşi! Oturmuşuq də, işləyirik! 
Safruh: “Tarix istehza eləyib öz yekununu başqa cür vurursa, bu, tamamilə 

başqa məsələdi”. 
Bu, Sabirin başlıca yanlışıdır. Mən özümçün yazmışam. Sabir elə bil İstibdad 

adında, İstila adında nəysə bir varlıq icad eləyib, onu insanla qarşılaşdırır. 
İstilanın müşahidə edildiyi yerlər” insanın zəifliyinə, tarixin də naqisliyinə 
işarədir”. Ardınca yazır: “İstibdada qədər dağınıqlıq. dərəbəylik, istibdaddan 
sonra isə diktatura və cılız bir demokratiya müşahidə olunur, bu, tarixin 
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qarışıqlıqdan, xaotiklikdən nizama, ahəngdar aləmə gəlib çatana qədər keçdiyi 
yoldır.” Bunu Siz yazırsınız. Mən deyirəm elə çıxır ki, diktatura və cılız bir 
demokratiya ahəngdar aləmdir? Mən heylə nəticə çıxarıram. 

Sabir: Bir dəqiqə! Belə demək istəyirəm ki, məsələn, deyək ki, inqilab 
İnqilabdan sonra dolğun demokratiya olmur, cılız olur. Və ahəng də yaranmır. 
Qarmaqarışıqlıq! Dolğunluğa qədər tarixin keçdiyi yoldur. Cılızlıq da, 
qarmaqarışıqlıq da. Bunlar xaosdur. O gəldi onunla nəticələndi ki, bizi  
boğurdular, deyirdilər deyin ki, biz nizamda yaşayırıq, səadət ayaq tutub gəzir. 
Əsl demokratiyadır. Biz də deyirdik “yoxdu axı!” (əlini stola çırpa-çırpa 
danışır). Axırda nooldu? Hanı sənin o nizamın?! Hanı o demokratiyan?! Hanı o 
ahəngin?! Hanı o nicatın?! Hanı o səadətin?! Yox, yalanla sən bizi aldadanda 
tarix özü-özünə düzəlmir axı! Hasil olunca… Sən deyən uzun məsələdi. 

Safruh: “Aqibət”in 7-ci səhifəsində deyirsiniz, “Əxlaqın pozulmasının 
təşkili” ifadəsini işlədirsiniz. 

Sabir:  Şüurlu surətdə əxlaqı pozur da… Məsəlçün, bu saat bir neçəsin 
deyim da. Məsələn, rüşvətə qarşı mübarizəni erə aparır ki, rüşvət dövlət 
səviyyəli qanuna çevrilir. Qəsdən bunu eləyir ki, sən həmişə diliqısa olasan. 
Bax, məsəlçün. Neməti götürək də, Pənahovu. Prezident aparatına müşavir 
götürmüşdü. Dərhal ona demişdi ki, bu işi gör, 20%-i sənin, 80%-i mənim. O 
işi görən kimi də videosu var dəə! İndi görürsən?! Ya dalını davam elə, ya da 
ekrana çıxarıram. Vəssəlam! O işi görəcək, prezidentin də böyüklüyündən, 
təmizliyindən (havanı) dalğalandıracaq qulaqbatırıcı, gözqapayıcı. Məsələnin 
birin deyirəm ha! Sonra. Məsələn, bizdə heç narkomaniya təsəvvürü yox idi. 
Bütün yazıçılar da — Anar da, Elçin də, İbrahimbəyov qardaşları da ondan 
yazmağa başladılar. Vəssəlam, camaat narkomaniyaya dadandı. Sonra - 
piyaniskalığa qarşı… araq dəb düşdü. O cür iş — təşkildir, mübarizə deyil. 
Məsələn, bu saat səfeh musiqi, açıq-saçıq gəzmələr nədən ötrüdür? İnsanlar 
heyvanlığa getsin, heç bir əqidə ilə yaşamasın. İdeya budur! Onun dalınca 
gedən Mütləqçi ola bilər? Ocaqçı ola bilər?! Nəyin hesabına olursa-olsun, 
nəyiysə qopart, bu anı yaşa! Bu anı da insan kimi yaşamazsan da, heyvan 
kimi… İranda farsca danışığa ona görə üstünlük verilir ki, türkə desin: “sənin 
mən olmağına çox var”. Burda da: “Sənin mən olmağına çox var ey, mən rusca 
danışıram!” Hər yerini sürtən gəlir bir-biriylə rusca danışır. Sən də böyük bir 
mədəniyyətin, böyük bir tarixin dilindən ayrıla bilmirsən axı!.. Dövlət də onun 
dövlətidir. Həmin şeydir (Safruh: Təşkil məsələsi). Bəli Təşkil budur! 

Safruh: (Dəftərindən Sabirin sözünü oxuyur). “Dövlət zorun mükəmməl 
formasıdır. Dövlət cinayətkar və qəbahətli mahiyyət daşısa da, ictimai 
prinsiplərin simvoludur; xalqın, cəmiyyətin pərakəndə vəziyyətinə qarşı 
dövlətin əlindəki canlı qüvvə mütəşəkkil vəziyyətdədir”. Mən dövlət, xalq, 
insan münasibətlərinə bu cür çox geniş yayılmış münasibətləri heç vaxt qeyd-
şərtsiz  qəbul etməmişəm, çünki onu, ən azı, başa düşə bilmirəm. Daha 
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doğrusu, o münasibətə bu baxışı yanlış saymışam və sayıram. Dövlətsiz 
insanlar bir-birinizin ətini şişə çəkib, manqalda qızardıb yeyəcəklər, özəl ətlik 
insanlar fermaları yaradacaqlar — dövlətsiz, — ətlik heyvandarlıq kimi. Bu 
qənaət mənim insana inamsızlığımdan irəli gəlmir; mən insana inanıram, insan 
mənim sevgilimdir — özünün dövlətiylə. Dövlət — insanın öz vəhşiliyinə, 
orman əhli olmasına qarşı öz ağzına vurduğu cilovdur. Məncə, “Dövlət” və 
“İnsan” adlı iki varlıq yoxdur. Onlar bir varlığın iki halının ayrı-ayrılıqdakı 
adlarıdır. 

Sabir: Eybi yoxdu! Eybi yoxdu! (Safruh gülür; “Eybi yoxdu!”) Burda 
fikirləşirəm. Dövlət o vəzifəni yerinə yetirməlidir. Amma heç vaxt, nadir 
hallarda öz vəzifəsinin başında durur da! Məhz öz vəzifəsindən kənara 
çıxdığına görə dövlətə qarşı münasibətlər yaranır. 

Safruh: (Dəftərindən Sabirin sözünü oxuyur). “Zülm, zalım sözündə bir 
əzəmət də var”. Siz yazmısınız. Təəssüf ki, belədir! 

Sabir: Heylə görükür daa! Xalq nifrət eləyir, amma daima çalışır ki, dövlətin 
kölgəsində olsun. Nifrət eləyir haa! Məni görmür, çünki mənim kölgəm yoxdur, 
onun istədiyi kölgə. Dövlətin kölgəsi var. Halbuki mənim ətrafımda birləşsə,.. 
Dövlətin yanında, tərəfində ictimai rəy var daa! Mənim tərəfimdə ictimai rəy 
yoxdur. O KQB də qoymur ki, bunun tərəfində ictimai rəy olsun! Məni öldürsə, 
tutsa, həbs eləsə, — dərhal mənim ətrafımda rəy olar. Mənim ətrafımda rəy 
olmasın deyə buna imkan vermir daa! Rəy o tərəfdədir. Hətta başqa çalar da var 
burda: otçujdeniye, özgələşmə, yadlaşma o deyən sözdür. Ananın yeri ali ol-
malıdır. Amma balasını sevdiyi güzəştli münasibətdir. Anaya ən çox yük olan 
da baladır!.. Bala onu göydə saxlamalıdır, amma ananın balaya güzəştli 
münasibəti balaya ərk verir ki, bütün yükləri  ananın üzərinə yığsın. Ataya sözü 
olduqda belə, anası vasitəsiylə deyir. Ana ikiqat — həm ərin yükünün altında 
qalır, həm balanın. Otçujdeniyadı daa!.. İndi, xalq da elədir daa! Gedir Dövlətin 
kölgəsində durur, öz düşmənini gücləndirir. Yox, əgər ondan sədəqə umursa, 
onun istəyinə qarşı dayana bilər?! Hamı gedir Milli Məclisin üzvü olmağa daa! 
İndi o Milli Məclisə gedənlərdən bir nəfər Mütləqçiliyə yan alır? Allahın 
Zəlimxanı da, indi Bağdatdadı; gör gəlir?! Asifi görəndə ayağına yıxılırdı. 

Safruh: Elə danışır orda (Zəlimxan MM-də) adamın əti çimçəşir. 
Sabir: Ba-ba-ba!.. O, Xəlili  təqlid eləyir axı! Xəlil ayrı, bu ayrı! Heç 

Xəlildən də bərk guruldayır. 
Safruh: Mənasız ricətlərə çıxır, mənasız həmcins sözlər deyir, guruldayır. 
Sabir: Hə, o da Anardandır. Ədəbsiz adam deyil ha amma. Nökərdir, 

nalayiqdir, amma ədəbsiz adam deyil, sırtıq, əxlaqsız adam deyil Zəlimxan. 
Plakatdı. Şirədi. 

Safruh: Nəysə mənə pis təsir eləyir. Ətim çimçəşir (o danışanda). 
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Sabir: Yox! Məişət pozğunluğu yoxdur. 
Safruh: Və Bəxtiyar haqqında da insanlar cürbəcür şeylər deyir. 
Sabir: Bəxtiyar adam deyil ha! 
Safruh: Siz də deyirdiniz, başqaları da deyirdi. Mən deyirəm ki, Bəxtiyarın 

xidmətləri var - Bəxtiyarın müstəqillik, millətçilik, filan məsələdə var. Bu 
yaxında, Heydər Amerikada olanda bir neçə adamı danışdırdılar. O orda 
(televiziya ilə) danışdı (Açır, oxuyur): “Bilirsiniz, O kişi, nə bilim nə!..” Çox 
pis təsir elədi mənə… 

Sabir: Yox! Dayan mən sənə bir şey deyim daa! Qarabağ əlilləri bildir 
damarlarını kəsdi. Bu getdi aldatdı ki, apreldə sizin məsələniz müzakirə olunur, 
mayda da veriləcək. İndi mart qurtarır, aprel, il gəlir… Onları döydülər, 
dustaqxanaya saldılar, olan-qalan lqotalarını da əllərindən aldılar. Bəxtiyar o 
cürə, əlilləri aldatdı ey! 

Safruh: Və mən orda ilk dəfə Bəxtiyarın faciəsini gördüm. Gördüm ki, 
özünü zorlayır ki, “O Kişini” ağartsın. (Dəftərdən Sabirin sözlərini oxumağa 
keçir). “Yeganə doğru hakim varsa, o da öz idrakına tapınan, əllərinə güvənən, 
nitqləri və hərəkətləri ilə  bəşəri vəzifələri yerinə yetirən, ülviyyətin təsdiqini 
bacaran adamlardır — onlar çarmıxda olduqda belə. Ona görə də əlahiddə 
quldarlıq və digər formasiyalardan danışmağına dəyməz”. Hə, mən bundan 
sonra… Asif Atanın sözü var: “Adam insan olsaydı, quldarlıq quruluşu 
yaranmazdı”. 

Sabir:  Bu quldarlığı deyir ey Asif Ata! 
Safruh: Mən sizin fikirlərinizin uyğunluğunu qeyd etmək istəmişəm… Sabir 

müəllim deyir: “Həyatda kişi tənhalığı, kişi müsibəti var” (gülür). 
Sabir: (Yarızarafat) Məndən çıxmayan iş! Bilsəydim onu yazmazdım ey! 

Gör o vaxtlar nə yazmışaaam! 
Safruh: Düzdür! Mən lap ailədə olanda da onu görmüşəm. Sonra mənim bu 

dəftərim Sizin adınızla yenə bitiiir… Genə, dekabrın (2001-ci) 21-də Sabir 
Yanardağ deyir: “Hər halda, zahiri mədəniyyət göstərməyi, incə rəftarı da 
bacarmaq lazımdır”. “Aqibət”in 33-cü səhifəsində. Mən də yazdım ki, 
“Düzdür!” 

Sabir: İçində nəysə bir qədər var ki, göstərə bilirsən daa! O da olmasa, 
heyvan kimi gəzərsən. 

Safruh: (Oxuyur) “Ər-arvad arasında cinsi təmaslar, görüşlər doğum arzusu 
çərçivəsindən kənara çıxır”. Bu da düzdür! (Yenə oxuyur) “Ey unudulmaz 
gecəyarısı! Sənin səmaların aydın olmalı, sakinlərin, insanların buna tuş 
gəlməli, idrakları, rəftarları, məhəbbətləri, törətmələri, yaratmaları ilə ülviyyəti 
təsdiq etməli idi. Lakin sən gizli və aşkar, bilinən  və bilinməyən nə qədər 
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rəzalətlərin, qəbahətlərin, cinayətlərin şahidisən!” Bu, kitabın 37-ci 
səhifəsindədir. 

Sabir: Təxminən müqəddimə hissəsidir. 
Safruh: (Oxuyur) Sabir Yanardağ: “Güllə açıldı. Bütün həyatını fəhlə 

sinfinin azadlığı yolunda sərf edən və həbsxanada olduğu vaxt yenə də işindən 
ayrılmayan” (Sabir dillənir: Ordubadidəndir!) dustaq arxası üstə yıxılır. O, Bakı 
fəhlələrinin yorulmaz rəhbəri Lado Getsxoveli idi”. Ordubadi. Əsərləri, I 
cilddən misal gətirirsiniz — “Aqibət”in 44-cü səhifəsində. 

Sabir: Orda insan taleyi götürülür. Lap belə düz olmasın! Amma özü üçün 
yox daa! Hə, insan üçün, ictimaiyyət üçün. Millət üçün qurban gedir. Çox 
vəhşicəsinə vururlar. 

Safruh: Burda dözülməz bir həyat faktı əmələ gəlir. İnsanlar üçün çalışırsan; 
hər şeydən onsuz da məhrumsan; azadlıqda da onsuz da dustaq kimisən. Amma 
tuturlar səni həm də Metex qalasına salırlar; qaçmaq mümkün deyil; daşın, 
divarın arasında. Orada yenə insanlar üçün düşünürsən və insanların birinin də 
gülləsi açılır, yerə yıxılırsan. Məhv olub gedirsən… Bunlar qatbaqat faciədir. 
Amma Sizin araşdırmalarınızda faciə bununla bitmir. 

Sabir: Sonsuzluq var! Faciələrin izlənilməsinin də bir sonsuzluğu var. Faciə 
tükənməzdir.  

Safruh: Siz onun o davamını görə bilirsiniz, amma mən bircə cəhətini demək 
istəyirəm — Sizdə olan. Deyirsiniz ki, “Maddi yoxsulluq həm də rüsvay 
eləyir”. Həm o işlər baş verir (Əlini stola döyür), həm də deyirlər o, murdar 
adamdır! Əclafdır! Filandır, filandır! Bax Sizin araşdırmanızda faciə gedir orda 
tay biabırçılığa çıxır. (Oxuyur) “Puşkinlər rus istila ordusunu ölkələrə cəlb 
etmək üçün “Qafqaz əsiri” laylaları çalır. Sürgünlər, səfirliklər adıyla bir 
missioner təki ölkələri veyillənirdilər. Qriboyedov ümidsizliklə donquldanaraq, 
Şərqliləri vəhşilikdə qınayırdı”. 

Sabir: Bu Nüsrət bilir də, Puşkin mənim üçün Allahdır, Qriboyedov… 
Amma onların o tərkibinə, deməli, güzəşt eləməmişəm. 

Safruh: Puşkinlər!.. Puşkini missioner kimi qiymətləndirmək, onu o cür 
görmək, habelə göstərmək. Ola bilsin Bəkir Nəbiyev də görür haa!.. Mən elə-
belə adını çəkirəm, bəlkə o da görür, amma o göstərmir. O göstərmir. Puşkini 
böyük, filan… 

Sabir: “Qafqaz əsiri”ndə deyir: “Ey Qafqazlılar! Başınızı qaldırmayın, 
başınızın üstündə Yermolov hazırdır!” (Son iki sözü xüsusi istehza ilə deyir). 
Yermolov deyir. Halbuki onun özünün də duelini Yermolovlar təşkil elədilər və 
öldürdülər. Onun da, Lermontovun da!.. 25 yaşında Dobrolyubovu nə bilim 
neyləyiblər?! Elə 38 yaşında Belinskini; 37 yaşında Belinski kimi adama adam 
nə təhər qıyar?! Amma bu yenə də, o nöqtədə birləşirlər daa! 
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Safruh: (Oxuyur) “Qriboyedovların, Puşkinlərin, Lermontovların qətlində 
mütləqiyyəti suçlamaq asandır. Lakin onlar da asanlıqla missioner ləkəsi 
daşıyırlar... İstedadların missionerləşməsi isə zülmə daha böyük qida verən 
şeydir. Zülmü günahlandırarkən işin bu cəhətini nəzərə almaq lazımdır” — Bu 
Sizin sözünüzdür. İstedad da, dahilik-filan da təəssüf ki, əsl xeyir və şərə 
gələndə, gerçəklikdəki… 

Sabir: Şərin qırxayaqlılığı ordadır daa! İstedadları belə, müəyyən şərtlərlə 
özünə xidmətə məcbur eləyir. Amma hiss olunur ki, məsələn, özümü götürək 
dəə, mən Əli Vəliyevin, Bayram Bayramovun, Mirzə İbrahimovun, Süleyman 
Rəhimovun, Məmməd Rahimin xeyrinə bir cümlə işlətməmişəm. Məni 
çıxandan sonra, hamı işlədib ki! Bu və ya başqa şəkildə. 40-ayaqlı şərə 
dolayısıyla istedadların… İndi Bəkirlər eləməlidir, Qulu Xəlilovlar eləməlidir. 
Mən eləməməliyəm axı. Amma mən eləməyəndə… Sən dəfələrlə soruşursan ki, 
bu boyda necə yəni qapalı qalıb?! Ona görə qapalı qalmışam ki, o işləri 
görməmişəm. O işləri görənlərə onlar müəyyən dərəcədə imkan verir. Biz buna 
görə, bir də, qardaş, gözümün içinə qədər… Mənə qarşı allergiya var dəə! 
Dözməmək var! (Safruh: Var, bəli!) Bu daha böyük daa!.. Mənim qapalı 
qalmağımda gözü götürməmək, dözməmək daha böyükdür. Buyur! 

Safruh: (Oxuyur) “Varlığın mayasında belə, yekcinsliyi saxlamaq mümkün 
deyil. Hər bir hərəkət ilk təkanı yekcinslikdən alır, sonra şaxələnir, variasiyalar 
yaradır. Diktatura istibdada qarşı bir addım irəlidir. O öz amansızlığı ilə 
istibdadı xatırladır. Ancaq istibdada hərəkət verən şey — subyektiv cəhətdən 
kütbeyinlik, zəiflik, nəfs və şıltaqlıqdırsa, diktaturanı idrak və qüdrət müşayiət 
edir. İstibdad hazır dünyanı çapqın vəziyyətinə gətirərək, viran qoyan şər 
mücəssəməsinə çevrilir. Diktatura, öz üslubunda olsa da, yaradıcılığa xidmət 
göstərir… İctimai sistemlərin ən pisi — cılız demokratiyadır”. 

Yanardağın indiyədək çox yazılarını oxumuşam. Onların yaxşı cəhətləri 
barədə sözcüyümü yazmışam. Pisi odur ki, Sabir həyatın gözəlliklərindən 
yazmır. O, Taqordan uzaq, Mirzə Əli Möcüz yox, Mirzə Ələkbər Sabirə 
yaxındır və Taqorla Möcüz arasındadır; daha doğrusu Möcüzlə Sabir 
arasındadır. Bilirsiniz, Azərbaycanda bir Möcüz adında da şair olub. (Sabir: Hə, 
Mirzəli Möcüz daa!). Möcüz dərdi elə gözəl öyür ki, elə bil ki, özünün  
balasıdı. Dərd şairidir! (Sabir: Sabirçidir dəə o da). (Oxuyur:) Sabir Yanardağ 
özünün “Aqibət” əsəri haqda deyir: “Bizim əsərimizin məqsədi Ordubadinin 
fikirləri çərçivəsində istibdad və istilanı izləməkdir. Əsl vəziyyəti ifadə eləyən 
bədii vəsait əldə yoxdur. Əldə olan vəsaitdən istifadə edərək, nəysə bir şey 
söylənirsə, həyat təcrübəsi ilə birlikdə nəysə ümumi bir təsəvvürə gəlmək 
mümkündür”. Bu Sizin fikrinizdir. 

Sabir: Yəni bədiiyyatda o yoxsa da, həyatda var. 
Safruh: Mən deyirəm: Məncə, Yanardağ yaradıcılığının başlıca qüsuru 

fərəhsizlikdir, ondan sonrakı qüsuru — uzunçuluq, təfərrüatçılıqdır; üçüncüsü 
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— dilin arı-duruluğu qayğısına qalmamaqdır. Bunu mən əvvəl elə düşünürdüm. 
Təfərrüatçılıq-filan, sonra aydın oldu mənə. Onun yaradıcılığında tərəqqi 
İnsandan ayrılır. Sanki insanın iradəsi xilafına yeriyir, yaranır. Hər halda, 
burada Tərəqqinin aparıcısı fərdləşmir, simalaşmır. Ona görə alınır fərəhsizlik, 
işıqsızlıq. Sanki bir tunelə girirsən, ha gedirsən — minlərcə səhifə yol gedirsən 
ki, bir işıq ucu görəsən. Ancaq o görükmür. Hətta tunel qurtarsa da, işıq ucu 
görükmür. Ona görə də sorğu yaranır: Bəs bu həyatın gözəlliyi nədədir, 
nədəndir? Yoxmu? Sabir deyir var — Tərəqqi özünə yol açır. Necə, kimlərin 
əliylə? Bunu da göstər qaranlığı göstərdiyin səbr və genişliklə. Deyirəm bunu 
da göstər — işıq hardadır... Bir oxucu kimi dəə. 

Sabir: Təsəvvür elə ki, bu hələ giriş hissəsidir, beşinci kitabda, bu cür 
kitabda yarımçıq qalıb. Gələcək əsərin özü … Giriş hələ bilinmir 10 cild 
olacaq, 20 cild olacaq?.. Əsərin özü, belə getməynən, yəqin 150-200 kitab 
olacaq. (Safruh gülür). 

Safruh: Yenə deyirsiniz: “Xalq Xeyirə nisbətən Şəri, Həqiqətə nisbətən 
Yalanı və b.k. daha asanlıqla həzm edir”. İndi mən deyirəm: Bunun nyiəsi 
açılmalıydı. Mən bunu “Aqibət”in 112-ci səhifəsinə aid olmaqla 111-cinin 
dalına yazmışam. Burada bir də xırdalayıram. Xalq — təbiətə bənzər bir 
varlıqdır. Ona iradə xas deyil. Həqiqət və Xeyir isə iradə əməlləridir. Şərə, 
Yalana dirsək göstərmək də eləcə — iradə əməlidir. Xırda-xuruş dirənişlər 
təbiətdə də olur və onlar iradə əməli yox, fəhm əməlidir, ya da fiziki 
tərpənişdir. Bunların əsasında mən bir Haray yazmışam, orda Sizin bax bu 
sözünüzdən başlanğıc götürmüşəm. Sabir Yanardağ belə deyir, onun niyəsini 
açmaq. Hər halda, mən öz sözümü orda yazmışam. Sonra. Yenə Sabir müəllim 
deyir: “Dünyadan çoxdan köçmüş Femistoklu təqdir etmək, onun üçün göz yaşı 
tökmək asandır. Bunun özündə belə, istibdadın özünə övliyalardan zireh 
çəkmək cəhdi var”. Aristofanın “Atlılar” əsəri ilə bağlı yada salınır. Hə, yenə 
qabağa gedək. Sabir müəllim deyir: “Həyasız və özünü suçlu bilmək — baş-
tutmaz əhvalatdır”. Bir də mən fikir verib görmüşəm ki, qanmaz adam heç vaxt 
demir ki, mən səhv eləmişəm. Çox belə qəribədir! O elə bilir ki, qanmaz elə 
bilir ki, o səhv eləyə bilməz. Ona görə də qanmazla üz-üzə gələndə qalırsan 
məəttəl! Gülləni ya gərək öz başına vurasan, ya onun (Gülürlər). Deyir ki, 
bağışla, bilmədim, necə ola bilər həm qanmaz olasan, həm səhv eləyəsən?! 
Mənim belə bir deyimim də var. (Sabir əlavə eləyir Mirzə Cəlilin ünlü sözünü: 
“Necəsən qanmayam, atan yansın!” (Yenə gülüşürlər). 

Sabir: Qanmaz səhv eləmir daa?! Yaxşıdı! 
Safruh: Sabir Aristofanın “Atlılar”ında və Ordubadlının “Döyüşən 

şəhər”ində istibdad mənzərələrini araşdırarkən yazır: “Bütün bu uyğun gələnlər 
silsiləsinin müəyyən bir ortaq kökü olmalıdır.” Bir var eradan öncədə 
Aristofan, V əsrdir, neçənci əsrdir — mən bilmirəm. 

Sabir: Eradan əvvəl V əsr. 
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Safruh: Bir də var bizim müasirimiz. 
Sabir: XX əsr. 2500 il arada məsafə — eyni məxrəc! 
Safruh: İndi bunun ortaq kökü olmalıdır… “İndi onun hər şeyi var, o, hər 

şeyə malikdir, amma insan deyil”. Bu söz Asif Atanın Topal Teymur haqda 
dedikləriylə uyğundur. (Oxuyur:) “Dünyada mükafatsız xidmət, cəzasız da 
cinayət yoxdur. Bizi darıxdıran şeydə tarix təmkinlidir... Xidmət etmək 
əvəzinə, şablonla getmək rahatdır. Xidmət — ən böyük səadətdir. Bu şərtlə ki, 
xidməti başa gətirən insani qüdrət, istedad, ilahi bir mənəviyyat sahibi olsun.” 
Xidmət göstərən. “Əgər fələk özü zülm edirsə, Allahın özü yunanlara yeni 
bəlalar göndərirsə, daha haqqı bərpadan, namus və səadəti xilasdan söhbət gedə 
bilməz… İstibdad azğınlığı yox, diktatura qətiyyəti”. Siz ikincini üstün  
tutursunuz. “Meydan Aqamemnonlara deyil, Axillesə verilsəydi belə,  yenə də 
arzuolunan nəticə alınmayacaqdı”. Mən də bunu deyirəm (Safruh özünü 
göstərir). Mən özüm deyirəm. Burada fərqimiz budur ki, Sabir bəy, Siz bunun 
niyəsini bilirsiniz, mən bilmirəm. (Gülüşürlər). Yəni ki, hakimiyyət olsayıdı 
Axillesdə, vəziyyət yenə heylə olacaqdı. Mən də bilirəm heylə olacaqdı, 
Həyatda deyirəm. Əşi, belə dartınmayın, Filankəsi gətirin-gətirməyin — yenə 
heylə olajax dəə! (Oxuyur) “Əsl insanilikdə ruhanilik əsasdır, cismanilik isə 
qaçılmaz təbiətlə bağlılıqdan sürünüb gələn bir ünsürdür”. Sizin fikrinizdir, s. 
168-də. “Aqamemnondan fərqli olaraq, Axilles qənimətə, özünə düşən paya 
ictimai məqsəddən daha artıq əhəmiyyət vermir; Axilles üçün ictimai məqsəd 
və fəaliyyət əsasdır. Axilles xeyrinin mündəricəsi bundadır.” Bu Sizin 170-ci 
səhifədəki sözünüzdür. (Safruh buna öz münasibətini bildirir:) Bu qənaətin 
birinci hissəsi — şübhəli, ən azı — mübahisəli; ikinci hissəsi isə zəif təsəllidir. 
Mən özüm üçün bunu deyirəm. Aqamemnondan fərqli olaraq, Axilles 
qənimətə, özünə düşən paya “ictimai məqsəddən daha artıq əhəmiyyət vermir; 
Axilles üçün ictimai məqsəd və xidmət əsasdır — Axilles xeyirinin 
mündəricəsi bundadır”. Mən deyirəm bu, zəif təsəllidir. Bunu nə məqsədlə 
yazdığımı unutmuşaaam… 

Sabir: Eybi yoxdur, əşi! Diktafona gedir? Onu çıxartmaq lazımdır 
diktafondan. (Kağıza köçürmək anlamında deyir bunu). Məndə də  olsun ki, 
mən onun üzərində işləyim, fikirləşim. Kömək olsun də, mənim gələcək yolum 
üçün. Baxım, görüm orda nə var. 

Safruh: (Dəftərindən Sabirin sözünü oxuyur. Deyirsiniz:)  “Diktaturada 
xudbinlik, nəfs arxa plana keçir. Burada məqsəd — yaradıcılıq və ictimai işə 
xidmətdir. Diktatorun fəaliyyətinə hərəkətverici qüvvə — ideyadır, ictimai  
məqsəddir, müstəbidsə — nəfsinin quludur.” Bu 176-cı səhifədə dediyinizdi. 
Asif Atanı, Sabir Yanardağı oxuduqca düşünürəm: Hərdən türkcə də sözlər 
işlətmək — Azərbaycan dilini yaraşıqdan salmaz! (Gülür). Çünki bu seçdiyim 
cümlələrdə heç bir türk sözü yoxdur. Elə-belə bunu özümçün… 179-cu 
səhifədə yazırsınız: “Həyat, tarix elə qurulmuş ki, mütləq şər qüvvələrə 
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müqavimət göstərmək lazım gəlir. Hər halda, cinayətlər, qəbahətlər dünyasına 
qarşı bir xalq, bir tərəqqi də cəbhəsi gərəkdir. Tarixin bu cür müqavimət 
cəbhəsi Herakllar, Axilleslər, Koroğlular tərəfindən başa gəlir. Axillesdə öz 
qüdrəti ilə birlikdə yarımmüqavimət, Koroğluda isə tam müqavimət müşahidə 
edilir… Herakl Şərə və Xeyirə eyni dərəcədə itaəti, həm də mənəvi müvazi-
nətinin sabitliyi, mənəvi dözümü ilə seçilir — bəşəriyyət kimi”. Amma, belə, 
bu “bəşəriyyət kimi” məsələsində belə bir şey var: gediş gedir, Heraklda, 
qeyrisi də, dahi, mahi gedişin dalınca gedir. Bax məndə elə bir təsəvvür yaranır. 
Bəşəriyyət kimi… Herakl da hərəkət edirsə, deməli, Herakl hərəkət eləmir, 
Herakllar hərəkət eləmir. İndi mən, başqa… 

Sabir: Orda mən, üsul… Məsələn, Fransa Herakl üslubunda getdi, Stalin 
Koroğlu yolunu seçdi… İndi bax mən Qarabağla bağlı təlim-konsepsiya 
verəndə deyirəm Koroğlu üsulu bizə əlverişli deyil, Herakl üslubu götürək. 

Belə. Məndə o “tərəqqi” sözü çox böyük anlamdı, daha ondan böyük anlam 
yoxdur. Tərəqqi — insanın, tarixin, cəmiyyətin, millətin, millətlərin, 
bəşəriyyətin, dünyanın, kainatın sonsuzluğuna, əbədiyyətə doğru bütün xətlər 
boyu boy atmaqdır. Çiçəklənməsi, kamala dolması deməkdir. Yəni bunun 
“elmi-texniki tərəqqi” ilə  əlaqəsi çox zəifdir. Elmi-texniki tərəqqi onun içində 
çox balaca, bir damcı yer tutur. Ən adi təbiətdən tutmuş var pis, var həyat. 
Tərəqqi pisi tullayır, həyatı saxlayır. Tərəqqi... heyvanı tullayır, təbiəti saxlayır. 
Ta o səviyyədə qalmır, təbiətdən keçir mənəviyyata. Mənəviyyatdan keçir ruha, 
ruhdan keçir idraka. Ondan sonra Mütləq məsələsi… 

Safruh: Sonra mən Sizinlə söhbət eləyəcəm o məqamlarla bağlı. Özümçün 
yazmışam “Yanardağ Sabirin yanlışları”. Yenə də. 

 Tarixin naqisliyi məsələsi; 
 Xeyirlə Şəri düzgün sınırlamamaq. Düzgün sərhədləndirməmək; 
 Əsl səbəbə gedib çatmamaq; 
 İfadə dəqiqsizlikləri; 
 Cilasızlıq və s. 
“Heraklın heç olmasa indi səsini ucaltmağa haqqı vardı. Ancaq Herakl bu 

dünyadan umub-küsməyi ağlına gətirmirdi”. 
Sabir: (Sınırlı) Yox ey! Götürür Allah, Evrisfeyi padşah eləyir — görkəmsiz, 

zəif, qorxaq - bu qəhrəmanı da ona  qul verir. (Sakit tonla) O da deyir daha 
Allah onu eləyəndən sonra, mən bu dünyadan nə qanacaq gözləyim. Əgər 
Allahın qanacağı budursa, onun adamlarından ummağına dəyməz ki! 
(Gülürlər). 

Safruh: Sonra: “Ata…” 
Sabir: Bir dəqiqə!.. O “Ata”dır, mən “Ate” kimi yazmışam. Çünki olduğu 

kimi tərcümə eləyirlər, bizdə Ataynan… O huşsuzluq ilahəsidir. Həə, deməli, 
belə, odur ki, Allahın arvadı… Ona cəzanı Hera verirdi. Sonra görür bu kişi 
günahsızdı (Heraklı nəzərdə tutur), sağ baş gora apara bilməz. Onu götür öz 
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aramıza. Yerdə özünə yer tapa bilmədi Herakl!! Allahlar da onu aparırlar öz 
yanlarına. Koroğlunu aparmır! Ki, Koroğlu vurur, yıxır daa…, deyir hə, o 
onlarla dil tapa bilər. Amma… Axilles də tapa bilər. Amma Herakl tapa bilməz 
(Burda Sabirin səsi ustuflaşır, həlimləşir, pıçıltılaşır:) — yanlarına aparırlar… 

Safruh: (Herakl) Orada bir dünyəvi yanlışa da yol verir. Siz onu deyirsiniz. 
O dunyada o deyir, kimeysə rast gəlir, onun bacısıyla evlənmək… 

Sabir: Hə! Malekra Dionera ilə! 
Safruh: Deyirsiniz əslində o da heç Heraklın təbiətinə uyğun deyil. 
Sabir: İndi mən sizə bir şey deyim — Heraklın 12 qoçaqlığı. Deyirəm ki, 

Heraklın 13-cü qoçaqlığı göstərməyə gücü çatmadı. Hər yerdə qalib gələn 
Herakl ailədə məğlub olur. (Safruh gülür: Hə, elədir!). Ona görə də Allahlar 
deyirlər: o ki, ən kiçik yerdə — ailədə yıxılır, gücü çatmır, — onu götürün, 
gətirin bura! 

Safruh: (Oxuyur:) “Ate Heraklın huşunu oğurlayır — bununla da ardıcıl ailə 
qalmaqalı başlayır. (Gülüşürlər). Hə! Bəlkə Yazon — Medeya xəttində ailə 
müşkülünün həll olunmazlığına işarə var? Məsələ ondadır ki, Herakl — 
Medeya ideyası Göylərin göndərdiyi qolda ola bilməz”. Onu Siz deyirsiniz ha! 
Mifdə — var, Sabir müəllim deyir yox, burda olmamalıdır! (Gülür). Çünki 
onun məntiqini bu kişi tutub, deyir ki, burda olmamalıdır. Bu, qəribə bir, 
cəsarətlə sevən və dərin ağıl işidir. (Oxuyur:) “Məsələ ondadır ki, Herakl 
əjdahanın başlarından birini əkdikcə, yerindən birinin əvəzində daha çox baş 
çıxırdı. Heraklın başları kəsməsi — əjdahanın təhlükəsizliyini artırırdı”. 
(Gülür). 

Sabir: Şərin başın kəsdikcə şər qaynayıb daşır, artır! 
Safruh: Onların mifi də gözəl ağıl işlədib haa!.. Bir yerdə deyir gedib adada 

bilmirəm nələri biçsən, öldürsən, sən filan şeyə nail olacaqsan. Bu da deyir orda 
bir başı kəsir, bir başın yerində çoxlu baş əmələ gəlir. Doğrudan da, Medeya, o 
yerli qadındı, qızdı dəə! İndi mən niyə bunu deyirəm, bizdə dində deyilir ki, 
gedib yezidlərlə vuruşanda yezidin birinin başını kəsəndə yerində 70 baş əmələ 
gəlir. Biz də elə bilirdik ki, bu, bizim ərəblərin uydurduğu bir şeydir, amma gör 
ondan nə qədər, min illər qabaq o əhvalatlar varmış! (Oxuyur:) “Əjdaha kimi 
Şər də, Şər kimi Əjdahalar da davamlıdır, qatıdır, kökü çətin kəsiləndir. 
Deməli, şərə qarşı güzəştli, yumşaq olmaq mümkün deyil”. Buradan nəticə: nə 
Şər mütləqdir, nə Xeyir. Üçüncü ölçü gərəkdir.  Orta — Mütləqdir; ondan, 
deyək ki, sağda Xeyirdir, solda Şərdir. Bu — mənim qurduğum şeydir; 
aşağısından da yazmışam: “Uşaq oyunu alındı, deyəsən”. (Oxuyur:) “Biz o 
kitabı” (Cəfərlə bağlı “İnsan fəlakət içində” kitabını nəzərdə tutur) “yazarkən 
iradəmizin gücü ilə öz imkanlarımızdan geri qayıtmalı olurduq”. Deyir mən 
kitabı yazanda öz qabiliyyətlərimdən bilə-bilə geri qayıtmışam (gülür); bir az 
aşağı düşübdü. 
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Sabir: Mən iddiamın dalında çıxış eləmirəm də, qabaqlamaq istəmirəm; o 
səviyyəyə enirəm, onunla razılaşıram. İndi yəqin öz imkanımın səviyyəsinə 
qalxacam… qalxacam… (Əlini kitabının üstünə qoyub, üzünü qardaşına tutur:) 
Burda, ay Nüsrət, bəşəriyyətin bütün tarixi getməlidir, bütün dünya ədəbiyyatı 
getməlidir, dünya bilikləri getməlidir; insana  aid nə qədər problemlər var — 
hamısı öz ifadəsini tapmalıdır. Mən əvvəlcə bunu 12 cild nəzərdə tutmuşdum. 
Amma 200 kitab olacaq. 

Safruh: (Oxuyur) “Hətta əzəmətli adamların özündə belə, sevgi — çarlığa, 
padşahlığa, sultanlığa qədərdir.  

Sabir: Həəəh! Çarlıq, Sultanlıq, Padşahlıq olan yerdə sevgi ola bilməz ki!.. 
(Safruh davam eləyir: Sevgi daha olmur. Başqa vaxt deyirlər ki…) 
Yorulmusan? (Safruh: Yox, eybi yoxdur, eybi yoxdur!) (Oxuyur:) “Ailəyə, 
övlada, insana, Vətənə, xalqa, əqidəyə qarşı bir anın unutqanlığı ömürdə 
silinməz bir ləkənin yaranması üçün kifayətdir”. Bax, həm də Safruhun bəzi 
haray və cikkələrinə. Bəzən belə hallar mənə təsir eləyir, ona görə… 
(Oxumasını davam etdirir:) “Qətibə, bu gözəl, ağıllı, sağlam, təhsilli, tərbiyə 
görmüş təcrübəli qadın — şər dağarcığıdır”. Siz 223-cü səhifədə yazırsınız “Şər 
dağarcığıdır”. Belə bir dağarcıq, Qətibədən gözəllikdə və bütün sadalanan 
keyfiyyətlərdə geridə qalmayan bir dağarcıq Safruha da tilov atdı bir günnəri.  

Sabir: Öz həyatınla paralel görmüsən də (Safruh: Bəli, bəli!)?  
Safruh: Bəli, bəli! Mən bir yerdə də görmüşdüm axı; mən Sarada, “Solğun 

çiçəklər”də yazmışdım: “O sanki bütövlükdə bir ürəkdir”. Hə, hə! Mənim 
ömrümdə elə bir qız olmuşdu. (Bu, Saraya bənzəyən Qız — başqadı, tilov atan 
deyil. — Safruhun səsdən yazıya köçürərkən elədiyi qeyd: 20.II.24). (Sabir 
gülür). O mənə tilov atan qız son dərəcə gözəl idi. Mənə elə bir şey dedi; 
evlənmək məsələsi. Mən də onda ayrılmışdım arvadımdan. Ancaq onun 
dediyinə hə demək mənim Ocağıma  bir ton su tökmək demək olardı. 

Sabir: Mən deyə bilmərəm sən nə üçün ayrılmısan. Görürsən ki, mən 
deyirəm bütün şərtlərnən ailəni saxlamaq lazımdır.  Buna baxmayaraq, sənin 
ailədən ayrılmağında konsepsiya var. Sən kiminləysə, gözəl olsun, lap az yaşlı 
— evlənsəydin, konsepsiya ölürdü. O saat ölürdü. 

Safruh: Mən onda dedim ki, qız idi onda, indi qadındır, dedim yox, mən o 
Məcnunlardan deyiləm. Heylə dedim. Elə o da hesabını götürdü getdi… Hə. 
Ailə də, düzdür, konsepsiyam var mənim. İndi də müəyyən qədər Herakl kimi 
xidmətdəyəm. (Oxuyur:) “Bəlkə elə itaət göstərməli və fələyin yayını 
çəkməməlidir?” Siz deyirsiniz. Bu Soyluynan Ötkün vaar. Siz onu mənim 
evimdə  görmüsünüz dəə. Mən onları müqayisə  eləmişəm. Soylu çox 
coşqundu. Ancaq Ötkün sakitdir. Məndə də bir heyranlıq hissi var. Yaxşı 
saydığıma heç göz yummaq istəmirəm. Orda o “eqoizm” deyirlər, onu 
tamamilə bir qırağa qoyuram. O gözəlliyi nümayiş elətdirən kim olur-olsun, o 
yaxşı saydığım cəhətləri deyəcəm. Yoxsa mənim elmim yoxdur, biliyim 
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yoxdur. (Burada Sabir telefon zənginə cavab verir; Safruh Nüsrətlə danışır:) 
Doğru deyirəm ki, mənim biliyim yoxdur. Bax, Sabir müəllim izah eləyir. 
Onun biliyi mində, milyonda bir adamda var. İndi elə adamlar var ki, onun 
elmini məndən yaxşı başa düşür; onun ləyaqətini, onun harada nəyə, niyə 
diqqət yetiribdi, o diqqətin kökü hardan gəlir Sabir müəllimdə, bax ona mən 
fikir verirəm, o elm adamı üçün maraqlı deyil; mənim üçün maraqlıdır o. 

Nüsrət: O adamlar təmiz adamlar deyillər. O elm adamı onun bildiyini 
sizdən yaxşı bilir, ancaq xəbisdi, xəbislik qoymur ki, onu desin, ona heyran 
olsun, onu təsdiq eləsin. Amma siz yox! Siz idealsınız deyə, özünüzü nə qədər 
alim hesab etməsəniz də, alim hesab eləməsəniz də, o zilə qalxmış alimlərin 
elmindən siz yüksəksiniz. 

Safruh: Mən onu qəbul eləyirəm. Düzdür. Çünki məqsəd də ondan ibarətdir 
ki, insan yaxşını görsün, yaxşıya doğru addım atsın. Yaxşıya doğru addım 
atdırsın; elmnən yetərlənməsin: mən bilirəm, demək mən yaxşıyam. 
Yaxşılığnan Bilik — ayrı şeydir! 

Nüsrət: Safruh müəllim, məni bir şey çox maraqlandırır: Bunun rəngi qaradır 
daa! Sən zornan denən ağdır! Gözüm görür qaradır da! 

Sabir: Hə, Safruh! Üstün idi… 
Safruh: (Nüsrətə:) Sabirdə elə şeylər duyuram ki, onun onda birini, yüzdə 

birini yarada bilmirəm. Sabir kimdir, fərz eləyək — Sabir Yanardağ kimdir? Bu 
əsərlər əsasında, bir az onun həyatı əsasında — həyat tərzi, necə yaşayır — 
onun əsasında, xəyala gəlmədən, uydurmadan, Həqiqəti görə-görə bir şey 
yazsam, çox ülvi bir obraz yaranar, əbədi bir obraz alınar, ona and içmək olar, 
İndi Azərbaycanda kimə and içəsən?! Məsələn, Səməd Vurğun var, məsələn 
dəə, xalqın çox sevdiyi. Şairdi. Qeyriləri var — Mirzə Cəlil var, Üzeyir var. 
Onların gözəlliyi, böyüklüyü ayrıdı, onlarınkı ayrıdı. Sabir müəlliminki 
bənzəmir heylə şeylərə. Çünki bu kişini filoloq adlandırmaq mümkün deyil, 
filosof adlandırmaq mümkün deyil, musiqiçi deyil. Ya bəs bu nədi? Bunun 
qeyri-adi təyini var — onu gərək tapasan. Mənim ağlıma qəribə şeylər 
gəlmişdi, yəqin ki, haradasa yazmışam bu məndə necə təsəvvür əmələ gətirdi, 
nə təhər adamıdı… Qəribə, bənzərsiz bir şey… Bəlkə ümumdünya mə-
dəniyyətində hardaysa olubdu; mən bilmirəm. Amma mənim nə oxuduqlarımın 
içində, nə də gördüklərimin içində belə şey görməmişəm. (Gülür). 

Sabir: Bir dəfə anam mənə dedi. Məktəbi qurtarmışdım evdəydim, ya da 
qurtarmamışdım, kanikula gəlmişdim. Dedi “Bəlkə sən 12-ci imamsan. 
Vallah… Anam mənə çox da alışmırdı. Qeyd eləyirdi ki, mən, bax 
doğruçuyam. Sonra, mənə bir az istedadlı, zəkalı kimi baxırdılar — 
baxmayaraq ki, pis oxumuşam. Superistedad, superzəkalı kimi baxıblar. Və s. 
Bayaq da danışdım. Çox.. işcil olmuşam. Nüsrət həm o boyda dingin — 
dəyirmanın müdiriydi, texnikum oxuyurdu. Amma… Ağır işləri də birlikdə 
görərdik… Çox da işcil olmuşam. Qapalı olmuşam, zahirən çılğın olmuşam. 
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Qapalı — öz hisslərimə qapalı qalan olmuşam. Sırtıq olmamışam və yadına 
gəlirsə, ay Nüsrət, mənim kimi də utancaq adam da ağlına gəlməzdi — qızarıb 
qalardım. Elədir yoxsa yox? (Nüsrət: Bəli). Mən zahirən deyib-gülənəm, 
ağlağanam. Təsəvvür edin ki, belə… (Safruh: Bunlar azdır!) Ən başlıcası odur 
ki, həyatdan heç nə götürməyə çalışmamışam. Sonra, istəmişəm ki, həyatdan 
götürdüyüm daa, çox nadir sevgi, mülayim görünürəm… Yaxınlaşan kimi bir 
qədər cəzb eləyir, iki, üçüncüdə mənə həyat it leşi təsiri bağışlayır. O qədər 
böyük cazibə!! Dərhal bundan açılmışam. Mən sevirəm və heç bir zaman 
unutmuram. Amma kiçik bir vaxtdan sonra üz çevirirəm. Unutmuram, amma üz 
çevirirəm. Həyata münasibətim belədir. Mən rahatlıq, var-dövlət, imkan 
istəyirəm — ətrafımı zəlalətdən qurtarmaq üçün — özüm üçün yox. Amma, 
bununla belə, sən deyənlərə gəlirəm: özüm də bilmirəm mən nəyəm, amma 
bunların hamısı məni ifadə eləmir. 

Safruh: O dediyiniz o yaxşılıqlar, onlar balaca bir şeydir. Onlar… 
Sabir: Birinci dəfə bu mənimlə bağlı məsələdi, sualdı, mənə elə gəlir bunun 

cavabını ancaq özün verə biləcəksən. Biz onu düşünməmişik dəə, bu nədi, 
kimdi. 

Safruh: Mən bu Ötkünlə Soylunu  müqayisə  eləmişəm. O deyir, bəlkə 
fəaliyyət göstərmək lazım deyil, Soylu çox coşğundu, Ötkün çox ağıla 
əsaslanan bir adamdı. Ağılın ağıl yeri var, amma elə yer var ki, ağıl kara gəlmir 
— coşğunluq gərəkdir, — ağılnan bərabər coşğunluq gərəkdir. Bu Soyluda var, 
Ötkündə o qədər yoxdur. 

Sabir: Mən Ötkünü bir dəfə görmüşəm. Ötkün elmi tutumu olan bir təfəkkür 
sahibidi. O baxımdan, hər halda, hamıdan üstündü, yəni kütlədən üstündü, 
amma Asifçi, Ocaqçı, Mütləqçi deyil. 

Safruh: Hə, doğrudur, onda zəiflik var o cəhətdən. 
Sabir: Bilirsən nədir?.. Bir az qəribəlik də var yəni. “Qəribə” — yaxşı 

mənada yox. Yəni, məsələn, belə ki, giclik eləyir ki, fərqliliyi görüksün. 
Nemətdə də vardı belə hal — Nemət Sükut. O da münasibəti pozdu… Onda 
təxminən belə bir şey vaar… Amma o elmi dünyası onun, həm də təsdiqə getdi 
daa! Mütləqnən Təsdiq bir yerə sığa bilərmi? (Safruh: başa düşmədən “yox” 
deyir). Mütləqdən böyük təsdiq yoxdur! Ancaq o neyləsin, təsdiq onun üçün 
çörək ağacıdır daa! Çörəksiz neyləyə bilərsən?! Ancaq o ona haqq vermir ki!.. 
Mən quzu kimi onun qabağına getmişəm. Heç ömrümdə onlarnan — o iki 
nəfərnən — Fərəhnən idi dəə? Ötkün, Fərəh — heç ömrümdə məni onların 
qabağında olan qədər sakit gördüyün olub? Bir kəlmə artıq-əskik… Nə haqqı 
var ki, məndən üz çevirsin?! Bəlkə mən bir görüşdə vurulmuşam, səninçün 
darıxıram?! Günahım da yoxdur. İndi ad da tapa bilmir ki, Stalindən 
danışmışam. Stalini söymək asandır, Stalin qədər hünərli olmaq çətindir; Stalini 
söymək asandır, o ziyalılıqda olmaq çətin! O elmdə olmaq — özü də təhsili 
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yox, bir şeyi yox! Samouçeniye — özünü təlim var onda. Hansı ixtisas 
sahibləri, akademiklərnən danışırsa — deyək ki, konstruktor Yakovlev. Deyir 
aerodinamikada mən ehtiyatlı olmağa başlayıram! Akademik Kuznetsov — 
morexodnı, deyir sonra özüm çəkindim!.. Dilçilikdə möcüzədi! Ədəbiyyatda 
möcüzədi! Adam buna bir hörmətnən yanaşar. Dünən canavardı, amma canavar 
elə elmli ola bilməz axı! Deməli, onun canavarlığında bir konsepsiya var daa! 
Bax bunları görürsən ey Milli Məclisin üzvlərini — bir nəfər cinayətin kökünə 
getsən əgər, ən yaxşılarıdı hələ onlar, onlar güllədən xilas ola bilər?! Təkcə 
oduku əə, boyunu yerə soxum, sən səs vermisən: burda pensiya 5 “şirvan”, sən 
330 “şirvana” səs vermisən, hər yerdə bütün qapılar da üzünə açıqdı. Nə 
hoqqadan çıxırsan?! Hətta Sabir Rüstəmxanlı deyir bizə mühafizə dəstəsi, silah, 
dubliruyuşşi sastav — olan işlərimizi görsün. 1500 “şirvan” ayda! Hələ Sabir 
Rüstəmxanlı ha… Bəxtiyarı götürək. 100 “şirvan” alır, 230 “şirvan” ordan alır, 
akademiklikdən ayda 100 “şirvan” alır, bir neçə institutda işləyir… Bütün 
qapılar da üzünə açıqdı. Özü də xalq şairidi! 

Safruh: Hə, indi mən nə deyirəm, o aləmləri mən bilmirəm. Mən Soyluynan 
Ötkünü deyirəm. Ötkün ağıl adamıdı, Soylu coşğun oğlandı. Deyirəm ki, belə 
bir məsəl var, deyir ki, “Çəkmə, çəkə bilməzsən — bərkdir fələyin yayı” 

Sabir: Orda yəqin demək istəmisən ki, fələyin yayını bəlkə də çəkmək lazım 
deyil. Ona işarədir. 

Safruh: Bu işarədən onlar haqqında yazdığım söz var. Deyirəm ki, Soylu 
dəli-doludu; gəlir çıxır fələyin qapısına. Yapışır, dartışdırır; Ötkün dartışdırmır, 
bilir ki, əşi, onsuz da çəkə bilməzsən, bərkdi. Amma o bilmir, dartışdırır. 
Zaman keçir, aydın olur ki, bir azacıq aralayıbmış qapını. Bilik ona imkan 
vermir ki, iş görsün. 

Sabir: Mənim bütün həyatım, özümü məhv eləyib, ancaq mənim dartdığım 
nədi — fələyin yayıdı darta-darta dururam. Ayrı işim yoxdu ki mənim! 

Safruh: (Dəftərdən Sabirin sözünü oxuyur:) “Hitlerizmin əsl mahiyyəti onun 
Fransaya hücumu və Fransanın ona göstərdiyi Herakllıqda yox, Hitlerizmin 
SSRİ-yə basqınında və SSRİ-nin ona qarşı başa gətirdiyi Koroğluluqdda üzə 
çıxır. Hitlerizmin əsl mahiyyəti. …Dünyaya sığışmayan Herakl ailə sevinci 
çərçivəsinə sığırdı”. (Sabir özünün bu sözünün yada salınmasından çox xoşhal 
olur: Yaxşıdı ki, əəə!). 

Sabir: Gör, a Nüsrət, ailə sevinci… Bir var ailə sən istədiyin, siz bir-birinizi 
sevib ailə qurmusunuz də. Amma onun, ailəyə gələndə, sevincin dadıydı! 
Ondan böyük hadisə ola bilər?!  …Yox ey! Qanı qaraldıb nə qazandıq ki?! 
Bunun əvəzinə, nə var onunla sevin daa! Sənin nə isə tələbin var, ona görə qan 
qaraldırsan. Qan qaralığı saldın, istədiyin də əldə olunmadı, sevinci də əldən 
verdin getdi! İndi isə 76 yaşlı… Hə, öləcəm, nə olsun?! Halbuki 80 yaşı var, 
amma deyir mən ölə bilmərəm. Bu var haa! (Safruha: Buyur!) 
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Safruh: 257-ci səhifədə İnam Atanın (Asif Atanın) yazısı var — Asif 
Əfəndiyev imzasıyla. Yazır: “Əsərin Heraklla bağlı hissəsində üç özünəməxsus 
geniş konsepsiya var. I. “Göy insaniliyinin” “yer insaniliyindən” fərqi və 
üstünlüyü. II. Bəşərin şərə meyl etməsi. III. Qəhrəmani itaətkarlıq — “Herakl  
itaətkarlığı”. Hər konsepsiyanı hərtərəfli işləyib — bəşər tarixinin 
qanunauyğunluğu kimi təsdiq etmək lazımdır. Bu, böyük idraki nailiyyət olar”. 
Bunu 20 yanvar 1981-ci ildə yazıb. Deməli, Yanardağdan öyrənərək, — mən 
özüm üçün yazmışam bunu. 

Sabir: O şeyin, səhifənin qırağında yazıb? 
Safruh:Yox. Makinada yazdırıb qoyubsunuz oraya, səhifənin içindədir.Belə 

bir cümlə deyirsiniz: “İnsan insanın prototipidir”. Belə bir şey. “Valideyn sövq-
təbiisi təbii duyğudur. İnsan isə ünsüyyət kimi bəşəri keyfiyyətə daim ehtiyac 
hiss edir”. 

Sabir: O biri üzü də var ki, sən elə nə qazanmısansa həyatda — xeyirxahlıq. 
Məsələn. Safruh! Bizim ailədən atam da, qardaşım da əsgərə getdi, 5 il qaynar 
cəbhədə oldu, sağ-salamat da gəldilər. (Burda qardaşlar arasında söhbət gedir. 
Onu ha çalışdımsa anlayıb tuta — yaza bilmədim.) 

Safruh: (Dəftərindən Sabirin sözünü oxuyur:) “Lakin başqa yunan 
əsatirlərində olduğu kimi, burada da Allahlar uzaqgörənlərə insana xidməti, 
yıxılana köməyi yasaq eləyirlər”. 

Sabir: Prometeyə də deyir dəə! Od daşıma! Odsuz insan neyləyə bilərdi?! 
Safruh: “İnsan anlayışı bütövlükdə bəşəriyyəti təmsil edir. Tarix ötəndən 

sonra şərdən heç nə qalmır”. Sabir Yanardağsa yazır: “Böyüklük — insanlar 
üzərində yüksəlməkdə yox, onlara xidmət göstərməkdədir”… Həm də çox vaxt  
simvolların məna çalarları tükənmir. Biri onları bu cür, başqası başqa cür 
mənalandıra bilər. Biz öz ideyamız çərçivəsində hərəkət edirik”. 

Sabir: Kim onu necə mənalandırır mənalandırsın, mən öz ideyamı izləyirəm. 
Safruh: Yəni burda nə yazıçının, nə əsatirin arxasınca gedirəm. Mən yalnız 

öz ideyamı izləyirəm. 
Sabir: Onlar da mənə kömək edirlər. 
Safruh: (Oxuyur:) “Dahilikdən qoy qanmazlıq, qərəz, şər ehtiyat etsin. 

Medeya burda özü Yazona sehrlənmişdi”. Medeya özü sehrkardı!.. Məhəbbət 
onu sehrləyir. Yenə də yazırsınız: “Mərtəbə, sərvət, təltif hələ bir yana, 
peyğəmbərlik, allahlıq tərkibləri də insani düşüncədən aşağı dayanır, çünki 
onların hamısını yaradan insandır”. Çox gözəl fikirdir! Dahi də, peyğəmbər də 
sıravi insanilikdən aşağıdır — ona sıravi insanlığa qalxmayıbsa, qalxsın… Bax 
bu, çox böyük, işıqlı fikirdir. Bax çox adamlar var ki, dahi deyil, istedadlı da 
deyil, heylə savadı da yoxdu… Adi, sıravi bir insan olsa, bu onlardan 
yüksəkdir. (Oxuyur:) “İnsanlıq özündəki zəif, başqalarındakı qüvvətli cəhətləri 
görməkdən başlayır”. Bu da gözəl sözdür! Safruhun da belə bir deyimi var: “Ey 
özünün kölgəsinə, özgənin işığına qarov qardaşım!” “Qarov” bizlərdə gecə 
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görməyən adama deyirlər. Sizdə də deyilirmi bu söz? Ona bəzi yerlərdə “gecə 
qarovu”, “gecə korluğu” deyirlər. Elə adam var ki, axşam qaranlığı gələndə 
gözü görmür; “gecə korluğu” deyirlər ona. (Sabir müəllim bunu elmdəki 
“çöpcüklər, kolbacıqlar” baxışı ilə izah eləyir — mətləbdən yayındığı üçün bu 
parçanı yazmadım).  Elə bir xəstəlik var. (Oxuyur:) “Vəziyyəti əsatir bir cür, 
biz başqa cür məna edirik”. Vəziyyəti yunan əsatiri bir cür görür, mən ayrı cür 
görürəm! Bunu demək — Sabir müəllimin gücüdür! 

Sabir: Sənin böyük sözün hardadır: “Homerdə yol qurtarır, yol da Homerin 
yoludur. Bu deyir ki, əslində yol qurtarmayıb, biz onu axıra qədər gedəcəyik”. 
Hələ olmayıb ey belə! Tuneldi ey! Tunel qurtarır, amma yol qurtarmır. Deməli, 
mənim haqqımda, deyək ki,  bunların əsasında sən monoqrafiya yazası olsan, 
mən bu dünyada o məsələləri  kəşf eləmişəm, sən də məni kəşf eləmiş olarsan. 

Safruh: (Oxuyur:)  “Herakl artıq nə Yerdə — insanlar arasında, nə də Göydə 
— Allahlar arasında naqis dünya ilə yanaşı gedə bilməzdi”. Yəni Herakl burada 
Allahlardan da yüksək tutulur. Ocağın Dost-Doğması Sabirin bu tipli deyişləri 
göstərir ki, onun Asif Ata haqqında hərdən işlətdiyi “O — Allahdır” öygüsünə 
çox da bel bağlamaq olmaz. Yəni Sabir müəllim “O — Allahdır” deyir, əslində 
Allah haqqında yüksək  fikirdə deyil. 

Sabir: Bu Allah o Allahdan deyil. Qərəz! Bir var mənim Asifə münasibətim. 
Bəlkə bu daha böyük münasibətdir. Siznən mən tapışandan sonra — 2005-ci il 
18 martda bir də görüşək. (Safruh: Hə, nolar! Sizin yaddaşınız möhkəmdir). 
Bəlkə onda daha yaxşı sözbət elədik. 

Safruh: (Oxuyur:) “Arqonavtlar”da Hakimiyyət, Qəhrəmani Ləyaqət və 
Səadət problemi üz-üzə dayanır. Medeyaçılıq burada köməkçi ideyadı”. Bunu 
orda ayırırsınız ki, bu ora üzvi şəkildə girmir. 

Sabir: Gedib oraya ki, qızılyunlu qoyun dərisini götürməyə. Yəni o, 
bərəkətdi, millətin bütün həyatıdı, taleyidi, baxtıdı. Onu oğurlayıblar, millətin 
baxtını oğurlayıblar! Onu qaytarır daa! O qızılyunlu (qoyun dərisi) — 
əkinçilikdi daa!.. İstehsaldı, təsərrüfatdı o. Gedir orda… həm də Medeya… 
Medeya — amazonkadı. Yelenanı qaçırmışdılar haa tarixdə, ondan əvvəl 
yunanlar amazonka — onları iberlər kimi verirlər; əslində türk qızıdır o, 
Medeya. Onu sonradan çevirib belə şey eləyirlər. İberlər nəydi böyük türk 
tayfasının qabağında?! Onu şey götürüb qaçdığına görə əvvəlcə Arqonavtlar, 
ona qarşı Yelenanı götürüb qaçırlar. Troya da türklərdir daa! Həm gözəl qızdı, 
həm də o xalqın taleyidi, baxtıdı!.. Bizim baxtımızı götürüb qaçıblar daa — 
yəni Azərbaycan iki bölünübdü. Məmməd Heydərov vardı. Onu, Ordubadidə 
ruslar erməni qızı Esterin əliylə Leylanı oğurlayıblar, çeçen qızı Leylanı 
oğurlayırlar. Bizik daa! 

Safruh: (Oxuyur:) Sabir Yanardağ siqləti — sığmazlıqdır — hətta 
peyğəmbərliyə də. Bu hal (Onun bu halı Safruhu, Soylunu və başqa İnamçıları 
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düşündürməlidir). Biz (məsələn, mən) Peyğəmbər yolunu deyə bilərik, onun 
yolunu yox. Çünki Sabir sırf idraka söykənir, Peyğəmbər isə əsasən İnam 
Duyğusuna (bizdə olana). Peyğəmbər Yolu — daha fərəhlidir, daha uğurludur, 
uğur gümanlıdır. Sabir Yanardağ yolu — İdrakçılıqdır. Peyğəmbərlik 
İdrakçılığı öz içinə alar — cırılmaz; Peyğəmbərlik İdrakçılığa sığmaz. Mən ilk 
müqayisədə belə düşündüm… Sabir Yanardağda zərrə qədər də dinilik yoxdur! 

Sabir: Mən sənə bir şey deyim:  O əsərlər yazılanda Asif hələ Əfəndiyev idi, 
Asif Ata deyildi. 

Safruh: Sabir Yanardağ (İmamverdiyev Sabir Mustafa oğlu) bu ay İnam 
Ocağının ən yaxın yörəsi olmaq istəyini bildirib Soyluya, və özünə “Doğma” 
adını istəyib… Bu heç… 

Dost-Doğma: Yunan toplumuna nə üçün Axillesin deyil, Aqamemnonun 
başçı seçilməsindən danışarkən yazır: “Bəs nə üçün allahlar istibdada, 
ağılsızlığa meydan verdilər? Bu, bəşər tarixi üçün dövlət quruluşunun 
zəruriliyi, əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Dövlət bəşərin ən böyük hadisələrindən, 
kəşflərindən biridir. Əgər o çevrilib antidövlət olmasa… Lakin antidövlət özü 
belə, dövlətsizlikdən üstündür… Allahlar Aqamemnonun tərəfində durmağa 
məcburdurlar… İnsanın zəifliyi, tarixin naqisliyi, antibəşəriliyə meydan ver-
məsi tələb edir ki, hadisələrin başında şər dayansın, Aqamemnonlar 
dayansınlar”. Bayaqkı fikrin davamıdır. Bayaq deyirdiniz ey, Axilles olsaydı, 
yenə belə olardı…” 

Sabir: Bax, məsələn, Hegel də deyir, Engels də deyir ki, “insan öz təbiəti 
etibari ilə xeyirə xidmət edən, yaxşılıq edəndir” fikrinə nisbətən “insan öz 
təbiəti etibarı ilə pisə meyl eləyəndir, şərə xidmət eləyəndir” fikrində daha 
böyük məna var. Çünki şər vasitəsiylə  xeyirə impulslar verilir. Şər xeyirə 
impulslar verir...  Yaxşı, mənim bütün bu yazılarımda müəyyən dərəcədə 
Marksizmə meyl varmı? 

Safruh: Yox. Hər hansı bir doktrinaya  meyl yoxdur, yalnız o, bayaq 
qardaşınıza dediyiniz ümumbəşərə aid olan hər bir şey saxlanılmalıdı. Həmin 
ideya. Heyrətamiz dərəcədə… 

Sabir: Bəşəriyyətin təxminən dörd min problemi qoyulub  həll olunur. Bax, 
o üç kitab oxudun dəə “Fəlakət”dən. O üç kitab bir problemdir ki, bəşəriyyət 
fəlakət burulğanında boğulur. Orda, o kitabda bir qədər Belinski izi tapmaq 
olar; burda heç kəsin izini tapmaq olmaz. 

Safruh: Hə, orda bir qədər var. Amma mən yenə deyirəm ki, Belinskini 
müəyyən bir dairə hesab eləmək olar özü üçün. Sabir müəllimi dairə hesab 
eləmək olmur, eləyə bilmirəm mən. Yəni deyək ki, barama qurdu kimi, toxudu, 
bitdi. 

Sabir: Bunlardan sonra mən 30 ildi özümütəlim keçirəm… O türk, Osmanlı 
tarixiylə bağlı kitab səndədi daa? 
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Safruh: Hə, məndədi, ancaq heç oxumamışam. 
Sabir: Hayıf! Oxumaq lazımdır! Soyluda kitab var — maddə və kainatın 

quruluşu haqqında; bir dənə cilddi. Dünyanın bütöv kosmoloji tərtibi var orda. 
Sən “Osmanlı” kitabındakı din tərkiblərinə baxma. Özünüzü Mütləqdən, 
Asifçilikdən azad eləyin, sonra əsərə baxın. Siz o saat onunla müqayisə 
edirsiniz. Tutalım, sən onu bir əsr əvvəl oxuyursan, onda heç Mütləq yoxdur. O 
adam, onu yazan adam heç Asif Atanın adını da eşitməyib. Özünüzü o qədər 
qurutsanız, heç nə alınmaz. Sənin bildiyin özündə qalır. Kosmologiyanın o 
kitabdakı qədər (bunu çox vurğu ilə deyir, əlini stola döyür) izahı heç yerdə 
yoxdur, Ambarsumyanda yoxdur, Sednikdə yoxdu, Şmitdə yoxdu. Bu kitab o 
boyda kainatın tərtibin verir… 

Safruh: Heylə yerlərə mənim ağlım getmir; mən oxumamışam o kitabı. O 
(Soylu) oxuyub əsəbiləşib. 

Sabir: Nahaq əsəbiləşir! Nəysə, mən pis vəziyyətdə qalıram. Mən sizə yaxşı 
bildiyim kitabları verirəm. (Safruh: yaxşı eləyirsiniz…). Yox, gör nə deyirəm. 
O adam onu tərtib eləyəndə onu hesablamayıb ki, Soylu bundan narahat olacaq, 
Asif Ataya uyğun gələcək-gəlməyəcək. O bildiyini deyir. Sən onun o hissəsini 
tulla. Xalis kosmoloji baxımdan bunun… O elmlə deyir, sonra deyir, bax gör 
bizim “Quran”ımız bunu vaxtiylə necə deyib!  Heç o hissəsini hesaba alma. 
Onu demədən deyir ki, maddənin və kainatın təsviri budur. Siz də “Quran”a 
qayıtmayın dəə! Əsər qalır ki, yerində! Nə bilim, insan heç kəsə, insan Allaha 
da borclu deyil. Mən sənə sual verirəm. Asif Ata 1933-cü ildə anadan olub. Bu, 
XX əsr. XX əsri də çıxıram. XX əsrə qədər, XIX əsrə qədər kainat mövcud idi 
daa?! Onda Allah olub-olmayıb? (Safruh: Yəqin ki, olmayıb). Deməli, Allahsız 
dövrün də öz keçid yolları olub daa! İndi ancaq Atanın simasında Allah qədəm 
qoyur? Elə qəbul eləyək. 

Safruh: Yox. Mən bilmirəm o nə məna daşıyır, amma yaradıcı Allah yoxdur, 
düzmü deyillər, bilmirəm onumu soruşursunuz? 

Sabir: Yox ey, demək istəyir ki, “Quran” Məhəmmədə Göydən gəlib, ona 
görə də Yerə aid, Göyə aid, insan biliyinə aid hər şey onda var. Mənim üçün isə 
“Quran”, ən yaxşı halda, realizlərlə (?) ibtidai fikirdir. Mən özümü “Quran”a 
pərçimləmirəm. Asifi də… İki Asif var: biri mənim (vaxtilə) yol getdiyim, 
böyük bir Asif. Elə bu Nüsrətin gözünün qabağında onun Allah, o necə oldu 
Allah oldu. O, rəhbər idi, Allah deyildi. Sonra, bundan başqa hər gün qulağına 
pıçıldamışam ki, ə, Hegel səviyyəsində dünyanı xilas eləmək olmaz. Super 
dahi. Sonra dedim dahi də olmaz, Peyğəmbər; ondan sonra qəhrəman. 
Qəhrəman həm dahi, həm peyğəmbər olar. Dedim yox, Allah! Allah da belə. 
Bu yerə kimi Allah olub, dünya xilas olmayıb. Bu heç bir şeyə sığmayan Allah 
olmalıdır, Mütləq… Bunu mən hər gün səhər-axşam qulağına pıçıldamışam. 
Özünə demişəm ki. Yerdə, tarixdə Allahı rəmzləşdirən ən böyük səbəb (?) 
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Zərdüşt və bizim Muğamlardır. Mənə qədər o nə bilirdi ki, Zərdüşt nədir? 
Dünya ədəbiyyatı İnstitutunda, rusca oxuyub orta məktəbi. Orda Zərdüştdən 
dərs deyirdilər?! Onlar Muğamatı bilirdilər?! Özü də bir az sazı dınqır, dınqır 
bilirdi daa! İndi Muğamatı, Muğamatın fəlsəfəsini, böyüklüyünü, Mütləqliyini 
açan Asifə bərabər ikinci adam var?! Var?! Hamısı məndən keçib daa… 

Safruh: Olar, ola bilər. 
Sabir: Mən Asifi qəbul eləyirəm. Mən o Asifə görə gəlib sizi tapmışam. 

Sizin simanızda, o körpələrin — Safnurun simasında, Uluruhun simasında, 
Nurtəkinin simasında, Üstünün simasında, Göylünün simasında, sənin simanda, 
Soylu bir qədər başqa cürdür! 

Safruh: Hə. Elədir! 
Sabir: O sizdə olan onda yoxdur. Onlarda ayrı şeylər var. Onların simasında 

mən müqəddəslik görürəm, dayanıram. Və sizdən Asifə qayıdanda, siz 
ürəyinizdə Asifi necə yaşadırsınızsa, heç cürə mən ona zədə vurmaq gümanını 
yaxın buraxmıram. O sizin qəlbinizdə necədir — artırmadan, əskiltmədən, o cür 
də həm hörmət bəsləyirəm, həm də onu qoruyuram. O səddi keçmirəm. Buna 
bir də üç ildən sonra qayıdarıq!.. Bəs Soyluda nə var? O olmaqla bərabər, 
Asifdən sonra Mütləqçi hakim kimi çıxış eləmək vaar! O da o bakirəliyi 
pozur!.. Sizdə olan müqəddəslik… Çünki hakimiyyət hissiynən… (Safruh: 
müqəddəslik tutmur). Bəlkə mən düzgün seçməmişəm? Məsələn, mənim üçün, 
böyük qardaşımdı (Nüsrəti göstərir). Onunla mübahisə eləyib çılğınlıq 
göstərərəm. Səni görən kimi isə sənin böyük ağsaqqallığın… Qabağında 
dayanıram. O ağsaqqallıq ikinci heç kəsdə… Asifdə də yox idi, məndə də 
yoxdu. Asif Mütləq idi, ağsaqqal deyildi, heç cürə deyildi! Səninlə mən bir 
yerdə bir-birimizə oxşayırıq. Bu adamı güllələmək lazımdı, xətası var, güllə-
ləmək məqamı gələndə oturub ağlayırıq. Daha onu güllələmirik. Biz 
güllələmirik, oturub ağlayırıq. Sən ağlamaqdan başqa, o murdara əlini də 
vurursan; çirkini də təmizləyirsən, yuyundurursan da. Mən çalışıram ki, onunla 
daha, təkrar heç bir zaman rastlaşmayım. Amma sən dayanıb onu təmizləyirsən. 
Bax, sənin ağsaqqallığın bundadır. O murdar — ölümə layiqdir, — sən nəinki 
ağlayırsan, nəinki güllələmirsən, — oturub onu yuyub təmizləyirsən. (Safruh: 
Hə, məndə var…). Səndə olan bu… heç birimizdə yoxdur. O birilər isə… bax, 
Safnur, Uluruh, Üstün, Nurtəkin, Göylü — bu beşi isə sizin ruhunuzdan 
qopmuş bir güldülər, çiçəkdilər! Və onlar çox zəif görükürlər. Ən zəifi deyək 
ki, Göylüdü, Göylü də qüdrətlidi!.. O boyda güc var ki! Hətta o ürək! Orda, 
deməli, mən özümü götürürəm, siz onlarla qaynayıb qarışmısınız… Mən 
sevinirəm ki (təmaslarımızda fasilə) bir az böyük olur. Çünki özümü saxlaya 
bilmirəm — ərköyünlük eləyirəm… (Safruh gülür) Qızın üzünü sığallayıram, 
bağrıma basıram. Bu da o çiçəyə… Zərifdi axı! Xətt qoyar, zədə gətirə bilər!.. 
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Amma buna sevinirəm ki, qayıdıram daa! Bir dəfə gələndə… Görürəm indi, 
Üstün zəng elədi, özümü saxlaya bilmədim. Elə-belədə mən soyuğam, görən 
kimi yadımdan çıxacaq ki, mən soyuq olmalıyam… Üstündə nə var?! Hərarətli, 
hakimiyyətliknən bərabər, hamıya baş çəkəndi — mənim kimi. (Safruhun saata 
baxdığını görüb:) Hə, qorxursan vaxt keçəər? 

Safruh: Saat 8-in yarısında mənim evimdə olacaq Safnur. Hə, (oxuyur:) 
“Deyirlər səadət saçan və kamil ailədə məhəbbət əsasında iki bir olur. Lakin biz 
burada, hətta allahların təşkil elədiyi ailədə də bunu bütöv şəkildə görmürük” 
(Sabir: Mən deyirəm onu?) Hə. (yenə oxuyur:) “…Məcnun öz Leyli gümanında 
yanıldığını görür. Leyli qızların yaxşısıydı. Lakin Məcnun onunla bütövlüyə 
çata biləcəyi gümanında yanıldığını görür”. 

Sabir: Mənim də ağıllı vaxtlarım olub aaa!… 
Safruh: Sabir Yanardağı — İnam Ocağının Dost-Doğmasını buraya qədər 

oxuduqdan sonra onunla bağlı 6 tapmacanı özüm üçün açdım: Evlənməməsi, 
DTK-ların daim onu izləməsi, Onun ölkə başçılığına çağırılması, Qloballığı, 
Özünəinamı, Adamların ondan qaçması. Bunların hamısının açmasını mən sizin 
yaradıcılığınızda və şəxsiyyətinizdə gördüm özüm üçün. Hamısını!.. 

…Gəlirəm (dəftərindən öz sözünü oxuyur) Sabir Yanardağa.  Ona ad 
verməyimiz, onu bu adın üstündən oynatmağımız — onun ziyanınadır. O, 
böyük şəxsiyyətdir; ad vermək — onun səlahiyyətində olmalıdır; hər halda, o 
— Adverənlər kastasına layiq bir tarixi sima siqlətinə malikdir… Məncə, təkcə 
onun irsini qoruyub, artırıb, xalqa və sabaha çatdırmağın özü ümumbəşəri və 
müqəddəs bir iş sayıla bilər. Sabir Yanardağ yaradıcılığı o qədər böyük işdir ki, 
heç bir böyük şəxsiyyət, istedad onu özünün “ikinci işi” kimi başa gətirə 
bilməzdi. Bu — ömür işidir, şəxsiyyət aqibətidir. Hətta mən belə deməkdən də 
çəkinmirəm ki, Peyğəmbərim İnam Atanın (Asif Atanın) Özü də belə bir 
yaradıcılığa başlasaydı, Öz Ocağını yarada bilməzdi. Yəni yalnız onunla 
məşğul olardı. Yəni bu, elə böyük hadisədir ki, başqa işlərlə bərabər onu 
aparmaq olmaz… (Yenə oxuyur:) Sabir Yanardağ nahaq düşür padşahlıq 
iddiasına. Onun işi, irsi — padşahlıqdan dərindir, ucadır, genişdir, 
mürəkkəbdir. O, yalnız hansı padşahınsa ən gözəl məsləhətçisi ola bilər — 
ikilikdə: O və padşah birlikdə olanda verir ona məsləhətini; padşah onun 
məişətinə yardımçı olur, Sabir də öz Ulu İşini davam etdirir. Məncə, cəmiyyət 
həyatında Sabir Yanardağ iştirakının ən uğurlu biçimi bu ola bilərdi. Məncə, İn-
sana, İnsaniliyə dair Sabirin bilmədiyi bilgi yoxdur. O, bütün ülviliklərin əsl 
yiyəsi, ən azı — yandaşı, təşnəsidir. 

Sabir: Telefonda bəzi yerlərini oxumuşduz daa? 
Safruh: Hə. (Dəftərindən Sabirin sözünü oxuyur:) “Nə qədər ki, insanlıq 

ilahi vəziyyətə yüksəlmir, allahın mövqeyində dayana bilmir, onun içərisindən 
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çıxan istedadlı, güclü şəxsiyyətlər, heç olmasa özləri üçün, bu mövqeyin 
qayğısına qalmır — şər meydan sulayacaq”. 

Sabir müəllim deyir (Safruh dəftərindən Sabirin sözünü oxuyur:) “Madam ki, 
Axilles təkin adam da haradasa özünü itirir, fəryad qoparır, deməli, 
qəhrəmanlıq mütləq vəziyyətdə deyil, — başqa sözlə, özündən zəifə qarşıdır”. 
(Sabirin gözəl öyünücü gülüşü eşidilir). “Belə ki, əslində qəhrəmanlıq yoxdur. 
Çünki kamil adam güclüyə qarşı eləyə bilmədiyini zəifə qarşı etməməlidir: 
birinə gücü çatmadığına, digərinə həmin səbəbdən haqqı olmadığına görə…” 
(Yenə Sabirin həmin gülüşü: Yaxşıdı əə! Nə gözəl demişəm!). Bir yerdə də 
göstərirsiniz ki, Axillesin üstünə çay, nəysə gəlir. 

Sabir: Skamandr — dağ çayları. 
Safruh: Orada Axilles  əməlli-başlı sıravi insan kimi qorxur. Biz bir dəfə 

burda Babəkdən danışdıq. “Onu sümük-sümük doğradılar, o da cınqırını 
çıxartmadı…” Mən deyirəm: A qardaş, qoy canı ağrıyırsa çığırsın, eybi yoxdur. 
Soylu deyir ki… Axilles də orda qorxur axı! Orda çaylar onun üstünə gələndə.. 
Düzdü, o təhlükə fantastik bir şeydir. Ancaq şəxsin özünün qorxusu da sıravi 
insan qorxusudur… Safruhun sözu var: “Güclüyə gücüm çatmır, gücsüzə əlim 
qalxmır”. 

Sabir: Gör nə qədər yazmısan!.. Yəqin imkanın olduqca çap olunacaq 
bunlar? 

Safruh: Hə, bunlar Ocağın gələcəkdə, qüdrətli davamı, Soylu kimi da-
vamçıları olacaqsa, bizim qəlbimizin gözəllikləri qalacaq, insanlara gərək 
olacaq… (Yenə oxuyur:) Sabir Yanardağ: “Lap olsun Homer” deyir. Sabir 
deyir: “Şər — idrakdan və mərdlikdən qorxan şeydir”, “ölümün üstə şığımaq 
məhv yox, xilas olmaq üçündür.” “İnsan döyüşçüyə, xalq orduya çevriləndə 
dastan “Ares övladları” kəlamı işlədir” 

Sabir: Ares — müharibə Allahıdı dəə, Allahın oğludu. 
Safruh: (Oxuyur:) “Patroklu həlak etmişdilər. Cavabında Hektoru 

öldürdülər. Lakin ölüm vaqeəsi Patrokldan əvvəl başlamışdı, Hektorla da 
qurtarmayacaqdı. Ona görə də vəziyyət daha dərindən düşünməyi tələb edir”. 
“Patroklkimilər müstəqil yox, Axilleslərin yanında fəaliyyət göstərərkən nəticə 
verən adamlardır”. 

Biz — İnam Ocağının Evladları — İnam Atanın yanında və Atasız… 
“Patroklun dəfn mərasimi Axilles dostluğunun təsdiqinin bariz ifadəsidir”… 
Gəldik hara? Gəldik sona. (Dəftərindən oxuyur): 
“Sabir Yanardağ deyir: “Deyirlər, həqiqəti buradan (yüksəklikdən yıxılanda) 

daha yaxşı görmək mümkündür. Lakin bu fikir xırdalar — mərtəbə deyilən 
solğun şey üçün yarananlardan ötrüdür. Ruhən böyüklərə isə bəşər həyatının 
bütün mərtəbələrində ancaq həqiqət var — buna qarşı duran hər şey puçdur”. 
Elə adamlar var dəə! Böyüklük taxtından düşməyincə həqiqəti görmürlər. 
Amma Sabir müəllimin o atmacasından nə çıxır? Yəni ordan yıxıldığına görə 
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həqiqəti dərk eləyənin həqiqəti dərk etməyinə mən inanmıram! — deyir! Düz 
deyir! Bax, o cəhət var. İnsanın ağlını böyütmə qəhrəmanlığı var. Bir də bir 
“bəşərin antibəşəriliyi” deyirsiniz (Gülüşürlər). “Ehtiyac isə bəşər həyatının, 
tarixin bu gününə qədər müşahidə edilmiş ümumi mənzərəsidir”. Deməli, 
Safruh, özünü üzmə!.. 

“Ehtiyacın insan, hünər, idrak üzərindəki hakimiyyəti nə qədər imiş! Bunu nə 
cəllad əməliyyatı, nə istibdad, nə istila məşəqqəti, nə də inkivizisiya 
oyunbazlığı ilə müqayisə etmək olar. Ehtiyac əzir, inildədir (bayaq dediyim 
sözdür  haa), uladır, fəryad qopartdırır, zəlil hala salır və rüsvay edir” 
Ehtiyacdan, demək, əclaf şər yoxdur. 

“Odisseylikdə şərin qanunlarını nəzərə almaq, gerçəkliklə tuş gəlmək, 
məntiqi pozulmuş həyatda nizamlama qətiyyəti var. Axilleslikdə isə qəh-
rəmanın  gözündə üfüqdəki işıq qamaşdırıcıdır. O burada bir möcüzə görür”. 

Görək, görəəək, sonraa… (Oxuyur:) “Sabir Yanardağ: “Axillesdə 
“Odisseylik” yoxdur, o, öz təbiətindən, ülvi məqamlarından enə bilmir. 
Odisseydə isə “Axilleslik” də var. Bu cəhət gerçəkliklə  qaynayıb-qarışan 
Odisseyi hamının biri olmaqdan ayırır, şər dünyasının sakini olmaq kimi 
rüsvayçılıqdan, cinayətkar həyat tərzindən xilas edir. Tərkibində “Axilleslik 
olan Odisseyin həyatda nizam tapması bütöv bir ibrət məktəbi yaradır”. 

Misilsiz səhifələr! Könül okulu! (Yəni qəlb məktəbi, idrak məşqləri, ərdəmlik 
bələdçisi! Var ol, ey Dost-Doğmamız! Ey Böyük  İnsanımız! Yanardağ 
Sabirimiz!.. “Dini təəssüblərdə əzab — müqəddəsliklə, ülviliklə, ən azı 
günahların təmizlənməsi ilə izah edilir. Dinin işarə verdiyi müqəddəslik isə 
böyüklük deyən sözdür. Çünki din yaranmışları böyüyə-kiçiyə yox, günahlıya-
günahsıza bölə bilər. Allah yaradanların artığı-əskiyi yoxdu, dinsizi-dindarı, 
mömini-asisi, qüdsisi-batili və s. var”. 

“Biz yeri gəldikcə Odisseyə aid sifətlərə qayıdacağıq. Bizə ideyanın tam 
qavranılması lazımdır”. Bura mənim üçün maraqlıdır ki, qarşındakı əsəri 
qavramısan; əsərdən o yana keçir: “mənə ideyanın tam qavranılması lazımdır. 
Bu, izahedilməz bir istəkdir, ulu bir şeydir. 

“Bu izi itmiş, məntiqi pozulmuş, şər dünyasında adam incitmədən ömür 
sürmək nadir xoşbəxtlikdən başqa böyük də hünərdir… Müşkülü Axilles açdı, 
Troyanı isə Odissey fəth etdi… Odissey məhz naqis dünyanın mahiri, 
qalayıxanıdır, xoşbaxtıdır… qələbə insan yox, naqisliklər üzərində çalınmalıdır. 
İnsan üzərində qələbə əslində öz-özünü məhv etməkdir”… 

Sabir: Hər halda bir görüş az imiş. Bu söhbət bir görüşə sığmırmış… 
Safruh: Belə. Mənim burda qeydlərim qurtardı…. İndi Siz, Sabir müəllim. 
Sabir: Deməli, mənim burda diqqətimi cəlb eləyən, bəzi, məsəlçün, sözlər 

var… 
Safruh: İndi onları mən demək istəyirəm. 
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Sabir: Onlar mənim üçün maraqlıdır və faydalı olardı. Ona görə mütləq… 
bunun da bir surəti çıxarılıb mənə verilsə, bax bunu da …çıxarılıb mənə verilsə, 
dönə-dönə ona baxaram, diqqət yetirrəm. 

Safruh: Mən belə deyirəəm. “Bəşər Xeyirdən çox şəri, Həqiqətdən çox 
Yalanı həzm eləyir”. Amma Tərəqqi var… 

Sabir: İndi gəlin belə eləyək, vaxta qənaət… Yığışdıra bilərik, yoxsa hələ 
danışırıq? 

Safruh: Yox, mən əsas sözlərimi  deyirəm… Amma Tərəqqi var… Axı bu 
Tərəqqi təsəlli vermir. Təsəlli vermir… İnkişaf eləyir, filan eləyir, gəlir Qərb 
ölkələrinin inkişafına çıxır. 

Sabir: Yox, onda siz o Tərəqqiynən Şərqin, Qərbin inkişafını qarışdırmayın, 
o başqa şeydir. 

Safruh: Yox! Şərq-Qərb məsələsi deyil. Lap bizdə, lap mən qonşunu 
götürürəm. Fərz eləyək ki, bu gəlir onun malını, mülkünü qarət eləyir… Bax o 
xanlıq dövründə o bura hücum eləyib, bu ora… Misal üçün deyirəm. O, bir 
abad mülk yaradır. Sonra bu… 

Sabir: Tərəqqi belədir: heyvanlıq sürünür. Amma getdikcə elə kütlə gəlir 
çatır ki, planetdə, heyvanlıqdan tam ayrılmaq imkanı yaranır. 

Safruh: İndi ona gedilmir axı! 
Sabir: Yox, indi “gedilir-gedilmir” — o başqa söhbətdir. 
Safruh: Sonraa… mən ayrı söz deyirəm. Siz Axilles üzərində həddindən 

artıq dayanırsınız… 
Sabir: Belə! Məən özümü müdafiə eləməyim, siz də məni silməyin. Onu, 

məsələn, bir-birimizi başa salmağımız, anlaşmağımız prosesdir. Onu prosesin 
ixtiyarına buraxaq. Sən dedin o sözü — mən də eşitdim. Hər dəfə rast gəldikcə 
bunu işləyərik… 

 
*  *  * 

 
(Söhbətimiz burda kəsilir — özümüz belə elədik; daha doğrusu, Sabir 

müəllim onu daha uzatmaq istəmədi. Aşağıdakı qeydi ertəsi gün mən öz 
evimdə eləmişəm:)  

Safruh: 19 Günəş ayı, 24-cü il, İnam Evi. Sabir müəllimlə elədiyim bu 
söhbəti nəzərdə tutduğum söhbətin təxminən bir hissəsi hesab eləyirəm — 
həcmcə çox hissəsi, amma mənim ona deyəcəyim sözlərin, ondan soruşacağım 
mətləblərin burada ifadəsi yoxdu. Mən ondan soruşasıydım ki, nə üçün 
“bəşəriyyət Xeyirə nisbətən şəri asanlıqla həzm eləyir”; bunun niyəsi üzərində 
daha ətraflı dayanmalıydı o, mənim zənnimcə və biz bunu ikilikdə, Sabir 
müəllimin aparıcılığıyla, mənim  də narahatlığımı bildirməyimlə çözməliydik. 
Sonra. Mən deməliydim ki, mən özüm üçün aydınlaşdırmalıydım kt, Sabir 
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müəllim çıxış yolunu nədə görür. O, “nədə görür” məsələsini araşdırmalıydıq. 
Burada mənim yanğım var və bir də mənim belə bir fikrim var: Mən həm Sabir 
Yanardağı oxudum, həm Atanı — İnam Atanı oxumuşam və mən görürəm ki, 
daha doğrusu, mənim görümümdə belədir ki, Sabir Yanardağın axtarışları gəlib 
çıxmalıdır Asif Atanın peyğəmbərliyi məsələsinə. Peyğəmbərlik odur ki, o, 
məsələləri həll eləyir, məsələlərin həlli yolunu göstərir. Əgər bu yol “yalanı 
daha asan həzm eləyən bəşərdə” baş tutmursa belə, başqa yol yoxdur, çünki 
elmi üsulnan, elmi gedişnən əmələ gələn tərəqqi əslində Sabirin özünün 
dediyini də vermir və Safruhun dediyni də vermir. Mən ona görə orada Qərb 
sivilizasiyasının — Batı uyqarlığının  adını çəkirəm ki, orada insanlıq Sabiri 
dəhşətə salan hallara gəlib çıxıb, həmin Tərəqqinin yoluynan. Və orada sanki 
insan tükənir, o, ilan ki, qabığını dəyişmə zamanı gəlir — canı çıxır gedir, 
qabığı qalır. İndi mənim yanlış, ya doğru təsəvvürümə görə, aldığım bəzi məlu-
matlara görə, bilgilərə görə, Qərbdə insan o vəziyyətdədir; daha doğrusu 
İnsanilik. Onun qabığı qalıb, canı çıxıb gedib. Ona görə də Qərb sivilizasiyası 
— Batı uyqarlığı, mənim ağlımca, insanlığı mədəni, kraxmallı, texnologiyalı 
ormana qaytarır. İnsan ormana qayıdır. Bəşərin, insani bəşərin, daha doğrusu, 
böyük humanistlərin, bu yolda canı çıxan, gözü çıxan, ömrünü qoyan və 
insanlığın o böyük, ali, Sabir Yanardağların da yüksək qiymətləndirdikləri 
dəyərləri yaradanların əməyi zay olub gedir, onların yaratdıqları puç olub gedir. 
İnsan ormana qayıdır sanki. Deyə bilərlər ki, qayıdış yoxdur, gediş yalnız 
irəliyədir. Ancaq İrəliyə — ormana! İrəliyə — Ormana! Gediş ona oxşayır! Bu 
orman əvvəlki orman olmayacaq! Əvvəlki ormandakı bəzi gözəlliklər burada 
kraxmalnan əvəz olunacaq, küçələrin düz xətlə çəkilməsiylə əvəz olunacaq, 
divarların şirlənməsiylə əvəz olunacaq, idman yarışlarının fısqırıb Göyə 
çıxmasıyla əvəz olunacaq!.. Bunları isə nə Sabir öyübdü, nə keçmiş böyük mü-
təfəkkirlər öyüblər; nə də mənim qəlbim əsla bunları öymür! Yatmır onlara! 
İnsanın qəlbi Batı uyqarlığının — Batı sivilizasiyasının gedişiylə qəribliyə 
düşür. Hər halda, mənim ağlımın, könlümün yetkinlik səviyyəsi mənə bunu 
deyir. Bəlkə bu, gedişin insani həqiqətini görməməkdən irəli gəlir? Ola bilər! 
Mən öz eşqimin, öz şəxsi istəyimin bu cürlüyünü görürəm, dərk eləyirəm, 
amma o böyük, ali həqiqəti Asif Ata — İnam Ata məndən yaxşı dərk eləyərdi. 
Mənə elə gəlir ki, Ata mənim  qəlbimin harayını heç olmasa, qismən haqlı 
sayardı. Sabirlə mənim bu söhbətim — bir hissədi. Elə bil ki, dörd paydı, onun 
dörddə üçündə Sabirin gözəl araşdırmalarına, bənzərsiz araşdırmalarına mən 
heyranlığımı bildirdim. Amma onun üçdə biri həcmcə, dörddə biri olan o biri 
yarısı, o biri hissəsi — o edilməmiş qaldı. Mən Sabirə öz, ruhani, doğma 
etirazlarımı, ehtiraslarımı, axtarışlarımı hələ bildirə bilmədim. Burada Sabir də 
yorulmuşdu, ancaq həm də məsələ gəlib mükaliməyə, fikir alış-verişinə çıxanda 
Sabir müəllim müəyyən qədər gərginlik göstərdi. Ona görə söhbəti  yarıda da-
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yandırdıq. Amma mən güman eləyirəm ki, biz onu davam elətdirəcəyik, əgər 
davam elətdirməsək, mən öz qəlbimin həqiqətiylə gedəcəm! 

 
Atamız var olsun! 

 
18 Günəş (I ay), 24-il, Atakənd. 

(18 mart 2002. Bakı). 
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SUNUŞ 
 

Safruhun (Safruh Atalının – Əliyev Elman Ağa oğlunun) 
"Yeni Oğuz Sözü", "Oğuz yönü", "İnama Doğru (Haraylar)" 

kitabları haqqında 
 

Bu kitablar "Mütləq" anlayışı və məzmunu ətrafında yazarın orijinal 
düşüncələrindən – deyimlərindən yaranmışdır. 

Yazar "Mütləq"in fəlsəfi, qnoseoloji, ontoloji anlamlarını, episte-
mologiyasını bir qırağa qoyur; əski və yeni Hind və Batı fəlsəfələrindəki, 
habelə "dünya dinləri" və ya "səmavi" deyilən dinlərdəki, hətta özünün mənsub 
olduğu Mütləqə İnam (İnam Ata – Asif Ata) fəlsəfəsindəki və ruhaniyyatındakı 
yozumuna toxunmur. İnsanın Yer üzərində, yaxud başqa bir planetdə 
yaşaması zərurətindən çıxış edir. Bu zərurətin özü də növün (insanın) öz 
içindən gəlir, ondan qıraqda belə bir zərurət yoxdur. Bu da təqdim olunan 
kitabların varlıq haqqında elm deyil, varlığa münasibət olduğunu göstərir. 

Yazarın baxışında Mütləqin tərifi-təyini belə səslənir: İnsan - 
yaşamalıdır. Mütləq – müzakirə olunmayan, son, daha doğrusu ilk, ilkin 
dayanacaqdır, başlanğıcdır; ondan o yana heç nə yoxdur. Mütləq o nöqtə və ya 
məqamdır ki, hələ nə yaxşı var, nə pis. İnsan – yaşamalıdır. 

Bu zərurətə xidmət (kömək) edən tərpəniş müsbət (+), zərər verən tərpəniş 
isə mənfi (-) işarələnir. Yazar "Atam-Mütləqim-Peyğəmbərim" deyə üz tutduğu 
İnam Atanın (Asif Atanın) Mütləqə verdiyi tərifin yerinin yalnız bundan sonra 
gəldiyini söyləyir (həmin tərif aşağıda veriləcək). Çünki "anlam" (məna) 
deyilən şeyin varlığı yalnız İnsana bağlıdır; İnsandan kənarda ("İnsansız 
dünyada") hər şey öz Anlamını itirir: nə baş verir versin; isti olsun, soyuq 
olsun; sonlu olsun, sonsuz olsun; tikan olsun, çiçək olsun; ölsün, qalsın... 

Əgər indiki meyarlarla əxlaqsızlıq sayılan tərpəniş "İnsan–yaşamalıdır" 
Mütləqinə müsbət xidmət edirsə, o – əxlaqdır, məqbuldur; ona mənfi təsir 
edirsə – əxlaqsızlıqdır; indiki meyarlarla zorakılıq sayılan tərpəniş Mütləqə 
uyğundursa – məqbuldur, yaxşıdır – nəticə etibarı ilə. Ailəyə və ailəsizliyə, 
millətçiliyə və kosmopolitikliyə, dinçiliyə və dinsizliyə, dövlətçiliyə və 
başıpozuqluğa, sinfiliyə və sinifsizliyə, qütbiliyə (Doğu-Batı) və qütbsüzlüyə 
və s. və i.a. baxış da bunun kimi. Ancaq bir an belə unutmamalı: Söhbət ayrı-
ayrı hallardan, çətin, mürəkkəb vəziyyətə, "ekstremal" şəraitə düşənlərdən 
deyil, bütövlükdə növün (insanın) varolma şərtindən gedir. İnam Atanın 
Mütləqi yazarın məntiqinə burada qoşulur: "Mütləq – bugündə nişanələriylə, 
əbədi Sabahda bütöv varlığıyla aşkara çıxan, nisbi hadisələrin daxilində 
yaşayan, ancaq onlara sığmayan, onları özlərindən kənara çıxarıb özünə 
yaxınlaşdıran, Dünyaya, Həyata, İnsana Ali Daxili Qüvvə, İstiqamət və Meyar 
olan bir Qüdrətdir". (Asif Ata. Mütləqə İnam, Bakı, 1999, s. 68). Bu o 
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Mütləqdir ki, Dünyanı, Həyatı, İnsanı, eləcə də Yaxşını və Pisi (ənənə ilə 
desək: Xeyiri və Şəri) onların artıq var olduqları halda götürür. Həmin bu 
Mütləq o Mütləqə müsbət işarəli xidmət edir, xidmətin necəliyini müəyyən 
edir; bu Mütləq iş başındadırsa, o Mütləq yaşayır. 

Yazar İnam Atanın İnsana verdiyi tərifi qeyd-şərtsiz qəbul eləyir: "İnsan – 
özündə Mütləqilik gəzdirən, bu səbəbdən də Şəraitdən, Mühitdən, Cəmiyyətdən 
üstün olan, Mütləqiliyə can atan və Mütləqləşməyə qadir olan Ruhani 
varlıqdır". (Asif Ata. "İnsanilik" Kitabı, 817-ci Həqiqət). 

"İnsan – yaşamalıdır" adlanan Mütləqə xidmətin müəyyən şüuraltı 
strukturu var. Yazarın kitabları, özəllikcə sonuncu ikisi bu struktur əsasında 
qurulub: öncə insana inam və bu İnamın qaynağı – Atası – İdrak və İradə yiyəsi 
olan gerçək Şəxsiyyət; sonra onun ətrafı – Ocağı; sonra xidmətin hədəfi 
(məqsəd) – İnsan; sonra hədəfin öz sifəti – Utanc (Həya – bütün mənəvi-ruhani 
dəyərlərin ortaq adı); sonra hədəfin ünvanı və müəyyənliyi – Ulus, Yurd 
(Vətən, Millət); sonra hədəfin öz yaradıcılığı (fəaliyyəti) – Tərbiyə; həyata 
baxışı – Gözəllik; işə, tərpənişə baxışı – Döyüş; sonra onun ağlında həyatın 
modeli – Sənət; sonra dünyaya baxışı – Doğu – Batı və sonuncu – onun 
Fərdiyyəti (özüm). 

Yazara görə, Həqiqət – "İnsan–yaşamalıdır" Mütləqinə (tələbinə-
imperativinə) xidmətin adıdır. Yaşantının, sözün, işin, duyğu'nun həqiqiliyi 
bununla ölçülür. İnsanlar (Bəşər) fərdlərə, ailələrə, millətlərə, yurdlara 
(Vətənlərə), dinlərə, təriqətlərə, dövlətlərə, irqlərə, ixtisaslara, cinslərə, yaşlara, 
istedadlara, qabiliyyətlərə və s. bölünürlər. Özlüyündə bunların heç biri nə 
Həqiqətə yaxınlıq deməkdir, nə Həqiqətdən uzaqlıq. Həqiqətə baxışda "özüm–
özgə" meyarı rədd olunur. Həqiqətə (Mütləqə) xidmətin, Həqiqətə uyğunluğun 
bütün üslubları, tərzləri, çalarları, temperamentləri nəzərə alınmadan Həqiqətin 
bütövlüyü (İnam Ata tərifindəki Mütləqliyi) mümkün deyil. Buna görə də yazar 
bəşərin "optimal sayı" barədə düşünür (Oğuz yönü, s. 148). 

Hər bir kəsin fərdiyyəti var və ya olmalıdır və ya, ən azı, bu – yaxşı hal 
sayılır. Hər bir kəsin fərdiyyəti varsa və bu nə dərəcədə gərəkli və dəyərlidirsə, 
sayından, rəngindən, coğrafiyasından, bədən, üz-göz quruluşundan asılı 
olmayaraq, hər bir millətin də özümlüyü, bənzərsizliyi ("mentaliteti") var. Bunu 
nəzərə almaq – Mütləqə (İnsana) xidmət etməkdir, bəşərə yaramaqdır. (Bax: 
"Millətçilik anlayışı", Oğuz yönü, s. 259, 322). 

Yazar fəlsəfələri, elmləri, dinləri, təriqətləri (bölücülük, düşmənçilik 
qəsdiylə yox, idrak azadlığı axtarışıyla yaradılmışları) – bəşər yaradıcılığı sayır; 
onların yaradıcılığa, idraka yasaq qoyma cəhdlərini rədd edir, damğalayır. 
(Bax: "Dayaq nöqtəsi" içsəsi; Oğuz yönü, s. 39; "İmam Xomeyni..." harayı, 
orada s. 209; "İsa Yusif oğlu" içsəsi, orada. s. 428; İslam, yenə orada, s. 432 və 
b.k.). Habelə, "İdrak" adıyla, başqalarının düşüncələrini yasaqlayan, bəşərin 
tarix yollarındakı uğurlarını danan, qaralayan, minbir qurban bahasına əldə 
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edilmiş mənəvi-ruhani dəyərləri tapdayan baxışlara qarşı üsyan eləyir. (Bax: 
"Nitsşeçilik", "Freydçilik", "Bəhailik" – Oğuz yönü, müvafiq olaraq s. 108, 
132, 195; "Krişna şüuru" – Ataya Doğru, s. 20.); ümumbəşəriliyi həm sağdan 
("Ağa–Nökər–İnsan" – Oğuz yönü, s. 148), həm soldan ("Yolayrıcı" – Oğuz 
yönü, s. 149) olan hücumlardan qoruyur. 

Yazar bütün dinləri, millətləri, dövlətləri, vətənləri ümumbəşəriliyin 
üslubları sayır. Dinin millətçiliyə, siyasətə tabe edilməsini, müxtəlif dinlərin 
bir-birinə qarşı qoyulmasını barbarlıq adlandırır; bütün din və millət 
mənsublarını insaniliyi öz din və millətlərindən yüksək tutmağa çağırır, bunu 
dinə və millətə ən yaxşı xidmət sayır. ("Kilsə və məscid bir meydanda canbir 
qəlbdə yaşaya bilər, ancaq İnsanlıq meydanında!" – Yeni Oğuz Sözü – YOS – 
s. 335; "Din milliliyin ünsürünə çevrildikdə dinsizlik yaranır və yeni dinə 
ehtiyac yaranır" – YOS, s. 348; "Dini dinə qarşı qoymaq – dinsizlik, yəni 
qanmazlıqdır" – YOS, s. 353; "Düşmən "sivilizasiyalar" – sivilizasiya 
düşmənləridir" – YOS, s. 347; "Zərdüştün Ardvisura Anahitası özüm-özgə 
tanıyır, yaxşı-pis tanımır!.." – YOS, s. 342; "Zərdüştün Ardvisura Anahitası kor 
bir millətçi başçıdan çox da irəli getmir. O, güc verir – yalnız özününkülərə! 
Sevir – yalnız özününküləri! Özgələri isə o yalnız yamanlayır" – YOS, s. 343). 

Din insanı ucaltmalıdır, onun belini, boynunu əyməməlidir; din insanı 
aldatmamalıdır, onun diqqətini özündən yayındırmamalıdır; din insanın 
duyğularını yasaqlamamalı, yaxşıya yönəltməli, tərbiyə edib ucaltmalıdır; din 
mənsublarının sayı cüzi olmalı, milyonlara, milyardlara çatmamalıdır; say 
çoxluğu ilə öyünmək – dinin ölümüdür... Bu fikirlər yazarın kitabları boyunca 
keçir. (Bax həmçinin "Diz çökmək barədə" – Oğuz yönü, s. 430; "Qəlbindən 
öpürəm", "Ən Uca" və b. harayları, – İnama Doğru kitabında). 

Allahın insan idrakına qarşı qoyulması, insana, onun idrakına yasaq, 
inamsızlıq – yazarın xüsusilə güclü müqavimət göstərdiyi məsələdir. Bütün 
dinlərin, o cümlədən və (islam ölkəsində yaşadığı üçün) ən çox islamın bu 
qüsuruna qarşı mübarizə onun kitablarının ən qabarıq cəhətlərindən biridir. 
("Məhəmməd insanı öz Allahına qurban elədi"; "Məhəmməd insanların 
allahlarını əllərindən aldı, yoğurdu-yapdı, özü üçün bir Allah yaratdı", "Allahı 
əlindən alınmışlar alçalmaya bilməzlər" – YOS, s. 357; "Quran Məhəmmədin 
həm də şəxsi faciəsidir – burada o, öz Allahının ölümünü də təsvir etmişdir"; 
"33-cü surənin açması: Mənim Allahım baş tutmadı, başınıza çarə qılın!" və b. 
– YOS s. 358). Bunun üstündə yazar təqiblərə uğramışdır (Bax: "İslamın səsi" 
qəzeti, 13 mart 1993, "SAF  RUH  Safruh" yazısı); rus-sovet imperiyasının 
təzyiqlərinə qarşı əhval yaradıb yaydığına görə isə 60–70-ci illər 
Azərbaycanından dissident adı qazanmış 13 nəfərdən biri olmuşdur. (Bax: 
"Avropa" qəzeti, 3-9 iyun, 2000). 

Dinə, ruhaniliyə (mistik, mömin yaşam və inam tərzinə) qarşı yasaq 
qoyulmasını da yazar həqiqətsizlik sayıb rədd edir. ("Bircə", "İnamçının 
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Dinçiyə məktubu" – İnama Doğru kitabında – s. 31, 32); "Korlar üçün abe və 
ya Qiblələr", "Dinçilər, Dünyaçılar" – Oğuz yönü, s. 145, 146). 

Dünyanı simalı görmək istəyən, simalılardan ibarət istəyən yazarın bu 
yöndəki devizi budur: Ulus'al biçim, kişisəl içim. (Formaca milli, məzmunca 
bəşəri). ("Türküm, başqa xalqlara xəyanət hesabına sənə xeyir vermək istəyən 
övladını özündən sayma, qəbul eləmə onun xidmətini!"; "Türküm, sən də 
xalqsan, başqaları da. Başqalarını sevməyən türkə bel bağlama, inanma, 
türküm, kor say sən onu! O sənə düşmən artırar" – YOS, s. 455; "Ruslaşan türk 
rusla doğmalaşarsa və türklə yağılaşmazsa, "atdan qəlbi" olar". Rusun əlindəki 
çörəyə görə ruslaşan türk – itə tən olar. Rusa döndüyü halda rusla 
doğmalaşmayan, türkə yağılaşan türk isə "itdən alçaq olar" – orada, s. 456). 

Dünya, Həyat, Bəşər özünün bütöv, dolğun təcəssümünü bütün insanların, 
bütün millətlərin, bütün konfessiyaların, bütün düşüncə tərzlərinin qovşağında 
tapa bilər. Bu əlvanlığın bir ortaq, birləşdirici şərti var ki, bu onların ayrı-
ayrılıqda hər birindən yüksəkdir: İnsani İdrak. İnsani və İdraki! Fərd–Ailə–
Millət–Vətən–Dövlət–Cəhət–Din–Fəlsəfə–Başqa görüşlər, düşüncələr... 
("YOS-um əlimdə bütün qitələri, bütün ölkələri, bütün elləri, tarixin və 
dünyanın bütün sənətkarlarının iş otaqlarını – özlərinin yol yoldaşlığıyla – 
gəzib-dolaşmaq istərdim – alnım açıq, başım uca: mən heç kəsə özümdən boya 
vurmamışam, ağa qara, qaraya ağ yaxmamışam; heç kəsin əməyini, ləyaqətini 
danmamışam. 

Ancaq mövqe universallığına söz vermirəm. Mövqeyim bəllidir: 
İnamçılıq (Asifçilik) – Mütləqçilik – İşıqçılıq – Həyaçılıq; harda, nədə olur-
olsun – istər Doğuda, istər Batıda, istər Güneydə, istər Quzeydə; istər 
müsəlmanda, istər xristianda, istər hinddə, istər çində, istər Afrikada, istər 
Avstraliyada; istər rusda, istər farsda, istər ermənidə...". Oğuz yönü, s. 459). 

Həqiqət bunların hamısından keçir, Mütləq bunların hamısında yaşayır; 
bunlar yaşayırsa, Mütləq (İnsan) – yaşayır. "Biz bəşəri Zərdüştə, Buddaya, 
İsaya, Məhəmmədə çağırmırıq – cəbhələşməyə çağırmırıq – birliyə çağırırıq";  
"İnsanların bir bölüyü Buddaçı ola bilər, bir bölüyü İsaçı, bir bölüyü 
Konfutsiçi, bir bölüyü Məhəmmədçi, insanların hər bölüyü bir millətdən ola 
bilər, bu – onların bir-birini sevib anlamasına mane olmaz – hər biri öz yolunu 
Hürmüzd işığıyla işıqlandırarsa" – Oğuz yönü, s. 405, 410). Bunların hər biri 
özündən böyük, artıq, yüksək olan Anlamı (Mənanı) yaşadır; özündən böyük 
Anlamı yaşadan – İnsanı yaşadır. "İnsan – yaşamalıdır" tələbi beləliklə 
gerçəkləşir.  

Bunda Fərdiyyətin üzərinə çox böyük yük düşür. Yazar fərdiyyəti 
Həqiqətin Yiyəsi deyə öyür, özünün bir sıra haraylarını belə fərdlərə ünvanlayır 
("Ən Uca", "Mütləq Həqiqətçinin Aqibəti", "İnsan Qəlbinin Dedikləri", 
"Safruhun Diptixi", "Safruha xoşbəxtlik yoxdur", "Həqiqətin Yiyəsi" və b.k. – 
İnama Doğru kitabında). Heç kəsdən heç nə gözləmədən, ummadan Həqiqətin 
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təəssübünü çəkmək – başqalarından heç bir kömək olmazsa, bu yolu təkbaşına 
tutub getmək. Haray çəkənə hay verən olacaq – bəşər ölməyib, dünya boş deyil.  

Mütləqin də dediyi budur. 
Yazar insani mübarizənin Peyğəmbərlik vüsətini qəbul edir, alqışlayır, ən 

yüksək insani gərginlik sayır, ancaq möcüzəçiliyi, fövqəlbəşər varlıqlar, 
fövqəltəbii qüvvələr, fövqəlidrak yaradıcılıqlar haqqındakı əfsanələri rədd edir, 
bunun Mütləqə, İnsana, Peyğəmbərlik halı kimi yüksək insani təzahürlərə ziyan 
verdiyini dönə-dönə vurğulayır ("İsa'nın xəstələri sağaltması, ölüləri diriltməsi 
barədəki əfsanələrin hamısı real həyatda baş vermiş hadisələr olsa belə, bunlar 
Onun Peyğəmbərliyinə dəlalət eləmir. Çünki ən möcüzəli həkimlik də yalnız 
həkimlikdir – peşədir, sənətdir, ixtisasdır – Peyğəmbərlik deyil" – Oğuz yönü, 
s. 409; "İsaya dedilər: "Möcüzə göstər!" Suyu çaxıra çevirdi. Ataya dedilər: 
"Möcüzə göstər!" Suyun özünü göstərdi. Birinci halda gözbağlıcaya bənzər bir 
şey alındı, ikincidə insanın gözü açıldı, möcüzənin əsl ünvanı göründü" – YOS, 
s. 453). Yazar peyğəmbərlərin "möcüzə göstərməsini" (tarixiliyi bir yana 
qoysaq) onların kütləyə, obıvatelə bac verməsi adlandırır. 

Yazar 1975-ci ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Mütləqə İnam 
Ocağının mənsubudur (Evladıdır). Bu Ocaq mərhum filosof, tənqidçi, Mütləqə 
İnam adlı dünyabaxışı yaratmış, İnam Ata (Asif Ata) adı ilə tanınan, 1979-cu 
ildən özünü Peyğəmbər elan etmiş Əfəndiyev Asif Qasım oğlunun 
(25.IX.1935–05.VI.1997) adıyla bağlıdır. Bu Yolun öz fəlsəfəsi var, onun da 
adı Mütləqə İnamdır. İnam Ata (Asif Ata) tərəfindən yaradılmış bu fəlsəfəyə 
görə, Dünya, Həyat, İnsan öz Anlamlarından yaranıblar: Dünya – dünyalıqdan; 
Həyat – həyatlıqdan, İnsan – İnsanlıqdan. Dünyalıq, Həyatlıq, İnsanlıq əzəli, 
əbədi, sonsuz və kamildir. Onların daşıyıcıları tamamilə ölsələr də, anlamları 
(mənaları) qalar və özlərinə yeni təzahür biçimləri taparlar... 

Bu İnama söykənən yazarın yaradıcılığı həyat eşqiylə doludur, oxuyanın 
qəlbini həyata inam və sevgiylə isidir, dünyanı bütün əlvanlığı və genişliyi ilə, 
zamanı bütün sonsuzluğuyla sevdirir. Onun əsərlərinin bu hava ilə nəfəs 
almasından başqa da hər üç kitabında ayrıca, "yaşamaq eşqi" anlamına gələn 
"Gözəllik" boğçası (bölməsi) var. 

Yazar öz əsərlərinin janrını da özü yaratmışdır. O, 15 mindən artıq deyim 
(aforizm biçimli, aforizm tutumlu söz) yazmaqla Azərbaycan ədəbiyyatında 
deyimi müstəqil janr səviyyəsinə qaldırmış, onu adda-buddalıqdan çıxararaq, 
ardıcıl düşüncə, məzmun ifadəçisinə çevirmişdir. Bundan əlavə, özünün 
"İçsəs", "Haray", "Cikkə" adlandırdığı janrları da yaratmışdır. Bunlar 
deyimlərdən ibarət, kiçik ölçülü (0,5–3 kitab s.) əsərlər olub, adətən ardıcıl 
inkişaf etdirilən süjetlərdir" (qurma-qurama, kompilyasiya, təsadüfi deyimlər 
qomu deyil). Müəyyən bir mövzu deyimlər vasitəsiylə qoyulur, inkişaf etdirilir 
və bitirilir. İçsəs, Haray və Cikkələrdəki hər bir deyim həm nisbi müstəqilliyə 
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malikdir, həm də tərkibində olduğu əsərin (miniatürün) bir parçasıdır, 
məzmunun ifadəsində öz yükü var. 

İçsəs – yaşamla yazar arasındakı ülvi uyarlıq məqamını, sonsuz, çılğın 
fərəhli ehtizazı ifadə edir; Haray – vaxtı ötməkdə olan, insanların isə 
görmədikləri, görə bilmədikləri, görmək istəmədikləri son dərəcə önəmli həyat, 
mənəviyyat məsələlərinə diqqəti yönəldir; Cikkə – əsla gözlənilməyən, ayıb 
sayılan, buna görə də baş verməsi qeyri-mümkün sayılan, insanların ümid və 
inamlarını qırıb tökən olayların baş verdiyi hallarda yarana (cikkə çəkilə) bilər. 
Haray və Cikkə mütləq yazarın qarşılaşdığı, ona şəxsən dəxli olan olaylara 
reaksiya kimi yarana bilər – konkret həyat faktları kimi, onların üzərində, 
onların əsasında. Bunlar həcmcə kiçik olsalar da, məzmunca son dərəcə 
tutumlu əsərlərdir. Məsələn, "Tələsməklə çıxarılmış nəticələr" cikkəsi (Oğuz 
yönü, s. 32) bütöv bir Muğam, bitkin bir Simfoniya çəkisinə malikdir. 

 
* * * 

N ə t i c ə: Dünya, Həyat, Bəşər özlərinin bütün əlvanlığı, mürəkkəbliyi 
ilə qəbul edilməli, əlvanlığa, mürəkkəbliyə fərəhli fakt kimi baxılmalıdır. 
Həyata bir rəng, bir rəqs, bir ünvan, bir nəfəs gətirməyə çalışmaq gərək! Heç 
bir rəngin solmasına, rəqsin sönməsinə, nəfəsin kəsilməsinə, ünvanın itməsinə 
dözmək olmaz, bununla barışmaq olmaz. 

Yazar öz haraylarını bu yöndə çəkir: 
İnsanın uca tutulması, İnsaniliyə səcdə, Torpağa, Günəşə, Havaya, Suya, 

Ormana, Canlı-cansız aləmə, Dünyanın o başına sevgi, sayğı, qayğı – yazarın 
əsərlərinin də, hazırda Bakı şəhərində yaşatmaqda olduğu İnam Evinin 
(Məbədin) də carı, devizi budur. Doğma ünvanla yanaşı, Dünyanın insana 
yaxın, uzaq guşələri; Dünyada insanın bildiyi-bilmədiyi, anladığı-anlamadığı 
guşələr var. Ancaq Dünyanın İnsana yad, yağı, yabançı guşəsi yoxdur əslində. 
İnsanların duyğu və düşüncələrində bu yəqinlik olmalıdır – əli qələm, dili uca 
söz tutan hər bir Yer Oğlu bunu anlatmalıdır insana. 

Dünyada ümumbəşər, ülvi bəşər harayı çəkilmir. Dünya bu motivi siyasət 
yalanına bulaşdırıb; millətlərdən, dinlərdən, qütblərdən, cəhətlərdən, cinslərdən, 
yaşlardan, baxışlardan... bir-birinə düşmən cəbhələr quraşdırıblar; ağ qaraya 
qarışır, yaş qurunun oduna yanır. Bu gedişlə bəşəri insani yöndə inkişaf 
etdirmək, millətləri çiçəkləndirmək, bir-birinə yaxınlaşmalarına yaramaq, 
dinləri yaşatmaq, qütblərin (Doğu, Batı...) müxtəliflik gözəlliyinə yetmək – onu 
anlatmaq, sevdirmək olmaz; bu gedişlə Yer üzündə əhali sayını "optimal-
laşdırmaq" da olmaz... (Bax: "Bəşərin Keçmişi", "Atın Bildiyi", "Ayının 
Oyunu", "Quran və Qıran", "Uluruh və Oşo", "Din və Dünya", "İçəri və Üzəri", 
"Safruhun Ruh Üstə'si", "Ülvi Bəşər", "Amal Məqamı", "Üzücü Axtarış", 
"İnamçının Dinçiyə Məktubu" və b. – İnama Doğru kitabı). 
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İnsan isə – yaşamalıdır! Gediş ona xidmət etməyə yönəlməlidir. Yazarın 
təqdim olunan kitabları bu uca Amala alovlu çağırışdır. 

Elmi səpkidə çatdırdığımız bu məzmunların hamısı yazarın Deyim, İçsəs, 
Haray və Cikkələrində dolğun və parlaq obrazlarla, ehtiraslı və yanğılı dil ilə 
ifadə olunmuşdur. 

Aşağıda nümunə üçün yazarın bir İçsəsini, bir Harayını və bir Cikkəsini 
veririk.(Bunlar bu kitabdakı “Safruhun “Ruh Üstə’si” içsəsi, “Bəşərin keçmişi” 
– harayı və “Öldür bizi, İlahi!” cikkəsidir). 

 
30.IX.-8-X.24- il 
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ATA—OCAQ GÜNSIRASI 
 

(Təqvim) 
 
1 Mart 1979-ildən başlanır. Aylarda günlərin sayı Miladda olduğu kimidir. 
 

 
A Y L A R: 

 
Günəş (I ay) — mart 
Çiçək (II ay) — aprel 
İşıq (III ay) — may 
Şölə (IV ay) — iyun 
Od (V ay) — iyul 
Qürub (VI ay) — avqust 

Ata (VII ay) — sentyabr 
Xəzan (VIII ay) — oktyabr 
Yağış (IX ay) — noyabr 
Sərt (X ay) — dekabr 
Qar (XI ay) — yanvar 
Köçəri (XII ay) — fevral 

  
 
 

 
H Ə F T Ə N İ N   G Ü N L Ə R İ: 

 
Arzu (1-ci gün) — bazar ertəsi 
Ümid (2-ci gün) — çərşənbə axşamı 
Dözüm (3-cü gün) — çərşənbə 
Mərhəm (4-cü gün) — cümə axşamı 
Qismət (5-ci gün) — cümə 
Murad (6-cı gün) — şənbə 
İnam (7-ci gün) — bazar 

 
 
 

G Ü N S I R A N I N  Ü N L Ü   G Ü N L Ə R İ 
 
1 Günəş — Yeni İl Mərasimi, 25 Çiçək — Ruhani İdrak Günü Mərasimi, 1 
Şölə — Evlad Günü Mərasimi, 5 Şölə — Ata Sonevini Ziyarət Günü,  1 Qürub 
— “Müqəddəs Ziyarətgah Günü” Mərasimi, 25 Ata — Ata Günü Mərasimi, 13 
Yağış – İnam Evi Günü Törəni, 27 Sərt — Ruhani Səfər Günü Mərasimi, 6 
Köçəri — Ailə Günü Mərasimi. 
14 Günəş — İnsanilik bayramı, 13 Şölə — Xəlqilik bayramı, 12 Ata — 
Şərqilik bayramı, 12 Sərt — Bəşərilik Bayramı. 
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“Oğuz yönü” kitabının 
 

İÇƏRİSİ* 
 
 

Önsöz əvəzi  
YANĞISINDA  OLDUĞUM…………………......................... 
 
Birinci boğça: İNAM  ATA…………………………………… 
 
Cövhər (İçsəs) …………………………………………. 
İnam Ata və Mahatma Qandi (İçsəs) ………………... 
Ruhani Birlik (İçsəs) …………………………………… 
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“Adam insan olsaydı…” (Haray) ……………………… 
Sonuncumu, Birincimi? (İçsəs) ………………………. 
Atalıq və Bilginlik (İçsəs) ……………………………… 
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5 
 
19 
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41 
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43 
44 
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Ocaq və intizam (Haray) ..……………………………… 

 
47 
 
49 
56 
57 
58 
61 
62 
62 
63 
64  
 
65 

                                                      
* Janrların göstərilməsi üçün əlavə olunur – orada janrlar göstərilmə-
mişdi. 
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Sevgi (İçsəs) ……………………………………………. 
          Saflıq eşqi (İçsəs) ………………………………....... 
 Ailə sorağında (Haraylar) ……………………………... 

1. Ailə işığı……………………………………….. 
2.  Ailə harayı ……………………………………. 
3.  Bala sevgisi……………………………………. 
4.  Gedəm görəm…………………………………. 
5.  Ailə və Dolanışıq……………………………… 
6.  Ailə və Bədən…………………………………. 
7.  Zamanüstü deyim……………………………… 
8.  Ailə – İmperiya…………………………………. 
9.  Ailə və Cəmiyyət………………………………. 
10.  Ata və Bala……………………………………… 
11.  İstedad və Məişət……………………………... 

Qandiçilik (İçsəs)………………………………………… 
Sokrat (İçsəs)……………………………………………. 
Nitsşeçilik (İçsəs)....................................................... 
           Gəlişmə birliyi (Haray)………………………............... 
           Maraqlı – maraqsız (Haray) ..................................... 
           Savaşlar (Haray)……………………………………….. 
Freydçilik (Haray)………………………………………... 
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82 
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99 
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Həyat və “Ölüm” (İçsəs)………………………………..... 
Anama məktub (İçsəs)…………………………………… 
Kifayət bacımın fotoşəkil  
      albomunda gördüklərim (İçsəs)…........................ 
Korlar üçün abe və ya Qiblələr (İçsəs)………………… 
Dinçilər, Dünyaçılar (İçsəs)……………………………… 
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Ağa – Nökər - İnsan (İçsəs)……………………………… 
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Yolayrıcı (İçsəs)…………………………………………… 
 

140 
141 
 
143 
145 
146 
147 
147 
148 
148 
149 
  
 

 
Dördüncü boğça: UTANC…………………………………….. 
 
Cövhər (İçsəs)…………………………………………….  
Həyat və Mənəviyyat (İçsəs) ………………………….. 
“Dahilər anası”, Varlılar aşnası? (Haray) …………….. 
Nümayişçilər (Haray) …………………………………… 
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151 
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166 
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167 
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169 
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173 
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Beşinci boğça: YURD,  EL……………………………………. 
 
Cövhər (İçsəs)……………………………………………. 
Abemiz (Haray)…………………………………………… 
Qarabağlar (Haray) ……………………………………… 
Bəhailik (Haray) …………………………………………. 

 
177 
 
179 
180 
195 
195 
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Müqavimətsizlik fəlakəti (Haray) ………………………. 
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A doğma ləçər! (Haray) ………………………………… 
“Maraqlı dairələr” (Haray) ……………………………… 
İmam Xomeyni... (İçsəs) ………………………………….. 
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Azərbaycan oğulları (Haray) …………………………… 
Mənim təklifim (Haray) ………………………………… 
Dil bilimi (İçsəs) ………………………………………… 
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196 
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218 
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Cövhər (İçsəs) ………………………………………….. 
Dirsək (Haray) ………………….................................... 
 

  
231 
 
233 
235 
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Bənzərsizlik harayı ……………………………………... 
Gedib-gələnlər (Haray) ……………………………….... 
Türk və İngilis (Haray) …………………………………. 
Abemiz (Haray) …………………………………………. 
Millətçilik anlayışı (Haray) ……………………………… 
“Qədim türklər” (L.Qumilyov)… (Haray) ……………… 
Qumilyov “türkçülüyünün” astarı (Haray) …………….. 
Qumilyov tapmacaları (Haray) ………………………… 
Seçmə yarpaqlar (İçsəs) ……………………………….. 
Köləlik təbliği (Haray) …………………………………… 
Sirkə tündlüyü (Haray) …………………………………. 
“Ördək, Balıq və Xərçəng” nağılı (Cikkə) ……………. 
Tozanağa və Boğanağa qarşı! (Haray) ………………. 
Mollaçılıq və Türkçülük (Haray) ………………………. 
İdrak dilənçiləri (B.Ögəl) (Haray) ……………………… 
Dədəliklər (Haray) ………………………………………. 
Şərq dərdi, Türk dərdi (İçsəs) …………………………. 
Ziya Göyalp (İçsəs) ……………………………………… 
Tonyukuk gələnəkləri (İçsəs) …………………………… 
Dustaq (Haray) …………………………………………… 
Türk Don-Kixotu (Haray) ………………………………… 
Danışan, Danışdıran (İçsəs) ……………………………. 
Savaş və Barış (İçsəs) ………………………………….. 
Mənim millətçiliyim (İçsəs) ……………………………… 
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