
Altıncı söhbət. MİLLİ İDEOLOGİYAMIZ HANSIDIR? 

Onlara de ki: "Bizim qarşımıza çıxara biləcək bir elminiz varmı? Siz yalnız zənnə qapılır və 
yalan uydurursunuz!".  
De ki: "Tutarlı dəlil yalnız Allaha məxsusdur. Əgər O istəsəydi sizin hamınızı doğru yola 
yönəldərdi".  

(Qur’an, "Ənam" surəsi: 148-149) 

  

1988-də Azərbaycan Xalq hərəkatı başlayanda bir çoxları yeni milli ideologiya yaratmaq 
fikrinə düşdü. Bu vaxt gur bir səs hamını diksindirdi və sanki yuxudan oyatdı: Bəylər, yeni bir 
milli ideologiya yaratmağa ehtiyac yoxdur, çünki o, çoxdan mövcuddur - MÜSAVATÇILIQ! 

Bununla da bütün mübahisələrə son qoyan həmin gur səsin yiyəsi hələ yeniyetmə 
çağlarından Məmmədəmin Rəsulzadəni özünə mürşid seçmiş Əbülfəz Elçibəydi. 

"Müsavatçılıq Azərbaycan xalqının mənəvi ehtiyaclarından çox təbii şəkildə 
meydana çıxıb və onu ayrı-ayrı şəxslərin beyninin məhsulu saymaq çox yanlış 
olardı" 

-Çox təəssüf ki, bizim hakimiyyət dövründə milli ideologiyamızı nəzəri baxımdan 
təkmilləşdirməyə nə vaxtımız oldu, nə də imkanımız (təbii ki, bu sahədə bir sıra mühüm 
işlərin görüldüyünü də danmaq mümkün deyil), ancaq bizdən sonrakı müddətdə bu mövzuda, 
demək olar ki, heç bir iş getməyib.  

Bizim milli ideologiyanın əsasında üç təməl durur: türkçülük, çağdaşlıq və islam. Bunların hər 
birinin mahiyyəti haqqında Sizinlə geniş söhbət etmək istəyirəm. Ancaq tərkib hissələrinə 
keçməzdən qabaq ümumən müsavatçılıq ideologiyasını necə gördüyünüz çox maraqlıdır. 
Çünki müsavatçılığa nəinki bu ideologiyanın baniləri Məmmədəmin Rəsulzadə və Mirzəbala 
Məmmədzadənin, hətta çağdaş müsavatçı Nəsib Nəsibzadə və Hikmət Hacızadə kimi gənc 
ideoloqlarımızın da çeşidli (ancaq bir-birini tamamlayan) baxışları var. Bəs Əbülfəz Elçibəy 
MÜSAVATÇILIQ termini altında nə düşünür? 

-MÜSAVATÇILIQ, adını çəkdiyiniz üç sütunuyla təşəkkül tapıb; bu, inkaredilməzdir. 
Azərbaycan xalqı artıq müsavatçılıq ideologiyasıyla yaşayır və ona meyllidir; qoy kim nə edir-
etsin.  

Türkçülük haqqında. Azərbaycanlıların - Azərbaycan ərazisində yaşayan əhalinin yüzdə 
səksəni TÜRKdür. 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.  

Deyirsiniz ki, bu yöndə işlər dayandırılıbdır, ancaq mən dayandırılma fikriylə tam razı deyiləm. 
Müxalifət qüvvələri imkansız olmalarına baxmayaraq mətbuatda, müxtəlif nəşrlərdə 
müsavatçılıqdan, türkçülüdən yazır, alimlərimiz türklər haqqında sanballı kitablar ortaya 
qoyurlar, halbuki o kitabların yaradılması vaxtilə əlçatmaz arzulardandı - imkan vermirdilər. 
Məsələn, bizdə türk savaş sənəti, türk sərkərdələri, hunlar, oğuzlar və b. haqqında nə qədər 
maraqlı əsərlər nəşr edilir, professor Kamil Vəli Nərimanoğlunun başçılığı altında hətta "Dədə 
Qorqud ensiklopediyası" hazırlanır və s. Bunlar mənəviyyata təsir göstərən mühüm amillərdir. 
Bu, xalqın tələbatından doğulan prosesdir və onun qarşısını almaq olmaz - uzun müddət 
türkçülük düşüncələrindən aralı salınmış xalq bir mənəvi aclıq duyur və uzun illər boyunca 
itirdiklərini özünə qaytarır.  

Deməli, türkçülük bir sistemdir.  

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 və siz liberal dəyərləri 
mənimsəmiş millətçilərsiniz. Buna heç bir etirazımız olmadı, yəni biz çağdaşlığı qəbul edənik, 
çünki çağdaşlıq bizim müsavatçılığın əsas ideyalarından biridir.  

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.  

Bəli, 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.  

Müsavatçılığın bu üç böyük təməlini daha geniş öyrənməli və həyata tətbiq etməliyik. 
Azərbaycan türklərinin tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti güclü şəkildə öyrənilib xalqın özünə 
çatdırılmalıdır. Çağdaşlıq da eləcə - Avropa dövlətlərinin köməyiylə ölkədə çağdaş dövlət 
quruluşu, parlament sistemi, seçki sistemləri yaratmaq uğrunda ciddi mübarizə aparılmalıdır. 
Məsələn, partiyalarımızın hamısı indi seçkiylə iş görür - Məclisi, Rəyasət Heyətini, Divanı... 
seçkiylə formalaşdırır. Bu, artıq çağdaşlığın siyasi həyatımızda gerçəkləşməyə başlamış 



üsullarındandır. Halbuki çox yaxın keçmişimizdə - kommunistlərin totalitar rejimində 
partiyanın lideri nə deyirdisə hamı onu təkrarlamağa məcburdu.  

Azərbaycanda çağdaşlaşmaya mətbuat da güclü təsir edir. Mətbuatımızın inkişafı və özünün 
toxunulmazlığını az-çox təmin edə bilməsi mühüm hadisədir. Artıq Azərbaycan söz azadlığı 
baxımından İran kimi, Türkmənistan kimi, altı il bundan qabaqkı Azərbaycan kimi deyil. İndi 
jurnalistlərin qabağında durmaq çətinləşib; hətta nəinki ölkənin məşhur adamları və aparat 
işçiləri, hətta hüquq-mühafizə orqanlarının işçiləri də jurnalistlərdən çəkinməyə başlayıblar. 
Bu, artıq çağdaş dünya dəyərlərinə yiyələnməyimizdir, çağdaşlığımızdır. Bunlar bizim çağdaş 
bir xalq olduğumuzu göstərir. Biz çağdaşlığı sevirik, daim ona meylliyik.  

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’an’ı yaxşı oxuyur? Kraçkovski də ərəb dilini də, 
Qur’an’ı da əzbər bilirdi, ancaq xristian missioneriydi.  

Deməli, bizim indiki vəzifəmiz islam savadı, islam biliyiylə islam inamını çulğaşdırmaqdır. 
İslam dini cəmiyyətimizdə ruhun, mənəviyyatın təmizlənməsinə və s. xidmət edəcək böyük 
amildir.  

Bu üç təməl xalqa daha çox çatdırılmalı və inkişaf etdirilməlidir.  

Bundan sonrasa 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.?). 

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 də 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.  

Bu məsələlər ya diqqətlə araşdırılmadığından, ya da birtərəfli öyrənildiyindən, onların sintezi 
indi bəlkə də çoxlarına gerçəklikdən uzaq görünə bilər, ancaq şəxsən mən bu fikirlə razı 
deyiləm. Məsələn, 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.  

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’an'da "elm" sözü bir neçə min yerdə 



işlədilib. Gerçəkdən də, islam elmi, yəni islamdakı elm, bilik təntənə çalıbdır - məntiqin, 
fəlsəfənin, tarixşünaslığın inkişafı göz qabağındadır.  

Deməli, islam elmə qapısını taybatay açıq qoyub. Məsələn, XI əsrdə müsəlman Biruni Yerin 
yumru, kürə şəklində olduğunu və Günəşin ətrafında fırlandığını yazanda islam alimləri ona 
heç nə demirdilər, ancaq xristian Qalileo Qaliley XV əsrdə Yerin hərləndiyini söyləyən kimi 
kilsə onu verdi inkvizisiya məhkəməsinə, başına oyunlar gətirib sözünü geri götürtdü. Bir 
neçə yüz il sonra Kopernik də Biruni deyəni təkrarladı ki, Yer Günəşin ətrafında fırlanır, 
inkvizisiya onun başlıca əsəri olan "Göy sferalarının dolanması haqqında" kitabını düz 200 il 
qadağan etdi, Cordano Bruno kimi böyük alimi tonqalda yandırdı.  

Elə bu ötəri müqayisələrdən görürük ki, islam dini alimə dəymirdi, xristian dininə nisbətən o, 
qapılarını elmə daha geniş açmışdı, elmi itələmir, əksinə, onu özünə çəkirdi. Bu hədis 
Məhəmməd peyğəmbərdəndir (s.ə.s.): "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.  

Buna görə də 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! 

"Özümüzə TÜRK deyəndə başımızı kəsiblər" 

-Bəy, bizdə belə mübahisələr gedir ki, Azərbaycana TÜRKÇÜLÜK yox, AZƏRBAYCANÇILIQ 
ideyası lazımdır, çünki "türk" sözü, "türkçülük" sözü bir çox Azərbaycan vətəndaşını 
qıcıqlandırır, "azərbaycançılıq" şüarısa hamıya doğmadır və əksəriyyət buna üstünlük verir... 

-Ədalət bəy, dediyiniz faktoru mən danmıram, ancaq o, birinci yox, ikinci başlıca faktordur. 
Bəs birincisi nədir?  

Uzun illər elmi araşdırmalar, müşahidələr apardım, gördüm ki, bütün dünya 400 ildir TÜRK’ü 
söyür. Niyə?  

Bir Osmanlı imperatorluğu bütün Avropanı divara bərk-bərk sıxmışdı. Məsələn, fransızlarla 
ispanlar müharibə aparırlar, fransızlar Türkiyədən - Osmanlı sultanlığından xahiş edirlər ki, 
gəlin bizi bu ispanlardan qurtarın. Türk donanması çıxır fransız limanlarına və hücuma 
başlayır. Türklər Fransaya girərək oradan ispanları qovurlar. Deməli, xristianı xristiandan azad 
edən Türkiyəydi - Osmanlı imperatorluğuydu! Əlbəttə, ispanlar onlarla düşmən olacaqdı.  

Bəli, türklər bir müddət qaldılar Fransada. Onlar burada öz dövlət aparatlarını qurmadıqlarına 
görə ispanlardan azad olandan sonra Fransada yeni aparat yarandı. Osmanlı sultanlığından 
tələb etdilər ki, ordularını buradan çək, o da çəkdi.  

Sultan Süleymanın vaxtında (1520-1566 - Ə.T.) Osmanlı imperatorluğu Vyananı mühasirəyə 
alıb. Vyananı tutdunca məsələ qurtardı - Osmanlı sultanlığı Avropanın göbəyindən girir içəri 



və xristian dünyasının qapısında böyük zərbə qüvvəsinə və burada bütün islam dünyasının 
arxasına çevrilir.  

Başda İngiltərə olmaqla Avropa görür ki, Osmanlı imperatorluğuyla - TÜRK’lə bacarmaq 
olmayacaq, gənc Rusiya imperatorluğunu gücləndirir ki, yavaş-yavaş türk xanlıqlarını zəbt 
eləsin. Moskvanı böyüdürlər, Peterburqu böyüdürlər. Get-gedə Tatar xanlığı, Krım xanlığı 
məğlub edilir, Qazan xanlığı, Həştərxan xanlığı məhv edilir, bütün türk torpaqları zəbt edilir. 
Sıra Qafqaza yetişir. Pyotr gəlir Qafqaza və uduzur. Bu rus imperatoru türklərlə müharibədə 
iki dəfə məğlub olub - bir Qafqazda, bir də Prud çayında. Deməli, türklər hələ qüvvələrini 
itirməyib.  

Bir müddət keçir, XVIII əsrin sonunda Napoleon kimi nəhəng bir sərkərdə (hələ imperator 
olmamışdı) direktoriyanın başçısı kimi Misrə hücum edərək onu türklərin əlindən alır. Suriyanı 
da almağa hücum edir, ancaq orada türklər Napoleonu darmadağın edərək əzirlər. Napoleon 
da Pyotr kimi gecə gəmiyə minərək qaçır ki, mühasirəyə düşməsin. Bəli, dünyanın iki 
tanınmış, nəhəng imperatoru - Fransa və Rusiya imperatorları türklərə məğlub olub!  

Cəngavər TÜRK’ü Avropa daim özünə təhlükə sayıb. Bu təhlükəni aradan götürmək yolları 
onu həmişə düşündürüb. Başlayıb Türkiyənin arxasında düşmən axtarmağa. Avropadan 
Hindistana gələnlər görüblər ki, oradakı xalq türk deyil və türklərə qarşıdır. Hindistanı məhz 
ona görə tutdular ki, türklərin arxasında cəbhə açsınlar. Sonra İrana keçdilər, farsları özlərinə 
çəkdilər. Bütün məqsədləri türk olmayanları Avropaya tərəf çəkmək və türkü məhv etməkdi. 
İkiüzlü, üçüzlü siyasət yeridiblər.  

"Şərq məsələsi" deyilən mövzu həmişə meydanda olub və Avropanın din missionerləri, 
dövlətə xidmət edən casusları, alimləri, yazıçıları - hamısı türkün əleyhinə yazıb, işləyib. Bu 
yazılanlar XIX əsrdə çap olunaraq elmi və bədii ədəbiyyata çevrilib. Türklər də həmin qərəzli 
ədəbiyyatı oxuyur və başlayırlar özlərini özlərindən qırağa çəkməyə - əşi, türk olmayaq. 
Osmanlı imperatorluğu bu məsələnin həlli yolunda baş sındırır: "türk" deyəndə bizə pis 
baxırlar, gəlin özümüzə "yeni osmanlılar" deyək, yəni Osmanlı imperiyasında yaşayanların 
hamısı: türk, ərəb, erməni, yunan... bərabərdir, çünki onların hamısı "yeni osmanlılar"dır...  

Bəli, özümüzə "türk" deyəndə başımızı kəsiblər. Təsəvvür edin, məsələn, Ermənistanda 
deyiblər ki, siz türklər kürdlüyü qəbul edin, yoxsa başınızı kəsəcəyik. Camaat da gedib kütləvi 
surətdə kürdlüyü qəbul edib. 

-Belə hadisə nə vaxt olub? 

-Bu saat Azərbaycanda yaşayan türklərin bir hissəsi özünü kürd sayır. Zəngəzur, Qubadlı, 
Sisyan boylarında hamısı kürdlüyü qəbul ediblər ki, öldürülməsinlər. Pasportda özlərini "kürd" 
yazdırıblar. Çox qəribədir ki, bu hadisə Gürcüstanda da baş verib - orada deyiblər ki, gürcü 
familiyasını qəbul edin, sizi öldürməyək. Gedin axtarın "Naziraşvili"ni - əsl familiyası "Nazir" 
olub. Xeyli adam da qorxudan gürcüləşib. İndi bəzilərindən soruşanda ki, sənin familiyan niyə 
"-şvili"dir, deyir onda qorxudan qəbul etdim...  

Yəni TÜRK dünya miqyasında assimilyasiyaya uğradılır, bu yolda ağlasığmaz cəhdlər 
göstərilir, ölçüyəgəlməz pullar xərclənir. Çin bir tərəfdən assimilyasiya edir, Hindistan bir 
tərəfdən, farslar bir tərəfdən, ərəblər bir tərəfdən, ruslar bir tərəfdən, avropalılar bir 
tərəfdən. Məqsəd TÜRK’ü qüvvə olaraq məhv etməkdir. Çünki onlar min illər boyunca 
baxaraq görüblər ki, türklər 15 imperatorluq, 38 imperatorluq olmayan dövlət yaradıblar 
(tarixdə TÜRK dövlətlərinin sayı 110-dan çoxdur), neçə dəfə dünya ağası olublar, öz 
ordularıyla bütün dünyanı lərzəyə gətiriblər. 



Dövlətçilik məsələsində dünyada türklərdən üstünü yoxdur. Onlar, birincisi, aldıqları, ağalıq 
etdikləri ölkədə heç vaxt dinə toxunmayıblar. Məsələn, İspaniyada yəhudiləri qıranda türklər 
90 min yəhudini köçürüb gətiriblər Türkiyəyə, onlara sinaqoq tikiblər. Yəni türklər yad dinləri 
məhv etmək, assimilyasiya etmək məqsədi güdməyən millətdir.  

İkincisi, yerli xalqların dillərinə dəyməyiblər. Məsələn, Bolqarıstanın bir tarixçisi yazır ki, biz 
başqa xalqın əlinə düşsəydik məktəbimiz və kilsəmiz məhv ediləcəkdi; türklərin əlinə 
düşməyimiz bəlkə də bizim xoşbəxtliyimiz olubdur - onlar nə kilsəmizə dəydilər, nə dilimizə, 
nə məktəbimizə, nə də mədəniyyətimizə.  

Ancaq indi fikir verin - başqaları rusların əlinə düşən kimi milli əritmə siyasəti başlanıb, 
ingilislər hərtərəfli assimilyasiyaya əl atıblar, farslar, çinlilər, ərəblər, nə bilim neçə-neçə 
başqaları da o cür. 

Bəli, türkləri məhv etməkçün dünya bir antitürk dövrü yaşayıb - XVII əsrdən XX əsrin 
ortalarınadək türkləri kütləvi şəkildə qıraraq məhv ediblər. Son vaxtlar - İkinci dünya 
müharibəsindən sonra xüsusən Qərb yavaş-yavaş başladı başqa cür davranmağa (o da rus 
imperiyasının qorxusundan); o, Türkiyəyə çəkinə-çəkinə kömək göstərdi, belə-belə dünyada 
Türkiyəyə münasibət dəyişməyə başladı.  

İndi türklərin dünyada kütləvi məhv edilmək qorxusu yoxdur. Türk etnosu yenidən öz 
qüvvəsini toplayır. O, yeni bir etnos kimi yenidən doğulacaqdır, yəni bu türk etnosunun 500 il 
bundan qabaqkı türk etnosundan çox böyük fərqi olacaq. Onun milli dəyərləri, milli təfəkkürü, 
milli mədəniyyəti yüksəlir. Məsələn, orta çağlarda türklər daha çox ərəb və fars mədəniyyətini 
yaşadıblar, ona xidmət ediblər. Hakimiyyət imperatorluğuna türklər yiyələnsələr də onların 
dövründə belə bədii ədəbiyyat imperatorluğu fars dilinə, elmi və dini ədəbiyyat, məktəblər 
imperatorluğu ərəb dilinə məxsus olub. Amma indisə sırf milli türk kökü üstündə yaranan yeni 
dövlətlər meydana çıxır. Bu, tam yeni keyfiyyətli yeni bir doğuşdur.  

Sözü Sizin ilk sualınızın üstünə gətirirəm ki, bizim özümüzü, gözümüzü o qədər qorxudublar 
ki, türklüyümüzü qabarıq deməyə çəkinmişik, çünki birdən qabağımızdakının acıqlana, 
qıcıqlana biləcəyindən ehtiyat etmişik. 

-Axı biz 1937-yə qədər türk olduğumuzdan və "türk" adımızdan utanmamışıq, çünki bütün 
tarix boyunca olduğu kimi, həmin ilədək rəsmən "türk" adlanmışıq. 

-Bir var türklüyü danasan, bir də var türklüyün üstün olduğunu sübut etməyə çalışasan. Bu 
gün Türkiyədə, Azərbaycanda, Orta Asiyada yazılan tarix kitablarının heç biri türkün 
mövqeyindən yox, Avropa dövlətlərinin mövqeyindən yazılıb. Bu, soydaşlarımızda türk milli 
heysiyyətinin formalaşasına əngəl törədən ən mühüm amillərdəndir.  

Heç tarix kitablarıyla işim yoxdur; Siz dilçisiniz, gəlin dil kitablarına baxaq. Bizim dilimizin 
qrammatikasını götürün, bu qrammatika türk dilimizə aid deyil - Avropadan götürülmədir. 
Əvvəllər dilçilik terminlərini ərəblərdən alırdıq: "sərf", "nəhv", "sövt", "ismi-fail", "ismi-məful", 
"zəmir"..., indi avropalılardan götürürük: "adlıq hal", "yiyəlik hal", "əvəzlik", "fonem", 
"morfem", "substantivləşmə", "adverbiallaşma"... Yavaş-yavaş istəyirik ki, öz dilimizin üstünə 
gələk, amma gələ bilmirik. Məsələn, cingiltili və kar samitləri götürək; bizdə cingiltili-kar deyil, 
üç-dörd səsin bir-birinə keçməsi var, bunlar qoyulmalıdır. Deyək ki, türklərdə ç ~ s, t ~ d 
səsləri bir-birinə necə və niyə keçir - biri "çay" deyir, obiri "say", biri "temir" deyir, obiri 
"dəmir". Yəni fonetikanı əsasən bunun üstündə qurmalıyıq ki, səslərimiz tarixən nə cür 
əvəzlənib, nə cür dəyişib.  



Yaxud isimlərin hallanmasını götürək. Çıxışlıq halda yalnız -dan şəkilçisi varsa "çoxdandan", 
"sabahdandan", "gecdəndən", "tezdəndən"... sözlərində hal şəkilçisi hansıdır? Niyə bu cür 
ikiqat hallanma qrammatikanın nəzərindən qaçır - ona görə ki, Avropa qrammatikalarında 
yoxdur?!  

Felin icbar növü -dır, yaxud -t şəkilçisiylə düzəlirsə bəs oxu-t-dur-t-dur-maq feli hansı 
növdədir? Göründüyü kimi, bu feldə icbarlıq yaradan 4 şəkilçi var, halbuki hər növdə yalnız 
bir şəkilçi olmalıdır; deməli, bu sırf türk dili təzahürü havadan asılı qalıb, izah edilməyib, çünki 
hind-Avropa dillərində icbarın bu forması yoxdur.  

III şəxsin cəminin şəxs əvəzliyi olaraq yalnız "onlar" göstərilir; bəs eyni mənalı və eyni suala 
(kim? sualına) cavab verən "bunlar" əvəzliyini niyə və hansı əsasla oraya daxil etmirik? Ona 
görə ki, hind-Avropa dillərində həmin yerdə yalnız "onlar" əvəzliyi dayanır?! 

-Yeri gəlmişkən, Bəy, monqol dilində Siz deyən nəzərə alınıb - orada III şəxsin cəmində həm 
"onlar", həm də "bunlar" əvəzliyi (təbii ki, monqolca qarşılıqları) işlənir... 

-Görürsünüz, deməli, onlar öz dillərinin incəliyini Avropa dillərinin strukturuna qurban 
verməyiblər. Bəli, biz hələ çox şeyləri kor-koranə olaraq Avropa sistemləri üzrə öyrənirik ki, 
bu da türkçülüyün ziyanınadır.  

Bu yaxınlarda bir türk psixoloqu mənə dedi ki, bizim uşaqlarımız psixologiyanı ona görə 
öyrənə bilmir ki, psixologiya dərsliklərini fransız psixoloqu, özü də fransız psixologiyası 
əsasında yazıb. Axı fransız psixologiyası bizə yabançıdır; onu oxuyuruq, amma tuta bilmirik, 
çünki bizim ruhumuza uyğun deyil. Gərək oxuyan kimi biləsən ki, bu nə deyir. Məsələn, "adlıq 
hal"ı qəşəng tapıblar - məzmununu o saat başa düşürsən və adamın yadında da tez qalır. 
Bax, özümüzə bu cür uyğunlaşdıranda adam oxuduğunu qavrayır.  

Türklük odur ki, türklüyün mahiyyətini dərk edəsən və onunla fəxr edəsən, necə ki, ingilislər 
ingilisliyi dərk edir və onunla fəxr edirlər. 

-Deməli, bizim elmdə də, mədəniyyətdə də, məişətdə də türklüyümüz özümüzə bəlli deyil? 

-Bəli, söhbət də oradadır ki, bizə hansı türkçülük bəllidir. Türkdən danışanın təpəsindən 
"millətçi" deyərək o qədər döyüblər ki, indi hamı türkdən danışanda qorxur: "Türkəm desəm 
məni də pantürkist adlandırarlar", yaxud "Avropada mənim əsərimi qəbul etməzlər, Avropa 
alimləri üstümə cumar, tənqid yazar". Bax, çox şeydə bundan qorxuruq. Bu düşüncə bizdə bir 
naqislik kompleksi yaradıb. Biz o kompleksi bütövləşdirməliyik; bununçünsə bircə üsul var - 
böyük bilik sahibi olmaq. Türkləri sevmək hələ azdır, onlarla bağlı bütün həqiqətləri də 
öyrənmək lazımdır.  

Amerikada göydələnlərin memarı (adı yadımdan çıxıb) deyirdi ki, dünyada ən böyük memar 
Sinan'dır. Bütün Türkiyə came-məscidlərini memar Sinan tikdirib. O, səksən böyük bina, yüz 
neçə təkyə, xırda binalar müəllifidir, yəni memarlığın nəhəngidir.  

Yaxud məşhur bir yunan dəniz qulduru vardı (sonralar İngiltərənin admiralı olmuşdu), deyirdi 
ki, dənizdə mənim qabağıma heç kim çıxa bilməz. İngilislər ona "admiral", başqa xalqlar 
"quldur" deyirdilər. Həmin admiral deyirdi ki, bir dənizçi var - Xeyrəddin Barbarossa, o, sağ 
olsaydı onun yanında köməkçi işləyərdim. Dəniz döyüşlərinin ən nəhəng qəhrəmanı deyir bu 
sözləri!  



Türklüyünü dərk etməyə can atan türksənsə bunları bilməlisən. Hərb sənəti, memarlıq sənəti, 
yüz minlərcə əlyazma kitabı... böyük mədəniyyətdir. Səni sevməyənlərə deyirsən ki, 
qardaşım, buyur, dünyanın ən dəyərli xəzinəsi məndədir. Bax, dünyaya da mən bunu, bunu, 
bunu vermişəm.  

Bir var çarxlı təkər, bir də var bütöv təkər. Bütöv təkər yonulmuş dairəvi taxtadır, ortasından 
deşik açırsan - gedir, ancaq o, çox ağırdır. Çarxlı təkərsə çox yüngül və sürətli olur. Onu 
dünyaya gətirən və Misrə, başqa bir çox ölkələrə yayan məhz türklərdir. Digər millətlər 
deyirdilər ki, türklər onun lisenziyasını bizə versəydilər dünyanın ən varlı milləti olardıq. Bütün 
çarx sistemi onun üstündə yaranıb: maşınların təkərləri, təyyarələrin şassiləri və s. Bunların 
hamısı türk təkəri üstündə inkişaf edib, o sistemlə irəliləyib.  

Atı yəhərləyən, onu tərbiyə edən, neçə-neçə çöl heyvanını əhliləşdirən ilk millət də türklərdir.  

-Bəs ilk dəfə hamam tikən? 

-Bəli, elə indi də Fransada "türk hamamı" deyirlər. Dünyanın çox yerində ən gözəl hamam 
türk hamamı sayılır.  

Bax, bu böyük mədəni irsi öyrənəcəksən, onda səndə böyüklük kompleksi yaranacaq - 
deyəcəksən ki, mən bu ulu mədəniyyətin daşıyıcısıyam, mən bu böyük elmin daşıyıcısıyam, 
mən bu böyük tarixin daşıyıcısıyam və dünyaya tərəqqi və rifah, ədalət və mədəniyyət 
gətirmişəm. Bundan sonra sən özünü sübut edəcəksən, [özünün yetişdirdiyin] dünya 
dahilərini ortalığa qoyacaqsan. Mən çox təəssüf edirəm ki, biz hələ də bu işdə çox geriyik. 
Aristoteli, Platonu, Qalileyi, Koperniki... az qala əzbər bilirik, ancaq İbn Sina, Farabi, Biruni, 
Nəsirəddin Tusi, Uluğ bəy... kimi nəhənglərimizin nə yazdığından, demək olar ki, xəbərimiz 
yoxdur, halbuki dünya elm və mədəniyyəti onlardan nə qədər qidalanıb və indi də 
qidalanmaqdadır. Avropada XV, XVII, XVIII əsrlərdə çap olunmuş elmi kitablara baxın - 
hamısı Şərq müəlliflərinin kitablarıdır. Nəsirəddin Tusinin "Evklid həndəsəsi"ndən ("Təhriri-
Üqlidis") tutmuş Farabinin, İbn Sinanın, Biruninin əsərlərinədək hamısını latın dilinə, yəhudi 
dilinə, başqa əcnəbi dillərə çevirərək nəşr etmiş, sonra da bütün Avropaya yaymışlar. Biz bu 
irsə yiyələnmədiyimizdən, onlara yiyə durmuş Avropanın alimləri qarşısında təzim etməyə 
məcburuq.  

Bir alman alimi öz kitabında belə yazır ki, ən böyük mədəniyyət insan olub insan kimi 
davranmaq, insan kimi yaşamaqdır və bu məsələdə tarixdə türklərdən üstün millət olmayıb.  

Həmin alman alimi yazır ki, "Avrasiya" deyilən yerdə Avropa və Asiya mədəniyyətlərini bir-
birinə qovuşduraraq yeni bir mədəniyyət yaradan türklər olub. Çinin ipəyini çinlilər yox, 
türklər aparıb İtaliyaya. Çinin barıtını, kompasını çinlilər yox, türklər aparıb Avropaya. Və 
Avropanın nəyi varsa türklər daşıyıb töküblər Çinə. Bəli, türklər bu iki müxtəlif mədəniyyəti 
çulğaşdıran bir super etnosdur! Özü də onların bu yöndə çalışmaları dünənin və bugünün 
deyil, on min illərin söhbətidir.  

Bu gerçəklikləri gərək incəliklə mənimsəyəsən. Bu gerçəkliklər o qədər şərəflidir ki, hətta 
kənar millətlər də ona bələd olduqda türklərlə qohumluqdan qürur duyublar. Məsələn, 
Rusiyanın Kazimirovu, Kantemiri, Karamzini, hətta Gertseni deyirlər ki, bizim etnosun (yəni 
rusların) damarında türk-monqol qanı axır; bundan niyə qorxuruq - onlar ki qəhrəman 
olublar, bununla fəxr etməliyik.  

-Rusların bir çoxu özünü tatar sayır. 



-Bəli. Söhbət türk millətçiliyindən, türk şovinizmindən getmir. Sadəcə olaraq, bir türk olaraq 
öz tarixini, mədəniyyətini, mənliyini dərk etməyin vacibliyindən gedir. Bunu dərk edən türk öz 
iradəsini, öz vüqarını, öz qürurunu dünyaya sərgiləyəcək.  

-Bəy, indiyədək danışdıqlarınızdan belə başa düşürəm ki, müsavatçılığın tərkib hissəsi olan 
türkçülüyü Siz Azərbaycan türkçülüyü kimi yox, ümumdünya türkçülüyünün tərkib hissəsi kimi 
götürürsünüz.  

-İki hadisəni deyim Sizə. Məmmədəmin Rəsulzadə o məsələdən 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, amerikalı’yıq. 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 dövlət qura bildilər.  

"Azərbaycançılıq" da dövlətçilik prinsipi baxımından müəyyən qədər xeyirlidir, ancaq milli 
mənafeyə zərbə vurur və bu zərbənin altından sonra çıxmaq olmaz. Mən şəxsən 
Nazarbayevin o siyasətindən razıyam ki, "Qazaxıstan Respublikası"nı "Qazax Respublikası" 
elan etdi - yəni dövlət millətə dayanar, torpağa yox. "Qazaxıstan" deyəndə böyükdür, orada 
hər adam yaşaya bilər, ancaq dövlət köklü millətindir, yəni qazax dövlətidir. Bu gün qazax öz 
milli ruhuna qayıdır, dövlətini öz adıyla adlandırır: "Qazax Respublikası". Bu, düzgün fikirdir.  

Bu baxımdan biz öz durumumuza göz yetirdikdə, əlbəttə, məyus oluruq - mövcud hakimiyyət 
türkçülükdən dəhşətli dərəcədə qorxur, ziyalılarımızın da bir çoxu deyir ki, doğrudur, biz 
türkük, ancaq bunu car etmək lazım deyil - özümüzə "türk" desək deyəcəklər ki, millətçidirlər, 
azsaylı xalqlara xor baxırlar və b. Maraqlıdır ki, oxşar düşüncə Rusiyanı da narahat 
etməkdədir. Rusların çoxusu bu gün özünü "russkiy" yox, "rossiyanin" ("rusiyalı") adlandırır, 
çünki qorxur ki, "rus" başqa xalqlarda nifrət yaradar. 

-Bizə çox vaxt belə deyirlər ki, sizinki türkçülük yox, türkiyəçilikdir; biz "türk" adını götürməklə 
guya Türkiyə əhalisinin adını mənimsəyirik, halbuki Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920) 
rəsmi olaraq millətin adını "türk", dövlət dilini "türk dili" elan edəndə, hətta Azərbaycan SSR-
də də bu ənənə yaşadılanda türkiyəlilər özünə "türk" əvəzinə "osmanlı" deyirdilər. Ona görə 
də mənə elə gəlir ki, özümüzü "türk" adlandırmağa türkiyəlilərdən daha çox bizim mənəvi 
haqqımız var. 

-Söhbət onda deyil. Əslində türkün kökü, özəyi bizim və Orta Asiyanın üstündədir. Havayı 
yerə "Türküstan" demirlər; Azərbaycan da Türküstanın bir bölümüdür. Sadəcə olaraq, Türkiyə 
türklərində türkçülük daha çox inkişaf etdiyinə görə biz onların təsirindən qaça bilmərik. 
Məsələn, Türkiyə televiziyasının iyirmi kanalı var, hansına baxırsansa bir-birindən yaxşı 
verilişlərdir. O təsirdən qaçmaq çox çətindir; təkcə o dilin təsiri altında başlayırıq yeni-yeni 
sözlər işlətməyə: "yapmaq", "yatırım", "işbirliyi", "sonuc(lanmaq)", "olay", "sıcaq"... Burada 
iki xətt var. Birincisi, doğrudan, çox yaxşıdır; məsələn, "önəmli" ("əhəmiyyətli"), "ödül" 
("mükafat") kimi sözlər artıq Azərbaycanda da geniş işlədilir və çox gözəldir; onlar ərəb 
sözlərinin yerinə işlənir. Önəmlisi odur ki, bu zənginləşmə qarşılıqlıdır. Məsələn, Anadolunun 



doğusunda "yaxşı, yaxçı", batısındasa "iyi" işlədilirdi; indi artıq Anadoluda da Azərbaycan 
türkcəsinin təsiri altında hətta televiziyada da "yaxşı" sözünü işlətməyə başlayıblar. Belə 
faktlar çoxalır, artır.  

Bəzən deyirlər ki, başlamısınız Azərbaycanda Anadolu ləhcəsində bəzi şeyləri yamsılamağa. 
Burada müəyyən qədər həqiqət var, yəni bu məsələdə "ağını çıxarmaq" düz deyil.  

Məsələnin başqa tərəfi var; Türkiyə Azərbaycana nisbətən inkişaf etmiş ölkədir və türk 
etnosunun da hansı daha çox irəli getsə inkişaf etməyən ona meylli olur. Biz də Türkiyəyə 
meylliyik, çünki o, bizdən çox irəli gedib. Türkmənlər, özbəklər, qazaxlar... da bizə 
meyllidirlər, bizə dərin hörmətlə yanaşırlar, Azərbaycanı özlərinə örnək göstərirlər, çünki biz 
də onlardan bir az qabaqdayıq.  

Ona görə də mən Bakıda Türkiyənin səfirliyi açılanda dedim ki, türklər üzünü gündoğana 
çevirməlidir; yəni Türkiyə inkişaf etmiş dövlət kimi bizə yaxınlaşmalıdır, biz nisbətən inkişaf 
etmiş ölkə kimi Orta Asiyaya yaxınlaşmalıyıq, Orta Asiya nisbətən irəli getmiş ölkə kimi daha 
da uzaq doğuya - Monqolustana yaxınlaşmalıdır. Yəni axın üzü gündoğana dönməlidir; inkişaf 
etmişlər bir-birinə yardım edə-edə problemlərini aradan götürməlidir. Bunun başqa yolu 
yoxdur. Bu da normaldır.  

Türkiyəçilik normaldır. Şimali Qafqazda yaşayan türklər Azərbaycana çox meyllidirlər. 
Çeçenlər qəhrəman, döyüşkən xalqdır, amma Azərbaycan türklərini yüksək mədəni 
səviyyəsinə görə üstün tuturlar. Məsələn, çeçenlərin başçısı deyir ki, lazım gələrsə biz 
Rusiyayla yox, Azərbaycanla birləşərik, çünki çeçenlər Azərbaycanı daha öncül sayır, 
Azərbaycanı Qafqazda islam mədəniyyətinin, türk mədəniyyətinin daşıyıcısı qəbul edir. 

Orta Asiyadan, Özbəkistandan gələn türklər Azərbaycanda özlərini çox yaxşı hiss edirlər. 
Onlarda Azərbaycana xüsusi bir maraq, meyl var. Onlar Azərbaycan qızlarıyla ailə qurmağı 
xoşlayırlar, özbək qızlarısa azərbaycanlı oğlana ərə getməyi arzulayırlar. 

-Bizim hakimiyyət millətçi hakimiyyət kimi tanınırdı və bizi çox danlayırdılar ki, siz "türkün 
türkdən başqa dostu yoxdur" şüarı irəli sürürsünüz. (Bu şüar, həqiqətən, bəzən səslənirdi). 
Belə fikir də mövcuddur ki, bütövlükdə Elçibəy hakimiyyəti dönəmində millətçiliyin, 
türkçülüyün cəmiyyətin inkişafında müəyyən rolu oldu və dünyanın fövqəldövlətləri türkçü 
Azərbaycanla türkçü Türkiyənin gələcəkdə birləşərək çox böyük güc mərkəzinə 
çevrilməsindən çəkindilər və bunun qarşısını qocalarla aldılar. Bu düşüncə, sizcə, gerçəkliyə 
nə qədər uyğundur? 

-Birincisi, "türkün türkdən başqa dostu yoxdur" siyasət xatirinə söylənmiş keçici şüardı. Biz 
düşmüşdük amansız bir qasırğanın içinə, vuruşurduq, yeganə müdafiəçimiz, dostumuzsa 
Türkiyəydi. Belə durumda həmin şüarın ortaya çıxmasını mən bütünlüklə təbii sayıram. Ancaq 
bu şüarı Azərbaycan daxilinə tətbiq etmək, buradakı başqa qardaş xalqlarla türklərin 
dostluğuna xələl gətirməyə çalışmaq, əlbəttə, çox ziyanlıdır. İkincisi, 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. Məsələ aydındır - bizim ideyamız müsavatçılıqdır; müsavatçılıqsa milli 
demokratiya deməkdir. Onun kökündə türkçülük, çağdaşlıq və islam dayanıb.  



Azərbaycanda 20 Yanvar hadisəsi baş verdi. O, Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsiydi, 
ancaq onu necə qiymətləndirdilər? Biri dedi ki, bu, fundamentalist hərəkatdır, başqası bildirdi 
ki, bunlar Sovet hakimiyyətini yıxmaq, dağıtmaq istəyirlər və s. Hər cür böhtan söylədilər. 
Nəticədə bəlli oldu ki, biz onlar deyən adamlar deyilik. Ancaq adımızı pis çıxarmaqçün bütün 
yollara əl atdılar. Maraqlıdır - İran deyir ki, Əbülfəz sionistdir, yəhudilərin casusudur. 
Rusiyadasa deyirlər ki, Əbülfəz fundamentalistdir. Hansına necə sərf edirsə məni o cür də 
qələmə verir.  

Əslində biz heç kimi qəbul etmirdik, müstəqildik - nə Amerikaya, nə Rusiyaya, nə Almaniyaya, 
nə Türkiyəyə, nə İrana, heç kimə sığınmaq istəmirdik. İstəyirdik ki, Azərbaycanda müstəqil 
dövlət quraq və müstəqilliyin qədrini biləcək, onu qoruyacaq vətəndaşlar yetişdirək. Buna 
görə də çoxlarının xoşuna gəlmirdik.  

Bizə deyirlər ki, siz niyə İranla, Rusiyayla dost olmadınız; belə etsəydiniz yıxılmazdınız. 
Vəzirov Rusiyayla da, İranla da dostdu; bəs onu niyə yıxdılar? Ayaz Mütəllibov da eləcə. Bəs 
onu niyə saxlamadılar? Azərbaycanda yeni dövlət yaranmışdı və o dövləti saxlamaq çətindi. 
Bu dövlətin qalmasına nə İran, nə Rusiya, nə Ermənistan, nə də onları dəstəkləyən qüvvələr 
razıydı. Bizim hakimiyyəti də onlar devirdilər və burada millətçi olub-olmamağımız rol 
oynamadı. Bir Amerika jurnalisti yazmışdı ki, bu hakimiyyəti ona görə yıxdılar ki, ən doğru və 
demokratik yolla, millət yoluyla gedən hakimiyyətdi. 

-Bizim hakimiyyət dövründə Türkiyədə belə bir meyl vardı ki, bütün türk cümhuriyyətlərinin 
orta məktəbləriyçün ortaq türk ədəbiyyatı və tarixi dərslikləri yaradılsın. Mənim özüm bu 
məqsədlə iki dəfə Türkiyədə olmuşam, orta məktəblərçün ədəbiyyat və tarix üzrə ortaq 
proqram və dərsliklərin yaradılmasına dair konfranslara qatılmışam, ortaq ədəbiyyat 
proqramının yaradılmasında şəxsən özüm iştirak etmişəm. Onu da deyim ki, qarşıya qoyulan 
vəzifəni altı türk cümhuriyyəti içində Türkiyədən sonra ilk yerinə yetirən Azərbaycan oldu. O 
ortaq proqramları Azərbaycan Təhsil Nazirliyi öz proqram və dərsliklərimizdə gerçəkləşdirdi. 
Bütün türk xalqlarının taleyinə aid ortaq tarixi hadisələr tarix dərsliklərimizə, bütün türk 
xalqlarının qədim və çağdaş ədəbiyyat nümunələrisə ədəbiyyat dərsliklərimizə salındı (düzdür, 
buildən başlayaraq TQDK qəbul proqramlarından qədim türk ədəbiyyatını çıxarıb!). Biz ümumi 
türk tarixlərini, qədim türk xalqları haqqında məlumatları öz proqramlarımıza saldıq, ancaq, 
çox təəssüf ki, bu iqtidar dövründə onları da proqramdan çıxardılar. Doğrudan da, bizim 
vaxtımızda türkçülük naminə böyük işlər görülməyə başlamışdı. Bunların içərisində, təbii ki, 
dövlət dilinin ilkin "türk dili" adının qaytarılması, yeni "Türk dili" dərsliklərinin hazırlanması və 
yüz minlərcə nüsxə nəşri, latın əlifbasının tətbiqi və b. mühüm yer tutur.  

O zaman ortalığa ortaq türk ədəbi dili şüarı da atılmışdı, amma, nədənsə, o da yarımçıq qaldı; 
öncüllük edən Türkiyə, görünür, biz hakimiyyətdən gedəndən sonra bu işdə ona yardımçı ola 
biləcək qüvvəni tapmadığından həmin ideyadan əslində əl çəkdi. Ancaq həm Azərbaycanda, 
həm də Türkiyədə xeyli alim ortaq əlifba, ortaq orfoqrafiya (imla), ortaq leksika (xüsusən 
terminologiya) məsələlərinin gerçəkləşməsi yolunda ürəkdən çalışırdı. Siz bu yarımçıq 
qoyulmuş işə - ortaq türk ədəbi dilinin yaradılmasına necə baxırsınız? 

-Ortaq türk ədəbi dili yaranacaq, ortaq türk əlifbası yaranacaq, amma o, bu gün mümkün 
deyil, çünki inkişaf mərhələlərinin müxtəlifliyi nəticəsində biz bir-birimizdən təcrid olunaraq 
ayrı-ayrılıqda formalaşmışıq və yenidən bir-birinə çulğaşma çox da asan deyil. Bu gün, 
məsələn, Azərbaycanda latın əlifbasını Türkiyədəkindən iki hərf fərqiylə (biri x, biri ə) qəbul 
etmişik. Türkmənistanda da bir-iki hərf fərqi var. Başqa türklərin də hərəsində bir neçə fərq 
olacaq, ancaq təxminən otuz ildən sonra (bir az tez-geci var) ortaq əlifba hökmən yaranacaq. 
Onu sürətləndirməkçün, yaxud ləngitməkçün zorlamaq olmaz - dil də canlı varlıqdır; 
buraxacaqsan kütlənin özünə, çünki dil xalqın məhsuludur, alimlərin yox. Alimlər, sadəcə, ona 



yön verə bilər, terminlərlə zənginləşdirər, müəyyən söz düzümü gətirər və müəyyən 
səviyyədə inkişaf etdirə bilərlər, amma dil bütövlükdə xalqa məxsusdur - onu xalq yaradır, 
xalq da inkişaf elətdirir.  

Ortaq türk dilinin yaranması üçünsə türk xalqlarının, ayrı-ayrı türk etnoslarının birliyi, onların 
mədəniyyətlərinin birliyi lazımdır. Onlar özləri yavaş-yavaş ortaqlığa gətirib çıxaracaqlar. Vaxt 
olacaq ki, məsələn, birisi Türkiyədə "yakşı" yazacaq, onu sən "yaxşı" oxuyacaqsan, başqası 
"yaqşi", üçüncüsü "yahşi" oxuyacaq, yəni hərə öz ləhcəsinə uyğunlaşdıracaq, ancaq eyni 
əlifbada yazılacaq. Bununçün müəyyən vaxt, böyük mədəni birlik lazımdır.  

Türk dünyasının intellektual qüvvəsi bu gün bu işin gerçəkləşdirilməsinə yetir, ancaq türk 
dövlətlərinin ortaq mədəniyyət siyasəti də olmalıdır. Ümumtürk mədəniyyəti, ümumtürk 
ədəbiyyatı və ümumtürk dilinin yaradılması həmin mədəniyyət siyasətinin tərkib hisssələri 
olmalıdır. Özü də, bu siyasətə pul qoyulmalı və dövlət buna xərc çəkməlidir, bu, dövlətçiliyin 
əsas mahiyyətlərindən biridir. Çox təəssüf ki, bəzi dövlət başçıları bunu başa düşmür, ancaq 
iqtisadiyyat, hərb, siyasət məsələlərini həll etməklə məşğul olurlar. Böyük dövlətlər əslində 
böyük mədəniyyət üstündə gəlişirlər. 

-Deməli, Türksoyun fəaliyyəti Sizi qane etmir? 

-Yox, qane etmir. Beş-üç alimin yığışıb üç-beş iclas çağırmasından bir şey çıxmz. Kütləvi 
məktəblər açılmalı, mühazirələr oxunmalı, bura milyardlar qoyulmalıdır. Alimlər, deyək ki, 
otuz min, qırx min maaş almaqla o mədəniyyəti yarada bilməzlər - gərək o, yarım milyon, bir 
milyon maaş alsın ki, bu işi görə bilsin, əsərlərini çap etdirsin və s. Yenə də deyirəm: 
dövlətlər buna böyük vəsait qoymalıdır. Əgər onlar hərbə qoyduğu vəsaitin, belə deyək, 
beşdə ikisini mən deyən mədəniyyətə, elmə qoysalar on ildən sonra bu türk dövlətlərinin 
qarşısında dura biləcək qüvvə tapılmaz, çünki bizim mədəni potensialımız çox güclüdür. 
Sadəcə, buna maddi təminat lazımdır, o maddi təminatsa yoxdur.  

Çox təəssüf ki, indi məktəblərimiz, elmimiz tənəzzülə gedir, dağıdılır, mövcud mənəvi 
sərvətlər də yoxa çıxır; bu, çox qorxuludur.  

Bir vaxtlar ən yüksək binalar məscidlər və kilsələrdi; bu, dinin, yəni ruhun nüfuzunun 
göstəricisiydi, sonralarsa ən möhtəşəm, uca binalar universitetlərinki oldu, XIX əsrdən 
universitetlər məscidləri, kilsələri üstələməyə başladı, bir qədər sonra lap elə Moskvadakı 
dövlət universiteti, ya Peterburq universiteti, başqa böyük universitetlər ucaldı. Təəssüf ki, 
indisə ən böyük binalar banklarındır; bu, mənəviyyatın qorxulu bir duruma düşməsinin 
göstəricisidir. Bəli, ən böyük, ən gözəl binalar PUL’undur! Bu, indiki cəmiyyətin böyük 
mənəviyyatdan pula doğru üzüaşağı sürüşdüyündən xəbər verir. Niyə bank binaları ən ucadır, 
çünki cəmiyyətdə pulun mövqeyi hər şeydən üstündür! Mən bu qorxulu simptomun 
nəticələrindən bərk təşviş keçirirəm. 

"Atatürk türk dünyasının son iki yüz ildə yetişdirdiyi ən nəhəng şəxsiyyətdir" 

-Bəy, Sizi təşvişli duyğulardan qurtarmaqçün ürəyinizə ən yaxın, ən doğma olan bir mövzuya 
dair sual verəcəyəm - Atatürkə münasibətiniz və onun türk dünyasına başlıca xidmətləri 
haqqında düşüncələriniz? 

-Mən gəncliyimdən - ikinci və üçüncü kurslardan Atatürk’ü və Məmmədəmin Rəsulzadə'ni 
başa düşdüm. Üçüncü kursda ayıldım ki, həyata düzgün baxmıram, çünki o zaman Lenin, 
Stalin, başqaları həddən artıq təriflənirdi, dillərdə Napoleon, Hitler kimi adlar dolaşırdı. 



Sonradan Atatürkü, türk dünyasının nəhənglərini öyrəndim və gördüm ki, Atatürk türk 
dünyasının son iki yüz ildə yetişdirdiyi ən nəhəng şəxsiyyətdir.  

Doğrudur, Əmir Teymur (türkü sevməyənlər onu "Teymurləng" - "Axsaq Teymur" 
adlandırmaqdan zövq alırlar), Çingiz xan böyük cahangirlərdir, dünya imperatorluğu 
yaradıblar; onları danmaq olmaz - böyük, azman dahilərdir. Sultan Səlim Fateh, Sultan 
Bəyazid, Səlcuqlu sultanı Alp Arslan və b. türk dünyasının, türk dövlətçiliyinin, doğrudan, 
qürur mənbəyidir. Ancaq Atatürk yeni, modern, çağdaş bir dövlətin təməlini qoydu. Həmin 
dövlətin nümunəsini, bizimçün böyük fəxrdir ki, ilk dəfə Azərbaycanda Məmmədəmin 
Rəsulzadə qoymuşdu - hələ Türkiyədə cümhuriyyət fikri yoxkən o, Azərbaycanda artıq 
qurulmuşdu. Azərbaycan Cümhuriyyəti cəmi iyirmi üç ay yaşadı və bu qısa ömrüylə bu dövlət 
quruluşunun türkçün nə qədər yararlı olduğunu göstərdi. Mustafa Kamal bunu anındaca 
gördü, götürdü və inkişaf elətdirdi. Çürümüş əski Osmanlı sultanlığının xarabaları üzərində 
gənc Türkiyə Cümhuriyyətini qurdu və onun üstündə də durdu.  

Cümhuriyyət qurmaq ideyası türklər arasında qətiyyən göydəndüşmə, yaxud təsadüf sayıla 
bilməz. Bu ideyanın özülünün qoyulmasında Ziya Gökalp’ın mühüm xidməti var. Əlimərdan 
bəy Topçubaşov, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu kimi gerçəkdən də böyük türklər 
artıq cümhuriyyətçi təfəkkürü meydana gətiriblər. Onların başlıca xidməti budur ki, onlar 
vaxtında dərk ediblər ki, türkün inkişaf, tərəqqi, qurtuluş yolu cümhuriyyətdədir, onu 
gətirmək lazımdır.  

Rəsulzadədən sonra Atatürk də cümhuriyyət qurdu. Dedilər ki, onu saxlaya bilməyəcək, 
ancaq Atatürk bütün dünyaya göstərdi ki, türk cümhuriyyət qura da bilər, cümhuriyyətdə 
yaşaya da bilər və bu yaşayışı onun təbiəti tələb edir. Atatürk inanmışdı ki, cümhuriyyət nə 
qədər pis olsa da monarxiyadan qat-qat irəliyə gedən bir quruluşdur. Bu, o dövrçün 
demokrtiyaya doğru çox mühüm addım deməkdi.  

Mustafa Kamalın böyüklüyü həm də onun türk millətinin ruhunu ən həssaslıqla duymasında 
və bu ruhun gücündən türkün qurtuluşuyçün yararlanmağı bacarmasındaydı. Atatürkədək heç 
bir sultan deməmişdi ki, ey türk, sənsən özünün xilaskarı! Ancaq o bəyan etdi ki, bir əfəndi 
var - o da türk xalqıdır, millətimizdir; bir haqqı qoruyan qüvvə var - o da millətin qüvvəsidir; 
hakimiyyət də şərtsiz-söhbətsiz millətindir və sən özün özünü xilas edəcəksən - möhtac 
olduğun qüdrət sənin öz qanındadır!  

Atatürk milləti, Vətəni azad etməkçün və çağdaş dövlət qurmaqçün dahiliyini ortaya qoydu. 
Bəli, Mustafa Kamal Paşa ağır vəziyyətə düşəndə bəzən, ola bilsin ki, demokratiyaya zidd sərt 
ölçülər götürürdü, amma buna baxmayaraq o, diktator olmadı, daha doğrusu, bunu istəmədi. 
O dedi ki, demokratiyanın yeganə alternativi demokratiyadır - ona qarşı heç nə qoya 
bilməyəcəksiniz, çünki ondan da yaxşı şey yenə demokratiyadır. Bütün ətraf qonşularla yaxşı 
münasibət saxlamaq, dünənki düşmənlərlə barışmaq, xilafətdən imtina etmək, dini dövlətdən 
uzaqlaşdırmaq... böyük uzaqgörənlik, siyasətdə çeviklik tələb edirdi və Atatürkün dahiliyi həm 
də onun çox-çox illər öncəni görməsindədir. 

Azərbaycanda Cümhuriyyəti yaşatmağa bizim gücümüz çatmadı, çünki rus imperiyası çox 
güclüydü (İran da mane olurdu). Qırmızı Sovet imperiyası gəlib bu dövləti yıxdı. Ancaq 
Mustafa Kamalın yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyətisə hərbi qüdrətcə güclü olduğuna görə özünü 
qoruya bildi. O, xarici işğalçıları ölkədən qovdu və dövlətin müstəqilliyini yaşatdı. Beləliklə, 
dünyada böyük türk millətinin yaratdığı və türk millətini təmsil edən dövlət yalnız Anadoluda 
mövcud olub yaşadı. Onun yaşaması və qalması gələcəkdə Azərbaycan, Özbəkistan, Orta 
Asiyanın başqa türk cümhuriyyətləri və xalqları üçün həyat qaynağı və yolgöstərən mayak 



oldu - ona baxaraq öz müstəqillikləri uğrunda mübarizə apardılar. Bu, Atatürkün TÜRK milləti 
qarşısında ən böyük xidmətiydi.  

Atatürk həm də bir qəhrəmanlıq rəmziydi. O, bütün türk mübarizlərinin örnəyinə çevrilmişdi. 
Hətta Hindistanda, indiki Banqladeşdə milyonlarca müsəlman küçələrə axışıb Atatürkün adını 
çəkir, ona qibtə etdiklərini bildirirdilər. Gənc Türk Cümhuriyyətinə yardım etməkçün 
Hindistanda (əsasən indiki Pakistan və Banqladeş ərazilərində), Çində müsəlmanlar pul yığıb 
göndərirdilər. O zaman bu xalqlar da həm rus imperiyasına, həm də Böyük Britaniyaya qarşı 
mübarizə aparırdılar. Amma onlar ya qələbə çala bilmir, qələbə qazananda da bir il, iki il, üç il 
sürür, sonra yenə imperiya tərəfindən məğlub edilirdilər. Atatürk ingilis ordusu, yunan 
ordusu, Avropa dövlətlərinin orduları üzərində böyük qələbə qazananda Hindistandan olan 
hindli millət vəkili Londanda parlamentdə çıxış edərək belə bir söz dedi ki, bu gün xəbər 
almışam ki, Mustafa Kamal həm imperiya ordusu, həm də ingilis ordusu üzərində qələbə 
qazanıb; bu, azadlıq uğrunda mübarizə aparan xalqlarımızın ilk böyük qələbəsidir. Mən bu 
qələbəni qazanan Mustafa Kamalın və türk əsgərinin qarşısında bu parlamentdə baş əyirəm! 
Və baş əyir də. (Xatırladım ki, o zaman Hindistan bu sözlərin söyləndiyi Böyük Britaniyanın bir 
hissəsi, dominionu, Hindistanın qubernatorusa Böyük Britaniyanın birinci vitse-kralı sayılırdı).  

Avropanın müasir orduları üzərində ilk böyük və ruhverici qələbə məhz Türkiyədə qazanılmış, 
onu da Atatürk əldə etmişdi. Bundan ruhlanaraq ərəblərin Misirdə, Əlcəzairdə, Tunisdə 
fransızlara, ingilislərə qarşı azadlıq mübarizəsi gücləndi. Sonra Hindistan başladı.  

Türkiyənin inkişaf edərək qabağa yürüməsi, yüksəlməsi, Avropayla çulğaşması, Avropa və 
Asiyada önəmli yer tutması bu dövlətin özülünü Atatürkün düzgün qoymasındadır. Müqayisə 
aparaq. Osmanlı dövləti də imperiyaydı, rus imperiyası da. Hər ikisi çökdü, dağıldı. Hər 
ikisinin yerində cümhuriyyət yarandı. Birinin yaradıcısı Atatürk oldu, obirininkisə Lenin (sonra 
Stalin). Hər ikisi yeni dövlət qurdu. Baxın, Atatürkün qurduğu dövlət bu gün də inkişaf edir, 
demokratiyaya doğru yürüyür, Avropa və Asiyanı bir-birinə çulğaşdırmağa çalışır və bu 
dövlətin hələ yüz illərcə yaşayacağı şübhə doğurmur. Amma Rusiyada qurulan dövlətin özülü 
düzgün qoyulmadığına görə, yenə də imperiya xisləti daşıdığına görə, yenə başqa xalqları 
zülm altında saxladığına, onlara azadlıq vermək istəmədiyinə görə, dünyanı hədələdiyinə görə 
70 ildən sonra tam dağıldı. Atatürkün dahiliyisə oradadır ki, onun qurduğu cümhuriyyətdə 
hakimiyyət qeydsiz-şərtsiz millətindir və onun üstündə qurulubdur, Böyük Millət Məclisi də 
həmişə bu məsələləri yerinə yetirir.  

Mustafa Kamal Paşa Atatürk dünyaya yeni baxış gətirdi. Onun çağında dünya üç yerə 
bölünürdü: kapitalist sistemi, sosialist sistemi, üçüncü dünya. Kapitalist sistemi başda 
dururdu. Üçüncü dünya dövlətlərinin əksəriyyətində azadlıq metodu Mustafa Kamalın 
metoduydu. Məsələn, deyək ki, Misirdə ingilisləri qovur, hakimiyyəti ələ alır və Misri müstəqil 
edirlər. Eyni hadisə İraqda, Suriyada, Livanda, ta Çində, Hindistanda baş verir. Bu, yeni - 
üçüncü dünya dövlətlərinin azadolma metodudur.  

Sovet dövründə sosialist ukladı, kapitalist ölkələrində kapitalist ukladıydı. Amma üçüncü 
dövlətlərdə qarışıq ukladdı, çünki Türkiyədə qarışıq ukladdı; orada həm xüsusi, həm də dövlət 
mülkiyyəti vardı. Dövlət mülkiyyəti dövlətin müstəqilliyini qoruyub saxlamaqçün zəruri şərtdi, 
çünki xüsusi mülkiyyət güclü şəkildə inkişaf etməmişdi.  

Dünyanın böyük şəxsiyyətləri Mustafa Kamal haqqında çox yüksək fikirlər söyləyiblər. 
Məsələn, Hindistanın böyük dövlət xadimləri Mahatma Qandi və Cavahirləl Nehru onu çox 
yüksək dəyərləndiriblər. Almanların, ingilislərin bir çox böyük tədqiqatçıları Mustafa Kamalı 
"türkün boz qurdu" adlandırırdılar. Yazırdılar ki, türklərin boz qurdu gəldi və onlara xilas 
yolunu göstərdi.  



Türklərdə boz qurd haqqında mənim bildiyim üç mif var. Qədimdə insanlar özlərinin ruhlarının 
daşıyıcısı - onqonu olaraq bəzən heyvanların üstünə gəlirdilər. Bu inam təkcə bizə aid deyil - 
qədim Şumerdə də var. Siz bəzən rast gəlirsiniz ki, qızıldan ağac heykəli qoyulub, keçi də 
ayaqları ilə qalxıb yarpaqların üstündə oturub, keçi də qızıldandır - şumerlilərin onqonlarıdır. 
İtalyanlarda da, yunanlarda da, ərəblərdə də onqona inam vardı. Məsələn, ərəblərdəki "Bəni-
kəlb" ("İt tayfası"), "Bəni-əsəd" ("Şir tayfası") kimi tayfa adları onqonlarla bağlıdır. 
Türklərdəsə daha çox məşhur olan onqon boz qurddur, qu quşudur, qartaldır, sonra maraldır. 
(Bunlar miflərdən də qədim məsələlərdir). Onqonlarla bağlı Azərbaycanda Ağqoyunlu, 
Qaraqoyunlu tayfalar sistemi yaranıb. Burada boz qurd hələ indi tapılıb.  

Türklərin xilası, bildiyimiz kimi, boz qurdla bağlanılır. Boz qurd haqqında qədim dastanlarda 
bildirilir ki, türklər Altay dağlarının arasında Ərgənəkon adlı bir dərəyə düşürlər, sonra zəlzələ 
olur, dərənin qabağı bağlanır. Türklər orada dörd yüz il yaşayır, artır, çoxalır və daha oraya 
sığışmırlar, başlayırlar bir-birini qırmağa. Türkün bu dar dərədən qurtuluş yolu yoxdu. O 
zaman boz qurd gəlir, bir quzunu götürüb qaçır; onun məqsədi əslində ov etmək yox, dərə 
sakinlərinə çıxış yolunu göstərməkdi. Çoban onun ardınca gedir, görür ki, bir mağara var. Boz 
qurdun dalınca girir bu mağaraya, o biri tərəfdən işığa çıxır. Qayıdıb camaata çıxış yolunu 
göstərir. Keçid dar olduğuna görə o qayanı əridir, parçalayır, geniş yol açır, hamı böyüklü-
kiçikli atla, arabayla çıxır buradan.  

Boz qurdun sayəsində baş vermiş bu qurtuluş yazın əvvəlinə düşür. Türkün tarixində yeni bir 
günün başlanğıcı olan bu hadisə bayrama çevrilir. Sonradan farsların "Novruz" ("Yeni gün") 
adlandırdığı həmin sırf türk bayramı məhz bu hadisəylə bağlı yaranıb və onun nə farslara 
(əcəmlərə), nə də başqalarına heç bir dəxli yoxdur. Yeri gəlmişkən, gözəl şairimiz Məşədi 
Azər Buzovnalı da özünün "Oğuznamə" poemasında, hafizəm məni aldatmırsa, belə 
təsdiqləyir: 

        Yeni günün var türklərə nisbəti,  
        Əcəmlərin bundan yoxdur qisməti.  
        Türk qövmünün bu gün malıdır, malı,  
        Əcəmlər də buna razı olmalı.  
        Türklər üçün uğurlu gündür bu gün,  
        Bu gün kimi olmaz nə toy, nə düyün.  

Boz qurd haqqında başqa bir əfsanə də var. Türklər çinlilərlə müharibə aparırlar. Türklərin 
hamısı qırılır, bircə oğlan uşağı meyitlərin arasında sağ qalır. Boz qurd gəlir, bu uşağı götürüb 
aparır, əmizdirib saxlayır. Uşaq qurdun yanında böyüyür, ailə qurur, türkün kökü kəsilmir.  

Boz qurdla bağlı neçə-neçə belə misal göstərə bilərik. Əslində boz qurd heyvan onqonu deyil 
(mənşəcə onqondan gəlsə də), iki sistemin birliyidir. Tayfalar bölünürlər. Heç kim eyni bayraq 
götürməz. Kim eyni bayraq götürsə, deməli, obirinə təslimdir. Həmişə də əkslik götürülür, 
ona görə də türklərin bir tayfası qara budun, obirisi ağ budun olur. Qara budun qara qurda 
sitayiş edir ("qara budun" eyni zamanda "kütlə" deməkdir), ağ budunsa ağ qurda. Bunlar 
zaman-zaman bir-biriylə müharibə aparır, döyüşürlər. Sonra xarici düşmənə - Çinə və ya 
başqasına qarşı birgə vuruşur, birləşirlər. Birləşəndə bunlar öz onqonlarından əl çəkə 
bilməzlər, ona görə də ortaq ad tapırlar - ağla qaranı birləşdirərək edirlər ala. Alayundlu 
tayfası var; ağ qoyunla qara qoyun birləşəndə alayund əmələ gəlib, alayund tayfası 
yaranaraq iki tayfanı birləşdirib. Buradasa ağ qurdla qara qurd birləşir - boz qurda çevrilir; o, 
qaranlıq içində ağ işıq verici bir qurddur, birləşdirici simvoldur.  



Bozqurdçular deyirlər ki, bütün heyvanları ələ öyrətmək olar, yalnız qurddan başqa - onu 
qəfəsdə saxlamaq olmaz, yoxsa özünü öldürər. Yəni o, təlimə gəlməyən mübarizdir. Mustafa 
Kamal da məhz bu baxımdan türkün boz qurdudur.  

Boz qurd həm də müqəddəslik ruhunun gəlməsi deməkdir.  

Əli bəy Hüseynzadə yazırdı ki, 1918-1925-inci illər arasında türkün boz qurdu peyda olmuşdu. 
(O, Mustafa Kamalı yox, azadlığa çağıran ruhu nəzərdə tuturdu). Orta Asiyada müstəqillik 
uğrunda mübarizə gedir, müstəqil əmirliklər yaranır. Güney Azərbaycanda müstəqil dövlət 
yaranır. Bütün dünyada çalxalanma var. Amma Əli bəy Hüseynzadənin sözlərinə görə, türklər 
bu boz qurdun - azadlıq idealının dalınca getmədilər və boz qurd küsüb uzaqlaşdı; 
vuruşmadıq, yarımçıq getdik ki, bizim azadlıq vaxtımız çatıb və bu fürsəti itirdik. Ancaq 
əsrimizin sonunda o boz qurd bir də gələcək və XX əsrin sonu türk əsri olacaq. Bu, Əli bəy 
Hüseynzadənin sözüdür: Bu dəfə də türklər onun arxasınca getməsələr, öz azadlıqlarını həll 
etməsələr onları faciədən daha heç kim qurtara bilməz, ancaq inanıram ki, türklər bu dəfə 
ayıq olub onun arxasınca gedəcək, onu qazanacaqlar.  

Bəli, Mustafa Kamal Paşa Atatürk doğrudan-doğruya türklərin xilaskar boz qurdu oldu; özü də 
yalnız türklərin yox. Yaponiyada Mustafa Kamalın heykəli qoyulub, Tunisdə Atatürkün adını 
daşıyan xiyaban və onun heykəli var, Banqladeşdə Atatürk xiyabanı salınıb. Ona böyük 
şəxsiyyət kimi hər yerdə təzim edirlər.  

Atatürkün ideyaları nəinki sağlığında, hətta ölümündən sonra da yol göstən mayakdır və bu 
mayaka göz yummaq ağır itkilərlə sonuclanır. Məsələn, o dəfələrlə deyib ki, bugünkü Sovetlər 
Birliyində dinbir-qanbir qardaşlarımız yaşayır; bir zaman gələcək, bu dövlət çökəcək, o zaman 
qardaşlarımız azadlıq istəyəcəklər; onların sizə müraciət etməsini gözləmədən bu günə hazır 
olun və anında yardıma yetin. Yaxud Türkiyə Böyük Millət Məclisində durub deyib ki, biz 
Sovetlər Birliyiylə dostuq, mehriban qonşuyuq və bunu axıradək yürüdəcəyik. Parlamentdən 
çıxarkən yaxın adamlarına bildirir ki, mən dedim, birdən siz də inanarsınız ha; bilin ki, sizin bir 
barışmaz düşməniniz var - qırmızı rus kommunizmi. Türklər, təəssüf ki, ulu Atatürkün 
tövsiyələrini unutdular və indiki xoşagəlməz duruma düşdülər. 

ARTIRMA 

A t a t ü r k ü n   d e d i k l ə r i : "Bu gün Sovetlər Birliyi dostumuzdur, qonşumuzdur, 
müttəfiqimizdir. Bu dostluğa ehtiyacımız vardır. Fəqət sabah nə olacağını kimsə bugündən 
kəsdirə bilməz. Eynən Osmanlı kimi, eynən Avstriya-Macarıstan kimi parçalana bilir, xırdalana 
bilir. Bu gün əlində sımsıxı tutduğu millətlər ovuclarından qaça bilir. Dünya yeni bir dəngəyə 
yetişə bilir. Bax, o zaman Türkiyə nə yapacağını bilməlidir... Bizim bu dostumuzun idarəsində 
dili bir, inancı bir, özü bir qardaşlarımız vardır. Onlara sahib çıxmağa biz hazır olmalıyıq. Hazır 
olmaq yalnız o günü susub gözləmək deyildir. Hazırlaşmaq lazımdır. Millətlər buna necə 
hazırlaşırlar? Mənəvi körpülərini sağlam tutaraq. Dil bir körpüdür... İnanc bir körpüdür... Tarix 
bir körpüdür... [...] ...Köklərimizə enməli və olayların böldüyü tariximizin içində 
bütünləşməliyik. Onların bizə yaxınlaşmasını gözləməməliyik. Bizim onlara yaxınlaşmamız 
gərəkdir...". 

Mən Azərbaycan türklərinə dünyanın bir neçə böyük şəxsiyyətini öyrənməyi məsləhət bilirəm. 
Onlardan birincisi bütün zəmanələrin ən böyük dahisi olan Məhəmməd peyğəmbər’dir 
(s.ə.s.). Onun həyatını, peyğəmbərlik tarixini, ideyalarını, hədislərini, ümumən dövrünü yaxşı 
bilmək lazımdır. İkinci Farabi’dir; onun dini və fəlsəfi baxışlarıyla tanışlıq elmimizçün olduqca 
faydalı olar. Üçüncü və dördüncü Məmmədəmin Rəsulzadə’ylə Mustafa Kamal Atatürk’dür ki, 
onları bütövlükdə, incəliklə mənimsəməyi hər bir Azərbaycan ziyalısına gərəkli, 



siyasətçilərimizçünsə həyati zərurət sayıram. Yeni, çağdaş dünyanın qapılarını necə açmaqda 
onların irsi ən dəyərli yardımçımız olacaq. Şəxsən mənim dünyabaxışım onların nəzəri irsinə 
dayanıb və indi də fəaliyyətimdə onların göstərişlərini əsas götürürəm. 

"Çağdaşlaşmanı təkcə avropalaşma kimi başa düşmək doğru deyil" 

-Bayrağımızın ikinci rəngiylə - qırmızıyla rəmzləşdirilmiş çağdaşlığı Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan 
gerçəkliyində necə təsəvvür edir? 

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

-Osmanlı imperiyasının da bayrağı qırmızıydı və ortasında səkkizguşəli ay-ulduz vardı. 

-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. 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 nə cür verəcəyik?  

Millətçilik artıq yüz ildir yol gəlir Azərbaycana. İlk ciddi milli oyanış Səttar xan hərəkatından 
sonra başlandı. Güneydə ayılaraq türk milləti olduğumuzu dərk etdik, azadlığımızı əldə 
etməyə can atdıq və məşrutəli dövlətimizi qurduq. Ancaq millət olaraq bu nailiyyəti əldə 
saxlaya bilmədik. Buna baxmayaraq ruhdan düşmədik və çox keçmədən az qala eyni vaxtda 



azadlıqsevər milli ruhumuzun hökmüylə Quzeydə Məmmədəmin Rəsulzadənin başçılığıyla 
bütün müsəlman aləmində ilk demokratik dövlət - Azərbaycan Cümhuriyyəti və Güneydə Şeyx 
Məhəmməd Xiyabaninin başçılığı altında özünü İrandan ayırmış müstəqil Azadistan dövlətləri 
yaratdıq. Hətta onları təqib edən Sovet Azərbaycanının da nisbi müstəqilliyi (ən azı, bəlli 
sərhədləri) vardı. 1945-46-cı illərdəsə Güneydə Seyid Cəfər Pişəvəri milli ruhumuzun 
təcəssümü olan yeni müstəqil milli dövləti meydana çıxardı. (Son hadisədə SSRİ-nin hansı 
dərəcədə rol oynaması xalqın müstəqillik, azadlıq istəklərinin ülviliyinə kölgə sala bilməz). 
Bəli, bu dövlətlərin hamısı milli azadlıq mübarizəsinin nəticəsində yaranmışdı.  

Milli mübarizəni azadlıq uğrunda mübarizəylə necə birləşdirmək olar? Sovet sistemində bu 
məsələnin həlli yolu səhv qoyulmuşdu. Marksizm-leninizm milli azadlıq hərəkatını rədd etmir, 
əksinə, onu özünün tərkib hissəsi sayırdı. Moskvada sosialist ideoloqları deyirdilər ki, milli 
azadlıq hərəkatı sosializmdən kənar deyil. Məsələn, Misirdə milli azadlıq mübarizəsi gedir. Bəs 
Moskva ona nə kimi münasibət bəsləməlidir - mənfi, yoxsa müsbət? Misirlilərin azadlıq 
mübarizəsi ingilislərə qarşıdır; deməli, "millət azad olmaq istəyir" və bu, əlbəttə, marksizm-
leninizm baxımından müsbət hadisədir. Bəs bu savaşı millətçilik saymaq olarmı? "Yox, o, 
sosialist hərəkatının tərkib hissəsidir". Bax, bu yanaşma səhvdir - Moskva, əlbəttə, onu 
mənimsəmək istəyir. İndiki demokratlar bunu düşünə bilmirlər.  

Milli azadlıq hərəkatı demokratik hərəkatın tərkib hissəsidir. Biz deyirik ki, Səttar xan 
hərəkatında demokratik prinsiplər var? Niyə? Nəydi Səttar xanda demokratizm? Bir 
mübarizədə xalq kütləsi iştirak edirsə o, demokratik xarakter daşıyır, yox, yuxarıdan hərbi 
çevriliş baş verirsə orada demokratiyadan danışmaq olmaz. Azərbaycanda gedən hərəkatların 
hamısı bu baxımdan demokratikdir - Səttar xan da, Məmmədəmin də, Xiyabani də, Pişəvəri 
də demokratik xalq çıxışlarının yönəldiciləri olublar. Çünki onlar məhz xalqın gücüylə, onun 
vuruşması hesabına hakimiyyət yaradıblar. Pinoçetin hakimiyyətisə demokratik sayıla bilməz, 
çünki o, hərbi çevriliş edərək hakimiyyəti dəyişdirib.  

Çağdaş dünyanın demokratik mübarizəsi ümumbəşəri demokratik dəyərlərin dövlət 
quruluşunda və onun qanunlarında əks etdirilməsi uğrundadır. Məsələn, 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.  

Liberallaşdırma’sa 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.  

-Deməli, liberalizm fərdin hüququnu cəmiyyətin mənafeyindən üstün tutur. 

-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". Bunun qarşısını almaqçün fərdin hüququnu təmin etməyi irəli sürüsən 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!  

Belə bir vəziyyəti təsəvvür edək. Kiçik, ancaq bütöv bir toplum olan ailədə ata özünün 
mövqeyindən sui-istifadə edərək uşağı axşamadək işlədir, özüsə evdə oturub səhərdən 
axşama televizora baxır. Hüququ tapdalanan uşaq nə vaxtsa dözməyərək ya o amansız ataya 
qarşı üsyan edəcək, ya da haqsızlığa dözməyərək evdən gedəcək, nəhayət, ailənin özü də 
dağılacaq. Deməli, fərdin hüququ hökmən qorunmalıdır ki, bütövlükdə cəmiyyətin 
möhkəmliyi, sabitliyi təmin edilsin. 

-Həmin ailə dağılmasa da onun tərbiyəsinin pozulacağı qaçılmazdır. 

-Orada hər şey pozulur, hər şey dağılır. Bu ailə artıq şikəstdir. Ancaq bütün üzvlərinin 
hüquqları qorunub saxlanılan ailəsə sağlam qüvvəyə çevriləcək. Fikrim hara gəlir çıxır? 
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. Axı müxtəlif elmi-mədəni-idman tədbirlərinin 
keçirilməsinin, itlərə baxılmasının qayğısını niyə məhz dövlət çəkməlidir? Uyğun cəmiyyətlər 
var, bununla da onlar məşğul olurlar.  

Mənə elə gəlir ki, ortaq bir özək var - o nə fərddir, nə xalq, nə də dövlət və hər şey də onun 
üstündədir.  

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. Amerikada çoxuşaqlılıq qaydadır (o, ailəni saxlayır), Fransayasa bu 
hal yaddır - orada çoxuşaqlı ailələrə nadir rast gəlinir.  

-Fransızlar şəxsi azadlıqlarını saxlamağa daha çox üstünlük verirlər.  

-Bəli. 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. 

-Azərbaycan xalqının da öz milli maraqları var. İstər demokratiyanı, istərsə də liberalizmi o, 
bu maraqlarına uyğunlaşdıraraq özünəməxsus Azərbaycan demokratiyası, Azərbaycan 
liberalizmi tipini taparaq yarada bilər və mənə elə gəlir ki, yaratmalıdır da. 



-Buna görə də deyirik ki, Avropadan çağdaşlığı mənimsəyəndə demokratiyanı, liberalizmi kor-
koranə götürməməliyik. Bunlar xalqın mənəviyyatından, əxlaqından, milli mentalitetindən və 
törəsindən keçirilərək tətbiq olunmalıdır ki, həmin dəyərlərlə ziddiyyətə girərək onları 
dağıtmasın, uçurmasın.  

Bir misal çəkim. 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. Ancaq maraqlı 
cəhət burasındadır ki, onlara xristian dini də təbliğ edilsə də buna heç əhəmiyyət 
verməyiblər.  

Nə isə, qəribə vəziyyət yaranmışdı və onun səbəbini öyrənmək istəyirdim. Nəhayət, 
aydınlaşdırdım və çox incə bir məqamla qarşılaşdım - 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. 

-Ailə xristianlıqda da qorunur, bəs onları niyə məhz müsəlman ailəsi cəlb edib?  

-Axı müsəlmanlıqda kişi həm də evin hakimidir, xristianlıqdasa kişi hakim deyil, ailədə 
bərabərlik, müstəqillik var. İslamda kişinin hüququ qadından yüksəkdir.  

İranda atəşpərəstlik çağında bəzən bir məbəddə 11-12 min qadın saxlanılırdı və onlar heç 
kimə ərə getmirdi (məbəd arvadlarıydı bunlar). Ən gözəl qız Hörmüzə qurban verilərək 
yandırılırdı. (Cəfər Cabbarlının "Od gəlini"ni yəqin ki, yaxşı xatırlayırsınız...).  

Tarixçilər yazır ki, məbədə toplanmış qadınlarla evlənmək mümkün olmadığına görə oğlanlar 
qız tapmır, evlənməkçün yad ölkələrə gedirdilər. Elə ki islam dini gəldi, İranı tezliklə bu sosial 
bəladan qurtardı. İslamın burada qəbulunda bu amilin də müəyyən rolu olub. Çində də 
islamın geniş yayılmasına ailə amili mühüm təsir göstərib. 

Çində hansısa inancdan, mifdən qalma bir adət var - qız uşağı doğularkən onun ayaq 
barmaqlarını bağlayırlar ayağının altına və o gəzə bilmir, yeriyəndə axsayır (guya bu zaman 
o, qaz kimi gözəl yeriyir). Onun barmaqlarını yalnız qız böyüyəndə açırlar, bu zamansa ayaq 
da əslində şikəst olur. İslam gələn kimi bunu qadağan edir. Qız uşaqlarının yarımşikəst 
olmaması üçün camaat başlayır islamı qəbul etməyə. 

-Uyğurlardan başqa, əsl çinlilərdən də müsəlman olan var? 

-Əlbəttə. Çinin cənubunda, Tayvanda 5-6 müsəlman taciri yurd salıb, evlənib. Çinlilər 
görüblər ki, bunların mükəmməl ailə qayda-qanunları var. Bundan sonra da islam Çinin cənub 
əyalətlərində yayılmağa başlayıb.  

Ancaq həmin ölkədə islamın bəyənilməsinin ikinci mühüm amili də olub. Çində ticarət ancaq 
müəyyən adamlara məxsusdur - onunla hamı məşğul ola bilməz. İslamdasa var ki, ticarət 



Allahın bəyəndiyi peşələrdən biridir. İslamı qəbul edən çinliyə daha dəymirlər, o da ticarətini 
edir.  

Yəni ailə bütün bir cəmiyyəti qura və bütün bir cəmiyyəti dağıda bilər (əlbəttə, söhbət tək-tək 
ailələrdən getmir). Biz havayı demirik ki, ailə dövlətin kiçik tipidir - bir ailə bir dövlət 
deməkdir. Ailə bir nüvədir və bu nüvəni təşkil etməkdən çox şey asılıdır - onunla çox şey qura 
bilərsən. 

-Bəy, yeri gəldiyinə və çağdaşlıq problemiylə bağlı olduğuna görə bir sual vermək istəyirəm. 
Bizdə indiyədək belə bir təsəvvür vardı ki, Avropa dövlətləri tam demokratikdir, onlar dinlər 
arasında fərq qoymur - təki sən demokrat ol, ancaq hansı dinə inanırsansa inan. Xristian 
Avropa Birliyinin müsəlman Türkiyəni öz sıralarına qəbul etməməsi bunun, sən demə, 
sadəlövh düşüncələr olduğunu göstərdi və Türkiyənin özündə də demokratiyaya inamı 
müəyyən qədər sarsıtdı, orada islamçı qüvvələrin güclənməsinə səbəb oldu. Bu dini ayrı-
seçkiliyin təsiri hətta Azərbaycanda da yetərincə hiss edildi. Sizcə, Avropa Birliyinin Türkiyəyə 
belə ögey münasibəti başqa hansı amillərlə izah edilə bilər? 

-Türkiyədə demokratik dəyərlər Azərbaycanla müqayisədə ölçüyəgəlməz dərəcədə inkişaf 
etsə də bu ölkədəki demokratik institutlar Avropa standartlarına cavab vermir, orada 
demokratik islahatlara hələ ciddi ehtiyac var. Çox uzağa getməyək - Türkiyə Anayasa 
(Konstitusiya) Məhkəməsinin sədri bu yaxınlarda etiraf etdi ki, onun ölkəsində məhkəmələr 
müstəqil deyil; axı Avropa Birliyi tələb edir ki, dörd hakimiyyətin (bura mətbuatı da daxil 
edirik) dördü də müstəqil olmalıdır. Təəssüf ki, Türkiyədə istər qanunverici, istər icraedici, 
istər məhkəmə hakimiyyətləri, istərsə də mətbuat Avropa standartlarına tam 
uyğunlaşdırılmayıb.  

Demokratiyanın özülü sayılan hakimiyyətlərin dəqiq bölgüsü məsələsi birbaşa insan 
hüquqlarıyla bağlıdır. Buna əməl edilməməsi hökmən ölkədə demokratiyanın pozulmasıyla 
nəticələnməlidir. Məsələn, Avropada uzaqbaşı bir, ya iki jurnalist həbsxanaya düşə bilər, 
ancaq Türkiyədə onlarca jurnalist dustaqdır. Yaxud Türkiyədə məhkəmədən qabaq cəza 
vermə hallarının olması heç kəsə sirr deyil. Buradakı həbsxanalar da Avropa tələblərinə uyğun 
gəlmir. Bunlar ciddi şərtlərdir. Avropa Birliyinə girmək insan haqlarını yüksək səviyyədə 
qorumağı bacarmaq deməkdir. Mən inanıram ki, Avropa Birliyiylə əlaqələr Türkiyədə 
demokratiyanın daha da inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Fikrimcə, Türkiyə nə qədər süni 
və təbii əngəllərlə qarşılaşsa da bu yolla getməli və ondan imtina etməməlidir.  

Ancaq bir şeyi də boynumuza almalıyıq ki, Türkiyənin xarici siyasəti, diplomatiyası zəifdir - 
onun Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələylə də bağlı zəif işləyib. XİN gərək Avropa dövlətləriylə 
ayrı-ayrılıqda danışaydı, onlardakı Türkiyə haqqında yanlış təsəvvürlərü dağıdaydı, sübut 
edəydi ki, bizdəki problemlərə bütün Avropa dövlətlərində də az, ya çox dərəcə rast gəlmək 
mümkündür. XİN gərək Fransada, Almaniyada, başqa Avropa ölkələrində müxtəlif məzmunlu 
təbliğat yığıncaqları keçirəydi, məhkəmə disputları təşkil edəydi, Türkiyənin məhkəmə 
orqanlarının ədalətinə Avropanı inandıraydı. Bir çox şeyləri Avropada hökmən təbliğ etmək 
lazımdır, ancaq, təəssüf ki, XİN-nin bu sahədə fəaliyyəti çox süstdür. Mən bu sözləri 
Türkiyənin özündə də demişəm, bildirmişəm ki, bu ölkənin dış siyasəti dişsizdir - nazirliyin 
başçıları ilk vaxtlar bir qədər fəallaşırlar, sonra yenə süstləşirlər.  

Çox qəribədir ki, Türkiyə hətta Avropadakı türk cəmiyyətləriylə də yaxşı münasibətlər qura 
bilmir - onlar başlı-başına buraxılıb, halbuki Fransa, Almaniya, İngiltərə və başqa ölkələrdə 
yaşayan minlərcə Türkiyə vətəndaşı öz ana yurdundan ötrü ürəkdən yanırlar və çox şey 
bacararlar. 



"Azərbaycan əhalisinin bir bölümü - quzeylilər çağdaş Avropa təfəkkürlü 
olduqlarına görə islam dinini məhz bu təfəkkürlə mənimsəyəcək" 

-Bəy, ilk demokratik dövlətimiz - Azərbaycan Cümhuriyyəti qurulanda ölkəmizdə dindarlıq 
indikindən daha güclüydü, çünki onda əsl müsəlman dövlətiydi. Sonralar Sovet hakimiyyəti 
bütün mövcudluğu boyunca islam dininə olduqca ağır zərbələr vurdu - məscidlər uçuruldu, 
dağıdıldı, dini bayram və mərasimlər yasaqlandı, Mübariz Allahsızlar İttifaqı, Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqı və b. təşkilatlar vasitəsilə kommunistlər allahsızlığı kütləvi surətdə yaydılar, 
əhalinin əksəriyyəti ateist oldu. Ona görə də təbii ki, islama Cümhuriyyət dövründəki 
münasibətlə bugünkü münasibət və islamın hər iki dövrdə cəmiyyət həyatındakı rolu arasında 
ciddi fərqlər ortaya çıxıb. İstərdim ki, Siz bugünümüzün Azərbaycanında islamın 
əhəmiyyətindən danışaydınız. 

-Öncə onu deyək ki, dünyada 3-4 din daha çox yayılaraq dünya dini sayılır. Daha çox xalqları 
əhatə edənsə onlardan üçüdür: islam, xristianlıq, buddizm (bütpərəstlik). Xristianlar bir 
milyard nəfərdən çoxdur. Müsəlmanların da sayı bir milyardı aşır. Buddistlər (bütpərəstlər) 
700-800 milyon həndəvərindədir. Qədim və nüfuzlu dinlər içərisində yəhudilik (iudaizm) geniş 
nüfuz qazanıb, ancaq o, pərəstişkarlarının sayına görə sadaladığımız üç dindən çox geridə 
qalır.  

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.  

Ümumiyyətlə, dinə iki baxış var. Dini baxımdan burada Tanrı sistemi, mələklər sistemi var. 
Sonra Tanrı, mələklər, insanlar, yer və göy əlaqələndirilir. Biruni deyirdi ki, hindlilərdə dini 
təsəvvür o qədər zəif inkişaf edib ki, Tanrını səkkiz əlli insan sayırdılar, yəni onlar Allahı 
insanın bir qədər mürəkkəb forması kimi düşünür, bundan o tərəfə təsəvvür edə bilmirdilər. 

-Deməli, insanın iki əli varsa ondan güclü olan Allahın əlləri onunkundan dəfələrlə çox 
olmalıdır... 

-Hə, buna görə də onun səkkiz əli olduğunu, həm də yaxşı rəqs etdiyini düşünürdülər. 
Hindistan mədəniyyətində rəqs çox böyük yer tutur. Hindlilər belə hesab edir ki, dünyada ən 
gözəl rəqsi bilən də, bacaran da Allahdır. Sistem onun üzərində qurulur.  

Yaxud xristianlığı götürək. Burada təkallahlılıqdır, amma müxtəlif məzhəblərində üçallahlılıq 
da var. Bu dində aparıcı qüvvə Allahdır, İsadır, amma bir də görürsən İsa da iki cür 
düşünülür: həm ruh, həm insan kimi. Xristianlıqda üçlük var: Ata İsa, Məryəm və bir də oğul. 

-Bəy, Siz dini fəlsəfədən və ya fəlsəfəni dindən ayırırsınız? 

-Hə, bunlar ayrı-ayrı baxışlardır. Dinin özünün də fəlsəfəsi var. Dinin öz məntiqi var, 
fəlsəfəninsə başqa məntiqi var. Fəlsəfənin məntiqiylə dinin məntiqi tutmur. Bu haqda 
istəyirsinizsə Qəzzalinin "Ehyayi-ülumiddin"inə baxın. 

İmam Qəzzalinin Farabiyə, İbn Sinaya qarşı yazdığı kitab "Ehyayi-ülumiddin" ("Din elmlərinin 
dirilməsi") adlanır. O, opponentlərinə üz tutaraq deyir ki, mən din elmlərini yenidən 
dirçəltdim, yəni bildirir ki, sizin məntiqlə dinin məntiqi tutmur - Tanrı məntiqi kəlamla gedir. 
İslam dininin məntiqi kəlamın üstündə qurulub, onun fəlsəfəsi kəlamdır. Kəlam elmi islamın 
fəlsəfəsidir. Amma o da daha çox qədim dünya fəlsəfəsinə - Şumer, Akkad, Misir, yunan 
fəlsəfələrinə dayanan fəlsəfə sistemidir.  



-Bunu mən öyrənmək istəyən bir adam kimi soruşuram: İbn Sina deyir ki, əgər Allahın 
yerində mən olsaydım mən də dünyanı məhz bu cür yaradardım. İbn Sina islam dinini də son 
dərəcə incəliklə bilən dahi alimdir, İmam Qəzzali də eləcə. Bəs bunların məntiqi niyə bir-birinə 
qarşıdır, yaxud onlar harada toqquşur? 

-Bir var böyük Tanrı məntiqi. Metafizik idrakın məntiqiylə fiziki idrakın məntiqi ayrıdır. Fizikanı 
dərk etməkçün əşyanın təbiətini bilməlisən; bilməsən - olmaz. Əşyanın təbiətini 
öyrənməkdəsə dini məntiqdən istifadə çətin olur - əşyanın öz məntiqi var. Məsələn, deyək ki, 
təsadüfləri qəbul etməyən insanlar var. Din də təsadüfü qəbul etmir - hər şey zərurətdir, 
Tanrı yaradıb. Məsələn, ev uçdu - Tanrı edir, sel gəldi - Tanrı edir; hər şey Tanrıdandır. Din 
budur.  

-Tale? 

-Yox, tale yox, Tanrı. 

-Tale Allahın yazısı deyilmi? 

-Taleyi də Tanrı həll edir, hər şeyi Tanrı həll edir. Burada başqa məntiq ola bilməz. Amma 
fəlsəfəsə zərurətlə bərabər təsadüfü də qəbul edir. Təsadüf varsa bəs kiminkidir? Din deyir ki, 
dinindir. Amma fəlsəfə deyir ki, yox, o, əşyanın öz təbiətindədir - insanın özü öz taleyini həll 
edir. Dində də var ki, insan faili-muxtardır. Bu da dinin məntiqidir - sənə ağıl vermişəm ki, 
bunu elə.  

Demək, tarixdə uzun müddət dinlə fəlsəfə mübahisə aparır, özü də, mövqelərini bəzən 
möhkəm saxlayırlar. Filosofların böyük hissəsi materialistdir, niyə?  

Filosof Farabi - bu nəhəng dahi təmiz müsəlmandır. İbn Sina onun kitablarının, əsərlərinin 
şagirdidir. Bəs Farabi bu məsələni nə cür həll edir? Onun haqqında dünya filosofları, 
tədqiqatçıları deyirlər ki, o, eklektikdir. Nədir eklektik? Yəni dünyanı bütövlükdə götürən. O, 
dini də, dünyanı da bütövlükdə götürür. Farabi çox qəribə filosofdur.  

Demək, Aristotellə Platon dünya idrakı məsələlərində mübahisə aparırlar, ayrı-ayrı 
mövqelərdə dayanırlar. Ona görə də materialistlər bəzən Aristoteli peripatetik fəlsəfənin 
əsasını qoyan, yəni materializmə tərəf çəkən filosof adlandırırlar. Platonusa daha çox idealist 
sayırlar. Platon da böyükdür, nəhəngdir; bu, başqa məsələdir. Uzun müddət alimlər arasında 
dava gedib ki, Aristotel düz deyib, yoxsa Platon? Doğrudur, Aristotel Platonun şagirdidir, 
amma Aristotel fəlsəfədə böyük, yeni bir sistem yaradıb - daha çox elmə və məntiqə dayanan 
sistem və bu sistem də yürüyüb gedib. Platonun sistemi dağınıqdır, amma Aristotelin sistemi 
təlimə yeriyir; onu təlim etmək, təlimlə qavramaq olur. O, güclü bir təlim sistemi də düzəldib. 
Təlimi əsas götürən Aristotel deyib: elisteme, elisteme ənd elisteme - təlim, təlim, yenə də 
təlim. Sonradan bu ifadə geniş yayılıb.  

-Oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq. 

-Bəli, bu, Aristotelin fikridir. Onun təlimini də "Aristotel təlimi", yəni Aristotel sistemi 
adlandırırlar. Aristoteldə din yoxdur - din məsələsi metafizik anlayışdadır. O, dinləri əsas 
götürmür.  

-Təbiəti götürür. 



-Təbiəti və metafizikanı - fizikanı və metafizikanı. Metafizikada Allah yaradıcı qüvvədir, amma 
dinlərdə təsəvvür edilən Allah deyil. Bir şey var - yaradan. Onun adı nədir? Aristotel onun 
adını tapa bilməyib (ancaq "Allah", "Tanrı" da adlandırmayıb), qoyub "metatafizika", yəni 
"fizikadan o yana". 

-Metafizika. 

-Yox, biz ona "metafizika" deyirik, əslində "metatafizika"dır. Yəni fizikadan o tərəfdəki şey, 
varlıq. O da varlıq deyil ha - mücərrəd bir şeydir, nə düşünürsən - düşün. Onun adını nə 
istəsən qoya bilərsən - "Allah" qoy, "Tanrı" qoy, istəyirsən "Boq" qoy. İstəyirsən onu "Güc" 
elə. 

Farabi fəlsəfəyə gələndəsə artıq islam dini dünya diniydi. O gələndə daha Allah deyilirdi. Sufi 
ədəbiyyatında, sufi məkanında da bu cürdür - biz fiziki ruhlarıq, Tanrı da bir ruhdur; onun nə 
ölçüsü, nə çəkisi, nə də sifəti var, danışır da, bu kiçik ruhlarsa ona qayıtmalıdır. Deməli, 
Farabi tapmalıdır ki, "fizikadan o tərəfdəki şey" nədir? O, islama uyğun cavab verməlidir. Və 
çox maraqlı, qəribə cavab alınır: Tanrı varlığı yaratmayıb, varlıq Tanrıdan yaranıb. 

-Bunu Farabi deyir? 

-Bəli.  

Demək, varlığın Tanrıdan yaranmasına ilkin təkanı Tanrı verir; varlığın özü də buna hazırdır. 
İndi yaranışın, törənişin qaynağına, mənbəyinə ad tapmaq lazımdır. Ad belə qoyulub: ilkin 
mövcudluq Tanrıdır, varlıq ikincidir. Farabi fəlsəfəylə islam dinini barışdırır, yəni islama qarşı 
da deyil, fəlsəfəyə qarşı da. Platon daha çox idealizmin üstünə gedir, Aristotelsə idealizmdən 
daha çox qaçır, bunlar çoxlu mübahisə aparırlar. Bəs Farabi neyləyir? O götürüb ikisini də 
birləşdirir, deyir ki, Platon da düz deyir, Aristotel də, ancaq burası var ki, onlar ayrı-ayrı 
dillərdə danışırlar, həyata baxışları müxtəlifdir. Buna baxmayaraq, ikisinin də düşüncələrinin 
kökü yenə gedib çıxır metafizikaya, yəni yaradıcı qüvvəyə; sadəcə olaraq, onun mahiyyətini 
fərqli izah edirlər. 

Farabi Platonla Aristoteli birləşdirərkən onların hər birinin səhvlərini də müəyyənləşdirib. İndi 
təsəvvür edin ki, o nə qədər nəhəng bir iş görüb - Platonla Aristoteli ayrı-ayrılıqda təhlil 
edəsən, onların ziddiyyətlərini qoyasan ortaya və vahidlik nöqtələrini, yəni idealizmlə 
materializmin kökünü tapasan! Çox qəribədir ki, dünyanın bir çox böyük filosofları iddia edir 
ki, materializm və idealizm insanların görüşlərinə görədir. 

-Yəni onları insan özü yaradıb? 

-Yox, insanlar özü təbiəti, varlığı, Allahı dərk etməkdə biri materialist, biri idealist baxımdan 
düşünür. Amma düşüncələrin kökü yenə eynidir - gedib bir yerdə dayanır.  

Deməli, Farabi din və fəlsəfə sistemlərini birləşdirir, ikinci təlim yazır. Aristotelinki birinci 
təlimdir, Farabininki olur ikinci təlim. IX əsrdən sonrakı fəlsəfədə Aristotelinki "Təlimül-əvvəl" 
("Birinci təlim") adlandırılır, Farabininkinə "Təlimüs-sani" ("İkinci təlim") deyilir. Buna görə də 
fəlsəfədə Aristoteli "müəllimül-əvvəl", Farabini "müəllimüs-sani" adlandırırlar.  

Bu iki adam fəlsəfədə min illər yaşayır. 

-İslam aləmində Farabi fəlsəfəsinə qarşı çıxanlar varmı? 



-Demək olar ki, yox. İmam Qəzzali Farabiyə azca toxunub. İbn Sina da Aristotellə Farabidən 
daha çox uzaqlaşıb. Çünki İbn Sina təbiət elmlərini daha incəliklə bildiyinə görə 
dünyagörüşünü təbiət elmləri üstündə qurur. Sonralarsa çox qəribə hadisə baş verir - 
Nəsirəddin Tusi böyük ilahiyyatşünas olduğuna baxmayaraq İmam Qəzzaliyə qarşı çıxır və 
filosofları müdafiə edir, İmam Qəzzalinin bilmədiyi yerləri aşkarlayır. Tusinin Qəzzalini tənqid 
etdiyi əsərinin adı belədir: "Təfavütül-fəlasəfə" ("Fəlsəfənin ziddiyyətləri, ayrılıqları", yaxud 
"Fəlsəfənin ziddiyyətlərinin tənqidi"). 

-Qəzzali ərəbdir? 

-O, Tusda doğulub, kimliyini bilmək olmaz.  

-Ancaq Farabi türkdür. 

-Adı Məhəmməddir. Tarxan oğludur. Ulu babasının da adı Tarxandır. Farab şəhərindəndir, 
təxəllüsü "Türk"dür. Beləliklə, onun tam adı belədir: Məhəmməd ibn Tarxan əl-Farabi ət-
Türki.  

-İbn Sina da türkdür. 

-Doğrudur.  

Deməli, Nəsirəddin Tusi sonradan Qəzzaliyə qarşı ikinci əsər də yazaraq adını qoyub 
"Təfavütüt-təfavüt" ("Tənqidin tənqidi"). Qəzzali filosofları tənqid edir, Tusi də tənqidə 
tənqidlə cavab verir.  

Üstündən 200 il, ya nə qədərsə vaxt keçir (dəqiq yadımda deyil), Osmanlı imperiyasında bu 
məsələyə bir də baxırlar ki, görək Farabi düz deyib, Qəzzali, yoxsa Tusi? "Təfavütüt-təfavüt" 
əsərini baxmaqçün iki alimə verirlər. Tusinin nəvəsi babasının əleyhinə çıxır, obiri alimsə 
Tusini müdafiə edir. Təzada baxın ha - Tusinin nəslindən olan deyir ki, babam düz yazmayıb. 

-Əsəri öz babasının yazdığını bilirmiş? 

-Bilirmiş. 

-Həmin nəvənin adı yadınızda deyil ki? 

-İndi yadımda deyil, sonra dəqiqləşdirərəm.  

Bəli, iki tərəf, iki qanad arasında mübahisə gedir, hərə öz fikrində qalır. Bu mübahisənin 
üstünə yüz illər boyunca yenidən qayıdır, yenidən müzakirə edirdilər.  

Bu nəyə görəydi? Mübahisə gedir ki, dünya necə dərk edilsin. İnsanlar çağdaşlaşırlar, elm 
artır, yeni aşkarlanmış faktları insan təfəkkürünə necə uyğunlaşdırmaq problemi ortaya çıxır. 
İkinci bir xətt də yanaşı yüksəlir - astronomiya.  

Yunan dünyagörüşündən gəlir ki, Yer tərpənmir, hər şey (Günəş, Ay, ulduzlar) onun ətrafında 
fırlanır. Bu, geosentrizmdir, yəni Yer mərkəz götürülür. Din də Yerin tərpənmədiyini deyir. 
Amma islam dinində - Qur’an’da belə bir ifadə keçir: mənim yaratdıqlarımın hamısı üzür.  

ARTIRMA 



"Gecəni və gündüzü də, Günəşi və Ayı da yaradan O'dur. Onların [həmçinin ulduzların] hər 
biri səmada üzür" (Qur'an, "Ənbiya" surəsi: 33). 

  

Buradan çıxış edəndə, demək, Yer də üzür. Ancaq Qur’an’da bir yer də var ki, Tanrı Yeri 
tərpənməz, qalanlarısa onun ətrafında fırlanan, üzən yaratdı. Gərək buna cavab verəsən.  

Yunan elmində də Günəşin mərkəz olduğu bəzən deyilirmiş, ancaq bu fikir - heliosentrizm 
geniş yayılmayıb. Burada dünyanın elm meydanına çıxır dahi türk alimi Biruni. O, 
müşahidələri nəticəsində ilk dəfə qəti şəkildə deyir ki, Yer hərəkət edir, onun ölçüsü də var, 
yumrudur və Günəş mərkəzdir.  

Biruni bu çox doğru fikrə gəlir ki, Yerin, yaxud Günəşin mərkəz götürülməsi elmə heç bir xələl 
yetirmir, bunun üstündə mübahisə etməyin mənası yoxdur. Biruni nəyi tapmışdı - zaman və 
məkan bütövlüyünü! Zaman və məkanı vəhdətdə götürəndə nəyin mərkəzdə olması fərq 
etmir.  

Xristian dini deyir ki, Yer tərpənmir, Qaliley deyir ki, Yer tərpənir. Tutub onu verdilər 
inkvizisiyaya, zorla dedirtdilər ki, Yer tərpənmir. Çıxanda ayağını vurdu yerə, dedi ki, hər 
halda, Yer tərpənir. Koperniksə Günəşin mərkəz olduğunu yazanda dedilər ki, çox böyük kəşf 
edib, astronomiyada inqilab yaradıb.  

Sonra gəlib çıxıldı Eynşteynə. O, nisbilik nəzəriyyəsini işləyəndə, zaman və məkanı bütöv 
götürəndə dedi ki, Yer tərpənmir, Kopernik də kəşf-zad etməyib, bunun elmə heç bir dəxli 
yoxdur - istəyirsən Yeri mərkəz götür, istəyirsən Günəşi; Yerdə oturub hər şeyi öyrənmək 
olar. Bu zaman xristian dini ayağa qalxdı ki, Eynşteyn Yerin tərpənmədiyini sübut etdi, 
demək, xristian dininin dediyini təsdiqlədi. Bunda Eynşteyn məktub yazdı ki, yox, elə deyil - 
Yer tərpənir, amma Yeri tərpənməz götürməkdən elmə zərər gəlməz. Deməli, Eynşteyn gəlib 
çıxdı neçə yüz illər öncə Biruni deyənin üstünə!  

Eynşteyn nisbilik nəzəriyyəsini hazırlayanda görüb ki, çox şeylər səhv çıxır. Təzədən gedib 
Nyutonu öyrənərək bir az da düzəldib. Sonra Qalileyi öyrənib; onun da bütün sistemi Şərq 
təfəkkürü üstündə qurulub, çünki Avropada ilkin olaraq İtaliya Şərq elmini özündə toplamışdı.  

Sual çıxa bilər ki, niyə bunu İngiltərədə tapmadılar, İtaliyada tapdılar? Çünki o zaman İtaliya 
Şərq mədəniyyətini Avropaya daşıyırdı. Nəsirəddin Tusinin "Təhriri-Üqlidis" əsərini də orada 
çap etmişdilər. Bu əsərdə Tusi Evklidin (müsəlman Şərqində o, Üqlidis adlanırdı) əleyhinə 
çıxırdı. Paralel xətlər nəzəriyyəsinin ünsürləri həndəsədə Tusidən qabaq da (məsələn, 
Evkliddə) səslənirdi, ancaq onu nəzəriyyə halına salan məhz Tusi oldu.  

Nəysə, Biruninin gəldiyi nəticələri Avropa da mənimsədi.  

Biz niyə çaşırıq? Ağlın çox dərin qatlarına gedəndə elə Tanrı da, metafizika da bir varlıqdır. 
Metafizikanı (fiziki olmayanı) hərə bir cür anlayır - biri xristian dini xəttiylə anlayır, biri 
Konfutsi düşüncəsiylə anlayır, biri yunan fəlsəfəsiylə anlayır. Bizim - insanların o böyük varlığı 
dərketmə, anlayış tərzimiz müxtəlifdir.  

-Təriq(ət)lər müxtəlifdir, həqiqətsə birdir...  

-Bəli, hamı o həqiqəti axtarır. Sən ona "metafizika" deyirsən, mən "Allah" adlandırıram, obiri 
"Boq" deyir. Biruni də bəzən buddizmi tənqid edərək deyir ki, hindlilər burada o qədər 



primitiv düşünürlər ki, Tanrını insanın inkişaf forması kimi görür, Tanrının 6 əli olduğuna 
inanırlar. Onlar düşünür ki, Tanrı bu mövcudatı 2 əllə yarada bilməz; yəqin ki, o, adamın 
böyük formasıdır. Sonralar dinlərin müxtəlif inkişaf mərhələlərində Allah daha əlçatmaz oldu, 
mücərrədləşdi. İslamdasa daha mücərrəddir. Ona görə də başqa dinlər islama uduzdular. 

-Allah (c.c.) haqqında ən mükəmməl təlim islamdadır. 

-Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun bir fikri var; deyir ki, dinlər hər şeyi həll etmədilər - bəşər 
yenə uzun müddət Allahı (c.c.) axtaracaq. Tanrını dərk etmək mükəmməlləşir. Bəzən elə olur 
ki, dinlərin verdiyi Tanrı haqqında təlim artıq bizimçün yaramır, müəyyən suallar yaranır. Ona 
görə biz də təzədən Tanrı haqqında yeni, daha mücərrəd, daha mürəkkəb, daha da 
yeniləşmiş tərzdə düşünürük, amma əsas, özül pozulmur. Məsələn, islam dinin əsasında 
Tanrını dərketmə bir az da genişlənə bilər. Orada bir hökm var ki, Tanrı insanı ona görə 
yaratdı ki, o, Tanrını dərk etsin: səni ona görə yaratmışam ki, məni tanıyasan. "Tanıyasan" 
ərəbcə "yarəfəni" şəklində işlənir; "irfan" sözündəndir. Ona görə də irfan sahibləri deyir ki, 
əsas obiri elmlər yox, irfan elmidir. Allah insanı onu irfanla dərk etməkçün yaradıb, irfansa 
bilik deyil - irfanın da kökündə bilik dayanır, ancaq irfan bilikdən başqa bir anlayış, idrak 
formasıdır.  

-Bəy, Allah-taala (c.c.) həm də buyurur ki, mən bu Qur’anı sizin başa düşməyinizdən ötrü 
belə sadələşdirdim. 

-Bəli, düzdür. Allah buyurur ki, bunu hamının dərk etməsi üçün göndərmişəm, ona görə 
sadələşdirdim. İndi onu istədiyin və bacardığın qədər mürəkkəb məntiqlə dərk etmək sənin 
öz işindir.  

Soruşursunuz ki, niyə fəlsəfəylə din ayrıdır? Bu, indiki mübahisə deyil - min illərdir gedir. 
Bizdəki orta səviyyəli dinçilər, dini də, fəlsəfəni də yaxşı bilənlər tam o dərinliyə gedib onların 
birliyini tuta bilmirlər, ona görə fikirlər haçalanır.  

-Fəlsəfəni yaxşı bilən dini yaxşı bilmir, dini tam yaxşı bilən də fəlsəfəni bilmir.  

-Bəli. Tanrı məsələsini hələ qoyaq bir kənara, mələklər haqqında fikirlər nə qədər müxtəlifdir. 
Mələkləri adətən qadın şəklində çəkirlər. Amma Qur’anda belə deyil - bir var mələk, bir də var 
məlaikə. Məlaikə qadın, mələk kişi cinsindədir.  

-Şeytan hansı cinsdədir? 

-İslamda Cəbrayıl, Əzrayıl, İsrafil, Mikayıl kişi cinsindədirlər, mələkdirlər. Amma xristian 
dinində mələkləri nə cür çəkirlər? İsa peyğəmbər gedir, ətrafındakıların hamısı mələklər - 
qanadlı qız uşaqlarıdır. Onlar mələyi bu cür təsəvvür edir. Bu böyüklükdə insan cəmiyyətləri 
mələk haqqında hələ eyni fikrə gəlməyib. Şeytan məsələsində də Avropada uzun müddət 
mübahisə gedib. Bir hissəsi deyib ki, şeytan çox eybəcərdir, qalanı deyib ki, o, Allahın (c.c.) 
mələyi, özü də baş mələyi olubsa necə eybəcər ola bilər? Əksinə, o, eybəcər olsa könüllərə 
girə bilməz; gözəldir ki, adamları aldada bilir. İnsanlar bəzən şeytanı quyruqlu, yaxud 
buynuzlu çəkirlər. Bu, haradan gəlir - din təfəkküründən yox, mifik təfəkkürdən. Miflərdə pis 
ruhları eybəcər, yaxşı ruhları gözəl təsvir edirdilər. 

-Əbülfəz bəy, Siz dini, mifologiyanı, fəlsəfəni incəliklə bilən bir mütəxəssis kimi bu fikirlə 
razısınızmı ki, bizim insanların əksəriyyəti dindən o vaxt üz döndərməyə başlayır ki, onlar 
dindəki fəlsəfəni yox, mifologiyanı, nağılları, Qur’anda adları çəkilən Əzrayıl, Cəbrayıl, İblis və 
başqalarında bizim indiki təfəkkürümüzə uyğun varlıqları görür və inamsızlaşırlar? 



-Bəli, razıyam, ona görə də Qaraosmanoğlunun bu sözünü təsdiqləyirəm ki, farslar küçələrdə 
oturub yalnız "Şahnamə"ni, Sədi və Hafizi əzbərdən danışıb bundan ləzzət alır, bununla da 
özlərini unudur, məfkurə tərəfdən təcrid edilirlər. İranın zəifləməsi də buradan başlayır. 
Ancaq İranda bir şey də var ki, sufizm inkişafa təkan verib. Orada indiki islam daha çox 
sufidir. Ancaq mən inanmıram ki, islamın mahiyyətini, onun gerçək fəlsəfəsini dərk edən 
kimsə ondan üz döndərə bilsin. Təkcə ilahi qüvvə haqqında təlimi götürsək islamda ilahi 
qüvvə bütöv, vahid və tam mücərrəddir. O, nədir? İnsana (ümumən Allahın Özünün xəlq 
etdiyi, yaratdığı heç bir şeyə) qətiyyən bənzəmir. Düzdür, bəzi məsələlərdə Allahda insana 
xas xüsusiyyətlər olduğunu düşünmək mümkündür; məsələn, Qur’an’da oxuyuruq ki, Allah 
"bundan sevindi", yaxud "bundan qəzəbləndi". 

-"Allah buyurdu"... 

-Bəli, "Allah buyurdu", yaxud "O, hər şeyi görən və eşidəndir".  

ARTIRMA 

"Həqiqətən, Allah [hər şeyi] eşidən və görəndir!" (Qur'an, "Loğman" surəsi: 28). 

"Allah buyurdu: Qorxmayın, Mən də sizinləyəm, [hər şeyi] eşidirəm və görürəm" (Qur'an, 
"Taha" surəsi: 46). 

  

Təbii ki, sevinmək də, qəzəblənmək də, danışmaq da, görmək də, eşitmək də... insana xas 
atributlar sayılır. Ancaq biz bunu belə izah edirik ki, Allahın gülməyiylə insanın gülməyi eyni 
deyil - O’nun sevinci, O’nun qəzəbi, O’nun eşitməyi... insan dilində belə alınır. Əslindəsə Allah 
danışarkən insan kimi sözlər demir, istədiklərini onlara vəhylərlə, ruhla çatdırır. Məsələn, 
yuxuda biz adam görürük, eləmi? Görürük ki, həmin adam gəlib bizimlə danışır. Biz yuxuda 
yaranan o səsi, o sözləri qulağımızla da eşidirikmi? Yox. 

-Təbii ki, beyində olan həmin səs qulağa girmir. 

-Bax, Tanrının səsi, Tanrının sözü də elədir. O, insan kimi danışmır.  

Tanrı nur göndərir, işıq göndərir, vəhylər göndərir və bu, dərkolunmaz məsələdir. Biz onu öz 
dilimizdə dərk edirik - ərəb ərəb dilində, türk türk dilində dərk edir. Həmin vəhylər türkə 
göndərilsəydi onu hansı dildə dərk edəcəkdi? Əlbəttə, türk dilində dərk edəcək, türk dilində 
açacaqdı, elə deyilmi? Ərəbə - Məhəmməd peyğəmbərə (s.ə.s.) göndərildiyi üçün o, ərəb 
diliylə açır ki, Allah-taala (c.c.) belə deyir. Ancaq Tanrı axı ərəb dilində danışmır. Bax, 
adamlar burada çaşırlar ki, Tanrı dedisə, deməli, ərəbcə danışıb. Sadəcə olaraq, peyğəmbər 
ərəb olduğuna görə bu vəhylər ona ərəb sözləriylə çatdırılmalıydı. Daha düzgün desək, 
vəhylər radio-televiziya dalğaları kimi ötürülür, insansa onu öz dilində açır, şifrələyir.  

Yaxud, deyək ki, gəmilərdə balinanın neçə kilometr dərində olduğunu öyrənməkçün aparatlar 
var; onlar suya dalğa buraxır, bu dalğalar gedib dənizdəki hər hansı canlıya dəyərək 
qayıdanda bir işarə çəkir, o işarəyə görə bilinir ki, bu, balinadır, balıqdır, yaxud xərçəngdir. 
Allahın eşitməsini, görməsini də məhz buna bənzər şəkildə başa düşməliyik və O’nda insana 
xas cəhətin olduğunu düşünmək kobud yanlışlıq olardı.  



Ümumiyyətlə, islamda Tanrı anlayışı həddən artıq mücərrəddir. Məsələn, deyilir ki, Tanrı nə 
ağdır, nə qara, nə rəngi var, nə ölçüsü, yəni O, tamam mücərrəd bir varlıqdır. O’nun 
mahiyyətini ancaq peyğəmbər açır.  

İslam dini təlim kimi də çox mükəmməldir. İslamda elə sual yoxdur ki, ona cavab verilməsin.  

-Qur’anı nəzərdə tutursunuz? 

-Yox, bütövlükdə islam dinini. Qur’an’dan başqa, şəriət də, Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) 
hədisləri də, islam filosof və alimləri də konkret məsələlərlə bağlı o qədər geniş izahlar, 
şərhlər veriblər ki, artıq istənilən sualın cavabı var. Amma xristianlıqda, yaxud başqa dinlərdə 
cavabsız qalan suallar var. 

-Məsələn? 

-Xristianlıq deyir ki, dünya tərpənmir, Yer tərpənmir. Kilsə "Yer tərpənir" deyənlərin hamısını 
tutub başını kəsdi, yandırdı. Ancaq islamda bir ayədə deyir ki, Tanrı yeri və göyü, fəzadakı 
bütün cisimləri yaratdı və bunların hamısı fəzada üzürlər. Vəssalam. Və bir yerdə də var ki, 
Yer dayanıb, Günəş də onun ətrafında. Yəni əgər üzürsə - tərpənir, ancaq bizə görə 
tərpənmir, çünki biz kiçiyik, bunu hiss etmirik. Deməli, Yer həm tərpənəndir, həm 
tərpənməzdir.  

Yaxud şəriətdə oğurluq haramdır - oğrunun əli kəsilir, cəza verilir və s. Ancaq şəriətdə o da 
var ki, aca meyit halaldır. Aca meyit halaldırsa, demək, oğurluq da halaldır - sən ac olduğuna 
görə çörək oğurlayıb yemisənsə o, sənə haram deyil.  

-Belə vəziyyətdə hətta donuz əti də halaldır. 

-Meyitdən murdar şey yoxdur, o, halaldırsa, deməli, hər şey halaldır.  

Bax, islam burada xilas yolunu qoyur - Allah (c.c.) qəzəblidir, adama cəza verəndir, ancaq 
O’nun cəza verəcək sifətləri ondursa bağışlayacaq sifətləri əllidir. O, Adildir, Qadirdir, 
Rəhmandır, Rəhimdir və s. Allah buyurur ki, bəd işlər görmə, sənə cəza verəcəyəm, amma 
son anda tövbə qapısı açıqdır - Allah günahkarı bağışlaya bilər. Yəni islamda elə bir şey 
yoxdur ki, insan donub qalsın. İslamda bir alim yeni fikir deyəndə onun ruhla danışdığını, 
şeyxin, dərvişin və b. Allah vergisiylə fikir söylədiyini qəbul edirlər. Bəs Avropada o cür 
adamlara nə deyirdilər?  

-Cadugər. 

-Bəli, cadugər. "Cadugərdir, şeytanla əlaqəyə girib" deyə yandırır, başını kəsir, başqa ağır 
cəzalar verirdilər. İslamdasa nə danışırsan danış, sərbəstsən, amma yaxşısını Allah bilər. 
İslam dinində təkamül var, bu dində yeniləşməyə imkan verilir. 

-Zor yoxdur. 

-Bəli, islamda zor yoxdur.  

İslam dinində elm ən birinci məsələ sayılır. Rozentalın "Biliyin təntənəsi" kitabına baxın, görün 
islam necə böyük bir sistemdir. Cədvəl formasındadır: Tanrı - Qur’an, sünnələr - hədislər, 
təqlid - qanun, hüquq - şəriət.  



İslam haqqında ən qatı dinsizlər, ateistlər də yazırlar ki, islam məntiq və fəlsəfəylə, elmlə 
silahlanmış, çulğaşmış sinkretik dindir.  

Nədir sinkretik din? Yəni fəlsəfəni də, ədəbiyyatı da, dili də, mədəniyyəti də rədd etmədən 
içinə alıb həzm edə-edə böyüyən dindir. Başqa dinlər: yəhudi dini də, xristianlıq da, buddizm 
də belə deyil. İslamsa öz mövqeyinin hamısını məntiqlə izah etməyə icazə verir, ancaq yalnız 
Allahı məntiqlə izah etməzlər.  

İslam daha çox geniş xalq kütləsinə dayanan, müəyyən bir təbəqənin yox, ümmətin ruhunu, 
həyatını təmin edən, sosial həyatıyla bağlı dindir. Bütün insanlar Allah (c.c.) yanında 
bərabərdir, hamı Allahın quludur.  

Nə cür olub zənci hərəkatı başlayıb IX əsrdə? Bunların başçısı Qarmat deyib ki, Qur’an’da 
bütün insanların Allahın qulu olduğu yazılıb, sizsə zənciləri qul kimi işlədirsiniz; Allahın qulunu 
özünüzə qul etmisiniz - demək, siz Allaha şəriksiniz. Qur’an'dasa deyilir ki, müşrikləri - Allaha 
şərik qoşanları öldürün. Və qullar üsyana qalxır, quldarlığı ləğv edir. Xristianlıqdasa qul 
birbaşa Allaha tabe deyil - o, Tanrıyla danışmaq istəyəndə, O’ndan günahlarının 
bağışlanmasını istəyəndə keşiş vasitəsilə əlaqə saxlayacaq. Deməli, xristianlıqda vasitəçi var, 
islamdasa həmin vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Vasitəçi bircə nəfərdi - peyğəmbər, gəlib sözünü 
dedi, qurtardı; qalanı Qur’an’dır, ayədir.  

Bax, buna görə də liberalizmə ən yaxın din islamdır.  

Hədislərin birində deyilir ki, övladlarınızı incitməyin ki, siz öləndə onlar sevinərlər (Tanrıya xoş 
gəlmir). Bu, liberal metoddur. Əmir Teymur deyir ki, mən rəiyyətə, insanlara elə xidmət 
edəcəyəm ki, onlar o dünyada Tanrıya yalvarmasınlar ki, buna cəza ver. Yəni islam sistemi 
böyük bir mədəniyyətdir.  

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).  

-Bəy, ümumiyyətlə, türklər islamı çox asanlıqla, öz dinləri kimi qəbul etdilər, çünki türklərdə 
Göy Tanrı dini vardı, onlar Allahı göydə təsəvvür edirdilər. Onlar anaya Allah kimi yanaşırdılar 
və əxlaqları da islam əxlaqına çox yaxındı, buna görə də islam gələndə onu rəğbətlə 
qarşıladılar. Ümumən islama müqavimət türklərdə çox az olub. Mən deyərdim ki, islamı tarix 
boyu yaşadan da elə türklərdir, çünki Səlcuqlular çağında da, Osmanlılar dövründə də 
xəlifələr türklər oldu, dinimizi onlar qoruyub saxladılar.  

-Avropanın islama qarşı xaç yürüşlərinin hamısının qabağını türklər aldılar. 

-İslamı Əmir Teymurun qılıncı qoruyub saxladı. Bu baxımdan bizimçün islam çox doğmadır. 
Sizin fikrinizcə, bugünkü Azərbaycan cəmiyyətinə islam nə verə bilər? 

-Türklərin islamı təktanrılığa görə qəbul etmələri fikri birtərəflidir. Elədirsə onu 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. 

-O dövrdə sünni-şiə məsələsi vardı? 

-Vardı, bəli.  

ARTIRMA 

"Türklərin arasında olan sünni-şiə problemi dərin kökə dayanıb. Bu insanların hamısını çağdaş 
baxımdan sırf dindən və təriqətdən çıxara bilməyəcəksiniz; deyə bilərsiniz ki, sünni təriqəti, 
şiə təriqəti ləğv olunsun, ancaq bunu gerçəkləşdirə bilməyəcəksiniz. Bəs bunun barış nöqtəsi 
haradadır və onu nə cür tapmaq olar? Bu, çox böyük problemdir. Deyək, bu gün "İran" 
adlanan məkanda təqribən 65 milyon əhali yaşayır ki, onun ən azı 50 milyonu şiədir. Bu şiələr 
İmam Hüseyn, Həzrət Abbas məclisləri çağırırlar. Bu, düzdür, yoxsa düz deyil? Ləğv edəkmi 
bunu? Bunun səbəbkarı, yaradıcısı İmam Hüseyndir; necə olur ki, siz buna qarşı bir söz 
demirsiniz, ancaq onun tərəfdarını (səfəviləri - Ə.T.) pis adam sayırsınız? Onun özünün 
şərəfinə məclislər düzəldirik, tərəfdarınısa lənətləmək istəyirik, niyəsini başa düşmürəm. 
Problem üzə çıxarılmalı, müzakirə edilməlidir. 

Büveyhilər sünni xəlifələri məcbur etdilər ki, əzanın sonuna "Əliyyən vəliyullah" sözlərini 
artırsınlar. Bunun Şah İsmayıla nə dəxli var ki? Səlcuqlular gələndə əzandan bu ifadəni 
çıxardılar. Şah İsmayılsa hakimiyyətə gələndə onu yenidən BƏRPA etdi. İndi nə deyirsiniz - 
əzandan o çıxarılsın, ya yox? Sən, mən kimik? Bəs 60-65 milyon əhalinin fikri necə olsun - o, 
nəzərə alınmasın?  

Misirdə sünnilər də var, şiələr də. Çox yaxşı da yola gedirlər. Qarşıdurmaları olmur, 
vuruşmurlar. Ancaq oranın şiələri İrandakı və bizdəki kimi məhərrəmlik keçirmir, sinəvurma 
da yoxdur.  

Sünni-şiəlik problemiylə ilk dəfə Nadir şah köklü şəkildə məşğul olmaq istədi. Din alimlərini 
başına yığıb məsləhətləşdi. Nadir şah onlara dedi ki, bütün təriqətləri gözdən keçirin.  

IX əsrdən sünnilərdə Hənəf, Malik, Hənbəl və Şafi öz məzhəblərini yaratmışdılar. Onlar İmam 
Cəfər Sadiqin tələbələriydi, buna görə də hənəfi, maliki, hənbəli və şafii məzhəblərinin 
tərəfdarları olan sünnilər də İmam Cəfər Sadiqə hörmət bəsləyirdilər. Bu imamın nənəsi xəlifə 
Əbubəkrin nəvəsi olduğuna görə də sünnilər İmam Cəfər Sadiqə ehtiramla yanaşırdılar. 
Bunları nəzərə alan Nadir şah məsələni cəfəriyyə təriqətinin, yəni İmam Cəfər Sadiqin 
təriqətinin üzərində qurdu. Deməli, təlim onunkudur və sünni də qəbul edir, şiə də. Demək, 
orada bugünkü kimi ziddiyyət yoxmuş. (Bu ziddiyyəti İran zəmininə də gətirən farslar 
sonralar onu türkü türkə, müsəlmanı müsəlmana qırdırmaqçün əllərində bir silaha, fars siyasi 



ideologiyasına çevirdilər). Buna görə də Nadir şah Cəfər Sadiq təliminin üstünə getdi, onu 
qəbul etdi, bunun üstündə də onu vurub öldürdülər.  

Bu məsələ yenə də qalır müşkül. Ola bilsin ki, Türkiyə, Azərbaycan, İran demokratikləşəndə 
dini ziddiyyət davası yumşalacaqdır. Dində bunu müzakirə edəndə həqiqəti tapıb üzə 
çıxarmaq olur. Bu gün Türkiyədə də bu məsələ var - orada "ələvilər" deyilən 10 milyonlarca 
adam yaşayır. Siz baxın ki, dünənə qədər Türkiyədə Novruz bayramını keçirmirdilər ki, 
şiələrin bayramıdır, ancaq indi keçirməyə başlayıblar. Dünənədək orada Pir Sultan Abdalın 
şerini oxumurdular ki, o, Şah İsmayılın, şiələrin təbliğatçısıdır. Bunları şiəliyin təbliği kimi 
qiymətləndirərək icazə vermirdilər, amma indi hamı başlayıb oxumağa.  

Bu, sufilikdir, bundan çıxış yolu var. Sufilər sünnilərə də, şiələrə də bir az mötədil yanaşıblar.  

Səfəviliyin yaratdığı böyük bir arealdakı türk mədəniyyəti var və onun əleyhinə getmək olmaz. 
Səfəvilik türkdilli poeziyanın inkişafında böyük rol oynayıb. Əgər məsələyə bu cür mənfi 
yanaşılsa o biri tərəfə gedib çox pis nəticələr ortaya çıxar. Nə çıxa bilər? Onda deyərlər ki, 
yaxşı, Sultan Səlim niyə 40 min şiənin başını kəsdirib? Buna nə deyəcəksiniz? Buna görə də 
məsələnin bu mahiyyəti TARİXİ aspektdən yox, MƏDƏNİYYƏT və DİN aspektindən öyrənilsə 
başqa məna verər. Tarixi aspektdən öyrənilsə yenə də Osmanlı - Azərbaycan məsələsi 
meydana gələcək.  

Bizim tariximiz şərəfli bir tarixdir. Şah İsmayılın Sultan Səlimlə müharibəsi sünni-şiəlik 
üstündə deyildi. Beləydisə nə cür oldu ki, Şah İsmayıl və onun dövləti Hindistandakı sünni 
Moğol dövlətiylə qardaşlıq edirdi, amma Osmanlı dövlətiylə dava aparırdı? Bu, siyasətdir və 
təriqətdən siyasət kimi istifadə edib. Deyirlər ki, Çaldıran müharibəsi türkün dağılmasıdır. Elə 
deyil. Ankara ətrafındakı böyük döyüşdə Əmir Teymurun İldırım Bəyazidi yenməsi türkün 
türkə qəsdi deyil, dünya tarixinin gedişidir. Bu səndən və məndən asılı deyil. Bax, bu gün 
Ukraynanın Rusiyadan azad olmasına və müstəqil qazanmasına çox millətlər baxıb deyir ki, 
mümkün deyil - hər ikisi slavyan xalqıdır; dünənə qədər ona lazımdı və panslavyanizmlə 
birləşib özünü meydana qoymuşdu, indisə deyir ki, müstəqil yaşayacağam. Deməli, dövlət 
problemi başqa şeydir, milli məsələ tamam başqa şey.  

Bu iki təriqətin düşmən olduğunu desək, "hər şey səhv olub, islamın belini bu sındırıb" 
söyləsək sonrası nə olacaq? Vəhabilər o tərəfdən çıxıb bəyan edəcəklər ki, elə biz deyəndir - 
sünni-şiə məsələsinin ərəbə dəxli yoxdur, onu müsəlmanların içinə farslarla türklər gətiriblər, 
ona görə də bunları rədd etmək, ilkin islama qayıtmaq lazımdır. Bununla biz onda onlara 
bəraət qazandırarıq, halbuki onlar dindən ideoloji məqsədlə istifadə edirlər. Şah İsmayıl 
Xətayiylə Sultan Səlim bir-birinə qarşı mübarizə aparsalar da, bir-birini qılıncdan keçirsələr də 
hər ikisi türk tarixinin nəhəng, müqəddəs adamlarıdır. Gəlin onların siyasətinə din 
müstəvisindən yanaşmayaq". (Əbülfəz Elçibəyin 19 dekabr 1998-də BAB Mərkəzi Şurasındakı 
çıxışından).  

  

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. Bağdadı tutanda ona dedilər ki, sən müsəlman 
deyilsən, bizə başçılıq edə bilməzsən axı. Nəsirəddin Tusi ona öyrətdi ki, bunlardan soruş ki, 
sizin dində ədalətsiz müsəlman yaxşıdır, yoxsa ədalətli qeyri-müsəlman? Bütün ruhanilər 
yığışıb dedilər ki, ədalət birincidir, ona görə də ədalətli qeyri-müsəlman ədalətsiz 



müsəlmandan yaxşıdır. Hülaku xan da bildirir ki, mən ədalətli qeyri-müsəlmanam - 
görəcəksiniz, mən ədalət yaradacağam. Və yaradır da, hamı ondan razı qalır. Amma buna 
baxmayaraq yenə də özgə ünsür sayılır, qəbul edilmir. 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. Bu da bir axındır. Ancaq bu, dövlət, 
hakimiyyət sistemidir. Əlbəttə, təktanrılıq islama keçməyə burada da kömək edir. 

-Və bu, Azərbaycanda baş verir.  

-Belə deyək: Xorasan, Azərbaycan və İraqda baş verir, mərkəzsə Azərbaycandır - öncə 
Marağa, sonra Təbriz.  

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. 

-Orta Asiyada? 

-Bəli, Xorasanda.  

-Deməli, sufiliyin mərkəzi Orta Asiyadır?  

-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. 

-XII əsrdə. 

-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 cəmiyyəti var. 
Burada Gülşəni Babakuhi 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. 

-Deməli, Azərbaycan şeyxi. 

-Bəli, Azərbaycan şeyxi. Bu iki Sührəverdi, bir də Gülşəni əsas təriqət başçılarıydı. Bakıda 
Gülşəni təriqəti yayılmışdı - Babakuhi Gülşəni. 

-O, Babakuhi Bakuvidir? 

-Yox, 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? 

-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. 

-Kimin mürşididir? 

-Dəlilərin. Dəlilər onun müridləridir. Bu, sistemdir. "Koroğlu"nu oxuyun, baxın, 7777 dəlinin 
hamısı müriddir. Başdakı Koroğlusa mürşiddir. Sufi öz müridini hamıdan çox istəyir. Bəs 
kimdir Koroğlunun müridi? Eyvaz. 

-Oğlu. 

-Oğlu deyil - mürididir, oğulluğa götürüb; mürşidə o qədər yaxınlaşıb ki, onun oğlu olub. 
Eyvazın atası var, çobandır. Koroğlu gedib onu gətirib, köynəkdən keçirib. Yəni ruhi qəbul 
edilmiş oğul cismani oğuldan əzəldir. Ruhən, mənən qəbul edilmiş ata-oğulluq, yəni mürşidlə 
mürid arasındakı ata-oğul münasibəti valideynlə oğul arasındakı münasibətdən yuxarıdır, 
çünki bu, ruhi birlikdir və Tanrıya aparır. Ona görə də Nəsimi də, başqaları da deyir ki, biz bir 
nurduq, göydən yerə babamızın cisminə gəldik; mürşidim məni yerdən göyə qaldırdı. Demək, 
ruh gəlir atanın cisminə (yerə), mürşidsə onun ruhunu göyə qaldırır, buna görə də mürşid 
atadan irəlidir. Koroğluda da, yenə deyirəm, həmin sistemdir. Orada bir şer var, deyir ki: 

        Qul deyərlər, qulun boynun burarlar,  
        Qullar qabağında gedən tirəm mən.  

"Tir" yox, "pir"əm! "P"ni "t" oxuyublar. Qullar qabağında gedən pir! Pirsə mürşiddir - hamımız 
Allahın (c.c.) qabağında quluq; mən də qulam, ancaq qullar qabağında gedən pirəm!  

-Şeyxəm. 

-Bəli, şeyxəm - sən məni obirilərə bənzətmə.  

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. 



-Zahidlik? 

-Yox, zahid deyillər. Zahid birbaşa gecə-gündüz islama xidmət edir. Zahid guşənişindir, amma 
o, məqsədinə çatmaqçün Tanrıdan bir şey diləyir - cənnətə getmək istəyir. Ancaq yeri 
gələndə: 

        Zahidin bir barmağın kəssən dönüb həqdən qaçar,  
        Gör bu miskin aşiqi sərpa soyarlar, ağlamaz.  

Yəni bu, zahidlik deyil, mübariz təriqətdir. Bir də var, deyək ki, nəqşibəndilik - özü mübariz 
təriqətdir. Çeçenlər də nəqşibəndidirlər. Burada inam belədir ki, öləcəksən - Tanrı yolunda 
cənnətə gedəcəksən.  

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.  

-Bəy, bizim mədəniyyətimizin də, ədəbiyyatımızın da böyük bir hissəsi islamla bağlıdır. Ona 
görə də bugünkü Azərbaycan şagirdi (nəinki şagirdi, hətta müəllimi də) islamı bilmirsə 
Nizamini də, Nəsimini də, Füzulini də, Şah İsmayıl Xətayini də izah etməkdə həddən artıq 
çətinlik çəkir. Qabaqkı söhbətlərimizdə Füzulinin də, Nəsiminin də sufiliyini Siz gözəl izah 
etdiniz. Bunlar təxminən eyni dövrün adamlarıdır, dünya mədəniyyətinə, türk mədəniyyətinə, 
türk təfəkkürünə doğrudan da böyük töhfələr vermiş dahilərdir. Onlar (xüsusən Nəsimi) şair 
olmaqla yanaşı, eyni zamanda dərin filosoflardır. Çox istərdim ki, "Nəsimidə və Füzulidə kamil 
insan nədir?" sorğusuna Sizin şərhinizi öyrənim. Məncə, bu sual bizi söhbətimizin 
mövzusundan çox da yayındırmaz. 

-Nəsimidə 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.  

Bu fəlsəfə Nəsimidən qabaq da vardı. Məsələn, bir sufi həmişə oturub bazarda hökmdarı 
söyürmüş. Bir-iki dəfə onu aparırlar şahın yanına, deyir ki, öldürürsən-öldür, səndən 
qorxmuram. Qayıdıb gələndə yenə şahın əleyhinə danışır. Axırda şah cəlladı göndərir ki, get, 
onu sürüyə-sürüyə gətir. Cəllad gəlib ona çatanda camaatın içində deyir ki, sən niyə məni 
əzmək istəyirsən ki? Canım məndə deyil, sən onu əzə bilməzsən; çəkil qırağa, mən özüm bu 
dünyadan çıxıb gedərəm. Cəllad qırağa duranda sufi gedib uzanır, başını yerə qoyur və ölür.  

Yəni onlar o qədər ruh adamlardır ki, hər şeyi ruhun üstündə saxlamışdılar; hətta ruhu 
candan buraxmağı da bacarırdılar. Bu danışdığım gerçəkdir ha, həmin sufinin adı da tarixdə 
bəllidir. Nəsimidə də o ruhun qovuşması vardı.  



Füzulisə 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 Oradan 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. Bülbülün ruhunu gül 
azmağa qoymur - cəh-cəh vurdurur, oxutdurur, sonra bunun vasitəsilə onu Tanrıya bağlayır. 
Təbiət elə iki hissəyə bölünür: bir hissə mürşid, başqası mürid rolu oynayır. Hansı daha güclü, 
hansı daha əzizdir? Müqəddəslikdə gül əzizdir, Leyli əzizdir, mürşid əzizdir. Fəlsəfədəsə 
üstünə əsas yük düşən müriddir; mürid olmasa mürşidin rolu yoxdur - bülbül olmasa gülü 
kim sevəcək?  

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. Sufilər bəzən deyir ki, 
sərxoşam, mey içmişəm. Bunu Nizami də deyir: gətir mey, Tanrının verdiyi piyalədən içim. 
Axırda da deyir ki, obiri şərabdan bircə damcı mənim dilimə dəyibsə bütün daddıqlarım mənə 
haram olsun - deməli, onunku Tanrı şərabı - sevgi şərabı, ruh şərabıdır. O deyir ki, 
"içmişəm". Nə içmisən? - Tanrının verdiyi meyi. "Sərxoşam". Nədən sərxoşsan? - Üzüm 
meyindən yox, Tanrının verdiyi meydən. Buna bəzən "platonik eşq" - "əflatuni eşq" deyirlər. 
Ancaq platonik eşq deyil, sufiyanə, Tanrı ruhlu sevgidir.  

Türkiyədə Əbdülqadir Qaraxan adlı birisi vardı. O, Füzuli haqqında kitab yazmışdı. Deyirdi ki, 
Füzulinin dövründə qadınlarla, qızlarla görüşmək o qədər çətindi ki, Füzulinin bioloji hissləri o 
qədər coşmuşdu ki, eşq vurmuşdu başına, yazırdı... Nə qədər gülməli və ağlamalı düşüncədir! 
Axı insani 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. Bəzən Hüseyn 
Cavid haqqında deyirlər ki, o, bu sözləri söyləməklə allahsızlıq edib: 

        Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir... 



Həmin şeydir, yəni Tanrının özü sevgi sistemidir. 

        Eşqdir mehrabı uca göylərin,  
        Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?!.  

Mənim bir yazım var: "Bizim Tanrı sevgimiz". Heyf ki, yarımçıq qaldı. Bir hissəsini qəzetdə çap 
elətdirdim, sonra bitirməyə imkan tapmadım... Bu fəlsəfənin mahiyyətini orada açmaq 
istəyirdim. 

-Bəy, bu qədər geniş izahlarınıza görə Sizə minnətdaram, ancaq necə də arzulayardım ki, bu 
fikirlərinizi belə populyar şəkildə yox, sanballı bir elmi monoqrafiyanızda oxuyam. İnanıram ki, 
həmin əsər fəlsəfə elmimizə dəyərli hədiyyə olardı.  

İndisə klassik din mövzusundan aralanıb çağdaş problemlərimizlə bağlı bir sual vermək 
istəyirəm: Azərbaycanda islam fundamentalizmi güclənə bilərmi? 

-Qətiyyən mümkün deyil! Azərbaycanda islam fundamentalizmi yer ala bilməz.  

Fundamentalizm lazım olsaydı peyğəmbərimiz (s.ə.s.) buyurardı ki, Tanrının hökmü belədir, 
buradan o tərəfə getməyin, qalın elə fundamentalizmdə.  

Fundamentalizm nədir? Yəni islam dininin əsasları üzərində dayanmaq - hər şeyi (dövləti də, 
idarəçiliyi də, bütünlüklə cəmiyyət həyatını da) islam dininin ilkin kökündə, yəni Qur’an və 
şəriət üzərində saxlamaq. Deyir ki, mənim millətim 72-73 yerə bölünəcək; bu təriqətlərin 
hamısı bir-birinə qardaşdır və onların yolu bircə dənədir - Ulu Tanrıya gedən. Buna görə 
vaxtilə fundamentalizmin bir növü ortaya çıxdı.  

Vəhhabiliyin özü də elə fundamentalizmin bir tipidir. 18-ci əsrdə Səudiyyə Ərəbistanında 
gördülər ki, sünnisi var, şiəsi var, müxtəlif təriqətlər, məzhəblər var, bir yandandan da 
xristianlar gəlib təbliğat aparırlar, cəmiyyəti bir yerə toplamaq olmur. Götürüb göstəriş 
verdilər: şiəliyi iranlılar gətirib yayıblar, çünki onlara lazım olub, sünniliyi də sonradan 
osmanlılar genişləndiriblər, ərəbləri burada parçalayıblar, ona görə də biz ilkin islama 
qayıdırıq. Nəyi əsas götürdülər? Qur’anı, bir də sünnələri. Vəssalam - buradan o tərəfə 
getmək olmaz! Məqbərələri, səcdəgahları sökdülər. Hətta Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s.) 
məqbərini sökdülər ki, bu, bütpərəstlikdir - Məhəmməd peyğəmbər daşları (bütləri) yıxıb, 
indikilər də gətirib yeni daşlar qoyurlar. 

-Onların deməsinə görə, yalnız sitayiş olunası şey qalmalıydı? 

-Bəli. Yəni Tanrı insanın ruhunda olur, bizsə əşyalara sitayiş edirik, fikrimiz Tanrıdan yayınır, 
Onun birliyi düşüncəsindən uzaqlaşırıq - biri pirə sitayiş edir, başqası məscidə, fikir yayınır, 
təktanrılıqdan aralanıb bütpərəstliyə qayıdırıq; buna görə fundamentalist islama, yəni köklü 
islama qayıtmalıyıq. Bunun da kökündə o durur ki, Qur’an’ı oxu, hədisi oxu, duanı oxu, 
namazını qıl, vəssalam.  

Ancaq bu düşüncə geniş yayıla bilmədi. İndi həmin şeyi İran tətbiq etmək istəyir, amma şiə 
təriqətinin əsasında. Qəti baş tutan şey deyil, çünki binasından çürükdür. Lazımdısa bunu 
gərək fərq qoymadan edəydilər - şiəliyi, sünniliyi bir qırağa atıb təkcə Məhəmməd 
peyğəmbərin (s.ə.s.) dediyini götürəydilər, çünki sünni-şiəlik peyğəmbərdən sonrakı 
bölünmədir. 

-Azərbaycanda fundamentalizm niyə baş tuta 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?!  

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 haqqında 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. 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 məbədləri 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. 



-Ya da dindən tamam üz çevirəcək. 

-Bəli, qəbul etməyəcək, çünki o təqdimatı həzm edə bilmir, götürmür. 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? Mən hələlik onu 
görmürəm. 

-Bu da əslində cəmiyyətimizin qüsurudur. 

-Çox böyük qüsurudur. Buna görə də din inkişaf etməyəcək. 

-Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bugünkü dini təbliğatın səviyyəsi yəqin ki, Sizi razı salmır. 

-Din təbliğ olunmur. Sadəcə olaraq, aşağıda bir təbəqə - yarımsavadlı molla, yaxud mollacıq 
özünün dolanışığından ötrü dindən istifadə edir. Əhalinin də dinə ehtiyacı var - birinin yası, 
birinin toyu (kəbin) olur, hökmən gedib molla gətirir. Molla da yarımsavadlı. 

-"Yasin"dən başqa heç nə bilmir. 

-Bir tərəfdən rahat olursan ki, "Yasin" oxuyur, cənazəni götürür; bu, cəmiyyəti rahatlandırır. 
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. Bu daha din deyil, nağıldır; onu məktəbdə uşağa öyrədərlər. Dini mədrəsə 
uşağına belə öyrədirlər ki, nağıllarla, miflərlə, məsələn, peyğəmbərləri dərk etsin - sonra daha 
mürəkkəb mövzular gələcək, sırf dinə keçiləcək, daha sonra da başlanır Allahın (c.c.) dərk 
edilməsinə. Cahil molla oturub nağıl danışır, məclisdəki savadlı adamlar da qulaq asa bilmirlər 
ona, əsəbiləşirlər. Yəni belə ruhanilərlə dini təbliğ etmək, onu camaata aşılamaq, insanların 
ruhuna yeritmək olmaz.  

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 Teymur 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 Onun ziyarətindəydim, Tanrısa hökmdardan 
böyükdür. Bax, sistem budur, ruhani böyüklüyü budur, şeyxlik budur.  

Əmir Teymur da Şeyx Sədrəddini dəyərləndirərək əmr edir ki, ona dəyməyin - böyük şeyxdir. 
Nə istədiyini şeyxdən soruşur (bunların hamısı gerçək tarixi faktdır), şeyx də onun apardığı 
əsirləri buraxmağı xahiş edir ki, bu iş Allaha (c.c.) xoş gedər. Əmir Teymur onların hamısını 
buraxır. Həmin o azadlığa buraxılan müridlərdən bir hissəsi çıxıb gedir Anadoluya, bir hissəsi 
də (subay gənclər) deyir ki, şeyx, sən bizi qul olmaqdan azad etmisən, sənin yanından 
getmirik. Şeyx Sədrəddinin ordusu oradan yaranır. Kimdi onlar? Şamlular Suriyadan gətirilən 
əsirlərdir - türk əsgərləridir, rumlular da Rumelidən gətirilənlərdir. Bəli, şamlular, rumlular, 
ustaclılar - bu tayfaların hamısı Teymurun azadlığa buraxdığı əsirlərdir. Şeyx Sədrəddinin 
xahişiylə Xoca Mirəli... (Əbülfəz bəy Şeyx Sədrəddin xəttiylə öz ulu babalarından olan Xoca 
Mirəliyə çatanda, nədənsə, fikrini yarımçıq qoyub - Ə.T.). Şeyxin yanında qalanlar başladılar 
öz tayfalarıyla əlaqə yaratmağa, sonra Anadoluya gedənlərin tayfaları da şeyxə itaət etdilər 
ki, bizim övladlarımızı əsirlikdən sən buraxdırmısan. Həmin tayfalar axınla Şeyx Sədrəddinin 
yanına gəldilər. Bundan sonra onun müridləri bütün Anadolunu bürüdü. Daha sonra 
Səfəvilərin ayağı yer aldı, hərbi gücə çevrildilər. Onların qılınc vuranlarının hamısı müharibədə 
tutulmuş, sonra buraxılmış həmin adamlardı. Bunlar hərbi hissə yaratdılar və şeyxlik də 
yavaş-yavaş hərbi sistemlə qovuşmağa başladı və Şah İsmayılla hakimiyyətə də yiyələndi. 

  


