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К Ы РГЫ ЗД А РД Ы Н  О О ЗЕК И  М А Д А Н И Я ТЫ Н А  М А ТУ РИ Д И Л И К ТИ Н  ТААСИРИ
ж а н а  а л л а г а  б а й л а н ы ш т у у  и ш е н и м д и н  e з г e ч e л Y Г Y

MsrndeeHYH предметы катары кыргыздардын ишеним дYйнвCYнв байланыштуу маселелердин 
макал-лакап, накыл свз, кошок, эпос жана дастандарда орун алышы жана матуридиликтин таасири 
каралат. Макаланын негизги максаты кыргыз элинин кылымдар бою карманып келген диний баалуулук- 
тары менен улуттук баалуулуктарынын айкалышын белгилвв болуп саналат. Изилдввдв салыштыруу 
жана теориялык талдооусулдары колдонулду. Жыйынтыгында, салттуу ислам тYШYHYгYHYн амалдык 
негизин тYзгвн ханафилик менен ишенимдик негизин тYзгвн матуридилик, кылымдар бою кыргыздар
дын дYйнв таанымдарына багыт берип, коомду ынтымак жана биримдYYЛYккв Yндвп келгендиктен, 
бул негиздерди таануу жана таанытуу учурдун маанилуу маселелерине айлангандыгы белгиленген. 
Ошондой эле кылымдарды карыткан свздврдYн каймактары болгон бул эпикалык жана дидактикалык 
материалдардын айрымдары Аллага болгон ишеним менен коштолуп, жашоого мацыз берип келген- 
диги, взгвчв, матуридиликтин теологиялык системасынын таасири кыргыз элинин жашоосуна терец 
чагылып, кеп маданиятынан да вз ордун ээлегендигине басым жасалган. Макала дин таануучуларга, 
дин таануу предметинин окутуучуларына, муфтияттын карамагындагы дин кызматкерлерине, деге
ле ислам дининин теологиясына кызыккан жалпы окурмандарга сунушталат.

Негизги свздвр: кыргыз; матуридилик; Алла таала; Куран; Мухаммед; Манас эпосу; ыйман; 
жазмыш; пайгамбар; вахий; хадис; атеизм; жаратуучу.

В Л И Я Н И Е М АТУ РИ ДИ ЗМ А  НА У С ТН У Ю  КУЛЬТУРУ К Ы Р Г Ы ЗО В  И 
О С О Б Е Н Н О С Т И  В ЕРЫ  В АЛЛАХА

Предметом исследования рассматривается отражение вопросов, связанных с кыргызской ве
рой в пословицах, поговорках, притчах, сказаниях, эпосах и дастанах и влияние на них матуридизма. 
Основная цель статьи заключается в выделении сочетания религиозных ценностей с национальны
ми ценностями, которых кыргызский народ придерживается веками. В исследовании использовались 
методы сравнительного и теоретического анализа. В результате отмечено, что признание и про
движение основ ханафизма, составляющего практическую основу понятия традиционного ислама, 
и матуридизма, составляющего основу веры, становится важным вопросом, поскольку они давали 
ориентиры мировоззрению кыргызов и призывали общество к солгасии и единству на протяжении 
многих веков. Также подчеркивается, что некоторые из этих эпических и дидактических материалов, 
являющихся сливками исконнык слов, сопровождаются верой в Бога и придают жизни смысл, особен
но влияние теологической системы матуридизма на жизнь кыргызского народа и его место в культуре 
речи. Статья рекомендована для религиоведов, преподавателей религиоведения, сотрудникам муфти- 
ята, а также широкого круга читателей, интересующихся теологией ислама в целом.

Ключевые слова: кыргыз; матуридизм; Аллах; Коран; Мухаммад; эпос Манас; вера; судьба; про
рок-посланник; откровение; хадис; атеизм; творец.

TH E IN FLU EN C E O F M ATRUD ISM  ON TH E K Y RG Y Z O RA L CULTURE AND IT  IS
U N IQ U EN ESS IN R ELA TIO N  TO GOD

The subject o f  the reflected the occurrence ofproverbs, epics and the influence o f Matrudism on issues 
related to the Kyrgyz world offaith. The main purpose o f the article is to clarify religious and national values. 
Comparative and theoretical methods are used in the study. As a result, hanafism, which formed the practical 
basis o f  the traditional concept o f  Islam and matrudism, which formed the basis offaith it had guided the 
Kyrgyz wordlview for centuries. It was noted that the recognition and introduction of these principles has 
become an important issue at the moment. As well as, some epic and didactic materials accompanied by faith 
in God. The influence o f the Matrudism especially on the life o f  the Kyrgyz people is deeply reflected and 
it is emphasis on word o f culture. This article is recommended to theologians, priest and all those who are 
interested in Islam.

Key words: куrgyz; maturidism; Allah; Qur ’an; Muhammad; the epic o f Manas; faith; destiny; prophet; 
revelation; hadith; atheism; creator.
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Кыргыздардын Орто А зия чeлкeмYндe жашаган башка элдердей диндар эместиктери ай- 
тылганы менен [1;2;3], алардын бешиктен баштап, кабырга чейинки бардык ырым-жырым, 
жepeлгeлepYндe Аллага Болгон ишенимдин издери табылат. Ошондуктан, кыргыздардын Жа- 
ратканга Болгон ишеними, алардын Ypn-адаттары менен тастыкталып келгенин айтууга болот. 
Бирок, айрым учурда бул тастыктоо сез жYЗYндe гана ишке ашып келген. Мисалы: «Башы 
оорубаган кишинин кудай менен иши жок» [4] деп айтылат кыргызда. Бул макал ишенимдин 
сезде  калгандыгынын анык далили.

Кыргыздар Аллага Болгон ишенимин тавхид жана шахадат келмелерин айтып тастык- 
ташкан. Бул женYнде «Манас» эпосунда темендегYче айтылат [5]:

Чоц барабан дYЦГYpеп,
Чогулуп турган кепчYЛYк:
Лаайлаха иллаллах,
Мухаммед расуллах,
Келме шаадат жар кылып,
Ыйман айтты ^ ц ^ р л е п .
Лаайлаха иллалла,
Келмеге тилиц келтир деп,
Напси деген бирее бар,
CYKYт айтып елтYP деп.

Жогоруда баяндалгандай, ыймандын алгачкы кадамы Болгон келме келтиpYY [6] накыл 
cездеpдYн арасында колдонулуп, кыргыз маданиятындагы элементтердин эц негизгиси болуп 
калган. Кыргыздар келме келтиpYYHY жалгыз гана ыймандын башаты катары эсептебей, аны 
кайра-кайра кайталоо менен ишенимибиз артып, такыба, ыймандуу болобуз деп ишенишкен. 
Бул женYнде макалда темендегYче берилет: «Кайталагандан ыйман бузулбайт, кайра ыкыла- 
сыц артат» [7]. Кыргыздар жада калса булар менен гана чектелбей, оор абалда жаткан адамга 
да келме айттырууга аракет кылып, «ыйман айт» деп кайталап, оорулуунун жакындарына «ый
ман угуз» деп эскертип турушкан [6]. Анткени, ыймандуу болуп дYЙнеден кайткан адамдын 
барар жагы бейиш экенине ишенишкен. Мисалы, кыргыз кошокторунун биринде кайтыш Бол- 
гон атасына кошок кошкон кызынын кYЙYTY, дубасы теменкYче баяндалат [8]:

Акырет кеткен хан атам,
Жолдошуц болсун ыйманыц.

Алардын мындай ишенимдеринин негизи хадистерге таянаарын айтууга болот. Анткени 
А з . М ухаммед пайгамбардын жогорудагы кошоктун мазмунундай бир топ хадистери бар:

• Кимде-ким Алладан башка жаратуучунун жоктугуна жана А з . Мухаммед анын элчиси 
экенине ишенсе, ага тозоктун оту арам болот [Муслим. Иман. 47].

• Кимде-ким Алладан башка кудай жок экенин билип дYЙнеден кайтса, ал бейишке барат 
[Муслим Иман. 43].

• Алладан башка жаратуучунун жоктугуна жана езYMYн анын элчиси экениме кYбелYк 
беремин. Эгер Алланын пенделери бул эки нерсени билип, андан кYмен санабай дYЙне салса, 
бейишке барышат [Муслим. Иман. 44].

Кыргыздар ишенишкен Алланын негизги езгечелYктеpYне келе турган Болсок, адам ба- 
ласы Алла тааланы акылы менен ацдай алат. Бул женYнде макалдарда бекеринен: «Кудайды 
кезYЦ менен кербесец да, акылыц менен тааны деп берилбеген [7]. Матуриди акыйдасы боюн- 
ча, чейpенYн туура эмес тYШYHYктеpY менен шартталбаган, тунук акылын, нукура табиятын 
негиз алып жашаган адам Жараткандын бар жана бир экендигин таба алат. Ошол Матуриди- 
ликтин акыйдасына сугарылган кыргыз элинин Манас эпосунда Алла таала езYн таанып бил- 
син деп, пендесине акыл бергенин темендегYче баяндайт [5]:

Ацдасын -  деп кудурет,
Акыл деген бири бар,
Ацдап муну билип ал,
Кудайлыгын Билсин деп,
Сиздер менен биздерди,
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Жалган жайга жиберди.
А ктын Билип бирлигин,
Ыйман кылып иймерет.

0 зг е ч е  акыркы ыр саптар акылдын жалгыз гана Алланын бар экенин эмес, бир экенин да 
ацдап биле турганына ишарат кылат. Ошондуктан, кыргыздар бекеринен «Жалгыздык кудайга 
жарашат» [9] деп, Жараткандын улуулугун, бардыгын жана абсолюттук бирдигин дацазалаба- 
ган чыгар. Албетте мындай TYШYHYKTYH Tep^HY, матуридиликтеги адамзат тунук акылы ме- 
нен Жараткандын бар экендигин гана эмес, бир экенин да ацдай алат деген принципке барып 
такалат десек жацылышпайбыз.

Адамзат жашоосунун башатынан бери акылды вахий (Алла тааланын пайгамбарларына 
ж енеткен eкYмдepY -  Куран, вахий аркылуу келген китеп болуп эсептелет) менен кубаттаган 
Алла таала eтмYштe бир топ пайгамбарларды жeнeтYп, ыйык ceздepYн тYШYpгeн. Ошол пай- 
гамбарлардын баары -  биринчи болуп, Жараткандын бар жана бирдигин дацазалашкан. А л 
эми, бул чындык кыргыздардын оозеки маданиятынан тeмeнкYчe орун алган [ 10]:

Курандын eзY,
Кудайдын ceзY.
Он эки пайгамбардан 
Бир Кудай eтYптYP [4].

Бул жердеги он эки пайгамбардан максат, жер жYЗYнe жиберилген бардык пайгамбарлар 
жана ошол пайгамбарлардын баарынын Алланын бирдигине кYбeлYк бергендиктери болуп 
эсептелет. Элдик ырларда да, ыйык китептер менен ыйык барактар адамзатты акыйкаттын жо- 
луна YндeгeндYГY берилет [9]. А л эми, акыйкаттын жолу, кYмeнcYЗ, Алланын жолу болуп са- 
налат. Кыргыздардын жаш оосунун бардык тармагын ичине камтыган жана жашоо энциклопе- 
диясы катары маалым Болгон «Манас» эпосунда Алланын бирдиги тeмeнкYчe эскерилет[11]:

Жараткан жалгыз кудайым,
«Болжош Бол -  деп жиберди 
Жараткан жалгыз бир кудай 
Кекжал Манас eзYцe,
Жолдош Бол» - деп жиберди.
«Бысмылда» деген тилге кел,
Кудай -  жалгыз, Куран - чын,
Байгамбар ак, диниц ак,
Чачып ийчи жыйганды,
Каалагын жалгыз ыйманды.

Мына ушуга окшогон ыр саптарды «Манас» эпосунан кеп кездештиpYYгe Болот. 0 згеч е  
Сагымбай Орозбаковдун варианты диний фрагмент жана жоболорго бай келет [9].

Кыргыздар Алла тааланын тецдешсиз сыпаттарынын ичинен каалоо (Кудай кааласа), 
таквин (Жаратуучу) жана кудуретти кеп колдонушат. Анткени, бул сыпаттар Алла менен адам 
арасындагы байланышты ж енге салган сыпаттар болуп эсептелет. Тактап айтканда, аалам, 
адам жана анын кыймыл-аракеттеринин жаратылышы ушул сыпаттарга барып такалат. А л 
эми, ааламдагы гармония менен адамдагы ац-сезим Алланын улуулугуна, бар жана бирдиги
не ишарат кылып турат. Жараткандын улуулугу Болсо, eзYн чектYYлepдYн жаратылышында 
жашырып турат. Аны дили таза адамдар гана таба алат. Ошондуктан, «кун фа якун»дун (Kym- 
пай^м^ [9] мацызы да ишенYYЧYлepдYн таза ишенимдеринен жай таба алган. Албетте булар- 
дын баары матуриди акыйдасынын да далили болуп саналат.

Текме акындардын ырларында, эпос-дастандарда [9], дуба жана ак баталарда [9] кеп кол- 
донулган бул сыпаттар кээде Алла (Алда таала, Кудай таала) аты менен катарлаш келсе, кээде 
аны менен синоним катары колдонулат. 0 зг е ч е  «Кудай кааласа» же болбосо «буюрса» деп Ал
ланын каалоосундагы чексиздикти дацазалаган кыргыздар, Болгон жана боло турган бардык 
нерселердин Жараткандын эзелки каалоосу жана илиминин негизинде иш жYЗYнe ашарына 
ишенишет. Анткени, бул -  Алланын чексиз жана абсолюттуулугунун натыйжасы.

Бул eзгeчeлYктepдYн пенденин эркин каалоосуна чек коёт деп айтуу туура эмес. Антке-
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ни, тагды рды н TYnKY мацы зын oбъeктивдYY тYPдe эч бир пенде аны к ж ана так ачыктап бере 
албайт. А ндыктан, кы ргы здарда «тагдыр», «беш енеге ж азганды  KepYY» [6], «ж азмыш  деген 
ак сезге»  [6] окшогон сез ж ана накыл сездер менен калы птанган маселе eзгepYлгYC акыйда 
бою нча кала бермекчи.

О ш ону менен катар, ж азмыш  ж аш оонун бардык ж агы н кучагына алганды гы  Y4Yh, ыры- 
скы  ж ана аж ал дагы  анын карамагы нда каралат. Буга мисал катары тeмeнкY макалдарды 6epYY- 
ге  болот [4]:

К ы рк ж ы лы  кы ргы н болсо,
Бейаж ал чы мы н елбейт.
Кудайдын KYHY кумдан кеп,
Бую рганы н ж аш айсыц,
Н асип кы лган аш ьщдын,
Бую рганы н ашайсыц.

Тагдыр болсун, жазмыш  болсун, кыргыздар А лла тааланы н кудурет калеми менен адам- 
зат ж аш оосун лавху махфузга же беш енеге ж азганды гы на иш ениш ет [6; 9]. Буга байланыш туу 
«М анас» эпосунда мисалдар да ж ок эм ес [5]:

Аpшы-кYpcY лав калем,
Ж араткандыр ак таалам.
Тогуз кабат балек бар,
А кыр бир ^ н eлYмгe,
А манат ж анга алек бар.

Демек, кыргыздар ж азмы ш ты  исламды н иш еним негизи катары кepYшeт. Бирок, жаз- 
мыш /тагдыр TYШYHYГY кeпчYЛYк диндерде кызуу талкууга алынган, талаш  маселелерден бо- 
луп эсептелет. О ш ондуктан, демократ-акы ндар мындай тYШYHYктepгe бекеринен терс реакция 
бербеген чыгар. А л эми, бул маселе С оветтик доордогу илимий атеизмге даяр материал болгон.

К ы ргы здарды н оозеки маданияты нда А лла таала CYЙлeeчY (мутакаллим) катары CYpeт- 
телет, бирок Ж араткандын кандай eзгeчeлY ктe CYЙлeepY белгиленбейт. А ны н адамзат та- 
ры хы ны н баш ы нан бери пенделерине ы райым кылып, аларга ыйы к китептер менен ыйы к ба- 
рактарды  жeнeткeндYГY баяндалат. 0 зге ч е , ыйы к деп эсептелген Забур, Тоорат, И нжил ж ана 
Курандын адамдарды туура жолго багы ттаганды гы  кeпчYЛYктYн иш ениминен орун тапкан. 
Бирок, алгачкы Y4 китептин мазмуну жeнYндe эч кимдин толук маалыматы болгон эм ес [9]. 
Болгону алардын eзгepYYгe дууш ар болгонуна ынаныш кан. А л эми ал китептерди Кудай таала 
Ж абраил периш те аркылуу вахий жолу [9] менен жeнeткeндYГY кeпчYЛYктYн назары нда сак- 
талы п келген.

А лланы н ш ериги ж ок ж алгы з экендигине ж ана Курандын акыйкат ж олуна YндeгeнYнe 
иш ениш кен кыргыздар Ж аратканды н CYЙлeeчYЛYГYHYн эц чоц далили деп Куранды айтыш ып, 
аны « К е ле  молдо, тактап айтканда, К аламуллах (А лланы н ceзY), «Келе молдо куран / Каламул- 
лах Куран (А лланы н ceзY болгон Куран) деп атап келиш кен [9]. Ошондой эле, алар Куран Ке- 
рим дин аяттардан турары н да билиш кен. М исалы , бул «М анас» эпосунда мы ндайча баяндалат
[5]:

А йткан ceзY мунайым,
А алы м кылган Кудайым.
А йтканы ны н баарысы,
А ят адис жудайын.
Байкап турсам  мажусу 
Батыл окшойт динициз.
Ж ети султан бирисиз,
А к динине кирерсиз,
А ят адис баарысын,
А алы мдардан билерсиз.

Б ирок С овет доорундагы  айрым илимпоздор Куранды М ухаммед пайгамбар ж азган [9], 
ош ондуктан, анда eзYHYн ceздepY менен бирге Библиядан алы нган фразалар да кеп  кездеш ет
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деп белгилеш ет [9]. А лар атеисттик пропаганданы н негизинде оозеки маданиятка кийлиги- 
шип, дин ж ана дин кызматкерлерин аш кере сы нга алы ш кан [4]. Ошондой эле алар А ллага 
Болгон иш енимдин эч нерсеге арзы баганды гы н жар салыш кан. М исалы:

К им Кудайга ишенсе,
Колу-буту киш енде

деген сездер, алардын негизги ураандары нан Болгон.
Ч ы нды гы нда Советтер Сою зунун динге карш ы ж асаган м ам илеси ж ана саясаты, кара- 

магы ндагы ларды  белгилуу децгээлде диний баалуулуктардан алыстаткан. А нткени СССРдин 
негизги идеологиялы к саясаты  динди ж ана коммунизмден баш ка идеологияларды четке как- 
кан совет адамын тарбиялоого багытталган. О ш ондуктан Карл М арксты н (1818—1883): «Д ин 
-б у л  калктын опиуму (опиум народа)», [12] В ладимир Ильич Л ениндин (1870-1924): «Д ин 
илдеттуу ф антазия (больная фантазия)»[12] ж.б. сездерунун негизинде диндер сындалып, 
диний ж ер елгелер ге  чек кою лган [13]. К анчалы к децгээлде Карл М аркс ж ана Ф ридрих Э н
гельс (1820-1895): «Динге карата орой мамиле ж асоо натыйжалуу ж ы йы нты к бербейт. Соци- 
ализмдин енгуш у менен дин езунен  езу  жок болот. Б ирок бул процессти тездетуу учун коом- 
Ду туура нукта тарбиялоо керек», [14] - деп айты ш каны  менен, реалдуу ж аш оодо СССРдин 
м амлекеттуулугунун алгачкы ж ы лдарды нан тарты п динге карш ы орой мамилелер ж асалы п 
келген. М исалы: Союз воинствую ш их безбожников кы ймы лы  ачыктан ачык эле анти агитация 
баш тап, «Б е з б о ж н и к » газетасы  ж ана «А н т и р е л и г и о з н и к »  ж урналы  аркылуу атеисттик про- 
пагандаларга басым ж асай баш таш кан [15]. Ошондой эле диний таалим -тарбия беруучу меке- 
мелер, фонддор ж ана сы йынуучу жайлар ж абылып, диндик ж аш оого чектуулук киргизилген 
[13]. А л эми кийинки ж ы лдардагы  динсиздеш тируу же кудайсыздаш тыруу иш -аракети коом- 
дук туш унуктерду туп там ы ры нан езгертууге, динди, диний идеология ж ана баалуулуктарды 
четке каккан жаш  муунду естурууге багытталган. Бул иш -аракеттерди аткаруу милдети Болсо 
илимий (марксисттик) атеизмге [16] ж уктелген.

Б ирок мы ндай сын ж ана туш унуктер кыргыз элинин коомдук ац-сезимине утурумдуу 
гана жайгаш кан. А нктени кез каранды лы кка ж еткенден кийин элдин каалоосу, динге Болгон 
арзуусу, сагынычы, динди уйренууге Болгон аракеттери, мы ндай сын ж ана туш унуктердун 
утурумдуу экенин далилдеп койду.

________________________________________________________________________ Историко-философские науки

Ж ы йы нты к
О озеки маданият болсун, кунумдук ж аш оо болсун, кыргыздар А лланы н атын унутпай, 

аны ар дайы м аздектеп келишкен. Ж аратканды Алла, А лла таала, А лда таала, А лда кудай, 
Кудай таалага окшогон аттар менен бирге, жараткан А лда кудурет, кадыр А лда кудурет, ку- 
дурети кучтуу Кудай ж.б. сы паттарды н кош тоосунда да эстеп турушкан. Ошол эле учурда, 
«Кудай деген куру калбайт» деген кыргыздар, кудайдын бар ж ана бир экенине иш енууну ба- 
ары нан жогору койгон. Ж аманды н артынан ж акш ы лы кты н келерин, же болбосо кээде жаман 
деп эсептелген нерсенин арты на ж акш ы лы кты н катылганына иш енип, тагды рга Болгон бекем 
ы йман менен бирге адамда ез алды нча каалоонун бар экенине да ыйман келтиришкен. А лбетте 
уш ул ж ана уш уга окшогон иш енимге байланыш туу маселелерде Орто А зияда калы птанган ма- 
туридиликтин таасирин кецири кездеш тирууге болот. М исалы , кыргыздар дуйнеден  кайткан 
адамга «каза болду» деп айтышат. «Каза» арабча сез болуп, «екум», «буйрук», «парз», «чечим» 
деген маанилерге келет. К алам  илиминде каза сезунун мааниси адам баласы ны н тагды ры нда 
белгиленген ар бир ж аш оо суртумунун иш ж узуне аш ы ш ы  катары берилет. Демек, ажал да 
адамды н тагды ры на ж азы лган ж аш оо суртум дерунун бири. 0 з учуру келгенде, ар бир адам 
ем уру тугенуп, аж ал табат, тагы раагы  каза болот. Бул туш унукту матуридиликтин теология- 
лы к системасы ны н кыргыз элинин дуйне тааны м ы на чагы лы ш ы  ж ана таасири катары эсепте- 
сек болот.
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