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ӘОЖ 297.1

Затов Қ.А.,1 Исмаил Н.О.2

1,2 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ РАДИКАЛДЫҚ ИДЕЯЛАР МЕН 
ӘРЕКЕТТЕРДІҢ ҚАЙНАРЛАРЫ МЕН СЕБЕПТЕРІ

Аннотация. Қазіргі таңда діни радикализм, экстремизм және терроризм 
ұғымы тек қана мұсылмандарға ғана қолданып жатыр. Соның арқасында Ислам 
діні жайлы дұрыс емес түсініктер бүкіл дүние жүзінде байқалып жатыр, сондай-
ақ жалпы дүниежүзілік қоғам үшін де – ең маңызды мәселелердің бірі болуымен 
негізделеді. Соған байланысты сол себептердің қадан, қалай шығу жолдарын, 
себептерін қарастыруда. Бірақта, олардың әрекеттерін зерделеп қазіргі кезде 
түсіндіру әлем халқына қиын түсуде. 

Түйін сөздер: ислам, діни радикализм, саясат, діни экстремизм, діни фана-
тизм, лаңкестік, зайырлылық, жихад.

Қазіргі таңда еліміздің әлеуеті артып, қоғамдық-саяси және әлеуметтік-
экономикалық салаларда жетістіктерге жетіп, әлемдік саясат алаңында 
беделінің өсуіне елдегі ішкі тыныштықтың ықпалы мол. Күн сайын 
түрлі елдердегі ұлтаралық, дінаралық алауыздықтар, түрлі лаңкестік 
әрекеттер мен діни экстремисттік топтардың әрекеттері орын алып отырған 
жағдайлармен салыстыра келе ел ішіндегі тыныштық еліміздің басты 
жетістіктері екендігін мойындауға болады.

Сонымен қатар, еліміздің қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің біріне 
айналып отырған діни экстремизм, діни лаңкестік секілді көріністер орын 
алып отырған мемлекеттермен шектесуі мемлекетіміздің аталған мәселеден 
оқшау қалмайтындығын көрсетеді.

Сол себепті, псевдоисламдық ағымдардың радикалды идеяларын, 
нақты нені көздейтінін ашып көрсету, оның алдын алу жұмыстарының 
негізгілерінің бірі болып табылады.

«Радикализм» латынның «radix» «түбір, тамыр» деген сөзінен шыққан. 
Термин саясатқа қатысты пайда болған. Радикализм қоғамда қалыптасқан 
әлеуметтік-саяси жүйемен келіспей оны түбірімен қайта жасауды ұсынушы 
– саяси топ. Сондай-ақ, діни радикализм өзге де «діни фундаментализм», 
«діни фанатизм», «дін экстремизм» секілді лаңкестік әрекеттерге қатысты 
қолданыла бастады. Радикализм терминінің дінге қатысты қолданыла ба-
стауы қоғамда қалыптасқан жүйемен келіспейтін дін атын жамылған 
топтардың пайда болуымен байланысты пайда болды. Бұл термин діни 

Религия в современном мире: трансформация и традиции ҚАЗАҚШАҒА АУДАРУ
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ағымдардың өз көзқарастарын жүзеге асыруда радикалды тәсілдерді қол-
дануға ұмтылыстары мен олардың діни идеологиясының да осы бағытта 
екендігін көрсету үшін айқындауыш термин ретінде қолданылды [1].

Экстремизм сөзінің мәні мен мағынасы. Дін – белгілі бір қауымның, 
ұлттың немесе тұтас халықтың ішкі рухани сұранысына жауап бере оты-
рып, дүниетанымы мен өмірлік ұстанымын, сол халықтың салт-дәстүрін 
қалыптастыруда үлкен рөлге ие. Дін жекелеген адам өмірі мен тұтас 
қоғамды үйлестіре білуде маңызды функцияны атқарады. 

Тарих қойнауына көз жіберсек археологиялық қазба жұмыстары 
көрсеткендей ерте дәуірлерде Тигр мен Ефрат, Ніл , Ганга, Хуанхэ өзендері 
мен аңғарлары бойын мекен еткен алып өркениеттердің қай қайсысында бол-
масын дінге деген сенім болған. Өмірдің бастамасы деп бір ел күнге табын-
са, енді келесі бір өркениет иелері отқа, табиғат пен тылсым құбылыстарға 
бағынған. Дегенмен әр ғасырлардың қоғам дамуының қай саласында бол-
масын өзіндік өзекті мәселелері де жоқ емес. 

Бүгінгі таңда ХХІ ғасыр саяси-әлеуметтік жағдайдың жақсарып, эконо-
мика мен жаңа технологияның қарыштап дамуы мен қатар, шешімін табуы 
тиіс өзіндік мәселелерге де толы. Сол өзекті мәселелердің бірі барша әлемді 
алаңдатып отырған, кез келген орта мен қоғамға үлкен қауіп төндіруден 
таймайтын экстремисттік ұйымдар және олардың қаруы күшті идеология-
сы болып отыр.

Экстремизм (лат. Extremus – «шеткі») – адамның басқа түсініктерді, 
сенімдерді, дәстүрлер мен құндылықтарды қабылдамауға түрткі болатын 
белгілі бір сенімдер мен шектен тыс радикалды көзқарас жолын ұстануы [2]. 

«Экстремизм» сөзінің ең жақын синонимі «радикализм». Бұл сөз де жа-
нама түрде мейлі дінде, мінез-құлықта, пікірде болсын, қалыпты, дұрыс деп 
қабылданған деңгейден ауытқу. Экстремизм жалпы түрде ешбір мөлшерді, 
тәртіпті мойындамайтын, өзінің шектен шыққан пікірі мен іс-әрекеттері 
арқылы ерекшеленген адамдарды білдіреді.

Экстремизм көріністері әр түрлі болғанымен оларға төмендегідей ортақ 
белгілер тән:

1. Діни экстремизм – мемлекеттік құрылымды өзгертуге бағытталған 
(билікті күшпен басып алу да бар) әрекет, мемлекеттің аумақтық тұтастығы 
мен егемендігін бұзу. Саяси мақсаттардың соңына түсу – діни экстремизм-
нен діни-саяси экстремизмді ажыратуға мүмкіндік береді.

2. Діни-саяси экстремизм діни жорамал, не ұрандармен көмкерілетін 
немесе тасаланатын саяси әрекеттің заңға қарсы түрі болып есептеледі.

3. Өздерінің мақсаттарына жету үшін күресудің күш қолданатын тәсілі 
– діни-саяси экстремизмнің ерекшелігінің қыры. 

Діни-саяси экстремизм әлеуметтік-саяси мәселелерді шешу жолында 
келісімге, ымыраға келу, тіпті бітімгершіл мүмкіндіктерді теріске шығарады. 

Затов Қ., Исмаил Н. Қазіргі заманғы радикалдық идеялар мен әрекеттердің қайнарлары...
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Діни-саяси экстремизмнің жақтастары, бірдей сенімдегілерді қосқанда, 
бұлардың саяси көзқарастарын ажыратпайтындардың бәріне қатынасы 
өрескел төзбестікпен айрықшаланады. Олар үшін ешқандай да «саяси 
ойын ережелері», рұқсат етілген мен етілмегенінің шекарасы болмайды. 
Мемлекеттік институттармен майдандасу – олардың мінез-құлқының стилі. 
Әлемдік діндер үшін, негізі қаланған болып табылатын «алтын аралық» 
пен «олар сенімен сондай қатынаста болатындай ету үшін, өзгелерге өзің 
қаламағандай қатынас жасама» деген қағидалар жоққа шығарылады. Олар-
дың қоймасында бос сөздермен келіп тоғысатын күштеу, өрескел қаталдық 
пен озбырлыққа ұмтылушылық басты нәрселер болып табылады. 

Сонымен, саяси ортада пайда болған экстремизм – саяси экстремизм, 
ал діни ортада пайда болған экстремизм – діни экстремизм деп аталады. XXI 
ғасырдың соңғы жылдарында діни ұғымдар мен сенімдерге негізделген діни 
экстремизм қанатын кең жайып келеді. Діни ілімнің кейбір қағидаларын 
бұрмалай отырып барынша өз мүдделеріне пайдалану діни экстремисттік 
топтар мен ұйымдарға тән қасиет.

Терең теологиялық тұрғыда талдауды қажет ететін кейбір діни сұрақтар 
мен мәселелер бойынша жіберілген қателіктер әлбетте бұрыс көзқарас пен 
ортаның қалыптасуына алып барары сөзсіз. Діни білім мен діни сананың 
төмендігі салдарынан белгілі бір адамдар тобынан діни экстремисттік 
ұйымдардың пайда болып, қоғамға зиянын тигізуге себеп болуда. 

Экстремисттік ұйымдардың пайда болу алғы шарттары мен себептері. 
Қазақстан өз алдына дербес ел болып тәуелсіздігін алғаннан кейін саяси-
әлеуметтік және экономикалық жағдайдан тыс халықтың бойында ішкі 
рухани сұраныс кеңістігі пайда болды. Бұл психологиялық жағдайдағы 
үрей, өкініш, қасірет, торығу сияқты эмоциялық қолайсыз сәттердің ба-
сым болуы өмірдегі келеңсіз жағдайлардан туындайды. Адам әлеуметтік 
дәрменсіздіктің салдары ретінде қабылданатын осындай кері эмоциялар-
дан арылудың жолдарын іздейді және нәтижесінде дінге келеді. Сондықтан 
дінді зерттегенде адамдардың психологиясына; тұрмыс жағдайына, рухани 
дүниетанымы мен менталитетіне ерекше көңіл бөлінуі керек.

Қазақстан егеменді ел ретінде қалыптасу кезеңінен өтті және дүние-
жүзілік қауымдастықтың толыққанды мүшесіне айналды. Егемендігіміздің 
қалыптасуы мен дамуы нәтижесінде еліміздің діни саласында көптеген 
өзгерістер орын алды. 

Діни жағдай феноменінің негізгі ерекшелігі оның үздіксіз жаңаруы, то-
сын құбылыстардан көрініп отыруы. Діннің пайда болуы мен таралуының 
өзі әр қоғамда әр түрлі болады. Демек, бұл мәселені зерттеу де толассыз 
ізденісте болуы керек.

Діни экстремизм, негізінен, елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайы-
ның нашарлауымен, халықтың тұрмыс жағдайы құлдыраумен, адамдардың 
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үкіметке және оның жүргізіп отырған саясатына риза болмаған жағдай-
ларында, сонымен қатар адамдардың тіршілігіне әсер ететін моральдық-
психологиялық факторлар орын алған жағдайда көрініс береді.

Діни экстремизм кез келген мемлекет тұтастығына сызат түсіріп 
отырған бірден-бір қауіпке айналып отыр. Еліміздегі діни экстремизмнің 
пайда болуы мен белең алуының себеп салдарларын бірнеше топқа бөлу 
арқылы анықтауға болады. 

Біріншіден, Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алу жылдарының 
басында мемлекетті нығайту үшін негізгі күш жігердің барлығы эконо-
микалық әлеуетті арттыруға жұмсалды. Мемлекет халыққа дін мәселесі 
туралы нақты бағыт бағдар бермегендіктен қазақ халқы дін туралы 
мәліметтер мен діни уағыздарды әр түрлі діни ағымдар өкілдерінен су-
сындай бастады.

Екіншіден, Еліміз тәуелсіздігін ала салысымен діни сенім бостанды-
ғын жария етуі. Яғни, Қазақстан Республикасының ата заңының бірінші 
бабының бірінші тармағында көрсетілгендей Қазақстан Республикасы өзiн 
демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде 
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмiрi, 
құқықтары мен бостандықтары [3].

Бұндағы «Зайырлық» ұғымына тоқталар болсақ мемлекет пен діннің 
арақатынасын реттеудегі жіберілген негізгі себептердің бірі деп айтуға бо-
лады. Яғни, мемлекет діннің ісіне араласпауы арқылы осындай күйге түсіп 
отырғандығымыздың айғағы деуге болады. 

Үшіншіден, Діни сауатсыздық пен діни мамандарды дайындау мәселе-
сіне келетін болсақ, бұл салада да ақсап жатқан тұстарымыз баршылық. 
Діни білім аламын деген жастарымызды бейберекет шетелдерге мысалы 
діни радикализмге үндейтін Сауд-Арабиясы, БАӘ, Пәкстан секілді елдерге 
оқуға жіберілді. «Қай мемлекет қандай дінді ұстанады? Қандай діни оқу 
орнының ұстанымы біздің дәстүрлі діни сенімімізге сәйкес келеді ме?» де-
ген мәселелерге көп көңіл аударылмау себебі. 

Төртіншіден, әсіре діншілдер елімізге сырттан келіп әлденіп, әбден 
аяқтарына нық басып орнығып алғаннан кейін, дінде ұлтқа бөлінушіліктің 
болмайтынын насихаттап, елімізден діни космополиттік ортаны қалып-
тастырып жатқандығы аздай, енді құзырлы орындардың өзіне қарсы шығып 
жатқандығы белгілі.

Бесіншіден, халықаралық ланкестік пен діни экстремизм мәселесі бой-
ынша Қазақстан Республикасының аумағында ауыр қауіптердің бірі, яғни 
негізгі себептердің бірі заңсыз миграция мәселесі болып отыр. Өкінішке 
орай, Елімізде кейінгі жылдары өте жылдам көбейіп кеткен дәстүрлі 
емес бағдарын ұстанатын әр түрлі діни ағымдар мен орталықтары ше-
телде орналасқан саналуан секталар ішімізден іріту әрекетіне бет бұрып, 
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мемлекетіміздің саясаты мен біртұтастығына әлі де қауіп төндіруде екенін 
ұмытпауымыз керек. 

Өкінішке орай, бүгінде Қазақстанда діни экстремизмнің ерекшеліктері 
айқындала түсуде. Қазір ислам дінінің ішіндегі тәуелсіздігімізге мой-
ын ұсынбайтын, мемлекеттігімізге шүбә келтіретін, тәкфиршілер мен 
жиһадшылар, қазақтың салт-дәстүріне мұрын шүйіріп қарайтын уахабшы-
лар, ұзақ жылдар бойына саналары коммунистік идеямен уланғандар «енді 
батыстың бұзақы догмаларымен бұзыла бастады» деп, өздерінің «ислам-
ды тазарту керек» деген әңгімелерін айтып жүр. Сөйтіп, олар қазақ халқы 
ұстанатын дәстүрлі ислам дініндегілердің бәрін «кәпірлер» қатарына қосып, 
олармен күресуге шақырады [4].

Діни экстремистер мен теріс пиғылды топтар мүшелерінің шынайы ис-
ламмен қиыспайтын жері – олар ислам тыйым салған көптеген әрекеттерге 
барады. 

Ислам сөзін қазақшаға аударғанда «бейбітшілік» деген ұғымды 
білдірсе, әлгі топтардың әрекеті бейбітшілікпен еш жанаспайды. Пиғылы 
дұрыс емес діни ағымдарға дәстүрлі емес, деструктивті, экстремистік, ра-
дикалды, секта деп ат қойып, айдар тағып жүрміз. Олардың қай ағымдар 
екенін көзіқарақты оқырман біледі, бірқатарының әрекетіне заңмен тый-
ым салынды. Қандастарымыздың басқа діндерге өтуіне бірден-бір се-
беп – асыл дініміз Исламнан хабарсыздығы, түсініктерінің де таяздығы. 
Бұл ағымдардың қоғам үшін қауіптілігі сонда, олар өз қатарына жастар-
ды, қалаға жұмыс іздеп келген ауыл жастары мен шоғырланып тұратын 
студенттерді көп тартады. Қатарына қосу үшін жастардың рухани және 
материалдық қажеттіліктерін, әлеуметтік қиыншылықтарын, сондай-ақ, 
ғибадаттар мен киімі, жүріс-тұрысы тәрізді діннің сыртқы формалары-
на деген қызығушылықтарын қанағаттандыра отырып, әрқилы тәсілдерді 
пайдаланады. Нәтижесінде өзін «жаңа мұсылман» сезінген неофиттің бой-
ында тәкаппарлық пайда болып, бір апта бұрынғы өз достарынан, жалпы, 
қоғамнан, кейде тіпті өз отбасынан оқшаулана бастайды. Сондықтан кім 
жылы сөз айтса, жұмыссыздығын пайдаланып тиын-тебен ұсынса, алдына 
асыл мұрат қоя алмаған, табанды көзқарасы жоқ, өмір сынына шыдай ал-
майтын жеңіл ойлылар соның шылауында кете барады.

Сонымен, діни экстремизм – қоғамдағы дәстүрлі діннің құндылықта-
рын жоққа шығару. Дәстүрлі дінге жат «идеяны» белсенді насихаттау. За-
йырлы қоғамға қарсы әрекет ету. Қоғамға белгілі бір діни конфессия бойын-
ша өз түсініктері мен көзқарастарын насихаттау. Елде әлеуметтік, нәсілдік, 
ұлттық, тіл және діни алауыздықты қоздыру және осы ерекшеліктер бой-
ынша азаматтардың құқықтарын шектеуді мақсат етеді. Мұндай шектен 
шыққан экстремизм әр түрлі мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан 
келтіріп қана қоймай, дінаралық жағдайдың ушығуына да себепкер болу-
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да. Экстремистер қай діннің атынан белсенділік танытса, бәрінен де көп 
зиян шегетін сол дін. Олар адамдардың дінге деген құрметі мен сенімін өз 
мақсаттарына кеңінен пайдалана отырып, дін үшін әрекет етіп жүргендей 
көрінуге тырысады.

Діни экстремизммен бүкіл қоғам болып күресуіміз қажет. Жалпы, ұлт, 
дін, мемлекет ұғымдарын бөлшектемей, тұтас қарастыратын уақыт жеткен 
сияқты. Себебі, мемлекет және құқық теориясы ғылымында мемлекеттілік 
баянды болу үшін ең бастысы қоғамдық бірізділік сақталуы тиіс. Ал қоғам-
дық бірізділік сақталуы үшін қоғам бір ұлт пен бір діннің құндылықтары-
ның төңірегіне топтасуы керек. Осылай болғанда ғана тұғыры нық, кеуделі 
мемлекет құра аламыз. Ал мықты мемлекеттік құрылым – ұлт пен діннің 
абыройының асқақтауының басты кепілі. Сондықтан, құндылықтарды бір-
біріне қарсы қоюды доғарып, қайта тұтастықта қарастыруымыз шарт. 

Осы орайда, еліміздегі діни экстремизмді болдырмау және оның ал-
дын алу үшін шешуші қадамдар жасау қажет. Олардың ішінде мына-
дай жұмыстарды атқарған жөн: жастардың білімін жетілдіруге, мәдени 
өмірге, спортқа және бос уақытты өткізудің басқа да пайдалы түрлеріне 
қатысуына кең мүмкіндіктер жасау, еңбекпен және жұмыспен қамту 
саласындағы жастар үлесін арттыру, осыған орай жастар арасындағы 
жұмыссыздық деңгейінің мониторингісін ұдайы жүргізіп отыру, жастардың 
баспана мәселесін шешуге көмек көрсету, қазақстандық қоғамдағы отбасы 
құндылықтарын дәріптеу, жас отбасыларды мемлекет тарапынан қолдауды 
күшейту, қазақстандағы қоғамдық жағдайды тұрақсыздандыруға тыры-
сатын кез келген экстремистік көріністерге жастардың қарсы тұра білуі 
үшін ақпараттық алдын алу жұмыстарды күшейту, жасөспірімдер мен 
жастардың дін, ар-ұждан саласындағы біліміне қатысты сұрақтарына жауап 
іздеу мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында ақпараттық-насихат жұмыстарын 
жүргізу керек. Осы ұсыныстарды жүзеге асыру жолына мүдделі және 
уәкілетті барлық органдар мен ұйымдарды тарту қажет.

Елбасының «Сындарлы он жыл» атты кітабында Қазақстан халқының 
70% мұсылмандар құрайтынын және сондықтан еліміздің имамдары ислам 
дінінің қағида ережелерін халыққа түсінікті етіп баяндауы тиіс яғни ислам 
діні де кез келген басқа да діндер сияқты терроризммен, діни экстремизм-
мен және радикализммен ешқандай байланысы жоқ екендігін айтқан [5].

Осыған байланысты лаңкестік пен діни экстремизмге қарсы тұрудың 
тағы бір жолы – дін өкілдерінің сауаттылығын арттыра отырып, олардың 
уағызы арқылы өмірлік-дағдылық және идеологиялық плюрализмнің, 
толеранттылықтың, заңға мойынсынудың дінге жат емес екендігін, 
керісінше құпталатынын түсіндіру.

Имамдар жұма күнгі уағызбен шектелмей, көбірек эфирге де шыққаны 
абзал. Діни басқарманың қазақ және орыс тілдерінде шығатын «Azan.кz», 
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«Muftyat.кz» сайттарының өзі орасан зор жұмыс жасап отырғаны белгілі, 
осындай жұмыстарды әліде болса белсене атқарған абзал. 

Дінімізді бұрмалап әртүрлі жаңалықтарды енгізіп, дінімізден, 
тілімізден, ділімізден, мәдениетімізден, қазақты қазақ етіп көрсететін салт-
дәстүрімізден, ұлттық құндылықтарымыздан айырып, халықтың арасында 
араздық, дұшпандық, жеккөрушілік, тасбауырлық тудырып, ынтымағынан, 
бірлігінен айырып ұмыттырғысы келгені, түрлі ағымдардың өте белсенді 
түрде жұмыс жасап жатқандығы – осының айғағы. 

Сондықтан да бүгінгі таңда барлық қазақ халқы яғни көзі ашық көкірегі 
ояу барлық азаматтарымыз тәуелсіздігімізді, дінімізді, тілімізді, береке 
бірлігімізді әрбір сәт, әрбір минут қорғауымыз қажет.

Экстремисттік ұйымдар мен топтардың ислам дініндегі «жиһад» 
ұғымын қалай түсінетіндіктері жайлы талдау жасап көрсек.

«Жиһад» сөзі араб тілінде белгілі бір нәтижеге, мақсатқа жету үшін 
яки бір істі істеу үшін бар қажыр-қайрат пен ынта-жігерді жұмсау, тырысу, 
күресу деген мағыналарды білдіреді. 

Жиһад ұғымының аясы өте ауқымды. Бүгінгі таңда көптеген адам-
дар жиһадты қару алып соғысу деп біржақты түсінеді. Әрине, мұндай 
түсінік жиһадтың мағынасын шектейді. Құранда «жиһад» сөзі 35 жерде 
аталғанымен, төрт жерде ғана тікелей соғыс мағынасында келген. Бірақ, 
жиһад сөзі соғысты да қамтығандықтан, көпшілік «жиһад» делінген кезде 
тікелей соғысты түсінеді . 

Жиһад – ең әуелі өзіңді түзету. Ішкі дүниеңді, жүрегіңді тазарту. 
Болмысыңды қызғаншақтық, қанағатсыздық, сабырсыздық, жалқаулық, 
тәкаппарлық секілді күллі жаман қасиеттерден арылтып, олардың орнын 
көркем қасиеттер егу. Қысқасы, мұсылманның өз нәпсісімен үздіксіз күресі. 
Себебі, әуелі өз басын түзете алмаған адам, нәпсісін жеңіп, кемел адам болу 
жолына түспеген жан өзгені қалай тура жолға шақырмақ?! Сыртқы күрестен 
бұрын ішкі күресті қолға алудың маңыздылығы айтпаса да түсінікті. Себебі, 
адам өзінде жоқ нәрсені басқаға қалай бермек? Пайғамбарымыз (с.ғ.с) 
бірде соғыстан шаршап-шалдығып келе жатқан сахабаларына «Біз қазір 
кіші жиһадтан үлкен жиһадқа қайттық», – деген кезде, сахабалары: «Уа, 
Расулуллаһ, «үлкен жиһад» деген не?», – деп таңғала сауал қойды.

Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Ол – өз нәпсіңмен күрес», – деп қысқа да 
нұсқа жауап қайырды. Міне, көрдіңіз бе! Неге? Өйткені, нәпсімен күрес 
қолға қару алып дұшпанмен соғысқаннан да қиын. Олай дейтініміз, 
сыртқы дұшпанның кім екені, қайда екені, қашанға дейін болатындығы 
белгілі. Сондықтан, онымен күресу оңай. Ал нәпсің болса, олай емес. Ол 
сенің ішіңде. Қай жақтан, қалай келіп айласын асыратыны да белгісіз. 
Оның дұшпандығы белгілі бір уақытпен шектелмейді, әрдайым сенімен 
бірге. Міне, сондықтан пайғамбарымыз сыртқы дұшпанмен күресті «кіші 
жиһадқа» теңеп, нәпсімен күресті «үлкен жиһадқа» балаған [6].
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Демографиялық статистикаға сүйенсек бүгінде Қазақстандағы 14 
пен 29 жас аралығындағы жастардың үлес салмағы халықтың жалпы 
санының 27,8%-ын, яғни 4,5 миллионнан астам адамды құрайды. Олардың 
700 мыңнан астамы – студенттер. Бұл ретте ауылдық жерлердегі 46%-ды 
құрайтын жастарға қарағанда 56%-ды құрайтын қала жастарының саны 
көптеу.

Әлеуметтік тұрғыдан есею шағында жастар көбіне біз үшін жат 
ықпалды күштердің алдында әлсіздік танытады. Әсіресе жастар діни экс-
тремизм мен терроризм субъектілері тарапынан жасалған идеологиялық 
шабуылдардың алдында қорғансыз болып келеді [7]. 

Ең әуелі кез-келген діни ұйым өздерінің агетациялық жұмыстарын 
діннен хабары жоқ, яғни діни түсінігі төмен адамдардан бастайды. Олар 
кімдер? Олар әрине – жастар. Соның нәтижесінде экстремизм мен терро-
ризм идеологтары дінді пайдаланып, діни шешендіктің ерекше әдістерін 
қолдана отырып, халықтың белгілі бір топтарының ой-санасына теріс 
ықпал ете білді. Көп жағдайда әлеуметтік белсенділігімен ерекшеленетін, 
идеологиялық ықпалға тез түсетін қоғамның ерекше тобы саналатын жас-
тар теріс пиғылды діни насихаттық қызмет үшін ыңғайлы нысанаға айналды. 

Дін қызметкерлері, имамдар және жалпы дін саласындағы беделді 
азаматтар жастарды рухани-адамгершіліктік тұрғыдан тәрбиелеуде елеулі 
рөл атқарады. Алайда қазіргі уақытта діни білім беру жүйесі бүгінгі күннің 
талаптарына және жастардың рухани сұраныстарына толық сәйкес келеді 
деп айта алмаймыз. Зәру сұрақтарға жауапты діннен іздеген жастар олар-
ды мешіттерден, дін қызметкерлерінен әрдайым таба бермейді. Және де бір 
айта кететін жайт. Қазіргі уақытта жастардың көбі орыс тілді әдебиеттерді 
қазақ тілді әдебиеттерге қарағанда көбірек оқиды, тыңдайды. Осындай жас-
тар мешіттерге барғанда, ондағы имам уағызын қазақша түсіндіреді. Оны 
дұрыс түсінбеген бала орыс тілді уағыздарды тыңдай бастайды. Осының 
арқасында бала біздің ата – дінімізге жат ағымдар құрсауына қалай кіріп 
кеткенін байқамай қаламыз. Бұл біріншіден, ал екіншіден: Мектептерде 
және жоғары білім ордаларының, қазір енді-енді кіргізіп жатқаны бол-
маса, көбісінде дінге қатысты сабақтар жоқ. Осыны қарастырып кем де-
генде айына бір рет болса да жастардың дін қайраткерлерімен кездесуін 
ұйымдастырып, көкейлерінде тұрған сұрақтарға сауал алып тұрса басқа 
діндерге кіріп кету біраз азайған болар еді деген ойдамын.

Террорлық әрекеттердің пайда болуының тағы бір факторы ол – 
халықтың әлеуметтік жағдайы. Себебі жағдайы төмен халық ұрлыққа, 
зорлық-зомбылыққа және тағы бірі осы діни ұйымдарға еріп кетеді. Ол тек 
Ислами ұйымдарға ғана емес, ол басқа діндерге де қатысы бар. Негізінен 
олар біріншіден: діни сауаты төмен жастарды; екіншіден: жасы үлкен 
қарияларды; үшіншіден: хал-ауқаты жоғары, бір сөзбен айтқанда байларды 
өздеріне тартады. 

Затов Қ., Исмаил Н. Қазіргі заманғы радикалдық идеялар мен әрекеттердің қайнарлары...
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Аталған шаралар нәтижесі, діни сауатты, өз дәстүрлі дінінің тарихы 
мен құндылықтарын, ұлттық діл мен тілді қастерлейтін саналы ұрпақ, сала-
уатты қоғам тәрбиелеуге өз ықпалын тигізері сөзсіз.

Қазіргі таңда елімізде халықтың әсіресе, жастардың рухани-танымдық 
тәрбиесін, діни сауаттылығын арттыру маңыздылығы көпшілікті 
алаңдатуда. Қоғамның діни өмірінің тенденцияларын, діни ахуалды еске-
ре отырып, оны жастарға жеткізіп отыру қажет. Ұлттық сипатқа айналған 
дәстүрлі Ислам мен дүниетанымымызға сырттан келіп, түзету жасағысы 
келгендерге жол бермеуіміз керек. Сол үшін қазіргі жаһандану заманын-
да қоғамның тұтастығын көздеп, діни сауатсыздықтың алдын алу тек қана 
мемлекеттің емес, әрбір Қазақстан азаматының, зиялы қауымның, қоғамдық 
ұйымдардың да мойнына жүктелуі тиіс. Нағыз мұсылман адам жер бетінде 
арсыздыққа жол бермей, керісінше игілік және ізгілікке ұмтылуы тиіс [8]. 

Радикалды діни ағымдар идеологиясының таралуы бүгінгі таңда 
жаһандық деңгейдегі өзекті мәселелердің біріне айналды. Нигерия елінде 
«Боко Харам» лаңкестік ұйым мүшелері тарапынан әйел адамдар мен жас 
жеткіншектердің жиі қолды болуы, Сирия мен Ирак аймақтарында «қасиетті 
соғыс» ұранын ту етіп көтерген «жиһадшы» «ИГИШ» ұйымының террорлық 
актілері сынды ақпараттар легі күнделікті баспа және телевизиялық БАҚ-
та, ақпараттық агенттіктер мен интернет-ресурстарында жиі жариялану-
да. Аталмыш діни-экстремистік, террорлық ұйым мүшелерінің өмірлік 
ұстанымына қолдау білдірген Түркия, Пәкістан, Ауғанстан, Еуропа, ТМД 
және тағы басқа сексеннен астам мемлекеттердің кейбір азаматтарының 
«жиһадқа» аттану фактілерінің жиі көрініс беруі – бұл феноменді терең де 
жан-жақты зерттеуді қажет етуде.

Бүгінгі таңда Таяу Шығыс елдерінде, яғни мұсылман әлемінде орын 
алған лаңкестік ұйымдар тарапынан жасалып жатқан қақтығыстар мен 
кескілескен ұрыстар негізінде діни радикалдық және саяси себептер де жоқ 
емес. Діни радикалдық идеология экстремистік, террорлық ұйымдарды 
қалыптастырудың негізгі «құнарлы топырағы» болса, діни экстремистік 
және террорлық актілердің жиі орын алуы өз кезегінде әлемде «исламо-
фобия» түсінігін қалыптастырды. Бір феноменнің пайда болуы екінші бір 
феноменнің кең қанат жаюына түрткі болуда.

Кез келген дінді бір қырынан ғана танып, қатаң түрде ұстану салдары-
нан діни радикалдық көзқарастың пайда болатындығын әлемдік тәжірибе 
көрсетіп отыр. Мысалы, Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде 
радикалды буддистер тарапынан басқа дін өкілдерін қыспаққа алу, әсіресе 
мұсылман қауымының мешіттерін, үй-жайларын өртеп, өздерін шет қақ-
пайлау оқиғалары шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарында жиі жария-
лануда. АҚШ елінде христиан дінінің бір тармағы болған протестанттық 
радикалды идеология әрекет етсе, Батыс Еуропа елдерінде католиктік 
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радикалды көзқарастар да жоқ емес. Қай дінде болсын діни радикалды 
идеологияның кез келген елдің қалыптасқан әдет-ғұрпы мен салт-дәстүріне, 
моральдық-рухани құндылықтарына, жалпы алғанда қоғамның бірлігі мен 
ынтымағына төндірер қауіпі зор.

Елімізде діни радикалды көзқарасты ұстанушылар тобының пайда 
болуының бір-бірінен ажырамас бірнеше сыртқы және ішкі факторлары 
бар. Жетпіс жыл бойы Ресейдің бодандық саясаты салдарынан діни сау-
аты таязданған халқымыздың мәдени және діни, жалпы алғанда руха-
ни құндылықтарға деген сұранысының артуы елімізде діни радикалды 
көзқарасты ұстанушы адамдар тобының қалыптасуына қолайлы жағдай 
тудырды. Бұл ішкі фактор – еліміз өз алдына тәуелсіздігін алғаннан кейін, 
белгілі бір жастар тобының өз беттерінше Пәкістан, Сауд Арабиясы және 
т.б. елдерде діни білім алып отанымызға оралуы, сонымен қатар діни 
сұрақтар мен мәселелерге жауап іздеушілердің радикалды идеологияны на-
сихаттаушы интернет-сайттар мен бейне роликтердің арбауына түсуі сын-
ды бірнеше сыртқы фактордың пайда болуына түрткі болды [8, 85-86 бб.].

Ислам дінінің парыздарын орындауға шын ықыласымен ниетті 
кейбір мұсылман бауырларымыз өздерінің теріс ағым жолына қалай кетіп 
қалғандарын аңғара алмай жатады. Радикалдық идеологияның кез келген 
түрі қоғам үшін аса қауіпті. Ол қоғамда ұлтаралық, дінаралық араздықты 
қоздырып, бірлік пен ынтымаққа нұқсан келтіреді. Рухани құндылықтар 
шетке ысырыла бастайды.

«Қазіргі заманғы мемлекет зайырлы болуы тиіс. Дәл сондай жағдайда 
елдің әлеуеті барынша тиімді жүзеге асырылатын болады. Халықаралық кез 
келген радикализммен, оның ішінде діни асыра сілтеушілік мемлекеттің даму 
қарқынын тежейді. Себебі біреу ғана. Радикализм қоғамның ешбір саласына 
пайда әкелмейді. Дамуды тежейтін, артқа тартатын құбылыс», – деген мем-
лекет басшысы әсіредіншілдіктің зияны қоғам үшін қауіпті екенін ескертті.

Елбасы экономикадағы радикализм ойластырылмаған авантюраларға 
әкеп соғатынын да айтты. Ал мәдениеттегі радикализм мыңдаған жылдар 
бойы халықтың рухани құндылығы болған салт-дәстүрге зиянын тигізбек.

Қазіргі кездегі көптеген радикалды-экстремисттік топтарда өткен 
ғасырдың 60-70 жж. радикалды топтардағыдай «біртіндеп» немесе «төмен-
нен мұсылмандандыру» қағидасы қолданылмайды. Мұндай стратегия өз 
түсініктеріндегі «исламды» бірден орнату қағидасымен негізделеді. Зайыр-
лы мемлекеттер үшін, оның ішінде Қазақстан үшін оның басты қатері де 
міне, осыдан туындап отыр [9].

Қоғамдағы экстремизм мен радикализмнің кез келген көріністеріне 
және біздің азаматтарымыздың конституциялық құқықтарына қысым жа-
сауды көздейтін әрекеттерге қарсы қатаң әрі дәйекті қарсы тұру қаралды. 
Қазақстан Республикасының басқару тәртіптері мемлекетіміздің Ата Заңы 
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Конституцияда белгіленгендіктен ол талаптар қоғамның әрбір мүшесі тара-
пынан орындалуы тиіс.

Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес – Қазақстан Ре-
спубликасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және 
адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылған. Алайда 
көп жағдайда саяси мақсатқа жетудің жанкештілік жолын таңдаған мүдделі 
топтардың діни идеологияны өзі пайдасына икемдеуге болатындығы 
ақиқат. Олар үшін исламдық жиһад идеясы да осындай оңтайлы ұран болу-
да. Терроризмнің себебі ислам діні емес, ислам дінін мұсылман елдерінен 
шыққан экстремистік күштер пайдаланып, бүркемеленіп, әрекет жасай-
ды. Батыстың дамыған елдері осы қағиданы дұрыс қабылдамаса, ислам 
өркениеті мен Батыс өркениетінің арасындағы шиеленістер мен дау-жан-
жалдар көбейе берді, – деген ой негізделеді.
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Резюме

Затов К.А., Исмаил Н.О. Истоки и причины сегодняшних радикальных 
идей и их следствия

В этой статье изложены исследования по поводу идей и действий религиозно 
радикальных групп на сегодняшний день, и причины их действии. А также, сде-
ланы несколько религиоведческих толковании и были проверены использованные 
материалы.

Summary

Zatov K.A., Ismail N.O. The Origins and Causes of Today’s Radical Ideas and 
Effect

This article describes a study on the ideas and actions of religious radical groups for 
today, and the reasons for their action. Also made several Religious interpretation and 
the materials used have been checked.
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