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1916 ЖЫЛ: ҮЛТТЫҚ БПЧЕГЕИЛЖ ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕС 
АЙТЫЛҒАН ТАРИХ ДЕРЕКТЕРШДЕ

Ш.Б. Тілеубаев
Т.г.к., ага оқытушы 

Абай атындагы ҚазУПУ 
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Аңдатпа
Мақапада қазақ халқының үлттық бірегейлікті сақгау жолындагы 1916 жылғыұлт-азаттық көтерілісі 

мәселелері, оның шығу себептері барысы, салдары, сол кезеңдегі қалыптасқан тарихи жағдайлар 
айтылған тарих бағытындағы естелік-әңгімелерде көрсетілген деректер негізінде талданады

Кілт сөздер: Айтылған тарих, 1916 жыл,үлттык бірегейлік, естелік, дерек, Түркістан, Жетісу, 
көтеріліс, архив

Қазақ халқының ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы күрестерінің бірі 1916 жыл үлт-азаттық 
көтеріліс болып табылады. Оның өңірлеріндегі ошақтарына қатысты түрлі мазмүндағы айтылган тарих 
материалдары дерек ретінде әлі күнге дейін кең түрде ғылыми айналымға тартыла қойған жоқ. Ал оған 
қатысқан, оны көзімен көріп куэ болған адамдардың айтқан естелік-әңгімелері мәселеге жаңа көзқарас 
түрғысьгаан қарауға қажет тың мәліметгер береді. Бүл деректерді талдай отырып, көтерілістің басталуы, 
барысы, шығу себептері, оның басшылары, қазақ зиялыларының көтеріліс түсындағы қызметі мен 
ұстанымдарына, отарлық жүйенің көтерілісті басуға қатысты жүргізген жазалау шаралары, көтерілістің 
жеңілу себептері, нэтижесі мен салдары жөнінде басқа дерек көздерінде жоқ ақпараттарды алуға болады.

1916 жылгы көтеріліс туралы айтылган тарих деректері көтеріліске тікелей қатысқан жэне оны көзімен 
көрген куэгерлердің естелік-эңгімелерінде жақсы сақгалған. Көтеріліс туралы естелік-эңгімелер мен 
өлең-жырларды жинактау барысында оны жазып алған ұлт зиялылары қазіргі кездегі айтылган тарих 
бағытында ғылыми үйымдастырылған сүхбаттарға қойылатын талаптарға үқсас ақпарат беруші туралы 
мүмкін болғанша толық мағлүматтар беруге тырыскан. Сонымен қатар олар жинақталған материалдарды 
мүрағаттандыру ісін де үмытпаған. Өйткені ол жиналған материалдардың біршамасы еліміздің 
мұрағатгарында жақсы сакталған. Мысалы, Қазақстан Республикасының Орталык Мемлектгік архивінің. 
Қазақстан Республикасы Президенті архивінің, ¥лттық кітапхана, Ортальщ гылыми кітапхананың 
қолжазбалар қорларында ел арасындағы заман куэгерлерінен олардың айтуы арқылы жазып алынған 
естелік-деректер бар.Ал ол деректерді ғылыми түрғыдан талдау барысында жазба деректерде кездесе 
бермейтін тың ақпаратгар алып көтеріліс тарихын жаңа мазмұн мен сипатта баяндауға болады.

Көтерілістің алғышарттарын, басталуы мен барысын, салдарын түсіндіру жеке адамдардың естелік- 
әңгімелерінде, сондай-ақ сол тұста айтылған қанатгы сөздер мен өлең-жырларға, дастандарға негізделген 
үлгілерінде кездеседі. Аталған дерек түрлерінің маңыздылығы өте зор. Бүл деректер көтеріліс жайында 
адамдардың есінде (жадында) қалыптасқан деректер. Мүндай деректік топтамалар сол заманда 
қалыіттасқан тарихи жағдайларды баяндауға бағытталған. Сонымен қатар көтеріліске қатысты айтылған 
тарих материалдарында көтерілістің басшылары, олардың бітім-болмысы, сол кезендегі халықгың 
түрмыс-тіршілігі, орыс өкімегінің өлкеде жүргізген саясаты жөнінде де қүнды деректерден хабардар 
етеді. Сондықган, ата-бабамыздың 1916 жылғы үлттық бірегейлікті сақтау жолындағыкүресінің тарихын 
айтылған тарих материалдары негізінде зертгеу -  бүл мәселені бүгінгі көзқарас түрғысынан қарау ісін 
жеңілдетеді.

1916 жылғы көтерілістің негізгі шығу себептерінің бірі жер мәселесі болатын. Көтеріліс қарсаңында 
патша үкіметі үзақ жылдар бойы жүзеге асырған отарлық саясатының барысында орыс шаруалары мен 
казак-орыстар үшін қазақ жерлерін зорлыкпен тартып алып, кұнарлы егіндігінен, шүрайлы 
шабындығынан айырып мал шаруашылығымен айнылыстатын көшпелі халықты тау-тасты жэне 
шөлейтгі жерлерге ығыстырды. Тек 1906-1914 жылдар аралығында Жетісудағы қазақтар мен 
қырғыздардан өндеуге пайдалы, ең қүнарлы 2 миллион 703 мың десятина, ал 1914 жылы басталған 
Бірінші дүниежүзілік соғыстың алғашкы үш жылында Жетісу өңіріндегі қазақтардан 1800 мың десятина 
жер тартып алынған[1,12 6.].

Осы айтылган оқиғаларды көзімен көріп, куә болған жетісулық ақын Асан Барманбекүлы патшалық 
Ресейдің отарлық саясатының қасіретгі нэтижесін өз аймағының мысалында былай деп өлеңге қосады:
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«Күннен -  күнге Албаным,
Заманың сенің тарылды.
Өр көкірек кең цоныс,
Дэуірің сенің цапган-ды.
Кең ңоныстан айырылып,
¥шып кетер жерің жоц.
Қанатың сынып қалган-ды.
Екі көзің телміріп,
Мойныца шынжыр салган-ды» - деп ата қоныс, құт мекенінен айрылып, бодандықтың қамытын киген 

халыктың ауыр жағдайын бейнелейді[2, 8 б.].
1916 жылғы көтерілістің шығуына себеп болған мэселелердің қатарында алым-салықтың көбеюі, 

соғысқа қажет халықган алынған түрлі соғыс салықтары еді. Соғыстың алғашқы үш жылында Түркістан 
өлкесінен өте көп мөлшерде мақта мен мақта майы, 474 мың балық, 299 мың пұт сабын, 70 мың жылқы, 
13 мыңға жуық түйе, 38 пүт мың шаршы кез киіз, 441 киіз үй соғыс қажетіне жинап алынған[3,416.].

Соғысқа қажетті деп саналған мүндай материалдық игіліктер халыктың еркінен тыс, күштеп алынған 
болатын. Халықтың мойнына ауыртпалық түсіріп жиналған бүл жағдайлар көтеріліске байланысты 
айзылған тарих естеліктерінде де кездеседі. Ол жайында 1885 жылы туылған, Кеген ауданы Қызылту 
колхозының мүшесі Алдаберген Қойшыбеков өзінің 1916 жылғы көтеріліс туралы айтқан естелігінде: 
«Мен болсам Жэйшібек Бектеновтың атын, су жүмысын істейтін малайы, інім Батырхан қойын жайған 
малайы. Совда «31 жас, 19 жастағы балаларды солдатка алады» дегенді естідім. Алдабергеннің жасы 31 
де, Батырхан жасы 19-да болып шықгық. Сонда естуім көтеріліс алдында еріксіз, халықтың аттарын ала 
бастаған. Оның артынан кешікпей солдат аламыз деген хабар естілді»-дейді[4, 7 п.].

Ал келесі бір естелік айтушы Жазылбек Серікбайүлы (Алматы облысы, Кеген ауданы, Өкірген 
селолық советі, Жаңа Тоған колхозының мүшесі) өз естелік-әңгімесін былай деп тарқатады: «Патшаның 
герман тартысы басталғаннан қалың бүқарадан алған алымы: 1) 15-жылдың кысында әскерге деп түтінге 
бірден байпақ алды.

2) Кассіге қүйма ақша қүямыз деп болыс басына мың сомнан ақша жидырып алды.
3) Ағашты жерге тұяқты мал үстатпаймыз деп тұяқ басына 25 тиыннан ақша жидырып алды.
4) 16-жыл апрель, май айларында герман фронтындағы әскерге керек деп киізі жаңа, ағашы жаңа, 

болыс басына 9-дан үй салып, болыстар арқылы Жалаңашқа жидырып алды.»[4,4 п.],
Көтерілістің шығуына түрткі болған 1916 жылғы 25 маусымында Ресей империясына қарасты 

«бүратана» халықтардан соғыс жүріп жатқан аудандардағы тылдың қара жүмыстарына адам алу туралы 
шыққан жарлығы еді. Патша жарлығы бойынша Орта Азия мен Қазақстаннан 19 бен 43 жастың 
аралығындағы азаматтар алынуға тиісті болды. Патша жарлығына қарсы көтеріліс Орта Азия мен 
Қазақстанның барлық аудандарында бір мезгілде 1916 жылғы шілде айының алғашқы күндерінде 
басталды. Бүл қарсылық өлкенің эртүрлі аудандарында стихиялық бас көтерулерден үйымдасқан қарулы 
көтеріліске барып үласты.

Көтерілістің басталуы мен барысына қатысты, тылдың кара жүмысына алынатын жас жігітгердің 
тізімінің жасалуына байланысты да естеліктерде жақсы тарихи фактілер айтылады. Ол жөнінде 
Алдаберген Қойшыбековтың айтқан әңгімесінде былай баяндалады: «Сол хабармен Албан ¥зақ 
батырдың ауылына жиналып, ақ боз бие сойып, Сұлтанәлі Кекіловты хан көтеріп, июнь айының ішінде
Қарқара жәрменкесінің күн шығыс жағындағы жуан төбеге жиналды......Сонда халықтың алдынан
ұлықтың 2-3 жасауылы шығып, хатықты: «орталарынан 3-4 кісіні үлыққа жіберіп хабар аласыз деп 
тоқтатқан». Сонда халық ортасынан Дәркенбайүлы Айтбай, Жансерікүлы Тұрлықожа, Қанайүлы 
Серікбайлар үлыққа жауап берген. Көпшілік халық қандай жауап береді екен деп Ковлев үлықтың 
кеңсесіне барған. Сонда үлық жасауылын шығарып, халықты қайтадан қуып, тоқтатып, өңкей 
болыстарды ғана алып қалган. Әр болыстың бүқаралары өз кеңсесіне барып, болыс не жауап айтып келеді
екен де тосып отырған..... Сонда мен, Алдаберген, Ауғанбай болыстың кеңсесіндегі жиналып отырған
кісінің ішінде отырғанымда, болыс Ауғанбай мені 19 жас 31 жастағы солдатка аламын деп жазған 
іспескесін алып кел деген. Сонда мен барып песірден іспескені бер десем, былдырап үрысып, іспескені 
маган үстата берген. Сонда мен іспескені бір айырып, песірді бетке ұрып, қалғанын далаға алып шығып, 
быт-шыт қылып айырып тастадым. Сонда халық шулап: «Қүдай қүтқарса, кұтылдық!» деп атқа мініп, 
ауыл-ауылға сүйіншілеп кете берген»-деп көрсетеді. Ал көтеріліске шыққан халықтың қару-жарагы 
жөнінде ол кісі «Сондағы халықтың құралдары: орақтан ағашқа саптаған найза, айбалта, аздаған пестон 
мылтық т.т. уақ қүралдар.. ,»-дейді[4, 5 п. ].
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25 маусымдағы жарлық елге тараганда Жетісудағы Қарқара өңірінің халқы игі-жақсыларының 
басшылығымен Қарқара жәрмеңкесінің күн шығыс жағындағы Ереуіл төбеге жиналып 1916 жылғы 25 
маусым жарлығына қатысты мәселені талқыға салған болатын. Бүл туралы жиынға қатысқан 
көтерілісшілердің бірі Жазылбек Серікбайұлы айтқан естелікте: - «....Сол жиналыста барлық болыстар да 
болды. Жиналған сол жиналыстағы көпшілікке болыс Рақымбай Сұлтанқүлүлы сөз бастады: - ¥лық 
болыстарға бұйырған еді. Бүгінгі күні Албан руының барлық бастықгарымен қара бұқараларының басын 
қосып, патшаның сұраған адамдары жөнінде жауап бересіздер деген еді. Бұған көпшілік не айтасыздар, -  
деді. Сол жерде ¥зақ Саурықұлы жауап айтгы:

Біз бала бере алмаймыз. Сен не дейсің -  деді ?
Жоғарыдағы аталғандар бір дауыспен «біз бала бермейміз» - деп шу ете түсті....» - деп көрсетеді 

[4, 6 п.].
Естелікте айтылған деректертерге қарағанда осы талқылаудан кейін жиыннын шешімімен бірнеше 

адам жәрмеңкеде орналасқан патша әкімшілінің өңірдегі кеңсесіне барып, ондағы отаршыл жүйенің өкілі 
ел ішінде «Ақжелке» аталып кеткен ұлықпенкездеседі. Кездесу барысында үлықгың қойған талабына 
кездесуге барған беделді түлғалардың бірі Серікбай Қанайүлы былай деген: - «....Сонда Серікбай 
Қанайүлы жауап айтгы: Көпшілік кеңесті, көпшіліктің жауабы мынау -  біздер ақ патшаға қарағалы 50 -  
55 жыл шамасында болған екен. Содан бері патша оқу; өнер үйретпеді. Не әскер қызметіне алып, эскер 
білімін үйретпеді. Қараңғы, білімсіз болдық. Қүр қол ұрысқа тас сына ма? Патшаның сұраган рабочиын 
бере алмаймыз -  деді. Патша біздерді тәрбиелейді дейсің, біздер үшін салдырған мектебі, эртүрлі өнер -  
білім орындары қайсы?...»[4, 7 п.].

Қарқара көтерілісінің басшылары ¥зақ Саурықұлы, Серікбай Қанайұлы, Жәмеңке Мэмбетүлы т.б., өз 
пікірлерін ашық айтып, наразылық білдіріп, халықты патша жарлығын орындамауға шақырып, 
көтеріліске шығуға үндеген еді. Жәмеңке Мэмбетұлы: - «...Берсек бала өледі, бермесек шал өледі. Бала 
өлгенше шал өлсін, патша жарлығын орындамаймыз....» - деп ел мүдцесі үшін ерлікпен жауына қасқайып 
қарсы түрды. Осындай тұлғаны отаршыл жүйенің жазалаушы жендетгері түрмеге түскен жерінде «у» 
беріп, ал онымен бірге түрмеде болған басқа адамдарды түрменің терезесінен оқ атып өлтірген. Ол 
туралы Жазылбек Серікбайүлының айтқан естелігінде: «Аз күннен кейін Қарақол абақтысында «Жәмеңке 
Мэмбетүлы қаза болды» - десті. Оньщ артында 2 күннен кейін Қарақол қамау үйіндегі Албанның басты 
адамдарын қамау үйдің терезесінен атып, кырып тастапты. Қарқара камау үйіндегі: Байсүгүрүлы, 
Қанайүлы, Қойшыбек үлдарын Жаркентке айдап бара жатып Акшокынын кайкысьшлағы жазыкта бүл 
үшеуін де атып тастапты»-деп баяндалады[4.7 п.].

Осы жағдай Жетісудағы 1916 жылғы көтеріліске катысып. көтерілісті басута иелген « гаи у ш и  
әскердің қысымына шыдамай көрші Қытай жеріне ауа көшіп боскыншылыкка ү и ң м и я  п м ги бфге 
қиын-қыстау кезенді басынан кешкен молда Қойшыбай Қосалыүлынын car заманды б е й к п  в в д  
сипатында айтқан естелік «Мұң зарында» -«..., Қырылды Қараколдың турмесіңде

Бастығы Жәмеңке, ¥зақ кемеңгерім.
Далада көр киімсіз, бекер қалды
Маңдайын күн шалмаған өңкей ерім» - деген болтан жағдайларға қатысты өз үстанымын білдіреді. 

Сондай-ақ көтеріліс тұсында қалыптасқан ауыр жағдайды, болашаққа үміт арткан арман-тілегінде өлеңде 
былай баяндайды [5,4-6 пп.].

1916 көтеріліске байланысты Досболов Қасқабас деген кісінің айтқан естелігі де назар аударарлық. Ол 
кісі 1916 жылдың оқиғаларын естен кетпейтін оқиғалар қатарына жатқызып, өзіндік ой-түжырымдар 
жасап былай деп бастайды: - «Оқиға. Окиға деп адамзаттың ес біліп, етек жапқаннан кейінгі көргенінің 
барлығын ойлаймын өзімше. Сол оқиғаның ішінде естен кетпейтіні 1916 жылғы көрген оқиға. Естен 
кетпейді деген себебім мынау:Асы деген жайлау болады. Асыны-Бақай, Түрген, Қызылбөрік, Сөгеті -  
деген төрт болыс ел жайлайтын. Жайлауға келген соң бие байлап, қымыз ішіп, жігіттер бестен-оннан атқа 
мініп ел қыдырып, ойын-күлкіменен күннің батқанын білмей кешке үйлеріне келіп дамылдайды. Той- 
думан, ат шабыс, сайыс, күрес -  бүл тамашалар күніне эр жерде басталады»-деп 1916 жылдың 
қарсаңындағы халықгың күнделікті әлеуметтік өмірін, патша жарлығы мен оның орындалу барысы 
туралы әңгімелей келіп болтан оқигаларды ары қарай өрбітіп, патша чиновниктері мен халықгың 
арасында болтан, т.б. жатдайларды сипаттайдыЕстелікте жазалаушы әскермен болтан қактыгыс жайлы, 
олардың істеген қатыгездігі туралы: «....Олар орыстармен шайқаста күштері жетпей барлыгы қашыпты, 
елсем біреуін жастана өлейін деп, бір солдатгың белінен ұстап алып аудара бастаганда солдат қылышпен 
қолын шаба берген екен, сүйектен түк жоқ, қарнын оқ тесіп кетіпті. Әрең дегенде келіп отырганы екен. 
Сол кісілердің ішіндегі Сейдімхан дегеннің 7 жерінен найза тесіпті. Келгеннің барлыгы жаралылар, 
олардың айтысына қараганда бір шайқаста 47 адам қаза болыпты.....Болтан жайдың хабарын естісек біраз
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адам қаза болыпты, қасына 15 кісідей ертіп Ибақ солдаттаң артынан куып, қапыда оққа ұшады, 
қалғандары атысады. Ішінен сол атысқа қатысқан Байсейітті шешесімен бірге басын таспен мыжып 
кетіпті.»-деп өзі қатысқа, көзімен көріп куәсі болған тарихи оқиғаларды баяндайды[6].

Естеліктен қазақ қоғамындағы белгілі бір тақырыпқа, тарихи оқиғаға байланысты айтылған тарихтың 
өзіндік бір үлгісін көруге болады.Мұндай естеліктер 1916 жылғы көтеріліс туралы құжаттық деректерде 
кездесе бермейтін тың тарихи фактілер береді және ол тақырыпты бүгінгі тандағы коғамдық 
сүраныстарға сай зерттеуге септігін тигізері хақ.

1916 жылғы көтеріліс қазан айының аяғында, қараша айының басында қатаң түрде басып-жаншылды. 
Көтеріліс кезінде қажып-қалжырап, қиналған халық, енді туған өлкелерінде “барар жер, басар тауы” 
қалмаған соң Батыс Қытайға жеріне кеіуге мэжбүр болды. Әрине, ол жақга оларды “қүшақ жая” қарсы 
алған ешкім жоқ. Керісінше “тозған қазды, топтанған қарға жейді” дегендей олардың патша 
жендетгерімен қалған мал-мүлкі жергілікті халықтың өкілдері, Қытайдың үкімет орындары тарапынан 
тонауға түсіп, тартып алынған болатын. Туған жер, ескен өлкесінен амалсыздан тастап зар илеп қашуға 
мэжбүр болған Қарқара өңірінің жергілікті халқы Қытай жерінен де береке таппай, көздерінен қанды 
жасы сорғалап жүріп елге қайтуды армандаған еді. Осындай аласапыран, аумалы-төкпелі заманда 
халқының көңіл-күйін деп басатын ақын-жыраулардың көкірегіне небір запыран жыр-өлендер 
құйылатыны белгілі. Осы оқиғалардың куэгері молда Қойшыбай Қосальгүлының сол заманды бейнелеген 
«Мүң зарындағы» мына бір өлеңінен анық байқауға болады:

«...Шақырған бері жүр деп бір адам жоқ 
Жылаймын кемсеңдетіп иегімді.
Қайта айналып келетін заман қайда 
Дәулет қүс қолымдағы жіберілді.
Біздің жұрт баяғыдай бола ма екен...
Бірігіп Қарқараға қонар ма екен...
....Басында әуре бізді қылмасашы
Сұм дүние опасы жоқ, боқган сасық.
Ел жұртым, көк майсалы кен Қаркара
Бұл күнде бір көруге болдым асық»-ашына зарлап өлеңге қосқан еді[4, 8 п.].
1916 жылғы үлт-азаттық көтеріліс тарихы басқа да эртүрлі әлеуметтік-саяси қүбылыстармен 

байланысты болған жэне соған қатысты айтылған тарих материалдары түрлі мазмүнда болып келеді. 
Олардың барлығы айтылған тарихи деректердің ерекше сипаты болып табылады. Әсіресе, айтылған 
әңгіме-естеліктердің тарихи факті ретінде тарих айтушының тарапынан оқиғаның баяндалуы, тіркеуші 
тарапынан оны тіркеп рәсімдеу үрдісі жүргізілгені байқалады.

Қазақстандағы 1916 жылғы үлт-азаттық көтеріліске катысты тарих айту дәстүрінде берілген 
мэліметгерді баяндау үрдісінде тарих айтушылар өзіндік тәсілдерді пайдаланған. Мысалы, болған 
оқиғаны қара өлеңге, дастан немесе естеліктерге айналдырып айту тэсілін қолданады. Өлеңмен өрілген 
тарихи мәтіндер арасында қара сөз сақталса да, оны мүмкіндігінше қарапайым сөз үлгісіне немесе белгілі 
нүсқадағы айтылған дерек түріне айналдырады. Мэселен, көтеріліс тарихын өлең жолдарымен 
бейнелеген айтылған тарих материалдарындағы мына бір ерекшеліктерге назар аударайық. «Елге хат» 
деген өленде: «Бақтыбайға жазып берген Нүғман хаты. Екеуі де Қапал уезі, Сарытау болысынан майданға 
алынған жігітгер»-делшген. Бұл өлең тіркелген жинақтың мазмүнында «Нұғман Сартайға жазып берген 
хаты (1916 жыл туралы)» деп көрсетілген. Сол кезде атганған жігіттердің көңіл-күйі хатга былайша 
сипатгалған:

Ағамыз сәлем айттым Зәкірбайға,
Бұрынғы Жетісуың бізге қайда?
Алысқа сапар тартып біздер кеттік,
Қүлдилап түскендей боп терең сайға.
Тағы да сәлем жаздым Есембайға,
Кез болдым заманымда мұндай жайға.
Осы кеткен боз баланы ойлап түрсам,
Бағасы жетпей кетгі жалғыз тайға, - деп, одан эрі қара жүмыстан алып қала алмағаны үшін 

туыстарына өкпесін білдіре баяндағаны байқалады[7, 358 б.]. Сондай-ақ, «1916 жылы окопке алынған 
жігіт жыры» деген өлеңінде:

Күшті ағайын алалап,
Шығарып бердің бір бізді,
Сыртымнан тіркеп өштікпен,

298



Іспескіге кі г~:і:
Аталасым ағайън 
Туғандьнын рсьггып.
Сары соцдгтта үргызды.
Мойынға бүға> салдырып,
Туған елді шулатып,
Туған елді калдырды..., - деп қара жұмысқа алынатындардың тізімін жасауда жол берілген 

әділетсіздікгерді, ауқатты топ өкілдерінің өз жақындарын қара жұмысқа жібермей алып қалып, 
қарапайьм адамдардың, кедей-кепшіктің балаларын тізімге кіргізіп жібергеніне өкінішін білдіріп былай 
дейді:

Есебін тапқан ауқатты,
Бай баласы мырзалар 
Күлгендей болды табалап,
Момынның жасы-кәрісі 
Тізімге түскен алалап 
Ар-ұятын ұмытып 
Ауылнай, болыс, билердің 
Бүзылған діні қарасы,
Қыршын жасты қолынан 
Қосақтап ұстап бергенде,
Кеңейді ме жеріңіз?
Алды-артыңа қарашы?...[7,356-357 бб.].
Қазақстандагы 1916 жылғы үлт-азаттық көтеріліске қатысты айтылған тарих материалдары арасында 

осы мазмұндас өлендер көптеп кездеседі. Олардың басым көпшілігівде патша жарлығын жүзеге асыру 
барысында қазақ ауылдарында орын алған әділетсіздіктер, малы бар ауқатгы адамдар балаларын, ага- 
інісін пара беріп алып қалып, ондай мүмкіндігі жоқ адамдар ғана тізімге ілініп, соғыс тылындағы қара 
жүмысқа жіберілгені баяндалған.

1916 жылгы үлт-азатгық көтеріліс туралы айтқан естелік-әңгімелерді жазып алып жинауға қатысқан 
зиялыларымыз туралы да қүнды тарихи деректерді кездестіреміз. Мысалы, Мүхтар Әуезовтың 1916 
жылғы көтеріліс мәселелеріне арналған «Қилы заман» повесінің жазылуы жөнінде коғам кайраткері 
Ыдырыс Көшкіновтің інісі Әуезхан Көшкінов кетерілістін 10 жылдығына орай 1926 жылы болган 
жағдайларды өз көзімен көрген куәгер ретінде былай суреттейді: «Сол жылы ел Карқара жазығына 
жиналды. Жиынға Ыдырыспен бірге Ораз Жандосов келді. Ереуілтебені үйгенде мен он төртте 
Төбеге үйілетін тастарды көпшілікпен бірге Ораз бен Ыдырыстьщ өздері де тасыған еді... Ораз бен 
Ыдырыс біздің ауылда, Шырғанақгың бойындағы ақбоз үйде жатгы. Ыдырыска жеке үй тігілген еді Мен 
сол үйге қымыз тасып беріп жүрдім. Әртістер, өнерлі адамдар қатарында Әміре Кашаубаев. Ел\15ан 
Өмірзақов, Серке Қожамқұлов, Қүрманбек Жандарбеков, Иса Байзақов жүрді. Ал Ілияс Жансүгіров пен 
Мұхтар Әуезов бүлардан кейінірек келді. Жергілікті азамат Сәрсенбай Бейсембетов келген конакгармен 
бірге жүрді. Сол кезде Әубәкір Солтанбекүлы 1916 жылғы көтеріліс жөнінде Мүхаңа бірталай әңгіме 
айтып берген болатын. Ал, сол әңгімелер заңғар жазушы Мүхтар Әуезовтың «Қилы заман» повесінің 
жазылуына арқау болды»-деп көрсетеді[8, 10 6.].

Қазақстандағы 1916 жылғы үлт-азатгық көтеріліске қатысты айтылған тарих материалдарын 
пәнаралық түрғыдан кешенді түрде қарастыру әдебиетгану, мэдениетгану, психология салаларыньщ 
мамандары үшін де маңызды болып табылады.

Қорыта айтқанда, 1916 жылғы үлтгық бірегейлікті сақгау жолындағы күреске қатысты айтылған тарих 
материалдарындерек ретінде пайдаланужергілікті халықтың жадында сақталған сол кездегі әлеуметтік- 
мэдени экономикалық, діни, қоғамдық-саяси өміріндегі, түрмыстық, т.б. жағдайларды дұрыс түсініп, 
ғылыми объективті баға беруге өзіндік септігін тигізеді деп білеміз.
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3 Национальные движения в условиях колониализма (Казахстан, Средняя Азия, Северный Кавказ) //  
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6 Алматы облысы Еңбекиііқазақ ауданы Жүнісбай Қайыпов ауылыньің түргыны Әлсейітов 
Манарбектің жеке архивінен. Ескерту: Естелік 1958 жылы цаңтар айында Досболов Қасцабастың өз 
аузынан эңгімелеуі арңылы окугиының дәптеріне жазылып алынган. Оны жазып алган осы кісінің туган 
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Қайыпов (бүрынш Жаңа тұрмыс) ауылында түрады. ¥зац жылдар бойы мал шаруашылыгында Бас 
зоотехник болып қызмет атцарган.

7 Орталъщ Ғылыми кітапхананың цолжазбалар ңоры, 1019-тізбе.
8 Нуржекеүлы Б. Елі алқаган Ыдырыс.// Парасат, 1991 ж., 7 мамыр.
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Аңдатпа
Мақалада Түркістан өлкесіндегі 1916 жылғы көтерілістің тарихи маңыздылығы қарастырылады. 

Өлкеге ауып келген босқындар алты аймаққа Іле, Тарбағатай, Алтай, Қашқар, Байынғүлыға орналасады. 
Синьвдяндағы қытай басшылығы өз тараптарынан ауып келген босқындардан өлкені тазалау үшін барлық 
жағдайларды пайдаланғаны қамтылады. Жергілікті басқарушы органдар ауып келген аш босқындарды 
тамақпен қамтамасыз етіп, оларды шекараға дейін шығарып салғаны туралы қарастырылады. Ресейден 
ауын келген босқындарды сәтгі шығарып салғандары үшін аудан әкімдері марапатгалғаны туралы 
қамтылады.

Кілт сөздер: Көтеріліс, босқындар, Түркістан, Синьцзянь, аймақ, өлке, атқарушы орган

1916 жылы 25 маусым күнгі «бүратана» ер азаматгарды тыл жұмысына «реквзициялау туралы» 
патшаның 25 маусым күнгі жарлығының түрткі болуымен шілде айында басталған толқулар тамызда 
Орталық Азияның басым бөлігін қамтыған қарулы көтеріліске үласты. Патшалық Ресей бірінші 
дүниежүзілік сотые майдандарында әскери қимылдар жүргізіп жатқанына қарамастан көтерілісті басуға 
қаруланған жазалаушы отрядтар шығарып, Түркістан өлкесінде әскери жағдай жариялады.

Көтеріліске қатысушылар мен оған қолдау көрсетушілерді жазалау қанды қырғынға үласып, жергілікті 
халық өкілдерін көршілес елдерге өтіп кетуге мэжбүр етті. Мүндай жағдай басқа өңірлерге қарағанда 
Жетісуда айқын аңғарылды.

95 рота, 24 казак жүздігінен түратын, 16 зеңбірегі мен 47 пулеметі бар жазалаушы отрядтар 
Жетісудағы қазақтар мен қырғыздардың 94 ауылын ойрандап, 5377 үйін өртеп, 1905 адамын өлтіріп, 684- 
ін жаралап, 1105 адамын түтқынға алды [1, с.290-297]. Мүнымен коса патша өкіметі шенеуніктері 
тарапынан қолдау мен қорғауға ие болған орыс коныс аударушылары қарулы тогітар қүрып, қазақ пен 
қырғызды қырып жатты. Кінәлі ме, жоқ па деп қарап жатпай атып кету, өлтіріп тастау, тіпті, бала- 
шағасымен қырып жіберу жиі орын алуына орай бас сауғалаған 300 мыңға жуық адамды қүрайтын 
жетісулық қазақгар мен қырғыздар Қытай жеріне асты. Соның нәтижесінде 1916 жылдың соңына қарай 
қазақтардың үлес салмағы Жаркент уезінде 73%-ға, Лепсі уезінде 47%-ға, Верный уезінде 45%-ға азайды 
[2, с. 162]. Кейбір болыстықтарда қазақ түтіндерінің саны бірнеше есеге кеміп кетті. Мәселен, Верный 
уезіне қарасты Қызылбөрік болыстығындағы 1129 түтіннен 263 ғана қалып, түтін саны 4 еседен астамға 
қысқарды [3,6 п.].

Орталық Азияда көтерілістің орын алуы Ресейдің халықаралық беделіне белгілі дәрежеде өз нұқсанын 
тигізді. Көтеріліс басталған кезде Үрімжідегі қытайлық азаматтар арасында Ресей бірінші дүниежүзілік 
соғыста жеңіліс тауып жатқандықтан казактарды мобилизациялауда деген пікір қалыптасып, Ресейдің 
консулдығы қызметкерлеріне менсінбей караушылық белең алды [4, с. 265]. Бүл жағдайды Жетісудан 
ағылған босқындардың Қытай жеріне келуі күрделендіре түсті.

Қытайға қазақгар мен қырғыздар ғана емес, майданның қара жүмысына шақырылған дүнгендер де 
өтіп кетгі. 1916 жылғы шілденің ортасына қарай тыл жүмысына шақырылған дүнгендердің біразы өз 
туыстарымен бірге Ақсу мен Қүлжа жаққа өтіп, қытайлық дүнгендер арасына қосылған еді. Соған орай 
Құлжадағы Ресей консулы Л.Г. Бродянский Жетісу облысының эскери губернаторы М.А. Фольбаумга 
дүнгендердің Қытайга қашуы казақтар мен қырғыздарға үлгі болады деп дабыл қаққан еді [5, 109 п.].
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