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ӘОЖ 297.17

Мұратбек Мырзабеков (Түркістан, Қазақстан)

МАТУРИДИЛІК ПЕН ҚАЗАҚ ОЙШЫЛДАРЫНДА 
ИМАН МӘСЕЛЕСІ

Аннотация. Қазақтың діни танымы исламдық ілімдермен үнемі үндестік 
ішінде өрбігендігі белгілі. Осыған орай қазақ ойшылдарындағы иман терминінің 
түп төркінін, мәнін исламнан, оның ішінде матуридилік теологиядан іздеген жөн. 
Себебі, ханафилік дәстүр мен түркілік діни таным аясында паш етілген матуридилік 
дәстүр Орта Азияда дүниеге келіп, даму белестерін осы өлкеде өткеріп, ондағы 
түркі халықтарының, оның ішінде қазақ халқының діни дүниетанымына нәр беріп 
келген. 

Иман мәселесі Матуридилік теологияның өзегін құрайды. Өйткені, 
теологиядағы басқа тақырыптар осы иманның мәні мен маңызы айқындалғаннан 
кейінгі орында тұрады. Осыған орай қазақтың діни ойшылдары, ақындары мен 
жыраулары иман мәселесіне ерекше орын беріп, оның мәнісін айқындау және 
түсіндіру мақсатында еңбектерінде орын берген. Бұл мақалада ханафилік пен 
матуридилік теологияға сәйкес қазақ ойшылдары шығармаларында орын алған 
иманның мәні мен орны, оның ақылмен, біліммен, амалмен және исламмен 
арақатынасы, иманның артуы мен кемуі сияқты мәселелер қарастырылады. 

Түйін сөздер: Ханафи, Матуриди, иман, тасдиқ, ақыл, амал, 

Кіріспе

Имандылық – діни құндылықтардың өзегінде тұратын категория. Оның 
мағынасы құдайды мойындау, оған сену болғанымен түпкі мәні барлық діни, 
мистикалық және рухани құндылықтардың негізін құрайды. Осыған орай, 
ислам дінінің алғашқы кезеңдерінде иман мәселесі көтеріліп, оған алуан 
түрлі анықтамалар жасалды. Оның шынайы мағынасын ашу жолында діни 
ғұламалар мен мазхабтар арасында тартыстар орын алды. Осылай иман калам 
ілімінде теологиялық мәселе ретінде ортаға шықты. Қазақ діни танымының 
түп негізі болып табылатын Әбу Ханифаның иман жайлы көзқарастары 
осындай тартыстардың жемісі болып, кейінгі дәуірде әл-Матуриди іліміне 
негіз болды [Akimkhanov et al. 2016, 170 p.]. Ханафиттік теологиядағы 
иманның мәні мен маңызы, оның өзге ұғымдармен арақатынасы, иман 
жайындағы өзге ғұламалар мен мектептердің көзқарастарының негізді және 
негізсіз тұстары Китабу-т-Таухидта жан-жақты қарастырған. 

Әбу Ханифа ілімімен қалыбы жасалып, оның Имам Матуриди ілімімен 
діни-философиялық деңгейге жеткен иман концепциясы Әбу Муин 
Насафидің, Омар Насафидің, Паздауидің, Сабунидің шығармаларында 

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер
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жүйеленіп, шәкірттерге түсінікті, Құран мен Сүннетке сәйкес, адам ақылына 
қисынды түрде сан ғасырдан бері медреселерде оқытылды, мешіттерде 
уағыз жасалды. Медреселерден діни білім алған озық ойлы қазақтың 
Бұхар жырау, Шал ақын, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Нұржан Наушабайұлы, 
Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Мақыш Қалтайұлы, Абай Құнанбайұлы, 
Шәкәрім Құдайбердіұлы т.б. сияқты ақын-жыраулар өлеңдерінде иман 
тақырыбы Ханафилік-Матуридилік теология аясында жырланған. Тіпті, жас 
шәкірттердің дін дәрісін тез әрі оңай үйренуі үшін Ханафи құқығы мен Ма-
туриди теологиясы аясында Шәкәрім Құдайбердіұлының «Мұсылмандық 
шарты» мен Ыбырай Алтынсариннің «Шариатул исламы» жарыққа 
шықты. Аталған шығармаларда да иман мәселесі қысқа және түсінікті 
түрде  жазылған. Келер ұрпаққа өнегелі өсиетін мұра еткен Абайдың қара 
сөздерінде Ханафилік пен Матуридилік үлгідегі иман түсінігі паш етілді. 

Қазақ ойшылдарының діни, оның ішінде иман туралы көзқарастарын 
тану бүгінгі ұмыт бола бастаған ата-баба дәстүрі мен діни түсінігін қайта 
жаңғырту, бүгінгі жастарға насихаттау жолында өзекті тақырыптардың бірі 
болып табылады.

Зерттеу жұмысының әдістері

Мақалада қазақтың діни дүниетанымының түп бастаулары қарас-
тырылады. Оның түп негіздерінің бір белесін Ахмет Ясауи ілімі құраса, 
енді бірі Матуридилік теологиясынан бастау алады. Бұл мақалада қазақтың 
діни ойшылдары шығармаларындағы иман түсінігінің Матуридилік ілім-
мен үндестігі салыстырмалық талдаумен анықталады. Сондай-ақ, мақала 
жазу барысында діни-философиялық, теологиялық талдау, сипаттамалық, 
ой қорыту әдістері қолданылады. 

Иманның мәні

Қазақтың діни танымында иман бүкіл адамдық қасиеттердің өзегі 
ретінде қарастырылады. Имандылық инабатты, жақсы мен жаманның 
парқын айыра алатын, обал мен сауапты білетін, ізгілік пен адалдық 
жолындағы адамдықтың белгісі ретінде суреттеледі. Осыған қарағанда 
иман – бүкіл ізгіліктердің, жақсы қасиеттердің өзегінде тұрған адамдық 
қасиет. Аталған моральдық қасиеттердің иман төңірегінде шоғырлануы 
иманды адамның Жаратқан иеге деген шынайы сеніміне байланысты болса 
керек. Өйткені, өнегелік қасиеттердің барлығы Алланың алдында жақсы, 
ал өнегесіздіктер жаман қасиеттер ретінде түсіндіріледі. Жаратқан ие адам-
ды үнемі жақсы қасиеттерге үндеп, жамандықтан тыйылуды әмір еткен. 
Демек, құдайға сенетін адам құдайдың әмірлеріне сай әрекет ететіндіктен 
қазақ діни танымында ізгілікті жолдағы адам иманды деп бағаланады. 

Мырзабеков М. Матуридилік пен қазақ ойшылдарында иман мәселесі
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Абайдың сөзімен айтқанда «иман дегеніміз – Алла табарака уа 
тағаланың шәриксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уа әр неге бізге 
Пайғамбарымыз саллалаһу ғалайһи уәсәлләм арқылы жіберген жарлығына, 
білдіргеніне мойын ұсынып, инанмақ» [Абай 2008, 322]. Осы тұста Абай 
имандылықтың негізін мойын ұсыну мен инанмақтан (сену) тұратынына 
тоқталғанын атап өткеніміз жөн. Мойын ұсынумен инанмақ шынайылықты 
білдірсе керек. Өйткені, имандылық жай сене салуды емес, сеніммен 
қатар ықыласты, шынайылықты қажет етеді. Абайдың мойын ұсынумен 
қатар инанмақтың мәнін Шәкәрімнің иманға анық ықыласпен нанбақ 
[Құдайбердіұлы 2014, 3 б.] деген түсініктемесінен аңғаруға болады. Демек, 
Құдайға сенуде және оның пайғамбары арқылы жібергендерін мақұлдауда 
анық ықыластың маңызы зор екендігі даусыз. Ал ауызекі сөзбен өзінің иман 
келтіргендігін жариялауды имандылыққа жатқызған Каррамилік көзқарас 
қазақ діни танымының түп бастауы болып табылатын Матуридилік ілімінде 
қатаң сынға алынып, Құранның ұсынған мағынасы мен адамның ақылына 
мүлдем үйлеспейтіндігі [Matüridi 2002, 487-494] ортаға қойылып, иман 
келтіруде шынайылықпен сену «тасдиқ» [Matüridi 2002, 492] терминімен 
түсіндірілген. Тасдиқ ішкі жан дүниемен, шәк-шүбәсіз мойындау, бүкіл 
болмысымен бас ие сенуді білдіреді. Осыған орай, иманға жасаған 
анықтамаларында Абай мен Шәкәрім қолданған мойын ұсынумен инанмақ, 
анық ықыласпен нанбақ сөздері Матуридилік іліміндегі тасдиқтың мәнін 
білдірсе керек. Матуридидің өзі иман терминінің түпкі мағынасына үңілер 
болсақ, тасдиқ [Matüridi 2002, 492] деген мағынаны білдіретініне тоқталып, 
тасдиқтың қысым мен күштеуге келмейтін мәні – оның жүректе орын алу-
ына [Matüridi 2002, 493] байланысты деп көрсетеді. Демек, тасдиқ ету, яғни, 
мойын ұсына, анық ықыласпен сену – жүректің ісі. Ал жүрек Құран аят-
тарында адамның санасы мен ожданын [Esen 2008, 82], адамның ішкі жан 
дүниесін білдіретін ұғым ретінде орын алған. Осыған орай, Абай еңбегінде 
жүректің ерекше қабілетіне басымдық беріп, ақыл мен қайрат жүрекке 
ғана бағынған жағдайда табаны тиген жерді тәбәрік ретінде көзге сүртуге 
лайықты жоғарғы деңгейдегі адам [Абай 2008, 326-327] болатынын атап 
өткен. Өйткені, ынталы жүрек, шын көңіл [Абай 2008, 325] – ізгіліктің ба-
стауы. Одан рақымдылық та, мейірбандық та, бауырмалдық та [Абай 2008, 
232], ұят (хая) та [Абай 2008, 346-347] туындайды. Оның ізгілік бастауы бо-
луы құдайшылықтың жүректе [Абай 2008, 327] орын алғанына байланысты. 
Нағыз имандылықтың белгісі жүрекпен тасдиқ ету екендігіне маңыз берген 
Имам Матуридидің ойын одан ары жандандырып, Абай екі дүниедегі тура 
жол, Жаратқан иенің досы болу тасдиқпен [Абай 2008, 268] байланысты 
екендігін жырлаған және имандылықты тек тілмен жариялаумен ғана шек-
теген каррамилік көзқарастың негізсіздігін ортаға қойған Матуриди іліміне 
сәйкес, Бұхар жырау «Дін пұсырман болмаса, Тіл мұсырман не пайда» 
[Мағауин 1993, 80], – деп жырласа, Абай иманның негізі ынталы жүректе, 
шын көңілде жатқандығына тоқталды:
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Алла деген сөз жеңіл,
Аллаға ауыз жол емес.
Ынталы жүрек, шын көңіл,
Өзгесі Хаққа жол емес [Абай 2008, 235]
Шәкірттерге оқу құралы ретінде жазған Ыбырайдың «Мұсылманшылық 

тұтқасы» атты шығармасында имандылықты шын көңілмен растығына се-
нумен қатар тілмен рас деп айтудың [Алтынсарин 2013, 189-190] да өзіндік 
орны бар екендігіне тоқталады. Өйткені тіл – адамның ішкі ойын, көңіліндегі 
жағдайды сыртқа шығарудың құралы. Осыған орай, имандылықты жарияла-
уда, өзінің шынайы мүмін екендігін өзгеге мәлімдеуде тілмен жариялаудың 
маңызы зор. Имам Насафи мүмін екендігін өзгелердің білуі, соған қарай 
мұсылмандық үкімдердің орындалуы үшін адам имандылықты тілмен жа-
риялау қажет [Nesefî 2007, 143] деп жазды. Ыбырайдың иман ұстындарын 
көңілмен және тілмен растауы деп есептеуі Әбу Ханифа іліміне негізделген. 
Өйткені, Имам Ағзам жүректегі тасдиқпен қатар тілмен жариялауды (иқрар) 
имандылықтың негіздері [Әбу Ханифа 2014, 33] ретінде қарастырды. 

Иман және ақыл арақатынасы

Қазақ діни ойшылдары шығармаларында шынайы сенімге көз жеткізуге 
терең ой мен білім қажет деп есептеледі. Терең ой – адамның ақиқатты 
жақыннан тануға, оның мәнін тереңінен сезінуге жетелейтін әдіс. Терең 
ойға адам ақылы арқылы қол жеткізе алады. Ақыл – жақсы мен жаманның 
ара жігін ажыратуға, дұрыс пен бұрысты, пайдалы мен зияндыны білуге 
қабілетті мән. Тіпті адамдықтың қалыптасуында да ақылдың өзіндік 
орны бар екендігі сөзсіз. Осыдан ақыл адамның басты артықшылығы де-
ген қорытынды шығаруға болады. Құдайдан келген діннің өзі ақылы бар 
адамдарға әмір етілгендігіне Абай қара сөздерінде орын беріп, әрбір ақылы 
бар кісіге иман парыз, иманы бар кісіге ғибадат парыз [Абай 2008, 339] 
екендігіне тоқталған. Демек, ақылсыз толыққанды иманға қол жеткізу 
мүмкін емес. 

Матуриди пайғамбарлардың үгіт-насихатынсыз-ақ адам ақылымен 
Жаратушы иенің бар және бір екендігін ұғынуға қабілетті [Esen 2008, 51] 
деп есептеді. «Алла барлық нәрсенің» (әл-Анам 6/102), «көк пен жердің 
теңдессіз жаратушысы» (әл-Бақара 2/117), «ондағы барлық нәрсе соның 
иелігінде» [Matüridi 2002, 21] екендігін баяндайтын Құран аяттарына 
сәйкес жаухар мен араздан тұратын әлемнің өздігінен пайда болмағандығы, 
бар болуы жағынан Жаратушы иеге мұқтаж екендігі, бір-біріне жақын келуі 
мүмкін емес денелердің бір жерде бас қосуы [Matüridi 2002, 22], әлемдегі 
өзгерістер [Matüridi 2002, 22],  әрекет пен тыныштық категориялары 
[Matüridi 2002, 23], әлемдегі жақсылық пен жамандықтың, көркемдік пен 
ұсқынсыздықтың, жарық пен қараңғылықтың орын алуы [Matüridi 2002, 
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29] Ұлы Жаратушының құдірет, хикмет иесі екендігін терең ойлаған адамға 
ұғындыратыны сөзсіз. Бұл ақылымен ойлап, оның ұлылығын аңғарған адам 
иманының кемелденуіне жетелейді. 

Терең оймен жаратушының бар және бір екендігіне деген кәміл сенім 
қазақ діни ойшылдарында ақиқат сенім ретінде түсіндіріледі. Ыбырай 
шәкірттерге дайындаған құралында келтірілген мысалында күнге, айға, 
жұлдыздарға, тау-тасқа, жел мен жаңбырға ой жіберумен имандылықтың 
жартысына [Алтынсарин 2013, 67] қол жеткізуге болатынын ортаға қойып, 
аспан мен жер арасындағы жаратылыстардың өздігінен жаралмайтынын, 
олардың бір қалыппен тіршілік етуін ойлаған адам Құдай Тағаланың 
бар, бір екендігін ұғына алады және сенімі истидлали иман [Алтынса-
рин 2013,  190] деңгейін иеленетіні сөзсіз. Ыбырайдың истидлали иман 
деңгейін Абай яқини иман терминімен түсіндірді. «Яқини имандылыққа 
адам иман келтірген нәрсенің хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік 
болып ақылы дәлел испат қыларға жараса болғаны» [Абай 2008 322]. 
Абай өлеңдерінде Жаратушы иенің бар екендігіне басқа нәрсені емес, 
адам өзінің дене бітіміндегі реттіліктен [Абай 2008, 268] ғибрат алуды 
ұсынды. Ал Шәкәрім жаратылыстардағы шеберлік, көркемдік, тіршіліктің 
өсіп өнуі және бір тәртіпке бағынуы Жаратушы иенің бар екендігіне 
ой түюге жеткілікті [Шәкәрім 2003, 164-167] деп есептеп, «аспан мен 
жердегі жаратылыстарға ақыл көзімен қарауды» (Жүніс 10/101) ұсынған 
Құран аятын, Жаратушы иенің бар екендігіне дәлел – бал арасын мысалға 
келтірген Жафар Садықтың сөзі мен ағаш жапырағындағы керемет Ұлы 
Алланы тануға жетелейтінін жырлаған Садидің бәйітін [Құдайбердіұлы 
2014, 4] «Мұсылмандық шартында» келтіреді. Сонымен қатар, Шәкәрім 
адам өз жаратылысы мен тіршілігі жайында ойлап, Аллаға деген сенімді 
кемелдендіруге [Құдайбердіұлы 2014, 4-5] болатынына тоқталады. Ал 
кітаптан оқумен, молдадан естумен [Абай 2008, 322], ата-бабаның ұстанған 
жолы деп ойланбастан қабылдай салушылардың иманы [Алтынсарин 2013, 
191] «тақлиди иман» деп аталады. Ыбырай тақлиди иманды надандардың 
иманы деп бағалады. Оның бұлай бағалануы біреудің азғыруына елігіп, 
діннен шығып кетуі мүмкіндігіне [Алтынсарин 2013, 191] байланысты. Де-
сек те матуридилік теологиясында тақлидтық деңгейде қалған адам мүмін 
ретінде қабылданған [Pezdevî 1983, 219]. 

Матуридилік ілім мен қазақ ойшылдары шығармаларында иман мен 
білім арасында да тығыз байланыс бар екендігі байқалады. Өйткені, ақыл 
мен иман арасында байланыс қандай маңызды болса, иман мен білім 
арақатынасы да сондай жақын, бірақ араларында айырмашылық бар. Осыған 
орай, ислам теологиясы тарихында Жахм бин Сафуан сияқты каламшылар 
имандылықты білім [Arlan & Bozkurt 2012, 100]  деп есептеп, арасындағы 
ерекшелікті аңғармаған. Китабу-т-таухидінде Матуриди сөздік жағынан да, 
мағыналық жағынан да білімнің иман бола алмайтынын, өйткені, иман сөзінің 
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сөздік мағынасына талдау жасар болсақ тасдиқ (сену) деген мағынаны, ал 
білім (мағрифат) мәнін ашу, тану мағынасын білдіретінін, надандығымен 
білмеген адам кәпір бола алмайтынын, кәпір адам білмегендігінен емес, са-
налы түрде сенбейтінін [Matüridi 2002, 495] ортаға қойып, имандылықты 
білім деп санау қисынсыз деп санады. Бірақ Матуриди иман мен білім ара-
сында тығыз байланыс бар екендігін жоққа шығармады. Өйткені, иманның 
мәнін жете түсінуге терең білім қажет [Matüridi 2002, 13]. Білім – Алланың 
ұлылығы мен құдіретін ұғынуға жетелейтін жолбасшы. Матуридидің білім 
жолына үндеген көзқарастары қазақ діни ойшылдарына әсер етіп, Абай да, 
Шәкәрім де, Ыбырай да халқын ғылым, білім жолына шақырған. Өйткені, 
ғылым мен білім жолы – Құдай жолы. Адам ғылым, білімді көксерлік болса, 
сонда ғана оның аты адам болады [Абай 2008, 350]. Сонан соң ғана Алла 
Тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық  [Абай 2008, 
350] болары хақ. Ал надандық – білім-ғылымның жоқтығы [Абай 2008, 
367] деген сөз. Білімсіздік хайуандыққа [Абай 2008, 367] жетелейді, – деген 
Абайдың сөздері Матуридилік ілімімен толық үйлесетіні сөзсіз. 

Иман мен амал байланысы

Иман мен амал арақатынасы да – ислам теологиясында көтерілген 
тақырыптардың бірі. Иман мен амалды біртұтас қарастырған теологиялық 
мектептер діни ғұрыптарды орындамаған, бірақ, құдайға деген сенімі бар 
адамды мүмін қатарына қоспаған. Имам Матуриди оларды көзқарастарымен 
келісе алмайтынын, себебі, құдайға сенетін, бірақ, діни амалдары жоқ, 
яки үлкен күнә істеген адамды күпірлікпен айыптау Құран аяттарына, 
адамның ойлау қисынына үйлеспейтінін [Matüridi 2002, 494-495] ортаға 
қойды. Өйткені, Құран аяттарында күнә деп саналатын әрекеттерді 
жүзеге асырғандарға да мүмін атауы (Хужурат 49/9; ас-Саффат 61/2-4; 
ат-Тауба 9/38; ан-Ниса 4/75; әл-Хадид 57/16) берілген. Сонымен қатар, 
сену мағынасындағы иман мен бір нәрсені жабу, ақиқатты бүркемелеу 
мағынасындағы куфр – жүректің ісі. Діни ғұрыптарды орындамағанымен 
жүрегімен иман келтірген адам Алланы жоққа шығармайды, ақиқатты 
бүркемелемейді [Matüridi 2002, 432-433]. Бұдан иман мен діни амалдар 
екі басқа нәрселер деген қорытынды шығаруға болады. Осыған орай, 
Әбу Ханифа мүміндердің иман мен таухидта тең, ал амалдарда әртүрлі 
[Әбу Ханифа 2014, 33] болатынына тоқталған. Әбу Ханифа мен Имам 
Матуриди іліміне сәйкес қазақ қоғамы бір тұтас болып, дін мәселесінде 
қызыл кеңірдек болып тартысқа түспегенін ескерсек, Әбу Ханифа мен 
Матуридидің толеранттық ойларын берік ұстағандығы байқалады. Қазақ 
қоғамында қандай деңгейдегі адам болсын оны мұсылман баласы ретінде 
қарап, мұсылманша қатынас жасаған, ал дүниеден озғандардың жаназа-
сын шығарып, артынан Құран бағыштап, пенделік істеріне байланысты 
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оларды күпірлікпен айыптап, мұсылмандыққа теріс қатынас жасаған 
емес. Өзінің қара сөздерінде Абай халқының өз өзіне қаскүнем келетінін, 
жалқаулығын, еріншектігін, надандығын, пендешілікке бейім келетінін, 
қиянатшылдығын сынға алғанымен, тіпті кейбір жерлерінде мұсылман 
емес, ең болмағанда шала мұсылман [Абай 2008, 357] деп айыптағанымен 
қазақ халқын мұсылман қатарына қосқан [Абай 2008, 345]. 

Иман және ислам

Ислам мен иман ұғымдарының түпкі мәні бір екендігіне Матуридилік 
теологиясында ерекше екпін берілген. Олардың бұл мәселеге ерекше 
екпін беруі кейбір ғұламалар мен мектептердің иман мен исламды бөлек 
нәрселер ретінде бағалауына байланысты. Матуридидің көзқарасы бойын-
ша сену мағынасындағы иман мен бой ұсыну мағынасын білдіретін ислам 
төңірегінде баяндалатын Құран аяттары мен Пайғамбар хадистерінің түпкі 
мәні бір мағынада [Matüridi 2002, 516] екендігі даусыз.  Сонымен қатар, ис-
лам мен иманды адамның «адам баласы», «инсан», «кісі» және «пәленше» 
деген түрлі атауларына ұқсатуға болады [Matüridi 2002, 514]. Иман Алланың 
бір екендігін жүрекпен мақұлдау, оған еш нәрсені серік қоспау болса, ис-
лам – адамның жан-тәнімен, бүкіл мендігімен, пенделік деңгейімен Аллаға 
бас ию және оған ешнәрсені ортақ қоспау деген сөз. Сонда екі ұғымның да 
мәні түбінде бір болып шығады [Matüridi 2002, 513]. Кез келген нәрсенің 
іші мен сырты қалай бар болса, исламсыз иманды, имансыз исламды ой-
лау сондай мүмкін емес. [Pezdevî 1983,  220]. Демек, матуридилік ілім 
бойынша мүмін мен мұсылманның түпкі мәні бір. Матуридиліктің осын-
дай ұстанымын Абайдың қара сөздерінен анық байқауға болады. Абай 
қара сөздерінде имандылық тақырыптарда мүмін сөзінің орнына мүслим 
[Абай 2008, 352] сөзін қолданған және ғұламалардың нақли дәлелімен иман 
келтіргендер тақлиди иман деңгейін, ал хакімдердің ақли дәлелдерімен 
иманын қуаттандырғандар яқини иман деңгейін иеленетіндерді мұсылман 
деп атаған [Абай 2008, 363].

 
Иманның артуы мен кемуі

Иманның артуы мен кемуі мәселесі де – матуридилік шығармаларда 
орын алған тақырыптардың бірі. Матуриди имамдары сандық жағынан 
иманның артпайтындығына, ал сапасы мен сипаттамасы тұрғысынан 
иманның күшеюі мен әлсіреуі мүмкін екендігіне тоқталды. Діни ғұрыптарды 
орындауды иманның бір бөлігі ретінде санаған, осыған орай ғибадаттарды 
көп орындаумен иманның артатындығын, ал азаюымен имандылықтың да 
азаятынына сенетін  ханбалилерге [Watt 1985,  58] қайшы Матуридилік 
имамдары діни сенімнің сандық жағынан артуы Пайғамбар дәуіріне тән 
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[Nesefi 2010, 67] екендігін, ал сапалық жағынан қуаттануы мен әлсіреуі 
адамның құдайға деген сенімінің дәрежесіне байланысты екендігін [Ak A. 
2008, 76] ортаға қойды. Иманның артуы мен кемуіне қатысты матуридилік 
түсініктемеге сәйкес Абай әуелі – иманның иғтиқатын махкамлемек керек 
[Абай 2008, 321] екендігіне, ықылассыз, шыншылдықсыз қанша оразашыл, 
намазшыл болғанымен оның ешбір пайдасы жоқ екендігіне, күзетшісіз, 
ескерусіз иманның тұрмайтынына [Абай 2008, 321] тоқталады.    

Ислам теологиясында иманның жаралғандығы мәселесін алғаш кө-
терген және оның жаралғандығын қисынды оймен дәйектеген Имам Ма-
туриди екендігі даусыз. Одан соң аталған мәселе матуридилік ғұламалары 
шығармаларында каламдық проблема ретінде орын алды. Матуридидің 
пікірі бойынша құдайдың өзіне сенуін әмір етуіне, күпірлікке тыйым са-
луына қарап, иманның адам әрекеті [Matüridi 2002, 502] екендігін ұғынуға 
болады. «Ұлы Жаратушы барлық нәрсенің жаратушысы» (әл-Анам 6/102) 
екендігін, «адамдарды және олардың істегендерін жаратқандығын», «көк 
пен жерді және осы екеуінің арасындағыларды жаратқандығын» (әл-
Фурқан 25/59) баяндайтын Құран аяттарына [Matüridi 2002, 503] сәйкес,  
адамды да, оның әрекетін де құдай жаратқандығын аңғаруға болады. Бұдан 
өзге жаратылыстармен қатар иман да құдай тарапынан жаралған деген 
қорытындының туатыны сөзсіз. Иманның жаралғандығына дәлел ретінде 
келтірген Құран аяттары аясында Майлықожа «Мақұлықат дейді молдалар, 
бір тәңірден өңгесін» [Майлықожа 2005, 523], - деп жырласа, Матуридилік 
ілімге сәйкес Шал ақын «Жаратты Мәкка менен Мәдинаны, Жаратты иман, 
дұға, шын дүнияны», [Мағауин М. 1993, 131] - деп иманның жаралғандығын 
ортаға қойған. 

Қорытынды

Иман – бүкіл сенімдік, этикалық, құқықтық категориялардың өзегінде 
тұрған қасиетті ұғым. Оның адам ой санасында, ішкі жан дүниесінде 
және мінез-құлқында алар орны бар. Осыған орай, Ханафилік пен 
Матуридилік ілімінде имандылық мәселесіне ерекше екпін беріліп, ка-
лам ілімінің тақырыптарына кіруден бұрын Құдайға деген сенімдің мәні 
мен ерекшеліктерін айқындап алу қажет екендігіне тоқталды. Осыған 
орай, қазақ діни ойшылдары шығармаларында да иманның негізі жүректе 
екендігіне ерекше маңыз берілген. Яғни, ықыласпен, шынайылықпен сенім 
негіздерін қабылдамаған адам мүмін бола алмайды. Бұл тек тілмен жари-
ялауды немесе Жаратушы иені білуді ғана имандылыққа жатқызғандарды 
қатаң түрде сынға алып, иманның мәні мен негізі жүрекпен мақұлдау 
екендігін мәлімдеген Матуридилік ілімімен үйлесетіні сөзсіз. 

Қазақ ойшылдары шығармаларында шынайы иман дәрежесіне қол 
жеткізуде терең ой мен білімнің маңызына да тоқталды. Терең ойға 
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ақылдың амандығы мен қисындылығы қажет. Осыған орай, қазақ ойшыл-
дары Матуридилік ілімге сәйкес ақылдың маңызына тоқталып, адам сана-
сымен, терең ойлаумен Жаратушы иенінің бар және бір екендігін ұғынуға 
қабілетті деп білді. Имандылықты бекемдеуде білімнің алар орны ерекше 
екендігіне де маңыз беріп, қазақ діни ойшылдары халқының білім жолымен 
көзін ашуын, осылай өркениетті елдер қатарынан табылуын аңсады. Бұл 
Жаратқан иені жақыннан тануға алып барар тура жол ретінде дәріптеліп, 
надандық қатаң түрде сынға алынды.  

Теологиялық тақырып ретінде Матуридилік теологияда орын алған иман 
мен амал, иман мен ислам арақатынастары, иманның артуы мен кемуі және 
иманның жаралғандығы сияқты тақырыптар төңірегінде өз көзқарастарын 
ортаға қойған қазақ діни ойшылдары түпкі ойларын ханафилік пен 
матуридилік теология аясында өрбіткен.  

Қорытындылай келе, қазақтың діни танымы исламдық ілімдермен үнемі 
үндестік ішінде өрбігендігі белгілі. Осыған орай қазақ ойшылдарындағы 
иман терминінің түп төркінін, мәнін исламнан, оның ішінде матуридилік 
теологиядан іздеген жөн. Себебі, ханафилік дәстүр мен түркілік діни таным 
аясында паш етілген матуридилік дәстүр Орта Азияда дүниеге келіп, даму 
белестерін осы өлкеде өткеріп, ондағы түркі халықтарының, оның ішінде 
қазақ халқының діни дүниетанымына нәр беріп келген және Матуридилік 
ілім аясында қазақ діни танымы иман категориясы төңірегінде жинақталған. 
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Резюме

Мырзабеков М.М. Матуридизм и вопросы веры среди казахских мысли-
телей

Известно, что релизиозное познание казахов находилось в гармонии и тес-
но переплеталось с исламским учением. Поэтому происхождение и значение ре-
лигиозных терминов казахских мыслителей следует искать в исламе, а именно в 
матуридитской теологии. Так как матуридитские традиции в рамках ханафитской 
традиции и религиоведения зародились и развивались в Средней Азии, оказали 
свое влияние на религиозное мировоззрение тюркских народов, в том числе и ка-
захского народа.  

В матуридитской теологии вопрос веры является составляющим, потому что, 
другие темы теологии находятся после определения значения и важности данной 
веры.  Поэтому казахские религиозные мыслители, поэты и сказители уделяли 
особое внимание вопросам веры с целью определения значения и важности веры 
старались чаще упоминать в своих произведениях. В данной статье согласно тео-
логии ханафизма и матуридизма рассматриваются вопросы значения и места веры 
в произведениях казахских мыслителей, ее связь со знанием, исламом, укреплени-
ем и ослаблением веры.

Ключевые слова: Ханафи, Матуриди, иман, тасдик, акл, амаль.  

Summary

Myrzabekov M.M. Maturidizm and Questions of Faith Among Kazakh 
Thinkers

It is known that the Kazakhs religious knowledge  was in harmony and closely 
intertwined with Islamic teachings. Therefore, the origin and significance of religious 
terms of Kazakh thinkers should be sought in Islam, namely in Maturidi’s theology. 
Since the Maturidi’s traditions within the  Hanafi’s traditions  originated and developed 
in Central Asia and exerted their influence on the religious worldview of the Turkic 
peoples, including the Kazakh people.

In Maturidi’s theology, the question of faith is a constituent. Because, other themes 
of theology are found after determining the meaning and importance of belief. Therefore, 
Kazakh religious thinkers, poets and storytellers paid special attention to the faith issues 
and tried to refer more often to their creations in order to determine the faith meaning 
and importance. This article deals the questions of the faith meaning and place in the 
works of Kazakh thinkers its connection with the mind, knowledge, with Islam, faith 
strengthening and weakening  according to the theology of Hanafism and Maturidism.

Keywords: Hanafi, Maturidi, Iman, Tasdik, Aql, Amal.
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