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ЖАЗГЫЧ АКЫНДАРДЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА 1916-ЖЫЛДЫН 

ЧАГЫЛЫШЫ 

 

ОТОБРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ 1916 ГОДА ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АКЫНОВ-

ПИСЬМЕННИКОВ 

 

DISPLAY OF THE EVENTS OF 1916 IN THE WORKS AKYNS-WRITERS 

 

 Аннотация: Макалада 1916-жылдын  тарыхый  окуялары  жазгыч  

акындардын чыгармачылыгында  кандай  чагылдырылгандыгы  талданылат. 

Биринчи  кезекте падышалык  Россиянын  жергиликтүү элдерге  жасаган 

колонизатордук  саясатынын  катаалдыгы, келгиндердин  ага  кошумча  алдым-

жуттумдугу,  акырында  кытай  жергесиндеги  жашоолору  жана  келечекке  

үмүттөрү таасын  берилгендиги  каралган. 

Аннотация: В статье  затронуты  проблемы   воспризведения 

исторических  событий  1916 года  в творчестве акынов-письменников. В 

первую  очередь жесткая  колонизаторская  политика  царской  власти, 

вдобавок  мошенническия  действия  переселенцев, наконец  тяготы народа  на  

китайской  земле  и еще  чаяния  и мечты  народа  воссозданы очень  зримо.  

Annotation:  The article touches upon the problems of reproducing the 

historical evens of 1916 in the work of akyns-writers. First of all, the tough 

colonialist policy of the tsarist  government, in addition to the fraudulent actions of 

the immigrants,  and finally the hardships of the  people on Chinese soil and the 

aspirations and dreams of the people, are  recreated very clearly. 
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 Кыргыз  элинин жазгыч  акындарынын бири А. Жутакеев  (1888 - 1931)  

азыркы  Нарын областына караштуу  Жан-Булак  деген жерде  1888-жылы  

жарык дүйнөгө  келген.  А. Жутакеев  башынан өткөргөн  жана  эл менен 

көргөн  күндүн  азап тозогун  ырларында өтө күчтүү  сезим менен  берүүгө,  

башкаларга  жеткирүүгө   умтулган акындан болгон.  Ошондуктан  ал элге  

келген   катаал  мезгилдин  атмосферасын  так берүүгө  келгенде  окуянын 

турмуш менен далдыгына басым койгондугун  байкоого  болот.  Мисалы,  А.    

Жутакеев аталган ырында: 

 Бөгөнөк менен Кыйраны 

 Топ болот деп  жыйнады. 

 Чыгымына түтө албай, 

 Бечара  карып ыйлады. 

 “Түтүнгө он сом төлө”  деп, 

 Абдырай болуш кыйнады... 

 

 ... Болуш кылды ойронду, 

 Бөлдүрүп алдың койлорду. 

 Тайдан алдың токсонду, 

 Түтүнгө алдың  он сомду. 

 Параладың  Чоңколду, 

 Араладың оң солду.  [ 1.] 

Акын тарабынан  ошол кездеги турмуштун  кыйынчылыгы кыргыз 

төбөлдөрүнүн  гана жорук-жосундары аркылуу  баяндалбастан орус  

администрациясынын  да өкүлдөрүнүн зомбулук иштери аркылуу 

чагылдырылат.  А. Жутакеевдин ырындагы  “параладың  Чоңколду”  бул жөн 

гана айтылган сөз эмес.   Ат-Башы тарапта Лутин деген чиновник болгондугун 

жана ал чоң муштум  делинип калгандыгын эскерип жатат. Себеби, ал  

кыргыздарды шак эле ур тепкиге алып жиберчү экен.  Мындай персонаж  

кыргыз элинин акындарында болобу, профессионал адабиятынын алгачкы 

калемгерлеринде болобу баарында учурайт. Бирок алар мындай типтерди 

жалпылаштырган тейде чагылдырбастан кыргыз калкына малдай мамиле 

жасаган орус төбөлдөрүнүн  конкреттүү  өкүлдөрүнүн өздөрүн алуу менен 

баяндашканы ырас.  Айталы,  Алдаш  Молдонун  “Хал заман”  чыгармасында 

да   “Чоңколдун”  болгондугу  айтылат. Ал аркылуу акын  Занин деген 

полицейскийдин  зомбулугун  сүрөттөгөн.  

 Жер-жерлердеги  элдин  абалы бириникинен  экинчисики өйдө  

болбогондугун  акын   Ы. Шайбеков  да  “Азган  эл”  аттуу чыгармасында баян 

кылган.  Ал да көтөрүлүш алдындагы  элдин тагдырына токтолгон.  Ы. 

Шайбеков  (1880 - 1957) азыркы  Кемин  районундагы  Кайыңды деген жерде  



3 
 

туулган.  1916-жылдын каргашалуу  окуясы анын тагдырына да  тамгасын 

калтырган.  Ал көпчүлүк менен  бирдикте  качкындык  турмушту   башынан 

өткөргөн.  Анын  1916-жылдагы  окуяга байланыштуу   жазган  “Азган эл”,  

“Кайран  эл”,  “Кайткан  эл”  деген  үч  бөлүмдөн   турган поэмасынын  

мазмуну   турмуш  чындыгынан калпып алынган  деп айтса болот.   Акын    

“Азган  эл”  деген чыгармасында: 

 Бай, манап  жери-суусун баарын алды, 

 Канча теше  жерлерге  дубал  салды. 

 Жер алганы аз келгенсип  бай, манаптын, 

 Жардынын бир-бир күткөн  малын  алды. 

 Ар  түрлүү эбин таап алуучу эле 

 Кедейдин маңдайына  бүткөн  малды. 

Он тогуздан  отуз  бирди  алам  деди, 

 Жаш  балдар шол  себептен  бүлүк салды.   [ 2.]   

 Ал эми А. Жутакеевдин  “Качак турмушу”  аттуу чыгармасында да ушуга 

окшош ойлорду жолуктурууга болот. Анда акын: 

 “Солдат алам”  дегенде, 

 Заманасы тарылган. 

 Кара Кочкор,  Ысык-Көл:  

 “Качабыз”деп камынган.  [ 3.] 

  А. Жутакеевдин  ырында Россияга “байкуш кыргыз эли  багынганы”  

саналып  келип,  анын зордугу барган сайын ашынгандан жана  “солдат алам”  

дегенден улам эл каршылык  көрсөтүп,  акырында “качабыз”  деп калганы  

айтылууда.  А. Жутакеевдин чыгармасында  элдин үркүн алдындагы турмушу  

кенен берилген деп айтыш кыйын. Ошентсе да,  акындардын ырларынын 

мазмунуна  абай салганда улуттук-боштондук деп аталган көтөрүлүшкө чейин 

эле  элдин абалы абдан оор болуп калганы, эл “бунт кылып салар урушка”  ич 

ара даяр экендиги маалым болуп турат.  

1916-жылдагы  көтөрүлүштүн мүнөзү  тууралуу тарых илиминде  түрдүү 

аныктамалар  берилген. Эгер мурда аны эл оозунда айтылгандай  үркүн деп 

гана атап келишсе  “акыркы ондогон  жылдардагы тарых илиминде  

(историографиясында)  бул көтөрүлүш  жалпысынан алганда  улуттук-

боштондук, согушка каршы,  колониялыкка каршы, падышалыкка 

каршы, империализмге каршы жана бир азыраак феодалдыкка да каршы  

болгондугу  аныкталды” деген аныктамалар тобу ыйгарылып келе жатат.  [4.]   

 Көтөрүлүш  же падышанын талоончул саясатына каршы туруу кыймылы  

бир гана  Кыргызстандын  аймагында  болгон  эмес. Ал Орто Азиянын  жана  

Казакстандын басымдуу  жерлеринде  жүрүп,  куралдуу каршы  турууга чейин  

жеткен.  Куралдуу кагылыштарда  негизинен  жергиликтүү  элдер  жапа  
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чеккен. Себеби,  алардын   падыша  бийлигине  каршы  туруу  аракетинде  эч  

кандай    уюмдашкан  пландык  кыймыл болгон  эмес.  Негизинен  мындай  

каршылык  стихиялык  түрдө  жүргөн.  Бара-бара  алардын  башаламан  

нааразылыктарына  кандайдыр  бир  уюмдашкандай  кейп  берүү аракеттери  

жасалып,  жергиликтүү  элдердин  арасынан  башчылык  кылууга  бирин-серин  

мыктылар  чыга  баштаган.   Нааразылык  кыймылы  болжол  менен  июль  

айынын алгачкы  он  күндүгүндө  башталган.   

 Мындай  жагдай  тууралуу “10-июлдан  айдын  акырына  чейин  

Кыргызстандын  түштүк  бөлүктөрүндө  жашаган  кыргыз  жана  өзбек  

дыйкандардын  аларды  аскерлик-оорук  иштерге  мобилизациялоого  каршы  

чыгуулары  болду.  Оштогу  жана  Фергана   облусунун  ага  чектеш  

үйөздөрүндөгү  (Анжиян,  Наманган,  Кокон)  толкундарды  Түркстан  

крайындагы  падышалык  колониялдык  бийликтер  куралдуу  күчтөрдү  

колдонуп  тез  арада  эле  басып  салышты.  12-июлда  крайдын  бардык  

обулустарында   согуш  абалы  киргизилген”, - деп    так  маалымат  берилген. 

Ал эми  “Кыргызстандын  түндүк  бөлүгүндө”, - делинет андан  ары, - “(Бишкек  

жана  Пржевальск  үйөздөрүндө)  көтөрүлүш  кийинчерээк,  август  айынын  

биринчи  он  күндүгүнүн  аягында  башталган.  Көтөрүлүш  Сыр-Дарыя  

облусунун  (Олуя-Ата  үйөзүнүн   кыргыздар  турган)  бөлүгүн  дагы  кучагына  

алат.  Чүй  өрөөнүндөгү  кыргыздардын толкундоолору  7-августта 

Беловодскиде,  Бишкекте  жана  Токмокто  чыккан.  Ошол  эле  убакта  Кемин  

өрөөнүндөгү  Атаке  менен  Сарыбагыш  болуштарынын  кыргыздары  

көтөрүлдү.  9-августта  көтөрүлүш  Бишкек  үйөзүнүн  тоо  артындагы  

болуштарында  - Суусамырда,  Кочкордо,  Жумгалда,  Борбордук  (Ички)  Тянь-

Шандын  башка  жерлеринде  башталды.”      [ 4.]  

Жазгыч акындардын  чыгармаларында  көтөрүлүштүн  жүрүшү,  анын  

белсемдүү  катышуучулары  тууралуу  жарытылуу  маалымат  деле  берилбеген.  

Акындарды  биринчи  кезекте  элдин  башына  келген  азаптуу  күндөр,  жан  

багуунун  айласын  жасаган  амалдары  назарын  бургандыгын  көрөбүз.  

Ал  эми   Ы. Шайбековдун   1916-жылдын  окуясына  байланыштуу  

жазылган  чыгармасында  көтөрүлүштүн  чыгыш  себептери,  жүрүшү, 

жыйынтыгы  кайсы  бир  даражада  хронологиялык иретте  берилгендей  таасир  

калтырат.  Акын  чыгармасында  кыргыздардын   “караган  Николайга  биздин  

калык”   мезгилинен тарта  баянын  баштаган. “Каары  катуу  Николайдын”, 

деги эле  орус падышалыгынын  жергиликтүү элге  киргизген  башкаруу 

системасы, андан  көшөкөрлөнө  пайда  көргөндөрдүн  (старчын ж.б.) 

жоруктары  кыска  тизмектелет. Анан  падышанын   оорукка аскер  алуу  

боюнча   жарлыгы  жана  элдин  көчө  качуусу. Акын бул  көчө  качууну  

бергенде өзү  да  катышкандыктан  көчтүн  жолун  так  келтирет.   “Кечинде  
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барып  кондук  Кара-Кужур, Аштык андан көчүп  Жалак-Белди” деп  улам 

качкындар  маршрутун   Балгарт,  Жаман –Эчки, Тарагай,  Кара-Сай,  ашуусу 

татаал  жана  чоң бел  Беделди  санап   көз  алдынан  сыдырат. 

Бедел  ашып  Аксуу –Турпан  баргандан  соң, 

Төрт түлүк  бири  калбай,  баары  да  өлдү, -   [5.] 

деп    бул  сапардын  оорчулугу  булардын  артынан  сары  изине  чөп  салып,  

аткылап  кууп  келе  жаткан  орус  карателдик  отрядынан  да  табияттын  

каатчылыгы тете  болгондугун  баяндайт.    “Беделдин  аркы  жагы,  берки  

жагы  үч  күндүк  чөптүн  даны  жок “  жер  болгондуктан малынан  ажыраган  

калктын  колунда  чыдамдуусу  төө,  таяк  кармагандан  жөөлөр  калып  чекке  

келишет.  Ал  жерден  “өткөзбөй  Кытай  кароол  кычылады,  акырында  пара  

берип”  алардан  зорго  өтүп,  күндөп-түндөп  Кулан-Сарык зорго   жетип,  

эптеп  баш паана  кылар  үйүн  тигип,  “ошол  күн  жаныбыздан  үмүт  эттик” 

деп  акын  жол азабын баян  кылган.  

Ы.  Шайбековдун  чыгармасында да  кытайлыктарды качкындарга  

мамилеси  чагылдырылган. Биринчи  көзгө  урунганы  “жери  тардыгы,  бизден  

бетер  кедейлиги”  болсо,  мал оттоого  талаасына  да  пул  алган битирдиги. 

Андан  соң  алардын соода-сатыкка ынтызарлыгын: 

Күмүшүн Кытай  шаар  “жаачан”дейди 

Көзөнөк мен   домборун “даачан”  дейди 

Күмүшүн жарым  сээрди  бүтүн  сээр  деп, 

Шумдары  качкындарды  алдап  жеди.[ 6.] 

Соода-сатыкка  башынан  маани бербеген  кыргыз эли  үчүн 

экономикалык  мындай  мамилени  кабыл  алуу оңойго  турбады.  Акын  

ошондуктан  “алдатканын  билген  соң,  жеткирсин  жазаңызды  кудай  деди”  

деп  токпейилдик  менен  өзүн  жубатып  кала  берген  кыргыз  баласынын кулк  

мүнөзүн келтирүүдө.  Акын    качкындык  башка  түшкөн  кыргыздардай  эле  

туулуп  өскөн  жерине  болгон  кусалыгын  жашырбайт.  Эгерде  Алдаш  

Молдонун  чыгармаларында  туулган  жерге  карата  болгон  ностальгиялык  

сезимдер купуя айтылса, мында ачыкка  чыгарылган. Акын “Сары  өзөн,  кең  

Чүй  ата талаа калды,  Сүйүктүү  Токмок, Пишпек  калаа  калды,  Айдалган  

арпа, буудай  эгин  калды”  деп, жайлаган  жайлоосун, кыштаган  кыштоосунан  

өйдө  ырына  кошкон.  Ошол  эле  учурда  акында  эртеңки күнгө  карата болгон 

кооптонусун  да  “Кайран жер, баарын  таштап  мында  келдик,  Билбеймин  не  

болорун  биздин  алды” деп  жашыра  албайт. Акын  бир  гана  өзүнүн  киндик  

каны  тамган  жеринин  мисир экендигине  баа  бербейт.  Ал ким  кайсы  

жерден  болсо,“Сураса  ар  бир  адам  затын  айтар, Сагынып  жер-жеринин  

датын  айтар”  учур  башка  түшкөнүн  кейиш  менен  “Азган эл”  бөлүгүндө 

билдирген. 
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Акындын  чыгармасынын “Кайран эл”  бөлүмү элдин  башына  келген  

оорчулук  апогейине  жеткен  учур  экендигин  чагылтууга  арналган.  Анткени  

качып  келген  элдин  биринчи  жылы  мурдагы  турмушунан калган анча-

мынча  жук  бар  эле  да.  Ал  эми  кийинки  жылы алдатканын  алдатып,  

тарттырганын  тарттырып  ийгенден  кийин  накта  мүңкүрөгөн жашоо  

башталганын  акын реалисттик  планда  чагылтат.  Акындын  бул  

чыгармасынын  ушул  бөлүмүн  “арман, кошок” формасындагы  чыгарма  

катары  деле  сыпаттасак  туура  болчудай  өңдөнөт.   
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