
3(65) 2015 | Адам әлемі     1

3(65)·2015

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. Бұрханов
Т.Х. Ғабитов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
З.К. Шәукенова
М.С. Шәйкемелев
Ш.М. Жандосова
Ә.А. Кокушева (жауапты хатшы)

Редакционная коллегия

Н.Л. Сейтахметова (главный          
редактор)
А. Сагикызы (зам. главного 
редактора)

К.Н. Бурханов
Т.Х. Габитов
С.Ю. Колчигин
А.К. Назарбетова
З.К. Шаукенова
М.С. Шайкемелев
Ш.М. Жандосова
А.А. Кокушева (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. (Әзірбайжан)
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 | 3(65) 2015

МАЗМҰНЫ                 ●               СОДЕРЖАНИЕ

Білім. Қоғам. СаяСат  ● ОБразование. оБщеСтво. Политика

Сейтахметова Н., 
Жандосова Ш.

Қазақстанның саяси және социомәдени кеңістігіндегі 
діни экстремизм................................................................ 3

Мендыбаев C.,
Мажиденова Р.,
Кунтуова И.

Ты и вы: к этике социальности........................................ 12

Хазбулатов А. Развитие культурно-туристских кластеров в Казахстане.... 23

Жаһандану Және мәдениет  ●  ГлоБализация и культура

Абишева А. Ценностный смысл глобализации и социокультурная 
идентичность..................................................................... 30

Молдабеков Ж., 
Шашаева Г.

Духовные ценности культурного наследия 
и популяризация его материалов на внеаудиторных 
мероприятиях..................................................................... 39

иСламтанулыҚ Және дінтанулыҚ зерттеулер ● 
ИСламоведчеСкие и религиоведчеСкие иССледования

Курмангалиева Г. Диалог в исламской культуре: исторический опыт 
восточного перипатетизма................................................ 51

Косиченко А.
Русская православная церковь в Туркестанском крае и 
ее отношение к исламу и протестантским течениям во 
второй половине XIX – начале XX вв............................. 60

ФилоСоФия Және ғылым  ●  ФилоСоФия и наука

Хамидов А. Феномен заказной теории (статья вторая)...................... 73

Сабит М. М. Хайдеггер о существе языка как о «Доме бытия».... 90

Хлистун Е. Сущностные характеристики феномена ариизма.......... 97

Абишев К. Человеческое бытие и свобода в концепции 
Ж.П.Сартра: за и против................................................... 110

мерейтойлар. мезгілдер. оҚиғалар  ●  ЮБилеи. даты. СоБытия

Философское признание Директору.................................................................... 112

                               Біздің авторлар  ●  наши авторы ...............................................   125



3(65) 2015 | Адам әлемі     3

ӘОЖ 32:061.234

Наталья Сейтахметова, 
Шолпан Жандосова

ҚАЗАҚСТАННЫҢ САЯСИ 
ЖӘНЕ СОЦИОМӘДЕНИ 

КЕҢІСТІГІНДЕГІ 
ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ

Аннотация. Аталған мақалада Қазақстанның социомәдени және сая-
си өміріндегі діни экстермизмнің пайда болуына сараптама жасалды. Автор-
лар діни экстермизмнің саяси табиғаты мен оның ары қарай дамуының мүмкін 
сценарийлерін анықтады.

Түйін сөздер: саясат, діни экстремизм, терроризм, радикализм, саяси ислам.

Қазақстан халықаралық қауымдастықта бейбітшілік пен келісім, 
төзімділік пен өзара түсіністік кеңістігі ретінде танылып, конфессияаралық 
келісімнің жарқын үлгісін көрсетіп берді. Жаһандану заманында діни 
мәндегі қақтығыстар болып, адамдардың рақымшылық пен сенімге деген 
үміттерінде күдік пайда болған, қауіп-қатерге толы кезеңде еліміздің дін 
саласындағы мемлекеттік саясаты келісім мен этносаралық үйлесімділікті 
сақтау бағытындағы ауқымды қызметтерді жүзеге асырып, жақсылық пен 
қайырымдылық, гуманизм мен ізгілік талабындағы әлемнің жаңа архитек-
тоникасын қалыптастыруды іске асыруда.

Алайда, дін саласындағы оң көріністермен қатар, бірқатар түйткілді 
мәселелер де жоқ емес. Мемлекеттің жарты ғасырдан астам дінсіздік иде-
ология үстем болған Кеңес үкіметінен тәуелсіздік алғаннан кейінгі руха-
ни саладағы бос кеңістіктік орын, бұл салада дәстүрлі діндермен қатар 
дәстүрлі емес ағымдардың жаппай белең алуы жағымсыз салдарды туын-
датты. Қазақстан XXI ғасырдың екінші жартысында халықаралық жоғары 
деңгейдегі кездесулерде, саммиттерде, конференцияларда мемлекет басшы-
лары мен танымал саясаткерлердің, діндер лидерлерінің қызу талдауына 
түскен діни экстремизм мәселесімен жолықты. 

Қазіргі әлемде діни экстремизм − жалпы адамзат мәселесіне айнал-
ды. Аталмыш құбылыс күрделі әрі біртекті емес. Оның күрделілігі мен 
қиындығы және оған қарсы тиімді әдістердің дайындалмауы «экстре-
мизм» ұғымын түрлі таным түсінікте қабылдауға ықпал ететін нақты 
анықтамасының қалыптаспауында болып табылады.

Сонымен жалпыадамзаттық, мәселенің елімізде көрініс алуының 
өзіндік себептері жоқ емес еді. Жоғарыда аталғандай, атеистік идеологияның 
ықпалынан босағаннан кейін қоғамның діни сұранысы бірден ұлғайғаны-
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мен, оны қабылдау тәжірибесі жетілмеген еді. Қоғам мен діннің ашық 
түрде әрекеттесуінің нақты үлгісі қалыптасып үлгермеді. Мемлекеттің дін 
саласына қатысты саясаты бейтараптылық сипатта болуы, ал діни саланы 
реттеуші діни институттардың қалыптаспауы мен діни және дінтанушы 
мамандардың болмауы секілді бірқатар себептерді көрсетуге болады.

Сондай-ақ Қазақстанның геосаяси орналасуы да діни экстремизм 
көрінісінің орын алуының маңызды факторы болып табылады. Осы тұста 
ел аумағында орын алған діни экстремизм мен терроризм құбылыстары 
сырттан енген «кірме» сипатта екендігін атап өткен жөн. Орталық Азия-
да болғандықтан осы аймақта болып жатқан үдерістерден тыс бола ал-
маймыз. Алдымен, ол исламның пәрменденуі және исламның басты дін 
ретінде танылған мемлекеттердің пайда болуы. Ал, енді зайырлы мемлекет 
ретіндегі Қазақстанда қайшылықтар болмауы мүмкін емес еді.

Қазақстанда және Орта Азияда дәстүрлі исламның жандануымен 
қатар, өзге де үдеріс – мемлекеттің әлеуметтік саяси ахуалына кері ықпал 
етуші исламның радикалды, фундаменталистік ағымдарының таралуы 
байқала бастады. Олардың ел аумағына өтуі мен мотивациялары тура-
лы Ресейдің Таяу Шығыс институтының президенті Евгений Сатанов-
ский: «Қазақстан Өзбекстан мен Түрікменстан елдерімен шектеседі, 
осы елдер арқылы Қазақстанға Ауғанстан экстремистері өтуі мүмкін. 
Олар этникалық қазақтар болуы мүмкін: ауған Пәкістан шекарасында 
әрекет ететін «Булгар» жамағаты», сондай-ақ олар татарлар, башқұрттар 
және Орта Азия республикаларының өкілдері болулары мүмкін. Мұндай 
жағдайда этникалық қазаққа «Талибан» неосалафилік қозғалысының неме-
се радикалдардың өзге де бағыттарының мүшесі болуға ешкім кедергі бола 
алмайды», – деген тұжырым жасайды [1].

Мұндай ағымдар Таяу Шығыс, Закавказье, Орта Азия мемлекеттерінде 
белсенді түрде көрініс таба бастады. 2011 жылдың жазында Қазақстаның Ба-
тыс өңірлерінде орын алған қайғылы оқиғалар аталмыш тенденциялардың 
ел аумағына да енгендігін көрсетіп берді. Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау 
аймақтарындағы оқиғалар легі кейбір экстремистік ұйымдардың тармақтары 
Қазақстанға аса қауіпті екендігін көрсетті. Орын алған экстремистік 
әрекеттерге келесідей шолу жасауға болады:

− Ақтөбе қаласының ҰҚК ғимаратының жанында жарылыс орын алып 
4 адам жарақаттанды. Жарылысты террорист «шаһид» ұйымдастырды деп 
болжануда [2].

− 2011 жыл 24 мамыр. Астана ҰҚК абақтысы жанында көлік жарылды. 
Көліктен 2 адамның – Қазақстан мен Қырғызстан азаматтарының мәйіті та-
былды [3].

− 2011 жылдың 1 шілдесінде Ақтөбе облысының Шұбарши ауылын-
да патрулді-постық қызметтің полицейлері белгісіздердің оғынан қаза 
тапты [4].
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− Орын алған оқиғадан екі күннен соң Қостан ауданында да қарулы 
атыстар болып, Шұбарши ауылының маңында қарулы әрекеттер орын алып, 
арнайы қызмет бөлімінің жауынгері қаза тапты [5].

− Ақтөбе қаласы маңындағы Қызылжар ауылындағы арнайы операция-
да 1 полицей және қарулы топқа қатысы бар деген 2 күдікті көз жұмды [6].

Экстремистер тек мұнайлы Батыс өлкеде емес, басқа өңірлерде де әрекет 
етеді. 2011 жылдың 11 шілдесінде Қарағанды облысы Балқаш қаласының 
159/21 колониясына жарылыс орын алғандығы туралы ақпарат тарайды. 
Ресми ақпарат бойынша, түрмедегілер түрме күзетшілеріне қарулы ша-
буыл ұйымдастырған. Бірнеше адамдарды өлтіріп, бірнеше адамдарды 
жаралаған, түрмедегілер ІІМ арнайы жасағы келген кезде өздерін оттегі 
баллоны арқылы жарып жібереді [7].

2011 жылдың 31 қазанында Атырау қаласында облыстық әкімшілік 
пен прокуратура ғимараттарының жанында екі жарылыс орын алады. Жа-
рылыс террористің өзін жаруы арқылы жүзеге асады. Аталған оқиғаға 
қатысты «Терроризм» (ҚР ҚК б п. 2 ч. 233 б.), бабы бойынша іс қозғалады. 
[8]. Тексеру амалдарының нәтижесінде жарылыс ұйымдастырушылардың 
террористік тобы 2009 жылы жиhадтық идеялар, соның ішінде Солтүстік 
Кавказда қаза тапқан экстремистік идеологияның уағызшысы Саид 
Бурятскийдің ықпалымен құрылғандығы анықталды. 2011 жылы топ 
мүшелерінің «Джунд-аль-Халифат» («Халифат сарбаздары», аталмыш 
ұйым Қазақстан азаматтары Ринат Хабидолла, Орынбасар Мұнатов және 
Дамир Зналиевтардың Қазақстан аумағында террористік әрекеттерді 
ұйымдастыру мақсатымен құрылған) террористік ұйымымен қатынасқа 
түскендігі анықталды [9].

Исламдық радикалдардың аталмыш тобы сол жылдың 25 қазанында  
Интернет арқылы Қазақстанға қатысты үндеулерін жариялады, жекелей 
алғанда, олардың үндеулері Республикада «Дін және діни қызмет» туралы 
жаңа заңның қызмет орындарында намаз оқуға тыйым салатын баптарына 
қатысты болды. Сол жылдың 1 қарашасында аталмыш топ Интернет арқылы 
Атырауда орын алған жарылыстарды өздері ұйымдастырғандықтарын 
жариялады. 2012 жылдың 12 наурызынан бері топ ешқандай белсенділік 
танытқан жоқ және ол Қазақстан аумағында экстремистік деп танылып, іс-
әрекеттеріне тыйым салынды [10]. Атырауда орын алған оқиғалар Қазақстан 
Республикасы аумағында бірінші рет ресми түрде террористік акті ретінде 
мойындалғандығын атап өткен жөн.

− 8 қараша күні кешкі сағат сегіз шамасында Алматы қаласында 
белгісіз қылмыстық топ «Боран» патрульдік экипажымен қоғамдық тәртіпті 
қадағалап жүрген полиция қызметкерлерін атып өлтіріп кеткен [11].

− Атыраудағы жарылыстардан кейін 2 аптадан соң 2011 жылдың 12 
қазанында Жамбыл облысының Тараз қаласында 7 адам қаза тапқан қарулы 
қақтығыс орын алды [12].
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Берілген шолудан байқалатындай, 2011 жылы Қазақстан Республикасы 
аумағында діни экстремизм мен терроризмге қатысты орын алған оқиғалар 
жиі көрініс тапқан. Осы оқиғаларға қатысты саясаттанушы Ерлан Қарин 
Қазақстанда терроризм көріністері 1990 жылдың соңында пайда бола 
бастағандығын айтады. 2011 жылдың 16 қазанында өткен «Қазақстанның 
антитеррористтік жүйесі. Мәселелер диагностикасы және қоғамның 
рөлі» атты дөңгелек үстелде жасаған баяндамасында терроризм бойынша 
сотталғандардың статистикасын келтіреді, оған сәйкес, 2003 жылдан 2011 
жылдар арасында Қазақстандағы экстремизм мен терроризмнің өсу дина-
микасы байқалады: 2003 жылы сотталғандар саны алтау болса, 2006 жылы – 
33, 2010 жылы – 31 адамға жеткен. «Осы жылдар бойы органдар экстремизм 
мен терроризмнің көріністеріне назар аударып, ішкі пайда болушылықтарға 
назар аудармады» деп атап өтеді [13].

Жоғарыда келтірілген террористік оқиғалардың ішінен екеуі ғана тер-
роризм ретінде мойындалуы сарапшының пікірін нақтылай түседі. Шын 
мәнінде, орын алған әрекеттердің діни негізде көрініс тапқандығы олардың 
ұқсастықтарына үңіле отырып анықтауға болады. Мысалы, барлық орын 
алған оқиғалар құқық қорғау өкілдеріне қатысты болған. Мұның өзі исламдық 
экстремистік ұйымдарде ерекше насихатталатын «тагут» ұғымына байланы-
сты, яғни жер бетінде тек ислами халифат орнатуды мақсат ететін исламдық 
радикалды топтары жер бетіндегі «тагуттық» жүйелерді (зайырлы билік) 
жоюды халифат құрудың негізгі жолдарының бірі ретінде айқындайды. Ал 
«тагутқа» қарсы жиhадта (соғыста) бірінші бағыт әскерилерге, жекелей 
алғанда тәртіп сақтау қызметкерлеріне бағытталады. Мысалы, Ресейдің 
Таяу Шығыс институтының президенті Евгений Сатановский: «Қазақстанға 
діни радикалдардың өту себептері түсінікті. Өйткені радикалдардың ойын-
ша, Кеңес Одағының барлық аумағы жиһад аумағы болып саналады», – деп 
көрсетеді [14]. Мұндай ұстаным жоғарыда аталған көріністерді мотиваци-
ясын білдірсе, олардың кейбіреулерінде экстремистердің өздерін жарып 
жіберу әрекеттері экстремистік топтардағы «шаһид» (ислами емес жүйеге 
бағытталған «қасиетті» соғыста өз өмірін қию арқылы, жұмаққа түсу) 
ұғымына негізделеді. Аталған екі белгі негізінде заңға қайшы әрекеттерді 
діни терроризм ретінде бағалауға болады.

Сонымен қатар ресми емес деректер, яғни саясаттанушылар, сарапшы-
аналитиктер, ҮЕҰ, БАҚ және т.б. орын алған оқиғаларға қатысты ресми 
тараптан өзгеше пікірде. Сондай-ақ оқиға орын алған ауданның жергілікті 
тұрғындары, оқиғаларға діни экстремистердің қатысы бар екенін айтуда. 
Мысалға, Шұбарши ауылының тұрғындары бандиттер – 17-ден 30 жас 
аралығындағы жастар, Темір ауданында, жалпы Батыс Қазақстан өңірінде 
кең таралған уахабилік қауымның мүшелері деп көрсеткен [15]. 

Берілген пікірлерден өзге, бірқатар сарапшылардың пікірінше 
орын алған оқиғаларға Қазақстан Республикасы үкіметімен «Талибан» 
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қозғалысына қатысты орын алған жағдай себеп болуы мүмкін. 2011 
жылдың 18 мамырында Қазақстан Республикасының Мәжілісі Астананың 
Ауғанстандағы халықаралық коалицияға қаысуы туралы НАТОмен келісі-
мін ратификациялады [16]. Келісімшарттары бойынша, Қазақстан қауіпсіз-
дікке ықпалдасудың халықаралық күштеріне МССБ Ауғанстан жеріне әскери 
контингент жіберуі тиіс, НАТО-ның сертификацияны мақұлдау шарттарын-
да әскер жіберу мерзімі алты айға мерзімінде және екі жақтың келісімі бой-
ынша ұзартылуы мүмкін еді. МССБ үшін жолданған ұлттық контингенттер 
қимыл ету аумағына жеткізілгеннен соң НАТО-ның Еуропадағы біріккен 
қарулы күштерінің Жоғарғы қолбасшысының оперативті басқаруына 
беріліп, НАТО бекіткен қару қолдану субъектілеріне айналуы тиіс.

Сол жылдың 22 мамырында «Талибан» қозғалысы Қазақстанға 
Қазақстанның НАТО контингентін қолдау үшін Ауғанстанға әскер жіберу 
шешімі өңірдегі мемлекеттердің мүдделеріне қайшы келетіндіктен ауыр 
салдарға ұшырайтындығын ескерткен үндеу таратты [17].

Бұл оқиғалар Қазақстанның географиялық орналасуынан туындайтын 
қауіптер мен оның мұсылман әлемінің бір бөлшегі екендігін көрсетіп берді. 
Сондай-ақ туындап отырған діни экстремизм мен терроризм жағдайында 
сыртқы саясаттағы шешімдерге ерекше мән берілу қажет екендігін көрсетті. 
Мұны отандық сарапшы Д.Сәтпаевтың «Талибан» үндеуіне қатысты: «Бұл 
қорқытулар мемлекеттер АҚШ және НАТО блогымен қатынаста, әсіресе, 
Ауғанстандағы жағдайды реттеу туралы әңгімеге қатысты екені даусыз. 
Сол себепті, «Талибан» үндеуі Қазақстан тарапынан қандай да бір шара 
қабылдауды қажет етуі тиіс», – деген пікірін көрсетуге болады.

Аталмыш оқиға Қазақстанмен шектесетін елдердегі діни ахуалдарға 
үнемі назар аудару қажет екендігін байқатады. Мысалы, саясаттанушы 
Д.Сәтпаев «Мәселе Орталық Азияда, Қазақстанмен көршілес елдер Өзбекстан 
мен Қырғызстанда жергілікті экстремистік террористік ұйымдар әрекет етеді 
және олардың Қазақстан аумағында да белсенділік танытуы көрініс береді. Ал 
Қазақстанның Ауғанстандағы шиеленіске араласуы экстремистік террористік 
ұйымдардың шын мәнінде, елде террорлық әрекеттерді жүзеге асыруы-
на әкелуі мүмкін», – деп тұжырымдайды [18]. Жалпы діни экстремизм мен 
терроризмнің орын алу мотивтерін қазіргі таңда Орталық Азия аумағында 
белсенді түрде тарап отырған уахаббилік ағымына қатысты көрсетуге болады.

Уахаббизмнің ел ішінде таралуы мемлекет қауіпсіздігі мен қоғам 
тыныштығы үшін қауіп төндіретін келесідей жағдайларға итермелейді 
(мұндай тұжырымдама уахабшылдар белсенді әрекет етіп отырған 
мемелекеттерді бақылау нәтижесінде ұсынылады):

− елдің мұсылмандар қауымын «дінсіздер» мен «таза ислам» жолын 
ұстанушылар деп  жікке бөлінушілікке әкеледі;

− жікке бөлінген бір ұлттан құралған мұсылмандық қауымнан мемле-
кетке қарсы, қоғамға қарсы белсенді антисемиттік топтың құрылуы;
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− топтың бүкіләлемдік уахабшылдық тобына қосылып, сырттай 
қаржыландыруға ие болуы;

− ұлттық және діни төзімсіздік идеологиясының таралуы, уахаббизм 
таралған аймақтардағы дискриминация мен сегрегацияның орын алу 
мәселелері;

− зорлық, экстремизм мен терроризмнің «дінсіздерге» қарсы қолдануын 
теориялық жағынан ақтау;

− «дінсіздерге» қарсы қарулы террористік актілердің іске асуы [19].
Жалпы Қазақстандағы діни экстремизмнің геосаяси, экономикалық 

мүдделерді көздейтін сыртқы күштердің арнайы ойыны ретінде бағалайтын 
пікірлерде жоқ емес. Мысалы, көңіл аударуға тұрарлық көзқарасты, 
Қырғызстан Республикасының Prudent Solutions атты сараптама орталы-
ғының директоры Эсен Усубалиев айтқан болатын. Ол Қазақстанның діни 
топтарын радикалдандыруға ықпал етуі мүмкін бірнеше факторларды атап 
көрсетті:

− әлемдік экономика мен саясаттағы ҚХР-дың саяси және экономикалық 
рөлінің өсуіне көңілі толмайтын, оның қатарында АҚШ шешуші орын ала-
тын, батыс елдерінің әрекеті; 

− Парсы шығанағындағы араб елдерінің әлемдік нарықтағы қуат 
тасымалдаушылығының тым артуына мүдделі еместердің әрекеті;

− бұл оларға Каспий маңы аймағынан Орта Азия мұнайын сыртқа 
шығаруға кесе көлденең тұру үшін тиімді; 

− Сауд Арабиясының әрекеті, ол – Таяу және Орта Шығысқа АҚШ 
мүддесін өткізудің, Израильден кейінгі, радикалданған діни қызметкерлердің 
көпшілігі білім алған басты мемлекеті; 

− дін саласы бойынша толық либералданған заңдар [20].
Оның түсінігі бойынша, радикалды топтардың әрекетінің мәні, 

жиһадшылардың пәрменді құрылым өкілдеріне қарсы шығуы – 
Қазақстандағы жамағаттардың және әр түрлі топтардың қарулы әрекеттерін 
дамытудың негізгі кезеңі емес, тек бастапқы ғана сатысы. Болашақта – 
қазақ топтарымен қатар жиһад бағытын ұстанатын ұйғыр сепаратистерінің 
мүддесін біріктіру арқылы ҚХР-мен қатынасты ушықтыру, сондай-ақ 
Қазақстандық террористермен және Солтүстік Кавказдағы (Дағыстан) 
жиһадшылармен байланысу арқылы Ресеймен де қатынасты шиеленістіру 
және Ресейдегі, Солтүстік Кавказдағы жағдайды тұрақсыздандыру үшін 
Қазақстан аймағын пайдалану мүмкіндігі [21].

Саяси алаңда діни пиғылдағы экстремизм мен терроризмнің болуы-
мен байланысты жалпы мәселені терең ұғыну үшін исламның саясилануы 
үдерісі деген феноменді қарастыру керек. Исламның едәуір саясилану-
ын түсіндіру үшін көбіне, ислам тарихының бастапқы кезеңдеріндегі за-
йырлы және діни биліктердің ең әуелгі бірігуі туралы дәлелге иек артады. 
Яғни исламның саясатқа практикалық және тіпті, кейде қатаң қағидалық 
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деңгейде принципиалды және концептуалды тартылуын дәлел қылады. Ис-
лам дамуының ертедегі кезеңінде зайырлы билік пен діни биліктің бірігуі 
шынында орын алды. Ол Мұхаммед пайғамбардың жоғары беделімен және 
қауымның тайпалық сипатымен ақталды, мұның өзі діни және зайырлы 
билікті ешқандай қиындықсыз біріктіруге (халифат формасында) мүмкіндік 
берді. Алайда, пайғамбар қайтыс болған соң ислами араб қоғамдарында 
билік зайырлы (әмірлік) және діни (имамат) деп бөлінді. Ислам әлемінде 
биліктің қалаулы формасы саналған кейінгі басқарушы халифтер ислам 
факторының қатысы көбірек немесе азырақ болған мемлекеттегі зайырлы 
билеушілер болды. 

Бүгінгі күні исламның атынан діни және зайырлы биліктерді біріктіруді 
(оның үстіне кез келген зайырлылық элементін біртіндеп ығыстырумен) 
талап ету қисынсыз. Оның үстіне зайырлы мемлекетті. Сондықтан қазіргі 
кезеңде исламның саясилануын ақтау үшін биліктің аталған бұтақтарының 
әуел бастапқы дәлелін алға тарту ақылға сыймайды.

Бүгінгі исламның саясилануы – бұл мүлдем діни емес, саяси жоба. Және 
оған дәл осылай саяси жоба ретінде қарау керек, яғни билікті атқарудың 
тарихи тұрғыда игерілген формаларын қайта тірілту кімге және қандай 
мақсатта керек екендігін анықтау арнайы зерттеуді талап етеді. Бүкіләлемдік 
халифат идеясы бүгін өмір сүруге қабілетсіз, бірақ ол идея жүзеге асыры-
луды мақсат тұтпайтын да тәрізді. Ол идея барынша кең саяси кеңістікті 
«жаулап алу» үшін турашыл төрт халифтің дәуіріне қайта оралу талабын 
мейлінше бұқаралық сипатқа айналдыру мақсатында ұсынылды. Және бұл 
исламистердің қолынан келеді. Бұл, өз кезегінде, экстремизм мен терро-
ризмге (экстремизмнің шектен шыққан формасы ретінде) деген пиғылды 
қоздырады. Сондықтан біздің жағдайымыздағы (Орталық Азия елдеріндегі) 
діни пиғылдағы терроризмге әкелетін бүкіл үдерісті: ислам – исламның са-
ясилануы – ислами идеологиялар – экстремизм – терроризм деп сипаттауға 
болады. Терроризмді исламмен байланыстыру мүлдем дұрыс емес, ис-
лам анықтамасы бойынша ол – бейбітшілік діні, бірақ оқиғалар жоғарыда 
келтірілген бағыт бойынша орын алғанда біз ең «соңынан» терроризмді 
көреміз [22].

Қазіргі «саяси ислам» термині батыстық журналистикада көбіне, 
теріске шығарушы коннотацияға ие болмағанның өзінде, күмәнділіктің 
реңін білдіреді. Бұл түсінікті де – исламдық құндылықтарды саясатқа енгізу 
қажеттілігін жариялау көп жағдайда бұл саясаттың өзінің радикалдануын 
аңғартады. 

Американдық зерттеуші Грэкхем Фуллердің: «саяси ислам – сая-
си бұрмаланған мұсылмандардың мәдени жамылғысы», – деген сая-
си исламға берген анықтамасынан шығар болсақ, әбден мүмкін. Оның 
үстіне, Қазақстанда бұл діннің саяси сахнаға шығуы үшін қажетті барлық 
шарттар формальді түрде бар. Егер, әрине, бұл үдерісті мұхиттың арғы 
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жағындағы зерттеушінің жоғарыда келтірілген пікірі тұрғысынан түсінер 
болсақ. Урбанизация үдерісі, әсіресе, ауыл тұрғындары есебінен қалалық 
қазақтардың санының өсуі және ауыл халқының өмір деңгейінің салыс-
тырмалы түрде төмендігі мұндай ортада әлеуметтік құрылысты «түзету» 
туралы идеялардың таралуына қолайлы жағдай туғызады. Бұл идеяларды 
қоғамның қабылдауы үшін ыңғайлы формаға түрлендіру қиын емес [23].

Мұның расталуын қазіргі заманғы тарихтан көптеп табуға болады. Мы-
салы, ең танымал ислами саяси ұйымдардың бірі – «Ихван аль-муслимин» 
(«Мұсылман ағайындар») исламды «сенім әрі мемлекеттілік, кітап әрі 
қылыш және өмір тәртібі» деп түсініп, дін «бауырларының» ұстанатын 
осы ұстындарынан өзге негіздерге құрылған кез келген басқа мемлекеттік 
құрылысты теріске шығарады. 

Осындай «сырттай-діни» радикалды идеяларды қоғам қабылдай ала ма 
деген сауал туындайды. Саясиланған исламның салдары жоғарыдағыдай 
сипатта берілсе де, қоғам өміріндегі діннің белгілі бір пайдалылығын мой-
ындай және діннің бекіткен адамгершілік нормалары мен қағидаларын 
ішінара немесе сөзбен бөлісе отырып, қазақстандықтардың басым бөлігі 
дін олардың өмірі мен қылықтарын белгілі дәрежеде анықтап отыруы тиіс 
деп есептейді. 

Әдебиеттер

1 Сатановский Е. Будет ли на Ближнем Востоке новая война? // http://www.
lenta.ru/conf/satanovskiy/

2 The parliament of Kazakhstan adopted the bill of religious activity // http://www.
bnews.kz/ru/news/post/59386/ (Аddress date 17.03.2012).

3 Wahhabism // http://www.ru/school/ religion/ islam/wahhabism/ (Аddress date 
7.03.2012).

4 Суинова А.С., Газизов Т.Ж. Религиозный экстремизм и терроризм в Ре-
спублике Казахстан: Ивент-анализ 2011 года // http://www.rus.azattyq. org/content/ 
aktobe _shubarshi_temir_district_kazakh_police/24254389.html.

5 Kasenova K. In a pursuit of murderers of policemen in Shubarshy was lost the 
member of spetsnaz, there are wounded // http://www.rus.azattyq. org/content/ aktobe 
_shubarshi_temir_district_kazakh_police/24254389.html (Address date 1.03.2012).

6 Мұқанқызы М. Ақтөбеде жұма күнгі жарылыстан екі адам қаза тапты // 
http://www.azattyq.org/content/kazakhstan_aktobe_shooting/24281178.html.

7  Четверым заключенным удалось бежать из колонии в Балхаше // http://
www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-incidents/39142-chetverym-zakljuchennym-udalos-
bezhat-iz-kolonii.html.

8 Text of speech of the official representative of the Prosecutor General’s Office 
Suindikov Nurdaulet // http://www.prokuror.kz/rus/bm /main/ novosti/? rid=4131 
(Аddress date 10.03.2012).

9 In a building of the Prosecutor General’s Office of Kazakhstan looked for a bomb 
// http://www.prokuror.kz/rus/bm/main/novosti/? rid=4131 (Аddress date 12.03.2012).

Білім. Қоғам. Саясат



3(65) 2015 | Адам әлемі     11

10 Text of speech of the official representative of the Prosecutor General’s Office 
Suindikov Nurdaulet // http: //www.prokuror. kz/rus/bm/ main/ briefing/? rid=4164 
(Аddress date 12.03.2012).

11 Төрежан Қ. «Арыстанның» арыстары ел тыныштығы үшін құрбан болды 
// Айқын. – 2011, желтоқсан 29.

12 In a building of the Prosecutor General’s Office of Kazakhstan looked for a bomb 
// http://www.prokuror.kz/rus/bm/main/novosti/? rid=4131 (Аddress date 12.03.2012).

13 Mustafayev N. Л^йтот: far-fetched dilemmas // Pulsanet: web site. URL: http://
www.pulsanet.kz/mnenia/? id=507 (Address date 21.03.2012).

14 Сатановский Е. Будет ли на Ближнем Востоке новая война? http://www.//
lenta.ru/conf/satanovskiy/.

15 Benditsky G. Hell in cane paradise // http://www.time.kz/index.php? 
module=news&amp; newsid=22465 (address date 16.03.2012).

16 Астана-Кабул: миссия выполнима? // http://www.zakon.kz/site_main_
news/215761-astana-kabul-missija-vypolnima.html.

17 Афганские талибы предупреждают Казахстан // http://www.tengrinews.kz/
kazakhstan_news/188463/. (Аddress date 17.03.2012).

18 Заявление «Талибана» по Казахстану эксперты восприняли по-разному // 
http://www.rus.azattyq.org/content/ taliban_kazakhstan_afganistan_/ 24183442. html.

19 http://www.azattyq.org/content/kazakhstan_aktobe_shooting/24281178.html.
20 США и Саудовской Аравии может быть выгоден джихадизм в Казахстане 

//http://www.quorum.kz/ab/news/religiya/23112011173847/ssha_i_ saudovskoi_aravii_
mozhet_bit_vigoden_dzhihadizm_v_kazahstane.

21 The parliament of Kazakhstan adopted the bill of religious activity // http://
www.bnews.kz/ru/news/post/59386/ (Аddress date 17.03.2012).

22 Долгов Б.В. Политический ислам в современном мусульманском мире / 
http://perspectivy.info/osobaya_tema/politicheskiy_krizis_na_vostoke/politicheskij_
islam_v_sovremennom_musulmanskom_mire_2007-10-04.htm.

23 Graham E. Fuller. The future of political Islam. – New York: Palgrave Macmillan, 2003.

Резюме

Сейтахметова Н.Л., Жандосова Ш.М. Религиозный экстремизм в поли-
тических и социокультурных реалиях Казахстана

В данной статье проанализированы проявления религиозного экстремизма в 
политических и социокультурных реалиях Казахстана. Авторы определили их по-
литическую природу и возможные сценарии продвижения.

Summary

Seitakhmetova N.L., Zhandossova Sh.M. Religious Extremism in the Socio-
Cultural and Political Realities of Kazakhstan

This article analyzes the manifestations of religious extremism in the political and 
socio-cultural realities of Kazakhstan. The authors defined their political nature and 
possible scenarios of promotion.

Сейтахметова Н., Жандосова Ш. Қазақстанның саяси және социомәдени... 


