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ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТТЕГІ ДІННІҢ ЖАҒЫМДЫ РӨЛІ 

2013 жылдың 13 қарашасында Астана қаласындағы «Рамада плаза» 
қонақ үйінің конференц-залында «Зайырлы мемлекеттегі діннің рөлі» 
атты Қазақстан дінтанушыларының III форумы болып өтті. Оны Қазақстан 
Республикасының Дін істері агенттігі, Дінтанушылар конгресі, ҚР Білім 
және ғылым министрлігі ұйымдастырды. Форумға еліміздің мемлекеттік 
органдарынан, ғылыми, мәдени және діни бірлестіктерінен, орта және 
жоғары оқу орындарынан, азаматтық қоғам институттарынан көптеген 
өкілдер қатысты. 

Еліміздің Ата Заңындағы Жалпы ережелер аталатын 1 бөлімінің 1-бабын-
да Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады деп көрсетілген. Оның ең қымбат 
қазынасы – адам және адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары. 
Қазақстан унитарлы мемлекет болғанымен, біздің қоғамымыз этностық, 
діни және мәдени тұрғыда әртекті. Демек, елдегі заманауи әлеуметтік-
мәдени ахуал да, дүниетанымдық алуан түрлілік те зайырлылықты мем-
лекет сипатының конституциялық негізіне жатқызуға итермелейді. Яғни 
біздің республикамызда ешқандай дін мемлекеттік дін деп жарияланбаған, 
дін өмір тәртібі ретінде мәжбүрлеп таңыла алмайды және әрбір азаматтың 
ар-ождан бостандығына құқы бар.

Осы заманғы тарихи даму барысында Қазақстан саяси тәуелсіздігіне 
қолы жетісімен зайырлы мемлекет мәртебесін алды, қазіргі уақытта әлемдегі 
ең үлгілі зайырлылық нұсқасын жасауға талпынуда. Егеменді Қазақстан 
Республикасының алғашқы қабылдаған заңдарының бірі – 1992 жылдың 
15 қаңтарындағы «Дін ұстану бостандығы және діни бірлестіктер туралы» 
Заңы болды. Алайда, мейлінше демократияшыл бұл заңның жұмсақтығын 
жат жерлік теріс пиғылды діни ағымдар өз мүддесіне пайдаланып, елімізде 
қалыптасқан дінаралық татулыққа сызат түсіріп, діни ахуалды шиеленістіруге 
тырысқаны белгілі. Нәтижесінде, 2011 жылы Қазақстанда Дін істері агенттігі 
құрылып, 18 қазанда ҚР «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңы 
қабылданды. Бұл Заң Қазақстан Республикасының өзін демократиялық, за-
йырлы мемлекет ретiнде орнықтыратынын, әркiмнiң ар-ождан бостандығы 
құқығын растайтынын, әркiмнiң дiни нанымына қарамастан тең құқылы бо-
луына кепілдік беретінін, халықтың мәдениетінің дамуы мен рухани өмірінде 
ханафи бағытындағы исламның және православтық христиандықтың тарихи 
рөлін танитынын, Қазақстан халқының діни мұрасымен үйлесетін басқа да 
діндерді құрметтейтінін, конфессияаралық келісімнің, діни тағаттылықтың 
және азаматтардың діни нанымдарын құрметтеудің маңыздылығын таниты-
нын негізге алады. 

Аталмыш форумның пленарлық отырысын «Дінтанушылар конгресі» 
қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры, философия ғылымдарының 
докторы, профессор Айдар Парқұлұлы Әбуов жүргізіп, алдымен 
құттықтау сөзді ҚР Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбаса-

Мерейтойлар. Мезгілдер. Оқиғалар
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ры, заң ғылымдарының докторы Бағлан Асаубайұлы Майлыбаевқа берді. 
Одан ары ҚР Дін істері агенттігінің төрағасы Марат Алмасұлы Әзілханов, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Камал Низамұлы Бұрханов, 
«Дінтанушылар конгресінің» төрағасы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
Ұлттық университеті Философия кафедрасының меңгерушісі, филосо-
фия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі Ғарифолла 
Есім зайырлы мемлекеттегі діннің орны, қазіргі заманғы діни ахуал мен 
дінтанушылардың атқаратын рөлі, «Дінтану негіздері» пәнін оқытудың 
өзекті мәселелері тақырыптарының төңірегінде сөз қозғап, ой өрбітті. 

Пленарлық отырыста тағы бір маңызды үш шара өтті. Еліміздің түкпір-
түкпірінен келген «Дінтану негіздері» пәнін оқытатын үздік мұғалімдер 
мен ұстаздарды марапаттау рәсімі өтті. Содан соң форумға қатысушылар екі 
тұсаукесердің куәсі болды: бірінші – «E-ISLAM» Интернет-порталының, 
екінші – «114 – Қауырт желі» ақпараттық-консультативтік орталығының 
тұсаулары кесілді. 

Түскі астан соң Форум өзінің жұмысын мынадай төрт секцияларда 
жалғастырды: 1) № 1 секция – «Зайырлы мемлекеттің дін саласындағы са-
ясатын жүзеге асыру: өңірлік тәжірибе және проблемалар»; 2) № 2 секция 
– «Қазақстанның зайырлы оқу орындарында Дінтану негіздерін оқыту са-
пасын көтеру: әдіснамалық және тәжірибелік аспектілер»; 3) № 3 секция – 
«Зайырлы мемлекеттегі діни радикализмнің алдын алу әдіснамасы»; 4) № 4 
секция – «Қазіргі Қазақстан аумағындағы исламның тарихы». 

Қорытынды пленарлық отырыста аталған төрт секцияның модера-
торлары – ҚР Дін істері агенттігі төрағасының орынбасары Ғ.Н. Шой-
кин, ҚР ДІА Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау 
орталығының директоры Г.Е. Шлымова, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
Ұлттық университеті Философия кафедрасының меңгерушісі, филосо-
фия ғылымдарының докторы, профессор Ғ. Есім, Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия Ұлттық университеті Философия кафедрасының доценті, фило-
софия ғылымдарының кандидаты Д.Т. Толғамбаева өз жұмыстарының 
қорытындыларын ортаға салды. Модераторлардың айтуынша, барлық 
секциялаларда да мазмұнды баяндамалар жасалып, өткір пікірталастар 
орын алған. Бұл діннің қазіргі қоғамда да, ғылымда да көкейтесті мәселе 
ретінде алдыңғы қатарға шығуымен байланысты болып отыр. Ең соңында 
Қорытынды пленарлық отырыстың модераторы А.П. Әбуов жалпы түйін-
тұжырым жасап, ортақ ұсыныс-пікірлерді тіркеп, келген қонақтарға 
ризашылығын білдіріп, Форум жұмысын аяқтады.

Қазақстанның тәуелсіздігін нығайту барысында дін негіздерін терең 
теориялық зерттеу, әлемдік діндердің бірінен саналатын исламның рухани-
адамгершілік қуаты мен гуманистік бағытын айқындау ерекше маңызды 
мәселе екендігі анық. Осы арқылы рухани жаңғыру, халықтардың өзара 
түсіністігі мен өзара келісімділігі басты нәрсе болып саналатын исламның 
ұстындарына надандық пен лаңкестіктің, зұлымдық пен зорлықтың қайшы 
келетінін дәлелдеуге болады. 

Б. Сатершинов. Зайырлы мемлекеттегі діннің жағымды рөлі
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Форумда ұлттық дәстүр мен ислам арақатынасы терең сөз болды. 
Еліміздегі қазіргі діни жағдай үшін тарихи ретроспективаның, тарих 
тағылымының маңыздылығын ескере отырып, бірнеше ұсыныстық сипаттағы 
тұжырымдар айтылды. Мысалы, Қазақстанның тарихи және рухани-
мәдени дамуындағы діннің рөлін дәстүр мен қазіргі заман арақатынасында 
қайта бағалау, түркі әлемінен бастап қазақы болмыстың діни үлгісін рекон-
струкциялап, номадологиялық діни сананың феноменологиялық табиғатын 
ашу, ислам дінін «әріппен» емес, рухымен қабылдаған қазақы діни 
сананың дискурсивті үлгілері мен құндылықтық парадигмаларын көрсетіп 
беру, қазақтардың рухани дәстүрі үшін ханафилік мәзхабтың негізгі 
парадигмалық контекстерін белгілеп беру, исламның діни дәстүріндегі 
толеранттылық пен сұхбаттасудың жолы ретінде ханафилік мәзхабтың 
маңызын ашу, жатжерлік діни идеологияның қазақстандықтардың ортақ 
менталитеті мен ұлттық бірегейлігіне теріс әсерін ғылыми-тарихи тұрғыда 
дәлелдеу, ҚР Президентінің дінаралық татулық үлгісін әдіснамалық негіз 
ретінде пайдаланып, қазіргі Қазақстандағы  бейбіт қатар өмір сүру идеоло-
гиясын жалғастыру қажеттіліктеріне баса назар аударылды.   

Бақытжан Сатершинов,
ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану

институты  Дінтану бөлімінің меңгерушісі,
философия ғылымдарының докторы, доцент

Мерейтойлар. Мезгілдер. Оқиғалар


