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ЖАСТАРДЫҢ САУАТТЫ ДІНИ БІЛІМ АЛУ МОТИВАЦИЯСЫНЫҢ 
ДЕРЕКТАНУЛЫҚ КӨЗІ РЕТІНДЕ ТҮРКІ ОЙШЫЛДАРЫНЫҢ 

ТАНЫМЫН ЗАМАНАУИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРМЕН САБАҚТАСТЫРУ 

Аннотация. Мақалада жастардың діни білім алу бағытындағы дүниетанымдық 
деректерді талқылау мен инклюзивті оқыту, білім берудің ұлттық негізгі оқу бағдарламасына 
қайшы келмейтін қауіпсіз кеңістікті құрудың қажетті факторлары ұсынылады. Діни 
көзқарастар топтамасы шамадан тыс асыра бағалау тенденциясынан бейтарап күйде 
зайырлы этика контекстінде қарастырылады. Қалыптасқан догмалар, ғұрыптар мен 
дәстүрлердің көздері, қасиетті кітаптар, ғылыми еңбектер немесе сенім мәселелері зама-
науи құндылықтармен сабақтастырылып, әр тұлғаның жеке дүниетанымы әлемді құратын 
ұсақ объектив ретінде талданып, әртүрлі ұйымдастырылған дүниетанымдардың көптеген 
«ингредиенттерін» сараптаймыз. 

Түйін сөздер: ислам, этика, мотивация, түркі ойшылдары, гуманизм, эпистемология, 
дін философиясы.

Кіріспе
Қоғамдағы салауатты атмосфераны нығайту үшін, ислам дінінің шы-

найы мәні мен мазмұнын түсіндіру арқылы жастардың сауатты білім деңгейін 
көтеруге ерекше мән берілу керек. Бұл кейбіреулер ойлағандай уақытша 
науқан емес, мемлекеттік саясаттың өзгермейтін үнемі назарда ұстайтын ба-
сымды бағыты болуы шарт. Кез-келген қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықты 
қамтамасыз етудің маңызды факторларының бірі адамдардың сеніміне 
қол жеткізу, олардың үміттері мен тілектерін түсіну болып табылады. 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап елімізде ар-ождан бостандығын 
қамтамасыз етуге басымдық беріліп отырылды. Қасиетті дініміздің тазалығын 
сақтау, ұлттық құндылықтарды жандандыру, ата-бабаларымыздың естелігі 
мен мұраларын сақтау, оны бүгінгі заман сұраныстарымен сабақтастыру 
қызметі үнемі жалғасын табуда. Рухани мұралардың бесігі саналатын 
еліміздің тарихы мен мәдениетінің нәтижелерін заманауи көзқараспен бай-
ланыстыра отырып, ой қорыту арқылы әлемдік қауымдастыққа насихат-
тау барысында білім мен тәжірибені біріктіруіміз керек. Қазіргі әлемдегі 
қарапайым әмбебап сауаттылықты дамытуда жастарымыз дағдыларды игеру-
ге дайын болуы төтенше қажет. Әлемдік мәдениеттегі түркілік өркениеттің 
тарихи тамырлары мен ерекшеліктерін салыстыру – гуманитарлық білім са-
ласында, әсіресе дінтанулық ғылым бағытында кешенді зерттеулер жүргізу 
қажеттілік. Себебі түркі ойшылдары бұл әлемді ғылыми немесе тари-
хи әдістен гөрі, көркем әдіспен игеруді әліптеді.Бейнелеуді қолдану әрбір 
адамның руханн байлықтарды игеруі мен қабылдауын, оның мінез-құлқының 
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ішкі-сыртқы сырын ұғынуға мүмкіндік береді. Мәдениетті тануға осын-
дай көзқарас ғұламаларды осы мәдениет өкілдерін біріктіріп түрған жалпы 
адами рухани байлықтардьң (нақтырақ айтқанда) – мұрат, дін, этика, өнер 
және философияның мәнін саралауға алып келді. Мейірім, ақиқат, сұлулық, 
ғылым және адам үғымдарын бірлікте қарастыра отырьп, ғүламалар күрделі 
тұжырымдаманы ислам әлеміне дарытты. 

Әдіснама 
Ұсынылып отырылған мақаланы зерттеу барысында салыстырмалы тал-

дау, аксиологиялық талдау, нақтылық пен даму принциптерін жүйелі тұрғыда 
қарастыру сияқты ғылыми әдістер қолданылады. Еңбектің әдіснамалық 
негізіне дінтанушылардың ғылыми еңбектері мен негізгі дерек көзі болып 
түркі ойшылдарының еңбектері кеңінен пайдаланылды.

Негізгі бөлім
Түркі ойшылдарының еңбектерінің негізгі мәнін анықтау, жүйесін тал-

дау, теориялық қорытындылар шығару арқылы – қазіргі жастарды ұлттық 
көзқарастарды игеру мен дарытуға тәрбиелеу үшін незгізгі педагогикалық 
қолдау тәсілі болар еді. Құнды тарихи мұраларымызды қолдануымызға бай-
ланысты болашақ ұрпақтың дәстүршілдік санасының қалыптасуы бекітіліп, 
қазақи болмыстың сіңірілуі қат-қабат тасымалданып, қазіргі заманға сай ада-
ми құндылықтарды талдау сатысында алаңдамайтын сенімді, тарихи ақыл 
сабақтастығына елеңдеп ой таныта алатын ұрпақ шығар еді. Оғыз нама, Күлтегін 
мен Тоныкөк, Кодекс Куманикус, Құтты Білік, Диуани лұғат жинақтары – 
даналық жолын түсінудегі түркі философиясының құпиясын тану моделі. ХІ 
ғасырдағы Жүсіп Баласағұн мен Махмұд Қашқаридің діни-философиялық 
тезистері түркілік танымның эталоны деп бағаланады. Адамзат қоғамының та-
рихына көз жүгіртсек, адамдар жеке және әлеуметтік жағынан дінге мұқтаж 
болды. Дінге деген сенім адамның болмысы мен табиғатында бар қасиет. Осы 
тұрғыда Қожа Ахмет Йасауи  туындысын түрік тілінде жазып, ислам дінін 
халыққа жақындатты. Алайда бұл жұмыстарды қазіргі жастардың түркі және 
ислам әлемін байланыстыратын Әбу Наср әл-Фарабидің ілімін меңгермей 
тұрып, айналып өтіп сырттан түсінулері қиын. Әл-Фараби мемлекеттік дін 
ретіндегі ислам маңызын мойындайды. Ойшыл «Алғы Мәнді (құдайды) 
теңдесі жоқ жақсы қасиеттермен марапаттаудан шаршамайды. Кемелділікке 
сұлулық пен асқан әсемдік тән, Алғы мән – абсолютті сұлу, ең асқан әсем, 
Алғы Мән сезінетін рахаттану біз мәнін танып-біле алмайтын рахаттану болып 
табылады» [Әл-Фараби 2015, 147 б.] дейді. Жүсіп Баласағұн болса ислам дінін 
ашық түрде нақтылап көрсетпесе де «жаралғанға түгел тұнық жаратқан, қос 
дүниені анық қолға қаратқан» [Баласағұн 1998, 51 б.] дегенінен ішкі көңіл-күйі 
мен жан-дүниесінен діни сенімді аңғарасыз. Ойшыл жаратылыстың белгілі 
бір тәртіппен жүйеленген құрылымға ие екендігін, себептер мен заттардың 
арасындағы байланысты, жаратылыстың кейбір бөліктерінің басқалармен 
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үйлесімділікте болатынын түсіндіреді. Оны белгілі бір мағынада кеңістік пен 
уақыттың әртүрлі деңгейлері жөнінде салыстырмалықты құра білген ойшыл 
дейміз. Ал, Махмұд Қашқари түркілер әлемін ең жоғары таңдаулы халық ретін-
де суреттей отырып, ислам құндылықтарына да ерекше баға береді. Ол үшін 
ислам мен тәңіршілдіктің арасында ешқандай қайшылық жоқ, Тәңірі құдайын 
арабша Алла баламасымен белгілейді. Диуани лұғат ат-түрк – мұсылман 
өркениеті мен түркі мәдениетінің уақыт пен кеңістіктегі қиылысы туралы өте 
бай ақпарат көзі. Ортағасырлық ислам өркениетіндегі діни авторитаризмнің 
күшеюіне байланысты түркі ойшылдары білімнің мағынасы мен құндылығын 
іздеуде гуманистік, рациональды және ғылыми дискурстарды қолдана отырып, 
философиялық діндарлықты дәріптеді. Бүгінгі жастар сол заманғы халықтық 
дүниетанымның інжу-маржанын осы еңбек арқылы білуіне болады және қазіргі 
кезеңдегі Кіндік Азиядағы мәдениеттің рухани бастаулары өте бай болғанын 
аңғара алады. Қосымша айтар болсақ, қазіргі жастар Йасауидің «хикметтерін» 
– теология мен суфизм саласындағы еңбек ретінде ғана емес, сонымен қатар 
әлемдік әдебиеттің үлгілі туындысы ретінде қабылдаған дұрыс. Сопылық – 
аймақтық исламның дамуының жаңа кезеңінің басталуына түрткі болды [Бай-
даров 2006, 91 б.]. Ол Құдайды интуитивті тану туралы білімді анықтады. Орта 
Азия суфизмінің тарихында «Кутуб-ул ақтаб (Жердің ең жоғарғы полюсі)» 
[Koprulu 1941, 240 б.] деп танылды. 

Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында студенттер «өмірдің мәні», 
«бақыт», «руханилық», «кемелдену» ұғымдарын академиялық тұрғыда 
кеңірек қарастырмайды. Ғалымдардың айтуынша діндар адамдар физикалық 
және психологиялық тұрғыда басқаларға қарағанда сергек, дені сау келеді 
екен. Себебі діннің салауатты мінез-құлықты насихаттаудағы тиімділігі зор 
және зиянды әрекеттерді шектейді. Стресске қарсы тұру кезінде дін өзін-
өзі бағалау арқылы физиологиялық жүйеге әсер ететін нейроэндокринді 
психонейроиммунологиядағы өзгерістердің болмауын қамтамасыз етеді. 
Адамның этикалық және моральды дамуын қамтамасыз ету үшін діни білім қажет. 
Осы негізде түркілік діни философиялық қағидаттарды терең білу құндылықтық 
сананы көтеруге көмек болады. Ислам әлемінде түркілік этикалық кодекс өзінің 
шығу тегін сақтай отырып, үйлесімді түрде сол замандағы философиялық басқа 
ортадан тасымалданған ағындармен тоғысты. Ислам философиясының ірі 
теоретигі әл-Фараби диалогтық ілімнің сипатын ұсына отырып, тысқары жүйе 
арасында төзімділік пен ұтымдылық нүктесін нақтылайтын негіздемелерді 
дайындап, сезімталдық пен мораль арқылы ақыл санатының аксиологиялық 
аспектілерін ашты. «Әл-Фарабидің ақылын мәңгілікке билеген грек даналығы 
оның жүрегінде Алладан келген даналық ретінде Құранға да орын қалдырды. 
Шығу тегі түрік, білімі арабтық, жүрек қалауы бойынша философ әл-Фараби 
түрік-арабтық ойлау мен грек даналығының барлық жетістіктерін өзінің 
философиялық жүйесіне біріктірді» [Сейтахметова 2006, 166 б.]. Екінші ұстаз 
ілімімен үндес Махмуд Қашқари этикалық, моральды-психологиялық ерек-
ше идеялары негізінде адамның ашкөздік, қорқақтық, сатқындық, әдепсіздік 
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т. б. жағымсыз қасиеттерін айыптай отырып, батылдық, ізгілік, ізеттілік т. б. 
жағымды қасиеттерді насихаттайды. Адамзатты өз халқын сүюге, қиындыққа 
төзімді болуға, үлкендерді құрметтеу мен сыпайылыққа шақырады. Ғұламаның: 
«Парасатпен жалықпастан үйренсең зор білімді, Көрсетесің дандайсымай 
сынақта асыл сырыңды; Азық берсең мүсәпір алғыстаған, Ренжітсең ондайды 
қарғыс саған»  деген бәйіттерінің тәрбиелік мәні бар деген пікірдеміз. Ойшыл 
сөздігін оқыған бала ежелгі түркі фольклорының жарқын мысалдарымен таны-
сады. Ал, діндарлық дүниетаным мен қоршаған әлемді эстетикалық игерудің 
теңдігін Ахмет Йасауиден байқаймыз. Қожа Ахмет Йасауи Диуани хикметте 
дін арқылы сүйіспеншілік пен ақиқатқа жететін кемел адам туралы идеяны 
және оны қалыптастыру үшін қандай сынақтардан өту керектігін алға тартты. 
Сопылықтың мәні – бұл Құдайға деген сүйіспеншілік, ол қазіргі әлемге тәуелді 
емес.Жүректе Құдайға орын беру арқылы нәпсі бұғауланады. Сопылық ілімнің 
құпиялы да сергек танымының мәні де осында жатыр. «Дүние менікі деген-
дер – малға иманын сатқандар, Құзғын құстай нәжіске белшесінен батқандар. 
Молда, мүпти атанып – арамнан мал тапқан бар, Ақты қара қылғаңдар тамұқта 
ертең жанады» [Қожа Ахмет Йасауи 1998, 116 б.] деген жолдар бес уақыт на-
маз бен дұға жасау арқылы Құдайды еске алу жүйесін жалпыға бірдей болмаса 
да қажеттілік ететіндер үшін қалыптастыру артық емес дегенге меңзеп тұр. 
Ал, Жүсіп Баласағұнды «өмірдің мәні неде?», «адам үшін ең маңызды нәрсе 
не?» деген сұрақтар мазалаған. Ойшыл бұл сұрақтардың жауабын Айтолды 
(Дәулет) мен Күнтуды (Әділет), Өгдүлміш (Ақыл) пен Оғдұрмыш (Қанағат) 
сияқты кейіпкерлердің өзара сұхбаты арқылы түсіндіруге тырысады. Ақыл-
ой ең басты құндылық деген пікірді дәлелдеу үшін «адамдардың өміріндегі 
ақылдың рөлі қандай», «оны қалай жетілдіруге болады» дегенге білім алу 
арқылы құрмет пен даңққа жету жолын ұсынады. Жүсіп Баласағұн өзінің ту-
ындыларында Алла мен адамның бірегейлігіне терең мән береді. Оның ойын-
ша өзінің сұраныстары мен қажеттіліктеріне орай адамды Құдай жаратқан. 
Егер кейбір сопы ойшылдардың ойынша бұл өмірдегі тыныс-тіршілікке 
жіберген уақытың зая кеткен уақыт деп түсіндірілсе, Жүсіп адам әлемнен ала-
стамай, жер бетіндегі туыстарынан алшақтамай Аллаға қызмет ету керек және 
қайырымдылықпен шұғылдансын деген ой білдіреді. Қайырымдылық бақытқа 
жету үшін керек. Зұлымдық бақытқа жетуге кедергі жасайды, «Жаманаттың 
маңайын да баспасын. Өзің таза, түзу жолмен жүрсеңіз, Бақытыңның бағы сон-
да білсеңіз!» [Баласағұн 1998, 155 б.] деген өсиет айтады. 

Ахзаб сүресінде (33:21) Аллаһ тағала жіберген пайғамбарының мінсіз 
жүріс-тұрысы мен моральды келбетін ерекше атап өтеді. Үлгі ретінде 
көрсетіп, адамдарға оның мінез-құлқы мен ғажайып істеріне еліктеуді 
ұсынады. «Расында сендер үшін, Алладан ақырет күнінен үміттенгендер мен 
Алланы еске алып тұратындар үшін Расулуллада әлбетте тамаша өнегелер 
бар» [Құран Кәрім, 421 б.] дейді. Осыны білетін Екінші ұстаз танымында 
моральды философия – философия мораліне айналады, қоғамның іргелі 
негізі – мораль яғни адамгершілік, ар-ождан. «Әл-Фарабидің адамның діни-
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этикалық түғырнамасына да біржақты қарамағандығын атап өту кажет. Ол 
діннің қоғамдағы адамгершілік, моральдық заң екендігін мойындайды», 
алайда оны тұлғаның өз таңдауына береді. Отырарлық ойшыл Қайырымды 
қала тұрғындарына моральды катеорияларды запы қылып, зорлықпен 
міндеттемейді, керісінше оларға түсінікті болу үшін адамгершілік қағидаттары 
қол жетімді болатындай мораль онтологиясын құруға әрекет жасады. Ұлы 
империялардың күйреуі моральдың құлдырауымен байланысты  екенін 
еске салады. «Көзсіз батырлық ерлікке ұқсас, ысырапшылдық жомарттыққа 
ұқсас, әзілқойлық кішпейілдікке ұқсас, көлгірсу адамдағы адалдыққа ұқсас. 
Осы шеткерліктердің ішінде жаратылысымыз бойынша өзіміздің бейімдірек 
тұратынымыз бар болғандықтан біз бұлардан сақтануымыз керек. Қатерлі 
істің тұсында батылдығымыз жетпей қалушылық, жаратылысымызда өзіміз 
бейім тұратын сараңдық бұған мысал. Біз қандай әрекет, қандай іс істесек 
те, содан рахат табу, соның рахатын көру біздің мақсатымыз болып табыла-
ды деп ұйғарамыз. Сондықтан да, біз өзіміздің барлық әрекетімізбен соған 
жетуге тырысамыз. Адам осы рахаттардан бас тартуға немесе белгілі бір 
мөлшерде соларды азайтуға қабілетті болса, мұның өзі оны мадақтайтын 
мінез-құлықтарға бір табан жақындатады» [Hasan Sahin 2005, 16 б.]. Бұл ту-
ралы баласағұндық ойшыл «қылығы адал, тіліне сай көңілі, мінезі – бай, тілі 
майда болғай-ды» дейді. Белгілі бір әрекеттің артынан әрқашанда тек қана 
рахат немесе тек қана азап келіп туады. Мысалы, денеңді күйдіріп алғанның 
артынан ауру азабы келеді. Тұрақсыздық пен кісі өлтірудің артынан тек 
азапты ғана күтуге болады. Артынша жан азабына соқтыратын абзал істер 
белгілі бір уақыттан кейін рахатқа жеткізбей қоймайды. Және керісінше ар-
тынша рахатқа бөлейтін жаман істер белгілі бір уақыттан кейін қайткенде де 
азапқа апарып соқтыруға тиісті... Білім мен әрекет тән болған түрі – ақырына 
дейін жеткізіліп аяқтаушы әрекет. Егер бұл нәрселерді білудің қасында 
әрекет болмаса онда ол білімде негіз жоқ, мақсат жоқ. «Ақиқатты білу және 
шынайы білім – бұл сөзсіз тамаша нәрсе. Тек тамаша көркемдікке жетуді 
мақсат ететін өнер –философия деп немесе абсолюттік мағынада айтқанда 
даналық деп аталады» [Hasan Sahin 2005, 21б.]. Азаматтық философия екі 
түрге бөлінеді. Оның біреуі арқылы жақсы әрекеттерді тудыратын және осы 
әрекеттердің себептерін анықтау қабілетін тудыратын жақсы әрекеттер мен 
мінез-құлықтарды танимыз. Осының арқасында тамаша нәрселер өзіміздің 
қасиетімізге айналады. Бұл түр мен санат –этикалық өнер деп аталады. Атап 
айтқанда, біз философияның арқасында бақытқа жетеміз, ал оны біз жақсы 
ақыл-парасат арқылы меңгереміз. Махмұд Қашқаридің ойынша қандайда 
болсын тұлғаның сәулетті сұлулығы мен сәні өз болмысын мейлінше көрікті 
етуінде және өзінің жетілуін ақырғы сатыға дейін жеткізуінде. Адамның 
өмір сұру мақсаты ең жоғарғы бақытқа жету болғандықтан ол адами бақыт 
дегеннің не екенін білуі қажет. Ойшыл танымында бақыттың белгісі – білім. 
«Парасатпен жалықпастан үйренсең зор білімді, Көрсетесің дандайсы-
май  сынақта асыл сырыңды. Білімдінің қасына бар күнде, балам, ерінбей: 
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Төмен тұрып үйрен толық тәкаппар боп көрінбей. Білім деген мәуелі ағаш 
өз жемісін береді» деп ойшыл білімді игеруде ынта мен жасампаздық керек 
екенін алға тартады. Танымды кеңейту Қожа Ахмет Йасауи ілімі мен сопылық 
дүниетанымды меңгеру арқылы да белгілі болады. Сопылық ұстанымы адам-
ды жетілдіру туралы идеяларды қалыптастыруда маңызды рөл атқарады, 
өмірдің тосқауылдары мен ғажайып қызығарлық толқуларына  қарамастан, 
жүрек тепе-теңдікті сақтауы керек. Құдайдың сынағын мойымай жеңетіндер 
рухани сезімге жету үшін дағды мен пайымды жетілдіреді, ішкі мазасыздықты 
ұмытып, шошыну мен қапалануды жеңген кезде – Алла пендесін мадақтауға 
ризашылығын білдіреді. Ахмет Йасауидің даналығы Мұхаммед пайғамбардың 
моральдық және рухани қасиеттерімен рухтандырылған, жанашырлық, 
жомарттық, табандылық және шыншылдық танымдарымен жасақталады.
Шындыққа деген сүйіспеншілік әлемнен ауытқуға шақыратын идеяларда 
көрініс тапты. Адамның жаны мен сана-келбеті әртүрлі иллюзиялардан боса-
тылуы керек және адамдар адамгершілік мінез-құлқындағы қателіктер жасай 
алатынның барлығынан бас тартуы қажеттілік, өмірде болып жатқан нәрселер 
– Алладан келеді деген талап бар, ал адам шыдамдылықпен өмір сүруі ке-
рек.Құдайдың сүйіспеншілігімен өмір сүретіндер де Құдайдан күшті ақпарат 
алады. Құдайды сүйетін адам Құдаймен жасырын қарым-қатынаста болады. 
Бұл жағдайды қарапайым адамдар түсінбейді. Құдайдың иммундық жүйесі 
– ғибадат. Адамзат құтқаруға дұға ету арқылы, жоғары санаға қолы жетеді. 
Құдайдың энергиясын табу, заманауи тілмен түсінідіретін болсақ «Құдай 
антеннасын табу» арқылы жастар онымен байланысқа шыға алады. Жастар 
пиғылындағы «антенна үнемі қуат көзіне қосылып тұраса» ол үзілмейтін  
яғни соплық ілімдегі «силсил» (рухани сабақтастықтың үздіксіздік сызығы) 
мәселесіне жақындаймыз.

«Адамзат саяси және экономикалық тұрғыдан қуатты, өз әлемін био, 
экологиялық және технократтық апатқа алып келеді, оның болашағын қалай 
бағдарлаймыз.Техно-өнертапқыштық адамдардың өміріне ғана емес, олардың 
бейсаналық ақыл-ойына да әсер етті. Бүгінгі адамзат өзінің дүниесінің мәнін 
ұмытып кетті, жас ұрпақ Құдайдың аурасын сезінбейді. Өмір сүру фило-
софиясы арқылы өмір сүретіндер – өлместіктің дүниесін жеңе алмайды, 
сондықтан дерексіз әлемде Жаратушыны түсіне алмайды. Олар о дүние әлемін 
қабылдамайды, төрт күндік әлемнен құтқарылуды іздейді және шексіз бақыт 
жолын көксейді».

Түркі ойшылдары өз заманында «қоғамдағы қайта құрылым сұраныстарын 
алдыға жылжытты». Олардың идеялары бүгінгі Қазақстандағы әлеуметтік-
саяси ахуалдан туындайтын мәселелермен үндес. Бұны айтып отырған себебіміз 
жылдар бойы «коммунизм жұмағына» жетеміз деп жүріп өз халқымыздың шы-
найы «жұмаққа» жетелей алатын аса құнды бағалы мұраларын жоғалтып алдық.  
Бұдан былайғы уақыттағы әр адамның рухани өрлеуі – осы құндылықтарды 
қайтадан «тірілту», «жаңғырту» ісімен жапсарлас болуы лазым. Рухани дәстүр 
адамды қайта түлетеді. Оның түп тамырын мораль мен адамның ғасырлар бойғы 
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бақытқа ұмтылу кодексінен іздеген дұрыс. Мораль адамның іс-әрекетіне сүйене 
отырып, ақиқат ұғым бар аймақтарда тез игеріледі. Ол біртіндеп жүйеленіп 
дағдыланып, өз орнын табады. Тоқ етеріне келгенде моральды ұстанғандардың 
барлығы құлықтылық пен өнегелік екі өмірде де нағыз бақыттың кілті деген 
пікірді ұсынады.

Қорытынды
Түркі ойшылдарының ілімі әмбебап құндылықтарды бағалайтын әмбебап 

жоғары мектеп, оларда шексіз қуат көзі бар. Рухтың әлемі азайып, болашақтың 
негізі қалануда. Мұның басты себебі – жаңа ғасыр шетелдік миссиялардың 
ықпалымен ғасырлар бойы қордаланған ұлттық өмір сүру келбетімізге нұқсан 
келтіруде. Жаңа ғасыр адамзат бас тарта алмайтын философиялық санаға 
сүйенді. Оңтайлы құралдың механизмі деп аталатын басқа күштер өздерінің 
басқару жүйесіндегі абайсыздықты ілгерілетіп жіберді, нәтижесі белгілі. 
Даму кезеңінде ойлау механизмін қалыптастыру керек, руханилықты жойып, 
саяси-экономикалық геноцид синдромын адамзаттың үстінен жүргізсе, онда 
болашақ ұрпақтың санасы қалай толық болмақ. Жас ұрпақтың болашағына – 
наркобизнес, адам саудасы, химиялық-лазерлік қарулар, экологиялық бұзылу, 
табиғи апаттар, ұлттық қақтығыстар, саяси зорлық, ортадан тітіркену, күрделі 
аурулар, классикалық жыныстық қатынастың өзгеруі, некесіз туған нәресте, 
мутацияның пайда болуы басқа да толып жатқан кеселдер ұсынылады. Адам-
дар бүгін қымсынбай ерікті өмір сүруді жұқтырды, таяу болашақта ол күшейе 
түседі. Адамның өзін-өзі тануы қалай игеріледі деген сауалнамаға атам заманда 
белгіленген Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашқари туындыларындағы 
кемел адам топтамасы мен Йасауи хикметтеріндегі нақты теориялық білім 
жүйесі «хәл ілімін» қолдануға болады. Өзін-өзі тану үшін – нәпсімен күресуді 
дағдыландыру, ғибадат ету арқылы құдіретті күштерді жандандыру қажет, 
жүрек көзін аша отырып, өзін-өзі бағалау сезімін ояту мен мейірімділік әлеміне 
және оның зайырлы істеріне кірігу өте-мөте төтеншелік іс. 
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Резюме
Кабылова А.С., Рашимбетов Р.Т., Шағырбай А.Д., Калдыбеков Н.С. Для моти-

вации к получению грамотного религиозного образования в качестве источника ис-
пользовать познания тюркских мыслителей и связать с современными ценностями

В статье представлены многие факторы обсуждения мировоззренческих данныхмолодежи 
в направлении религиозного обучения и  инклюзивного обучения, а также создания безопас-
ного пространства, которое не противоречит основной национальной программе образования. 
Коллекция религиозных взглядов рассматриваются в контексте светской этики нейтрально от 
тенденций переоценки. Сочетая источники сформированных догм, обычаев и традиций, свя-
щенные книги, научные труды или вопросы веры с современными ценностями мы анализиру-
ем множество «ингредиентов»различных организованных мировоззрений, рассматривая ин-
дивидуальное мировоззрение каждого человека как небольшой объект, который создает мир. 

Ключевые слова: Ислам, этика, мотивация, Тюркские мыслители, гуманизм эписте-
мология, философия, религии.

Summary
Kabylova A.S., Rashimbetov R.T., Shagyrbay A.D., Kaldybekov N.S. To Motivate 

People to Get a Competent Religious Education, use the Knowledge of Turkic Thinkers as 
a Source and Link it with Modern Values

The article presents many factors in the discussion of young people’s attitudes towards 
religious education and inclusive learning, the creation of a safe space wich does not conflict with 
the basic national educational program. The collection of religious views seen in the context of 
secular ethics neutrally from re-evaluation trends. Combined sources of dogmas, customs, and 
traditions, sacred books, scientific books or belief issues with modern values we analyze many 
«components» of different organized worldviews, looking at the worldview of each person as a 
small object wich creates the whole world. 

Keywords: Islam, Ethics, Motivation, Turkic Thinkers, Humanism, Epistemology, 
Philosophy of Religion.
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