
2 (60) 2014 | Адам әлемі      1

2 (60)·2014

ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ-
ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖУРНАЛ

ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-
ГУМАНИТАРНЫЙ ЖУРНАЛ

1999 ж. шыға бастады

Тiркелген куәлiк № 13395-Ж 
Қазақстан Республикасының 

мәдениет және ақпарат 
министрлiгi 

Ақпарат және мұрағат комитеті
22.02.2013 ж. берген 

Редакция алқасы

Н.Л. Сейтахметова (бас редактор)
А. Сағиқызы (бас редактордың 
орынбасары)
К.Н. Бурханов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
Б.Г. Нұржанов
З.К. Шәукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова (жауапты хатшы)

Редакционная коллегия

Н.Л. Сейтахметова (главный 
редактор)
А. Сагиқызы (зам. главного 
редактора)
К.Н. Бурханов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
Б.Г. Нуржанов
З.К. Шаукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова (ответ. секретарь)

Регистрационное свидетельство 
№ 13395-Ж выдано Комитетом 

информации и архивов
Министерства культуры и 
информации Республики 
Казахстан 22.02.2013 г.

Издается с 1999 года

 Адам 
әлемі

Халықаралық редакциялық кеңес 
Международный редакционный совет 

Нысанбаев А.Н. (кеңес төрағасы, Қазақстан)
Фиерман У. (АҚШ)
Халилов С. (Әзiрбайжан)
Мехди Санаи (Иран)
Жумагулов М. (Қырғызстан)
Зотов А.Ф. (Ресей)
Лекторский В.А. (Ресей)
Малинин Г.В. (Ресей)
Нечипоренко О.В. (Ресей)
Тощенко Ж.Т. (Ресей)
Кенан Гюрсой (Түркия)
Шермухамедова Н.А. (Өзбекстан) 



2     Адам әлемі | 2 (60) 2014

МАЗМҰНЫ                      ●                    СОДЕРЖАНИЕ

ҚазаҚ мәдениеті мен дәстүрі   ●   КазахсКая Культура и традиции

Әлжан Қ., 
Ошақбаева Ж.

Жыраулар шығармашылығындағы этикалық 
ұғымдардың өзектіленуі.......................................................................... 3

Нуров М. Қазақ зиялыларының діни дүниетанымы 
және оның мәні мен маңызы....................................................................... 14

Қоңырбаева К. Қытайдағы қазақтардың құндылықтар 
жүйесіндегі жаңғырулар...................................................................... 20

Батыс философиясы: жаңа түсіндірмелер ●  западная философия: современные интерпретации

Колчигин С. Мартин Хайдеггер: онтология ускользающего света........................ 28
Алейник Р. Концепция Альфреда Адлера – модификация фрейдизма?.............. 37
Альмуханов С.,
Кулумжанов Н.

Корреляция бытия и сущего  в экзистенциализме 
М. Хайдеггера....................................................................................... 48

Философия және адамның өмірліК әлемі  ●  философия и жизненный мир человеКа

Сартаева Р. Философия робототехники: к вопросу о духовной 
сущности человека........................................................................................ 54

Швыдко К. Интердисциплинарность в музыковедении 
как философия сопричастности.......................................................... 67

исламтану және жаңазаманғы ислами таҚырыптар   ●   
исламоведение и исламсКие темы современности

Қаратышқанова Қ., 
Ташимов М. Исламдағы дін және фәлсафа байланыстарын шолу......................... 72

Аймухамбетов Т. Религия как регулятор духовных интенций....................................... 77
Moldakhmet B. Hanafi madhab in religious transformation of Kazakhstan’s society..... 82
Samadov E. Islam in Azerbaijan................................................................................. 89
Адилбаев А. Ханафи мәзһабының үкім шығаруда қолданған «истихсан» әдісі... 101

мәдени-өрКениеттіК КеңістіКтегі түрКі әлемі  ●  
тюрКсКий мир в Культурно-цивилизационном пространстве

Барлыбаева Г. Түркі философиясында екі дүниетанымдық ағымды зерделеу 
аясындағы Жүсіп Баласағұн көзқарастары........................................ 109

саясат. мәдениет. Қоғам  ●   политиКа. Культура. оБщество

Курганская В., 
Дунаев В.

Состояние и тенденции развития гражданского 
общества в Казахстане.......................................................................... 119

Алтаев Ж., 
Токтаров Е.

Сетевые сообщества как перспективные агенты 
социализации казахстанской молодёжи............................................. 128

Сейдуманов А. Особенности становления парламентаризма 
в Республике Казахстан и Кыргызской Республике в 1990-е годы.... 135

Нарбекова Г. Государственная молодёжная политика: 
цели, задачи, направления.................................................................... 146

Ешпанова Д.,
Биекенова Н.

Идейно-ценностные и политические ориентации 
казахстанской молодежи....................................................................... 154

Ақын Б. Жапонияның мемлекеттік қызметін реформалау: 
мәселелері мен болашағы..................................................................... 164

мерейтойлар. мезгілдер. оҚиғалар  ●   юБилеи. даты. соБытия

Уважаемый Мухтарбек Сейд-Алиевич!..................................................................................... 169
Құрманғалиева Ғ.      Қазақстан жолы-2050: заңшығарушылармен бірге талқылау............ 170
Юбилейная конференция........................................................................................................... 175

Біздің авторлар ● наши авторы

Философия. Наука. Личность



14     Адам әлемі | 2 (60) 2014

ӘОЖ 28-335

Мархабат Нуров – Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университеті (Алматы)

ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ДІНИ ДҮНИЕТАНЫМЫ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ

Аннотация. Зиялылар қауымы әрқашан да өзінің ықпалын халық санасы мен 
келешек ұрпақтың тағдырын шешуге жұмсады. Діни құндылықтарды сақтауда, 
оларды дұрыс ұғынуда зиялылардың көзқарастарын қарастыру біздің заманы-
мызда өзекті мәселелердің бірі. Солардың ішінде қазақтың көрнекті ағартушы-
зиялылары Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп және Ғұмар Қараш көзқарастары қазіргі таңда 
өз маңыздылығын жойған жоқ. Сондықтан даналар дүниетанымының мәнін жете 
түсініп, оны бүгінгі қоғамдағы проблемалы мәселелерді шешуде қолдануға болады.

Түйін сөздер: руханилық, дін, ислам, жәдидшілдік, діни ағартушылық 
көзқарас, діни таным, діни сана.

Қазіргі замандағы саяси-әлеуметтік, руханияттық қатынастардағы 
Қазақстан қоғамы үшін маңызды болып отырған мәдени, діни, сана-сезімнің 
қалыптасуы – құндылықтық, дәстүрлі қатынастардың ортасында қоғамның 
бірқалыпты, өзіндік даму үрдісімен жүруге жағдай туғызу болып табыла-
тын негізгі фактор. Әрбір азаматтың, оның ішінде Қазақстанның өркениетті 
елдер қатарына қосылу мақсатында халықты кешегі қазақ зиялыларының 
танымындағы ерекшеліктерді, мұра етіп қалдырған асыл қазыналарын 
зерделеу біздің заманымызда проблемалық мәселеге айналып отырған 
діни қатынастарды реттеуде өзінің толықтай әсерін бере алмаса да, белгілі 
дәрежеде Қазақстан қоғамындағы діни мәселелерді олардың діни танымы 
арқылы танып, бізге қалған бұл мұрадан алатын әсеріміз мен тиімді жағы 
көп болады деп ойлаймыз.

XX ғасырдың басында қазақ қоғамындағы діни ағартушылық көз-
қарастарымен ерекше көзге түскен Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр-Жүсіп 
Көпеев, Ғұмар Қараш шығармашылықтарында исламдық рухани негіздер, 
оның ішінде ханафилік мәзхабтағы сунниттік бағыт айқын басымдық та-
нытады. Діни танымы рухани қазынаға бай тұлғалар дүниетанымының 
қазіргі заманның рухани саласына ықпалы олар қалдырған асқақ мұраның 
қаншама уақыт өтсе де өзекті екендігін көрсетеді.Қазақ халқының тари-
хында XX ғасырдың басы айрықша күрделілігімен, сансыз оқиғалардың 
шиеленісуімен, ұлттық сананың оянуымен ерекшеленеді. Осы тұста қазақ 
даласында зиялылар қауымы өкілдерінің қазақ баласын азаттыққа бастаған 
бір топ қайраткерлерінің ой-пікірі мен іс-әрекеті жарқырап көрінді. Бұл кез 
қазақ даласындағы хандық билік ыдыраған, билер институтының қадірі 
кетіп, орыс сотына қараған, дәстүрлі тіршілік қалпы мен өмір салты елеулі 

Қазақ мәдениеті мен дәстүрі
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өзгеріске ұшыраған, ұлттық рух бәсеңдеген, діні мен мәдениетіне, тұтастай 
халық болуына қатер төнген бір заман болды. 

Жиырмасыншы ғасырдың басындағы қазақ ойшылдарының көзқарас-
тары терең демократиялық және гуманистік сипатта болды. Олардың шы-
ғармаларында жалпыадамзаттық маңызға ие философиялық мәселелер 
– адамның болмысы мен еркіндігі, өмірдің мәні, дін мен білімнің арақаты-
насы, ғылым және өнер, руханилық т. б. баяндалды. Мәселен, Ғұмар 
Қараштың ойынша адамның күші оның руханилығында, адамшылығында, 
ал адамшылықтың көзі – дінде. Ғұмар иман мен ұятты бір негізде 
қарастырады:

Тұрады ұят тұрған жерде иман 
Әдебі пайғамбардың бұған илан [1, 125 б.].

Иманның адам бойындағы бар екендігі, оның ұятының дәрежесінде. 
Иманы берік халықтың рухы да мықты болатынын, имансыздық, ұятсыздық 
дінсіздікке апаратындығын ойшыл баса айтады. Ойшыл танымындағы 
ұяттың діндегі айрықша орын алатындығын баса айтып отыр. Бұл – 
қазіргі біздің қоғамымыз батыс өркениетінен алған ұлттық игіліктерге сай 
келмейтін кейбір қасиеттерді, ұятсыздықты ту еткен кейбір буын өкілдері 
үшін назар аудартатын құндылықтық дүние. Ал біздің жағдайымызда өз 
зиялыларымыздың танымындағы алдыңғы қатарлы үлгілерді пайдалануы-
мыз қажет, оны ұрпақ тәрбиесінің мәйегіне айналдыру зор маңызға ие. 

Зиялылардың ғылыми немесе діни танымынан біз мұсылмандық қа-
сиетті кітаптармен арадағы өзара байланыстың бар екендігін байқаймыз. Ді-
ни құндылықтар мен діни білімдердің маңыздылығын жан-жақты меңге-
ре отырып, қазақтың дінтанушы зиялылары – Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп 
Көпеев, Ғұмар Қараш танымдарында олар өзіндік руханияттық арнаны 
ұсынған болатын. Сондықтан, ойшылдардың осы мәселедегі діни танымға 
қатысты пікірлерінің қазіргі заман үшін маңыздылығы орасан.  

Даналар бір Жаратушы иенің бар екеніне сену керектігіне шақырған, 
бірақ сену үшін тану керек болғандықтан, тану үшін ғылымды басты 
нысанаға алған. Шәкәрім де, Ғұмар да, М.Ж. Көпеев те сенімнің ғылыми-
рационалды болғанын қалаған.

Бұл ойшылдар Алланы ғылым арқылы тануға шақырған және оны 
өз дүниетанымының негізгі өзегіне айналдырған. Мәселе Жаратушыны 
қалай тануда болып отыр. Жаратушыны тану дегеніміз ақиқатты тануға 
ұмтылу. Ал ғылым болса, дәлелді талап етеді. Алланы ғылым арқылы 
тануға ұмтылған Маржани мен Абайдың дәстүрін жалғастырған ойшыл-
дың қатарына Шәкәрім Құдайбердіұлы, М.Ж. Көпеев пен Ғұмарды 
жатқызамыз. Себебі өз заманында ескішілдікпен күрескен дара тұлғалар 
осы жаңашылдықты қолдаған болатын. Сондықтанда діни құндылықтар 
мен даналардың дүниетанымының бірлігі ақиқатты тануға бастар жол-
да негізгі нысана бола алады. Шәкәрім де, М.Ж. Көпеев те, Ғұмар да, өз 
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заманының осындай дана ойшылдары болғаны анық. Олар ақиқатты тану 
жолында жан бостандығының негізін күйттей отырып, иман жолында берік 
тұру арқылы неге сенсе де ғылыммен тануды басшылыққа алған. Осы 
үрдісті халқына ұсынған. Осы жолда хакімдердің ұстанған бағытының 
халық үшін атқаратын қызметі мол. Ойшылдар ұстанған дініне жай сену-
мен ғана шектелмеген, оны ғылым арқылы тануға ұмтылған.

Зиялылар жиырмасыншы ғасыр қоғамының тегеурінді мәселелерін ба-
рынша көтеріп қоғамды жетілдіруге ат салысқан дара тұлғалар. М.Ж. Көпеев 
қоғамда орын алған әділетсіздіктің шығу себебіне терең бойлай білген. 
Ол «әділ биде аға жоқ, тура биде туған жоқ, туғанына бұрған биде иман 
жоқ», – деуші еді. Осы күнде он екі пәнді жетім қылып, құранды бастан 
аяқ жад біліп, қажыға он екі барып келсе де, аузынан шыққан сөзі далаға 
кетпей, орынға келу қайда. Алдына жүгініске келген жаннан бір жанның 
көңілі жадырап қайтпайды, қайта шариғатқа саламыз деп алдына келсе, 
пәлеге қалғаны даулары бұрынғыдан зорайып, сотқа берісіп, үлкен орал-
мас тұманға айналып кетеді. Міне, бұрынғылардың ақ жүрек екенін, бұл 
замандағылардың қара жүрек екенін мұнан байқаңыздар», [2] – деген пікірі 
көп нәрсені аңғартады. 

Мәшһүр Жүсіп өзінің 1890 жылы «Дала уәләяты» газетінің алтыншы 
және жетінші сандарында жарияланған «Баянауылдан» атты мақаласында 
дін мен ғылымның кереғарлығы туралы, ислам дінінің білім алуды, әсіресе 
әйелдердін білім алуын шектейтіндігі жөніндегі әр алуан стереотиптер мен 
штамдарды теріске шығарады. Мал жиюдан басқа өнерге құлықсыздық таны-
та бастаған қазақты мұсылманша болсын, орысша болсын, ғылым үйренуге 
шақырып, аталмыш мақалада былай деп жазады: «Мал жиып бай болуды 
ойлама. Ғылым үйреніп, білгіш болуды талап қыл. Неге десен, ғылым – 
пайғамбардан қалған мұра. Мал қарау – байдан қалған мұра. Малды кісінің 
дұшпаны көп болады, ғылымды кісінің досы көп болады. Мал жұмсай 
бастасаң, таусыла бастайды, ғылым жұмсай бастасаң, артылып, үсті-үстіне 
көбейе береді... Мал біткен кісі мұрнын көтеріп, тәкаппарлық кыла бастайды. 
Ғылымды болған кісілер өзін өзі төменшікке алып, кішік көңіл болады» [3]. 
Ойшылдың бұл өсиеті қазіргі уақыттарын зая кетіріп, атаққұмарлықтан жа-
рыс ұйымдастырып жүрген, аз оқып көп білдім дейтіндерге және ғылымды 
саудаға айналдырып, оның парқын білмейтіндерге сыни көзқарас пен тура 
жолды таңдауды үйретеді. Қазіргі кезеңде қазақ ғылымы дамып келеді, де-
генмен оның дамуына үлес қосатын азаматтар осы зиялылар танымынан 
нәр алғандар. Әйтпесе, даналар өсиетін бойына сіңіріп өспеген тұлғадан 
шынайы ғалым шықпас еді. Қазақстанның тәуелсіздік алуы барысында 
рухани ахуалдың өзгеруі – қазақтың діни ғұламаларының, оның ішінде, 
Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Ғұмар Қараштың мұрасы сияқты мәдени 
құбылыстың сарқылмас кенін ұғынуға және мүлдем жаңа түсініктер мен 
парадигмаларды ашу мүмкіндігіне ықпал етеді. Дүниетанымдық бағдарлар 
мен қондырғылардың өзгеруі, маркстік догмалар және стереотиптермен 
қоштасу мұсылман мәдениеті феноменінің өзін қайта бағалауға, дәстүрлі 
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мәдениеттің жаны мен жүрегі – ислам екендігін бекітетін айғақты түсінуге 
итермелейді.

Кеңес дәуірінде біз түсінбеушілікпен теріске шығарған қазақ рухания-
тының көрнекті өкілдері Ғұмар, Шәкәрім, М.Ж. Көпеевтер дәл осы ислам 
мәдениеті мен руханилығы идеяларын жақтады, ақыл мен ғылым адам 
үшін Жаратушыны ұғынуға жол ашады деп есептеді. Қазіргі құбылмалы 
әлемде ислам мәдениеті мен философиясының негіздерін теориялық негізде 
тереңірек зерттеу, әлемдік діндердің бірінен саналатын исламның рухани-
адамгершілік қуаты мен гуманистік бағытын айқындау ерекше маңызды 
мәселе екендігі анық. Тек осы арқылы ғана рухани жаңғыру, халықтардың 
өзара түсіністігі мен өзара келісімділігі басты нәрсе болып саналатын 
исламның ұстындарына надандық пен ластықтың, зұлымдық пен зорлыктың 
қайшы келетінін дәлелдеуге болады. Бүгінгі күні қазақстандық ғалымдарға 
бұрынғы идеологиялық таңбалардан арылып, қазақ ойшылдарының 
шығармаларына және оның мәдениетке қоскан үлесіне жаңаша көзқараспен 
қараудың мүмкіндігі туды, әрі ол мүмкіндіктер жүзеге асу үстінде.

М.Ж. Көпеевтің пікірінше, әр адамда жамандыққа да, жақсылыққа да 
ерік берілген. «Оның ойынша, Алла адамды жаратқан кезде оған бостан-
дық пен еркіндік сыйлаған: «Жаратуын өзі жаратса да, билігін, ерік 
ықтиярын мақлұқтарына берді». Бұл бір ойдың келесісін жоққа шығару 
емес. Мұнда әрекет пен қылықтардың мәні тек қана олардың себебіне бай-
ланысты пішілмейтіні, сондай-ақ олардың салдарының жауапкершілігі мен 
салмағына да байланысты екені айтылады, сондықтан акцент адамның еркін 
таңдауына койылады. Жоғарыда айтылғандарды қортындылай келе қазақ 
ойшылдарының еркіндік пен тағдырды Құдайдың сыйы деп санағанын, 
бірақ ол бұл екі түсінікті теңдестірмегенін айтуға болады. Бостандық руха-
ни ортада тағдыр ішінде жақсылық пен жамандықты таңдау кезінде пайда 
болады» [4], – деп түйіндеген ойлар да оның айғағы.

Экстремистік көңіл-күй біздің елімізде жатжерлік діни ағымдар тарапы-
нан байқалып отырғандығы мәлім. Әсіресе, төзімсіздігімен ерекшеленетін 
шетелдік түбірге ие кейбір ислам жамағаттарының әсері аңғарылады. Бұл 
жастар арасына таралып отыр. Атын атап, түсін түстемесек те, жалпы 
жұртшылыққа белгілі бұл кері ағымдар рухани ізденіс үстіндегі жастардың 
дүниетанымдық мәдениетінің қалыптаспағанын пайдаланып, олардың 
кез келген жас адамға тән болып келетін рухани ізденістерін, кейде, тіпті, 
әлеуметтік-материалдық мұктаждықтарын пайдаланып, студент-жастар 
шоғырланып орналасқан жерлерде тікелей уағыз арқылы немесе интер-
нет ресурстары арқылы оларды өз қатарына тартып алуда. Нәтижесінде 
көптеген қазақ баласы халқымыздың ғасырлар бойы ұстанып келген 
ханафиттік дәстүрлі исламнан жеріп, қоғамнан, мемлекеттен, тіпті отба-
сы мен құрбы-кұрдастарынан оқшауланып, мақсаты күмәнді жатжерлік 
ағымдардың қатарын толықтырып, өздері байқамай сыртқы ықпалды 
күштердің геосаяси ойынының құрбанына айналып кетуде. Осының сал-
дары діни білімнің таяздығынан, ата-ана тәрбиесінің немқұрайлылығынан 
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деп ойлаймын. Бұл тек бірнеше ғана мысал. Оның себеп-салдарын жан-
жақты қарастыруға болады. Заңмен дінге қатысты қатаң саясатты бекітіп 
тастаудың да қаупін ескерсек, біздің мақсатымызда зайырлы қоғамымызда 
барынша конституциялық құқықтарын сақтай отыра, халықты діни ағарту 
мәселелеріне көңіл бөліп, оның неғұрлым дұрыстығын қадағаласақ, 
соғұрлым жақсы нәтижені аларымыз анық.

Қазақ зиялыларының көрнекті өкілдері – Абай Құнанбаев, Ыбырай Ал-
тынсарин, Шәкәрім Құдайбердіұлы, М.Ж. Көпеев, Ғ. Қараш қазақ қоғамы 
дамуының, тарихи талабынан туған жандар. Дін мәселесінде олардың 
көптеген ұқсастықтары болғанымен, шешу амалдарында әрқайсысының 
өз жолы болды. Қазіргі аумалы-төкпелі замандағы ауытқуларға қарсы тұра 
алатын іс-шаралардың бірі – ол ғасырлар бойы жинақталған мәнді қазына 
жалпыадамзаттық, халықтык, ұлттық игі қасиеттер, мәдени жене руха-
ни дәстүрлерді кеңінен игеру. Елдің елдігі де, халықтың өзі қастерлейтін 
асыл қазыналары – тілі, діні, діни санасы, діни танымы, әдет-ғұрып, сал-
ты, дәстүрі сол игі қасиеттердің болмысына сай келуге тиісті және оның 
көмегімен ұлт бірегейлігі жүзеге асады.

Рухани дәстүрлеріміздің халық жадында ескірмейтін асыл мұралары 
секілді діни сенім де халықтың рухани қазынасын құрайды. Діннің 
міндеті, егер ол шын мәнінде халықтың қажетіне қызмет ететін дін бол-
са, жұртшылықты құдайға күні-түні құлшылық жасап жанға сауға сұрауға 
жұмылдыру емес, еркін өмір сүретін қоғамдастық құруға бағыттау. Ұлттың 
осындай ұлы мүдде жолындағы ұмтылысына, талпынысына тіреу болатын 
танымдық нұсқалардың бірі діни сана және діни таным болып табылады.

Қоғамдық санада орын алып отырған жағдай халықтың рухани 
дәстүрінде, діни тағылымдарында қалыптасқан құндылықтар жүйесін 
қайтадан ой елегінен өткізуді талап етеді. Негізінен кез келген қоғамның 
ұлттық рухани өресі салт-дәстүрдің, әдет-ғұрыптың, діни болмысының 
орнықтылығымен, яғни, ұлттық менталитетінің дәрежесімен өлшенуге 
тиісті. Бұл орайда, қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен діни наным-
сенімдері ұдайы қоғам мүддесімен үндесіп, өмір салтын, тіршілік болмы-
сын шыңдауға қызмет етіп отырды. Әрбір кемел мәдениетте дәстүрлілік 
пен жаңалық бірге жүреді. Қазіргі таңдағы күн сайын өзгеріп отырған 
саяси-әлеуметтік, мәдени-ақпараттық, халықаралық және аймақаралық 
қатынастардың ішіндегі дін мәселесі де өз маңыздылығын жойған емес. 
Дегенмен, бұл қазақ даласынан тайсалмай шыққан Шәкәрім, М.Ж. Көпеев, 
Ғұмар Қараш сынды ойшылдарымыз қылышынан қан тамып тұрған зама-
нында еш нәрседен шімірікпей, сүбелі шығармаларды жазып қалдырған. 
Осындай дара тұлғалы азаматтардың әрбір шумақтағы ойына жете зер са-
лып, қастерлей алмасақ, бүгінгі егемендікке қол жеткізген ұрпақ тарапынан 
кеткен кешірілмес қателік болып табылады. 

Зиялылардың адамдық болмысын, жұртына сыйлы болған атағын, тарт-
қан азабын, кешкен зардабын ескерген төл тарихымыз бен ұлттық рухания-
тымыздан бүгінде ешкім бөліп жара алмайды, себебі олар халқымен біте 
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кайнасып кеткен ерен тұлғалар. Дана Шәкәрімнің баласы Ахат әкесі туралы 
былай жазады: «Шәкәрімнен артық адал адам жоқ болатын. Ол өмірінде 
балағат сөздер білген жоқ. Бірде бір адам оған ренжіп кеткен емес. Мен 
оның ұрыларды қолынан жетелеп жүріп ұрлықтан бас тартуға үйреткенін 
көзім көрді» [5]. Осындай тұлғалық қасиеті гуманистік сарындарға толы 
тұлғалар туындыларынан алатын пайдалы бағдарымыз мол болмақ. Дана-
лар танымынан біздің аңғаратынымыз қашанда халқының басына қандай 
күн туса да, рухани жағынан кемелденуге шақырғандығында болып отыр. 
Сондықтан да халқымыз әр заманының кесек тұлғаларының өзін, олардың 
қыл қаламынан туындаған шығармасын, сол шығармасының өзегіне 
айналған өміршең идеяларын қашанда қастерлеген. 

Қорыта айтқанда, қазақтың зиялыларының сарқылмас қазынасы – 
шығармашылығы мен оның дүниетанымындағы діни танымы мен діни сана 
мәселелері ғасырлар мен уақыт өтсе де өз құндылықтық байлығын жоғалтқан 
емес. Дарын иелерінің мол мұрасын зерттеп, оның қыры мен сырын ашуда, 
қазіргі дамып келе жатқан ғылымдардың көп салаларында қолданысқа ие бо-
лып, жалпы қазақ мәдениетінің әрі қарай дамуына өз ықпалын тигізбек. 
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Резюме

Нуров М.М. Смысл и значение религиозного мировоззрения казахской 
интеллигенции

В статье автор раскрывает особенности религиозных взглядов представителей 
казахской интеллигенции в начале ХХ в. Вместе с тем, показывает значение их на-
следия для укрепления духовных ценностей современного казахстанского общества. 

Summary

Nurov M.M. The Meaning and Significance of Religious Worldview of Kazakh 
Intelligentsia

In his article the author discloses features of the religious views of representatives 
of Kazakh intellectuals at the beginning of XX century. At the same time shows the value 
of their heritage to strengthening of spiritual wealth of contemporary Kazakh society.

М. Нуров. Қазақ зиялыларының діни дүниетанымы және оның мәні мен маңызы


