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В библиографический указатель «100 лет движению Алаш» собраны 

труды деятелей партии Алаш, научные исследования о членах правительства 

Алашорды.  В указателе  последовательно размещены материалы по истории 

движения Алашорда, создания и деятельности правительства Алашорды, о 

деятелях правительства, о членах комиссариата и кандидатах в члены 

учебного комиссариата, активных деятелях Алашорды, а также выборочный 

именной указатель членов партии Алаш. В нем представлены газетные и 

журнальные публикации республиканских и городских изданий. Общее 

количество изданий,  включенных в указатель,   составило более ….  

названий.   

Представленная информация может быть интересна историкам, 

общественным деятелям, студентам,  а также всем тем, кто интересуется 

историей движения Алаш и историей Казахстана.  

Материал в указателе расположен по видам и по языкам издания, внутри 

в порядке алфавита. 
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100 ЛЕТ - ДВИЖЕНИЮ АЛАШ! 

 

История партии 

Образована из группы членов партии кадетов - этнических казахов, 

оформившейся во время событий 1905г. На Первом Всеказахском съезде, 

проходившем в г. Оренбургес 21 по 28 июля 1917 г. произошло 

организационное оформление партии «Алаш». На этом же съезде были 

приняты решения по 14 вопросам, в том числе таким ключевым, как форма 

государственного устройства России(парламентская федеративная 

республика), республика казахских областей, землеустройство казахского 

населения, отношение к религии, вопрос о положении казахской женщины, 

подготовка выборов в Учредительное собрание. 

Партия «Алаш» (1917-1920) - казахская партия, примыкавшая по 

идеологии к партии кадетов. Председатель партии - Алихан Букейханов. 

Официальный орган партии - газета «Қазақ». 

Проект программы партии «Алаш»,  опубликованный перед выборами в 

Учредительное собрание России, ставил в качестве первоочередных задач 

всеобщее избирательное право, пропорциональное национальное 

представительство, демократическую Российскую федеративную республику 

с президентом и законодательной Думой, равенство республик, входящих в 

состав России, демократические свободы, отделение церкви от государства, 

равноправие языков и др. В ноябре 1917 г. на выборах в Учредительное 

собрание партия «Алаш» получила большинство голосов и 43 депутатских 

места. По количеству голосов, полученных на выборах в Учредительное 

собрание(262404 голоса), «Алаш» занимала 8 место среди полусотни партий, 

существовавших в России накануне Октябрьской революции 

На Втором общеказахском съезде в декабре 1917 г. была провозглашена 

Алашская автономия и сформирован временный Народный Совет, которому 

присвоено наименование «Алаш-Орда». Предусматривалось последующее 

утверждение конституции Алашской автономии Всероссийским 

Учредительным собранием. 

 

Программа и действия 

I. Образовать территориально-национальную автономию областей 

Букеевской орды, Уральской, Тургайской, Акмолинской, Семипалатинской, 

Сырдарьинской, казахских уездов Ферганской, Самаркандской, 

Амударьинского отдела, Закаспийской области, смежных казахских волостей 

Алтайской губерний, представляющих сплошную территорию с 

господствующим казахским населением единого происхождения, единой 

культуры, истории и единого языка. 

 

II. Создание Автономий и управление ими 



III. Территория автономных областей Алаш со всеми богатствами, 

находящимися на поверхности земли, водами, их богатствами, а также 

недрами земли составляют собственность Алаш. 

IV. Всем, кто живет среди казахов, гарантируются права меньшинства. 

Во всех учреждениях автономии Алаш представители всех нации должны 

быть представлёны пропорционально. Предоставляется также 

территориальная и культурная автономия тем, кто без территории окажется в 

пределах автономии Алаш. 

V. В целях спасения области Алаш от общего развала, анархии, 

организовать временный народный совет «Алаш Орда, состоящий из 25 

членов, 10 мест из которых предоставить русским и другим народам, 

живущим среди казахов. Местом пребывания Алаш Орды временно избрать 

Семипалатинск. Алаш-Орда должна немедленно взять в свои руки всю 

исполнительную власть над казахским населением». 

Федерация представлялась оптимальной формой правового 

регулирования взаимоотношений центра и национально-территориальных 

автономий. Самостоятельность в форме автономии не означало полной 

независимости. В этом требовании лидеры «Алаш» были реалистами, 

учитывая глубину интегрированности в политическую и экономическую 

систему России. Детальное разграничение полномочий центра и автономий 

представлялось делом, регулируемым последующими договоренностями и 

законодательством. Лидер «Алаш-Орды» Алихан Букейханов в обращениях к 

предполагаемым союзникам заявлял, что среди алашистов «нет стремлений к 

сепаратизму. Мы едины с великой демократической Федеративной Россией», 

«мы - западники. В своем стремлении приобщить народ к культуре мы не 

смотрим на Восток… Получить культуру мы сможем… через Россию, при 

посредстве русских». 

Лидеры «Алаша» Октябрьский большевистский переворот восприняли 

негативно, Ахмет Байтурсынов позднее писал, что февральская «первая 

революция была правильно понята и с радостью встречена казахами потому, 

что, во-первых, она освободила их от гнета и насилий царского 

правительства, а во-вторых, подкрепила у них надежду осуществить свою 

заветную мечту - управлять самостоятельно. То, что вторая революция 

показалась казахам непонятной, объясняется просто: у казахов нет 

капитализма и классовой дифференциации, даже собственность у них не так 

разграничена, как у других народов. Наводила же ужас на казахов 

Октябрьская революция своими внешними проявлениями. На окраинах 

большевистское движение сопровождалось насилиями, грабежом, 

злоупотреблениями и своеобразной диктаторской властью, говоря короче, 

движение на окраинах часто представляло собой не революцию, а 

полнейшую анархию» 

 

Репрессии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82


Пришедшими к власти большевиками партия «Алаш» была немедленно 

упразднена, а все её руководители, несмотря на амнистию, были в 30-х годах 

расстреляны.   (Основная статья:  Алашское дело).  

 

 

Выборочный именной указатель членов партии Алаш 

Википедия Уикипедия Краткая информация 

* Адилов буали   

* Алдияров Абубакир 
* Әбубәкір Алдияров 

(казах.) русск. 

(1878(1881) - 1938), 

казахский 

общественный деятель, 

врач. 

* Алимбеков Иман *  

* Аманжолов Садык 
* Садық Аманжолов 

(казах.) русск. 

(1885-1941), казахский 

общественный деятель, 

юрист. 

* Байгорин Алжан *  

* Байтурсынов Ахмет 
* Ахмет Байтұрсынұлы 

(казах.) русск. 

(1872-1937), казахский 

общественный и 

государственный 

деятель, просветитель, 

ученый-лингвист, 

литературовед, 

тюрколог, переводчик. 

* Биримжанов Газымбек *  

* Боштаев Мукыш 
* Мұқыш Боштаев 

(казах.) русск. 

(1897-1921), казахский 

общественный деятель, 

юрист. 

* Букейханов, Алихан 
* Әлихан Бөкейхан 

(казах.) русск. 

(1866-1937) -казахский 

общественный деятель, 

преподаватель, 

журналист, этнограф. 

* Габбасов Халел 
* Халел Ғаббасов 

(казах.) русск. 

(1888-1931) - казахский 

общественный деятель, 

журналист, физик-

математик. 

* Есполов Мырзагали 
* Мырзағазы Есполов 

(казах.) русск. 
 

* Досмухамедов Жанша 
* Жанша Досмұхамедов 

(казах.) русск. 
 

* Досмухамедов Халел 
* Халел Досмұхамедов 

(казах.) русск. 
 

* Джансугуров, Ильяс 
* Ілияс Жансүгіров 

(казах.) русск. 

(1894-1938) - казахский 

советский поэт,  классик 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%B1%D1%83%D0%B1%D3%99%D0%BA%D1%96%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D1%8E%D0%BA%D0%B5%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D1%88_%D0%91%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D2%B1%D1%80%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%91%D3%A9%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB_%D2%92%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%80%D0%B7%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%95%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%81_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D2%AF%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1


казахской литературы. 

Первый председатель 

Союза писателей 

Казахстана (1934-1936). 

* Дулатов, Миржакип 
* Міржақып Дулатұлы 

(казах.) русск. 

(1885-1935) - казахский 

поэт, писатель, один из 

лидеров правительства 

«Алаш-Орды» и 

национально-

освободительного 

движения Казахстана. 

* Жайнаков Ибрагим *  

* Жанайдаров Сеилбек 
* Сейілбек Жанайдаров 

(казах.) русск. 
 

* Жаманмурынов Тель 
* Тел Жаманмұрынов 

(казах.) русск. 

(1888-1938) - казахский 

общественный деятель, 

сельхозник 

* Жумабаев Магжан 
* Мағжан Жұмабай 

(казах.) русск. 

(1893-1938) -казахский 

советский писатель, 

публицист, педагог, 

один из основателей 

новой казахской 

литературы 

* Итбаев Ережеп 
* Ережеп Итбаев 

(казах.) русск. 
 

* Ипмагамбетов 

Нургали 
*  

* Кальменев Алпыспай 
* Алпысбай Қалменов 

(казах.) русск. 

(1869-1937) - депутат 

Государственной думы I 

созыва от Уральской 

области. 

* Кенжин Аспандияр 
* Аспандияр Кенжин 

(казах.) русск. 
 

* Кенесарин Азимхан *  

* Кусепкалиев 

Даулетше 
*  

* Маметов Базарбай *  

* Сатбаев Ибрагим *  

* Сейдалин Алмуханбет *  

* Сейдалин 

Кырымкерей 
*  

* Сейдалин 

Тлеумуханбет 
*  

* Сеитов Асылбек *  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BF_%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB_%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D2%93%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D2%B1%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BF_%D0%98%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Исследования 
Историография движения «Алаш», объединившая исследования партии 

"Алаш ", Алашской автономии и Алашординского правительства, началась с 

публикациями 1919-1920 годов, авторами которых,  были  А.Байтурсынов и 

С. Сейфуллин.  В еженедельнике «Жизнь национальностей» в статье 

Байтурсынова «Революция и казахи» впервые были проанализированы 

причины возникновения движения «Алаш», имеющего целями 

консолидировать казахский народ, остановить разгул анархии после 

Октябрьской революции. В статье «О киргизской интеллигенции» 

С.Сейфуллин выступал с критикой движения. С начала 1920-х годов в печати 

постоянно появлялись публикации сторонников и критиков движения. А. 
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Байдильдин в статье «Революционное движение в Восточной Киргизии» и А. 

Кенжин в статье «Революционное движение в Киргизии» выступали против 

однозначного отрицания исторического значения Алашорды. 

В 1925 начались гонения на участников движении. В 1929 в Кызылорде 

вышла книга "Алашорда" Н. Мартиненко с отрицательной оценкой движения 

«Алаш». В 1930-1932 годах начались репрессии против активистов движения 

«Алаш», в 1937-1938 годах многие были расстреляны как «враги народа». 

Информация о движении «Алаш» встречается в трудах, эмигрировавших за 

границу М. Шокая, З. Валиди Тогана, А.Авторханова, Х.Оралтая и др. 

С 1991 года восстановлением исторической достоверности о движении 

«Алаш» занимаются историки   А.Г.Сармурзин, М. К. Козыбаев, К. Н. 

Нурпеис, М. Койгельдиев и Т. Омарбеков. В 1994-1995 годах вышли в свет 

труды ученых К.Нурпеиса и М.Койгельдиева, посвящёнными деятелям 

движения «Алаш». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алаш қозғалысы: дәуір мүмкіндігі және күрес эволюциясы 

 Адамзат үшін ақылдың, азаттықтың ғасыры болған ХХ ғасырды қазақ 

қоғамы өзге елдің боданы, өркениеттің өгейі ретінде қарсы алды. Абай 

бастаған ат төбеліндей ағартушыларды айтпасаңыз, ұлтын өрге сүйер зиялы 

топ қалыптасып, қауымдаспаған еді. Абай Шыңғыстауда, Мәшһүр-Жүсіп 

Баянауылда, Мұрат Атырауда, Майлықожа Қаратауда, Нарманбет 

Қарқаралыда, өзгелері ұлан асыр қазақ даласының әр шалғайында болатын. 

Ақынның да, шешеннің де, әншінің де сөзінде мұң, ойында уайым еді. 

Ресейдің үш губернаторлығына қараған қазақтың сенгені – Алла, күткені – 

оқыған азаматы еді. Отаршылдық дәуірдегі ең ұлы ұлттық бұлқыныс – 

Кенесары қозғалысы басылған соң қазақ дәл осылай және бір бас көтеруге 

дәмелене алмас та еді. Яғни, қазақтың Алла тағала жаратқан, ата-бабадан 

қалған жерге ие болып қалу тағдыры қыл үстінде тұрған болатын. Осы 

алмағайып кезеңде қазақ баласының бағына туған ұлтшыл, елшіл шоғыр өсіп 

келе жатты. Жас шағынан алғанда алдыңғы лекте Бақтыгерей Құлманов, 

Бақытжан Қаратаев, Алпысбай Қалменов, Әлихан Бөкейхан, Барлыбек 

Сыртанов, Ғұмар Қараш, Шәймерден Қосшығұлұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, 

Жанша Сейдалин, Ахмет Бірімжанов, Дәулетше Күсепқалиев, Райымжан 

Мәрсеков, келесі лекте Халел Досмұхамедұлы, Міржақып Дулатов, Жанша 

Досмұхамедұлы, Мұстафа Шоқай, Уәлитхан Танашев, Мұхамеджан 

Тынышбаев, Сейдәзім Қадырбаев, Базарбай Мәметов, Халел Ғаббасов, одан 

соңғы жас толқын легінде Әлімхан Ермеков, Нәзір Төреқұлов, Мағжан 

Жұмабаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сұлтанбек Қожанов, Телжан 

Шонанұлы, Қошке Кемеңгерұлы, Мұхтар Әуезовтер және есімдері аталмаған 

қаншама тұлғалар қазақ тарихының жаңа дәуірін, жарқын беттерін ашты. 

Әлбетте, мұндай зиялы топтың қалыптасуы соған қажетті дәуірдің 

мүмкіндіктерінен өріс алатыны белгілі. Дәуір қазақтың зиялы шоғырын 

тәрбиелесе, бұл алқалы топ қазақ тарихының ұлт-азаттық дәуірін 

қалыптастырды. Адамды заман тудырады, ал адам өзінің білімі мен білігі, 

күші мен жігері, қабілеті мен қарымы арқылы сол заманды жасайды. Адами, 

тұлғалық қасиеттерін ұлттың басты мұратына арнауы Алаш зиялыларын 

өсірді, шынықтырды. Ұлтының бостандығы мен теңдігі үшін аянбай қызмет 

етіп, мүмкін болғанша өз дәуірі шегінде бірде саяси, бірде мәдени-рухани 

күресті таңдаған Алаш қайраткерлерінің ширек ғасырдағы қимыл-

әрекеттерінің өзіндік эволюциясы бар. 

Алаш атымен күреске барған ұлтшыл қазақтар ХХ ғасыр басында ортақ 

мүдде жолында ой біріктірді, тізе қосты, орта толтырды. Бұдан былай Алаш 

баласы бытырамай, бөлінбей қимыл көрсететіндігі дәлелденді. Істің басы, 

дәлелдің айқыны – «Қарқаралы құзырхаты» мен Оралдағы «Қазақ 

конституциялық-демократиялық партиясын» құруға арналған облыс 

өкілдерінің сиезі болды. Бұл – 1905 жыл болатын. Осы қос шарада басталған 

отаршылдыққа қарсылықты шаралар жылдан-жылға қарқындап, 1917 жылғы 

қос жалпықазақ сиезіне, «Алаш» партиясының, Алаш автономиясының 



құрылуына алып келді. Сондықтан да Алаш қозғалысының бастауы 1905 

жыл дегенге бәтуаласуымыз керек. Оны кейбір ағайындардың 1907, 1913, 

1917 деп межеулерін өткен шақтың сөзі деп бағалаған жөн. Алаш қозғалысы 

жөнінде бірқатар ғылыми еңбектер жарық көрген тұста, Алаш қайраткерлері 

мен қаламгерлерінің басты мұралары жарық көрген шақта әлдебір ойлармен 

1905 жылға табан тіремеу не білімсіздік, не ниетсіздік болып табылады. 

Сондықтан да 1905 жыл – 1456, 1721-1723, 1729, 1837-1846, 1920, 1936, 1986, 

1991 жылдар сияқты ең атаулы тарихи жылдармен бірге еске алынуы тиіс. 

Әлбетте, біз білетін Алаш қозғалысының барша шаралары дәл 1905 жылдан 

бастап тарауланып, өрістеп кете қойды демейміз. Қозғалыстың жалпыұлттық 

сипатқа айналуына бір емес, бірнеше жылдардың қажет болары дамудың 

табиғи жолы. Сондықтан Алаш қозғалысының өрістеу, даму сипатына ой 

жүгірте отырып, оны бес кезеңге бөлуге болатын сияқты. Бірінші кезең – 

1905-1909 жылдар, екінші кезең – 1910-1912 жылдар, үшінші кезең – 1913-

1916 жылдар, төртінші кезең – 1917-1919 жылдар, бесінші кезең – 1920-1929 

жылдар. 

Алаш қозғалысының бірінші кезеңі – Ресейдің қазаққа істеген қысымын 

әбден сезінген оқыған ұлтшыл ұрпақтық халқының тағдырына жаны ашып, 

қызметке кірісе бастаған кезеңі болатын. Туған халқының бодан күндерін 

қайтсем жеңілдетем деген ізденіс кезеңі болды. Мұнда Ресейдің отаршыл 

үкіметіне шағымдану шаралары, әділетсіздікті көрсеткен публицистика, 

халқын қамшылаған өлең-жыр болды. «Қарқаралы құзырхаты», Орал сиезі, 

«Серке» газеті, қазақ қайраткерлерінің бірінші, екінші Думаға сайлануы – 

қазақ зиялыларының саясат жүзінде ұлттық мүддеге тартылғандығын 

айғақтады. Сондықтан да оны біз Алаш қозғалысының бастапқы кезеңі дей 

келіп, оны ұлт зиялыларының қалыптасу кезеңі деп атаймыз.  

Осы кезеңнің нағыз бастауы болған «Қарқаралы құзырхаты» 1905 

жылдың жазында сол кездегі Семей облысы Қарқаралы уезінің Қоянды 

жәрмеңкесінде 12767 адамның қол қоюымен Ресейдің министрлер кеңесінің 

төрағасына жолданған тарихи құжат болғаны белгілі. Бұл құзырхатта 

отаршылдық тарапынан қазақтың саяси-әлеуметтік, экономикалық 

шаруашылық, мәдени-рухани жағынан көрген қысымы айтылды. Мәселен, 

құзырхаттағы: «Орыстандыру саясаты қазақ өлкесінің мәдени дамуына 

қаншама зиян болса, қазақтарды жерсіздендірудің қазіргі тәртібі де олардың 

тұрмыс халіне соншама зиянды…»; «1902 жылдан бастап Дала өлкесінде 

қазақ балалары үшін ауыл мектептері ашыла бастады. Бұл мектептерде сабақ 

қазақ тілінде жүргізіледі, қазақтар бұл мектептерде қазақша хат тану да 

жүргізілсе деп сұранған еді, бірақ бұл өтініш қабылданбады. Бұл мектептерде 

қазақ балаларына қазақ сөздерін жазуды қазақ фонетикасына сай келмейтін 

орыс әрпімен үйретеді…»; «Қазақ халқының ағымдағы қажеттіліктерін 

айқындау үшін қазақ тілінде газет шығару керек, ол үшін цензурасыз газет 

шығарудың және баспахана ашудың ешкімнің келісімінсіз шешетін тәртібін 

орнату талап етіледі…» /1, 488-491/ деген талаптардан бұл құжатты 

дайындаушылардың ең өзекті мәселелерді терең ойластырып, көтергендігін 

аңғаруға болады. Құзырхатта айтылған кейбір мәселелер содан бері бір 



ғасырдан астам уақыт өтсе де қазақ руханиятының қазіргі көкейтесті 

мәселелерімен де сабақтасып жатқандығы байқалады. Әлихан Бөкейхан, 

Ахмет Байтұрсынұлы, Жақып Ақбаев бастаған зиялы қауымның бұл тарихи 

құжаты – ұлт оқығандарының қауымдасып, халық мұраты мақсатында 

дәрмен қылуға бет алғандарын көрсетті. Ал осы құзырхаттың мазмұны ұлт 

зиялыларының халықтың тұрмысы мен тағдырын терең білетіндігін 

аңғартты. Құзырхаттың және бір тарихи мәнділігі – қазақ баласы өз 

мұқтажын айта алатындығын, өзінің теңдігі жолында күресе білетіндігін де 

айғақтап берді. Осы жылдың желтоқсан айында қазақ даласының тағы бір 

қиыры – Орал қаласында Бақытжан Қаратаев, Әлихан Бөкейхан бастаған 

зиялы топтың «Қазақ конституциялық-демократиялық партиясын» құруға 

шешім қабылдап, тоғыз баптан тұратын бағдарлама дайындауы және партия 

жарғысын әзірлеуі қозғалыстың жалпықазақтық сипат ала бастағандығына 

дәлел бола алады. 

Ұлт зиялыларының Бірінші, Екінші мемлекеттік Думаға депутат болуы 

оларды бір-бірімен таныстыра, жақындастыра түсті. Думаға сайланған 

Ә.Бөкейхан, А.Бірімжанов, А.Қалменов, Ш.Қосшығұлов, М.Тынышбаевтар 

Ресейдің заң шығарушы ең жоғары органына қазақтың мәселесін көтеріп, 

оны саяси биліктегілерге жеткізді. Бұл іс жүзінде қазақ мұңының Ресейге 

қосылғаннан бергі уақытта Петербордың биік мінбесінен алғаш айтылуы еді. 

Думадағы қазақ депутаттары ел ішіндегі беделді, белсенді азаматтармен 

тығыз байланыста жүріп, олар қалың бұқараның қолдауы мен сеніміне ие 

болды. Яғни, ел ішіне олар көтерген теңдік пен азаттық идеялары жылдан-

жылға кең тарай бастағаны ақиқат.  

Қазақтан мемлекеттік Думаға депутат сайлануы олардың Мұсылман 

фракциясына енуіне, сөйтіп Ресей империясына отар болған мұсылман 

халықтарының алдыңғы қатарлы өкілдерімен бірігіп жұмыс істеуіне де 

қолайлы жағдай туғызды. Бұл парламенттік фракция құрамына Б.Қаратаев, 

Ы.Жаманшалов, С.Лапин, А.Жантөрин, Е.Оразаев, А.Өтегенов секілді 

зиялылардың енуі ұлттық мүдденің көтерілуіне маңызды ықпал жасады. 

Жалпы Алаш қозғалысында діни-рухани мәселе басты мәселелердің біріне 

айналды. Қозғалыстың тарихында хазіреттердің, ишандардың, молдалардың 

рөлі жоғары болғандығын ерекше атап айтқанымыз жөн. Ұлт зиялыларының 

қалыптасу кезеңі болған бұл жылдар қазақтың саяси жағдайын, мәдени 

өресін көтеруге бағытталған ізденіс жылдары болды. 

Қозғалыстың келесі кезеңінде зиялылардың халық өмірін танып, оны 

жігерлендіру, ояту қарекеттері байқалады. Айталық, «Оян, қазақ!», «Қырық 

мысал», «Бала тұлпар», «Айқап» журналы, «Бақытсыз Жамал», «Қалың мал» 

осы кезеңнің ұлтты белсенділікке шақырған, халық өміріне терең үңілген 

бедерлі белгілері еді. Бұл кезеңге сыншылдық, ағартушылық тән, яғни сынау 

мен үйрету, мінеу мен бейімдеу етене болатын. Сондықтан оны сыншылдық 

кезеңі дейміз. Бұл кезеңде саяси қайраткерліктен гөрі әдеби ұрандар алдыңғы 

қатарға шықты. Оның себебі отаршыл үкімет қазақ зиялыларының пәрменді 

әрекеттерінен үркіп, оларды қысымға ұшыратты. Осы тұста қазақ ойының ең 

белсенді, жалпы халыққа ең етене, түсінікті түрі – көркем сөз азаттық 



аңсаған, бостандыққа шақырған мазмұнға ие болып, Алаш ұранды әдебиетті 

дүниеге келтірді. «Оян, қазақ!» пен «Қырық мысалдың», оған іле-шала «Бала 

тұлпар», «Маса», «Шолпан» жинақтарының елге тарауы, заманауи 

мәселелерді көтеріп, халықтың көкейін ашқан «Айқаптың» жарыққа шығуы 

қозғалысқа тірек болған, күш қосқан рухани құбылыстар еді. Міне осы 

кезеңде ұлт мүддесін бірлесіп шешу үшін жалпықазақ сиезін ашу мәселесі 

туындады. Оны алғаш көтерген, бүгіндері есімі аса атала бермейтін Жиһанша 

Сейдалин болатын. Оның 1911 жылдан бастап «Айқап» журналында сиез 

ашу мәселесіне арналған мақалалары қазақ зиялыларының ортасында үлкен 

пікір тудырды /2/. Жиһаншаның сиез ашу жөніндегі осы мақалаларына 

Б.Қаратаев, Ә.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы, Б.Сыртанов, М.Тынышбаев, 

Е.Қасаболатов тағы басқалар алдымен сол «Айқап» журналының өзінде, 

кейінірек «Қазақ» газетінде пікірлерін білдірді. Сейдалинді мақұлдап елден 

қолдаухат жазғандар да болды. Кейбір қайшылықтар да ұшырасты. Дегенмен 

алуан пікірлер болғанымен де, Жиһанша Сейдалин көтерген жалпықазақ 

сиезін ұйымдастыру мәселесінің өзектілігі мен қажеттілігі – сол дәуірде ұлт 

қамынан өрістеп, қазақ қоғамына тасталған үлкен идеялардың бірі болуында. 

Сыншылдық кезеңі деп отырған Алаш қозғалысының екінші кезеңінде 

халықтың көнбіс, талапсыз кейпін ғана сынау емес, сонымен бірге 

қайраткерлер арасында да өзара сынның болғандығын аңғарамыз. Ол әрине, 

табиғи үдеріс болатын. Өзара сынсыз қозғалыстың өрістеуі де, 

қайраткерлердің қай жағынан болсын өсуі де мүмкін емес еді. 

«Қазақ» газетінің жарық көруі, оның ұлтшылдық бағыты – халықты оятудан 

тұтастыруға бейімдеді. Сол дәуірдің куәсі, Алаш қозғалысының мәнін ерте 

ұғынған Мұхтар Әуезовтің сөзімен айтсақ: ««Қазақ» газетінің мезгілі 

әдебиетке ұлтшылдық туын көтерген мезгілмен тұтас. Ол уақыт қазақ жұрты 

1905 жылдың өзгерісін өткізіп, ел дертінің себебін ұғып, емін біліп, енді 

қазақты оятып, күшін бір жерге жиып, патша саясатына қарсылық ойлап, 

құрғақ уайымнан да, бос сөзден де іске қарай аяқ басамыз деп, талап қыла 

бастаған уақытына келеді. Сондықтан бұл уақыттағы іс пен сөзде тығыз 

қамның, асығудың ретінде бұдан өзгенің бәрін қоя тұрып, бір саясат 

әңгімесіне жұмылдырудың, жалғыз соған ғана үңілудің қамында өтті…» /3, 

231/. Осы ұлт басылымы – барша Алаш қозғалысының беті мен бағытын 

көрсетті. «Қазақ» ұлттың қазір қандай жағдайда екендігін, қай жолмен жүрсе, 

қалай болмағын нұсқап, зиялылардың ең көкейтесті ойларын жариялады. Ең 

бастысы – газет қазақ жерінің барлық өңірін қамти отырып ұлтты оятты. 

Яғни, ұлт-азаттық қозғалысы пікір жүзінде де, іс барысында да ортақ мүдде 

әрекетімен өрістей түсті, дамыды. Сол себепті де бұл 1913-16 жылдарды 

қамтыған кезеңді ұлттық ұйысу кезеңі дейміз. Бұл ұйысу кезеңі келесі 

«Алашорда» кезеңін дайындады. 

Алаш қозғалысының өрістеу эволюциясының жолы, оның 

қайраткерлерінің ішкі мүмкіндіктері мен қайраткерлік дайындықтары 1917 

жылғы патшаны құлатқан іле-шала сәуірдің алғашқы күндерінен бастап 

облыстық қазақ сиездері өткізіле бастады. Орынборда, Алматыда, Оралда, 

Омбыда, Семейде өткізілген Торғай, Жетісу, Орал, Ақмола, Семей, облыстық 



сиездері Ташкентте өткен Түркістан Мұсылмандарының Бірінші құрылтайы 

Алаш баласының азаттыққа шындап бағыт алғандығын байқатты. 

1917 жылдың 2 сәуірінде Орынбор қаласында Ахмет Байтұрсынұлының 

төрағалығымен басталған Торғай облыстық қазақ сиезі Алаш қозғалысының 

«Алаш» партиясында, Алашорда үкіметіне ұласар кезеңінің ең алғашқы 

айтулы оқиғасы болды. Сиездің ұйымдастырылуы мен өткізілуінің басында 

Ахаңмен бірге Алпысбай Қалменов, Уәлитхан Танашев, Сейдәзім Қадырбаев, 

Омар Алмасов, Шафқат Бекмұхамедов сияқты ұлт зиялылары тұрды. Бұл 

сиез «Қазақ» газетінде «қазақтың тұңғыш сиезі» ретінде бағаланды /4/. 

Торғай сиезінен кейінгі Жетісу, Орал, Ақмола, Семей облыстық сиездері 

Алаш қозғалысының қазақтың барша даласын қамтығандығын байқатты. 

Жетісу облыстық сиезінде Ы.Жайнақов, Ғ.Ордабаев, А.Құдайбергенов, 

А.Шегіров, Н.Жақыпбаев, Ғ.Үдербаевтардың, Орал облыстық сиезінде 

Б.Қаратаев, Ғ.Әлібеков, Д.Күсепқалиев, Х.Досмұхамедов, Ж.Досмұхамедов, 

Ғ.Жетпіспаевтардың, Ақмола облыстық сиезінде Е.Итбаев, А.Тұрлыбаев, 

М.Дулатов, М.Саматов, А.Сейітов, М.Жұмабаев, Е.Тоқбайұлылардың, Семей 

облыстық сиезінде Ж.Ақпаев, Х.Ғаббасов, Р.Мәрсеков, М.Боштаев, 

Б.Сәрсенбаев, Ә.Ермеков, Ы.Оразалин, М.Малдыбаев, Ш.Ақпановтардың 

белсенділігі байқалды. Облыстық қазақ сиездері мен қазақ комитеттері қазақ 

зиялыларын одан сайын ұйыстыра бастады. Осы өңірлік саяси шаралар ел 

ішінен қайраткерлерді шығарды. Сөйтіп Алаш мұраты үшін ерен істерге 

дайын сандаған күрескерлер – зиялылар, қайраткерлер санатына қосылды. 

Бұл сиездердің қай-қайсысы да ұлттың қордаланған мәселелерін күн 

тәртібіне қоя отырып, оны шешудің жолдары мен амалдарын белгіледі.  

Облыстық сиездерде қауымдасқан зиялылар жалпықазақ сиезін ашудың 

алғышарттарын жасады. Мұндай сиез көп кешікпей шілде айында Орынбор 

қаласында өтті. Халел Досмұхамедов, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлмұхамед 

Көтібаров, Міржақып Дулатов, Асылбек Сейітов және тағы да басқа Алаш 

қайраткерлерінің басшылығымен һәм ұйымдастыруымен өткен осы Бірінші 

жалпықазақ сиезінде қазақ қоғамы үшін іргелі 14 мәселе қарастырылды. 

Оның ішінде қазақ автономиясы туралы, қазақ саяси партиясы туралы, дін 

туралы және тағы да басқа ұлт тағдырының зор мәселелері болды. Бұл сиез 

ең алдымен қазақ зиялыларының бас қосып, түсініп, ортақ мүдде жолында 

аянбай қызмет істей алатындығын дәлелдеді. Сонау хандық заманның ең 

дәуірлеген кезеңдерінен бері барша қазақтың игі жақсылары бас қосқан ұлық 

жиын бола отырып, сиез ұлттық тәуелсіздік мәселесін көтеруімен де тарихи 

маңызға ие болды. Сиезде «Алаш» партиясының құрылуы да оның зор 

тарихи мәнін айғақтады. Бірінші жалпықазақ сиезі Алаш қозғалысына 

үдемелі қарқын дарытты, осы сиезден кейін бүкіл қазақ даласы азаттық пен 

теңдік рухына бөленді, желтоқсанда өтетін Екінші жалпықазақ сиезіне дейін 

барлық өңірлерде «Алаш» партиясының комитеттері ашылып, онда ұлт 

мұратын ту еткен азаматтар ерекше белсенділік танытты. Іс жүзінде бұл 

партия кейінірек құрылатын Алашорда үкіметінің рөлін атқарды. Сондықтан 

да біз 1917 жылдың сәуір айынан бастап 1919 жылдың соңына дейін 

созылған ең қарқынды кезеңді Алашорда кезеңі деп атаймыз. 



Алаш автономиясын жариялаған, Алашорда үкіметін сайлаған Екінші 

жалпықазақ сиезі ұлттық мемлекет құрудың барлық қажетті атрибуттарын 

дүниеге келтірді. Осы сиездің шешімдері, қаулылары тарих жүзімен 

қарағанда аз уақыт болса да қазақ мемлекетінің дербес өмір сүре 

алатындығын тарих жүзінде дәлелдеді. Алаштың Бірінші және Екінші 

сиездерінің жалпы Алаш қозғалысының тарихи маңызын тұжырымдай келе 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Алаш арыстары бізге 

мемлекеттілік идеясын ту етіп көтеруді табыстап кетті. 1991 жылы құрылған 

Қазақстан республикасы атты мемлекет – сол арыстардың асыл арманының 

жүзеге асуы» деген болатын /5/. Бұл ұлы тарихи оқиға жөнінде айтылған 

үлкен сөз, тарихи баға. 

Қазақтың мемлекеттілігін қалпына келтіруді мақсат еткен Екінші 

жалпықазақ сиезі сонау қиын-қыстау заманда Алаш баласының мәңгілік 

жадында тұтар, тағылым алар тарихи шешімін паш етті. Сиезде қабылданған 

«…бүкіл қазақ-қырғызды билейтін хүкімет керектігін ескеріп, сиез 

бірауыздан қаулы қылады: 1) Бөкей елі, Орал, Торғай, Ақмола, Семей, 

Жетісу, Сырдария облыстары, Ферғана, Самарқанд облыстарындағы һәм 

Алтай губерниясындағы іргелес облыстардың жері бірыңғай, іргелі халқы 

қазақ-қырғыз қаны, тұрмысы, тілі бір болғандықтан өз алдына ұлттық, жерді 

автономия құруға; 2) Қазақ-қырғыз автономиясы «Алаш» деп аталсын; 3) 

Алаш автономиясының жер үстіндегі түгі, суы, астындағы кені Алаш мүлкі 

болсын…» деген /6, 26/ тарихи шешімдер қазақ баласының өз еліне, өз 

жеріне өзі ие бола алатындығын, дербес өмір сүруге күші мен жігері, ақылы 

мен амалы, санасы мен саясаты жететіндігін толық аңғартты. Бұл сонау 1905 

жылғы «Қарқаралы құзырхатынан» басталған қоғамдық, саяси, рухани 

күрестердің нәтижесі һәм қорытындысы болатын. Дегенмен қазақ баласының 

санасындағы азаттыққа деген аңсар, бостандық пен теңдікке деген құлшыныс 

сан ғасырлардың жемісі де еді. Сондықтан бұл тарихи қозғалысты ХХ ғасыр 

басында туған құбылыс деп ғана бағаламаймыз, Алаш қозғалысы – халықтың 

бойына жинаған рухани қуаты, энергиясы. Бұл қуат, бұл энергия берісі – 

отаршылдыққа қарсылық ретінде ұлтымыздың бойында іштей жиналды, 

қордаланды. Отарлаған елдің зорлығы халқымыздың санасында, көкейінде, 

жүрегінде сақтала берді. Ара-тұра әрекетке айналып, көтеріліске ұласты. 

Қазақ өлеңінің өзегіне айналып, Дулат, Шортанбай, Мұрат болып 

қарсылықты жыр тудырды, Абай, Мәшһүр-Жүсіп болып дәру іздеді. Ал 

арысы – сонау Керей мен Жәнібек заманынан бері әбден піскен ел болу, 

мемлекет құру мәселесі еді. Қазақ тарихының үзілмей жалғасып келе жатқан 

осы бұлқыну тарихы ХХ ғасыр басында отаршылдық жүйеге жаппай 

қарсыласу қозғалысын тудырды. Оның бойында отарлаушылардан ірге бөліп 

ел болу, халықты сол ел болуға үндейтін ояту қам-қаракеттері жатты. Сөйтіп, 

қазақ санасының, ұлт ойының сан ғасырлық қуаты кезі келіп, кезеңі туғанда 

ұлы дүмпу тудырды. Ол, әлбетте, Алаш қозғалысы болатын. 

Алашорда кезеңі – ұлттық азаттық пен теңдікке деген сенімін нығайтты, 

осы жолда өзінің жеке басын ұлт пен мемлекет мүддесін жоғары қоятын 

күрескер жүздеген, тіпті мыңдаған қайраткерлерді қалыптастырды. Қазақ 



халқының саяси жағынан да, ілім-білім жағынан да, мәдени-әдеби жағынан 

да әлеуеті жоғары ұлт екендігін байқатты. Ел басқарудың, ғылыми мектеп 

қалыптастырудың, әскер жасақтаудың, шаруашылық жүргізудің, өнер 

игерудің үлгілерін көрсетті. Яғни, қазақ мемлекетін құру сәтсіздікке 

ұшырағанымен, жалпы ұлттың бойындағы мемлекеттілікке деген 

құлшынысты, елшілікті аңғартты. Ұлттың өзін тануы, өзіне сенуі – ерте ме, 

кеш пе оның тәуелсіздікке жетуінің кепілі болатын. Бұл кезең қазақ 

әдебиетіне, көсемсөзіне ерекше леп, жалынды үн әкелді 

Алаш қозғалысының қарқынынан, ел келешегіне деген ұлы үміттен 

бастау алып жатты. Осындай пафосты жырлар Алаш автономиясы 

жарияланған, Алашорда үкіметі құрылған сол абыройлы да, айбынды кезеңде 

Ғ.Қараш, Н.Наушабаев, С.Дөнентаев, Б.Майлин, Ж.Аймауытов, Ә.Мәмбетов, 

қазақ баласына тілектес, мүдделес қырғыз Қ.Тыныстанов қаламдарынан да 

туған болатын. Бостандық күндері туғанда ұлт-азаттық қозғалыс көсемдері 

Әлихан Бөкейхан, Мұстафа Шоқай, Міржақып Дулатовтың: «Азаттық таңы 

атты. Тілекке құдай жеткізді. Күні кеше құл едік, енді бүгін теңелдік. Қам 

көңілде қаяуда арман қалған жоқ. Неше ғасырлардан бері жұрттың бәрін 

қорлықта, құлдықта ұстаған жауыз һүкімет, өзгеге қазған оры өзіне шағын 

көр болып, қайтпас қара сапарға кетті. Жүз жылдан бері халықты теңдікке 

жеткізу жолында ескі һүкіметпен алысып, дарға асылып, оққа ұшып, басы 

айдауға, малы талауға түсіп жүрген сабаздар жасымай, бірі кемісе, оны 

артып, ақырында, Россия қоластындағы халықтардың бәріне дін, ұлт, тіл 

айырмасына қарамай, азаттық әперді. Енді бүгін теңеліп, түсімізде көрмеген 

жақсылықты өңімізде көріп, төбеміз көкке жетіп отыр. Бұл күнге жеткізген 

құдайға мың шүкір!» – деп шабыттана жар салуы соның айғағы /8, 234/. Бұл 

асқақ сезімдерден туған, халқының болашақ тағдырына деген үміттен өріс 

алған лебіздер, жалынды ойлар Алаш баласының өзіне деген ұлы сенімнің 

куәсіндей болды. 

Осы Алашорда кезеңінде ұлт-азаттық қозғалыстың ауқымды бір бөлігі 

еліміздің оңтүстігін қамтыды. М.Шоқайдың, М.Тынышбаевтың «Қоқан 

автономиясын» құруы, Сырдария, Ферғана, Самарқандтағы Әзімхан 

Кенесарин, Серқұл Алдабергенов, Есет Ақжолов, Санжар Асфендияров, 

Сұлтанбек Қожанов, Қоңырқожа Қожықов, Нәзір Төреқұлов, Алдабек 

Мангелдин, Сағдат Шағмарданов тағы басқалардың ерен қайраткерлігі Алаш 

баласының қай өңірде, қай уақытта болмасын ортақ мүдде төңірегінде тұтаса 

алатындығын, азаттық сүйгіштігін аңғартты. Сондай-ақ, Әлихан Бөкейхан 

бастаған Алаш қайраткерлерінің, Мұстафа Шоқай бастаған Түркістан 

қайраткерлерімен саяси, адами ынтымағы олардың азаттық жолында бірлесіп 

күресе алатындықтарын дәлелдеді. Оны олардың өзара қарым-

қатынастарынан, басында Ахаң тұрған «Қазақ» газетінің, шығарушысы 

Мұстафа болған «Бірлік туы» газетінің, Халел Ғаббасов пен Райымжан 

Мәрсеков шығарған «Сарыарқа» газетінің бағыты мен мазмұнынан да айқын 

аңғартуға боларлық. 

Алаш қозғалысының осы Алашорда кезеңі қазақ елінің мемлекет бола 

алатындығымен бірге, ең бастысы – халқымыздың бойында өз абыройы үшін 



күресе алар үлкен рухани жігердің бар екендігін, ел болып ұжымдасуға аса 

мүдделі екендігін, бостандықтың қадірін, теңдіктің бағасын білер дегдар 

сананың бар екендігін де қай жағынан болмасын әбден байқатты. Бұл Алла 

тағаланың алқауымен жеке ұлт, дербес халық болып жаратылған жұртқа 

керек ең маңызды, ең қымбат түсінік. Мұндай ұлт, осындай халық тәуелсіз 

мемлекет болуға, егемен ел болуға әбден лайықты. Халықтың бойында 

осындай жігер, санасында осындай ұғым барында мұндай жұрттың болашағы 

кемел. Сондықтан да бүгіндері кейбір келеңсіздіктерге бола өз халқымызды 

сөгуге дайын тұратын мінезімізді, өзімізді өзгелермен салыстырып, мұқатуға 

бейім тұратын әдетімізді тыйғанымыз жөн. Бүгінгі қазақ баласына сынау мен 

мінеуден гөрі өз-өзіне деген сенім қымбат, өз абыройын ешкімнен 

аласартпайтын мерей қымбат, өзін ешкімнің мазағы мен талағына бермейтін 

намыс қымбат. Алашорда кезеңінде атқарылған ұлттық ірі шаралар, қазіргі 

тәуелсіздік кезеңіндегі ел болу қамындағы тарихи жұмыстар соның айғағы. 

Қазақстанда кеңес үкіметінің ұлттық мүдделермен есептеспей күштеп 

орнатылуы – Алаш сияқты ұлт-азаттық қозғалыстарды ыдыратты, ұлттың өз 

жолын анықтау мүмкіндіктерін шектеді. Бірақ тағдырларын әуелден ұлттық 

мүддемен байланыстырған ең берік, ең күрескер Алаш қайраткерлері мәдени-

рухани күреске көшті. Сол кезде Алаштың ең айтулы рухани көсемі 

Ахаңның: «Мәдениет күшейеді өнер-білім күшімен, өнер-білім күшейеді 

оқумен: Оқу ісі сабақтас әдебиетпен. Оқу әдебиетті күшейтеді, әдебиет 

оқуды күшейтеді… Сол көп істі қолынан келгенше істейтін, сол күш 

шамасынан келгенше сарп ететін қазақ қалам қайраткерлері» деп 

жазғанындай, білім мен ғылым саласында Алаш қаламгерлері қазақ 

мәдениеті мен әдебиетінің, ғылымы мен білімінің мәңгілік мұрасына айналар 

«Тіл – құралы», «Әдебиет танытқыш», «Педагогика», «Жан жүйесі және өнер 

таңдау», «Әдебиет тарихы», «Батыр Баян», «Ақбілек», «Қилы заман» сияқты 

жауһарлар дүниеге келді. Бұлар қазақтың дүниені ғылыми тұрғыдан 

игерудің, адам мен жаратылысты көркемдік санамен бейнелуінің үздік 

үлгілері еді. Мұнда сондай-ақ, қазақ ойының да, қазақ сөзінің де әлеуеті мен 

деңгейі жарқырай көрінді. Ол деген сөз – қазақ мәдениетінің бұдан соңғы 

дамуына даңғыл жол салынды деген сөз. Сондықтан да С.Сейфуллин, 

С.Мұқанов сияқты кеңестік платформадағы жазушылар олардың 

«ұлтшылдық-буржуазияшылдығын» сынағанымен, олардың 

шығармаларындағы суреткерлікті әділ бағалады. 

Алаш зиялыларының бірлесе жұмыс істеу мүмкіндігінің болмауы – 

олардың ұлт мүддесі жолындағы қызметтерінің типтерін өзгертті. Бірақ 

Алаштың ең тұрлаулы, ең берік қайраткерлері мен қаламгерлері руханият 

саласындағы өздерінің қарым-қатынастарын үзбеді. Әлихан Бөкейханның 

Мәскеудегі қызметі, Ахмет Байтұрсынұлы бастаған топтың Ташкенттегі 

қимылдары олардың қашан болмасын, қандай жағдайда болмасын ұлтпен 

бірге екендерін паш етті. Ендігі жерде Алаш зиялыларының аманатын 

арқалаған, олардың идеяларын болашаққа жеткізетін Мұхтар Әуезов, Қаныш 

Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Бейсенбай Кенжебаев, Бауыржан Момышұлы 



сияқты аса дарынды, ұлттық санасы жоғары жастар өсіп келе жатқан 

болатын. 

Алаш қозғалысының осы бесінші кезеңі сипаты жағынан алғанда саяси 

күрескерліктен мәдени-рухани өріске ауысқандығын байқатты. Бұл рухани 

кернеуі жоғары қазақ әдебиетін, өнерін, тілін, оқу-білімін, ғылымын 

күшейтті. Сондықтан оны Алаш қозғалысының рухани өркендеу кезеңі деп 

атаймыз. Рухани өркендеу кезеңі – ширек ғасырға созылған «Алаш 

қозғалысы» атты қазақ тарихының ең бедерлі, ең мазмұнды, ең өркениетті 

дәуірін қорытындылады. Тарихи оқиғалардың сипатын саралағанда бұл ең 

қисынды қорытынды болатын.  

Алаш қозғалысының ғибраты, қайраткерлеріміз жүріп өткен жол, 

олардың күресі, қаламгерлеріміздің жүрегі мен ақылынан туған көркем ой – 

тәуелсіз мемлекет құрған, егемен ел болған қазақ баласының үлкеніне де, 

кішісіне де тағылым болуға тиісті. Алаш зиялыларының азаттық үшін 

алысқан күндерінің салмағы мен бағасын ұғынған сайын біз бүгінгі 

тәуелсіздігіміздің мәнін сезініп, баянды болашағымыз үшін әрекет істеуге 

дайын бола бермекпіз. Бұл ең алдымен өскелең ұрпағымыз үшін, қазақ елінің 

өміршеңдігі үшін аса қажетті һәм міндетті қасиетті қадам болмақ. 

Тілешов Е.Е. 

«Руханият» орталығының директоры,  

филология ғылымдарының кандидаты,  

Астана қ. 
http://qasym.kz/alash-kozgalysy-dauir-mumkindigi-zhane-kures-evolyutsiyasy/ 
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Алаш көсемсөзі. Т. 10. "Сарыарқа" журналы.- Алматы: Өнер, 2011.- 360 б.- 

(Мәдени мұра).  

Алаш қозғалысы. Сәүір 1920-1928 жж. Движение Алаш. Апрель 1920-
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б. 
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1929 - июль 1938 гг. : Құжаттар мен материалдар жинағы. Сборник 



документов и материалов.- 3-том. Екінші кітап.- 12, 2 Мб.- Алматы: Ел-

шежіре, 2007.- 344 б. 

“Алаш” қозғалысы / Құраст.: Е.Тілешов, Д.Қамзабекұлы, И.Нұрахмет.- 13, 

8 Мб.- Алматы: Сардар баспа ұйі, 2008.- 324 б. 

Алаш қызы Гүлнар / құраст. Қ.Әлім, Е.Сатыбалдиев.- Алматы: Мектеп, 

2014.- 264 б.: суретті.  

 

Алты томдық шығармалар жинағы. 2-том. Көсемсөз, әдеби сын, зерттеу 

мақалалары / Міржақып Дулатұлы; құраст. Г.Дулатова, С.Иманбаева.- 

Алматы: Мектеп, 2013.- 392 б.- (Алаш мұрасы).  

 

Әбдікәрімұлы, Б.С.  

Алашорда қайраткерлерінің педагогикалық мұрасы  / Б.С. Әбдікәрімұлы, 

Б. Байменова.- 1, 35 Мб.- Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті, 2008.- 123 б. 

Әбдіқадырова, Т.Р.  

Алаш қайраткерлерінің педагогикалық мұралары негізінде ұлттық 

тұлға қалыптастыру : пед. ғылым. докторы... дис. автореф.: 13.00.01 / 

Тұрсынай Рыстайқызы Әбдіқадырова.- Алматы: Қазақстан Республикасы, 

2010.- 41 б. 

 

Байтұрсынұлы, А.  

Бес томдық шығармалар жинағы. Т. 3. Тіл құралы: қазақ тілі мен оқу-

ағартуға қатысты еңбектері / Ахмет Байтұрсынұлы.- Алматы: Алаш, 2005.- 

352 бет.- (Алаш мұрасы).  

 

Байтұрсынұлы, А.  

Бес томдық шығармалар жинағы. Т. 4. Әліппелер мен мақалалар: төте 

жазудағы тұңғыш әліппелер және ұлттық баспасөздің негізін қалаған көсем 

сөздер / Ахмет Байтұрсынұлы.- Алматы: Алаш, 2006.- 320 бет.- (Алаш 

мұрасы). 

 

Байтұрсынұлы, А.  

Бес томдық шығармалар жинағы. Т. 5. Ер Сайын. 23 жоқтау. Мақалалар / 

Ахмет Байтұрсынұлы.- Алматы: Алаш, 2006.- 288 бет.- (Алаш мұрасы).  

 

Болғанбай, Х.  

Иман күші / Хайретдин Болғанбай; құраст. проф. Д. Қамзабекұлы.- Алматы: 

Арыс, 2009.- 288 б.- (Алаш мұрасы).  

 

Боранбайұлы, С.  



Азаттық еді аңсаған : өлеңдер, дастандар, айтыстар / Сарышолақ 

Боранбайұлы.- Алматы: Ел-шежіре, 2011.- 352 бет.- (Алаш мұрасы).  

 

Бөкейханов, Ә.  

Шығармалар : Тарихи тұлғалар / Ә. Бөкейханов; құраст. М.Қойгелдиев.- 

Алматы: Қазақстан, 1994.- 384 б. 

 

Бөкейхан, Ә.Н.  

Шығармаларының 9 томдық толық жинағы = Полное собрание 

сочинений в 9- томах. Т. 6. Мақалалар, жазбалар, баяндамалар, үндеулер, 

ғылыми зерттеулер, әдеби аудармалар, хаттар, (ашық хаттар) жеделхаттар 

(телеграммалар): 1915 (Самар-Петроград-Минскі-Орынбор-Томскі- Омбы- 

Өфе- Алаш) / Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан; құраст. Ж.С. Аққұлұлы.- 

Астана: Сарыарка, 2013.- 520 б. 

 

Галиев, В.З.  

Ұлтты оятқан кітап: Міржақып Дулатұлы және оның "Оян қазақ" 

кітабының ізімен : ғылыми-көпшілік басылым / Виль Зайнулұлы Галиев; 

орыс тілінен аударған Ғұсман Жандыбаев.- Алматы: Мектеп, 2013.- 416 б. 

 

Дулатбеков, Н.  

Алаш ардақтылары : Санкт-Петербург іздері : әдеби басылым / Нурлан 

Дулатбеков.- Алматы: Таймас Баспа Үйі, 2013.- 240 б. 

 

Дулатов, М.  

Бақытсыз Жамал : роман / Міржақып. Дулатов.- Алматы: Жазушы, 2009.- 

320 б.- (Қазақтың 100 романы).  

 

Дулатова, Г.М.  

Алаштың сөнбес жұлдыздары : естелік-эссе / Гүлнар Міржақыпқызы 

Дулатова.- Алматы: Мектеп, 2012.- 392 б.- (Алаш мұрасы).  

 

Дулатова, Г.М.  

Шындық шырағы : естелік-эссе / Гүлнар Міржақыпқызы Дулатова.- 

Алматы: Мектеп, 2013.- 408 б.- (Алаш мұрасы).  

 

Дулатұлы, М.  
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әңгімелер / Міржақып Дулатұлы; құраст. Г.Дулатова, С.Иманбаева.- Алматы: 
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Дулатұлы, М.  
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Алты томдық шығармалар жинағы. 4-том. Ағартушылық бағыттағы 

еңбектері мен оқу құралдары / Міржақып Дулатұлы; құраст. Г.Дулатова, 
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2006.- 296 бет.- (Алаш мұрасы).  
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Көпейұлы, М.  
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"Қазақ"  газеті. 1914 жыл / құраст. С.О. Смағұлова, Ғ.Қ. Әнес, Т.А. 
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Қамзабекұлы, Д.  

Алаштың рухани тұғыры: ғылыми зерттеу / Дихан Қамзабекұлы.- Алматы: 

Ел-шежіре, 2008.- 360 бет.  

 



Қамзабекұлы, Д.  

Омбының Алаш дәптері : өлең-жырлар / Дихан Қамзабекұлы.- Алматы: 

Жазушы, 2013.- 368 б. 

 

Қожанов, С.  
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Арыс, 2009.- 352 б.- (Алаш мұрасы). 
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Алаш және терминтану: монография / Шерубай Құрманбайұлы.- Алматы: 

Ел-шежіре, 2008.- 240 бет.  

 

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. Т.1: Рязанов А.Ф. Сорок лет борьбы за 

национальную независимость казахского народа(1797-1838г.г.) / т.ғ.д., 

профессор М.Қ.Қойгелдиевтің жетекшілігімен.- Астана: Ел-шежіре, 2007.- 

344 б.- (Мәдени мұра). на каз. на рус. языках 
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Ел-шежіре, 2007.- 352 бет.- (Мәдени мұра). 

 

Қазақ ұлт- азаттық қозғалысы. Т. 3. Восстание 1916 года в Средней Азии / 

П.Г. Галузо; ред. М. Қ. Қойгелдиев.- Алматы: Ел-шежіре, 2007.- 352 бет.- 

(Мәдени мұра).  

 

Қазақ ұлт- азаттық қозғалысы. Т. 4. Қазақ съездері / ред. М. Қ. 

Қойгелдиев. - Алматы: Ел-шежіре, 2007.- 352 бет.- (Мәдени мұра).  

 

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы. Көп томдық. Т.5. Очерки по истории 

Казахской ССР: очерктер жинағы / жет. М.Қ. Қойгелдиев.- Астана: Астана 

полиграфия, 2007.- 344 б.- (Мәдени мұра).  

 

Қазақ ұлт- азаттық қозғалысы. Т. 7. Бейуақ: Тарихи құжаттар ізімен / Т. 

Жұртбай; ред. М. Қ. Қойгелдиев.- Алматы: Ел-шежіре, 2007.- 344 бет.- 

(Мәдени мұра).  

 

Қазақ ұлт- азаттық қозғалысы. Көп томдық. Т. 8. Ұлығ Түркістан / ред. 

М. Қ. Қойгелдиев.- Алматы: Ел-шежіре, 2008.- 368 бет.- (Мәдени мұра).  

 

Қазақ ұлт- азаттық қозғалысы. Көп томдық= Потомки Кенесары в 

архивных документах. Т. 9. Кенесары ұрпақтары мұрағат құжаттарында: 

Құжаттар мен материалдар жинағы / ред. М. Қ. Қойгелдиев.- Алматы: Ел-

шежіре, 2008.- 336 бет.- (Мәдени мұра).  

 



Қазақ ұлт- азаттық қозғалысы. Көп томдық. Т. 10. Тұтас Түркістан 
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