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Müsavatçılıq Haqqında 
 
Azərbaycan xalqı artıq müsavatçılıq ideologiyasıyla yaşayır və ona meyllidir; qoy kim nə edir- 
etsin. 

 
*** 

 
…MÜSAVATÇILIQ elə-belə yaranmayıb - o, Azərbaycan xalqının mənəvi ehtiyaclarından çox 
təbii şəkildə meydana çıxıb və onu ayrı-ayrı şəxslərin beyninin məhsulu saymaq çox yanlış 
olardı. Məhz xalqın istəkləri və ən qiymətli mənəvi dəyərləri üzərində ucalması müsavatçılığı 
uzunömürlü, əbədiyaşar edir. Fikir verin - 70 il Sovet hökuməti müsavatçılığı və müsavatçıları 
söydü, döydü, əzdi, qırdı, dağıtdı, bir müsavatçı sağ qoymadı, ancaq 70 ildən sonra yenə o, 
əvvəlki qüdrətiylə xalqın içərisinə çıxdı. 

 
*** 

 
Bizim ideyamız müsavatçılıqdır; müsavatçılıqsa milli demokratiya deməkdir. Onun kökündə 
türkçülük, çağdaşlıq və islam dayanıb. 

 
*** 

 
Müsavatçılığın bu üç böyük təməlini daha geniş öyrənməli və həyata tətbi etməliyik. 

 
*** 

 
…Müsavatçılığın əsasları incəliklə açıqlanmalı və yanlış fikirlər elmi şəkildə rədd edilməlidir. Bu 
mənəvi dəyərlər cəmiyyət həyatında özünə layiq yeri qazananda müsavatçılıq böyük qələbə 
çala bilər və mən tam arxayınam ki, məhz belə də olacaq! 

 
*** 

 
Türkçülük  haqqında.  Azərbaycanlıların  -  Azərbaycan  ərazisində  yaşayan  əhalinin  yüzdə 
səksəni  TÜRK'dür.  Azərbaycan  türk  yurdudur  və  Türk  dünyasının  onurğa  sütunlarından 
birisidir,  kimsə   də   bunu  dana  bilməz.  Tarix  boyunca  ən  müxtəlif  qüvvələr  Türkləri 
Azərbaycandan yox etməyə dəfələrlə ən ciddi şəkildə çalışıblar, onları buradan 
təmizləməkçün təkrar-təkrar soyqırımlarına, amansız assimilyasiya tədbirlərinə... əl atıblar. 
Rusiya  imperiyası Azərbaycan türklərini məhv etməkçün adını dəyişdirib, onları kiçik-kiçik 
hissələrə  parçalayıb.  İran  da  eynən  belə  edib  -  Türkləri  Səfəvilərə,  əfşarlara,  qacarlara, 
qaşqaylara, nə bilim nə qədər tayfalara bölüb ki, guya bunlar başqa-başqa şeylərdir. 

 
Azərbaycanda farslar,  ruslar və başqaları olmamışdan min illər öncə türklər yaşamışdır. 
Məfkurəsi, mənəviyyatı, əxlaqı min illər boyunca məhz bu torpaqda təşəkkül tapmış türk 
etnosu  bu  ideologiyanın  da  yaradıcısıdır.  Bəli,  bütün  ideoloji  axtarışımızın  və  düşüncə 
çarpışmalarımızın  çıxış nöqtəsi bu özül üzərində qurulmalıdır. Deyək ki, Fransada hər şey 
fransızların üzərində qurulacaq, çünki orada əsas etnos fransız xalqıdır; dil də, mədəniyyət 
də, dövlət də bu milli özül üzərində qurulacaq və bu torpaqda hansı dövlət yaransa fransız 
etnosuna dayanacaqdır. 

 
*** 
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Türkiyədə  millətçilik  və  Azərbaycanda  millətçilik  qondarma  söhbətlərdir.  Türkiyə  millətçi 
olsaydı hakimiyyətə sosial-demokratlar, yaxud demokratlar yox, Alparslan Türkeşin Milliyyətçi 
Hərəkat  Partiyası gələrdi.  Deməli, Türkiyədə millətçilik  yoxdur.  Bəs Azərbaycanda necə? 
Azərbaycanda hakimiyyətə kim gəlmişdi? Biz. Götürsünlər, bizim partiyanın - Xalq Cəbhəsinin 
Proqramına  baxsınlar  (onun  üstündə  sonra  biz  seçki  proqramı  qurduq)  -  başdan-başa 
demokratik prinsiplər üstündə qurulub; orada bir dənə də millətçi prinsip yoxdu. 

 
Biz dəfələrlə deyirik ki, millətçi deyilik - millətçi demokratıq. 

 
*** 

 
Məmmədəmin  Rəsulzadə  o  məsələdən  (müsavatçılığın  tərkib  hissəsi  olan  türkçülüyün 
Azərbaycan türkçülüyü kimi yox, ümumdünya türkçülüyünün tərkib hissəsi kimi 
götürülməsindən - tərtib.) ehtiyatlanaraq deyib ki, azərbaycançılıq olsun ki, zərbə zəifləsin… 
Tansu xanım Çillərə mənim bir insan kimi hörmətim var. Mustafa Kamal Atatürk deyir ki, "nə 
mutlu türkəm deyənə". Tansu xanımsa türk millətçilərinin qəbul edilmədiyini gördükdə deyir 
ki,  "nə  mutlu  türkiyəliyəm  deyənə",  yəni  o,  məsələni  "türk"dən  "türkiyəli"yə  qaçırdır. 
Doğrudur, bir ölkənin  bütün xalqlarını bir ad altında ümumiləşdirmək bəzən faydalı olur. 
Məsələn, amerikalılar bundan istifadə ediblər. İngiltərə imperiyasından çox narazılıq olduğunu 
görən ingilislər Amerikada dedilər ki, biz ingilis yox, amerikalıyıq. Halbuki amerikalı milləti 
yoxdur; bu, yer adıdır. Ancaq onlar özlərini və burada yaşayan başqa xalqları "amerikalı" 
etməklə  hamını ümumi ad altında birləşdirdilər, bununla da Amerikanın başqa xalqlarını 
ingilislərdən  itələmədilər; onlar hakimiyyəti öz əllərinə alaraq və hamını "amerikalı" edərək 
ispanları, italyanları, qızıldərililəri... öz ətrafına topladılar, qüdrətli bir dövlət qura bildilər. 

 
"Azərbaycançılıq" da dövlətçilik prinsipi baxımından müəyyən qədər xeyirlidir, ancaq milli 
mənafeyə zərbə vurur və bu zərbənin altından sonra çıxmaq olmaz. 

 
*** 

 
Mən  Məmmədəmin  Rəsulzadə`ni  peyğəmbər  sayıram…  Ancaq  mən  Məmmədəminin  də 
işlətdiyi "türkçülük" ifadəsinin əleyhinəyəm. "Türkçülük" nədir? Axı türk niyə türkçü olmalıdır? 
Mən bunu başa düşə bilmirəm. Bu fikir qeyri-türklər üçün doğrudur. Məsələn, bir rus, ingilis, 
amerikan türkçü ola bilər, ancaq mən türkəm, necə türkçü ola bilərəm? Rus necə rusçu ola 
bilər? Elmdə belə termin yoxdur, ona görə də mən özümü türk sayıram. 

 
*** 

 
…Milləti təyin edərkən mədəniyyət daşıyıcılığının üstünlüyü daha böyükdür. 

 
Türkçülükdə  də  biz  qanı  əsas  götürsək  onda  materialist  olacağıq,  yox,  məfkurəni  əsas 
götürsək - idealist. Mən nə materializmin əleyhinəyəm, nə də idealizmin. Bunlar mübahisəli 
məsələlərdir.  İdealizmin də, materializmin də bizə verdiyi müsbət və xoş nə varsa ondan 
istifadə etməliyik. […]  Mən daha çox materialist deyiləm, mənən idealistəm. Ona görə də 
"türk" dedikdə, "millət" dedikdə öz millətimi nəzərdə tuturam. 

 
*** 
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Çağdaşlıq  haqqında.  Bizdə  deyirlər  ki,  demokratiya  boş  şeydir.  Ancaq  son  vaxtlar 
demokratiyaya aid çoxlu məqalələr, kitablar yazılır, hətta Azərbaycanda liberal demokratiya 
uğrunda mübarizə gedir. AXCP-də, Müsavat Partiyasında liberal demokratlar istəyirlər ki, bu 
partiyaların proqramlarını dəyişdirib liberal demokratiya üstündə qursunlar. 

 
Çağdaş dəyərlərin də, deməli, mütəxəssisləri və müdafiəçiləri yetişir. Hətta millətçilər də 
özləri   bilmədən  liberal-demokratlıq  edirlər.  Məsələn,  bu  yaxınlarda  Avropanın  liberal- 
demokratları bizimlə görüşdülər; onlar ancaq liberal-demokratlarla iş görmək istəyirlər. Mən 
onlara dedim ki, biz millətçi, milli demokratlarıq. Ancaq Proqramımızla tanış olduqda gördülər 
ki, biz də xalqın azadlığını,  insanların azadlığını, Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların 
azadlığını təmin etməyə çalışırıq və dedilər ki, bunlar liberal dəyərlərdir, siz liberal dəyərləri 
mənimsəmiş millətçilərsiniz. Buna heç  etirazımız olmadı, yəni biz çağdaşlığı qəbul edənik, 
çünki çağdaşlıq bizim müsavatçılığın əsas ideyalarından biridir. 

 
*** 

 
Qırmızı rəng və səkkizguşəli ay-ulduz Məmmədəmin Rəsulzadənin müəyyənləşdirdiyi xətdir. 
Qırmızı zolaq və səkkizguşəli ay-ulduz Azərbaycanda Elxanlılar dövlətinin bayrağında da olub. 
[…] 

 
Osmanlılarda öncə səkkizguşəli, sonra beşguşəli ulduz olub. Bu, türk rəmzidir. Lap qədimdən 
Azərbaycanda tapılan saxsı qabların üstündə ay və səkkizguşəli ulduz təsviri var - miladdan 
öncə IV əsrə aid. Dediyim kimi, Elxanlıların bayrağında da eyni təsvirdi. İndisə qırmızı rəng 
çağdaş dünyanın rəmzi kimi verilir. 

 
*** 

 
Çağdaş  dünya  nə  deməkdir?  Dünya  daim  çağdaşlaşır.  İstər  Yaponiyada  olsun,  istərsə 
Azərbaycanda. Çağdaşlaşmanı təkcə avropalaşma kimi başa düşmək doğru deyil. Dünya ona 
görə çağdaşlaşacaq ki, ölkələr Avropa parlamentarizminə gedəcək; yoxsa keçmişdə indiki 
mənada parlamentarizmi olmamış, məsələn, türklər gərək xaqanlara, qurultaylara qayıtsınlar. 
Çağdaş dünyadasa parlament, bələdiyyə, prezident, baş nazir seçilməlidir. 

 
*** 

 
Çağdaşlıq nədir? Təsəvvür edin ki, Avropada və Amerikada istehsal edilmiş bəzi məhsullar 
"şeytan  əməli",  yaxud  "xristianların  fırıldağı"  adlandırılır;  bu,  son  nəticədə  cəmiyyətin 
inkişafdan geri qalmasıyla nəticələnir. Çağdaşlıq həyata yeniliklərin gətirilməsidir, ona görə də 
o, həmişə dinamik, mütəhərrik və irəliləyişlidir. 

 
Qərbin çağdaşlıq haqqında təsəvvürləri, hər şeydən öncə, demokratiyayla bağlıdır. Çağdaş 
ümumbəşəri dəyərlər içərisində mühüm yer tutan "demokratiya" isə Qərbdə bir çox hallarda 
az qala "liberalizm"in sinonimi kimi qavranılır. Boynumuza almalıyıq ki, Avropa və Amerikanın 
çağdaş  dünya  tərəqqisinin  lokomotivinə  çevrilməsində  demokratiya,  o  sıradan  liberalizm 
əvəzsiz rol oynayıb. Liberalizmin başlıca prinsiplərindən biri ayrıca bir insanın azadlığının hətta 
cəmiyyətin  azadlığından  üstün  tutulmasıdır.  Buradan  görünür  ki,  həmin  cəmiyyətlərdə 
vətəndaşların  fərdi  azadlığı  çağdaş  bəşər  sivilizasiyasında  ən  yüksək  səviyyədə  təmin 
edilmişdir.  Busa  öz  növbəsində  bütövlükdə  xalqların  inkişafına  təkan  verən  ən  təsirli 
stimuldur. 
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Doğrudur, millətçilik də xalqların tərəqqisində çox səmərəli stimuldur və onun əhəmiyyəti 
tarixi   təcrübədə  dəfələrlə  yoxlanılıb.  Əslində  millətçilik  liberalizm  yolunda  mühüm  bir 
mərhələdir -  liberalizmə milli özünüdərk prosesi yetkinlik həddinə çatandan sonra getmək 
mümkün  olacaq;  hələ  özünü  dərk  etməyən,  öz  azadlığını  qazanmayan  və  bu  azadlığın 
dəyərini bilməyən xalq öz sıravi üzvünə azadlıq bəxş edə bilməz. 

 
*** 

 
İstər milli demokratiya olsun, istər liberal demokratiya, onun qarantı həmin ölkədə yaşayan 
əsas, yəni sayca çoxluğu təşkil edən xalqdır. Azərbaycandasa çoxluğu türklər təşkil edir. Bu 
türk hələ  özünü dərk etməyibsə, milli mentalitetini qorumayıbsa, azadlıq və müstəqillik, 
çağdaşlıq ruhunu mənimsəməyibsə ona liberalizmi birdən-birə necə verəcəyik? 

 
*** 

 
Çağdaş dünyanın  demokratik mübarizəsi  ümumbəşəri demokratik dəyərlərin dövlət 
quruluşunda və onun  qanunlarında əks etdirilməsi uğrundadır.  Məsələn, deyək ki, 
konstitusiyada qəbul edirsən ki, ölkədə yaşayan başqa xalqlara ögey münasibət bəsləmək 
olmaz -  azsaylı xalqların hüquqları əsas xalqın hüquqlarıyla eynidir; başqa sözlə, bütün 
vətəndaşların  hüquqları  eynidir.  Deməli,  dövlət  vahid  vətəndaş  hüququnu  təmin  etməyi 
öhdəsinə götürür -  onun bütün vətəndaşları millətindən, dilindən, dinindən, irqindən asılı 
olmayaraq bərabər hüquqlara  malikdir. Artıq bu, demokratiyadır. Ancaq təsəvvür edək ki, 
demokratik hərəkatın bir hissəsi olan milli azadlıq hərəkatı baş verir, sən hakimiyyətə gəlirsən 
və qanun qoyursan ki, bundan sonra ölkədə bir hakim xalq var, o da türklərdir, hamı onlara 
tabe olmalıdır, çünki başqaları ikinci sortdur. Bu,  artıq  demokratiyadan qaçmaq və çağdaş 
dünyanın tələblərinə qabalıqla arxa çevirməkdir. 

 
Liberallaşdırmasa  ikinci  mərhələdir.  O,  çox  mürəkkəb  ictimai  prosesdir.  Milli  azadlıq 
hərəkatında xalq iştirak edir. Hər şey onun gücüylə və onun arzusuna uyğun yönəldilirsə bu, 
nəticədə  güclü totalitarizmə də aparıb çıxara bilər - xalq  öz  azadlığını  əldə edib yerdə 
qalanları əzmək  istəyər, çalışar ki, ölkədəki hər şey məhz onun olsun, bütün əcnəbilər 
ölkədən çıxarılsın. Bəs liberalizm nə deyir? O, fərdin hüququnu müdafiə etdiyi üçün deyir ki, 
bura bax, ay xalq, sən çox şey arzu edirsən... 

 
*** 

 
Cəmiyyətin marağı budur ki, tutalım, ermənilər ölkədən çıxsın, ruslar ölkədən çıxsın. Nəyə 
görə? Marağı var - ermənilər, ruslar çıxacaq, evləri ona qalacaq. Onlar çıxacaq, iş yerləri, yəni 
əsas  xalqın işi çoxalacaq. Bu şərt daxilində də xalq sürətlə qalxa, inkişaf edə bilər, ancaq 
sonradan  ölkədə ya faşizm yaranacaq, ya da diktatura, adı da belə olacaq: "totalitar xalq 
diktaturası". Məhz bunun qarşısını almaqçün fərdin hüququnu təmin etməyi irəli sürürsən ki, 
ölkənin  bütün   vətəndaşları   eyni  hüquqlara  malikdir  və  hər  bir  vətəndaşın  hüququ 
toxunulmazdır.  Məsələ   bitdi!  Burada  liberalizm  imkan  vermir  ki,  daha  totalitarizmə, 
diktaturaya keçid olsun. Buna görə də milli azadlıq hərəkatı dəstəklənməli və millətin mövqeyi 
hökmən  müdafiə  olunmalıdır,  amma  bu,  fərdin  hüququnun  tapdalanması  hesabına  ola 
bilməz! 

 
*** 
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Cəmiyyət nəyin üstündə dayanmalıdır? 
 
Mən fikirləşirəm ki, cəmiyyət 3 ünsürün üstündə dayanır: birincisi, fərdin üstündə; ikincisi, 
ailənin  üstündə; üçüncüsü, xalqın üstündə. Fərdin üstündə quranda liberalizm olur - daha 
sərbəst, daha müstəqil. Ailənin üstündə quranda artıq cəmiyyətin üstündə qurmaq sayılır. 

 
Amerika cəmiyyəti bu saat nəyin üstündədir? Əsasən ailənin (özək ailədir) və cəmiyyətlərin. 
Amerikada yüz minlərcə cəmiyyət var: şikəstlər cəmiyyəti, çoxgülənlər cəmiyyəti, 
küçədəyatanlar cəmiyyəti, itsevərlər cəmiyyəti və s. Ölkəni onlar saxlayır; dövlətin çox şeydən 
xəbəri yoxdur, o, çox şeyə qarışmır. […] 

 
Məni Azərbaycanın bugünkü taleyi, bugünkü həyatı baxımından ailə və cəmiyyətlər daha çox 
maraqlandırır. Cəmiyyət və dövlət bu cür orta çəkili toplumların üzərində qurulur. Doğrudur, 
bunu bütün cəmiyyətlərə şamil etmək olmaz. Məsələn, Fransada cəmiyyət ailədən daha çox 
fərdin üstündə qurulub. […] Elə buna görə də Fransada ailə o qədər güclü deyil, çünki qadın 
istədiyi vaxt boşana, çıxıb gedə bilər, başqasıyla evlənə, yaxud gəzə bilər, çünki o, azaddır. 
Bax,  liberalizmin  bu  cəhəti  də  var  (əlbəttə,  onun  hökmən  əxlaqsızlıqla  nəticələndiyini 
söyləmək yanlış olardı) - o, bir növ, anarxizmə yuvarlanmaqda olan həddən artıq müstəqillik 
deməkdir. Buna görə də deyirik ki,  Avropadan çağdaşlığı mənimsəyəndə demokratiyanı, 
liberalizmi  kor-koranə  götürməməliyik.  Bunlar  xalqın  mənəviyyatından,  əxlaqından,  milli 
mentalitetindən,  törəsindən  keçirilərək  tətbiq  olunmalıdır  ki,  həmin  dəyərlərlə  ziddiyyətə 
girərək onları dağıtmasın, uçurmasın. 

 
*** 

 
…Fərdin hüququ hökmən qorunmalıdır ki, bütövlükdə cəmiyyətin möhkəmliyi, sabitliyi təmin 
edilsin. 

 
*** 

 
Bir tərəfdən də, islamı müsavatçılığın üçüncü xətti, təməli kimi götürək. Bu ölkənin əhalisinin 
90 faizi müsəlmandır və allahsız kommunist rejimindən qurtaran kimi o, yüzlərcə məscid açdı, 
mədrəsə açdı, yüzlərcə Qur'an kursları açdı, hər yerdə dinimizi oxumağa, öyrənməyə başladı. 
İndi  Azərbaycanda  içki  içənlərin  sayı  kütləvi  surətdə  azalır.  Xüsusən  ziyalıların,  savadlı 
adamların arasında içkidən uzaqlaşanlar çoxalır, dinə meyl güclənir, namaz qılanların, oruc 
tutanların sayı hədsiz artır, halbuki bu adamların çoxu hələ dünən ateistdi. Niyə belə oldu? 
Çünki bu, xalqın ruhundadır, millət bunu istəyir. 

 
*** 

 
İslama gəldikdəsə yaxşı mütəxəssislərimiz azdır. Doğrudur, yaxın vaxtlarda bizdə də, çox 
güman  ki,  mədrəsələr inkişaf edəcək, savadlı, təmiz ruhanilər meydana çıxacaq. Əlbəttə, 
keçmiş KQB agenti olan ruhanilərdən islam dinini təbliğ edən çıxmaz, çünki insanlar onlara 
inanmır. Nə olsun ki,  onlar ərəb dilini bilir, Qur'anı yaxşı oxuyur? […] Deməli, bizim indiki 
vəzifəmiz islam savadı, islam biliyiylə islam inamını çulğaşdırmaqdır. İslam dini 
cəmiyyətimizdə ruhun, mənəviyyatın təmizlənməsinə və s. xidmət edəcək böyük amildir. 

 
*** 
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İslam  dini  ən  sonuncu,  deməli,  ən  yeni  dindir.  Lev  Tolstoyun  sözləriylə  desək,  bütün 
dinlərdən  sonra yarandığına görə onlarda mütərəqqi nə varsa hamısını mənimsəmiş islam 
bütün dinlərin ən irəli getmişi sayılır. 

 
*** 

 
…Bəzən deyirlər ki, islam demokratiyanın, yaxud qadın hüququnun əleyhinədir. Bütünlüklə 
yanlış   fikirlərdir.  Məhəmməd  peyğəmbərədək  (s.ə.s.)  ərəblər  qızlarını  torpağa  diri-diri 
basdırırdılar; bu vəhşilikdən onları məhz islam xilas etdi. İslam zaman-zaman qadına hüquq 
verdi. Bu, böyük bir sistemdir - onu ayaqüstü söhbətlə həll etmək olmaz. 

 
*** 

 
Mən islamın Afrikada yayılmasını öyrənirdim. Gördüm ki, onun Afrikada yayılmasında heç bir 
zor  olmayıb. Bəs islam birdən-birə bütün Afrika boyunca necə yayıldı? Müşahidə etdim ki, 
qonşu tayfalar bir-birinə baxaraq islamı sürətlə götürüblər. […] Nəhayət, aydınlaşdırdım... - 
sən demə, 400  min nəfərlik bir tayfanın bir başçısı var və o, tayfadakı bütün qadınların 
kişisidir; istədiyi qadınla istədiyi vaxt yaşayar və heç kim də ona bir söz deyə bilməz. Qız ərə 
getməzdən qabaq bir-iki gün  tayfa başçıyla yaşamalı, ərə yalnız bundan sonra getməlidir. 
Zaman keçdikcə cəmiyyətin bir hissəsi bu qanunu bəyənmir, ancaq tayfanın iradəsinə qarşı 
da çıxa bilmir. Həmin narazı tayfa üzvləri görürlər ki, islamda hərə öz ailəsinin sahibidir, heç 
kəs onun ailə məsələlərinə zorakı müdaxilə edə bilməz, buna görə də onlar böyük həvəslə 
müsəlman olurlar. Bundan sonra daha tayfa başçısı  onların ailəsinə toxuna bilmir. Elə bu 
üzdən də islamın kütləvi qəbulu başçının avtoritarizmini,  diktaturasını sındırır. İslamı qəbul 
etməklə tayfa onun ailəyə təcavüzündən qurtulur. Deməli, islam ailə tipi mürtəce, diktator 
Afrika tayfa tipini dağıtmaqda mütərəqqi rol oynayır. 

 
*** 

 
Bəs, tutalım, çağdaşlıqla islam necə sintez edilə bilər? Bir yəhudi alimin "Biliyin təntənəsi" adlı 
rusca kitabı var, orada deyilir ki, Qur'an başqa səmavi kitablardan fərqli olaraq elmə xüsusi 
yer ayırır - Qur'anda "elm" sözü bir neçə min yerdə işlədilib. Gerçəkdən də, islam elmi, yəni 
islamdakı  elm,  bilik  təntənə  çalıbdır  -  məntiqin,  fəlsəfənin,  tarixşünaslığın  inkişafı  göz 
qabağındadır. …İslam elmə qapısını taybatay açıq qoyub. 

 
*** 

 
Bu hədis Məhəmməd peyğəmbər`dəndir: "Elm Çində də olsa gedin, öyrənin". Bəzən deyirlər 
ki,  "elm"  dedikdə  peyğəmbər  məhz  islam  elmini  nəzərdə  tutub,  ancaq  bu  düşüncəylə 
razılaşmıram  - Çində islam elmi nə gəzirdi? Çində barıt, ipək, texnika və s. vardı. Deməli, 
peyğəmbər uzaqda da olsa, kafirin içində də olsa məhz belə həyati zəruri şeyləri öyrənməyi 
tövsiyə edirdi. 

 
*** 

 
İslamın qapısı elmə açıqdırsa, deməli, demokratiyaya da açıqdır, çünki elm demokratiyanın 
aparıcı xətlərindən biridir. Elm mədəniyyətin ana xəttidir. Elm cəmiyyətin irəli aparıcısı, onu 
həmişə tərəqqiyə aparan bir qüvvədir. 
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*** 
 
Bu gün xoşbəxt yaşamaqçün müsəlmana cümhuriyyət gərəkdir. 

 
*** 

 
Kimsə müsəlman xoşbəxt yaşamasın deyə onu cümhuriyyətdən qırağa çəkməyə, 
uzaqlaşdırmağa çalışır, deyir ki, sən Allah, sən dövlət quranda öz dininlə get. Axı o, diniylə 
gedib dövlət qura bilməz; ay canım, axı din dövlət quruculuğu deyil!.. 

 
Bir dəfə əlimə bir yazı düşmüşdü. Amerika alimləri yazmışdı. Yazırdılar ki, biz amerikalılar və 
avropalılar  Asiyaya,  Şərq  ölkələrinə  çox  müdaxilə  etməməliyik.  Qoyun  onlardan  hansı 
monarxiyada yaşayırsa monarxiyada qalsın, kim respublika yaradırsa yaratsın, kim də krallıq 
qurursa öz işidir. 

 
Mən  bildim  ki,  bu,  düşmən  işidir  -  deyirlər  ki,  dəyməyin,  qoy  müsəlmanlar  orta  əsr 
geriliklərində qalsınlar, keçmiş zamanlardakı kimi yaşasınlar; bunlara niyə çağdaş dövlət 
mexanizmi, respublika, demokratiya verirsiniz ki, inkişaf edib sabah bizimlə bərabər olsunlar? 
Sonra  bizdən güclü də ola bilərlər, ona görə də ötürün başına; əksinə, heç kömək də 
etməyin,  elə   monarxiyada  qalsınlar,  orada  çabalasınlar.  Yəni  çağdaş  dövlət  qurumu 
cümhuriyyətdir - onu quracaqsan və bununla dövlət işini aparacaqsan. 

 
*** 

 
Bu gün müsavatçılığın həmin üç tərkib hissəsi Türkiyənin özündə uğurla yüksəlişə gedir. 
Çünki  Türkiyədə türkçülük haqqında Azərbaycandakına nisbətən daha çox kitablar yazılıb: 
türkçülük  nədir,  onun  əsaslarını  nə  təşkil  edir  və  b.?  Türkiyə  Avropaya  yaxındır  deyə 
çağdaşlıq da burada özünə daha çox yer tapıb, Azərbaycana nisbətən inkişaf edib. Türkiyə 
bizdən qabaq islam dövlətçiliyini saxladığına görə orada islam mədəniyyəti xeyli irəli gedib, 
məscidlər, mədrəsələr  sistemi  əsaslı şəkildə formalaşıb. Başqa sözlə, bu ölkədə həmin üç 
təməlin üçü də inkişaf edir, indi qalır onların sintezi, yəni türk-islam, türk-çağdaşlıq və islam- 
çağdaşlıq sintezi. 

 
*** 

 
Məhəmməd peyğəmbərin bir sözü var; deyir ki, getdiniz bir ölkəyə, gördünüz ki, onları islam 
qaydalarıyla idarə edə bilmirsiniz, onlar bunu qəbul etmək istəmirlər, onda onları öz adət- 
ənənələriylə, qanunlarıyla idarə edin. Qoy islamı qəbul etsinlər, ancaq qayda-qanunlarına 
dəyməyin. Yəni Məhəmməd peyğəmbər hiss edib ki, gedib hər yerdə islam qayda-qanunlarını 
qoyarsan, aləmi dağıdarsan. Çünki hələ islam qayda-qanunları gəlməmişdən öncə dünyanın 
qayda-qanunları var və eləcə də qaldı. 

 
Ona görə də bu məsələni bu gün belə götürür və belə qiymətləndiririk ki, milli ruh, milli 
mənlik islam dininə zidd deyil. İslam dini də milli mənliyə zidd deyil. 

 
*** 

 
Avropanın islama qarşı xaç yürüşlərinin hamısının qabağını türklər aldılar. 

 
*** 



 

www.turkalevi.com  8 

Türklərin islamı təktanrılığa görə qəbul etmələri fikri  birtərəflidir.  Elədirsə onu bəs niyə 
təktanrılı  xaçpərəstlər  qəbul  etmədilər?  Sadəcə  olaraq,  türklərin  təktanrılıq  sistemindən 
anlayışı vardı, amma Qur'an kimi bir yazılı abidəsi yoxdu. Bu, bir. İkincisi, islamdakı təktanrılıq 
sistemi  türklərdəki  təktanrılıq  sistemindən  sadə,  anlaşıqlı  və  daha  yığcamdır.  Türklərin 
təktanrılıq sistemi böyük  məsələdir, islamdakı təktanrılıq sistemisə düsturdur - bu düsturu 
həm əzbərləmək, həm öyrənmək, həm də təbliğ etmək asan olur. 

 
*** 

 
Türklər  cəngavər  xalqdır.  Onların  islama  yaxınlaşmasında  bir  neçə  xətt  var.  Birincisi, 
müsəlmanlaşmış türklər islama öncə hərbi yolla xidmət etdilər, özləri də hərbi pillələrlə 
yüksəldilər. Belə ki, Səlcuqluların ulu babaları xəzər türkləriydi. Onlar öncə dini inanclarına 
görə yəhudiydilər: babaları Mikayıl, İsrail... Bunlar Xəzərin şimalından axışıb Orta Asiyaya, 
Qəznəlilər dövlətinin sərhədlərinə gələn kimi islam dinini qəbul etdilər, sonra islamın əsasında 
öz dövlətlərini qurdular və başladılar Yaxın, Orta Şərqi bütöv işğal etməyə. İşğala başlayarkən 
gördülər ki, bu xalqların hamısı müsəlmandır və əksəriyyəti də sünnidir, ona görə səlcuqlular 
da  sünniliyi  qəbul  etdilər  ki,  hakimiyyət  bunlara  gəlib  çatsın.  Yəni  islamın  qəbulunda 
hakimiyyət maraqları da vardı. 

 
*** 

 
Sonra ikinci xətt gəlir. 

 
"Böyük moğollar" dediyimiz türklər Orta Asiyadan axınla gəlir. Hülaku xan Azərbaycanda 
böyük bir imperiya yaradır - Beşinci ulus. Hülaku xan əslində Çingiz xanın yasalarını həyata 
keçirən şamançı bir insandı. Bütün Azərbaycan, İraq və İranda (daha doğrusu, Azərbaycan, 
Fars və İraqda),  Xorasanda 500-dən artıq şaman məbədi tikdirmişdi. Vəzirisə müsəlman 
Nəsirəddin Tusi`ydi. 

 
[…] İki nəsil keçir, onun nəvəsi Qazan xan islamı qəbul edir, islahatlara başlayır, bütün 
keçmiş  500 məbədin hamısını sökdürüb dağıdır və yerində məscid tikdirir. Orta Asiyadan, 
Monqolustandan axışıb gəlmiş uluslar - türk, tatar, monqol..., hamısı müsəlmanlaşır, islama 
keçir. 

 
*** 

 
Türklər arasında islamın yayılmasının başqa böyük xətti də var. İslam dünyaya yayılsa da 
Orta Asiyada onu türklər könüllü qəbul etmir, şamançılıqdan əl çəkmirlər. Bu halda islamla 
şamançılıq  görüşür.  Zordan,  təzyiqdən  uzaq  bir  proses  başlayır,  islama  doğru  könüllü 
gedilməyə başlanılır.  Necə? Şamançılıq islamla birləşir, çulğaşır, sufilik meydana çıxır. […] 
Xorasanda. Əvvəldən vardı orada, ancaq yayılmırdı. Ərəblərdə də beləydi. Məsələn, Misirdə 
bir, ya iki sufi olub, yayılmayıb. Ancaq elə ki sufilik keçir türk məkanına, geniş sufi hərəkatı 
başlayır. […] Hələ XII əsrdən qabaq - X əsrədək başlayıb bu hərəkat. Getdikcə genişlənib. 

 
*** 

 
Təsəvvür edin ki, qırğızlar islamı XVII əsrdə, özü də sufiliklə qəbul edirlər. Sırf islamı yox, 
islamı qəbul etmirlər. Sufilər əvvəl onları sufiləşdirir, sufi təriqətlərini, ordenlərini qəbul etdirir, 
sonra  keçirirlər  islama.  Azərbaycanda  da  XII-XIII  əsrdə  sufilər  var,  Sührəverdilik  sufi 
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cəmiyyəti var. Burada Gülşəni, Baba-Kuhi təriqətləri də yayılmışdı. Bu təriqətləri 
azərbaycanlılar yaradıb. 

 
*** 

 
Sührəverdiyyə Ömər Sührəverdinin yaratdığı təriqətdir. İki Sührəverdi var: Ömər Sührəverdi, 
Yəhya Sührəverdi. İkisi də təriqət başçısıdır. Yəhya Sührəverdi işıq nəzəriyyəsini əsas götürüb 
(Allah bir  nurdur, nurların paylanmasıdır). Ömər Sührəverdisə yaşlı adamdır. Ərəb xəlifəsi 
Nəsirəddinbillah sufiliyi ondan qəbul edib. Deyib ki, mən bu şeyxin təkyəsinə girirəm. Şeyx 
Ömər  Sührəverdi  də   xəlifə  Nəsirəddinbillaha  cübbə  geyindirərək  onu  sufi  edib.  Bəli, 
Azərbaycan şeyxi. Bu iki Sührəverdi, bir də Gülşəni əsas təriqət başçılarıydı. Bakıda Gülşəni 
təriqəti yayılmışdı - Babakuhi Gülşəni. […] Babakuhi deyirlər, yəni "Mağara babası". Şamaxıda 
mağarada otururdu. 

 
Bu Sührəverdilik XVII-XVIII əsrlərdə Əfqanıstanda, Hindistanda da yayılıb. Oraların adamları 
islamı yox, ancaq sufiliyi qəbul edirlər. Çox qəribədir. Çünki bu sufilik keçiddir - türkə keçid, 
şamançılığa keçid. Sufiliyi qəbul edəndən sonra islamı qəbul edir, üstündən 50-60 il keçəndən 
sonra islamı bütünlüklə qəbul edir, şamançılıqdan uzaqlaşırlar. 

 
*** 

 
Türkün islama gəlməsi, gördüyümüz kimi, çoxçalarlıdır. Onu təkcə elə təktanrılıqla izah etmək 
düz deyil. Bunun çoxlu yolları olub: orduyla, dövlətlə, iqtisadiyyatla, siyasətlə və s. əlaqədar. 
Sonradan  gəlir  o inancın transformasiyası, dəyişilməsi. Məsələn, şaman inancından islam 
inancına keçiddə sufiliyin oynadığı əsas rola baxaq. Sufilik onların ikisinin birləşməsidir. Ərəb 
sufilərinin heç birində  rəqs  yoxdur. Bunu türk sufiləri çıxarıblar. […] Mövləvilər. Elə bizim 
Azərbaycan şeyxlərinin də rəqsi vardı. Muğamat oxuyurdular. Muğamların bir hissəsi sufilik 
üzərində yaranıb - məsələn, "Ürfani" var, "Ruhani" var, bunların hamısı sufi rəqsləridir. Özü 
də bəzisi cəngavər sufidir, məsələn, Nəsimi kimi. Koroğlu cəngilərinin də əksəriyyəti mübariz 
sufi rəqsləridir. Koroğlunun özü də mürşiddir. […]  Dəlilərin. Dəlilər onun müridləridir. Bu, 
sistemdir. «Koroğlu»nu oxuyun, baxın, 7777 dəlinin hamısı müriddir. 

 
[…] Yəni bizim dastanlar sistemindəki həmin o cəngilər mübariz sufi rəqsləridir. 

 
*** 

 
Mübariz olmayan sufilik də var. Bu, təriqətlər sistemindən ibarətdir: ələ qılınc almaq, adam 
öldürmək, qəlb incitmək, kimsəyə toxunmaq olmaz. Bu, artıq dərviş sistemidir. 

 
Səfəvilər  Şeyx  Cüneydədək  əllərinə  qılınc  almamışdılar.  Ancaq  təriqət  başçıları  Şeyx 
Sədrəddin,  Şeyx  Səfiəddin  dua  edir,  mürid  yığırdılar.  Deyirdilər  ki,  qan  tökmək  olmaz, 
öldürmək  olmaz.  Elə  ki  sıra  Şeyx  Cüneydə  çatdı,  artıq  başladılar  mübarizə  aparmağa. 
Gördülər ki, baba təriqətində bu, çətindir, mübarizə aparmaq olmaz, ona görə şiəliyi qəbul 
etdilər. Şiəlikdə kimdir qan tökən? Şahi-mərdan Əli! Və başlayırlar Əlinin təbliğinə. İndi bunlar 
həm dərviş, həm şeyx, həm sufi, həm də şiədirlər. Bundan sonra şiəlik mübarizə aparmağa 
icazə verir. Bax, yenə də təriqətin yerdəyişməsi baş verir. 

 
*** 
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Nəsimi`də kamil insan odur ki, islamı, yəni ŞƏRİƏT`i bilir, sonra bir TƏRİQƏT`ə məxsusdur, 
o təriqətdə də MƏRİFƏT`ə yiyələnir və mərifətə yiyələnəndən sonra HƏQİQƏT`ə - HAQQ`a 
qovuşur.  Nəsiminin özü məhz bu yolları keçə-keçə şəriəti öyrənib, təriqəti bilir, mərifətə 
yiyələnib və haqqa çatıb. O, artıq şeyxdir, yəni özünü ruhən və mənən Tanrıya qovuşmuş 
sayır. Ona görə də Tanrı haqqında deyir: "Ənəlhəqq" - mən Haqqam, yəni Tanrının bir tərkib 
hissəsiyəm və özümü onun  hissəsi sayıram. Məni öldürürsünüz öldürün, onsuz da, ona 
qovuşacağam. 

 
[…]Füzuli`sə məsələyə bu cür yanaşmır. O deyir ki, insan Tanrıdan qopub gəlibsə O'na 
qovuşmaq  daha  mümkün  deyil,  ancaq  bunun  həsrətində  qalıb  O'na  qovuşmaqçün  yol 
getməlidir - insanın gözəlliyi də, varlığının ləzzəti də O'na qovuşmağa doğru getməkdədir, o 
yoldadır, o həsrətdədir. Qovuşdusa məsələ qurtarır - ta nə həsrət çəksin? Onsuz da, Tanrıya 
qovuşacağamsa niyə O'nun həsrətini çəkim, niyə O'nu istəyim, sevim? Qovuşduq, sevgi də o 
vaxt bitdi; sən O`nun hissəsiydin, indi O`nunla bütöv oldun. 

 
Füzulinin  düşüncəsinə  görə,  Tanrıya  qovuşmağa  gedən  yol  tükənməzdir.  Ömrün  boyu 
gedəcəksən. Sən yaxşı ruhsansa, təmiz ruhsansa O`na doğru getməyə imkanın olacaq, O`na 
yaxınlaşdıqca ləzzətini duyacaqsan, ancaq O`na çata bilməyəcəksən - çatmaq mümkün deyil. 
Yox, pis  ruhsansa sənin uçmağın, getməyin mümkün olmayacaq, əzablarla yaşayacaqsan, 
buna görə də sən ruhunu təmizlə ki, O`na doğru gedəndə rahat olasan, yəni canın O`nunla 
birləşməyə meylli olsun.  Axı  bu can Ora`dan gəlib girib bədənə, indi O`na birləşə bilməz, 
birləşməkçün  bir  vasitəyə  ehtiyac  var.  Bu  vasitə  bülbülçün  güldür,  Məcnunçün  Leylidir, 
müridçün mürşiddir... Bunlar insana sevgini öyrədirlər. Sevgini öyrənən insan Tanrı sevgisini 
dərk edir və ona doğru getməyə başlayır. Sevgisiz getməyəcək, çünki itirib özünü. Göydən - 
ana bətnindən gəlib; yəni bu ruh azar. Mürşidsə onu azmağa qoymur. 

 
[…] …İnsani eşqin Füzuliyə nə dəxli var?! Ondakı böyük Tanrı eşqidir! Tanrı eşqi əsasdır, 
dünyanın mahiyyəti bu sevgidədir. Yəni O, sevgini bizə ona görə verib ki, hər şeyi sevək. Bəli, 
insan Tanrının yaratdığı hər şeyi sevməlidir - onu nə çəkirsə, nə gözəldirsə. 

 
*** 

 
Bu nə sistemdir? Bu, Tanrının sistemidir: "Mən insanı ona görə yaratdım ki, o, məni dərk 
etsin və sevsin". Bax, mahiyyət budur. Əslində Tanrının bu dərketməyə və sevgiyə ehtiyacı 
yoxdur. O yaratmayıb ki, məni sevəsən, mənim xoşum gəlsin. Bu yolla gəlirsən gəl, gəlmirsən 
gəlmə. O yolu tutub getdinsə xoşbəxt oldun, getmədinsə, deməli, Tanrının yolunu itirmisən, 
azmısan. Mürşidin xeyri ondadır ki, on minlərlə yolunu azacaq insanı ətrafına toplayıb Allaha 
(c.c.) tərəf yönəldir və savab yiyəsi olur. O, savaba ona görə çatır ki, bunları öyrədir. Bunlar 
olmasa mürşid nəyə lazımdır? Bu,  bir-birini tamamlayan bütövdür. Bu fəlsəfəni öyrənmək 
lazımdır. 

 
Ancaq bu fəlsəfədə çox qəribə bir şey var - insanlar doğrudan-doğruya Tanrı ruhuna o qədər 
vurulurlar ki, onların bu dünyadan əli soyuyur. Bu, çox qorxuludur. 

 
*** 

 
Qurd ağzı bağlamaq qədim şaman sistemidir və tərtəmiz türk adətidir. Dəmir ən müqəddəs 
varlıqdır və  qurdun  ağzını  məhz  onunla  bağlamaq  olar.  Qəribəsi  nədir  -  qurdun  ağzını 
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bağlayanda  vaxtilə  türkcə  şaman  duaları  oxuyardılar,  indisə  Qur'andan  ayə  oxuyurlar. 
Görürsünüzmü türk təfəkkürü İslamla necə çulğaşıb. Ərəbdəsə belə şey yoxdur. 

 
Sonra Novruz bayramını götürək. Bu qədim türk bayramı Ərgənəkondan gəlmə sistemdir, indi 
girib farslığa, İrana. Farslar onu "nou ruz" ("yeni gün") edərək götürüb təqvimə də salıblar 
(fərvərdin ayında başlayır). Ancaq işə baxın ki, Anadoluya hələ indi-indi yayılmağa başlayır, 
çünki deyirdilər ki, bu, sünnilərin yox, şiələrin bayramıdır. Şiələr onu özlərinə çıxdılar ki, imam 
Əli qırmızı geyinərək taxtda oturub, bu, onunla bağlı bayramdır. Biz dörd çərşənbə keçiririk, 
suyun, odun üstündən atılırıq; bunların hamısı ərəbdə yoxdur. 

 
Biz suyun üstündən atılanda Qur'andan dua oxuyuruq, salavat çeviririk. Şaman dualarısa itib- 
gedib,  indi müsəlman duaları gəlib onun yerini tutub. Demək, böyük bir sintez baş verib: 
Azərbaycanın özünəxas adət-ənənəsi var, müsəlmandır və müsəlmanlığa da çox ciddi riayət 
edir. Amma bu adət-ənənələr İslamla elə qovuşub ki, buna qarşı çıxmaq mümkün deyil. 

 
*** 

 
Bundan  sonra  bəlkə  də  belə  yanaşı  məsələlər  qoyulmalıdır:  "türkçülük  və  çağdaşlıq" 
(türkçülük çağdaşlığı nə cür qəbul edir, çağdaşlıq türkçülüklə ziddiyyət təşkil edir, yoxsa 
harmoniya?), "türkçülük və islam" (türkçülük islama nə cür baxır? Məsələn, Azərbaycanın 
güneyindən  olan  və  Avropada  yaşayan  türklərin  əksəriyyəti  türk-islam  sintezindən,  yəni 
türklərin islamla çulğaşmasından çıxış edir. Türkiyənin özündə də bir sıra partiyalarda artıq 
deyirlər ki, biz türk-islam sintezinin tərəfindəyik), "islam və çağdaşlıq" (çağdaşlıq islamla nə 
cür uyuşur, islam çağdaşlıqla doğrudanmı qoşa addımlaya bilər və s.). 

 
*** 

 
Avropa alimlərinin bir çoxu bildirir ki, müsəlmanlar orta əsrlərdə yaratdıqları mədəniyyəti 
yenidən  öyrənib çağdaş səviyyədə təqdim etsələr başqa mədəniyyətə ehtiyacları yoxdur. 
Məsələn, baxın, bizim muğamat orta əsr mədəniyyətidir. O, burada türk, yunan, ərəb, bir sıra 
başqa mədəniyyətlərlə çulğaşıb. Onları indi salıblar çağdaş təqdimata, bütün dünya da qəbul 
edir,  hamı  da  deyir  ki,  güclü  islam  mədəniyyəti  varmış  ki.  Azərbaycan  xalq  musiqisini 
rəhmətlik Vaqif Mustafazadə götürüb  eləyir çağdaş pop musiqisi, bütün Amerikada yayılır 
(yəni təqdimatı çağdaşdır, özüsə köhnə mədəniyyətdir). 

 
*** 

 
Azərbaycanda islam fundamentalizmi yer ala bilməz. 

 
[…] Çünki, birincisi, şiəlik burada İrandakı qədər qatı və qəddar deyil. İkincisi, Azərbaycanda 
həmin ilkin dini sistem nə cəmiyyətdə qalıb, nə də dövlətdə. Doğrudur, din var, ancaq yayğın 
haldadır, sistem halına düşməyib; o gərək piramida halında ola. Məsələn, başda gərək bir 
şeyx, onun ətrafında da yenə 30 şeyx ola, 30 şeyxdən aşağıda 500 nəfər iri ruhani, axund, 
onların  da  ətrafında  bir  10   min   molla  ola.  Piramida  halında  olanda  quruluş  olur; 
fundamentalizm bundan sonra yürüyə bilər. 

 
Digər tərəfdən, fundamentalizm islam dinində islahatın bir növüdür - islamda geriyəqayıtma 
islahatıdır. O islahatı apara biləcək böyük alimlər, müctəhidlər lazımdır, axı hər adam buna 
girişə bilməz ki. Məgər Azərbaycanda bu işi bacara biləcək qüvvə var?! 
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*** 
 
Biz indi Sovet tarix metodologiyasından çıxmaq istəyirik, ancaq bacarmırıq, çünki gərək 
bununçün yeni metodologiya hazırlayasan, bundan ötrüsə yeni təfəkkürlü, dünyaya yeni 
gözlə baxan, köhnə metodologiyanın təsiri altında olmayan, amma onu yaxşı bilən ən azı bir 
100 mütəxəssis lazımdır. Onlar yoxdur deyə Sovet ideologiyasından imtina etsək də yenə 
"sinfi mübarizə"dən dəm vururuq. Məsələn, guya tarix yazırlar: filanıncı ildə kəndlilər üsyan 
edib  kəndxudanı öldürdülər. Kəndxudanı öldürmək üsyan deyil axı, biz buna "üsyan" adı 
qoyuruq  -   sadəcə  olaraq,  hansı  səbəb  üzündənsə  kəndxudadan  bezərək  onu  vurub 
öldürüblər.  Buna  o  saat  sinfi  mübarizə  baxımından  yanaşırıq,  çeviririk  üsyana.  Yaxud 
"üsyanda 20 nəfər kəndli  öldürüldü". Sən demə, "kəndli qiyamı" da baş veribmiş! Bəli, 
konkret kimə qarşısa konkret şəxsin, yaxud şəxslərin davası "sinfi mübarizə" adlandırılır. 

 
Yaxud  orta  əsrlərdə  Azərbaycanda  feodalizm  cəmiyyətinin  varlığı  haqqındakı  müddəaları 
götürək. Boş düşüncələrdir - hanı o feodalizm? Xanlar, bəylər feodal deyil ki, onların başçılıq 
etdiyi cəmiyyət  quruluşu da "feodalizm" adlansın. Azərbaycanda hansı feodaldan söhbət 
gedir? Torpaq sahibidir - bir, bəydir - iki, ordusu var - üç. Bu, tamam başqa sistemdir. Biz 
Avropa sisteminə baxıb onu eynilə öz cəmiyyətimizə tətbiq etmək istəyirik; düz gəlmir axı. 

 
Və yaxud ilk dövlətlərin quldarlıq cəmiyyətində yaranması haqqında fikrə baxaq. Bəli, Marks 
deyib ki, dövlət sinifli cəmiyyətin məhsuludur, ibtidai icmasa sinifsiz cəmiyyətdir, deməli, ilk 
dövlət quldarlıqda yarana bilər. Kökündən yanlış müddəadır - dövlətin tipləri var: quldar 
dövlət, feodal dövlət, bəli. Ancaq bunlardan başqa tipləri də var axı. Yəni marksizm hansı 
xətti cızıbsa ondan o tərəfə keçə bilməzsən. Buna görə də axtarırıq ki, görəsən, Şumerdəki 
dövlət nə cür dövlətmiş: quldarlıq, yoxsa qeyri-quldarlıq? Şumerdə iri tikililərin inşasında 
qulları  işlədirdilər; hə, deməli, orada quldarlıq dövlətiymiş. Niyə quldarlıqdır ki? Tikintidə 
kəndlini də işlətmək olar. Məsələn, kəndliləri yığıb məscid tikirdilər. O, qul deyil axı, kəndlidir. 
Şumerdəki o böyük mə'bədləri tikənlər kəndlilər də ola bilərdi. Bəs onda hansı dövlətə aid 
edəcəkdik - feodalizmə? 

 
Mən belə düşüncələrin əleyhinəyəm. Ancaq, təəssüf ki, onlar indiyədək yaşamaqdadır. Niyə? 
Çünki  sovet  dünyagörüşündən  tam  qurtulmuş  və  milli  ideologiyaya  dərindən  yiyələnmiş 
tarixçi alimlərimiz hələ yetərincə deyil. Təsəvvür edin - türk milli tarixini yazan alimlər hələ 
yoxdur.  Hamı  istəyir  ki,  ümumtürk  tarixi  yazılsın,  ancaq  yazan  yoxdur.  Kim  yazacaq? 
Ümumtürk  ədəbiyyatı   yaratmaq  istəyirik.  Türkiyə  də,  Azərbaycan  da,  Orta  Asiya  da 
qurultaylar, simpoziumlar, konfranslar keçirir, amma hələ heç bir cildi də üzə çıxmayıb. 

 
Bütün bunları niyə xatırlatdım? Azərbaycanda 70 il boyunca ciddi elm mərkəzləri, çoxlu tarixçi 
alimlər  yetişə-yetişə bu gün biz mütəxəssis yoxluğundan şikayətləniriksə din institutunun 
ümumən  mövcud  olmadığı  (beş-on məscidlə, bir-iki  xırda dini məktəblə,  beş-on savadlı 
ruhaniylə, pirlərlə, ocaqlarla din institutu yaranmaz) ölkəmizdə fundamentalizmin 
gerçəkləşməsi möcüzə olardı. 

 
Başqa  yöndən  götürsək,  Azərbaycan  əhalisinin  bir  bölümü  -  quzeylilər  çağdaş  Avropa 
təfəkkürlü olduqlarına görə islam dinini məhz bu təfəkkürlə mənimsəyəcək. Bu insan orta 
əsrlər təfəkkürüylə ona təqdim olunanları qəbul etməyəcək. 

 
*** 
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Nəyə görə musiqimizi çağdaşlaşdırdılar? Üzeyir bəy "Leyli və Məcnun" operasını niyə yazırdı? 
Çünki  başa düşürdü ki, böyük sistem yaratmaqçün artıq opera sisteminə keçmək lazımdır. 
Hamının acığı  gəlirdi ki, bu Avropa musiqisini niyə yeridirsən beynimizə? Ancaq indi hamı 
oturub "Leyli-Məcnun"a baxır, ləzzət alır. Niyə? Çünki o, avropalaşdırılmayıb, yalnız təqdimatı 
çağdaşlaşdırılıb. Mirzə Fətəli niyə dram yazırdı? Çünki dram çağdaş təfəkkürün bir formasıdır. 
Və yaxud, deyək ki, orta əsrlərdə bizdə roman yoxdu (düzdür, nəzmlə yazılmış romanlar var, 
amma mənsur roman yoxdu). Yusif Vəzir  Çəmənzəminli, Məmmədsəid Ordubadi Avropa 
üslublu belə əsərləri ortaya qoydular və indi biz  "İki od arasında" (yaxud "Qan içində"), 
"Qılınc və qələm", "Dumanlı Təbriz" kimi romanları sevə-sevə oxuyuruq. Niyə götürməyək bu 
yeniliyi? Deməli, çağdaşlığın təqdimatından, formasından, eləcə də  onu təqdim edənlərin 
bacarığından da çox şey asılıdır. İndi bəs islam dinini Azərbaycana çağdaş  təfəkkürlə kim 
təqdim edəcək? Hələlik onu görmürəm. 

 
*** 

 
Molla,  necə  olsa  da,  əhalini  Allaha  (c.c.),  o  dünyaya  -  axirətə,  cənnətə,  cəhənnəmə 
inandırmağa çalışır. Bütövlükdə o, cəmiyyəti rahatlandırıcı bir amildir (ümumən inancı təmin 
olunanda  cəmiyyət  rahatlanır).  Amma  molla  məclisdə  birdən  başlayır  söhbət  etməyə: 
Süleyman  peyğəmbər  bir  gün  xəstəydi,  bir  bülbül  gəldi,  oxudu...  Gedib  çıxdı  miflərə, 
əfsanələrə. […] 

 
Ruhanilərin savadından başqa, onların şəxsiyyəti də təbliğatda mühüm rol oynayır. Məsələn, 
bir hadisə baş verir, polis gəlib birini tutur, haqsız yerə döyür, incidir. Belə yerdə gərək ruhani 
şəxs el ağsaqqalı kimi qabağa dura ki, ay oğul, bunu niyə döyürsən? Ancaq bizdə bir nəfər 
ruhani səsini çıxarmaz, özünü pis kişi eləməz. Yəni ruhani bir yerin din adamı olmaqla yanaşı, 
həm də elin ağsaqqalı ola bilməlidir. Gərək bu sistemi saxlayasan, ancaq, təəssüf ki, biz o 
sistemi qoruya bilməmişik. Məsələn, bir məclisə icra başçısı gələn kimi hamı durur ayağa, o 
rayonun ruhanisi də ayağa qalxır. Olmaz bu. Sən dinin yüksəlməsini istəyirsənsə ruhanini icra 
başçısının ayağına aparmamalısan, əksinə, gərək o icra başçısı ruhaninin ayağına gəlib onunla 
görüşsün.  Yoxsa  axund  da  onun  ayağına  gedəndə  onun  özünün  nə  hörməti  qalacaq, 
dediklərinə kim inanacaq? 

 
*** 

 
Əmir  Teymurla  Şeyx  Sədrəddinin  görüşünü  mən  həmişə  misal  çəkirəm.  Teymur  gəlib 
Ərdəbildən keçəndə (Anadolunu işğal edəndən sonra) deyir ki, gedin Şeyx Sədrəddinə deyin, 
Əmir gəlib. O da şeyxdir də, qabaqcadan xəbəri var ki, Teymur gəlir. Ancaq onun Əmirin  
ayağına  getməsi yaramaz. Getməsin deyə namaza oturur. Gəlib çağırırlar: "Şeyx, şeyx!" - 
çönüb eləmir, namazını qılır; "Şeyx, Əmir Teymur səni gözləyir" - səsini çıxarmır (axı 
namazda danışmaq, bədəni, yaxud üzü yana çevirərək qiblədən yayındırmaq olmaz). Əslində 
heç  bir  irad  tutula  bilməyəcək  bu  hərəkətiylə  Əmir  Teymura  başa  salır  ki,  sən  məni 
gözləməlisən, mən səni yox. Teymur deyir ki, mən Allah qonağıyam, şeyx mənim qarşıma 
çıxmalıdır. Onda şeyx qapıya çıxıb soruşur ki, məni çağıran Allah qonağı kimdir? Deyirlər: 
Əmir Teymur. Bunda dillənir ki, buyursun Allahın qonağı. Əmir Teymur atdan düşüb deyir ki, 
şeyx,  məni  saya  salmırsan,  axı  mən  hökmdaram,  hökmdarınsa  ayağına  gələrlər.  Şeyx 
Sədrəddin  deyir  ki,  mən  Tanrıya  ibadətlə  O`nun  ziyarətindəydim,  Tanrısa  hökmdardan 
böyükdür. 
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Bax, …ruhani böyüklüyü budur!.. 


