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Зерттеу жұмысының негізгі идеясы Қазақстанның киелі жерлері бойынша мәліметтер 

жинап, жүйелеп, дінтанулық талдау жасау болып табылады. Біздің қоғамдық сананың 

базистік, тұжырымдамалық негізі ретінде берілген сана-сезімнің жаңғыруы, 

қоғамның рухани өмірі, саяси реформадан кейінгі және экономиканың жаңғыруы мен 

қазақстандық қоғам даму болашағының бағдарламалық құжаты болып есептелетін 

қазіргі Қазақстан қоғамының үшінші жаңғыруына арналған ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы осы зерттеу 

жұмысын жасаудағы алғышарты болып табылады. Ұлттық естеліктің коды ретінде 

киелі жерлердің белгісіне, ұлттық, діни-мәдени символикасына герменевтикалық 

талдау берілетін болады; мәдени-тарихи, діни ескерткіштерге дінтанулық талдау 

берілетін болады, олардың мазмұндық жақтары анықталатын болады; жан-жақты 

және обьективті зерттеу барысында киелі жерлердің айқын мазмұны мен бағыты 

айқындалады; Қазақстанның киелі жерлеріне онтологиялық, мәдени-өркениеттік, діни 

және дінтанулық құралдары анықталатын болады; ішкі және сыртқы мәдени 

туризмнің даму мақсатында Қазақстанның киелі жерлеріне анықтамалық кітапша 

құрастырылатын болады. 

Зерттеу жұмысының ӛзектілігі 



 
Қазақстан территориясында табылған киелі жерлерді 

жүйелеу арқылы, ұлттық бірегейліктің негізін нығайту, 

өзіміздің киелі жерлеріміз бен мәдениетімізді зерттеу 

арқылы сыртқы және ішкі туризмді дамыту. 

  

Зерттеу жұмысының негізгі идеясы: Қазақстанның 

киелі жерлері бойынша мәліметтер жинап, жүйелеп, 

дінтанулық талдау жасау болып табылады. 

 

Зерттеу жұмысының мақсаты 



 

- тарихи, этнографиялық, дінтанулық, теологиялық, мәдениеттанулық 
ғылыми және фактологиялық материалдар жинағын жасау; 

-тарихи, этнографиялық, дінтанулық, теологиялық, мәдениеттанулық ғылыми 
және фактологиялық материалдарын зерттеу; 

-тарихи, этнографиялық, дінтанулық, теологиялық, мәдениеттанулық ғылыми 
және фактологиялық материалдарға дінтанулық талдау жасау; 

- киелі, қасиетті сөздерге этимологиялық және семантикалық талдау жасау; 

-―киелі‖, ―киелі жерлер‖ ұғымына герменевтикалық және дінтанулық талдау 
жасау; 

- киелі жерлерді анықтаудағы негізгі белгілер мен қағидаларды көрсету; 

- Қазақстанның негізгі киелі жерлерін анықтау; 

- Қазақстанның киелі жерлерін жүйелеу мен жіктеу; 

- ұлттық бірегейлікті нығайту мен сақтаудағы Қазақстанның киелі жерлерінің 
орны мен рөлін анықтау; 

- қазақстандық қоғамның рухани жаңғыруында Қазақстанның киелі 
жерлерінің мәнін айқындау. 

 

Зерттеу міндеттері: 



 

- Қазақстанның киелі жерлеріне тарихи, этнографиялық, дінтанулық, теологиялық, 

мәдениеттанулық ғылыми және фактологиялық материалдардың зерттеу нәтижесі 

бойыншажиналған мәліметтерге сыни талдаулар орындалатын болады; 

-ұлттық естеліктің коды ретінде киелі жерлердің белгісіне, ұлттық, діни-мәдени 

символикасынагерменевтикалық талдау берілетін болады; 

- мәдени-тарихи, діни ескерткіштерге дінтанулық талдау берілетін болады, олардың мазмұндық 

жақтары анықталатын болады; 

-жан-жақты және обьективті зерттеу барысында киелі жерлердің айқын мазмұны мен бағыты 

айқындалады; 

-Қазақстанның киелі жерлеріне онтологиялық, мәдени-өркениеттік, діни және дінтанулық 

құралдары анықталатын болады; 

- айрықша маңызды киелі жерлер бірынғай ұлттың мәдени және рухани мұрасы ретінде 

бірыңғай жүйеге әкелетін болады; 

- Қазақстанның киелі жерлерін талдау негізінде ұлттық бірегейлік тірегін құрастырып ұлттық 

сана-сезімнің бірынғай жиынтығын біріктіретін болады; 

- қазіргі Қазақстан қоғамы үшін шоғырландырылған киелі жерлердің басын ашу; 

-әрбір қазақстандық өзінің «Мәдени-географиялық белдігі» негізінде орны мен рөлін білу үшін 

«Қазақстандағы киелі жерлер: дінтанулық талдау» элективті курсы әзірленетін болады; 

- Қазақстанның киелі орындарына арналған конференциялар өтілетін болады; 

- ішкі және сыртқы мәдени туризмнің даму мақсатында Қазақстанның киелі жерлеріне 

анықтамалық кітапша құрастырылатын болады. 

 

Ғылыми нәтижелер: 

 



 



 

«Қазақстанның киелі жерлері» –
тарих пен мәдениетке, адамның 
рухани дамуына және оның туған 
жеріне деген байланысына 
негізделе отырып адам мен оның 
өміріне бағытталған. Кейбір 
тұлғаларды мәңгі еске сақтауда 
ұлтты мәдени байыту мен мінәжат 
етуге арналған орындар түріндегі 
ұлы ата-баба ерліктерін осындай 
бағдарға жатқызуға болады. 
Осындай орындарды білуіміз 
көптеген нәрсені үйретіп, олардан 
қажетті өмірлік қуат алуға 
мүмкіндік береді. Осыған 
байланысты, Киелі мекендерді 
жүйелеу мен жіктеу - адамның 
рухани баю мәселесін алға тартып 
қана қоймай, сонымен 
қатар  мәдениетіміз бен салт-
дәстүрімізді, бай тарихымыздың 
құндылықтарын көрсете аламыз. 



 

Қазақстанның 100 киелі нысанның 

санаттары 
o Ерекше қорғалатын табиғи 

мұра ескерткіштері 

o Археологиялық және 

архитектуралық ескерткіштер 

o Ірі орта ғасырлық қалалық 

орталықтар және 

o  Қазақ хандығының 

астаналары 

o Діни және ғибадат орындары 

o Тарихи тұлғалар 

o Тарихи  оқиғалар ӛткен жерлер 
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 Алғаш болып, Берік Әбдіғалиұлы басқаратын «Сакралды 
Қазақстан» ғылыми-зерттеу орталығы құрылды. Осы тұста еліміздің 
барлық өңірлерінде сакралды орындарды анықтау бойынша 
облыстық комиссиялар құрыла бастады.  Ғылыми-зерттеу орталығы 
міндеттерінің бірі – жобаларды сараптау-әдістемелік сүйемелдеу. Ал, 
нысандардың құндылығын анықтаумен ҚР мәдениет және спорт 
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы басшылық еткен жұмыс тобы 
айналысып келеді. 

 «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» атты II 
республикалық форумда  Берік Әбдіғалиұлы орталық әзірлеген 
ұсыныстар бойынша өңірлерден шамамен 1 000 жуық тізім келіп 
түскенін айтқан еді. Ғалымның айтуынша, қазір жетекші ғалымдар 
мен қоғам қайраткерлерінен құрылған сараптау кеңесінің шешімімен 
мәдени мұраның 100-ге жуық жалпы ұлттық және 500 өңірлік 
нысаны анықталған. 

«Сакралды Қазақстан» ғылыми-

зерттеу ортылығы 

 



 
 Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен, ел 
өңірлеріне республикалық «Сакралды Қазақстан» экспедициясын 
ұйымдастырылды. Экспедиция барысында ғалымдар мен 
өлкетанушылар бірлесіп, әрбір сакралды нысанды ресми түрде 
құжаттандырып, олардың құндылықтары туралы баяндалатын 
аңыздар жазылды. 

 Киелі орындар тізімі бойынша жұмыс істеген сараптамалық 
кеңес нысандарды жалпыұлттық және аймақтық деп екі деңгейге 
бөліп қарастырды. Алғашқы тізімге 185 киелі орын енгізілсе, өзгесі 
аймақтық деңгейде деп саналып отыр. Алайда бұл тізімдер әлі нақты 
бекітілмеген. Сол себепті де, бұл бағыттағы жұмыстар осымен 
шектеліп қалмайды. «Сакралды Қазақстан» жобасы «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында 5 жыл бойы жалғасын табады деп 
күтілуде. 

 

«Сакралды Қазақстан» 

экспедициясы 

 



 
 Алдағы уақытта тариxи нысандарды қорғау заңнамасына 
өзгерістер енгізілмек. Тариxи-мәдени нысандар туралы заңда киелі 
жерлердің нақты мәртебесі жазылатын болады. «Қасиетті жерлер» 
деген арнайы тармақ бойынша жүйеленбек. Ол үшін алдымен 
мемлекеттік тізілім жасалады. Оны құзыретті орган – Мәдениет және 
спорт министрлігі жасайды. Осылайша әрбір тарихи нысанның 
ғылыми-сараптамалық төлқұжаты жасалмақ. Ол үшін нысанның 
тарихы, аңызы, әфсанасы, уақыты, ғасыры, әлеуметтік сипаты, тағы 
басқасы жан-жақты зерттеледі. Мамандардың айтуынша, тариxи 
нысанның төлқұжаты болып, тізілімге енсе, оның нақты мәртебесі 
болады. 

 Орталық мамандарының айтуынша, киелі жерлердің тізімін 
әзірлеу кезінде ғалымдардың зерттеулеріне де көңіл бөлінген. 
Тариxшылар, этнографтар, географтар, мәдениетанушылар мен 
әдебиетшілердің ұсыныстары мейілінше  ескерілген. 

 

Заңда киелі жерлердің нақты 

мәртебесі жазылады 

 



 
 «Қасиетті Қазақстан» жобасы 2017—2021 жылдарды 
қамтып отыр. Осы аралықта әр жыл сайын бір-бір томнан 
барлығы бес томдық үлкен еңбек «Қасиетті Қазақстан» деген 
энциклопедиясы жасалынуда. Аталмыш жобаның тағы бір 
тиімді тұсы – ішкі рухани-туризмді дамытуға зор үлес қосады 
деп күтілуде. Яғни бұл туризмнің ерекшелігі – тәлімдік-
тәрбиелік мәні, әрі туған жер тарихымен танысуына бағытта-
луымен құнды болмақ. Энциклопедияның мазмұнына өзіміздің 
астанамыз болған қалалар Сауран, Сығанақ, Сарайшық сияқты 
көне шаһарлардан бастап, Қазақ хандығын көтерген тұлғалар, 
хандар, батырлар, одан кейін Бекет ата, Қорқыт ата сынды 
әулиелер, Ахмет Яссауи секілді нар тұлғалар енеді. 

 

«Қасиетті Қазақстан» 5 томдық 

энциклопедиясы 

 



 
 Қазір еліміздегі барлық облыстарда, аудандарда 
киелі орындардың макрокарта, микрокартасы жасалып 
жатыр. Мәселен, Астана елорданың тарихи-мәдени 
мұраларын біріктіретін «Сакралды Астана» картасы 
жасалды. Қала әкімінің орынбасары Ермек Аманшаев: 
«Сакралды карта – бір жағынан өлке тарихын зерттеудің 
баға жетпес көз болса, екінші жағынан – өз  жеріңе, 
астанаға деген патриоттық қарым-қатынасты 
қалыптастырудың негізі. Үшіншіден, сакралды карта 
туристік кластердің айнымас бөлшегіне айналуы тиіс», - 
деген еді. 

Киелі мекендер картасы 

 



Қорытынды. Біз үшін Отанымыздың әр сүйем жері қасиетті болып саналады. 

Жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымын халық санасына сіңірудің  ерекше 

маңыздылығын нықтап айтуы заңды құбылыс. Ел мен Жер – рухани 

құндылықтардың арқауы.  

Қазақ халқының ұлттық санасының ерекшелігі – туып-өскен жері, өнген ортасын 

кие тұтып, оның қадір-қасиетін бағалауымен құнды. Аталарымыз «туған жер – 

тұғырың, туған ел – қыдырың» деп бекер айтпаған. Туған жер мен елдің халық 

санасына сіңген рухани құндылығының ұлттың қалыптасуында, дамуында айрық-

ша рөлі бар. Бұл дүниелер бұған дейін қасиетті нысан ретінде ғылыми сарап-

талып, жүйеленбеген. Қазіргі таңда реттеп, жалпыхалықтық құндылық ретінде 

қарастыру қолға алынуда. Бұл жұмыстың рухани маңызына тоқталар болсақ, 

біріншіден, киелі, қасиетті нысандар біздің ұлтты рухани жұтаңдықтан сақтайтын 

символдық қалқанымыз және ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы деп 

түсінген дұрыс. 

Қазіргі таңда қазақ қоғамына біздің дәстүрімізді жоққа шығаратын түсініктер еніп 

кетіп жатыр. Әсіресе ислам атын жамылып халық арасын іріту үрдісі белең алуда. 

Екіншіден, қазіргі жастар өзінің тарихын тек әлеуметтік желіде таратылған жеңіл-

желпі ақпар арқылы танып, білуде. Бұдан нені аңғарамыз? Күн өткен сайын 

жастардың тарихи санасына тұсау салатын қауіп күшейіп келеді. Осыған қалқан 

болатын дүние – жоғарыдағы жоба болуы тиіс. Яғни болашақ ұрпақ жалпыұлттық 

қасиетті нысандарды тану арқылы ұлттық бірегейлікті ұғынып, қазақ халқының 

сонау тас дәуірінен бері бір ел, бір халық ретінде қалыптасқан ел екенін санасына 

сіңіре алады. Осы арқылы тұтас тарихи сана қалыптасады. 

 


