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Бейбіт Мирзагелдиев, Алмасбек Шағырбай (Алматы)
Рахымжан Рашимбетов (Нұр-Сұлтан)

РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫ ТҰСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНДА 
МҰСЫЛМАНДЫҚ ҚҰЛШЫЛЫҚ ҮЙІН РЕТТЕУДЕГІ 

ОРЫНБОР МҮФТИЛІГІНІҢ РӨЛІ

Аннотация. Мақалада патшалы Ресей тұсындағы қазақ даласында құлшылық үйлері ісін 
заңнамалық реттелуі және Орынбор Мұхаммедтік рухани басқармасының (ары қарай ОМДС) ғибадат 
үйлерін бақылаудағы қызметі талданды. Тақырыпты аша түсу үшін қазақ даласындағы мұсылмандық 
ғибадат үйлерінің орналасу ерекшеліктері, империяның мешіт салудағы мақсат-мүддесі, заңнамалық 
құжаттардың іске асудағы көрінісі зерделенді.

Зерттеу барысында ОМДС-тің мешіт ісін реттеудегі үлесі, дін қызметкерлерін бақылаудағыдай 
ықпалды емес екендігі және азаматтық билік бекіткен заңнамалар мен ережелердің әкімшілк тара-
пынан сақталмайтындығы анық болды. Нәтижеде қазақ даласында мешіт құрылысына патша билігі 
тарапынан қойылған талаптардың толық орындалмау фактілері кездескендігі мәлім болды. 

Түйін сөздер: Мешіт, ОМДС, құқықтық реттеу, қазақ даласы, Ресей империясы.

Кіріспе
Қазақ халқын Ресей империясы аз уақыт басқарған жоқ. Соның ішінде дін 

істері де патша билігі тарапынан реттеліп отырды. Бұл бағытта бірнеше жарлықтар 
мен заңнамалар қабылданды. Олардың барлығы бүгінгі таңда зерттеуді қажет 
етіп отырған дүние. Осы күнге дейін қазақ даласындағы дін істері жайлы, оның 
ішінде мешіт-медіресе институттары қалай үйлестіріліп, басқарылғандығы жай-
лы мемлекеттік тілде отандық зерттеулердің саны аз. Сондықтан әлемдік ислам 
мәдениетінде өзіндік орны бар қазақ халқының Ресей патшалығы тұсындағы 
құлшылық үйлері жайлы зерттеу жүргізу – өзекті тақырыптың бірі.  

Әдіснама
Тақырып дін тарихына және мемлекеттік конфессиялық қатынас тарихына 

бағытталғандықтан тарихи-логикалық және дінтанулық салыстырмалы талдау 
әдістері негізінде сараланды. Тарихи-логикалық талдау тарихи оқиғаларды, ал, 
дінтанулық-салыстырмалы талдау конфессиялық-мемлекеттік қатынастарды зерт-
теуге қолданылды.

Негізгі бөлім
Қазақ даласында Ресей империясының мұсылмандық 

құлшылық үйін салу мақсаты
Ресейге ең алғаш Қазақстанның солтүстік аумағы кірді. Әрине, бұл аумақта 

оңтүстікке қарағанда мешіттердің саны аз болды. Көп жағдайда, зерттеушілер 
арасында халықтың діндарлығын ғибадат үйінің санымен өлшеп жататын 
кездері де кездеседі. Әрине, бұл қате пікір. Өйткені, бұлар әр халықтың өмір сал-
ты мен дүниетынымына байланысты көрініс береді. Мысалы, көшпелі өмірге 
бейімделген қазақ даласында отырықшы Хиуа, Бұхара әмірліктері немесе та-
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тар, башқұрт елдеріне қарағанда мешіт санының аз болуы түсінікті жайт. Деген-
мен, бұл қазақтарда діндарлық төмен болды немесе мешіттің қажеттілігі болма-
ды дегенді білдірмейді. Тек, қазақтың өмір салты өзге мұсылман халықтарынан 
өзгерек болғандығын көрсетеді. Оған Қазақстан аумағында сақталған ескі мешіт-
медреселер айғақ. 

Мешіт мұсылмандар үшін тек құлшылық жасайтын орын ғана емес, әлеуметтік, 
саяси мәселелердің де ортаға салынып, талқыланатын орны болған. Сонымен қатар 
мешіт-медреселердің көптеп болуы жергілікті тұрғындардың діндарлығының ар-
туына немесе сол жерде ислам дінінің кеңінен тарауына да оң әсері бар. Сондықтан, 
ислам дінін «өзге діндегілер» деп бағалайтын патша әкімшілігі мешіт ісін ар-
найы бақылауды қажет ететіндігін жақсы білді. Ресей империясы қарамағына 
қараумен қазақ даласында мешіт ісі арнайы әкімшілік органдардың бақылауына 
алынды. Қазақ даласындағы мешіттердің салыну қарқынын реттеу арқылы патша 
әкімшілігі өзінің ислам дініне және қазақ руларына деген ықыласы мен пейілін 
немесе ызғарын көрсетіп отырды. Осы бағытта зерттеуші Г.С. Султангалиева мен 
А.К. Алитурлиева «Мешіттердің құрылысы мұнда маңызды рөл ойнады. Тек 1782-
1786 жылдары аралығында қазақ далаларында мешіттердің тез арада салынуын 
білдіретін 4 Жарлық шықты», – деп ой түйеді. Бұл жарлықтардың барлығы Ека-
терина ІІ тиесілі. 1782 жылы Орта жүз қазақтарына мешіттер салу туралы указ 
шықты. Онда «Мейірімділікпен, біз ұлы мемлекетіміз, – деп жазды Екатерина II... 
Қырғыз-қайсақ халқына, олардың күнделікті діни рәсімін өткізуі үшін, көшпелі 
қырғыз-қайсақтың орта Ордасына іргелес шекараларда, ыңғайлы орындарды 
таңдай отырып, мешіттер салынсын». 1784 және 1786 жылдары Екатерина ІІ ар-
найы осы тақырыпты қозғап, мешіттердің салынуының қазақтармен қатынасқа 
оң әсерін атап өтті [Султангалиева & Алитурлиева]. 1785 жылы Екатерина ІІ Уфа 
және Сібір губернаторы Барон Игельстромға қазақ даласына мұсылмандық оқу 
орнымен қоса 500 орындық мешіт салуды тапсырды [Махмутов 2017, 114 б.]. 

Қазақ даласында Ресей әкімшілігі ықпалымен салынған бекіністердегі 
отырықшылықтың артуымен, татар-башқұрт молдаларының көптеп келуімен 
мешіттердің саны көбейе түсті. Әрине, мұның астында үлкен саяси пиғыл жатыр 
еді. Оны жоғарыдағы Екатерина ІІ шығарған жарлықтарынан-ақ байқауға бо-
лады. Бұл жерден біз патша билігінің көшпелі қазақтың мәдениетіне, өмір сал-
тына немесе тарихына ешқандай қатыссыздығын сезіп, конфессиялық саясатты 
жоғары деңгейде жүргізіп, қазақ ақсүйектерімен тығыз қатынаста болуды мақсат 
еткендігін көреміз. Сөзімізді аша түсу үшін мына нәрселерді салыстырып қарасақ: 
Ресей империясының негізін құраушы орыс халқы қазақтар сияқты көшпелі емес, 
отырықшы, олар – проваслав, ал қазақтар – мұсылман, олар – славян, бұлар – 
түрік. Олар бюрократиялық әкімшілік басқаруға бейімделген, қазақтар еркін, дала 
заңы, әдет-ғұрып заңымен жүреді. Яғни, патшалы Ресей мен қазақтар арасында 
көптеген айырмашылық бар еді. Бірақ Ресей империясының отырықшы мұсылман 
халықтарды басқару тәжірибесі аздап болса да қалыптасып үлгерген болатын. 
Оған мысал татарлардың үлкен қалаларын келтірсек болады. Сондықтан болар, 
әкімшілік татарлар мен башқұрттарды басқарған сияқты, қазақ даласын да солай 
икемге келтіруді қолға алады. Ал, бұл істе ең алғашқы қадамның бірі империялық 
бастамамен салынған мешіт-медресенің қазақ даласына енуімен басталады. Әрине, 

Мирзагелдиев Б., Шағырбай А., Рашимбетов Р. Ресей империясы тұсындағы...
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егер біз мешіттерді империя зорлап, тықпалап салды десек, қателесеміз. Бұл тұста 
мешіттердің салынуына қазақ ақсүйектерінің де үлесі бар. Мысалы, Орынбор ге-
нерал-губернаторы О.А. Игельстромның 1789 жылғы Екатерина II жазған баян-
дамасында қазақ старшындары мен қазақ халқының көпшілігі мұсылмандықты 
ұстанатындығын, сонымен қатар Сырым Датұлының мешіт, балаларға арнап мек-
теп салуды және оған молда жіберуді, жергілікті билік арқылы құран алдыруды 
сұрағандығын мәлімдейді. Барон өз баяндамасында мүмкіндігінше Құран кітапты 
таратып, тағы 100 дана кітапқа сұраныс түскендігін және Сейт посадында білім 
алуды ұсынғандығын да айта кетеді [Тасмагамбетов 2012, 11 б.]

Мешіт-медреселер бекіністерде көптеп салынды. Оның себебін зерттеуші 
Шаблей 1782 жылғы қабылданған «Устав Благочиния»-ның «өзге діндегілерге» 
(православиеден өзге сенімдегілер) сауда немесе тағы басқа себеппен басқа қалаға 
барған адамдарға құлшылық етуге тыйым салынбайды» деген қағидатымен бай-
ланыстырады [2013, 116 б.]. Яғни, өзге діндегілер оның ішінде мұсылмандар да 
қалалық жерде құлшылық орнына қажеттілігі жоғары деп ой түйеді. Жоғарыда 
келтірілген Екатерина ІІ  жарлықтарының іске асып, Троицк, Петропавл, Орын-
бор, Семей қалаларында салынды. Осы төртеуінің ішінде Петропавл мешіті үшін 
1782 жылы  мың рубль қаржы бөлінген. 

Мешіттердің бұлай орналасуын А.И. Добросмыслов былайша түсіндіреді: 
«Орынборда болу себебі кіші орда ханы Нұралыға жақын болуы,... Үстіңгі Орал-
да барлық атақты старшиналардың сонда орналасуы, Троицк бекінісінде сауда-
саттықтың жақсы дамуы және келетін адамдар ағымының көптігі Петропав-
ловск бекінісінде Орта жүз ханы Уәлиге әсер етуді қаласа керек» [Султангалиева 
& Алитурлиева]. XIX басында XIX ғасыр басында Орта жүз сұлтаны Шаншар 
Сұлтанмәметұлына Ертіс бойында Семярск пен Крив бекіністерінің ортасындағы 
қашықтықта Мешіт салуға рұқсат беретін грамота берілді. 1819 жылы Орта жүз 
жерлеріне патша қазынасынан мешіт салуға қаржы бөлуді бастады. Мұнан біз 
патша әкімшілігі өздері билік құрып отырған бекіністерге мешіт салу арқылы 
қазақтардың жиі келуін мақсат еткендігін аңғаруымызға болады. Бұл нағыз 
маркетингтік әрекет деп бағаласақ болады. Мұндай тәжірибе қазіргі кездегі үлкен 
сауда орталықтарының әрекетімен сәйкес. 

Бұл ойды зерттеуші А.В. Ремнев те қуаттай түседі. Ол «ХІХ ғасырдың басын-
да қазақтарға арнап Ертіс бойынан, Семярск және Крив бекіністеріне жақын жер-
ге мешіт салған. Шамада саяси есептен бөлек көшпелілердің орыс бекіністеріне 
жиі келуін, сол арқылы отырықшы өмірге бейімделуіне әсер етуді мақсат еткен» 
деп келтіреді [Шаблей 2013, 117 б.]. Зерттеуші Г.С. Султангалиева мен А.К. Али-
турлиева бұл әрекеттің астында Ресей әкімшілігі өз билігін оңтүстікке қарай 
кеңейтуді және Орта Азиялық уағызшылардың қазақтарға ықпалын азайтуды 
көздеді деп бағалайды. Баршаға мәлім қазақ мұсылмандығына Орта Азиялық ха-
нафи мектептерінің әсері мол болған [Сатыбалдиева және т.б. 2019, 129 б.]. Ре-
сей империясы тұсындағы конфессиялық саясатты зерттеген А.С.Тасмагамбетов  
сауда орындары орналасқан бекіністерге қазақтармен қатар Орта Азиялық 
саудагерлердің жиі келетіндігін және олардың діни әрекеттерін бақылаудың 
қажеттілігін сезінгендіктен деп бағалайды. Бұл жерде үш зерттеушінің пікірлері 
бір-біріне қарсы емес, тек мешіттердің салыну себептеріне әр қырынан қараған. 
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Сондықтан біз аталмыш пікірлерді қорытындылай келе, қазақ даласында мешіт са-
луда Империя саяси, сауда, әлеуметтік, мәдени қатынастарды күшейту, сол арқылы 
қазақтардың патшалық басқару жүйесіне бейімделуін, Орта Азиялық саяси, діни 
ықпалды азайтуды мақсат еткендігін байқай аламыз.

Мешіттерде алғашқы діни сауат ашу мүмкіндіктері қарастырылды. Ол 1785 
жылдың 4 қыркүйегінде және 27 қарашысында, сонымен қатар 1786 жылдың 3 
шілдесі мен 12 қарашасында шыққан жарғыларда көрініс тапты. 1789 жылы ба-
рон Игельстром Екатерина ІІ нұсқауымен Орынборда қазақ балаларына арналған 
64 орындық оқу ғимаратын салды. Дегенмен, ол жерде оқыған балалардың саны 
күтілгеннен қарағанда аз болды. 1808 жылы 12 баланы ғана құраған. Негізінен 
бұл жерге қазақ ақсүйектерінің балаларына дәрістер өткізілген [Султангалиева & 
Алитурлиева]. 

Мешіт құрылысын әкімшілік реттеу ерекшеліктері және Орынбор 
мүфтилігінің құзіреттілігі

ОМДС-тің қазақ даласындағы саяси қызметін зерттеген П.С.Шаблей өлкеде 
мешіттердің салынуын зерделей келе, XVIII ғасырдың соңына дейін мешіттердің 
салыну барысында Ресей империясы тарапынан қойылған 1744 және 1759 жылғы 
заңнамалық талаптарға аса мән берілмегендігін айтады [2013, 117 б.]. Өз кезегінде 
бұл сол уақыттарда Ресей заңнамасының діни ғибадат үйлерін салу үшін бекітілген 
заңнамалардың іс жүзінде іске асуы төмен деңгейде болғандығын білдіреді. 
Оның да өзіндік себебі бар. Патша билігі дін саласын реттеуде бірден қатаң 
жүйеге өтпестен, заңнамалық құжаттардың ақырындап орындалуына мән берді. 
Сол арқылы көшпелі еркін халықты шошытып алмауды пайымдады. Сондықтан 
кей кездері  талаптардың орындалмауына жол берілді. Ғибадат үйлерімен қатар 
олардың негізгі қызметшісі болып саналатын молдалар да Ресей әкімшілігі тарапы-
нан жіберілді [Ремнев 2006, 7 б.]. Олар, қазақ даласында азаматтық заңнамалардың 
орнығуының сәтті іске асуы үшін қолайлы құрал ретінде қолданылы. Құлшылық 
үйінің Ресей империясы тарапынан қолға алынуы кешенді, жоспарлы түрде жүзеге 
асырылды. Оның ішінде діни әдебиеттер тарату, діни қызметкерлердің қызметін 
бақылау, діни білім беру ісін үйлестіру ісі қарастырылды. Яғни, патша билігі қазақ 
даласына мешіт салу арқылы саяси, діни қауіпсіздігін күшейтті. 

Дін істерін басқару, оның ішінде ғибадат үйін салуды бақылау жергілікті 
азаматтық мекеме құзырында болатын. Тіпті ол ОМДС құрылған алғашқы жыл-
дарында да жалғасын тапты. «ОМДБ-нің мешіт істері жайлы құзіреттілігі 1801 
жылы Жоғарға сенатта талқыланып, ереже қабылданды. Дегенмен, бұл ереже 
қазақ даласында XIX ғасырдың алғашқы ширегіне дейін қолданысқа нақты ен-
ген жоқ. Ал мешіт ісі бойынша қазақ даласындағы алғашқы ОМДС әрекеті 1811 
жылға тиесілі» [Шаблей 2013, 118 б.]. Ол бойынша, Ішкі істер министрлігі ОМДС 
тен Петропавловск қаласындағы мешіттердің саны сұралған. 1822 жылғы «Сібір 
қазақтары жайлы жарғының» 124-параграфында басқа қоғамдық ғимараттармен 
қатар әр округте баспанасымен бірге құлшылық үйі салынуы көрсетілді. 125-пара-
графта алдыңғы параграфтағы нәрселердің жергілікті қаражылық көздер арқылы 
іске асырылу жоспарланды. Мұндай жоспарлар мен сметалар жоғарғы жаққа бекіту 
үшін ұсынылуы тиіс еді. Жарғыдағы 126 параграфқа сәйкес ғимараттардың са-
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лынуын бақылауда ұстау міндеті облыстық басшылыққа жүктелді [Аманжолова]. 
Осы жылдары ОМДС мешіттердің салыну істеріне белсенді араласты. Аталмыш 
жылдардан бастап ОМДС-тің қазақ даласындағы мешіт салуда белсенділігінің 
артуының және мешіттердің көптеп салынуының бірнеше себебі бар: біріншіден 
құрылған уақыттан бері ОМДС билік тарапынан да, жергілікті қазақ ақсүйектері 
тарапынан да мұсылмандық уәкілетті мекеме ретінде танылып үлгерді. 
Екіншіден, мешіттер мен татар молдалары арқылы империя өзінің саяси бағытын 
жалғастыруды көздеді. Ал, қазақтар мұсылмандықтың билік тарапынан қолдау 
білдірілгеніне разы болды. Әсіресе, бұл үрдіс Бөкей ордасында Жәңгір хан тұсында 
өте қарқынды түрде көрініс тапты. Сондай істің бірі 1826-1827 жылдары қаралған. 
1826 жылдың 11 шілдесі күнгі Жәңгір ханның Орынбор шекаралық комиссиясына 
жазған сұраныс хатында қожа Қарауыл Бабажановтың өтінішімен Орал қаласында 
мешіт салынуына өтініш білдіреді [Бабаджанов 2007, 149 б.]. Онда тұрғындардың 
жаңадан қоныстануына байланысты мешіт қажеттілігі туындағанын мәлімдейді. 
1826 жылдың 9 тамызында ОМДС-тен аталмыш өтініш бойынша мешіттің са-
лыну тәртібі жайлы ақпаратты қамтыған, рұқсат беру жауап хаты жазылады. Бұл 
жердегі Хан Жәңгірдің азаматтық билікке өтініш білдіргенімен хаттың ОМДС 
тарапынан келуі, патша әкімшілігінің мүфтияттың құзіреттілігін Кіші ордада да 
жүргізуді қалағандығын көруге болады. Осы істің жалғасы ретінде кейін 1827 
жылы 12 шілдеде Орынбор шекаралық комиссиясының Жәңгір ханға ұсыныс ха-
тын алсақ болады [История Букеевского ханства 2002, 296 б.]. Ол бойынша ОШК 
Қарауыл Бабажановтың демеушілігімен хан ставкасында немесе соған жақын жер-
де мұсылман құлшылық үйін салуды ұсынған. Яғни, кей кездері патша әкімшілігі 
құлшылық үйлерінің салынуына өзі ұсыныс білдірсе, кейде қазақтардың қаржы 
күші мен мешіт салуға деген ынтасын реттеп отырған.

1817 жылдан бастап ІІМ Рухани және шетелдік сенімдер департементі 
ОМДС-тің қызметін, оның ішінде мешіт құрылысы бойынша да негізгі бақылау 
мекемесіне айналды. ОМДС-ке қойылған міндеттер бойынша әр жыл сайын ІІМ 
не «қанша мешіт бар, жұма мешіті ме әлде бес уақыттық мешіт пе, олар қай ау-
ылда немесе бекіністе орналасқан, онда істейтін дін қызметкері және келетін 
жамағаттың саны жайлы мәліметтер» жолдау кірді [Шаблей 2013, 121 б.]. ОМДС 
жіберетін мәліметтер негізінен жергілікті молдалардың берген ақпараттарынан 
құралды. ОМДС құзіреттілігі тек молдаларға ғана жүретіндіктен жергілікті 
азаматтық әкімшіліктегі мәліметтерге қарағанда өзгерек еді. Сондықтан, алынған 
ақпараттардың нақтылығы төмендеу. ХІХ ғасырдың екінші ширегінде ІІМ им-
перия аумағындағы мешіттер жайлы мәліметтерді жинақтауды жүйелі түрде 
жүргізе бастайды. Алайда, мәліметтердің нақтылық мәселесі күн тәртібінде қала 
береді. Мәселен, 1860 жылы Көкшетау округінің құлшылық үйлерінің саны жай-
лы мәліметтерді жолдау барысында ОМДС жаңа мешіттер туралы ақпараттардың 
жоқтығын және нақты деректердің жергілікті басқармада екендігін баяндайды 
[Шаблей 2013, 121 б.]. Мешіттердің құрылысына рұқсат алу үшін ОМДС тара-
пынан ұсыныс білдірлетін. Яғни, құрылыстың құпталуы қажет болды. Дегенмен 
соңғы нақты шешім азаматтық билікке жүктелді. 

1857 жылғы «Құрылыс ережесі» Заңының 260-265-баптарында мұсылман 
құлшылық үйлері жайлы қағидаттар қарастырылды. 260-бабқа сәйкес «Мешіт 
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құрылысы бұдан ары бұрынғыдай мұсылман дін басыларының немесе 
Мұхаммедтік рухани басқармасының ұсынысы бойынша қарастырылмайды», 261-
бап бойынша «мына қағидалар ескеріледі 1) әр бір мешіттің кем дегенде үш жүз 
келушісі болу керек, ең болмағанда екі жүз еркек кіндіктің болуы 2) жамағаттың 
мешіт керек-жарақтары мен дін қызметкерлерінің қажеттілігін өтеуін жарияла-
уы», 262-бапқа сәйкес «ОМДС жоғарыда көрсетілген мешіт құрылысы жайлы 
261-баптың жамағат санына қатысты ережесінен тәуелсіз, тек егер мешіттің салы-
нуы жергілікті мұсылмандармен қатар христиандарды, жаңа шоқындырылған та-
тарларды дінге еліктіретін жағдай болмаса», 264-бабқа сәйкес «жаңа мешіттер 1844 
жылғы бекітілген жоспар мен фасад бойынша салынады», 265-бап «жаңа мешітті 
ауылдық жерде салу барысында орналасқан аумағы қандай да бір ғимараттан жи-
ырма метрден кем емес қашықтықта ораналасуы қадағаланады» делінген [Малов 
1868, 68 б.]. Аталмыш баптарға сәйкес ОМДС-ке мешіт салу үшін адамның саны 
нақты екі жүзден кем болмауын міндеттемеді. Дегенмен, заң православ өкілдеріне 
кеңірек мүмкіндік беруге бағытталғандығы байқалды. Яғни, жаңа шоқынған неме-
се православие өкілдері тұратын аумақта мешіттің ислам дініне еліктірушілігіне 
аз да болса тосқауыл қоюды мақсат етеді. Сонымен қатар Заңда сол кездегі негізгі 
мәселелердің бірі мешіттің қаржылық мәселелері де назардан тыс қалмаған. Ол 
бойынша мешіт салынбай тұрып, оның қаржылық шығынын өтейтін адамдардың 
аты-жөні нақтылы айтылуы керек болды. Яғни, мешіттің салынуына да, кейін 
оның тұрақты жұмыс істеуіне де демеушілік беру мәселесі нақтылану шарт етілді. 
Мұның да өзіндік себептері бар. Тұрғындардың кейде мешітті ұстап тұруға және 
дін өкілін қамтамасыз етуге шамалары жетпей қалатын фактілер орын алатын. 
Сондықтан 261-бап Заңға аталмыш мәселенің алдын алу шарасы ретінде кіргізілді. 
Дегенмен, заңдағы ережелер толық сақтала бермеген. Е.Малов жазбасында «Міне 
мешітке қатысты осындай ережелер болды. Сол ережелер әлі де күшіне ие. Алайда, 
іс жүзінде бұның орындалуы кем. Мешіт саны адам санымен салыстырғанда асып 
түседі; молдалар орынсыз мешітті көбейтуде және өздері де көбеюде» [1868, 68 б.]. 
Әрине, бұл тұста Е. Малов толығымен объективті баға берді деп айта алмаймыз. 
Өйткені ол сол кездегі православ шіркеуінің өкілі ретінде мұсылмандық құлшылық 
үйлерінің көбеюін аса құп көрмегендігін жазбаларда білдіріп кетеді. Мысалы ол: 
«біз мешіт штаттары шіркеу штаттарымен мүлде салыстыруға келмейтіні жайлы 
ауыз ашпаймыз. Мешіттердің саны барлық православ шіркеуінен асып түседі» деп 
таңданысын жеткізеді.  

ОМДС пен ІІМ арасындағы жұмыста кей кездері үйлесімділік таппай қалатын 
тұстары да кезігетін. Мәселен, 1834 жылы мүфти Ғабдысалам Ғабдрахимов «указ-
ной молдалары» жоқ, ондағы дін қызметкерлерінің жұмыс атқаруы заңсыз» де-
ген айыппен Семей қаласында екі мешіттің қызметін тоқтатуға шешім шығарады. 
Аталмыш мешіттер Орта Азиялық саудагерлердің қолдауымен салынған. Зерттеуші 
П.А. Шаблей ОМДС тің кейде осындай қатаң ұстанымы мешіт құрылысын са-
луда да қылаң беріп тұрғандығын мәлімдейді. Мәселен, 1834 жылы Ташкенттік 
Магмурбаевтың өз бетінше мешітті жөндеу әрекетіне жауап ретінде ОМДС 
аталмыш мешітті бұзуға шешім шығарады. Бұған наразы саудагерлер арызда-
рын азаматтық билікке жолдайды. Нәтижеде Ішкі істер министрі Д.Н. Блудов 
«мүфтий өз құзіретін асыра пайдаланып отыр» деген қорытындыға келеді [Ша-
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блей 2013, 125-126 б.]. ОМДС болса мұның тағы бір себебі ретінде ташкенттіктер 
мен бұхарлықтардың діни басқарманы елемейтіндігін және құрметтемейтіндігін 
алға тартады. Өз кезегінде бұл ОМДС-нің Орта Азиялық әріптестерімен немесе 
мұсылмандармен қатынасы бақталастық сипатта болғандығын аңғартады. Оның 
қарапайым себебі Орта Азиялық дін өкілдерінің ОМДС-ті кәпір елдің қолшоқпары 
ретінде бағалауы, ал, оған жауап ретінде ОМДС-тің орайын тауып есесін алуды 
көздегені ортаға шығады. Бұл бақталастық діни қызметтің барлық салаларында 
кезігеді. Мешіт ісі солардың бірі деп қабылдасақ болады. Мұның бір айғағы бо-
латын факт 1825 жыл да орын алған еді. Петропавловск қаласында Орта Азиялық 
саудагерлер мешіт салып, «указной» молда тағайындау үшін Г. Гадильшин 
есімді үміткерді ұсынады. Омбы облысының басшысы Петропавловск округінің 
басшысынан ұсынылған үміткерді жақсылап тексеруді тапсырады. Нәтижеде,                           
Г. Гадильшинге билік тарапынан құпталмастан, орнына Амиров есімді басқа мол-
даны тағайындайды. Бұл оқиғалар Орта Азия әмірліктерінің де қазақ даласында 
исламдық беделін арттырғысы келгендігін немесе қазақ даласында құлшылық 
үйлерінің салынуына үлесі тигендігін аңғартады. 

С. Тасмагамбетов ОМДС-тің мешіт құрылысы бойынша құзыреттілігіне 
қатысты «XIX ғасырдың алғашқы жартысында мешіттердің имамдарын 
тағайындау ОМДС тің қатысумен жүргізілді. Сол уақытта жергілікті билік 
әкімшілік билік мешіт құрылысына рұқсат беру шешімін ОМДС пен кеңеспестен 
өзі де қабылдай беретін» деп білдіреді [2012, 22 б.]. Мысал ретінде зерттеуші 
1826 жылдың 20 сәуіріндегі Орынбор әскери губернаторының ОШК басшысына 
жазған хатын келтіреді. Ол бойынша сұлтан Әбдүлмүмкін Ағымұлы мен Тәуке 
және Баймұхаммед Айшуақұлдарының мешіт салу үшін жер және оған мешіт 
салуға рұқсат сұрағандығы баяндалады. Зерттеуші өз пікірін дәйектеу үшін 
бұл жазбалардың бірінде де ОМДС жайлы мәліметтер жоқ екендігін алға тар-
тады. Өз кезегінде біз бұл оқиғадан кей кездері мешіт құрылысының салынуы 
тікелей әкімшілік шешімімен ғана орындалғандығын және бұған қатысты ОМДС 
ешқандай шара қолдана алмайтындығын көре аламыз. Яғни, заңнамалардың іске 
асу тәртібінің жұмыс істеуіне ең алдымен патша әкімшілігінің өзі де кері әсер етті 
деп қорытындылай аламыз. Өйткені, кей кездері азаматтық билік тарапынан да 
бекітілген ережелерді сақтамау фактілеріне жол берілген. 

Қазақ даласындағы мешіттер
Ресми құжаттарда Ресей империясындағы мешіттер «соборная мечеть» және 

«пятивременный» деп бөліп көрсетіледі. Дегенмен ол жайлы ресми жазбалар-
да нақты берілген анықтамалар жоқ. Мұсылман құлшылық үйлері жайлы жаз-
ба қалдырған Малов Е.А. «Ресейдегі Мұхаммед дініндегілердің мешіттері «со-
борная» (жұма мешіті) және «пятивременный» болып бөлінеді. Жұма мешітінің 
сырт келбеті бес уақыт мешіттен айырмашылығы бар, мәселен, оның муаззиннің 
мініп мұсылмандарды құлшылыққа шақыратын мұнарасы бар; кейде бесуақыт 
мешіттерде де мұнара кездеседі. Ауылдық жерлерде бесуақыт мешіттердің көбісі 
мұнарасыз» [1868, 1 б.]. Жұма күні бесуақыт мешіттердің жамағаттары жұма 
мешіттерге келіп жұма намазын оқитын болған. Бұл жиналыс құрбан, ораза айт 
секілді мерекелік намаздарда да орын алған. Яғни, атаулы күндері өткізілетін 
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құлшылықтар жұма статусы бар мешіттерде өткізілген. Е.А. Маловтың жаз-
басы бойынша «Жұма құлышылығы үшін құрбан мерекесіндегідей бесуақыт 
мешіттерден мұсылмандар жұма мешітке жиналып, указной молда хұтба оқиды» 
[1868, 1 б.]. Дегенмен, бұл сол кезде жалпы қалыптасқан түсінік болғанымен 
заңнамалық тұрғыдан бекітілмеген. Сондықтан кей кездері жұма мешітінің 
қызметін бесуақыт мешіттері де орындаған жағдайлар кездеседі. Мешіттің матери-
алына байланысты тас және ағаш мешіттер болып бөлгендігін көруге болады. Тас 
мешіттердің саны ағаш мешіттерден қарағанда аздау. Өйткені оған кететін қаржы 
көбірек. Әдетте ағаш мешіттің құрылысына рұқсат алу тас мешіттен қарағанда 
оңайырақ. Атақты ақын Абайдың әкесі Құнанбайдың  да Қарқаралыдағы мешіті 
ағаштан салынған [Рамазан]. 

Қорытынды
Ресей империясы қарамағына қараумен қазақ даласында мешіт ісі арнайы 

әкімшілік органдардың бақылауына алынды. Қазақ даласындағы мешіттердің са-
лыну қарқынын реттеу арқылы патша әкімшілігі өзінің ислам дініне және қазақ 
руларына деген «ықыласы» мен «пейілін» көрсетіп отырды. Мешіт салу арқылы 
патша билігі көшпелі қазақтың конфессиялық саясатын жүргізуді және қазақ 
ақсүйектерімен тығыз қатынаста болуды мақсат етті. Бұл тұста мешіттердің салы-
нуына қазақ ақсүйектерінің де үлесі тиді. Мешіттердің басым бөлігі бекіністерде, 
қалалық жерлерде салынды. Сол арқылы империя саяси, сауда, әлеуметтік, мәдени 
қатынастарды күшейту, қазақтардың отырықшы өмірге қызығушылығының арт-
тыруын, патшалық басқару жүйесіне бейімделуін, Орта Азиялық саяси, діни 
ықпалды азайтуды көздегендігін байқай аламыз. Құлшылық үйінің Ресей импери-
ясы тарапынан қолға алынуы кешенді, жоспарлы түрде жүзеге асырылды. Оның 
ішінде діни әдебиеттер тарату, діни қызметкерлердің қызметін бақылау, діни білім 
беру ісін үйлестіру ісі қарастырылды. Яғни, патша билігі қазақ даласына мешіт 
салу арқылы саяси, діни қауіпсіздігін күшейтті. Ал бұл істе ОМДС мұсылмандық 
басқару мекемесі ретінде қызмет атқарды. 

Зерттеулер нәтижесі мен келтірілген дәйектемелер Орынбор мүфтилігінің 
қазақ даласындағы мешіт ісіне араласу белсенділігі ХІХ ғасырдың алғашқы 
ширегіне тиесілі екендігін көрсетті. ОМДС-ке қанша мешіт саны мен оның түрлері, 
орналасқан жері, онда істейтін дін қызметкері және келетін жамағаттың саны жай-
лы мәліметтер ІІМ-не жолдау міндеттелді. ОМДС мешіттің құрылысына, жөндеу 
жұмысына, тіпті жабылуына да араласты. Дегенмен, ОМДС-тің қазақ даласындағы 
белсенділігі империяның өзге мұсылман елдеріндегі секілді болмады. Өйткені 
көп жағдайда азаматтық биліктің іске араласуы ОМДС-тің еркін қимылдауын 
шектеді. Империяның діни ғибадат үйлерін реттеу үшін бекіткен заңнамаларының 
іс жүзінде іске асуы төмен деңгейде болды. Оның екі себебі көрсетілді: дін сала-
сын реттеуде бірден қатаң жүйеге өтпестен, заңнамалық құжаттардың ақырындап 
орындалуына мән берді. Сол арқылы көшпелі еркін халықты шошытып алмау-
ды пайымдады. Екіншіден, азамттық құрылымның өзі заңнамалық ережелердің 
бұзылуына жол берді. Ғибадат үйлерімен қатар олардың негізгі қызметшісі бо-
лып саналатын молдалар да Ресей әкімшілігі тарапынан жіберілді. Олар қазақ да-
ласында азаматтық заңнамалардың орнығуының сәтті іске асыру үшін қолайлы 
құралы ретінде қолданылды.
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Резюме
Мирзагелдиев Б., Шагирбай А., Рашимбетов Р. Роль Оренбургского муфтията 

в регулировании мусульманского молитвенного дома в казахской степи во времена 
Российской империи

В данной статье авторы проанализировали законодательное регулирование деятель-
ности молитвенных домов в Казахской степи при царской России и контроль Оренбургско-
го Магометанского духовного управления (далее ОМДС) над культовыми зданиями. Были 
изучены особенности расположения мусульманских культовых зданий в Казахской степи, 
цели и интересы империи в строительстве мечети, отражение реализации законодательных 
документов. Было выявлено, что доля ОМДС в регулировании дел мечетей, не такое вли-
ятельное как при контроле над религиозным персоналом и то, что законодательства и пра-
вила, установленные гражданской властью, не соблюдаются со стороны администрации. 
В результате были выявлены факты частичного выполнения требований царской власти к 
строительству мечетей в казахской степи.  

Ключевые слова: Мечеть, ОМДС, правовое регулирование, Казахская степь, Россий-
ская империя. 

Summary
Мирзагелдиев Б., Шағырбай А., Рашимбетов Р. The Role of the Orenburg Muftiate 

in the Regulation of the Muslim House of Worship in the Kazakh Steppe During the time 
of the Russian Empire

In this article, the author analyzed the legislative regulation of prayer houses in the Kazakh 
steppe under tsarist Russia and the control of the Orenburg Mohammedan Spiritual Administration 
(hereinafter OMDS) over religious buildings. In order to reveal the topic, the features of the 
location of Muslim religious buildings in the Kazakh steppe, the goals and interests of the empire 
in the construction of a mosque, and the reflection of the implementation of legislative documents 
were studied. In the course of the study, it was revealed that the share of OMDS in the regulation 
of mosque affairs is not as influential as in the control of religious personnel and that the laws and 
regulations established by civil authorities are not respected by the administration. As a result, the 
facts of partial fulfillment of the requirements of the tsarist government for the construction of a 
mosque in the Kazakh steppe were revealed. 

Keywords: Mosque, OMDS, legal regulation, Kazakh steppe, Russia.
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