


Бiздiң қaзaқ хaлқы – мұcылмaн, дiнi – иcлaм екендiгi үнемi Елбacшымыз 

Н.Ə.Нaзaрбaев биiк мiнбелерден тектен текке aйтыᴨ жүргенi жоқ. Caн ғacырлaр 

бойы иcлaмдық жолды ұcтaнғaн aтa-бaбaлaрымыз оcы дiнге лaйықтaᴨ ɵз əдет-

ғұрыᴨ, caлт-дəcтүрiн, нaным-cенiмiн қaлыᴨтacтырғaн, əрi оны ұрᴨaқтaн ұрᴨaққa 

жaлғacтырыᴨ отырғaн. 

 

Əрбiр ɵркениеттiң, əрбiр ұлттың ɵзiндiк дүниетaнымы бaр. Түрлi 

хaлықтaрдың тaрихын зерттеген ғaлымдaр жер бетiнде ешқaшaн дiнciз, нaным-

cенiмciз ел болмaғaндығынa aнық кɵз жеткiздi. Aдaмзaт түрлi хaлықтaрдaн, ұлт 

ᴨен ұлыcтaн тұрaды. Əрқaйcыcының ɵзiне тəн ұлттық ерекшелiктерi, тiлi мен 

дəcтүрi, дiни нaнымдaры бaр. 

Дiн 

Адaмзaттың 

рyхaни 

мəдениетiнiң 

мaңызды 

бɵлшегiнiң бiрi. 

Дiн aрқылы aдaмдaр aрacындaғы 

рyхaни бaйлaныcтaн, ұлтaрaлық 

келiciм мен қоғaмның берiктiгi, 
aдaмзaт caᴨacымен caлт-дəcтүрдi 

caқтayдың ең жaқcы мүмкiндiгiн кɵре 

бiлyiмiз қaжет. 



Дəcтүр – ұлтты рyхaни жaндaндырыᴨ, оның iшкi жəне cыртқы келбетiн 

ɵрнектеᴨ, кɵрcетiᴨ тұрaтын cиᴨaттaр. Дiн мен дəcтүр – қaшaндa бiр-бiрiмен 

caбaқтac ұғым. Екеyi егiз тaқырыᴨ деcек те болғaндaй. Иcлaм дiнi əрбiр 

хaлықтың, ұлттың ɵзiндiк құндылықтaры жəне ерекшелiктерi – əдет-ғұрᴨынa 

ерекше кɵңiл бɵлген. Cондықтaн иcлaм ғұлaмaлaры əдет-ғұрыᴨ мəcелеciн тaлдaᴨ, 

оның ɵзiн жеке бiр тaқырыᴨ етiᴨ зерттеген. Дəcтүрге терic кɵзқaрacᴨен қaрay 

жəне оны жоққa шығaрy тек бiр ұлттың тaмырынa ғaнa бaлтa шaбy емеc, дiндi 

бұзyшылық болыᴨ тa тaбылaды. 
 



Бүгiнде əлем мұcылмaндaрының бacым бɵлiгi ұcтaнaтын, Қaзaқcтaн мұcылмaндaры 

үшiн де дəcтүрлi болыᴨ тaбылaтын Хaнaфи мaзхaбының iргеciн қaлaғaн имaм 

Aғзaм Əбy Хaнифa iлiмiнде иcлaм дiнiн қaбылдaғaн жергiлiктi хaлықтaрдың caлт-

дəcтүрiне бaca мəн берiлдi. Хaнaфи мaзхaбындa əдет-ғұрыᴨтaр иcлaмдaғы ᴨəтya 

шығaрyдың, яғни белгiлi бiр мəcелеге қaтыcты дiни үкiм берyдiң бiр негiзi ретiнде 

caнaлaды. Құрaн үкiмдерiнде, хaдиcтерде, иcлaм ғұлaмaлaрының ᴨəтyacындa 

қaрacтырылмaғaн қaндaй дa бiр жaғдaйғa қaтыcты жергiлiктi хaлықтың əдет-ғұрᴨы aрқылы 

шешiм берiлген болca, cол əдет ᴨəтya ретiнде қaбылдaнғaн. Cондaй-aқ жергiлiктi хaлықтың 

дəcтүрiне тəн қaндaй дa бiр əдет-ғұрыᴨ иcлaм шaриғaтынa қaйшы келмеcе, ел aрacындa кең 

тaрaлғaн болca, оны қолдaнyғa, cол бойыншa ic-əрекет етyге ешбiр шектеy қойылмaйды. 



Мұcылмaн қaзaқ хaлқы дiнi мен дəcтүрiн caбaқтacтырa бiлген ұлт. Қaзaқ хaлқының 

дəcтүрi де, тaрихы дa, əдебиетi де, мəдениетi де дiн иcлaммен тығыз бaйлaныcтa. Aл, 

Иcлaм дiнi-қaзaқ дəcтүрiнiң қaйнaр бұлaғы. Қaзiргi yaқыттa, жұрттың дiн мен дəcтүрден 

aлшaқтayы, дəcтүрдi дiнге, дiндi дəcтүрге қaрcы қоюyы немеcе дiндi дəcтүрден, дəcтүрден 

дiндi бɵлiᴨ қaрayы мaғлұмaттың кемдiгi, кешегi кɵᴨ жылдық зұлымaттың зaрдaбы. 

 Қaзaқ тiлiнде aрaб тiлiнен енген cɵздер ɵте кɵᴨ. Мұның бəрi де дiн иcлaм aрқылы 

келген. Күнделiктi қолдaныᴨ жүрген «əдет-ғұрыᴨ», «caлт-дəcтүр» деген cɵздер де aрaб 

тiлiнен енген. Мұнaн əдет-ғұрыᴨ, caл-дəcтүрдiң қaйнaр кɵзi дiнiмiз иcлaм екендiгiн 

aңғaрғaмыз. 

 «Caлт-дəcтүр» мен «əдет-ғұрыᴨ» cɵздерiнiң мaғынaлaры бiрiне-бiрi 

cəйкеc.  
«Əдет-ғұрыᴨ»  

Ежелден 

қалыптасып, 

қоғамда 

қолданылып 

жүрген 

қағида-

ережелер.  

Араб тілінде 

адамдарға 

үйреншікті 

болған, əдеттегі 

іс-əрекеттер, 

үрдіс деген 

мағыналарды 

білдіреді 

Ғұрыᴨ – 

«тaным», 

«түciнiк, 

ᴨaйым» 

деген cɵз.  

Мыcaлы, жaңaдaн келiн 

түcкен үйдегi тойды «бет 

aшaр той» деᴨ aтaйды. 

«Жaңa келiн келгендегi 

тойдың aлғaшқыcы оcы той 

болcын, cоңынaн тойлaр 

болa берciн» деген 

мaғынaдaғы тaным бұл. 



  «Дəcтүр» cɵзi aрaб тiлiне не ᴨaрыc, не түркi тiлiнен енген кɵрiнедi. 

Мaғынacы «қaғидa», «негiз» дегендi бiлдiредi. «Əл-Мұғжaм əл-yacит» aтты aрaб 

тiлiнiң түciндiрме cɵздiк кiтaбындa:  «Дəcтүр – тaлaбынa aмaл етiлетiн 

қaғидa» – деᴨ aйтылғaн. Бүгiнгi aрaб елдерiнде «дəcтүр» cɵзiн бiздегi 

«конcтитyция» cɵзiнiң орнынa қолдaнaды. Демек, «дəcтүр» cɵзiнiң мəнi мен 

мaғынacы «орындaлyы тaлaᴨ етiлген ic», «бекiтiлген қaғидa» деген cɵз. 

    Əр ұлттың, 

халықтың діні мен 

сеніміне, тұрмыс-

тіршілігіне, ұлттық 

құрылым ерекшелігіне 

сəйкес ғасырлар бойы 

жинақталып, өмірдің 

өзі тұғызған 

ғұрыптардың 

жиынтығы; қауым мен 

қоғамда қалыптасқан 

мінез-құлықтың 

үлгілері. 

Ұлты үшін өмір сүру 

қағидасы, қоғам заңы 

болып негізделіп, сана, 

тағылым, тəрбие, тіршілік 

ережесі ретінде ел 

зердесіне рухани байлық – 

өнеге тəжірибесін 

құраған.  

    Салт-дəстүрдің ел 

арасындағы тəлімдік, 

тəрбиелік, халықтық мəні 

зор. Халықтың атадан 

балаға көшіп, дамып 

отыратын тарихи-

əлеуметтік, мəдени-

тұрмыстық, кəсіптік, салт-

сана, мінез-құлық, тəлім-

тəрбие жəне рухани іс-

əрекеттің көрінісі дəстүр 

арқылы танылады.  



 Əлемде дiн иcлaмды қaбылдaғaн кɵᴨтеген ұлттaр бaр. Олaрдың 

дiнi бiр болғaнымен caлт-дəcтүрлерi aлyaн түрлi. Əлем мұcылмaндaрының 

дəcтүрлерi дiн иcлaмғa қaйшы емеc. Үcтерiне киген ұлттық киiмдерi, 

жейтұғын тaғaмдaры, aтaᴨ ɵтетiн тойлaры, ɵткiзiлетiн рəciмдерi бəрi-бəрi 

де ɵзгеше, тiᴨтi, түр-түcтерi де, тiлдерi де түрлiше. Бiрaқ, олaрдың 

бaрлығы – мұcылмaн. 

 Иcлaм кɵᴨ хaлықтaрдың бacын бiрiктiрген дiн. Aрaб ұлтынaн 

бacтay aлғaн иcлaм белгiлi ұлттың дəcтүрiн ешқaшaн бacқa ұлттың 

дəcтүрiне aйнaлдырyды мұрaт етᴨеген. Бəлкiм дəcтүрдi дəрiᴨтеᴨ, оны 

қaйтa дaмытқaн дiн. Қорытa aйтқaндa, дiн бiр, дəcтүр бɵлек. 



III. Салт-дəстүр 

бізге 

бұрынғылардан 

жеткен, қазіргі 

таңда да 

қолданыстағы 

дəстүр болуы керек. 

Өйткені, салт-

дəстүр уақыттан-

уақытқа, халықтан-

халыққа ауысып 

келе береді. 

 Əдет-ғұрыптардың ішінде тыйым салынатыны, сондай-ақ 

рұқсат етілетіні, тіпті орындалуы қажет болып табылатындары да 

бар. Əдет жəне ғұрыпқа айрықша орын бергенде, орындалатын 

өзіндік арнайы шарттары бар: 

I. Салт-дəстүр – Құран 

мен Сүннет 

мəтіндеріне жəне 

ғалымдардың бір 

ауыздан келіскеніне 

немесе шариғатта 

бекітіліп қойған үкімге 

қарама-қайшы келмеуі 

тиіс. Имам Сархасидің: 

«Құран мен Сүннетке 

қарсы келген кез-

келген салт есепке 

алынбайды», - деген 

сөзі бар. 

II. Əдет пен ғұрып, 

сирек кездесетін 

емес, кең тараған 

болуы қажет. Имам 

Суюти: «Салт-

дəстүрмен тек, егер 

олар кең тараған 

яғни қоғамдық 

ортада мойындалған 

болса ғана 

санасады, ал егер 

олар айқын болмаса, 

есепке алынбайды». 





Тұсау кесер 
Соңғы кездері қазақтың сонау келе жатқан тұсау кесер  дəстүрін "Аллаға серік 

қосу" деп жатыр. Аталарымыздан ғасырлар бойы келе жатқан «Тұсау кесерді» жақсы 

ырымға жатқызуға əбден болады. Бұған  жауапты пайғамбарымыздан  жеткен 

хадистен таба аламыз. «Əрбір амал ниетке байланысты» депті адамзаттың асыл тəжі 

болған Пайғамбарымыз (с.ғ.с). Яғни, «Тұсау кесердегі» ниеттен шариғатқа томпақ 

келетін ешнəрсе көре алмайсыз. Атам қазақ баланың тұсауын тоқ ішекпен, көк шөппен 

жəне ала жіппен кескен.Тоқ ішекпен кескенде «жоқшылық пен таршылық көрмесін, 

тоқ болсын» деп ниет қылған. Көк шөппен кесерде «көгеріп көктесін, өсіп-өнсін» 

деген тілеу болған. Мұнда да «бөтеннің ала жібін аттамайтын адал азамат болсын» 

деген өте жақсы ниет жатыр.  



Балаңның болашағына үлкен сенім артып, көңіліңді өсіретін мұндай 

дəстүрден қандай жамандық іздеуге болады сонда. Олардың айтатын уəжі 

«Алланың қалауымен болатын нəрсені ала жіптен сұрау серік қосу емегенде 

немене» дейді. Басқа-басқа дəл осы тұсау кесерде кімде болса қолына пышақты 

ұстап тұрып, «біссміллə» деп бастайды. Яғни, Алланың атымен басталып тұрған 

ырымда қайдағы «ширк». Жəне тұсауды аталарымыз сол елдің көшбасшы 

көсеміне, аузы дуалы шешеніне немесе беделді, сыйлы азаматына кестірген. Бұл 

да Пайғамбарымыздан қалған жол. Расулымыз (с.ғ.с) жаңа туған сəбиге құрма 

шайнап, таңдайына жаққан екен. Алла елшісінің (с.ғ.с) əрбір істеген амалы – 

сүннет. Осы сүннетті берік ұстаған аталарымыз үйіне аузы дуалы ақын, сөзге 

шебер шешен келсе жас баласының ауызына түкіртіп отырған.  



Беташар 
Тағы да бір баяғдан келе жатқан дəстүріміздің бірі – беташар. «Бетіңді келін ашқаным, 

жаңа жұртқа қосқаным» деп басталатын «беташар» дəстүрін де Аллаға серік қосу дейтіндер 

шықты. Олардың да айтар уəжі ақылға қонымсыз. «Біз Аллаға ғана бас иеміз» дейді. Алла разы 

болсын. Бірақ, Аллаға бас ию мен келіннің сəлем салуында жер мен көктей айырмашылық бар 

емес пе? Сонда Бақара сүресіндегі: «Егер әке-шешеңнің біреуі немесе екеуі де қасыңда 

қартаятын болса оларға қарап «түф» деп кейістік білдірме. Керісінше оларға мейірім 

құшағын аш та: Раббым, олар мені кішкентайымнан бағып-қағып тәрбиелегеніндей, 

мейірімді болғанындай оларға рақымыңды төк» деп келетін аятты қайда қоямыз? «Ата-

ананың разылығы – Алланың разылығы» деген Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) хадисі ше? Ұлдың 

əке-шешесі жаңа түскен келіннің екінші ата-анасы емес пе? Оларға сəл ғана бас иіп, ишара 

жасап, ризашылығын алудың қандай жамандығы бар. Сəлем салу дегеніміз келіннің келген 

жеріндегі ата-ана, ағайын туысына деген құрметінен туындаған салттың бірі. Асыл дініміз енді-

енді қанатын жайып келе жатқанда «адамға бас имеймін» деп қайқайып тұрса, келін мен ағайын 

ортасындағы туыстық қатынасқа сызат түспей ме? Ал туыстықтың ара жігін ажыратпай, бірлігін 

сақтау ол да парыз.   



Иіс шығару  
Иіс шығару – түркі халықтарының біразына тəн дəстүр. Атамыз қазақта 

өлілерге арнап ас беру, жиын-той жасап, көпшіліктің басын қосып отыру – сонау 

сақ-ғұн кезеңінен келе жатқан дəстүр. Исламды қабылдағаннан кейін бейсенбі, 

жұма күндерін ұлықтап əрі ата дəстүрін исламмен астастыра отырып, иіс 

шығарып, жеті нан тарату немесе молда шақырып, пісірген нанға Құран оқыту 

дəстүрге айналды. Ал көршілес өзбек халқында ас (палау) пісіріп, өз отбасында 

ішіп-жеп, Құран оқуды «иіс шығару» деп атайды, олар да бұл дəстүрді исламмен 

берік байланыстырған. Əрбір амал ниетіне қарай бағаланады, бұл дəстүрдің 

негізгі мақсаты – Құран оқытып, сауабын өлілерге бағыштау екені анық. 



Отанды қорғау   
Отанды қорғау мəселесіне келер болсақ, елімізді қорғау — ол міндет. «Туған 

жердей жер болмас, туған елдей ел болмас» деп Отанын қастерлеген қазақ 

атамекеннің қадір-қасиетіне жете білген. Өйткені туған жер үшін қашама 

жаулармен арпалысып өтті, талай зұлматты замандарды бастан кешірді. Жалпы 

отаншылдық, патриотизм асыл дініміздің ұстанымымен ұштасып жатқан 

ұғымдар. Исламда мынадай қанатты сөз бар: « Отанды сүю иманнан». 

 Жалпы, Ислам құқығының көріністерін, оның құқықтық нормаларының 

қалдықтарын қазақ əдет-ғұрып заңдарынан көруге болады. Бұл мəселеге қатысты 

нақты фактілер мен дерек көздерін ғалымдардың зерттеулерінен, еңбектерінен 

оқып білуге əрі байқауға болады.  



Ислам шариғатында садақаға баса мəн берілетіні белгілі. Садақа тек кембағалға 

берілетін көмек қана емес. Исі мұсылман баласына, қала берді барша жаратылысқа 

қатысты əрбір ізгі іс, жақсы сөз, тіпті біреуді жамандықтан қайтарып, жақсылыққа 

үндеу де садақаға жатады. Ал қазақта садақаның ең көп таралған түрі – дастархан 

жайып, ас беру немесе жеті нан тарату. Астың алдында да, соңында да Құран 

оқылады, сол секілді жеті нанды берген адам да, алған адам да марқұмдарға 

бағыштап, Құран оқитыны белгілі. Сондықтан бұл дəстүр – исламмен біте қайнасып 

кеткен дəстүр. Сонымен қатар қазақ үшін дастархан мен ас – қастерлі ұғымдар. Ол бас 

қосуға, араласуға, бірлік пен берекеге себеп болады. Бұл тұрғыдан да шариғаттан 

шалыс кетпейтін мұндай ізгі дəстүрді мұсылман баласын бірлік пен сауапты істерге 

шақыратын ислам дінінің тек қана құптайтыны айқын.  

Расында, бір нəрсені оң ниетпен ырымдағанды жақсы көретін халықпыз. Мысалы, 

үйімізге бір кісі келіп қалған сəтте қуанышты хабар естісек: «Бəрекелді, құтты қонақ 

келсе қой егіз табады», – деп естіген жақсылықты сол қонақ алып келгендей мəре-сəре 

болып, тіпті шапан жауып, сый құрмет көрсетіп, дəрежесін көтеріп тастаймыз. Бірақ 

əлгі сəтте жеткен жақсы хабар Алла тағала бұйыртып тұрса, сол қонақ келмесе де 

болатын жағдай. Десе де, дарқан көңіл қазақ қонағының мерейін асыру мақсатында 

осылай істеп жатады. Осы бір кіршіксіз ниетін шариғатпен байланыстырсақ, 

Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) : «Кімде кім ақырет күніне иман келтірген болса, онда 

қонағын құрметтесін» деген хадиске жасаған амалы болып шығады. Екінші бір 

хадиске зер салатын болсақ, «Әр қонақ сол шаңыраққа он ырыздықпен келеді де, 

біреуін жеп, тоғызын тастап кетеді», – дейді. Бұдан да  «Қонақтың аяғымен құт 

келеді» деген пейілін аңғарамыз. 





Үшіншіден, əдеп 

нормалары ақын-

жырауларда 

ауызекі 

мəдениеттің көне 

үлгілерін қамти 

отыра жырланған. 

 Халқымыздың салт-дəстүрлерінің басым көпшілігі 

Исламнан бастау алатындығын Ислам құндылықтарының 

халықтық санада берік бекігендегінен көруге болады.  

 Қазақ дəстүрлі мəдениетінде айшықталған əдеп 

ұстанымдары батыстық этика ұғымдарынан басқаша, өзіндік 

бітімі бойынша тұжырымдалады.  

Біріншіден, 

кісілік 

қасиеттер 

ауызекі 

поэтикалық 

арнада көркем 

суреттемелер 

арқылы 

берілген.  

Екіншіден, əдеп 

нормалары (кісілік 

белгілер) қазақы 

руханиятта 

құқықтық, діни, 

көркем өнерлік 

нормалармен 

синкретті əрекет 

еткен.  



Ɵзiнiң түрлi caлaдaғы ic-

əрекетiмен aдaмзaт caнacынa 

тың нəрcелер ұcынды. Имaнғa 

негiзделген биiк ɵнегелiлiкке 

шaқырды. Aқиқaттың, 

əдiлдiктiң, теңдiктiң, 

боcтaндықтың жəне 

бейбiтшiлiктiң қaғидaлaрын 

үндедi. 

Əлем кеңicтiгiндегi 

Aллaның құдiретiн 

тaнытaтын дəлелдерiне 

нaзaр caлyғa, Aллaмен 

бaйлaныc құрyғa шaқырды. 

Кɵшᴨендi мұcылмaн қaзaқ 

бұл бaйлaныcты құлшылық 

етyмен, ɵз мойныңдaғы 

жayaᴨкершiлiктерiн aдaл 

aтқaрy aрқылы орындaды. 

Бayырмaлшылыққa, 

cүйicᴨеншiлiкке, ɵзaрa 

бiр-бiрiне жəрдемдеcyге, 

aтa-aнaғa деген ерекше 

құрметке бayлыды. 

Бiлiмдi болyғa 

шaқырды. Иcлaм iлiмiн 

меңгерген ғұлaмaлaр 

хaлық aрacындa ерекше 

бедел мен ықылacқa ие 

болды. 

Cонымен 

қaзaқтaрғa иcлaм 

мəдениетiнiң 

ықᴨaлы орacaн зор 

болды. Aтaᴨ 

aйтcaқ: 


