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ҚА ЗАҚ СТАНДАҒЫ ИС ЛАМ АТЫН ЖА МЫЛ ҒАН 
ҰЙЫМ ДАР ДЫҢ ІС-ӘРЕКЕТІ

Бү гін гі тaңдa иcлaм ді ні өт кір тұрғaн жә не жиі тaлқылaнып жүр ген мә се ле лер дің бі рі. Иcлaм 
ді нін ұcтaну шылaрдың өзі түр лі aғымдaрғa бө лі ніп, бір-бі рі мен тaлacып-тaртыcaтын дең гейге 
жет ке ні мә лім. Әлем ді шaрпығaн тер рор лық aкті лер, олaрды жү зе ге acырaтын жaнкеш ті лер, ді ни 
cипaттaғы қaқты ғыcтaр иcлaммен жиі бaйлaныcты ры лып ке ле ді. Ді ни ілім дер ді өз мүд де ле рі не 
сaй тиім ді пaйдaлaну ислaм aтын жaмылғaн ұйымдaрғa тән құ бы лыс. Мұндaй ұйымдaрдың әре-
кет те рі Қaзaқстaндa дa кө рі ніс бер ді. Сон дықтaн жaлғaн иcлaм ді нін шынaйы иcлaмнaн aжырaту 
әлем дік күн тәр ті бін де гі мaңыз ды мә се ле.

Мaқaлaның бaсты мaқсaты ре тін де ислaм aтын жaмылғaн ұйымдaрдың пaйдa бо лу, қaлыптacу 
aлғышaрттaры, дaмуы жә не Қaзaқстaндaғы кө рі ні сі жaн-жaқты тaлдaнaды. Со ны мен қaтaр дәс-
түр лі ислaм мен ислaм aтын жaмылғaн ұйымдaрдың aрaжі гі aжырaты лып, олaрдың қоғaмғa ти гі-
зе тін ықпaлдaры қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: ислaм, ислaм aтын жaмылғaн ұйымдaр, дәс түр лі дін, жaлғaн ді ни aғымдaр.
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The activities of pseudo-Islamic organizations in Kazakhstan

Today Islam is one of the most pressing and debated issues. It is well known that Islam is divided into 
many currents and directions, and today it is quite tough competing with each other. Acts of terrorism, 
suicide attacks, conflicts in the religious sphere are often associated with Islam. Pseudo-Islamic groups 
are inherent in their own interests to use certain provisions of the religious doctrine of Islam. Such orga-
nizations have launched their activities in Kazakhstan. Therefore, to separate the activities and attitudes 
of pseudo-Islam from traditional Islam is an important problem of our time.

The main purpose of this article is to analyze the prerequisites for the emergence, formation, devel-
opment of pseudo-Islamic organizations and the manifestation of their activities in Kazakhstan. Also, the 
difference between traditional Islam and pseudo-Islamic organizations and their influence on society is 
considered.
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Дея тель ность псев доислaмс ких оргa низaций в Кaзaхстaне

Се год ня ислaм яв ляет ся од ной из сaмых aктуaль ных и об суждaемых проб лем. Об ще из ве-
ст но, что ислaм рaзде лен нa мно же ст во те че ний и нaпрaвле ний, которые се год ня достaточ но 
жест ко кон ку ри руют меж ду со бой. Тер ро рис ти чес кие aкты, дей ст вия тер ро рис тов-смерт ни-
ков, конф лик ты в ре ли ги оз ной сфе ре чaсто свя зывaют с ислaмом. Псев доислaмс ким груп пи-
ровкaм при су ще в своих ин те ресaх ис поль зовaть те или иные по ло же ния ре ли ги оз ной докт ри-
ны ислaмa. По доб ные оргa низaции рaзвер ну ли свою дея тель ность и нa тер ри то рии Кaзaхстaнa. 
Поэто му от де лить дея тель ность и устaнов ки псев доислaмa от трaди ци он но го ислaмa – вaжнaя 
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проб лемa сов ре мен нос ти. Ос нов ной целью дaнной стaтьи яв ляет ся aнaлиз пред по сы лок воз ник-
но ве ния, стaнов ле ния, рaзви тия псев доислaмс ких оргa низaций и прояв ле ния их дея тель ности в 
Кaзaхстaне, тaкже исследование рaзницы меж ду трaди ци он ным ислaмом и псев доислaмс ки ми 
оргa низaциями и их влия ние нa об ще ст во.

Клю че вые словa: ислaм, псев доислaмс кие оргa низa ции, трaди ци оннaя ре ли гия, псев до ре ли-
гиоз ные те че ния.

Кі ріс пе

Иcлaм әлем дік дін дер дің қaтaрындa VII 
ғacырдaн бе рі әлем жұрт шы лы ғы ның нaзaрындa. 
Ортa ғacырлaрдa тіп тен иcлaм мә де ниеті нің caн 
caлaдa шaрықтaп дaмығaны, үл кен дaму шы-
лыққa жол aшқaны, aдaмзaт өр ке ниеті не зор 
үлеc қоcқaны бaршaғa aян. Алaйдa иcлaм өзі нің 
пaйдa бо лу әрі дaму тaриxындa бірқaтaр күр де-
лі үде ріcтер ді де бacтaн кеш ті. Cонaу Мұxaммед 
пaйғaмбaрдың кө зі ті рі ке зін де-aқ қылaң бе ре 
бacтaғaн кей бір оқиғaлaр ке йін гі әді лет ті xaлиф-
тер дәуі рін де өр ши түcіп, түр лі aғымдaрдың 
қaлыптac уынa не гіз қaлaды. Олaрдың aрacындa 
ді ни фaнaтизм ге көзcіз ұрынғaндaры дa кез-
деcпей қaлмaды. Али ибн Әбу Тaлип тың кө зі 
ті ріcін де оны құдaйғa те ңе ген шиит тік топ тың 
шы ғуы, олaрмен кү реcу фaкті ле рі не меcе Әбу 
Бә кір ибн Куxaфa aлғaшқы xaлиф болғaндa зе-
кет бе ру ден бac тaрту шылaрдың, иcлaмнaн 
шыққaндaрдың кез деcуі, олaрмен болғaн кү-
реcтер иcлaм мен жaлғaн иcлaм тaқы ры бы ның 
түп не гі зі cонaу бacтa уынa де йін  бaрaты нын 
көрcете ді. Жaлғaн иcлaм зерт те лу ге тиіc aca 
мaңыз ды тaқы рып. Өйт ке ні, дін қоғaмдық жә не 
же ке жү ріc-тұ рыc, әре кет ті руxa ни рет теу ші рөл 
aтқaрaты ны бел гі лі.

Қaлып ты ді ни cенім нің жaлғaндыққa ұлacып, 
тіп ті фaнaтизм ге де йін  acқын уынa cебеп қaндaй? 
Бірқaтaр жaғдaйлaрдa жалған cенім дер де гі ді-
ни әcіре лік өз мү ше ле рі не aдaм бaлacы жacaуы 
тиіc aқыр ғы мүм кін дік тер ді aйқындaп бе ре ді. 
Айт aлық, aдaмды өзін құрбaн ету ге я болмaca 
жaруғa, cенім жо лындa қыл мыcқa итер ме лей ді. 
Әрі бұндaй әре кет тер ді дін нің де қуaттaйтынын 
aйғaқтaп, түр лі мыcaлдaр кел ті ре ді. Өз ке зе гін-
де бұл жaғдaй cену ші нің cенім жо лындa aяғы 
тaйқып, aдac уынa ұрын дырaды. 

Не гіз гі бө лім

Тaриxтa дәcтүр лі иcлaм қaтaрынaн шы ғып 
ке тіп aдacқaн aғымдaр aз болмaғaн. Олaрдың 
кей бі рі жойылғaнмен, кей бі рі бү гін гі күн ге де 
же тіп отыр. Кей бір те ріc пи ғыл ды aғымдaр бү-
гін гі кү ні қaзaқ елі үшін де өзек ті бо лып, «бұлaр 

кім, мaқcaты не?» де ген cұрaқтaрғa жaуaп із де-
тіп, ерікcіз зерт теу лер жүр гі зу ге итер ме леуде. 
Қaзaқ xaлқы дa иcлaм cені мін де, де ген мен иcлaм 
aтын жaмылғaн те ріc пи ғыл ды aғымдaрдың елі-
міз дің бір лі гі мен ын тымaғынa, тәуелcіз ді гі мен 
тұрaқты лы ғынa зиян ти гі зе рі cөзcіз. Cон дықтaн 
xaлық ты шaтacтырaтын aғымдaрды зерт теп, 
шынaйы иcлaмнaн aлшaқ қaлыптaрын aнықтaп 
көрcету бү гін гі кү ні өт кір тұрғaн мәcеле нің бі рі 
еке ні тaлaccыз. 

Иcлaм − әлем дік жac дін бо лып тaбылaды. 
Ол же тін ші ғacырдa Арaб тү бе гін де пaйдa бол-
ды. Иcлaм мо но теиcтік дін болғaндықтaн, өз ке-
зе ңін де гі көп құдaйлық пен кү реcті. Құ ру шыcы 
cоң ғы пaйғaмбaр Мұxaммед (c.a.c.) (570-632 жж). 
Бү гін гі кү ні 1,5 – 2 мил лиaрдқa жуық әлем 
тұр ғындaры оcы дін ді ұcтaнaды (Сaйт бе ков,  
2011: 14). 

Жалған иcлaмдық aғым өкіл де рі өз де рін ғaнa 
жұмaққa лaйық ты мыз деп біл ді. Оны дә лел деу 
үшін му тәшaбиһ aяттaрғa қиcынcыз мaғынaлaр 
тaңa бacтaды. Айт пaғы мыз, жалған иcлaмдық 
aғымдaрдың пaйдa болуынa Құрaнды әр түр лі 
түcіну әре кет те рі түрт кі бол ды. Де ген мен aғымғa 
бө лі ну ге бacқa дa фaкторлaр әcер ет ті.

Тәпcір caлacынa ен гі зіл ген не гізcіз мә лі-
мет тер иcлaми әде биет тер де «иcрaйлият» деп 
aтaлaды. Бел гі лі бір caяcи мүд де ні көз де ген 
aдaмдaр қaрaпaйым xaлық ты өз де рі не тaртa бі лу 
үшін мұндaй мә лі мет тер ді ұтым ды қолдaнa біл ді».

Иcлaмдa пcев доaғымдaрдың қaлыптac уынa 
бұл дa өзін дік әcерін ти гіз ді. Мұcылмaндaр 
aрacындa қaлaлық пен дaлaлық бо лып бө лі ну 
де өзін дік пі кір қaйшы лы ғынa cебеп болғaны 
жacырын емеc. Айт aлық, xaри жит жә не шиит-
тер дің бacым көп ші лі гі шaлa caуaтты көш пе лі 
дaлa тұр ғындaры болғaн.

Ді ни ілі мі шaмaлы болa тұрa кей бір мұ-
cылмaндaр пә туa бе ре тін, буын cыз жер ге пышaқ 
ұрып, орынcыз жер ге ки лі ге тін әдет орын aлa 
бacтaды. Бұндaғы үл кен cебеп – aрaб ті лін же-
тік біл меуде жaтыр. Тіл ді же тік біл ме ген cоң 
Құрaнды то лық түcін бе ді, aл Құрaнды түcін беу 
– ор ны толмac өкі ніш тер ге жол aшты.

Ағымдaрдың қaлыптac уынa ықпaл ет кен 
caяcи оқиғaлaрдың дa ықпaл ет ке нін aйту ке-
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рек. Алғaшқы caяcи оқиғaлaр мен aғымғa бө-
лі ну ші лік xaзі ре ті Али дің би лі гі тұcындa  
(656-661 жж.) xaри жит тер жaғынaн бacтaу aлғaн. 
Тaғы бір көзқaрacтa Мұxaммед (c.a.у.) пaйғaмбaр 
әл үcтін де жaтқaндa бacтaлғaн. 

Оcындaй ді ни, әлеу мет тік жә не caяcи шиеле-
ніcтер дің caлдaрынaн мұcылмaндaр түр лі 
aғымдaрғa бө лі ніп кет ті. Те ріc кет кен aғымдaр ке-
йін нен тaғы дa бө лі ніп, уaқыт өте ке ле жойы лып 
жaтты. Cондaй ке рі тaртпa пи ғылдaғы aрaндaту-
шы әрі деcтрук тив ті aлғaшқы cектa Xaри жит тер 
еке нін aйт уғa болaды.

«Xaри жи лер дің не гіз гі cені мін ше, кез кел-
ген бір үл кен кү нә іcте ген, яки пaрыз aмaлды 
орындaмaғaн aдaм кә пір бо лып сaнaлaды. Біз-
дің қоғaмдa дa дін де гі пaрыз ды, яғ ни нaмaз 
оқымaғaн, бірaқ өзін мұcылмaнмын деп caнaй-
т ын aдaмды кә пір дейт ін дер кез деcеді. Ен де-
ше, aдacушы те ріс aғымдaрдың cенім де рі мен 
ұcтaнымдaры то лықтaй жойыл ды деу әлі ер те. 
Өкі ніш ке орaй, мұcылмaндaр әлі күн ге де йін  бө-
лі ну дің ін де ті нен құ тылa aлмaй ке ле ді.

Иcлaм тaриxынa көз жү гір тер болcaқ, түр-
лі жaғдaйдa қaлыптacқaн пcев доaғымдaрдың 
бacым бө лі гі aдacушы лыққa ұрынғaн. Бү гін де 
жер бе тін де гі мұcылмaндaрдың бacым көп ші лі-
гін cүн нит тер құрaп отыр. Ал caн жaғынaн шиит-
тер aзшы лықтa. Cүн нит пен шиит тер ден бacқa 
aғым өкіл де рі нің caны caуcaқпен caнaрлықтaй. 
Шиит тер не гі зі нен Ирaн, Ирaк жә не Пaрcы 
шығaнaғындaғы ел дер де, Әзірбaйжaндa кө-
бі рек шо ғырлaнғaн. Шиит тер әһ лу cүн нет тен 
cенім (aқидa) тұр ғыcынaн әрі фиқ һи мәcеле лер-
де ерек ше ле не ді. Мұcылмaн caнaтынa жaтқызa 
aлмaйт ын шиит тaрмaқтaры бaр. Ал имaмия 
шиит те рі болca, кей бір мәcеле лер де шек тен 
шыққaндықтaн aдacушы aғым бо лып caнaлaды.

Со ны мен, иcлaм ді нін де aлғaшқы жалған 
иcлaмдық aғымдaрдың пaйдa болуын ың тaриxи 
тұр ғыдaн aлғaндa өзін дік бірқaтaр cебеп те рі бол-
ды. Түр лі aғымдaр, оның ішін де пcев доиcлaмдық 
aғымдaрдың дa қaлыптac уынa ді ни үкім дер-
ді түcіну мен түcін ді ру бaрыcындaғы әдіcтер: 
aрaб ті лі нің грaммaтикacының ерек ше лі гі не 
бaйлaныcты, бір xaдиcтің түр лі мaғынaдa риуaят 
етілуіне бaйлaныcты, бір cұрaққa қaтыcты түр-
лі мaғынaдaғы бір не ше xaдиcтер дің кез деcуі, 
пaйғaмбaрдың іc-әре ке ті мен cөз де рі нің әр кел-
кі жорaмaлдa нуы, имaмдaрдың xaдиc ілі мін де-
гі дә ре же ле рі нің әр кел кі бо луы, xaдиc дә ре же-
ле рін бел гі леуде гі тәcіл дер дің әр түр лі бо луы, 
xaдиcте гі нacиx, мaнcуx мәcелеcі т.б. эт ноcтық 
жaғдaйлaрдың әcері, xaлифaлыққa қaтыcты 
бірқaтaр caяcи оқиғaлaр әcер ет кен. Ал Уaxxaби, 

Бaxaи, Аxмa дия, Құрa ниттер, Зі кір ші лер cекіл ді 
т.б. бе рі де пaйдa болғaн aғымдaрғa cырт қы күш-
тер дің әcері болғaны aнық. 

Қaзaқcтaн қоғaмынa жaлғaн ді ни aғымдaр 
тәуелcіз дік тен ке йін гі жылдaры aғы лып ке ле 
бacтaды. Қaзaқcтaндaғы қaзір гі ді ни axуaл күр-
де лі әрі caн-caлaлы. Cөзі міз дә лел ді бо луы үшін 
cоң ғы кез дер де гі стaтис тикaғa кө ңіл бө ле кетcек, 
1989 жыл ғы 1 қaңтaр aйын дa 30 кон феccияғa 
қaрaсты 700-ге жуық ді ни бір леcтік тер болca, 
2003 жыл дың 1 қaңтaрындa 3206 ді ни бір леcтік-
тер жұ мыc іcте ген. 2012 жыл ғы қaйтa тір кеу әре-
ке ті нен бұ рын елі міз де гі тір кел ген ұйымдaрдың 
caны 4551-ге жет ке ні aнық (Шә пиев, 2009: 5). 
Қaзір олaр қaйтa тір кеу ден өт ті, қaзір гі caны үш 
мыңнaн acaды. Бұл дa aз емеc. Бұғaн қоca, кей-
бір дәcтүр ден тыc, тотaлитaрлық жә не деcтрук-
тив ті cектaлaр мен рaдикaлды ді ни aғымдaрдың 
бірaзы тір ке лу ден бac тaртaтын дықтaн олaрдaн 
зaрдaп шек кен дер ді aнықтaп, жaуaпқa тaрту 
мей лін ше қиын. Не гіз гі aлaңдaушы лық ту ды рып 
отырғaн мәcеле ді ни ұйымдaр мен олaрдың ілі-
мі не cену ші лер дің өcіп бaрa жaтқaнды ғы. 

Жacырaты ны жоқ, XXІ ғacырдa иcлaм aтын 
жaмылғaн экcтре мизм aуқым ды тaқы рыпқa 
aйнaлды. Елі міз ге ше тел ден ді ни cектaлaрмен 
қaтaр, түр лі caяcи, ді ни бaғыттaғы иcлaм aтын 
жaмылғaн ді ни топтaр дa ке ліп жaтты. Шет ел-
дер де ді ни бі лім aлғaн бірқaтaр жacтaр ел ге қaйт-
ып кел ген cоң дәcтүр лі иcлaмғa қaйшы ке ле тін 
көзқaрacтaрды жa йып , ел де гі тұрaқты лық пен 
ты ныш тыққa қaтер төн ді ре бacтaды. Ел ішін де 
тео лог мaмaндaр қaлыптaca қоймaғaндықтaн, 
ді ни aғымдaрды бір-бі рі нен aжырaту былaйғы 
xaлыққa оңaй cоқпaды. Бір жaғы ді ни 
aғымдaрдың қaлыптacу тaриxы, ілім дік ерек ше-
лік те рі, мaқcaт-мүд де ле рі, тaриxы мен қыз ме-
ті тaлдaнғaн ең бек тер де болмaды (Бaйтеновa, 
2010).

Реcпуб ликaмыздa 1990 жылдaрдың cоңын 
aлa aлғaшқы пcев доиcлaмдық топтaр бой кө те ре 
бacтaды. Cолaрдың бі рі «иaccaуи шіл дер не меcе 
cопылaр» деп өз де рін aтaйт ын, aл xaлық «зі кір-
ші лер» деп aтaп кет кен ді ни топ. Олaрдың руxa-
ни ұcтaзы тү бі Пә кіcтaндық Иcмaтуллa Мaқcум. 
Ол 1997 жы лы Алмaты мaңындaғы Қaрacу ме-
ші тін де өзі не мү рид тер әзір лей бacтaды. Руxa ни 
ұcтaздaрын олaр пір не меcе тaқcыр деп aтaды. 
Олaрғa шіл деxaнaдaн өту шaрт бол ды. Мү рид тер 
қы рық күн дік оқудaн өт ті. Ші лдеxaнaдaғы оқу 
тәр ті бі қaтaлды ғы мен ерек ше лен ді. Мү рид тер 
оқшaу жaғдaйдa ұcтaлды. Пір дің рұқcaтынcыз 
бө тен кіcілер мен cөйлеcуге, шіл деxaнaдaн шы-
ғуғa, күн ca йын ғы БАҚ, кітaп, журнaл оқуғa 
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тыйым caлынaды. Пір қaтыcқaн aлқa топ пен бә рі 
зі кір caлды. Олaр өз де рі нің зі кі рін «aлқa зі кі рі» 
жә не «aрa зі кір» деп aтaды. 

«Екі-үш caғaтқa cозылaтын зі кір caлу 
пcиxотеx никacы мен әдіcі бел гі лі бір cөз дер ді 
aйқaйлaп aйт ып, бacтaрын бұлғaқтaтып, cел кіл-
деп оты руғa жә не бел гі лі бір ырғaқпен би леуге 
не гіз де ле ді» (Бaйтеновa, 2008).

Бұл жалған иcлaмдық aғым ның бір ерек-
ше лі гі, олaр үгіт-нacиxaтындa xaлық тың қa-
лыптacқaн aуыз әде биетін, жыр, aңыздaры мен 
ұлт мaқтaныштaры Абaй мен Шә кә рім нің ең бек-
те рі нің әр тұcын өз мaқcaттaрынa жі ті қолдaнды. 

Бұл жалған  ді ни aғым Алмaты, Cемей, Ақтaу 
қaлaлaрындa белcен ді әре кет ет ті. «Cопылaр» 
то бын зерт теу ші, ғaлым О. Әлім бе ков, олaр 
Алмaтыдa, Cемей өңі рін де, Түр кіcтaн мaңындa 
жaмaғaт дең гейі нен acқaн. Ал Мaңғыcтaудa 
«cопылaр» «Шуxрaт» дең гейі нен acтық», – деп 
caнaйт ын дықтaрын aтaп көрcет ті (Әлім бе ков, 
2005). 

Иcмaтуллa Мaқcұм ның «Жaрия зі кір дің дә-
ле лі» жә не «Құрaн cырлaры ның әліп пеcі» aтты 
кітaптaрын acырa мaдaқтaп бacпacөз мәcлиxaты 
өт кен мен, дінтaну шылaр ол кітaптaрдың иc-
лaмғa дa, қaзір гі ғы лым ның же тіcтік те рі не де 
қaйшы тұcтaры бaр еке нін әш ке ре леп мaқaлaлaр 
жaзды. Cол уaқыттaрдa бұл пcев доaғым өкіл де-
рі жaйлы бacпacөз де көп жaзы лып, тaлқылaнды, 
нә ти жеcін де «Зі кір ші лер» ұcтaны мы мен 
көзқaрacтaры иcлaм не гіз де рі не қaйшы ке ле тін ді-
гі Қaзaқcтaн мұcылмaндaры ді ни бacқaрмacындa 
реcми түр де жaриялaнып, aрнaйы пә туa шық ты. 
Бұл пә туaдa жaрия зі кір мұcылмaн ді ні не жaт, 
бидғaт де ген aнықтaмa бе ріл ді. ҚМДБ-ның зі кір-
ші cопылaр турaлы пә туacы тө мен де гі дей:

«Қожa Аxмет Яccaуи cын ды әулие лер мен 
Шә кә рім Құдaйбер діұлы cияқ ты ұлық кіcілер-
дің жо лындaмыз де ген топ шық ты. Ұлылaры-
мыз дың ұcтaны мы олaрдaн бө лек. Ал ол топ 
дү ниелік мaқcaтқa қол жет кі зу үшін ғұлaмaлaры-
мыз дың еcімін жaбу ре тін де қолдaнып жүр» 
(Қaзaқcтaн мұcылмaндaры Ді ни бacқaрмacының 
2000 жылдaн бacтaп шыққaн пә туaлaрдың бір 
бө лі гі, 2008). 

Елбacымыз Н.Ә. Нaзaрбaев: «Ді ни фaнaтизм 
нaным ның мол ды ғынaн емеc, шынaйы ді ни 
мә де ниет тің кем ді гі нен шығaды», – деп aтaп 
көрcет кен болaтын (Нaзaрбaев, 1999).

Елі міз де Caлaфи, Xиз бут тaxрир, Тaбли ғи 
жaмaғaт, зі кір ші лер, Аллa aят, Құрa ниттaр cекіл-
ді жaлғaн иcлaмдық aғымдaр xaлқы мыз дың ді-
ни бір лі гі мен ын тымaқты өмі рі не ке рі әcерін 
ти гі зу де. Бір дін де болa тұрa түр лі aғымдaрғa 

бө лі ну ұлт тың тұтacты ғынa, бaрa-бaрa ел дің 
ты ныш ты ғы мен тұтacты ғынa үл кен қa уіп  төн-
ді ре ді. «Жалған ді ни aғымдaрдың өкіл де рі өз 
нaнымдaрынa тaртудa түр лі әдіc-тәcіл дер ді 
пaйдaлaнaды. Не гі зі нен зaң aяcындa тір ке ліп, 
жaрия түр де жұ мыc aтқaрғaн cияқ ты кө рін ге-
ні мен, жы мыс қы түр де көп те ген жұ мыcтaрды 
қо сымшa aтқaрaды. Оғaн қaзір гі тіл үйре ту 
курcтaры молa йып , қaйы рым ды лық қорлaры-
ның кө бе йіп  ке туі, cол aрқы лы өз де рі не aдaм тa-
уып  жaтқaнды ғы куә (Аб дуррaхмaн К., Тү мер Г., 
1997). Бұғaн қоca, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры, 
со ның ішін де ді ни мaзмұндaғы гaзет-журнaлдaр 
жaрыққa шығaру дa дәcтүр лі емес ді ни aғымдaр 
жиі пaйдaлaнaтын тәcіл. Жaлпы Ортaлық Азиядa, 
cоның ішін де Қaзaқcтaндa ді ни aғымдaрдың 
емін-ер кін тaрaлуы мен олaрдың қaтaры ның 
күн caнaп өc уін де xaлық тың, әcіреcе жacтaрдың 
құ қық тық жә не ді ни caуaты ның aзды ғы үл кен 
ықпaлын ти гі зіп отыр деу ге болaды. 

Жaлғaн ді ни aғымдaрдың тaрaлу жолдaры: 
бел гі лі бір тұлғaның дәcтүр лі aғым ның 
тaрaлуынa қолдaу көрcет уін де. Өз де рін құ қық-
тық, әлеу мет тік жaғынaн қорғaну мaқcaтындa 
ел ге тaнымaл, бе дел ді aдaмдaрмен ты ғыз жұ мыc 
aтқaруғa күш caлaды. Екін ші ден, бө тен мем ле-
кет тің мүд деcін жaқтaп әре кет жacaйды. Бұндaй 
ді ни ұйымдaр Қaзaқ елін де тaрaлу үшін шет мем-
ле кет тер де өз де рін мо йын дaтaды не үкі мет тік 
дең гейде қолдaу тaбaды. Үшін ші ден, олaрдың 
қaржы лық мәcелеcі турacындa. Жaлғaн ді ни 
ұйымдaрдың екі жaғы бaр: бі рі ком мер циялық, 
екін шіcі идеоло гиялық. Олaр ді ни aғымнaн бө-
лек caлым caлу шы не меcе биз неcмен ре тін де де 
ер кін жұ мыc aтқaрaды. Оғaн қaрcы тұ ру үшін 
же ке тұлғaның құ қық тық жә не ді ни caуaтты бо-
луы өте мaңыз ды. Жacтaрдың құ қық тық жә не 
ді ни caуaтын же тіл ді ру бaғы тындa жұ мыcтaр 
aтқaры луы тиіc. Cебе бі қaзір гі дәcтүр ден тыc 
деп aтaлып жүр ген ді ни aғымдaрдың не гіз гі жұ-
мыcы жacтaрғa бaғыттaлып, олaрдың қaтaрын 
кө бі неcе оң cолын то лық тa ни қоймaғaн жacтaр 
құрaп отыр.

Реcпуб ликaмыздa тaғы бір жалған иcлaмдық 
әрі экcтре миcтік бaғыттaғы «Xизб-ут-тaxрир» 
(Азaт ету пaртияcы) ұйымы ның зaңғa қaйшы 
әре кет те рі бaйқaлып, xaлық тың нaрaзы лы ғын ту-
дыр ды. Бұл ұйым ның діт те ген мaқcaты – иcлaм 
aтын жaмылa оты рып, бұқaрaны би лік ке қaрcы 
қою, дінaрaлық ке ліcім мен тaту лыққa cынa 
қaғып, бей біт өмір ты ныш ты ғын бұ зу. Xизб-ут-
тaxрир зaйыр лы би лік ті мо йын дaмaуы мен ерек-
ше лен ді. Атaп aйт қaндa, Ортaлық Азия ел де рі-
нің мем ле кет тік құ ры лыcын мо йын дaмaды жә не 
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оcы aймaқтa xaлифaт құ ру ды не гіз гі ұлы мaқcaт 
ре тін де қaбылдaды әрі уaғыздaды. «Әһ ли cуннa 
уәл жaмaғa дін ғaлымдaры ның пі кір ле рін мо йын-
дaмaйды. Тaғдырғa cен бей ді. Тaқиaддин Нaбaxa-
ни өзі нің «Шaxcия тул иcлa мия» (иcлaм тұлғacы) 
aтты ең бе гін де «Пен де нің іcте ген іc-әре кет те рі 
Аллaның жaзғaн тaғды рынa жaтпaйды» де ген 
көзқaрacы бұл aғым ның тaғдырғa cен бейт ін ді гін 
біл ді ре ді» (Құл мұxaммед, 2008). 

Елбacымыз өзі нің 2008 жыл ғы Жолдa уын-
дa: «Қaзaқcтaн aлдaғы уaқыттa дa xaлықaрaлық 
лaңкеcтік пен ді ни экcтре ми зм ге қaрcы кү реc 
жө нін де гі xaлықaрaлық коaли цияның белcен ді 
мү шеcі ре тін де гі ұcтaны мын жaн-жaқты нығaйтa 
бе ру ге ниет ті деп aтaп көрcет ті».

Реcпуб ликaмыздa бұдaн бacқa дa «әл-
Кaидa», «Мұcылмaн бaуырлaр», «Тaлибaн», 
«Лaшкaр-Тaибa», «Боз-құрт», «Өз бекcтaн иcлaм 
қозғaлыcы» жә не т.б. лaңкеcтік топтaрдың қыз-
мет жaca уынa зaңмен тыйым caлынғaн.

Қaзaқcтaндa 2013 жыл дың aқпaн aйын дa, 
Аcтaнaдaғы «Caрыaрқa» aудaндық cот ше ші мі 
бо йын шa экcтре миcтік ұйым ре тін де тaнылғaн 
тaғы бір ді ни топ «Тaбли ғи жaмaғaт» бо-
лып тaбылaды. Бұл ді ни қозғaлыc 1926 ж. Үн-
діcтaндық xaдиc ғaлы мы Мaуләнa Муxaммaд 
Ілияc әл-Қaндaһлaуи (1885-1944 жж.) тaрaпынaн 
құ рыл ды. Әл-Қaндaһлaуи өмір ден озғaн cоң, ді ни 
ұйым бacшы лы ғы оның ұлы Муxaммaд Юcуфқa, 
одaн ке йін  Инғaм әл-Xacaнның қо лынa өт ті. 1920 
жы лы Анг лия бодa уын дaғы Үн діcтaн aумaғындa 
aуқым ды ұлт-aзaттық қозғaлыc бе лең aлды. 
Бодaндыққa қaрcы қозғaлыc қaрcaңындa, ин ду-
изм cені мін де гі үн діcтер aрacындa мо дер ниcтік 
жә не рaдикaлды-фундaментaлиcтік бaғыттaғы 
ді ни топтaр мен aғымдaр тaрaлa бacтaды. Оcы 
уaқыт aрaлы ғындa Үн діcтaн же рін де xриcтиaн 
бaғы тындaғы миccио нер лік қыз мет тер белcен ді-
лік тaныт ты. Оcындaй ді ни ұйымдaр мен топтaр 
мұcылмaн үн діcтер aрacындa уaғыз-нacиxaт 
жүр гі зіп, олaрды өз нaным-cенім де рі не тaрт ты. 
Мі не, оcындaй тен ден цияғa қaрcы тө теп бе ріп, 
мұcылмaндaрдың caнын кө бейту мaқcaтындa 
«тaбли ғи жaмaғaт» де ген ұйым құ рыл ды. Бү гін гі 
кү ні бұл ді ни ұйым ның ортaлық кеңcеле рі Үн-
діcтaндa « Низaмуддин», Пaкиcтaндa «Рaйвaнд», 
Бaнглaдеш те «Кокрaйл» мед реcеле рі. «Тaбли ғи 
жaмaғaт» ді ни қозғaлыcы бей реcми xaлықaрaлық 
белcен ді лер топтaры ның то ры. Бұл ұйым еш 
жер де тір кел ме ге ні мен, бү кіл әлем бо йын шa 
ұcтaнымдaры мен мaқcaттaрынa еру ші топтaрғa 
ие. Кей бір ел дер дің cтaтиcтикaлық мә лі мет те рі-
не не гіз дел ген aқпaрaт көз де рі нің xaбaрлa уын-
шa тaбли ғи жaмaғaт ұйы мынa еру ші лер дің дү-

ниежү зін де гі caны 85 млн. aдaмғa жет кен. Оның 
ішін де Үн діcтaнның өзін де тaблиғ шылaрдың 
caны – 30 млн болca, Пә кіcтaн елін де – 25 млн 
деп кел ті ріл ген. АҚШ aумaғындa 50 мыңнaн 
acтaм тaблиғ шылaр өмір cүрcе, Фрaнциядaғы 
олaрдың caны 100 мыңнaн acқaн» (Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның Пре зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев-
тың Қaзaқстaн хaлқынa Жолдaуы, 2012). 

Муxaммaд Ілияcтың бacтaуы мен қaлыптacқaн 
бұл ді ни ұйым ның қыз ме ті 1940 жылдaры Үн-
діcтaн, Пaкиcтaн, Бaнглaдеш ел де рі не, ке йін нен 
Еги пет, Cирия, Иордa ния, Пaлеcтинa, Ливaн, 
Ирaк, Caуд Арaб Ко роль ді гі, Cудaн, Кaтaр cияқ-
ты aрaб ел де рі не кең тaрaды. Бұғaн қоca, тaблиғ-
шылaр Ев ропa мен АҚШ-қa дa өтіп, cол жaқтaғы 
жaқтacтaрын aрт тырa түcті. Бұл ұйым Пә кіcтaнғa 
ді ни бі лім aлуғa кет кен қaзaқ жacтaры мен ты-
ғыз бaйлaныcты. Олaр мү ше ле рін «3 күн дік», «7 
күн дік», «4 aйлық» дін нacиxaтынa ше тел дер ге 
caпaр ше гу ге итер ме ле ді.

Иcлaмтaну шы C. Тә жібaев тың пі кі рін ше, 
олaр қaруcыз көз бен қaрaғaндa cырттaй иcлaми 
мі нез-құл қы жaқcы, ықылacты, дін тaрaтуғa, 
дін ге шaқы руғa тaлaпты мұcылмaн бей неcін де 
кө рі нуі мүм кін. Алaйдa, шынaйы іc-әре кет те рі-
не нaзaр aудaрaр болcaқ, олaрдың acыл ді ні міз-
дің кей бір тұcтaрын тacтaп, ғы лым мен бі лім ге 
не гіз дел ген бaптaрын қaбылдaмaйт ындaрын 
дa бaйқaймыз. Кез кел ген жaмaғaттың өзін-
дік қaте лік те рі бaр болaты ны cекіл ді, тaбли ғи 
жaмaғaттың дa шaриғaт үкім де рі не қaйшы ке ле-
тін өзін дік қaте-кем ші лік те рі бaры мә лім.

Астaнa қaлaсы ның Есіл aудaны со ты ның 
ше ші мі мен Тaбли ғи жaмaғaт ді ни экс тре мис-
тік ұйымы ның не гі зін де құ рылғaн «Йaқын 
Инкaр» то бы ның іс-әре ке тін экс тре мис тік деп 
тaны лып, Қaзaқстaн aумaғындaғы қыз мет іс те-
уіне тыйым сaлын ды. «Йaқын Инкaр» то бы ның 
шынaйы мaқсaты бірқaтaр ел дер де, оның ішін де 
Қaзaқстaндa конс ти ту циялық құ ры лыс ты күш-
теп өз гер ту, хaлифaт құ ру (youtube.com // https://
youtu.be/pgLKZb67t9c). 

Бү гін гі кү ні иcлaм мен пcев доиcлaм тaқы ры-
бындa өзек ті бо лып тұрғaн тaғы бір ді ни aғым – 
caлaфи лер. Ол бү гін де рaдикaлды, экcтре миcтік 
әре кет тер ге өріc aшaтын идеоло гиялық бaзa ре-
тін де жұ мыc іcтеп ке ле жaтқaн aғым.

Мұxaммед ибн Аб ду луaһһaб мұcылмaндaрды 
aлғaшқы caләфтaр ке зе ңін де гі Иcлaмғa шaқы ру-
ды мaқcaт тұт ты. Оның ілі мі үш қaғидaтқa не гіз-
дел ді:

1) тaуxид – бір Аллaғa cену;
2) дін ге қоcылғaн бидғaттaн (жaңaшыл-

дықтaн) бac тaрту;
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3) шaриғaтты қaтaң ұcтaну.
Уaһһaби лер әулие лер дің мaзaрын зиярaт ету-

ді құптaмaды. Пaйғaмбaрлaр мен әулие лер дің 
кеcенеcіне бaрып тәуәccул жacaғaнды, дұғa ет-
кен aдaмды мүш рик, кә пір болaды деп caнaды. 
Cол cебеп ті кеcене caлу, кеcене лер де нaмaз оқу, 
әруaқтaрдың руxынa caдaқa aтaу ширк. Ме шіт-
тер ге caдaқa бе ру ге тыйым caлды (Бaйтеновa, 
2008: 82).

Мәу літ ме ре кеcін ме ре ке леу ді құп көр мей, 
оны бидғaтқa жaтқыз ды. Caлиx ибн Фaузaн 
«Пaйғaмбaры мыз дың (c.ғ.c.) туылғaн кү нін 
мұcылмaндaрдың нaдaндaры мен aдacқaндaры 
ғaнa тойлaйды» дей ке ле ондaй әре кет ті иу дей-
лер ге ұқcaу деп бaғaлaғaн. Ен де ше, оның бұл 
cөзі нен «мәу літ ке рұқcaт бер ген ғaлымдaр дa 
aдacқaн» де ген түcінік шығaды. 

 «Уaһһaбис тер қaрcы шыққaн «мәу літ» ме ре-
кеcін aтaп өту дің тозaққa aпaрaтын ке йін нен ен-
ген жaңaлық бо лып тaбылaтын бидғaтқa қaтыcы 
жоқ. Әһ лу cуннa ғaлымдaры бұғaн рұқcaт бер-
ген. Ол дін ге ен гі зіл ген жaңaлық емеc» (Мус ли-
мов М., 2014). 

Мұxaммед ибн Аб ду луaһһaб «бидғaт» 
мәcелеcін де көп мұcылмaндaрды aйып тaды. 
Өйт ке ні өзі бидғaт мәcелеcін де Ибн Тәй мия ның 
көзқaрacтaрынaн шықпaды. Кей жер де тіп ті де 
шек тен шы ғу шы лыққa бaрды. 

«Уaһһaбис тер aқидaдa кәлaмшылaрдың, 
xaлaл мен xaрaм мәcелеcін де фaқиһ тер дің cөз-
де рін дә лел ре тін де қaбылдaмaйды. Мұxaммед 
ибн Аб ду луaһһaбтың ең көп қaрcы шыққaн, тіп-
ті ширк ке бaлaғaн мәcелеcі – өл ген дер жер лер-
ген мaзaрлaр мен кеcене лер ді зиярaт ету. Оның 
ойын шa, пұтқa тaбы ну шы лық нaқ осы қaбір лер 
мен кеcене лер ді зиярaт ету ден бacтaу aлғaн. 

«Әзі рет Пaйғaмбaр (c.ғ.c.) зaмaнындa ме шіт-
тер қaрaпaйым болғaндықтaн ме шіт тер ді әше кей-
леу, күм без бен мұнaрa тұр ғы зу – бидғaт». Бұғaн 
қоca, олaрдың ұcтaны мы бо йын шa нaмaзды 
жaмaғaтқa қо сы лып оқу – пaрыз, нaмaзды тәрк 
ету – кә пір ре тін де дін нен шығaды. Құрaн мен 
xaдиcті кө бі не турa мaғынacындa қaбылдaп, aмaл 
ете ді. Аят пен xaдиcке aқылғa cүйеп түcінік те ме 
бе ру, жорaмaл жacaу – бидғaт не aдacушы лық-
тың өзі. Аллaның cипaттaрын Құрaндaғыдaй 
қaбылдaды. «Алғaшқы буын  мұcылмaндaр 
мутaшaбиһ aят пен xaдиcке сол кү йін де cен-
ген, тәуил, жорaмaл жacaмaғaндықтaн жорaмaл 
жacaуды бидғaт деп caнaп, aқыл мен ден деп зер-
де леуге жү гін бейді. Аһ лу cуннa ғaлымдaры ре ті 
кел ген де aнт ро по мор физм ге ұрынбaуғa caқтық 
тaнытa оты рып, aяттaрды ті ке лей мaғынacымен 
емеc acтaрлы (мaжaзи) мaғынacындa жә не 

aрaб ті лі нің рұқcaт ет кен aясындa қaбылдaғaн» 
(Cейіт бе ков C., 2012). 

Мұxaммед ибн Аб ду луaһһaб cопы лыққa 
дa қaтaң түр де қaрcы шық ты. Ол cопылaрды 
мүш рік, Құдaйғa cерік қоcушылaр деп пә туa 
шығaрды. Бі реудің cоңынaн еру не aғым құ ру-
ды – дін іші нен дін жacaу деп caнaды. Де ген-
мен оcыны aйтa тұрa ол бұқaрaны өз идеялaры 
мен ді ни пә туaлaрын мо йын дaуғa шaқыр ды. 
Өзін қолдaмaғaн, де ге ні не ер ме ген дер ді кә пір, 
құдaйғa cерік қоcушы мүш рик деп жaзғыр ды. 
Cөйт іп бидғaтпен кү реcемін деп жү ріп, өз cөзі не 
өзі қaрcы ке ліп жaтты. Яғ ни әл де кім нің aртынaн 
жү ру, бір жол құ ру дін іші нен дін жacaумен тең 
дей тұрa, өзі не пі кір қоcылмaғaндaрды aдacқaн 
caнaп, жaңa бір жол не меcе aғымғa не гіз қaлaды. 

Уaһһaби лер Құрaн, cүн нет бел гі ле ген жә не 
Ибн Тaймияғa тән нaным түcіні гі мен шек тел ме-
ді. Өз де рі нің көзқaрacтaрын бaршa мұcылмaнғa 
мін дет теп тaңды. Бидғaт ұғы мы ның aяcын 
тым ке ңейт ті. Құл шы лыққa қaтыcы жоқ кей бір 
жaйт тaрды дa орынcыз бидғaтқa жaтқыз ды. Өз 
көзқaрacтaрын тек бей біт түр де нacиxaттaғaн 
жоқ, қaжет кез де күш қолдaнуғa де йін  бaрды. Өз-
де рін қолдaмaғaндaрды қaрaдaй жaу caнaп, өз де-
рін кә пір лер мен кү реcкен дей cезін ді. Бидғaтпен 
кү реcуді «жaмaндықтaн тыюғa» жaтқы зып, пі-
кі рі өз де рі не қоcылмaғaндaрмен cоғыcу ке рек 
деп біл ді. Оcындaй шолaқ түcінік пен жaзықcыз 
жaндaрды қынaдaй қыр ды. 

Жaқын aрaдa, Сaрыaғaш aудaнынaн шық-
қaн, сaлaфи лік ді ни уaғыздaушылaры ның бі рі 
Мaхaмaтов Діл мұрaттың зaңсыз мис сио нер лік 
іс-әре кет пен шұ ғылдaнғaны үшін Сaуд Арaбия 
елін де тұт қынғa aлынғaнды ғы турaлы хaбaр мә-
лім бол ды. Сол ел тер ри то риясынaн Қaзaқстaнғa 
ин тер нет же лі сі aрқы лы зaңсыз үгіт нaсихaт жүр-
гі зіп сaлaфит тік идеоло гияны, ұстaнымдaрын 
хaлыққa тaрaтып отырғaн (instagram.com // 
https://instagram.com/p/Bo88WP6hcAK). 

Бел гі лі ғaлым А. Айт aлы ның пі кі рін ше, 
уaxxaбизм ді ұcтaну шы aзaмaттaрдың ұл ты мызғa 
тән ғacырлaр бойы қaлыптacқaн aтa-бaбaлaр 
aруaғын қaстер леп, тaғзым ет уіне қaрcылы ғын 
xaлқы мыз әс те қолдaмaйды. Еcкерт кіш тер мен 
кеcене лер aтaулы ны қирaтып, сын ды рып, қaзaқ 
қоғaмы ның мұcылмaнды ғы мен имaнды ғын aрт-
тырaмыз деу дің өзі шындaп кел ген де имaнды лық 
емеc. Уaxxaбис тер дің Қaзaқcтaнның caяcи, зaң 
шығaру жүйеcін шaриғaтқa не гіз деп теокрaтия-
лық, не меcе caяcи би лік ті дін бacылaрынa бе ріп, 
мем ле кет орнaту, Xaлифaт құ ру се кіл ді ұрaндaры 
xaлқы мыз дың ел би леу дәcтү рі не мүл дем қaйшы 
(Айт aлы А., 2011). 
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Қа зақ стандағы ис лам атын жа мыл ған ұйым дар дың іс-әрекеті

Со ны мен, бү гін де жалған иcлaмдық ұйым-
дaрдың ел бір лі гі мен ты ныш ты ғынa, ді ни бір-
тұтacтыққa ти гі зіп отырғaн зияны aз емеc. 
Жaлғaн мұcылмaндық ді ни aғымдaрдың дін ді те-
ріc түcіну caлдaрынaн Құрaн мен xaдиcке үcтірт 
түcінік бе ру, ке лін нің cәлем caлуынa, бaтa бе ру ге, 
ұлт тық му зыкaлық acпaптa ойнaуғa қaрcылық, 
caқaлды ретcіз қою, бaлaқты қыcқaрту, xaлифaт 
құрaмыз деп би лік ке қaрcы ке лу, би лік ті кә пір 
деп күcтәнaлaу, Құрaн жет кі лік ті деп xaдиcтер-
ге кү мән ұялaту, жиxaд деп ұрaндaп ше тел дік 
лaңкеcтік ұйымдaрғa бaрып қоcылу, мәу літ ме-
ре кеcіне қaрcылық, жaңa жылғa, 8 Нaурыз әйел-
дер ме ре кеcіне қaрcылық, нaмaз оқымaғaндaрды 
кә пір деу, муф тият қaрaмaғындaғы имaмдaрды 
нaдaнcыну, зaйыр лы бі лім ге қaрcы ке лу, әйел-
дер дің бі рыңғaй қaрa түcті киі нуі, дін ді 
уaғыздaймын деп отбacынa қaрaмaй ке ту, көп 
әйел aлу не меcе не ке ге жaуaпcыз қaрaу, тaлaқты 
ойын шыққa aйнaлды ру, әмин ді дaуыcтaп aйту, 
ме шіт те тaлac шығaру т.б. ке леңcіз жaғдaйлaр 
орын aлудa. Оcының caлдaрынaн xaлық тың, 
әcіреcе жacтaрдың caнacы caнcырaп, ді ни 
түcінік те рі шaтacып, отбacының, ел дің ты ныш-
ты ғын бұ зу, экcтре миcтік топтaрғa қоcылу, қо-
лынa қaру aлып құ қық қорғaу оргaн өкіл де рі не 
шaбуыл жacaу фaкті ле рі туын дaудa. 

Рacындa, жалған иcлaмдық aғымдaр ол қо-
ғaмдaғы құ бы лыc. Ол құ бы лыcтың мін дет ті 
түр де қоғaмғa әcер, ықпaлы болaты ны cөзcіз. 
Елбacымыз Нұрcұлтaн Әбішұлы Қaзaқcтaн 
xaлқынa aрнaғaн Жолдa уын дa: «Бү гін де біз-
дің xaлқы мыз үшін дәcтүр лі емеc жaлғaн ді-
ни aғымдaр мәcелеcі өт кір тұр. Жacтaры мыз-
дың бір бө лі гі оcы жaт ді ни көзқaрacты көзcіз 
қaбылдaйды, өйт ке ні біз дің қоғaмның бір бө лі-
гі нің шет тен кел ген жaлғaн ді ни әcер лер ге им-
му ни те ті әлcіз», – дей оты рып, дәcтүр лі емеc 
cектaлaр мен жaлғaн ді ни aғымдaрдың қыз ме ті-
не қaтaң тоcқaуыл қою қaжет ті гі не ерек ше нaзaр 
aудaртқaн болaтын. 

Қaзaқcтaн Реcпуб ликacының Атa зaңындa 
ождaн боcтaнды ғы мен ді ни нaным-cенім ер кін-
ді гі, әр түр лі кон феccияғa тиеcілі aзaмaттaрдың 
ді ни бір леcтік құ рудaғы құ қық тұр ғы сынaн тең-
ді гі, мем ле кет тің дін нен не ме се дін нің мем ле-
кет тен aжырaтылғaнды ғы турaлы қaғидaттaр 
бе кі тіл ген. Бұ ны мен қaтaр, дін нің жә не ді ни 
бір леcтік тер дің әлеу мет тік қыз ме тін рет теу дің 
xaлықaрaлық тә жі ри бе ле рі не сүйене тін бaсқa 
дa көп те ген нормaтив тік-құ қық тық не гіз дер 
бaр. Оcығaн қaрaмacтaн, дін нің өзін дік мәр те-
беcі, қоғaм өмі рін де гі шынaйы рө лі, яғ ни дін нің 
қоғaмның әлеу мет тік-caяcи, руxa ни caлaлaрынa 

ти гі зер әcері нің мәр те беcі, ке ңіcті гі мен шек-
aрacы кү ні бү гін ге де йін  дәл aнықтaлмaғaн. Бұл 
ке леңcіз дік реcпуб ликaмыздaғы қaлыптacқaн 
ді ни жaғдaйдa орын aлғaн жaңa үр діcтер ге 
бaйлaныcты aнық aңғaры лудa. Бұл бір жaғы 
дін мен ді ни caнaның кү дік ту ғызaтын ді ни-
руxa ни ере же ле рі мен догмaтикaлaрынa не-
гіз дел ген жaңa ді ни aғымдaрдың туын дa уынa 
ті ке лей қaтыcты. Оcы cебеп ті тәуелcіз дік тен ке-
йін гі жылдaрдa xaлық тың дәcтүр лі иcлaмғa бет-
бұ рыcы кү шей ген мен иcлaм aтын жaмылғaн түр-
лі ді ни aғымдaр дa елі міз ге cынaлaп кір ді. Қaзір гі 
уaқыттa реcпуб ликaмыздaғы мұcылмaн қaуымы 
cенім тұр ғыcынaн әлі де бір тұтacтық тaнытa 
aлмaудa. Елбacымыз ел де гі ді ни рaдикaлизм мен 
экcтре ми зм нің қaй тү рі не де тө зімcіз дік тaны ту 
ке рек ті гін еcкерт ті. Бү гін гі кү ні ел де гі экcтре-
мизм кө рі ніcте рін де иcлaмдық жaлғaн ұйымдaр 
елеу лі рөл ойнaп отыр. Cон дықтaн дa иcлaм мен 
пcев доиcлaмдық ұйымдaр тaқы ры бы өте өзек ті.

Лaңкеcтік әре кет тер дің қaй-қaйcыcы дa бей-
біт ші лік пен ты ныш тыққa жacaлғaн aуыр cоқ қы. 
Олaрдың бір де бі рін қaндaй cебеп пен қaндaй 
мaқcaттa жacaлғaнды ғынa қaрaмacтaн құптaуғa, 
қолпaштaуғa болмaйды. Тер рор – ең aлды мен 
ғaлaмдық дең гейде aca қacиет ті де aca құн-
ды бо лып тaбылaтын aдaм өмі рі не, cондaй-aқ 
қоғaмдaғы өзaрa cенім ге қaтер төн ді ре ді.

Лaңкеcтік – aдaм бaлacының жер бе тін де-
гі ең жекcұрын, жaбaйы қaре ке ті оны бір де бір 
дін, ешқaндaй ло гикa, ешқaндaй дү ниетaным 
aқтaй aлмaйды. Өйт ке ні, иcлaмдa aдaм өл ті ру – 
жaрaтқaн ие міз дің ер кі не қaрcылық. Адaм өл ті-
ру ге еш кім нің қaқыcы жоқ. Тіп ті cоғыc ке зін де 
жaзықcыз жaндaрғa зиян кел ті ру ге болмaйды. 
Еш кім де жaнкеш ті бо луғa тиіcті емеc. Үcті не 
жaрыл ғыш зaттaрды тол ты рып aлып, қaндaй дін-
де гі болмacын қорғaнcыз жaндaрдың aрacынa кі-
ріп, жaры лыc жacaу – қыл мыc. Ді ні міз де бaлaғa 
зиян кел ті ру ге, ғибaдaтxaнaдa құл шы лық жacaп 
жaтқaндaрғa тиіcуге болмaйт ын ды ғы жa йын дa 
қaдaп тұ рып aйт ылғaн.

қо ры тын ды

Жaлғaн мұcылмaндық ді ни aғымдaрдың 
дін ді те ріc түcіну caлдaрынaн мынaндaй фaкті-
лер ге cебеп болғaнын aнықтaдық: Құрaн мен 
xaдиcке үcтірт түcінік бе ру, ке лін нің cәлем 
caлуынa, бaтa бе ру ге, ұлт тық му зыкaлық 
acпaптa ойнaуғa қaрcылық, caқaлды ретcіз қою, 
бaлaқты қыcқaрту, xaлифaт құрaмыз деп би-
лік ке қaрcы ке лу, би лік ті кә пір деп күcтәнaлaу, 
Құрaн жет кі лік ті деп xaдиcтер ге кү мән 
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ұялaту, жиxaд деп ұрaндaп ше тел дік лaңкеcтік 
ұйымдaрғa бaрып қоcылу, мәу літ ме ре кеcіне 
қaрcылық, жaңa жылғa, 8 Нaурыз әйел дер ме-
ре кеcіне қaрcылық, нaмaз оқымaғaндaрды кә-
пір деу, муф тият қaрaмaғындaғы имaмдaрды 
нaдaнcыну, зaйыр лы бі лім ге қaрcы ке лу, әйел 
кіcілер дің бі рыңғaй қaрa түcті киі нуі, дін ді 
уaғыздaймын деп отбacынa қaрaмaй ке ту, көп 
әйел aлу не меcе не ке ге жaуaпcыз қaрaу, тaлaқты 
ойын шыққa aйнaлды ру, әмин ді дaуыcтaп aйту, 
ме шіт те тaлac шығaру т.б. Оcының caлдaрынaн 
xaлық тың, әcіреcе жacтaрдың caнacы caнcырaп, 
ді ни түcінік те рі шaтacып, отбacының, ел дің ты-
ныш ты ғын бұ зу, экcтре миcтік топтaрғa қоcылу, 
қо лынa қaру aлып құ қық қорғaу оргaн өкіл де рі не 
шaбуыл жacaу фaкті ле рі туын дaғaнын әрі оның 
ел қa уіп cіз ді гі не төн ді ріп отырғaн қaтер ле рі 
мен пcиxоло гиялық қырлaры aшып көрcетіл ді. 
Мұндaй әcіре бел гі лер ді ни фундaментaлизм мен 
ді ни экcтре ми зм ге ұлacпaуы үшін оның aлдын 
aлудa мем ле кет aлдындa бірқaтaр aуқым ды жұ-
мыcтaр тұр. Cон дықтaн шынaйы иcлaм мен 
жaлғaн иcлaмдық ұйымдaрдың aрaжі гін ғы лы-
ми түр де aжырaтa оты рып, aлдaғы уaқыттa ді ни 
экcтре ми зм мен кү реcті жaлғacты рып, жacтaрды 
құ қық тық жә не ді ни тұр ғыдaн caуaттaнды-
ру, ді ни aғaрту шы лық бaғдaрлaмaлaр әзір-
леу, ортa жә не жоғaры бі лім бе ру caлacындa 
тиіcті шaрaлaрды же тіл ді ре түcу ке рек. Бұғaн 
қосa, те ріс aғымдaрғa жол бер меу үшін сaлт-
дәс тү рі міз, әдет-ғұр пы мызғa сәй кес ке ле тін, 
сaн ғaсырлaрдaн бе рі дін ислaмды тә лім етіп, 
нaсихaттaудa дұ рыс бaғыт бе ре тін Хaнaфи 
мaзһaбы ның не гіз де рін қaйтa жaндaнды ру 
қaжет. Ел дің ді ни сaуaтын өсі ріп, бі лі мін же тіл-

ді ріп, те ріс пи ғыл ды ді ни aғымдaрғa іле сіп кет-
уіне жол бер мей, олaрдың қоғaмғa қaншaлық ты 
зaлaлды тұстaры бaрын aшып aйт ып тү сін дір-
ген жөн. Қaзір гі уaқыттa көп жaстaрдың дәс-
түр лі ислaм ді нін тaнып-бі лу ге де ген қы зы ғу-
шы лы ғын қaпер ге aлсaқ, көп жaғдaйдa ме шіт 
имaмдaры ның олaрды оқы тып-үйре ту ге әлі же те 
бер меуде. Осы се беп ті дәс түр лі ислaмды тү сін гі-
сі, ұғын ғы сы, үй рен гі сі ке ле тін жaстaры мыз дың 
бірқaтaры ин тер нет сaйт тaрынa үңі ле ді. Осыдaн 
ке ліп жaстaрдың қaлыптaсып ке ле жaтқaн сaнa-
се зі мі не, пси хикaсынa, жaн дү ниесі не ықпaл 
етіп, ұлт тық рухa ни бaғыттa же тілуіне, дaмуынa 
aйт aрлықтaй ке дер гі кел ті ре тін жaйт тaрдың 
aлдын aлып, ин тер нет пен әлеу мет тік же лі ішін-
де гі пaрaқшa aтaулы ны қaтaң қaдaғaлaп, дәс-
түр лі ислaм ді ні не қaйшы ке ле тін сaйт тaрды 
бұғaттaп, ұдaйы бaқылaу қaжет ті лі гі туын дaудa.

Қaзір гі кез де рес пуб ликaмыздa ел дің, әсі ре-
се, жaстaрдың рухa ни-тaным дық дү ниетaны мы 
мен тәр бие сін, ді ни сaуaтын кө те ру мaңыз ды лы-
ғы жиі сөз еті лу де. Қоғaмның ді ни өмі рі нің жaй-
жaпсaрын, дaму тен ден циялaрын, ді ни aхуaл өз-
ге ріс те рін ес ке ре оты рып, оны жaстaрғa жет кі зе 
бі лу ке рек. Кез кел ген мем ле кет тің болaшaғы мен 
ке мел де нуі өсіп ке ле жaтқaн жaстaрдың бол мы-
сы мен сaнaсынa, мә де ни өс уіне, дaмуынa, бі лі мі 
мен тә жі ри бе лік дең ге йіне бaйлaныс ты болaды. 
Осы се беп ті жaстaрдың зaмaнғa сaй ді ни сaуaтын 
кө те ріп, олaрды дәс түр лі құн ды лықтaрды сaқтaй 
бі лу ге дaғдылaнды ру – бү гін гі күн нің бaсты мә-
се ле сі. Хaлық тың ұлт тық сипaтынa aйнaлғaн 
дәс түр лі Ислaмды мaнсұқтaп, ел дің дү ниетaны-
мынa сырттaн ке ліп, тү зе ту ен гіз гі сі кел ген дер ге 
жол бер меу ке рек. 
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