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Қазақстандағы діни бірлестіктерді талдау  

 

Мейрамгул Исаева Ибадуллақызы 1 

Түйін 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан бүгінгі күнге 

дейінгі діни бірлестіктердің жалпы қызметіне талдау жасалынды. Мақалада 

тәуелсіздіктің алғашқы жылдары мен соңғы жылдарындағы діни 

бірлестіктердің жалпы статистикалық мәліметтері көрсетілген және ол 

мәліметтерден еліміздегі діни сенімнің саналуындық құрылымын көруге 

болады. Тәуелсіздік алғаннан кейін алғаш дін саласындағы құқықтық реттеулер 

1992 жылы қабылданған «Діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер туралы» 

заңымен реттелді. Қоғамдағы жаңа өзгерістер, дін саласын реттеудің жаңа 

жолдары қажеттілігіне байланысты араға тоғыз жылдай уақыт салып  2011 

жылы 11 қазанда «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» жаңа заң 

қабылданды. Осы заң негізіне сәйкес еліміздегі қызметін жүргізіп жатқан 

барлық діни бірлестіктер 2012 жылы 25 қазанына дейін қайта тіркеуден өткені 

мәлім. Діни бірлестіктерді қайта тіркеу нәтижесінде 17 конфессия, 3088 діни 

бірлестік тіркелді. Қайта тіркеу нәтижесінде діни бірлестіктердің саны 32% 

қысқарып, нәтижесінде басымдылық көрсеткішті ислам 72,2% және 

православие 9,1% құрады. Ал, 2015 жылдың қаңтарындағы мәліметке сәйкес 

18 конфессия 3514 діни бірлестік бар екені мәлім. Мақалада тіркелген 

конфессиялардың жалпы тарихы мен Қазақстанға бұл діни сенімнің келу 

жолдары, жылдары және олардың діни бірлестіктерінің саны көрсетіледі.  

Сонымен қатар, діни бірлестіктердің қайта тіркеу кезінде қандай діни 

бірлестіктердің қысқарғаны, қайсысының көбейгендігі туралы сандық 

мәліметтер мен пайыздық көрсеткіштер келтіріледі. Мақаланың қорытынды 

бөлімінде Казақстанның көпэтникалық және көпконфессиялық құрылымына 

орай қоғамның дін саласында да шешілуі тиіс бірнеше мәселелер аталып 

өтіледі. Дін саласындағы қайта қаралуы тиіс деп танылғандар: діни 

бірлестіктерді тіркеудегі талаптарды күшейту; діни сауаттылықты арттыру; 
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миссионерлік қызметтің қадағалануы керектігіне де мән беру қарастырылды. 

Елімізде дәстүрлі және дәстүрлі емес діндерден құралған діни бірлестіктер 

толерантты жағдайда өз  қызметін жүргізіп жатқаны мәлім. Десек те жоғарыда 

аталып өткен кемшіліктердің алдын алу әбден қажет. Дін саласы қызметінің 

жүйеленуі қандай да бір  мемлекеттегі бейбітшіліктің  тұрақтылығы үшін өте 

тиімді. 

Кілттік сөздер: Діни бірлестіктер. Зайырлы мемлекет. Миссионерлік 

қызмет. Діни сауаттылық. Дәстүрлі діндер. Дәстүрлі емес діндер. 

Көпконфессиялы мемлекет. Діни қызмет. Азамттық қоғам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Қазақстандағы діни бірлестіктерді талдау 

Analysis On Religious Associations In 

Kazakhstan  

 

Meyramgul Issayeva2 

Abstract 

This article presents an analysis of activities of religious organizations in 

operation in the period since the declaration of independence of the 

Republic of Kazakhstan to the present days. General statistical data of 

religious groups during the first and last years of independence which 

can be seen in various structures of the religious believes of the country 

are presented in the paper. The first legal regulation in the sphere of 

religion after the independence, “Freedom of religion and religious 

associations,” was adopted in 1992. Nine years later due to new changes 

in the community, and because of the need for new approaches in the 

sphere of religion the new law on «Religious activity and religious 

associations" was passed on October 11, 2011. In the framework of the 

law all religious groups of the country were re-registred on October 25, 

2012. As a result of the re-registration of religious associations, 17 

confessions and 3088 religious communities have been registered. Also 

amount of religious organizations decreased by 32%, and as a result, the 

share of Islam was 72.2% and Orthodox was 9.1%. According to data as 

of January, 2015, there are 18 confessions and 3514 religious 

association. The article presents general history of registered religions, 

their arrival in Kazakhstan, years of operation and the number of 

religious associations. In addition, numerical data and percentage rates 

of religious communities that were in decline or incline during the re-

registration of religious associations are given. In conclusion, paper 

touches upon number of issues in the field of religion, which needs to be 

solve regarding Kazakhstan’s multiethnic and multiconfessional 

structure of the society. The following points needs to be review in the 
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field of religion: Tightening the requirements for registering the religious 

associations, increase the level of religious literacy and attention was 

diverted to control of missionary work. In our country traditional and 

non-traditional religious organizations working in tolerant environment. 

However, above-mentioned deficiencies needs to prevent. 

Systematization of the service in religious field is a quite beneficial factor 

for the stability in any country. 

 

Keywords: Religious associations. Secular state. Missionary service. 

Religious literacy. Traditional Religions. Non-traditional religions. 

Multiconfessional state. Religious activities. Civil society. 
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Кіріспе 

Қазіргі қоғамның ерекшеліктерінің бірі жаһандық сипат алған 

діннің маңызды қызметтері болып саналады. Дін тарихтың 

барлық кезеңдерінде адамзат үшін басты құндылықтарының бірі 

болып табылған. Қазіргі таңда дін саласындағы мәселелер үлкен 

маңыздылыққа ие болуда.  Діни саланы  реттеу әлемдік тәжірибеде 

түрлі жолдармен жүзеге асырылады. Кейбір мемлекеттер нақты 

бір дінге мемлекеттік мәртебе беріп бекітсе, қайсыбір мемлекеттер 

дінге мемлекеттік мәртебе берместен өз заңдарында дінді 

қолдайтындығы анықталған.   

Аталмыш мақалада Қазақстанның тәуелсіздік алғаннаннен кейінгі 

алғашқы жылдар мен бүгінгі күнге дейінгі діни бірлестіктердің  

жалпы статистикалық мәліметтеріне сүйене талдау жасалынған. 

1992 жылы қабылданған «Діни сенім бостандығы мен діни 

бірлестіктер туралы» заңы күшін жойып, 2011 жылы 11 қазанда 

«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңының күшіне енуі 

елдегі діни бірлестіктер қызметінің ахуалын біршама өзгергендігі 

аталып өтіледі. Жаңа заң күшіне енгеннен соң елдегі барлық діни 

бірлестіктердің қайта тіркелуі 2012 жылдың 25 қазанына дейін 

жүргізіліп біраз діни бірлестіктердің саны едәуір қысқарғандығы 

айтылады. Сондай ақ, мақалада қайта тіркеуден өткен 

конфессиялардың тарихи бастауына тоқталып, бұл 

конфессиялардың Қазақстандағы қызметінің қай жылдары 

басталғандығы туралы, діни бірлестіктердің қазақ еліне келуінің 

себеп-салдары және еліміздегі діни бірлестіктердің 

құрылымындағы пайыздық үлесі көрсетілген. Мақаланың соңғы 

бөлімінде діни бірлестіктердің қызметіндегі бар  болған және 

болуы мүмкін мәселелерге тоқталып өтіледі.  Бұл мәселелерді 

шешуде зайырлы деп танылған Батыс елдердің тәжірбиесінен 
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мысалдар келтіріледі. Батыс елдеріндегі діни бірлестіктерді  

тіркеу кезіндегі негізгі шарт адам санының қатынасына 

байланысты өлшеммен есептелуі біз сияқты жас мемлекеттердегі 

діни қатынастарды реттеуде үлгі болар еді. Сонымен қатар, діни 

сауатсыздықтың салдарынан туындайтын мәселелерді алдын алу 

мақсатында жалпы орта мектептерде дінтану пәнін оқыту 

сыныбын ертелету ұсынылады және ЖОО дінтану факультетін 

ашып, кәсіби діни ғылымды тереңдету керектігі де атап өтіледі. 

Елімізде орын алған миссионерлік қызметтің кадағалануының 

күшейтілуі қажет деген пікір де айтылады. Аталмыш мәселелер өз 

уақытында жүйелі шешілген жағдайда қоғамда діни қатынастар 

да тұрақты болары сөзсіз. 
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Қазақстандағы діни бірлестіктерді талдау 

Қазақстан көпұлтты және көпконфессиялы мемлекет болып 

табылады. Қазақстан Республикасының соңғы 2009 жылғы ұлттық 

халық санағының статистикалық мәліметтері бойынша, халықтың 

жалпы саны шамамен: 16009597 адам; діни жіктемесі бойынша 

ислам діні (11239176) 70,2%; христиан (4214232) – 26,3%, 

буддаизм (14663) – 0,08%, иудаизм (5281) – 0,03%, басқа дінді 

(3688) – 0,02% ұстанады, атеисттік бағыттағылар (451547) – 2,8% 

құраған, ал сауалнамада айтудан бас тартқандар (81010) – 0,5% . 

Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан кейін жаңа мемлекет 

ретінде қалыптасуында түбегейлі түрлі жаңарулар болды. Елде 

саяси жүйенің жаңаруымен қатар қоғам дамуына елеулі ықпалы 

болатын азаматтық қоғамның да осы жылдары құрылымы 

кеңейіп, қызметі дами бастады. Азаматтық қоғамның құрамдас 

бөлшегі және оның белгілі  бір қызметін атқарушысы ретінде діни 

ұйымдардың ролі ерекше. ҚР Конституциясының 1-бабында 

көрсетілгендей елімізде зайырлылық жарияланып, 1992 жылы 15 

қаңтарда «Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы қабылданғаннан кейін елімізде 

дәстүрлі және дәстүрлі емес діни бірлестіктер тіркеліп өз 

қызметтерін жүзеге асыра бастады.  

Тәуелсіздік алғаннан бүгінгі күнге дейінгі діни бірлестіктердің 

статистикалық мәліметтеріне сүйенсек діни ұйымдардың 

қызметін қарқынды жүргізілгендігін байқаймыз. Мысалы: 

Кеңестер Одағы заманында 1986 жылы  642 діни бірлестік 

тіркелген болса, тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы елдегі діни 

бірлестіктер саны - 1004 құраған, ал бұл көрсеткіш 2015 жылы  - 

3514 деңгейге жетті. Бұл мәліметтер, бір тараптан еліміздегі діни 

бірлестіктер қызметінің қарқынды дамуын көрсетсе, екінші 
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тараптан діни  бірлестіктер санының көбеюі (оның ішінде дәстүрлі 

емес) осы саладағы туындауы ықтимал мәселелердің көздері болуы 

мүмкін.   

Дін саласындағы бұл мәселелердің туындауы, 1992 жылы 

қабылданған «Діни сенім бостандығы мен діни бірлестіктер 

туралы» заңдағы миссинерлердің қызметінің қолайлы жағдайлар 

жасалуы миссионерлердің шамадан тыс көбейіп кеткеніне себеп 

болды. Осы саладағы туындаған мәселелерді ескере отырып, 2011 

жылы 11 қазанда «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» 

заңы негізінде діни бірлестіктерді қайта тіркеу 2012 жылдың 25 

қазанына дейін жүргізілді. Қайта тіркеу нәтижесінде діни 

бірлестіктердің саны 32% қысқарды. Қайта тіркелуден кейін 

елеулі көрсеткіште қысқарған діни бірлестіктер: елуіншілер 

шіркеуі, баптистер, пресветирандық шіркеуі. Осы бірлестіктердің 

қысқару нәтижесінде ірі басымдылық көрсеткішті ислам 72,2% 

және православие 9,1% жеткендігін байқаймыз. Ал басқа діни 

бірлестіктердің пайыздық көрсеткіштері төмендегідей: елуіншілер 

- 6,1%, баптистер - 3,2%, католиктер - 2,6%, Иегова куәгерлері - 

1,9%, пресвитериандықтар - 1,8%, жетінші күн адвентисттері - 

1,4%, Жаңаапостоль шіркеуі - 0,3%, лютеранар - 0,4%, 

методисттер - 0,35%, Кришнаидтер - 0,3%, бахаи - 0,2%, иудаизм 

-0,1%, меннониттер 0,03%, буддизм - 0,06%, мормондар - 0,06%, 

муниттер - 0,06%. Байқағанымыздай, 2012 жылғы діни 

бірлестіктерді қайта тіркеу жұмыстарынан кейін дәстүрлі емес 

діни бірлестіктердің саны едәуір қысқарған, қазіргі таңда олардың 

саны аз болғанымен де өз қызметтерін жалғастыруда.  

Төменде Қазақстандағы діни бірлестіктердің  тәуелсіздік алғаннан 

бүгінге дейін статистикалық мәліметтері көрсетілген №1 кесте 

бойынша оның динамикасы айқын байқалады. 



Кесте 1. Қазақстандағы діни бірлестіктердің статистикалық мәліметтері. 

№ Конфессиялар 1989 % 1993 % 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 2003 % 
01.01. 

2011  
% 

25.10. 

2012 
% 

01.01. 

2014  
% 

01.02. 

2015   
% 

 Барлығы 642  1004  1132  1383  1547  1932  2750  4551  3088  3434  3514  

1 Ислам 46 7,2 296 29,5 483 42,7 679 49,0 826 53,4 1000 51,8 1648 59,9 2811 61,8 2229 72,2 2367 68,9 2432 69,2 

2 Православие 62 9,7 131 13,0 165 14,6 185 13,3 196 12,7 220 11,4 230 8,4 304 6,7 280 9,1 293 8,5 315 9,2 

3 
Елуіншілер 

шіркеулері 
42 6,5 36 3,6 19 1,7 18 1,3 19 1,2 37 1,9 40 1,5 400 8,8 189 5,9 230 6,7 217 6,1 

4 

Інжілдік 

христиан-

баптистер 

168 26,1 162 16,1 130 11,5 140 10,1 141 9,1 242 12,5 300 10,9 364 8,0 100 3,2 185 5,4 182 5,1 

5 
Пресвитериандық 

шіркеуі 
              229 5,0 55 1,8 92 2,8 100 2,8 

6 Католиктіктер 42 6,5 66 6,6 66 5,8 73 5,3 79 5,1 77 2,8 77 2,6 118 2,6 79 2,6 84 2,4 84 2,4 

7 Ехоба куәгерлері 27 4,2 33 3,3 27 2,4 45 3,2 52 3,4 97 5,0 106 3,9 70 1,5 59 1,9 60 1,7 60 1,7 

8 
Жетінші күн 

адвентистері 
3 0,5 36 3,6 34 3,0 41 2,9 45 2,9 64 3,3 70 2,5 67 1,5 42 1,4 42 1,2 42 1,2 

9 
Жаңаапостол 

шіркеуі 
              47 1,0 8 0,3 25 0,7 25 0,7 

10 
Інжілдік-лютеран 

шіркеуі 
171 26,6 152 15,1 117 10,3 110 7,9 81 5,2 84 4,3 90 3,2 32 0,7 13 0,4 13 0,4 13 0,4 

11 Методистер               18 0,4 11 0,4 12 0,4 14 0,4 

12 Кришнаиттер               14 0,3 8 0,3 9 0,3 9 0,3 

13 Бахаи               20 0,4 6 0,2 6 0,2 6 0,2 

14 Иудаизм               26 0,6 4 0,1 7 0,2 6 0,2 

15 Меннониттер               6 0,1 1 0,03 
4 

  
0,1 4 0,1 

16 Буддизм               4 0,09 2 0,06 2 0,06 2 0,06 

17 Мормондар               1 0,02 2 0,06 2 0,06 2 0,06 

18 Муниттер               -  - - 1 0,03 1 0,03 

 
Дәстүрлі емес 

діндер 
81 12,6 92 9,2 91 8,0 96 6,9 108 7,0 110 5,7 166 6,0         

  ЖАЛПЫ 642  1004  1132  1387  1547  1932  2750  
4 

551* 
 3 088  3434  3 514  



Жоғарыдағы мәліметтерге сүйене отырып пайыздық көрсеткіші 

жоғары болған бірнеше діни бірлестіктің сандық қатынасына 

шолу жасайық. Талдаудан көретініміз, тәуелсіздіктің алғашқы 

жылдарында ислами діни бірлестіктерінің пайызының көрсеткіші 

төмен екендігін байқаймыз. 1995 жылы басқа діни 

бірлестіктерден басымдылық алып 42,7% жетсе, тек 1997 жылы 

ғана бұл көрсеткіш 50% жетіп жығылады. Ислами діни 

бірлестіктер бір сарынмен баяу көбейіп, 2012 жылы 72,2% жетті. 

Қазіргі таңда ислами діни бірлестіктер 69,2% құрайды. Соңғы 

көрсеткіш бойынша екінші орында тұрған православие діни 

бірлестіктері саны артқанымен пайыздық көрсеткіші 

бастапқымен шамалас. 1989 жылы – 62 болса, 2015 жылы – 315 

діни бірлестік тіркелген. Соңғы мәлімет бойынша 9,0% 

көрсеткішті құрайды. Діни бірлестіктердің саны бойынша үшінші 

орында – елуіншілер шіркеуі 1989 жылы – 42, соңғы мәлімет 

бойынша 217 діни бірлестік, 6,2% көрсеткішті құрайды. Саны 

тұрғысынан төртінші орында тұрған – баптистер, 1989 жылы 

26,1%, 2015 жылы 5,2 % құрайды. Мәліметтерге сүйенсек, 2012 

жылғы қайта тіркеу кезінде баптистер 364 діни бірлестіктен 100 

ге дейін қысқарған. Діни бірлестіктердің едәуір кеміген түрлерінің 

бірі – лютеран шіркеуі бірлестігі. 1989 жылы – 26,6%, 2015 жылы 

– 0,4% көрсеткішін құрайды.  Бұл діни бірлестіктің кемуінің басты 

себебі, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында осы ағымды 

ұстанатын неміс ұлтының тарихи отандарына жаппай көшуімен 

байланысты. 
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Қазақстанда тіркелген діни бірлестіктерге тарихи 

шолу. 

Қазақстан Республикасында тіркелген діни бірлесіктерге жалпы 

тарихи шолу жасайтын болсақ, онда қазақ даласының Ұлы Жібек 

жолында орналасуы көпшілік діндер таралып қызмет етуіне 

қолайлы аймақ болғаны анық, соның ішінде кең тараған ислам 

дінінен басқа, христиандық, буддизм, шаманизм сенімдері де ел 

аймағына тараған еді. Жоғарыда кестеде көрсетілгендей 2015 

жылғы діни бірлестіктердің ислам - 69,2%, православие - 9,2 %, 

елуіншілер - 6,1%, баптистер - 5,1%, католиктер - 2,4%, Иегова 

куәгерлері - 1,7%, пресвитериандықтар - 2,8%, жетінші күн 

адвентисты - 1,2%, жаңаапостоль шіркеуі - 0,7%, лютерандар - 

0,4%, методисттер - 0,4%, кришнаидтер - 0,3%, бахаи - 0,2%, 

иудаизм 0,2%, меннониттер - 0,1%, буддизм - 0,06%, мормондар 

- 0,06%,  муниттер - 0,03%. 

Төменде Қазақстан Республикасында тіркелген діни бірлесіктерге 

жалпы тарихи шолу жасайық: 

 

1. Қазақстандағы ислам діні.  

Қазақстанда ислам дінінің таралуын ғылыми әдебиеттерде 

төмендегі кезеңдерге бөліп қарастырады: бірінші кезең –VIII-IХ ғғ.; 

екінші кезең - X-XVII ғғ.; үшінші кезең - XVIII-XIX ғғ.; төртінші 

кезең -  XIX-XX ғғ.; бесінші кезең - 1971-1991; алтыншы кезең – 

тәуелсіздік орнағаннан кейінгі кезең.   

Ислам дініндегі сунни бағыты бойынша төрт масһабтың қазақ 

жеріндегі орнығу деңгейіне шолу жасасақ, көретініміз: 
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-Қазақ елі ислам дініндегі құлшылықтарын сунни бағыты 

бойынша имам әл-Ағзам Әбу Ханифа мазһабы және Матуруди 

діни сенімі  мектебі негізінде атқарған.  Қазақстан Мұсылмандары 

Діни Басқармасы ресми түрде Ханафи масһабын насихаттайды. 

-Шафиғи масһабы бойынша қызмет ететін мешіттер: 1998 жылы 

шешен мешіті, 2001 жылы Алматыда ингуш мешіті ашылған.  

Масһабтардан Шафиғи масһабы өкілдері елімізде бар, бірақ 

арнайы ұйымдаспаған, жекелеген мешіттері қызмет етуде. 

-Ханбали масһабының қазақ жеріне келуі тәуелсіздік алғаннан 

кейінгі діни оқуға жіберілген студенттер тарапынан таралған 

болатын. Бұл масһаб исламның пайғамбар дәуіріндегі таза халін 

қайта қалпына келтіруді және шариғатқа негізделген билік 

жүйесін құруды мақсат етеді.  

-Мәлики масһабы еліміздің территориясында таралмаған және 

ұстанушылары жоқ.  

Ислам дініндегі шииттік бағыттың Қазақстанда әзірбайжан ұлт 

өкілдері ұстанады және Алматы қаласында бір шииттік мешіт 

қызмет етеді.  

Ислами діни бірлестіктердің  еліміздегі қызметіне шолу жасасақ, 

2011 жылдың 1 қаңтарындағы ресми деректер бойынша, 

Қазақстанда 2811 діни бірлестік болса, қайта тіркеуден 2229 өтті, 

соңғы дерек бойынша 2432 діни бірлестік бар. 1989 жылы ислами 

діни бірлестіктер 7,2 % құраса, соңғы мәлімет 69,2 % құрап,  

ислами бірлестіктер саны тұрғысынан бірінші орынды алатыны 

көреміз. Қазіргі уақытта Қазақстанда 26 этнос өкілдерінен 

құраған халықтың 72% мұсылмандар құрайды.   
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2. Қазақстандағы христиан діні. 

2.1. Қазақстандағы православие. Православие Қазақстанда 

дінге сенушілерінің саны бойынша исламнан кейінгі екінші діни 

бағыт. Православие діні елімізде Қазақ хандығының Ресей 

империясына қосылуы кезіндегі әскери қоныстарда пайда болды. 

Оңтүстік аймақтарда алғашқы әскери діни қауымдар 1866 жылы 

Түркістан мен Шымкентте пайда болған. 2011 жылдың 1 

қаңтарындағы ресми деректер бойынша, Қазақстанда 304 

православие қауымдастығы бар екендігін көреміз. Қайта 

тіркеуден 280 өтті, соңғы дерек бойынша 315 діни мекеме бар.   

2.2. Қазақстандағы католик діні. Діни ілімі Библияға және 

Қасиетті жазбаға негізделеді. Қазақстандағы католицизм тарихы 

XVIII-  XIX ғ.ғ. қазақ жеріне поляктардың, әскерилердің жер 

аударуынан басталады. Қоныстанған неміс, поляк, латыштардың 

есебінен католик дінін ұстанатын адам саны артты. Католиктік 

храмдары алғаш ХХ ғ. 70-жылдары салына бастады. Орталығы 

Ватиканда орналасқан. Біздің елімізде 300 мыңға жуық 

католиктер өмір сүреді. Дінге сенушілердің ұлттық құрамы 

әртүрлі, немістер жіне поляктармен қатар, украин, орыс, латыш, 

корей және өзге де ұлт өкілдерін кездестіруге болады. 2011 

жылдың 1 қаңтарындағы ресми деректер бойынша, Қазақстанда 

118 католик қауымдастығы болса, қайта тіркеуден 79 өтті, соңғы 

дерек бойынша аталған ағымның 84 діни бірлестігі бар.  

Жаңаапостолдық шіркеуі. Англияда 1832 жылы «католиктік-

апостолдық» деп аталған Рим католик шіркеуінің ішіндегі 

қозғалыстардан бастау алған. Негізгі кітабы Библия, әлемнің 180 

еліне тараған сенім түрі.  Жаңа апостолдық шіркеу елімізге 

миссионерлердің арқасында 1991 жылы тіркелді. 2011 жылы 

аталған сенімнің 47 бірлестігі тіркелген. Ал 2012 жылғы қайта 
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тіркеуден 39 бірлестік өтпей қалып, тек 8 ғана тіркелген. Ол 

бірлестіктер:  Алматы және Астана қалаларында және Солтүстік 

Қазақстан облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Ақмола, Жамбыл, 

Қарағанды, Павлодар облыстарында орналасқан.  ҚР-да 3500 ден 

астам мүшесі бар.  

2.3. Қазақстандағы протестантизм. Протестантизм өкілдерінің 

қазақ жеріне жапай қоныстануы ХХғ. 30-40 жж. Сталиндік 

репрессия және күштеп жер аударулар үдерісімен байланысты 

болды. Қазақстандағы протестантизм тарихы ғасырларды 

құрайтын конфессиялар (лютерандар, меннониттер, баптисттер 

және т.б.) мен жаңадан пайда болған дәстүрлі емес ағымдардан 

(елуіншілер, пресвитеряндар) құралған. 

2.3.1. Елуіншілер.  XIX ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың басында 

АҚШ-та пайда болған. Елуіншілердің діни ілімінің ерекшелігі 

Қасиетті Рухтың елуіншілер күнінде жерге түскендігі және соның 

нәтижесінде  Апостолдар мен Иса Мәсіхтің басқа да шәкірттерінің 

Қасиетті Рух күшіне ие болғандығы туралы жеке тармақтың 

бекітілуі болып табылады. Қазақстанда елуіншілердің әртүрлі 

ағымдары бар: Апостолдар Рухындағы Інжіл христиандары 

(даралар); Інжіл Сенімі Христиандары (воронаевшылар); Құдай 

Шіркеуі; Жаңа Өмір Шіркеуі, Сун Бок Ым Шіркеуі және т.б. 2011 

жылдың басында елімізде елуіншілердің 400 діни бірлестігі болған. 

Қайта тіркеуден 189 жергілікті бірлестік өткен. 2015 жылы  

елуіншілердің  217 діни бірлестігі бар және ол 6,1% құрайды. 

2.3.2. Баптизм – XVII ғасырдың басында пайда болған христиан 

дініндегі протестанттық бағыттардың бірі. Негізін қалаған Джон 

Смит (1554-1612жж). Өз діни ілімі бойынша баптизм 

жалпыхристиандық және жалпыпротестанттық Үшбірлік пен Иса 

Мәсіхтің құдайға тән табиғаты, сондай-ақ жалпыпротестанттық 
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құтқарылу туралы қағидаларды  ұстанады. Баптистер қазақ 

жеріне ХХ ғасырдың басында қоныс тепті. Қазіргі уақытта осы 

ағымда қызмет ететін бірлестіктер: «Шығыстағы жарық» 

миссиясы, «Эммануил», «Әрбір үй – Құдай үшін» және т.б. . 2011 

жылдың басынды елде осындай 364 діни бірлестік болып, қайта 

тіркеуден 100 жергілікті діни бірлестік өткен , қазіргі таңда 182 

діни бірлестік бар. Қазақстандағы мұндай діни бірлестіктер 

жөнінен 1989 жылы 26,1% құраса, соңғы мәлімет бойынша 5,1% 

құрайды. 

2.3.3. «Ехоба куәгерлері». XIX ғасырдың 70 жылдары АҚШ-та 

пайда болды. Діни ілімінің негізгі ережелері осы ілімінің негізін 

салушы Чарльз Расселдің «Қасиетті кітап зерттеулері» атты жеті 

томдық еңбегіне негізделеді. Қазақ жеріне «Ехоба куәгерлері» 

өкілдері ХІХ ғасырдың соңында саяси қуғынға ұшырағандармен 

бірге келді. Дінге қызмет етуге арналған сенушілер пионерлер деп 

аталады. 2001 жылғы мәлімет бойынша 12992 пионер бар.  2011 

жылдың басында елімізде «Ехоба куәгерлердің» 70 діни бірлестігі 

есепте тұрған. Қайта тіркеуден 59 жергілікті діни бірлестік өткен, 

ал соңғы деректер бойынша оның 60 діни ұйым бар. Жалпы 

бірлестіктің 1,7% құрайды. 

2.3.4. Пресвитериандық шіркеуі - протестанттық ағымдардың 

бірі болып табылады. Пресвитериандық доктрина Құдайдың 

жоғарғы күшіне сенуге және құдайдан құт-береке  келуі үшін тек 

сенім ғана керек екеніне негізделеді. Қазақстанға бұл сенім 1990 

жылдарда миссионерлердің ықпалымен тарала бастады. 2011 

жылдың басында елімізге 229 діни бірлестік болса, қайта 

тіркеуден 55 жергілікті діни бірлестік өткен. 2012 жылғы бұл 

ағымдағы діни бірлестіктер: «Грейс», «Үміт», «Эммануил», 

«Назарян», «Галбори», «Онсезан», «Коре», «Сион», «Алғашқы 
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пресвитериан шіркеуі»,  «Алматы аймақтық пресвитериан 

шіркеуі»,  «Пресвитериан шіркеуі қауымдастығы», «Жарық», «Үш 

күн» т.б. бірлестіктер бар.   Қазіргі таңда елімізде аталған ағым 

100-ге жетіп,  2,8 % құрайды. 

2.3.5. Жетінші күн адвентистері  – АҚШ-та 1843 жылы пайда 

болған протестанттық ағым. Адвентистік діни ілімінің негізін 

бұрынғы баптист Уильям Миллер қалаған. Адвентистер сенім мен 

өмір сүрудің жалғыз ережесі ретінде Библияға сүйенеді, Иса 

Мәсіхтің екінші рет тіріліп келетін күнінің жақын қалғанына 

сенеді және сенбіні демалыс күні ретінде ұстанады. Қазірде 

Жетінші күн адвендистері шіркеуі 220 елде жұмыс жасап, 50 

мыңнан астам қауымы, 15 млн мүшесі бар.   Қазақстанға Жетінші 

күн адвентистері өткен жүзжылдықтың басында келген. 2002 

жылы Қазақстандағы ЖКА шіркеуі өзінің жүзжылдығын атап өтті.  

2011 жылдың басында елде 67 діни бірлестік есептер тұрған. 

Қайта тіркеуден 42 жергілікті діни бірлестік өтті, соңғы мәлімет 

бойынша  42, жалпы бірлестікте 1,2 % құрайды. 

2.3.6. Лютерандық – христиан дініндегі протестандық 

ағымдардың бірі. Лютерандық бағыт Германияда реформация 

қозғалысының нәтижесінде XVI ғасырда пайда болады.  2011 

жылдың басында біздің елде 32 діни бірлестік есептер тұрған. 

Қайта тіркеуден 13 жергілікті діни бірлестік өтті, соңғы мәлімет 

бойынша да 13 көрсеткішінде. 1989 жылы елімізде 171 – 26,6 %, 

ал 2015 жылы саны 13- 0,2% құрады. 

2.3.7. Методистер – XVIII ғасырда Англияда пайда болған, 

классикалық протестантизм қағидаларын ұстанып, Библияны 

мойындайды. Оның негізін қалаушылар ағайынды Уэли Джон 

(1703-1788) және Чарльз (1707-1788) Методизм діни әдет-

ғұрыптарды өте тәртіппен ұстау керек деп қарастырып және жаңа 
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әдіспен шоқыну керек деп түсіндірді. Ағайынды екеуінің айтуы 

бойынша әрбір адам туғаннан Құдайдан қайырымшылық алады, 

Құдай жолында жүруге жәрдем береді. Методизм қауымдары 12 

адамнан тұратын класқа, топқа бөлінген. Қауым аймақтарға 

бірігеді. 1881 жылы дүниежүзілік методизмдік кеңес құрылады. 

Қазіргі кездегі методистердің саны әлемде 43 млн. адамды 

біріктіреді.  Қазақстандағы методисттік бірлестіктер: «Те Синг», 

«Христиандық методисттік орталық», «Шарын», «Чонг Донг», «Ата». 

Қазақстанда сенушілер саны 300 дей адам.  2011 жылдың 

басында елімізге 18 діни бірлестік есепте тұрған. Қайта тіркеуден 

11 жергілікті діни бірлестік өтсе, ал қазіргі саны 14 жеткен, жалпы 

бірлестіктердің 0,4 % құрайды. 

2.3.8. Меннониттер. Алғашқы протестанттық ағымдардың бірі 

болып табылады. Солтүстік Германияда 1530 жылдары пайда 

болған меннониттер ілімінің негізін Менно Симонс қалаған. Ол 

«Шын христиан дінінің фундаменті» кітабында барлық қауым 

мүшелері тең құқықты, соғысқа қатынаспау керек (армияға 

кызмет етуден бас тартады), әрбір қауым дербес дейді. Олар 

тіптен «Қасиетті жазбадан» да жоғары деп есептейтін жеке діни 

нанымға мән береді. АҚШ-та Меннониттердің Дүниежүзілік 

Конфедерациясы құрылған. 18 ғасырдың соңына таман жер 

аударылған шаруалар ретінде орыс жеріне келген меннониттер, 

1900 жылдардың басында Қазақ жеріне алғаш рет қоныстана 

бастап, миссионерлік қызметін жүргізе бастады. 2011 жылдың 

басында елімізде 6 діни бірлестік есепте тұрған. Қайта тіркеудін 

Қарағандыдағы бір діни бірлестік өткен, ал 2015 жылғы мәлімет 

бойынша саны төртке жеткен. Сенушілер 300 ге жуық адам.  Діни 

бірлестіктерде 0,1 % құрайды. 



 

9 Қазақстандағы діни бірлестіктерді талдау 

3. Қазақстандағы иудаизм. Иуда діні б.з.д. XV-XI ғғ. Пайда 

болған. Қасиетті жазбасы – Танах. Қазіргі уақытта әлемде 14,6 млн 

адам құлшылық етеді.  Иудейлік Қазақстан территориясына Хазар 

қағанаты арқылы енген деп түсіндіреледі. Патша үкіметінің көші-

қон саясатына орай XIX ғасырдың соңы – XX ғасырдың басында 

республика жеріне қолөнерші еврейлердің көп отбасы келді.  2011 

ж. 1 қаңтарындағы мәлімет бойынша Қазақстанның барлық 

облыстарында жұмыс істейтін 26 иудейлік қауымдастық, қайта 

тіркеу кезінде оның 4 қалған. Олар: Астана және Алматы 

қаласында, Павлодар және Оңтүстік Қазақстан облысы. Қазіргі 

уақытта елде «Бейт Шалом» қоғамы белсенді жұмыс жасауда. 

Қазіргі таңда Қазақстанда ортодаксальдық та, реформисттік те, 

консерватистік те иудаизм ағымдары бар.   2015 жылғы 

қаңтардағы мәлімет бойынша алты діни бірлестік бар жалпы 

бірлестік тұрғысынан ол 0,2 % құрайды.  

 

4. Қазақстандағы будда діні. Будда діні б.д. дейінгі VI 

ғасырда көне Үндістанда пайда болды. VІІ ғасырдың алғашқы 

жартысында батыс түркілердің кейбір ел басшылары будда дінін 

қабылдаған. Бұл діннің қазақ жеріне келуінің жаңа толқыны XVI-

XVIII ғғ. жоңғар шапқыншылықтарымен байланысты болды. 2011 

жылғы деректер бойынша төрт  буддалық бірлестік тіркелген, 

2012 жылы екі бірлестік қалған – Батыс Қазақстан облысы және 

Алматы қаласында орналасқан. Бұл бірлестікке еліміздегі 

буряттар, қалмақтар, моңғолдар мүше.   Діни бірлестік 

тұрғысынан 0,06% құрайды. 
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5. Бахай. Бұл сенім ислам дініндегі шииттік бағыттан «дербес 

дін» ретінде бөлініп шықты.  Кейбір дінтанушылар Бахай сенімін 

Батыс пен Шығысты үйлестіруге әрекеттенген сенім деп таниды. 

Негізін салушы «баб» деген лақап атымен белгілі Ирандық Сейид 

Әли Мұхаммед (1819-1850). Негізгі еңбегі «Баян»ды Құранның 

орнына келетін жаңа Қасиетті Жазу деп жариялайды.  «Баб» 

дүнеден озғаннан соң оның ілімі екіге ажырайды: Субх-и-Азалем 

және Баха-Улла. Баха-Улланың шын есімі –Мирза Хусейн Әли 

1817 жылы Тегеранда туылған. Баха-Улла ілімі Бахай ілімінің бір 

ағымы ретінде өзінің исламдық шығу тегі шегінен асып, дербес 

дін болып қалыптасты. Баха-Улланың еңбектері «Китаб-и-Агдас», 

«Калимат-и-Макнуне»  бұл ағым үшін басты кітаптар болып 

табылады. Дүниежүзілік Бахай қауымын басқару болып 

табылатын Бүкіләлемдік Әділет Үйін сайлауға қол жеткізіп, 

шіркеуді басқару ұжымдық жолмен атқарылады.   Қазақстандағы 

Бахаи қауымының пайда болуы 1938-1939 және 1950 

жылдардағы қуғын-сүргінмен жер аударылғандардың 

орнығуымен байланысты. 1992 жылы бахаилар Қазақстанның 18 

қаласында жұмыс істей бастады. 1994 жылы  Қазақстан 

Бахаилары Ұлттық діни жиынның сайлауы өтті.   ҚР 2011 жылдың 

мәліметі бойынша 20 Бахаи ұйымы болса, 2012 жылғы 25 

қазандағы діни ұйымдарды қайта тіркеуден тек 6 ғана өтіп 14 

ұйым қысқарады. Пайыздық көрсеткіші 0,2% құрайды. 

 

6. Кришнаиттер. «Кришна Санасы Қоғамы» 1966 жылы АҚШ-

тың, Нью-Иорк қаласында құрылған неоиндусттік бірлестік, ол 

индуизмнің тармағы ретінде қарастырылады.  Негізін қалаған 

бенгал монахы Бхактиведанта Свами Прабхупада. Қазірде 60-тан 

астам елде 400-ге жуық орталықтары бар.  Бұл ағым қазақ жеріне 
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1990 жылдары келіп, 1996 жылы ұйым ретінде тіркеліп өз 

қызметін жүзеге асыра бастады. Жүргізген анкеталық деректер 

бойынша 45% – қазақтар, 38% – орыстар, қалғаны басқа ұлт 

өкілдері болды . 2011 жылы 14 діни бірлестік болса, 2012 жыл 

қайта тіркеуден 8 өткен, соңғы мәлімет бойынша олардың саны 9 

болған. Жалпы діни бірлестік қатынасында 0,3% құрайды.  

 

7. Мормондар немесе Иса Мәсіхтің соңғы қасиетті 

күндері шіркеуі. 1830 жылы АҚШ-да Джозеф Смит негізін 

қалаған. Қасиетті жазба ретінде Библиямен бірдей «Мормон 

кітабы» саналады. Мормондар шіркеуі өздерін «қалпына 

келтірілген» шынайы христиан ретінде көрсетеді. Қазіргі уақытта 

40 мың миссионері бар, 8 млн сенушісі бар үлкен христиандық 

ағым болып табылады.  Қазақстан жеріне мормондор тәуелсіздік 

алғаннан кейін миссионерлердің ықпалымен тіркеліп, қызметін 

жүзеге асыра бастады. 2011 жылы мормондар 1 діни бірлестік 

болса, 2012 жылы 2 діни бірлестік тіркелген; Жалпы діни бірлестік 

қатынасында 0,06% құрайды. 

 

8. Муниттер немесе Бірігу шіркеуі.  1954 жылы Оңтүстік 

Кореяның Сеул қаласында Сен Мен Мун бастамасымен құрылған. 

Негізгі кітабы «Тәңірлік принцип». Әлемде мундықтар шамамен 3 

млн адам. Мунның қызметі көптеген қоғамдық ұйымдар 

астарында қызметін ақарады: Халықаралық әйелдер 

ассосациясы, Әлемдегі тыныштық үшін халықаралық федерация, 

Білім берудің халықаралық қоры және т.б.  Бұл ағым ілімінің адам 

психикасына кері әсері бар бола тұра, тіркелуін заңдастырып 

қызметін жүзеге асыруда. Бұл ағымға мүше болған азамат өзінің 
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отбасындағы ағымға мүше болмағандармен араласуға тыйым 

салынады.  Қазақстанға бұл ағымның келуі тәуелсіздік алғаннан 

кейін миссионерлер ықпалымен жүзеге асқан. 2014 жылғы 

көрсеткіш бойынша 1 діни бірлестік тіркелген. Жалпы діни 

бірлестік қатынасында 0,03% құрайды. 

Жоғарыда аты аталғандардан бөлек, Қазақстан Республикасында 

дәстүрлі емес діндердің аты аталмай өткен түрлері де бар. 

Қазақстанда тіркелген дәстірлі емес діни бірлестіктер (Иегова 

куігерлері, мормондар, мунниттер, бахай, кришнаидтер) және 

тіркелмеген дәстүрлі емес діни бірлестіктер (Саентологии шіркеуі, 

"Ата жолы") қызмет етуде. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Қорытындылайтын болсақ, еліміздегі діни наным сенімнің 

сануалуандығын бір тараптан мемлекет зайырлығы деңгейінің 

даму көрсеткіші деп қарастыратын болсақ, екінші тараптан қоғам 

бірлігінің тұтастығына нұқсан келтіретін фактор ретінде 

қарастыруға болады. Түйіндей келе, дін саласындағы шешуін 

табуы тиіс бірнеше мәселелерді атап өтсек:  

- ҚР діни бірлестіктерді мемлекеттік тіркеу үшін қажетті 

шарттарға тоқталсақ: діни бірлестіктің жарғысы; құрылтай 

жиналысының хаттамасы; бастамашы азаматтарының тізімі; 

орналасқан жерiн растайтын құжат; діни ілімнің пайда болу 

тарихы мен діни баспа материалдары; мемлекеттік тіркегені үшін 

бюджетке тіркеу алымы төленгенін растайтын түбіртек. 

Қазақстан Республикасының заңында қарастырғандай діни 

бірлестіктер: жергілікті, өңірлік, республикалық болып құрылуы 

мүмкін. Қазақстан Республикасының кемінде елу азаматының 

бастамасы бойынша құрылған, бір облыстың, республикалық 

маңызы бар қаланың және астананың шегінде әрекет ететін діни 

бірлестік жергілікті діни бірлестік болып танылады.  

Діни бірлестікті құру үшін бар болғаны елу адам болу керек деген 

шарт – Қазақстан сияқты  көп мәдениетті, көпконфессиялы 

мемлекет үшін тиімсіз екендігін көрудеміз. Діни бірлестікті 

құрудағы шартта адам санынын аз болуы жағдайды жеңілдетіп, 

нәтижесінде сенушілерінің саны аз болса да түрлі діни бірлестіктің 

тіркелуіне әкелді.  

Бұл тұрғыдан алыс және жақын шет ел тәжірбиесіне сүйенсек 

болады. Мысалы, Түркменстан Республикасының 2010 жылдың 

қаңтарында БҰҰна берген баяндамасында елде бар жоғы 123 діни 
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бірлестік бар: оның ішінді 100 мұсылман, 13 – орыс Православие 

шіркеулері, ал қалғандарын – Католик, Жетінші күн адвентистері, 

Баптистер, Бахайлар, Кришнайдтер құрайды. Латвияның «Діни 

бірлестіктер» туралы заңының екінші бабында мемлекет ешбір 

дінге немесе конфессияға да басымдылық бермейді. Десек те, 

аталған заңда дәстүрлі емес бірлестіктер және діни конфессиялар 

деп бөледі (4 бап). Дәстүрлі емес діни бірлестіктер тіркелген 

уақыттан тек үш жыл өткеннен кейін ғана заңды тұлға 

мәртебесіне ие болады (5 бап). Австрияда діни бірлестік 

мәртебесін алу үшін ұйымның мүшесі 300 ден кем болмауы керек, 

жарғысы, сонымен қатар білім министрлігінің тексеруінен өтіуі 

тиіс.  Германияда өзінің құрылымдық жүйесімен және мүшелер 

санымен ұзақ мерзімдік қызметіне кепілдік бере алғанда ғана діни 

бірлестік мәртебесін ала алады. Сонымен қатар діни бірлестіктер 

коммерциялық мақсатта құрылмауы керек, нақты қалыптасқан 

доктринасы, шіркеудің жеке заңдарын сақтау қажет, қажетті 

сандағы мүшелері мен кірістері болуы керек, сонымен қатар 

үкіметтік емес ұйымдарға арналған талаптарға сай болуы керек.  

Словакияда діни бірлестіктер: тіркелген діни топтар мен 

азаматтық ассоциациялар болып бөлінеді. Словакия 

Республикасы мен діни топтар арасындағы Келісім бойынша 11 

діни топқа мемлекетпен келісімге келуіне құқық берілді. Чехияда 

қайта тіркелген діни бірлестіктер арнайы құқықтарға ие болу 

мүмкіндігіне ие (мектептерде дінді оқыту, өз мектебін құру, 

мемлекеттік субсидияларды алу). Чехияда діни ұйымдар 

тіркелгеннен кейін 10 жыл өткеннен соң ғана және олардың 

мүшесі жалпы халықтың 0,1% құрағанда ғана арнайы құқықтарға 

ие (яғни, 10 мыңнан астам сенушісі болуы керек). Сонымен қатар 

осы елдегі діни бірлестіктер жыл сайын есеп беріп туруы, 
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Бүкіләлемдік шіркеу кеңесінде тіркеуде т.б. болуы қажет. Қазір 

Чехияда бар жоғы 11 діни бірлестік бар. Румынияда 18 діни 

бірлестік бар. Қазіргі уақытта әрбір жаңа өтініш берген діни 

бірлестік күту кезеңінен өтуі тиіс, яғни 12 жыл және олардың 

мүшесі жалпы халықтың 0,1% құрағанда ғана арнайы құқықтарға 

ие болуы керек (яғни, елде 22 мыңнан астам сенушісі болуы шарт).  

Венгрия Конституциясы бойынша, шіркеу мемлекеттен бөлек, 

мемлекеттік дін анықталмаған. Венгрияда діни бірлестік болып 

тіркелуі үшін кез келген шіркеу болып табылатын діни ұйымның 

кем дегенде 100 мүшесі болуы қажет, жетекшісі, ұйым орталығы 

және қарапайым жарғысы болуы қажет .  

Келтірілген мысалдардан көретініміз: Діни бірлестіктерді тіркеу 

шарттары әр мемлекетте түрлі талаптарға сай жүргізіледі. Батыс 

елдерінде діни бірлестіктерді тіркеуде бірлестіктің мүшелерінің 

санына ерекше мән береді және мүшелер саны жалпы халықтың 

0,1% мөлшерін құрау деген шарт біздің елде қажетті іс болар еді. 

Діни бірлестікті тіркеу үшін мүшелер санына қойылатын талаптар 

әр елде әр түрлі: Чехияда 10 мың адам (0,1%), Румынияда 22 мың 

(0,1%), Австрияда 300, Венгрияда 100, Ресейде 50, Қазақстанда 

50. 

Сонымен қатар, батыс елдерінде діни бірлестіктің арнайы 

құқықтарға ие болуы тіркелгеннен кейін белгілі бір уақыт өткеннен 

кейін ғана жүзеге асады. Мысалы: Чехияда 10 жыл өткен соң, 

Румынияда 12 жылдан соң арнайы құқық, Латвияда 3 жыл өткен  

заңды тұлға мәртебесі беріледі, ал Қазақстанда тіркелген күннен 

бастап заңдық тұлға құқығы беріледі.  

Енді, діни бірлестіктердің санының әр елдегі саны тұрғысынан 

мысал келтірсек: Чехияда 11, Румынияда 18, Словакияда 11, 
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Түркменстан 123, Қазақстанда 18 конфессия 3514 (2015 жыл, 

қаңтар) діни бірлестік бар. 

-  Қазақстандағы діни саласындағы мәселелердің бірі ол – діни 

сауатсыздық. Бұл мәселені шешу үшін орта білім беру 

орындарында жалпы пән ретінде «Дінтану» сабағының маңызын 

арттыру және ЖОО-да кәсіби дінтанушыларды даярлайтын 

факультет ашу қажет. Бұл мәселені қозғағанда Түркия 

Республикасының дінтанушы ғалымы профессор Сөнмез 

Кутлуның еңбегіне жүгінсек,  қандай да бір елдегі діни білім беру 

бағдарламасын қарастырғанда плюрализмді екі бағытқа бөлуге 

болады:  

а) дәстүрлі плюрализм – көпконфессиялы және көп мәдениетті 

қоғамда көпшілік ұстанытын наным-сенімінен басқа аз кездесетін 

діни нанымдардың оқытылуына жол беріледі.   

б) қазіргі заманғы плюрализм – бір қоғамның ұстанған дінінің 

ішіндегі ұстаным ерекшеліктерін ескере отырып оқыту . 

Қазақстан қоғамы көпконфессиялы және көп мәдениетті 

құрылымнан тұратындықтан діни білім беру тұрғысынан дәстүрлі 

плюрализм ұстанымында десек болады. Қазақстанның 

жағдайында бір дінге басымдылық беріп оқытуға келмейді, тек 

мектептерде енгізілген «Дінтану» пәнін оқушылардың қалыптасу 

ерекшеліктерін ескере отырып, 9 сыныпта бұл мәліметтерді 

қабылдауы кештеу болу ықтималдығын ескеріп, одан да ертерек 

сыныптарда басталғаны жөн бе деген ойдамын. Діни 

сауаттылықты жүйелі түрде арттырудың екінші жолы ЖОО-дағы 

дінтану факультетінің дамуы. ҚР ЖОО-да дінтану факультеттерде 

дәстүрлі діндерді оқытатын бөлімдері болғаны жөн, оның ішінде 

исламтану бөлімін ерекше дамытқан пайдалы. Бұл факультеттер 
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тек дипломды маман ғана емес айтылған бөлімнен терең ілім 

алған маман болғаны жөн. Мысалы, исламтану бөлімін 

тамамдаған бір маман: ислами сауатты етіп шығаратын: ислам 

тарихын, ислами ілімдердерді, мазһабтық құрылымды, құранды 

және хадисті түсінетін және меңгерген болуы қажет. Дінді зерттеу, 

әсіресе ислам дінін зерттеу жүйеленуі тиіс. Азаматтардың 

университеттегі бөлім таңдау мүмкіндігі болғаны үшін 

мемлекеттің зайырлылық сипатына да зияны болмайды. Бұл 

жағдайда Европа тәжірбиесіне сүйенсек болады. Европада 

зайырлы болып табылатын мемлекет халықтың көпшілігін 

құрайтын бір діннің тереңірек оқытылуына рұқсат береді. Осы 

себепті Қазақстанның Ислам дінін оқытатын дінтану 

факультеттерінің ашылуы уақыт қажеттілігіне де байланысты 

бола отырып, Европадағы зайырлы мемлекеттер тәжірбиесіне 

сүйенгендіктен мәселе туындатпас деген ойдамыз.  

- ҚР шешілуі тиіс мәселелердің бірі діни әдебиеттердің баспасы 

мен оның қолданылу аясының реттелмегінінде. Жеке пайдалануға 

арналғандарын қоспағанда, Қазақстан Республикасының 

аумағына діни мазмұндағы ақпараттық материалдарды әкелуді 

тіркелген діни бірлестіктер ғана дінтану сараптамасының оң 

қорытындысын алғаннан кейін жүзеге асырады. Дiни бiрлестiк 

шығаратын және (немесе) тарататын дiни әдебиетте және дiни 

мазмұндағы басқа да ақпараттық материалдарда діни бірлестіктің 

толық атауы болуға тиiс . ҚР аумағында діни тіркеуден өтпеген 

діни бірлестіктердің кітаптары сатылуын кездестіруге болады. 

Осы қызмет жүйеленуі тиіс. 

- Қазақстандағы миссионерлік қызмет те жіті қадағалауда 

болғаны жөн. Қазақстан Республикасының аумағындағы 

миссионерлер жыл сайын қайта тiркеуден өтуге мiндеттi. 
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Миссионерлер тіркелу үшін жергілікті атқарушы органдарға 

мынадай құжаттар мен материалдарды: төлқұжатының немесе 

жеке куәлігінің көшірмесін; миссионерлiк қызмет аумағы мен 

мерзiмi көрсетiлген өтiнiшті; дiни бiрлестiктің атынан 

миссионерлiк қызметті жүзеге асыру құқығына дiни бiрлестiк 

берген құжатты; заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы анықтаманы және өкiлi миссионер болып табылатын дiни 

бiрлестiк жарғысының көшiрмесiн; миссионерлік қызметке 

арналған діни әдебиетті, дiни мазмұндағы өзге де ақпараттық 

материалдарды, дiни мақсаттағы заттарды ұсынады. Миссионер 

ретінде тіркеуден өту үшін құжаттар ұсынған Қазақстан 

Республикасының азаматтарын, шетелдіктерді және азаматтығы 

жоқ адамдарды дінтану сараптамасының теріс қорытындысы 

негізінде, сондай-ақ, егер олардың миссионерлік қызметі 

конституциялық құрылысқа, қоғамдық тәртіпке, адамның 

құқықтары мен бостандықтарына, халықтың денсаулығы мен 

имандылығына қатер төндіретін болса, тіркеуден бас тартылады. 

Грекияда миссионерлер қызметіне тыйым салынған, ал 

қазақстанда діни бірлестік тіркелген соң ақ өз қызметін жүргізе 

алады . Бұл жерде уәкілетті органдар миссионерлердің тіркеу 

кездегі құжаттарын тексеріп қоюмен шектелмей, олардың 

қызметін (адамға, қоғамға, мемлекетке зарары жоқтығын 

анықтау мақсатында) батыстағы елдердің тәжірбиесіндей белгілі 

бір уақыт мерзім ішінде жіті қадағалау қажет. 

Қазақстандағы миссионерлік қызметтің де реттелу тұстары көп. 

Қазақстандағы діни бірлестіктің көптүрлілігі ең алдымен 

миссионерлердің қызметінің нәтижесі. Миссионерлер өзі қызмет 

ететін діни ұйымға мүшелерін тарту жолында қоғамдағы  белгілі 

бір әлеуметтік топтағы адамдардың қажеттілігіне қарай жұмыс 
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жасай отырып жүргізеді. Мысалы: әлеуметтік тұрғыдан төменгі 

сыныптағы топтарды материалдық қажеттіліктермен қамтамасыз 

етіп тартуы мүмкін; рухани қажеттілігі дағдарысындағы 

адамдардың қажеттілігіне қарай жұмыс жасауы мүмкін, діни 

сауаты аз азаматтарға өз сенімінің ғажайыптарын сендіріп өз 

мақсатына қолдануы мүмкін. Қорыта айтқанда, азаматтардың 

осал тұстарын пайдалана отырып кейбір миссионерлер сол 

азаматтарды құрал ретінде пайдалануды жүзеге асыратын 

жағдайлар бар.  

Жоғарыда аталып өткен шешілуі тиіс мәселелер уақыт 

күттірместен жүйеленіп, реттелелуі тиіс деп ойлаймыз. Адамның 

ең басты құндылықтарының бірі саналатын дін оның наным-

сенімі болғандықтан, қоғам өміріндегі рухани саланы жүзеге 

асыратын механизмнің бір бөлшегі болғандықтан діни 

бірлестіктердің қызметінің жүйеленуі  мемлекет үшін өте тиімді. 

ҚР Конституциясында көрсетілгендей Қазақстан зайырлы 

мемлекет болып табылады және мемлекетте қандай да бір діни 

наным сенімге ресми басымдылық берілмейді. Дегенмен, елімізде 

сан тұрғысынан басымдылық танытқан ислам діні мен 

православие дінінің айтулы мейрамдары ресми мейрам болып 

тіркелген. 
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