Әлихан Бөкейхан:
ұлттың ұлы тұлғасы

150 ЖЫЛ

«Алаштың» басты мақсаты
- қазақ қоғамын бірте-бірте
өзгертіп, заманға бейімдеу еді.
Бұл біздің жедел жаңғыру, яғни
модернизация бағытымызға да
сай келеді...»
Н.Назарбаев

1866-1937

Әлихан Нұрмұхамедұлы Бӛкейхан (18661937). Шығармаларының 9 томдық толық
жинағы = Полное собрание сочинений в 9
томах. - Астана: «Сарыарқа» БҰ,
2009. – 1 том. - 564 б.
2009. – 2 том. - 554 б.
2010. – 3 том. – 498 б.
2010. – 4 том. – 568 б.
Қазақтың кӛрнекті қоғам және мемлекет
қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы әрі кӛрнекті
публицисі Әлихан Нұрмұхамедұлы Бӛкейханның
тұңғыш толық шығармалар жинағы - 1889-1937
жылдар аралығында мерзімді басылымдарда,
ғылыми журналдар мен жинақтарда жарық кӛрген
ірі
ғылыми
монографияларын,
ғылыми
зерттеулерін, саяси публицистикасын, әдеби сын
мақалалары мен аудармаларын және жеке хаттарын
қамтиды.
Осы жинаққа кірген барлық материал
Сұлтанхан Аққұлұлының авторлық меншігіне
жатады.

Әлихан Нұрмұхамедұлы Бӛкейхан (1866-1937). Шығармаларының 9 томдық толық жинағы =
Полное собрание сочинений в 9 томах. - Астана: «Сарыарқа» БҰ,
2010. - V том. - 560 б.
2013. – VI том. - 520 б.
2013. – VII том. - 502 б.
2013. - VIII том. - 528 б.
2013. - IX том. - 521 б.
Қазақтың кӛрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, энциклопедияшыл ғалымы әрі кӛрнекті публицисі
Әлихан Нұрмұхамедұлы Бӛкейханның тұңғыш толық шығармалар жинағы оның 1889-1937 жылдар
аралығында мерзімді басылымдарда, ғылыми журналдар мен жинақтарда жарық кӛрген ірі ғылыми
монографияларын, ғылыми зерттеулерін, саяси публицистикасын, әдеби сын мақалалары мен аудармаларын
және жеке хаттарын қамтиды.
Осы жинаққа кірген барлық материал Сұлтанхан Аққұлұлының авторлық меншігіне жатады.

Бӛкейхан Ә. Таңдамалы (избранное). - Алматы: Қазақ
энциклопедиясы, 1995
Қазақтың ұлы қоғам және мемлекет қайраткері, ғұлама ғалымы
Әлихан Нұрмұхамедұлы Бӛкейханның есімі кеңес дәуірінде бір жақты
қаралып, соның салдарынан оның ӛмірі мен ғылыми шығармашылығы
мүлдем зерттелінбей шаң басып жатты. Ұсынылып отырған «Ә. Н.
Бӛкейхан. Таңдамалы» атты жинаққа Ә. Бӛкейханның 1899-1937 - жылдар
аралығында жарияланған ірі монографиялары, ғылыми басылымдары,
мақалалары және жеке хаттары еніп отыр. Жинақтың соңында Ә. Н.
Бӛкейхан қалдырған мол аманат-мұраның шежіресі берілген.

Бӛкейханов Ә. Шығармалар. - Алматы: Қазақстан, 1994. - 384 б.
Кітапқа XX ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ ұлт-азаттық
қозғалысының басшысы, Алаш партиясының негізін қалаушы, Алашорда
үкіметінің тӛрағасы Әлихан Бӛкейхановтың "Қазақ" газеті және басқа
басылымдарда жарық кӛрген еңбектері, сондай-ақ ұлы күрескерге кезінде
замандастары тарапынан кӛрсетілген құрметті айғақтайтын материалдар
енді. Жеке кітап түрінде тұңғыш жарияланып отырған бұл материалдар
арқылы оқырманның аса құнды мәліметтер ала алатындығы даусыз.

Бӛкейхан Ә. Таңдамалы. – Алматы: «Ӛлке» баспасы, 2003. – 2кітап. – 224 б.
"Алаш мұрасы" сериясы бойынша ұсынылып отырған
Ә.Н.Бӛкейханның таңдамалы шығармалар жинағына мақалалары мен
зерттеулері енгізілді.

Бӛкейханов Ә.Н. Қазақтар: тарихи-этнографиялық еңбектер. 2ші бас. толық. - Астана: Алтын кітап, 2007, - 303 б. - (Қазақ
этнографиясының кітапханасы, 14-ші том).
«Қазақ этнографиясы кітапханасының» бұл томына XX ғ.
басындағы ғұлама ғалым Ә.Н. Бӛкейхановтың тарихи-этнографиялық
еңбектері енді.
Жинақты ғалымның «Киргизы», «Павлодарский уезд», «Казаки
Адаевского уезда» және «Овцеводство в Степном крае» сияқты тарихиэтнографиялық еңбектері, «О киргизских поминках» атты әдеби сын
мақаласы құрайды. Ә. Бӛкейхановтың ғылыми-зерттеулерінде қазақ
халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайы терең қарастырылған,
сондықтан да маман-қоғамтанушылар үшін құнды болып табылады.

"Әлихан Бӛкейхан" тұлғалық энциклопедиясының сӛзтізбесі / Л.Н.
Гумилев атынд. Еуразия ҰУ, "Алаш" мәдениет және рухани даму инты; Құраст.: С.Жүсіп, С. Жұмағұлов, Қ. Кемеңгер, Е. Рахметуллин;
Жауап. ред.: Д. Қамзабекұлы, С. Жүсіп. - Астана : ЕҰУ, 2015. – 156 б.
«Әлихан
Бӛкейхан»
тұлғалық
энциклопедиясының
сӛзтізбесі
ұлтымыздың саяси және рухани кӛсемі, мемлекет және қоғам қайраткері,
ұлт-азаттық Алаш қозғалысының жетекшісі, Алаш партиясының негізін
қалаушы, қазақ топырағындағы іргелі ғылым салаларының орнығуына ерен
еңбек сіңірген Әлихан Нұрмұхамедұлы Бӛкейханның сан салалы
шығармашылық болмысы мен қайраткерлік тұлғасына арналады. Сӛзтізбеде
Ә.Н.Бӛкейханның қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар, яғни ұлттану,
әлеуметтану, саясаттану, қоғамтану, журналистика, ӛлкетану, әдебиеттану,
ӛнертану, психология, сонымен қатар жаратылыстану, мал шаруашылығы
саласында жазған құнды еңбектерін қамтитын атаулар, саяси-әлеуметтік
ұғымдар мен терминдер, категориялар берілген. Ә.Н.Бӛкейханның мемлекет
қайраткері, ұлт кӛсемі тұрғысындағы ӛзгеше бітімдегі болмыс-бітімін жанжақты ашу мақсатында ӛскен ортасы, тәлім-тәрбие алған айналасы, білім
алған оқу орындары, қызмет істеген мекемелері, мүше болған ұйымдары
қамтылып, азаматтық тұлғасы мен дүниетанымының қалыптасуына ерекше
ықпал еткен қоғамдық ӛмірдің саяси-әлеуметтік мәселелері, отандық және
әлемдік тарихта ӛшпес із қалдырған тұлғаларға қатысты мұрағат деректері
мен мәліметтер жүйелі қамтылды.

Қойшыбаев Б., Әлихан Бӛкейханов. – Алматы: Жеті жарғы, 2001. –
160 б.
Белгілі
жазушы-публицист
Бейбіт
Орынбекұлы
Қойшыбаев
отанымыздың тарихындағы "ақтаңдақтарды" алғашқылардың бірі боп
зерттеп, XX ғасырдың алғашқы жартысындағы саяси репрессиялар
салдарынан ұмыттырылған халқымыздың адал ұлдарының есімдерін
рухани ортамызға қайтаруда елеулі жұмыстар жасап келеді. Оның
назарларыңызға ұсынылып отырған бұл еңбегі атақты Алаш кӛсемі Әлихан
Нұрмұхамедұлы Бӛкейханның ӛмірі мен қызметін кӛрсетуге арналған.
Мұнда ұлы қайраткер бастан кешкен күрделі кезеңдері, еліміздің даму
жолымен байланыстырыла отырып, танымды сыр шертіледі.

Забих Ш. Публицистика Алихана Букейханова. - Алматы: Қазақ
университеті, 2007. - 142 с.
В учебном пособии на основе богатейших и ценных материалов,
собранных в результате многолетних поисков в архивах городов России и
Казахстана, раскрывается жизнь и деятельность выдающегося политика,
ученого, блестящего публициста, основоположника национальной
демократической прессы в Казахстане в начале XX века Алихана
Букейханова, который был репрессирован в 1937 году.
Основные идеи и взгляды публициста Алихана Букейханова нашли
отражение в программных документах «Алаш-Орды, председателем
которого он являлся.

Классикалық зерттеулер: Кӛп томдық. – Алматы:
«Әдебиет Әлемі», 2012. – Т.9: XX ғасыр басындағы Алаш
әдебиеттануы. – 368 б.
Бұл кітапқа XX ғасыр басындағы Алаш әдебиеттанушылары
А.Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышы» және «Научный
доклад на Первом Всесоюзном Тюркологическом съезде» атты
баяндамасы; Ә.Бӛкейханның «Батыр Бекет», «Мырза Едіге»,
«Роман бәйгесі», «Роман деген не?», «Ән, ӛлең һәм оның құралы»,
«Кітап сыны», «Всеволод Иванов» сынды мақалалары; Халел
Досмұхамедұлының «Аламан», «Диуани Лұғат ат-Түрк», «Қазақ
халық әдебиеті», «Шернияз шешен», «Кенесары-Наурызбай»,
«Мұрат ақынның сӛздері» атты негізгі зерттеулері енгізілді.

Қазақ
халқының
тарихи
тұлғалары:
Қысқаша
анықтамалық. – Алматы: «Ӛнер» баспасы, 2015. – 1-кітап. – 304
б.
«Ӛнер» баспасында дайындалған «Қазақ халқының тарихи
тұлғалары» деп аталатын осы қысқаша анықтамалық - есімдері кӛне
дәуірлер қойнауынан бүгінгі күнге дейін жеткен қазақ халқының
тарихи тұлғаларының ӛмірдеректері, олардың кейінгі ұрпақтарына
қалдырған рухани мұралары, мүмкіндігінше, толық қамтылған
жинақ. Баспа деректерді жан-жақты жинақтап, зерделеп болған соң,
оқырманға әрбір есімнің ӛзіндік болмысын нақтылап ашатындай
етіп беруге тырысты.

Жүз тұңғыш. Жинақ / Құраст. Бексұлтан Нұржекеұлы. –
Алматы: "Жалын баспасы" ЖШС, 2005. – 2-кітап. – 352 б.
Бұл жинақ - қазақ халқының ӛміріне, тарихы мен
мәдениетіне, ғылымы мен экономикасына қатысты әр саланы
игеруге, ашуға, дамытуға тұңғыш із салған қазақ ұл-қыздары
туралы.

Жұртбай Т. Біртұтас Алаш идеясы. Зерттеулер. – Алматы:
«Орхон» Баспа үйі, 2014. – 368 б.
Қазақстан Педагогика ғылымдары академиясының академигі,
филология ғылымдарының докторы, профессор Тұрсын Жұртбайдың
«Біртұтас алаш идеясы» атты үш бӛлімнен тұратын зерттеулер жинағына
«Кӛне түркі және қазақ әдеби жазба мұралары - Тәуелсіз Қазақстан
тарихының қайнар бұлағы (б.д.д. X ғ. бастап - б.д. XX ғ. дейін)» атты
жоба бойынша жүргізген соңғы он жыл кӛлеміндегі (2001-2013) ғылыми
зерттеулері топтастырылып отыр.

Қойшыбаев Б.
«ӘДІЛЕТ» туымен ширек ғасыр.
Публицистикалық хроника: Мақалалар, сӛздер, баяндамалар,
құжаттар, сұхбаттар. - Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. - 368 б.
Қазақстандағы
үкіметтік
емес
ұйымдардың
алғашқы
қарлығаштарының бірі болып табылатын «Әділет» тарихи-ағарту
қоғамы құрылғаннан бері 25 жыл - ширек ғасыр уақыт ӛтті. Қоғамды
ұйымдастырушылардың бірі, тұрақты басқарма мүшесі, жазушы Бейбіт
Қойшыбаев бұл жинаққа «Әділеттің» идеялары мен тарихи білімді
насихаттауға және сол орайда атқарып келе жаткан шаруаларына
байланысты
мақалаларын,
түрлі
жиындардағы
сӛздерін,
баяндамаларын, әзірленуіне тікелей ӛзінің қатысы болған құжаттарды,
түрлі басылымдарға берген сұхбаттарын енгізіп отыр.

Бектұров Ж. Ақиқаты осы еді. – Алматы: Ғылым, 1995.
– 116 б.
Белгілі жазушы-журналист Жайық Бектұровтың "Ақиқаты
осы еді" атты естелігінде Әбілхайыр ханның немересі
Баймұханбет сұлтаннан бастап, Кенесары-Наурызбай дәуіріндегі
елін, жерін қызғыштай қорғаған батырлар мен ғұламалардың
бірлікке, ерлікке толы кезеңдері, сондай-ақ Әлихан, Міржақып,
Мағжан, Ахмет. Жүсіпбектей тұлғалардың заманның қос
ӛкпеден қысқан тар жол, тайғақ кешуіндегі отбасындағы,
қоғамдағы, мемлекеттік деңгейдегі ӛрелі-ӛнегелі ӛмірнамалары,
естен кетпес сталиндік қуғын-сүргіндегі автордың ӛзі және
замандастары тартқан тағдыр тауқыметі, „Қозы Кӛрпеш-Баян
сұлу", „Батыр Баян", „Киік", басқа да аңыз, ертегі, қиссалардың
түп тӛркіні ӛзі туып-ӛскен Сарыарқа ӛлкесінен ӛрбуінің қырсыры, ӛзге де тарихи деректер нақты дәлелмен кеңінен
суреттеледі.

Бокейханов
Ә.
//
Қазақстан
тарихы.
Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: «Аруна Ltd.»
ЖШС, 2006. – 160-162 б.

Назарбаев
Н.А.
Наследие
«Алаша»
и
современность
//
Назарбаев Н.А. В потоке истории. –
Алматы: Атамұра, 1999. – С. 149-179.

Әлихан Бӛкейхан. Зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар / Құраст.
Сұлтан Хан Аққұлы. – Алматы: «Ер Жәнібек» халықаралық
қоғамдық қоры, 2016. – 528 б.
Бұл жинақта XX ғасыр басындағы қазақтың ұлт-азаттық
қозғалысының жетекшісі, Алаш ұлттық-демократиялық мемлекетінің
тӛрағасы, ғұлама ғалым, публицист Әлихан Нұрмұхамедұлы Бӛкейханның
(1866-1937) ӛмірі мен сан қырлы қызметі туралы қазақ, орыс және
ағылшын тілдерінде 1990-жылдардың соңы мен 2016 жылдар аралығында
мерзімді басылымдар, әдеби-қоғамдық және ғылыми журналдарда жарық
кӛрген зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар дӛңгелек үстел материалдары
қамтылды.
Жинақ ЮНЕСКО тарапынан «шынайы әлемдік даңқты қайраткер»
танылған Ә.Н.Бӛкейханның туғанына 150 жыл толуына арналып баспаға
ұсынылды.

Алаш. Алашорда. Энциклопедия / Құраст.: Ғ.Әнес,
С.Смағұлова. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2009. – 544 б.
XX ғасыр басында Алаш қозғалысы қазақ халқының ұлтазаттық күресін жаңа сапалық деңгейге кӛтеріп, ұлттық санасезімді оятып, қазақ қоғамында жаңа идеялар мен ойпікірлердің, кӛзқарастардың қалыптасуына жол ашты. Ресми
түрде «Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметі 1917
жылдың
соңында
құрылғанымен
Ә.
Бӛкейханов,
А.Байтұрсынұлы бастаған ұлт кӛсемдері ғасыр басында-ақ
саяси аренаға шықты. Күрескер ұлт зиялылары әсіресе 1913
жылдан бастап Орынборда шығып тұрған «Қазақ» газетінің
маңына топтасып, бағыт-бағдарын айқындап, айтулы саяси
күшке айналды.
Кеңес ӛкіметі жылдарында «жабық» тақырыпқа
айналған, есімдері мен еңбектері ескерусіз келген Алаш
арыстары туралы еліміз тәуелсіздік алған соң ғана жан-жақты
сӛз бола бастады: олардың мұралары жарық кӛрді, зерттеу
еңбектер жазылды. Бұл жинақ-кітапқа осы кезге дейінгі Алаш
зиялылары туралы жарық кӛрген барша еңбектер сұрыпталып,
қорытылып, тиянақталып беріліп отыр.

Аманжолова Д.А. Алаш: исторический смысл демократического
выбора. Историческая монография. – Алматы: Таймас, 2013. – 400 с.
Монография посвящена историческим урокам демократического
выбора и демократической практики движения Алаш (1900-е - 1920-е гг.).
Дополняя и углубляя ранее проведенный анализ истории Алаш, автор
акцентирует внимание на актуальных проблемах организационнополитической, социально-экономической, культурной деятельности
лидеров и структур движения от зарождения до завершающей стадии.
Современные вызовы всестороннего прогресса, этноконфессионального
развития и социальной модернизации постсоветских государств,
обеспечения стабильности общества и процветания казахстанской
многонародной нации усиливают значение уникального опыта Алаш.

Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда. - Алматы: Ататек, 1995. - 256
б.
Бұл кітапта кеңес ӛкіметі кезінде 60 жылдан астам зерттеуге тыйым
салынған Алаш һәм Алашорда тарихының деректемелік негіздері; ұлттықдемократиялық Алаш партиясының дүниеге келуі, оның бағдарламалық
мақсат-міндеттері, Алаш автономиясының іс-әрекеті сӛз болады.

Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. Сәуір 1901
ж. - желтоқсан 1917 ж. = Движение Алаш. Сборник документов и
материалов. Апрель 1901 г. - декабрь 1917 г. - Алматы: Алаш, 2004. - Т. 1.
- 552 б.
Жинаққа Алаш қозғалысының қалыптасуының ӛмірлік негіздерін, ұлт
зиялыларының қоғамдық мәселелерді шешу ісіндегі ұстаным мен
ізденістерін, олардың Ресей империясы ӛмірін демократияландыру үшін
күреске атсалысуын, сондай-ақ басқа да ұлт зиялыларымен ара қатынасын
жан-жақты кӛрсетуді мұрат тұтқан құжаттар мен материалдар еніп отыр.
Жинақта Алаш партиясының бағдарламасы қазақ және орыс тілдерінде
берілген.

Алаш және тәуелсіз Қазақстан: идеялар және ұстанымдар
сабақтастығы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
материалдары. 21 қараша 2008 жыл. - Алматы: Абай атындағы
ҚазҰПУ, 2008. - 476 б.
Жинаққа Алаш қозғалысы ардагерлерінің рухына тағзым ету, ұлағатты
істерін жас ұрпаққа насихаттау мақсатымен ӛткізілген халықаралық
ғылыми-практикалық конференция материалдары енгізілді. Материалдар
жинағына қазақстандық ғалымдармен қоса Түркия, Ресей, Ӛзбекстан,
Қырғызстан т.б. елдердің зерттеушілерінің ғылыми мақалалары кіргізілді.

"Алаш" қозғалысы / Құраст: Е. Тілешов, Д. Қамзабекұлы, И.
Нұрахмет. - Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2008. - 324 б.
Бұл анықтамалыққа Алаш қайраткерлерінің ӛмірбаяны, "Алаш"
қозғалысына, партиясына қатысты ұғымдар мен атаулар, сол кезеңнің
тарихи-қоғамдық, мәдени, әдеби дамуын байқататын еңбектер енгізілді.
Алаш қозғалысына қатысқан тұлғалардың деректі тізімі жасалып, ұсынылды.
Сондай-ақ Алаш қозғалысын, оның қайраткерлерінің ӛмірі мен
шығармашылығын зерттеп жүрген ғалымдар жӛнінде де мәліметтер берілді.

Алашорда: Фотоальбом / Құр., түсініктерін жазған: Б.Мұрсәлім. Алматы: «Орхон» Баспа үйі, 2012. - 284 б.
Фотоальбом Алаш қозғалысының қалыптасу, саяси сахнаға шығу, Алаш
автономиясын құру, Кеңестік дәуірдегі қуғын-сүргін кезеңдерінің суреттерін
қамтиды. В альбом вошли фотографии периода формирования движения
Алаш, его выхода на политическую арену, создания Алашской автономии,
изгнания в период Советского режима. Научно-популярный сборник
предназначен для исследователей, студентов, читателей, увлекающихся
историей Казахстана и его политикой.

Аманжолова Д.А. Очерки истории Алаш: монография. - Актобе:
ИП Жанадилов С.Т., 2009. - 182 с.
Автор анализирует современное состояние историографии Алаш, а
также освещает основные этапы развития движения, сыгравшего ключевую
роль в этнополитической истории Казахстана в начале XX в. Монография
представляет интерес для ученых, преподавателей и всех интересующихся
актуальными проблемами отечественной истории.

Тілешов Е., Қамзабекұлы Д. Алаш қозғалысы. Энциклопедиялық
анықтамалық. -Алматы: Сардар, 2014. - 528 б.
Бұл энциклопедиялық анықтамалыққа Алаш қайраткерлері мен
қатысушылардың ӛмірбаяны, Алаш қозғалысына, партиясына қатысты
ұғымдар мен атаулар, сол кезеңнің тарихи-қоғамдық, мәдени, әдеби дамуын
байқататын мағлұматтар енгізілді. Алаш қозғалысына қатысқан тұлғалардың
деректі тізімі жасалып ұсынылды. Сондай-ақ, Алаш қозғалысын, оның
қайраткерлерінің ӛмірі мен шығармашылығын зерттеп жүрген ғалымдар
жӛнінде де мәліметтер берілді.

Әбжанов X. Қазақстан: ұлттық тарих, идея, методология. Алматы: Елтаным баспасы, 2014. - 328 б.
Кітапта Қазақстан тарихын заманауи ақыл-ой биігінен зерделеуге
ұмтылыс аясында орныққан жаңа кӛзқарас пен ұстанымдар дәйектелген.
Оның әлемдік тарихи кеңістіктегі орны, ерекшеліктері, болжамды келешегі
зерделенеді. Ұлттық тарихымыздың мазмұнын анықтаған факторлар
жүйесіндегі табиғаттың, адамдар әрекетінің, түлғалар рӛлінің, мәдени
үдерістердің, геосаяси ӛктемдік пен ықпалдастықтың бәсі мен бағамын
жаңашыл идеямен, методологиямен тиянақтауға зор мән беріледі. Ӛткеннің
тәжірибесіне,
тәлім-тағылымына
сүйенумен
«Қазақстан-2050»
Стратегиясын, «Мәңгілік Ел» идеясын жүзеге асыру жолдары
қарастырылған.

Касымжанова Г. Архив Памяти. - Алматы: Ғалым, 2003. - 304 с.:
ил.

Вместе с автором этого научно-публицистического издания вы
совершите экскурс в историю и культуру казахов и прото- казахов, оживите
в памяти образы выдающихся сынов Степи, картины переломных моментов
в ее судьбах, попутно узнаете, как делаются публицистические
телевизионные передачи. Адресуется широкому кругу читателей.

1937-2007 Тауқымет пен тағзым / Құраст. Б.Тӛлепберген. - Алматы:
РИИЦ АЗИЯ, 2007. - 296 б.
"1937-2007 Тауқымет пен тағзым" кітабы І937 жылдардағы саяси куғынсүргінге 70 жыл толуына арналып отыр. Кітап ӛмірбаяндық анықтамалық,
құжаттар мен мақалалардан тұрады. Қазақстан халқының басына тӛнген сонау
жылдардағы нәубет пен зобалаң тарихи-танымдық тұрғыдан сипатталған. Кітап
аталған тақырыпқа қызығушылық танытқан барша оқырманға, жоғары оқу
орындарының студенттеріне арналған.

Нурмагамбетова Р.К. Движение Алаш и Алаш-Орда. Историография
проблемы. 1920-1990-е годы XX века. - Алматы, 2003. - 153 с.
В книге на основе анализа широкого круга исторических и
историографических источников представлен процесс накопления и
трансформации исторических знаний по проблеме движения Алаш и автономии
Алаш-Орды: особенности изучения проблемы в советской историографии, ее
основные этапы, принципы; современное состояние и основные
методологические и концептуальные аспекты исследования истории движения
демократической интеллигенции Казахстана 1-й четверти XX века. Книга
рассчитана на историков, преподавателей школ и вузов, студентов, всех
интересующихся историей Казахстана.

Тӛлепберген Б. Мәңгі жас-Алаш идеясы: Публицистикалық
зерттеулер мен мақалалар. - Алматы: Алматы баспа үйі, 2008. - 304 б.
«Мәңгі жас - Алаш идеясы» аталатын кітап авторы Алаш идеясын, яғни
қазақ елінің ұлттық мұрат-мүддесін қорғау жолында ӛмірге келген қоғамдық
құбылыстарға байланысты ӛз тұжырымдарын оқырман назарына ұсынады.
Қолдарыңыздағы Алаш идеясымен сусындаған туынды XX ғасырдың түрлі
кезеңдеріндегі ұлт-азаттық козғалыстар арасындағы ӛзара логикалық
байланысты ұтымды баяндауымен бағалы. Автор Алаш идеясы үшін күресті
кеңестік билік жағдайында жалғастырған қоғамдық ұйымдар мен жеке
азаматтардың қызметін нақты құжаттық материалдар арқылы берген. Сондайақ қолдарыңыздағы кітаптың үлкен бӛлігі бүгінгі қазақ жастарының саясиәлеуметтік жағдайын талдауға арналған. Автор аталған тақырыпты да ӛте
нәзік әрі терең игерген.

Кеңес Нұрпейіс. Шығармалар жинағы / Құраст.: С.О. Смағұлова,
Г.Ж. Ӛскембаева. - Алматы: «Елтаным баспасы», 2015. - 344 б.
Кітапта тарихшы ғалым, академик Кеңес Нұрпейістің мерзімді
баспасӛз беттеріне жарық кӛрген мақалалары мен ғылыми конференцияларда
баяндалған еңбектері топтастырылып отыр. Автордың еңбектерінде тарих
ғылымында ӛзекті болған XX ғасырдағы ұлт зиялыларының коғамдық-саяси
қызметі, 1916 ж. ұлт-азаттық қозғалыс барысы, аштық, қуғын-сүргін,
тұлғатану және т.б. мәселелер кӛтерілген.

Нұрпейіс К. Тарихи тұлғалар / Бас ред. Б.Аяған. -Алматы:
"Қазақ энциклопедиясының" Бас редакциясы, 2007. - 376 б.
Жиырмадан астам монография мен мектеп оқушыларына арналған
оқулықтары жарық кӛрген академик К.Нұрпейіс жалпы тарихнама
мәселелерімен қатар еліміздегі ұлт-азаттық қозғалыстар тарихы, ұлттық
мемлекеттік құрылыс пен Қазақстанның 20-ғасырдағы саяси-қоғамдық
ӛмірінің ӛзекті мәселелерін, аграрлық және шаруалар мәселелерін
түбегейлі зерттеген ғалым. Бұл кітапқа автордың кейінгі жылдары жазып,
кезінде баспасӛзде жарияланған материалдары жинақталған. Оқырман
қауым Қазақстан тарихын жаңаша тұжырымдарға сай қайта зерделеу
бағытымен танысып, коммунистік идеологияның кесірінен есімдері
аталмай келген кӛрнекті алаш ардагерлерінің ӛмірі мен қоғамдық
қызметтері, тәуелсіздік жолындағы табанды күрестері жайлы дәйекті
мағлұматтар алады. Бұл кітап Алаш қозғалысының 90 жылдығы мен
қызыл қырғынның 70 жылдығына арналған.

Қойгелдиев М. Ұлттық саяси элита. Қызметі мен тағдыры
(XVIII-ХХ-ғғ.). Зерттеулер. - Алматы: "Жалын баспасы" ЖШС,
2004. - 400 б.
Кітапта қазақ саяси басқарушы тобының XVIII—XX- ғасырдағы
қалыптасу кезеңдері мен қызметі талдауға алынады. Авторлық зерттеу
билер мен батырлардың (XVIII-XX-ғғ.), ұлттық мемлекеттікті қалпына
келтіру ісіне ғұмырын арнаған Кенесары хан Қасымұлы, Исатай
Тайманұлы, Әлихан Бӛкейхан, Мұстафа Шоқай, Тұрар Рысқұлұлы,
Смағұл Садуақасұлы және басқа ұлы тұлғалардың қызметі мен тағдыры
тӛңірегінде ӛрбиді.

Тұлғалар тұғыры. / Құраст. М. Қозыбаев. - Алматы:
"ҚазАқпарат", 2009. - 540 б.
Атақты ғалым, тарихшы, академик Манаш Қозыбаевтың (1931- 2002)
мақалалар мен баяндамаларының жинағы тарихи тұлғалар тағдырлары
арқылы Отанымыздың сан қырлы тарихын аша түседі.
Бұл кітап тарихи зерттеу мен нағыз әдеби тілмен жазылған ғылымикӛпшілік үлгінің туындысы болып табылады. Оқырман ежелгі кезеңдерден
бастап бүгінге дейінгі отандық даңқты тұлғалармен танысады.

Ескендірұлы (Әбдешев) М. «Алаш Орда» министрлері = Министры
«Алаш Орды». – Алматы, 2008. - 114 б.
Кітапта Алаш Орда үкіметі мүшелерінің ӛмір жолы, жасаған еңбектері
шағын ғана баяндалады.
Книга описывает жизненный путь и основную деятельность членов
правительства Алаш Орды и предназначена для учащейся молодежи.

Құл-Мұхаммед М. Алаш кайраткерлері саяси-құкықтық
кӛзқарастарының эволюциясы. - Алматы: Атамұра, 1998. - 360 б.
Монографияда Қазақстанның Ресейге бодан болғаннан кейінгі
кезеңдегі қазақ ӛлкесінде отаршыл-құқықтық жүйенің орнығуы және оған
қарсы Алаш қайраткерлерінің саяси күресі, олардың қазақ елінің
мемлекеттік құрылысы жӛніндегі саяси-құқықтық кӛзқарастарының
эволюциясы негізінде зерделенген. Кітапта Алашорда үкіметінің мүшесі,
қазақтың аса кӛрнекті заңгер-ғалымы Ж. Ақбаевтың ӛмірі мен саяси
күресі арқылы оның серіктері болған Алаш жетекшілері Ә. Бӛкейханов,
А. Байтұрсынов, Ә. Ермеков, X. Досмұхамедов т. б. қазақтың азаттық
жолындағы арыстарының қоғамдық-саяси қызметі сараланып, Алаш
бағдарламасының құқықтық негізі талданады.

Нургали P. Алашординцы. - Алматы: Алаш, 2004. - 280 с.
В монографии "Алаш и литература" автор, анализируя лучшие
произведения А.Байтурсунова, А.Букейхана, М.Жумабаева, Ж.Аймауытова,
С.Сейфуллина,
И.Джансугурова,
М.Ауэзова,
сопоставляет
их
с
художественными поисками крупнейших представителей мировой классики,
раскрывает закономерности развития казахской литературы в контексте
общественно-политического движения Алаш.
Книга представляет не только обширную и правдивую информацию о
многогранной жизни талантливых представителей Алаша, образованных
людей своего времени с передовыми взглядами, но она несет в себе и
большой материал нравственно-духовного содержания. Думается, что она
этим и будет полезна и ценна для широкого круга читателей, особенно для
молодого поколения.

Асылбек М.-А. X. Тұлғалар мен тарих туралы. (мақалалар
жинағы) = О личностях и истории: (Сборник статей). - Алматы: Абай
атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы. 2014. - 480 б.
Кітапқа Қазақстанның кӛрнекті ғалымы, Қазақстан Республикасы
Ұлттық Ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген
ғылым және техника қайраткері, тарих ғылымдарының докторы, профессор
Мәлік-Айдар Хантемірұлы Асылбектің әр жылдарда жарық кӛрген ғылыми
мақалалары топтастырылып отыр.
Жинақ бес бӛлімнен тұрады: бірінші бӛлім Ә. Бӛкейхан, Т. Рысқұлов,
М. Тынышбаев және т.б. Қазақстанның саяси қоғам қайраткерлерінің ӛмірі
мен қызметіне арналған. Екінші бӛлім A.M. Панкратова, А.Н. Нүсіпбеков,
Б.С. Сүлейменов, Б.А. Тӛлепбаев, Г.Ф. Дахшлейгер, Р. Сүлейменов, М.Қ.
Қозыбаев, К. Нұрпейісұлы, және т.б. кӛрнекті тарихшы ғалымдардың
ғылыми мұрасы мен қызметіне арналған. Үшінші бӛлімде тарих
ғылымындағы ӛзекті мәселелер туралы пікір-таластар мен тарихи
демографиялық бағыттағы мақалалар топтастырылған.Тӛртінші бӛлімде
Мәлік-Айдар Хантемірұлы Асылбектің ӛз замандастары туралы естеліктері
берілген. Қосымша - бесінші бӛлімде Асылбек әулеті жӛнінде ақпарат
берілген.
.

Қамзабекұлы Д. Алаштың рухани тұғыры. - Астана: Ел-шежіре,
2008. - 360 б.
Алаш — елшілдік ізденісіміздің жарқын беті. Алаш — елдікмемлекеттік рәмізге айналған ұғым. XX ғасырдың басында Ә.Бӛкейхан
бастаған ұлт қайраткерлері Алаш атын партияға да, үкіметке (ұлт кеңесі) де
бергенде осы ұстанымды басшылыққа алғаны анық. Азаматтық тарихымыз
үшін аса маңызды ұлт-азаттық қозғалыс кезеңінде Алаш идеясы — қазақтың
ұлттық идеясының темірқазығы болды. Зиялылардың Алаш атауын тандауы
да жайдан-жай емес еді. Ӛйткені Алаш — жаңа түрдегі елшілдік күрестің,
байырғы айбардың рәмізі-тін. Бұл зерттеуде тарихи Алаш қозғалысының
рухани тұғыры зерделенеді.

Пірманов Ә., Қапаева А. Қазақ интеллигенциясы (Ұлттық
интеллигенцияның қалыптасу тарихынан). Монография. - Алматы:
Атамұра, 1997. - 160 б.
Кітапта қазақ интеллигенциясы қалыптасуының алғы-шарттарына нақты
тарихи деректер негізінде тиянақты талдау жасалған. XIX ғасырдың екінші
жартысы - XX ғасырдың басындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси ӛмірінде ұлт
зиялыларының алатын орны мен атқарған рӛліне лайықты баға берілген.
Зерттеуде зиялы тұлғалар ӛмір сүріп, қызмет еткен дәуірдің шындығы
негізге алынып, қазақ интеллигенциясының тарихы ұлттық ерекшеліктермен,
оның ӛзіндік қадір-қасиетімен және рухани мәдениеттің дамуымен тығыз
байланысты қарастырылған.

Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы / Құраст.: С. Қалиев, К.
Аюбай. - Алматы, 2009. - Т.6. Ұлттық тәлім-тәрбиелік ғылымдардың
дамып, калыптасу тарихынан (1920-2000 жылдар). – 400 б.
Тәлімдік Антологияның бұл томында кеңестік дәуірдегі (1920- 2000
жж.) және егемен Қазақстанның соңғы 15 жылы ішіндегі педагогикалық
ойлардың дамуы, Қазақстандағы педагогика ғылымының туып, қалыптасып,
дамуына қазақ зиялы қайраткерлерінің қосқан үлестері кӛрініс табады.
Бұл том педагогика ғылымының даму тарихын және оған сүбелі үлес
қосқан жеке қайраткерлердің еңбектерін зерттеуші ғалымдар мен ғылыми
ізденушілер үшін де, арнаулы орта және жоғары оқу орындарында педагогика,
психология, мәдениеттану т.б. пәндерден сабақ беруші оқытушылар үшін де
дереккӛз болатыны сӛзсіз.

ХХІ-ғасырдағы Алаштың Ақ жолы. - Алматы: Экономика, 2013. 248 б.
Бұл кітапқа «Ақ жол» Демократиялық партиясының Л.Н.Гумилев
атындағы Еуразия Ұлттық университетінің қолдауымен 2012 жылғы «Алаш»
қозғалысының 95 жылдығына орай ӛткізген ұлттық ғылыми-практикалық
конференциясында және басқа шараларда жасалған баяндамалар мен сӛздер,
әртүрлі басылымдарда жарияланған сұхбаттар мен мақалалар енген.

Сәрсекеев Қ. Қазақ шаруасы. - Алматы: "GAUHAR" баспасы, 2013. 510 б.
Қазақ шаруасы! Бұл істі Ұлы Абай, Ыбырай, Шоқан бастаған. Қазақ
шаруасына қазақ болып жан ашу әр қазақтың міндеті, әрі қасиетті борышы.
Сондықтан ба, қазақ шаруасына Әлихан Бӛкейханов, Ахмет Байтұрсынов,
Міржақып Дулатов, Сәкен Сейфуллин, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан
Жұмабаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мұхамеджан Сералин, Бейімбет Майлин
сияқты кешегі Алаш Арыстары, тағы басқа кӛптеген қазақ зиялылары ат
салысты, "ҚАЗАҚ", "АЙҚАП" басылымдарының беттерінде мақала жазып, іріірі мәселелер кӛтерді. Кӛне архив беттерін ақтарған кісі бұған анық кӛз жеткізер
еді, күні бүгін де бұл іс жалғасын табуда.

Алаш кӛсемсӛзі: 10 томдық. - Алматы: «Ӛнер», 2011.
9-кітап: Сарыарқа. - 320 б.
10-кітап: Сарыарқа. - 360 б.
«Алаш кӛсемсӛзі» сериясымен жарық кӛретін он томдықтың
тоғызыншы кітабы 1917-1919 жылдары Семей қаласында жарық кӛрген
«Сарыарқа» газетінің жарияланымдарына арналды. Бұл - «Алашорданың»
үні болған, қазақ автономиясы үшін күрескен басылым.
«Сарыарқа» газеті таза саяси мәселелерді қозғауымен ерекшеленді.
Онда Алашорда үкіметі мен оның қайраткерлерінің азаттық жолындағы
әрбір қадамдары егжей-тегжейлі баяндалып отырды. Газетте Әлихан
Бӛкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек
Аймауытов, Шәкәрім Құдайбердиев, Халел Ғаббасұлы, Райымжан
Мәрсекұлы, Мағжан Жұмабаев, Мұхтар Әуезов, Сәбит Дӛнентаев,
т.б.таланттар шоғырының кӛсемсӛзі жарияланды.

Ісімақова A. Тәуелсіздік және Алаш ғылымы: Зерттеулер,
мақалалар. - Алматы: «Каратау КБ» ЖШС; «Дәстүр», 2015. - 288 б.
Бұл кітапта Алаш ғалымдары А.Байтұрсынұлы, Ә.Бӛкейхан,
Ж.Досмұхамедұлы,
М.Дулатұлы,
Х.Досмұхамедұлы,
Ж.Аймауытұлы,
М.Жұмабай, С.Сәдуақасұлы, С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Иса Байзақов,
М.О.Әуезов, Қ.Мұхамедханұлының әдебиеттанулық зерттеу еңбектері XXI
ғасырдағы әлемдік әдебиеттану контексінде жаңаша қарастырылған.
Аталған ғалымдардың әдеби зерттеулері Тәуелсіз кездегі қазақ
ғылымына қажет екені айқын, сондықтан бұл кітап алаштанушылар мен
кӛпшілік оқырманға да арналған.

Ісімақова А. Алаш әдебиеттануы. - Алматы: «Мектеп», 2009. - 560
б.
Белгілі әдебиеттанушы Айгүл Ісімақованың кезекті еңбегі - қазақ
әдебиеті мен әдебиеттану ғылымының ең бір сүбелі кезеңі XX ғасырдың бас
кезіндегі ұлттық кӛркемсӛз ӛнерін зерделеуге арналған.
Қазақтың кӛркемсӛзді қастерлеген ата-баба сӛзі қашаннан басталады?
Алаш әдебиеттануы деген ұғым қашан қалыптасты? Алаш ғалымдары
ғылымға (әдебиет, тарих, педагогика, білім беру ісі, психология,
саясатттану) қандай үлес қосты? Тәуелсіздік кезеңінің бүгінгі ғылымына
Алаш ғылыми мұрасы несімен қажетті болып табылуда? Кітап осы
сауалдарға жауап береді.
Кітапта қазақ кӛркемсӛзінің кӛрнекті ӛкілдерінің ғылыми
шығармашылық тұлғасы бүгінгі XXI ғасырдың әдебиеттанулық талаптары
тұрғысынан қарастырылған. Сонымен қатар автор Ахмет Байтұрсынұлы,
Әлихан Бӛкейханұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Міржақып Дулатұлы, Халел
Досмұхамедұлы, Смағұл Сәдуақасұлы, Мағжан Жұмабай, Қошке
Кемеңгерұлылардан басталатын Алаш әдебиеттануының шынайы келбетін
әл-Фараби, Абай, Ыбырай, Шоқаннан таратып ұлт әдебиетінің тарихи
негізін ажырамас бірлікте жүйелейді. Кітаптағы әрбір әдебиеттанушының
қазақ әдебиетіндегі кӛркемсӛз құдіреті, олардың зерттеуге қосқан үлесі,
ғылыми, әдеби-теориялық ой-тұжырымдары жан-жақты тұңғыш рет
айқындалған. Автор асыл сӛздің басты міндетін айғақтап, оны іс жүзінде
қазақ тілінде кӛрсетіп берген де осы Алаш әдебиеттанушылары екенін
нақты, ғылыми дәйектер мен тұжырымдар арқылы хрестоматиялық тұрғыда
дәлелдеп береді.
Асылында «Алаш әдебиеттануы» - ұлттық әдебиеттің, яғни қазақтың
жаны мен мұңының, мақсаты мен мұратының бүгіні мен келешегіне деген
үлкен жауапкершілігінің белгісі.

