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Din haqqında 
 
Dünya tarixində din-ruhani sisteminin köklərini tapmaqçün xeyli axtarışlar aparmışam. 

 
 
*** 

 
 
Din fərdin, yaxud toplumun özüylə Tanrı arasındakı mənəvi-əxlaqi sistemdir. 

 

 
*** 

 

 
Ey Ulu Tanrı, düşüncənin və duyğunun anladığı və anlamadığı nə varsa Səndən başlar, Səndə 
qurtarar.  Ulusan,  Ucasan,  Böyüksən,  Sevənsən,  Sevilənsən!  Bizləri  də  Səni  sevmək  və 
qanmaq üçün yaratdın və dedin: «Mən səni Məni qanmaq üçün yaratdım». Alqış Sənə də, 
bütün yaratdığına da, yaratdığın və sevdiyin türklərinə də! 

 
*** 

 
 
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. […] Bəli, hamı o həqiqəti axtarır. Sən ona "metafizika" deyirsən, mən 
"Allah" adlandırıram, obiri "Boq" deyir. 

 
*** 

 
 
Dinlər, miflər müxtəlifdir, çox vaxt da bir-birinə qarşıdır. Elm tək bir sistemdir, dinamikdir, 
daim inkişafdadır, təkamül və sıçrayışla irəliləyir. Orta çağlarda din hakim mövqedə olanda 
bütün elmlərin məcmusunu fəlsəfə təmsil edirdi, elmin adından fəlsəfə çıxış edirdi. O zaman 
din-fəlsəfə münaqişəsi  daha kəskin, daha sərt idi. Çatışmazlıqlarına baxmayaraq, formal 
məntiq fəlsəfənin bir silahı kimi, mifə və dinə qarşı mübarizədə əsas yer tuturdu. 

 
*** 

 
 
Bəlli olduğu kimi, mif'lər loqos'a (formal məntiq - tərtib.) tab gətirməyərək öz yerini din'lərə, 
onlar da zaman-zaman tab gətirməyərək öz yerini elm'ə, fəlsəfə'yə verməkdədirlər. 

 
 
*** 

 

 
Mifi öyrənmək lazımdır, mif bizim tariximizin bir hissəciyidir. Amma mən Qumilyov'un bu 
fikrinin tam tərəfindəyəm: "Mif özünə yer tapan yerdə elm yoxa çıxır". Burası da var ki, elmi 
hamının  öyrənməsi üçün onu müəyyən dərəcədə mifləşdirmək lazımdır. Bizdə, məsələn, 
fantastika ədəbiyyatı yaranıb. Fantastika özü mifin yeni şəklidir. Demək, elmi 
fantastikləşdirirlər.  Orada  hər  şey  də  maraqlıdır.  Amma  bu  marağın  özü  elmin  üstünə 
gətirilsə,  yəni elmi mifə tərəf eləsən elmə marağı artıracaqsan. Yox, mif elə nağılların, 
əfsanələrin üstündə dayansa cəmiyyətin inkişafını geri çəkəcək. 

 
*** 
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Bəşər tarixi başlayandan… mif, din və elm bir-birindən yararlanmaqla bərabər, həm də bir-biri 
ilə kəskin çəkişmə, mübarizə və münaqişədədirlər. Bir sıra tanınmış tarixçi və filosoflar mifi 
dinin sıxışdırıb aradan çıxardığını, bir başqaları isə, əksinə, bəşəriyyətin inkişafı nəticəsində 
insan oğlunun  mifdən dinə keçdiyini, dinin mifə varis olduğunu yazırlar. Belə ki, dinlərin 
hamısında özündən əvvəlki əsatirlərin (miflərin) bir qismi yer tapdı və yaşadı. 

 
*** 

 
 
Dinin əsatirə (mifə) münasibəti ilə elmin mifə münasibəti ayrı-ayrıdır. Din bir sıra əsatirləri 
«saf-çürük» edib özünə gərəklilərlə ara-sıra çulğaşdı və onları öz içinə aldı. 

 
 
*** 

 
 
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. 

 
[…] Tanrı məsələsini hələ qoyaq bir kənara, mələklər haqqında fikirlər nə qədər müxtəlifdir. 
Mələkləri adətən qadın şəklində çəkirlər. 

 
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. 

 
*** 

 
 
Bütün dinlərin tarixində çox maraqlı bir epizod var. İnsanlar uzun müddət - bəlkə də 10 min il 
mifin içində yaşayıblar, onları miflər idarə edib və yaşadıb. Bu miflər inkişaf edə-edə gedir. 
Sonra  cəmiyyətin şüuru artır, onun içindən böyük şəxsiyyətlər çıxır, yenidən mifdən dinə 
keçilir. Hər bir dində mif var və o, inanc qaynağına çevrilib. Məsələn, Yerin öküzün üstündə 
durmasını götürək. Bu, bir mifdir. Dinə keçəndə o, bunu rədd edə bilmir, o da deyir ki, Yer 
öküzün üstündə durubdur. 

 
*** 

 
 
Mifdən dinə belə keçidin özü bəşəriyyətin inkişafı deməkdir. Sonra zaman-zaman dinlər 
güclənib,  miflər azalıb. İslamda xüsusən azdır, çünki o, sonuncu dindir, halbuki əvvəlki 


