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Әдебиеттер тізімініңде қазақ хандығының тарихы және саяси жағдайы, қоғамдағы
қарым-қатынасы жөніндегі мәліметтер ұсынылды.

Ақпарат көздері білім салалары бойынша алфавиттік тәртіппен орналасқан.Ұсынылған
әдебиеттер кітапхананың қорынан.

В рекомендательном списке представлены материалы по истории образования Казахского
ханства, династии казахских ханов, о политических деятелях и отношениях того времени в
обществе.

Источники расположены в алфавитном порядке. Список книг  и статей отражает книжный
фонд библиотеки АРГУ им. К. Жубанова.



Қазақхалқы — тамырынжетіқабатжерастынажіберген
алыпбәйтеректейөзегінғасырлартереңінетартып, осынау
қасиеттіұлыдаласынантабанаудармай, дауылдармен
алысып, тағдырыменқарысып, өсіп -өркендепкеле
жатқанбайырғыхалық.

Н.Назарбаев

Қазақ хандығы құрылуының этникалық, экономикалық және саяси алғы шарттары. Шығыс
Дешті Қыпшақ жерін, қазіргі Қазақстанды ерте замандардан этникалық бірлігі жақын, туыстас
тайпалар мен тайпа-халықтар мекендеді. Бір этникалық бірлік болып қалыптасқан қазақ
халқының көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығына негізделген, егіншілігі мен
қолөнері бар, саяси, мәдени, сауда ортадықтары қызметтерін атқарған қалалары, қала мәдениеті
дамыған ортақ тұрмыс - тіршілігі болды. ХІІІ-ХҮ ғғ. Қазақстан жеріндегі халықтың шаруашылық
байланыстары мен тұтастығы артты.

ХҮ ғасыр ортасында жаңа мемлекетті құру үшін тиімді жағдайлар қалыптасты. Әбілқайыр
хандығын ішкі тартыстар жайлап, хандық ыдырау алдында тұрды. 1457 жылы Ә. хан әскерлеріне
қалмақтар күйрете соққы берді.

Құрамында Жетісу қазақтары бар Моғолыстан хандағы да саяси қиын жағдайда еді.
Ондағы Есенбұға ханның орталық билігі әлсіз болатын. Бірқатар тайпа бектері жеке биліктерін
сақтаса, басқалары көрші мемлекеттерге кетіп қалды. Жетісу қазақтарының Арқа қазақтары мен
бірігуіне жағдай туды.

1457–59 жж. қазақтар қолдаған Керей мен Жәнібек сұлтандар Әбілқайыр ханнан алыстап,
Моғолстанның шекаралық аймақтарына ауа көшті. Көшіп кеткендер Шу алқабы және
Қордайдағы Қозыбасы жайылымына орналасты. Қалмақтардан жеңілген Әбіл қайыр хан
мемлекеттік басқаруды қалпына келтіру үшін жаңа, қосымша салықтар мен міндеткерліктерді
жариялаған. Бұған наразы болған қатардағы көшпелілер хан саясатына қарсы шыққан Керей мен
Жәнібекке қолдау көрсеткен. Керей мен Жәнібек сұлтандар өздерінің ба тыл қимылымен Қазақ
хандығының құрылуын және қазақ халқының бірігуін тездетті. Сол себепті, олардың қазақ



тарихынан алатын орны құрметті. Керей мен Жәнібек сұлтандардың қол астындағы халықты
«өзбек- қазақ», «қазақ» деп атады.

Керей мен Жәнібек сұлтандарды Есенбұға хан әуелі өзінің қол астына көшіп келген
билеушілер ретінде танығысы келді. Алайда, көшіп келушілердің көптігі және олардың Жетісу
қазақтарымен ынтымағы жаңадан құрылған саяси ортаны тез арада тәуелсіз бірлікке
айналдырды. Хандыққа Керей (ұлы хан) мен Жәнібек (кіші хан) сайланды. Қазақ хандығының
жариялану жылын ортағасырлық тарихшы М. Х. Дулат 1465 ж. деп көрсеткен.

«Празднование 550-летия Казахского ханства очень нужно для нас,
особенно для молодежи. Нужно исследовать нашу историю,
повышать знание народа о ней. Мы обрели независимость
в непростое время, прошли через трудности. Теперь, с улучшением
положения, нам следует уделять внимание истории, духовной
составляющей. Независимость страны начинается с внутреннего
настроения народа, с его отношения друг к другу. Это следует
помнить. У казахов есть пословица: «Если четверо вместе –
придет благоденствие, если шестероврозь-потеряют все».

Н.А.Назарбаев

Казахское ханство (Қазақхандығы) — казахское государство на территории современного
Казахстана и сопредельных с ним государств (1465 — 1847), образовавшееся в процессе распада
Золотой Орды в 1465 году.При Касым-хане ханство достигло наивысшего расцвета. После его
смерти началась гражданская война, но уже при Хак-Назар-хане ханство было восстановлено в
прежних границах.В XV—XVI веках, в результате сопротивления внешней агрессии ханство
разделилось на жузы — Старший (Улыжуз), Средний (Орта жуз) и Младший (Киши жуз).При
султане Абылае три жуза признали его ханом Казахского ханства. После его смерти ханство
вновь распалось на жузы, но уже хан Кенесары был провозглашен общеказахским ханом
восстановленного Казахского ханства.В 1459 г. султаны Керей и Жанибек откочевали с
подчиненными им племенами из государства кочевых узбеков хана Абулхаира и обосновались
на территории нынешнего Западного Семиречья, открыв тем самым первую страницу истории
Казахстанакак государства. Благодаря откочевке ханов Жанибека и Керея сформировалось
современное название казахской народности, с конца XV века появился термин «қазақ»
(казах).Духовным центром всегда был Туркестан, а этнополитическим - Улытау. Именно на этой
территории собрались воедино три казахских жуза. В 1841 году у подножья Улытау избран
ханом Кенесары, последний хан казахов, непризнанный Российской империей.
Свою известность и политическую мощь Казахское ханство получило во времена правления
Касым хана.Первым крупным соседним государством, установившим дипломатические
отношения с Казахским ханством, было Московское государство. Произошло это во времена
правления князя Василия III (1505-1533). Еще одной особенностью Казахского ханства в период
правления Касым хана является тот факт, что именно в это время казахи стали известны в
Западной Европе как отдельная этническая общность. Австрийский дипломат Зигмунд
Герберштейн первым среди европейских ученых упоминает казахов в своих «Московских
письменах». Он отмечает, что это свободолюбивый, независимый народ.
При Касым хане был издан первый закон в истории казахов, созданный на основе народных
традиций и народной мудрости. Этот закон - свидетельство справедливости и поэтому носит
название «Касымханныңқасқажолы» («Доблестный путь Касым хана», по другой версии -
«Чистая дорога хана Касыма»).Тем не менее, истоки государственности берут начало в
Тюркском каганате, на стеле в честь Кюль-Тегина высечены слова о защите своего государства,
своей земли, которые остались на века. Мәңгілік ел - основное понятие тюркского государства.



Абылай/Құраст. С.Қарамендин. – Алматы: Дария – Пресс, 1993. – 145 бет.
Дүрбелеңге толы дүб ірлі кезең Абылайдың тапқырлығы мен табандылығы,
ақылдылығы мен алғырлығын танытуына жағдай жасайды. Жинаққа Көкбай
ақынның «Сабалақ», «Төрт төре», «Наурызбай -Фатима» хиссалары енген.
Шығарманың қай -қайсысында болмасын, қазақ мемлекетінің ірге теуіп
қалыптасуындағы, ұлттық мәдениетінің өркендеуіндегі төрелер әулетінің бағасы
беріледі.

Аманжолов К., Равхметов Қ.
Түркі халықтарының тарихы.2 -кітап: XIV ғ-дан XVIII ғ-дың бірінші жаршасына
дейінгі кезең. – Алматы: Білім, 1997. – 288 бет.
Бұл оқу құралда IX - XIII ғасырлардағы Русь және Түркі халықтарының
тарихына қысқаша шолу жасай отырып, Алтын Орданың қоғамдық -саяси
құрылысы (XIII-XV ғ.), Кавказдағы түркі халықтары (XIII -XVIII ғ.), Ақ Орда
мен Көк Орданың ыдырауы және тәуелсіз хандықтардың құрылуы, олардың
Ресеймен қарым-қатынасы (XV-XVIII ғ.-дың бірінші жартысы), Жошы, Шағатай
ұлыстарының ыдырауынан кейінгі Орта және Орталық Азияда құрылған
тәуелсіз мемлекеттер (XV-XVIII ғ.-дың бірінші жартысы)
туралы мәселелер баяндалады.

Артықбаев Ж.О.
Қазақстан тарихы. – Астана: Фолиант, 2003. – 264 бет.
Кітапқа көне замандардан сақталған шежірелер, жазба деректер, археологиялық
және этнографиялық мәліметтер енді.Қазақстан тарихының негізгі, шешуші
кезендерін сипаттау үшін бізідін қоғамтану ғылымдарында алғашқы рет қазақ
шежіресі пайдаланылды. Сонымен қатар, автор өзінің этнологиялық
дайындығын тарихи материалдарды сұрыптау мен жүйелеуде, талдауда оңтайлы
қолданды.

Ахмет А.
Қаратай хан. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2007. – 176 бет.
XVII-XIX ғасырлардағы аты белгілі тарихи тұлғалар қатарында халқына
қалтқысыз қызмет еткен, патшалық Ресейдің отарлау саясатына ашық қарсы
шығып, қолына қару алып күрескен, қазақ мемлекттігін сақтауға тырысқан
соңғы хандардың бірі – Қаратй хан Нұралы хан ұлы (1771 -1826). Сондай-ақ
кітапта Қазақстанның батыс аймағында соңғы үш ғасыр бойы толассыз өрбіген
ұлт-азаттық қозғалыстың сабақтастығы тың мұрағаттық деректермен
толықтырылып, жаңа қырынаң сөз болады.

Әбжанов Х.
Қазақстан : тарих, тіл, ұлт. – астана: «Ана тіл – Ата тарих» баспа –зерттеу
орталығы ЖШС., - 2007. – 272 бет.
Кітапта Отан тарихының этномәдени қырлары, ондағы ұлт зиялыларының
орны, қазақ тілі мен ономастикасының мәселеллері зерделенген.
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Әміржанұлы А.
Алашқа аты жайылған Төремұрат: тарихи -ғұмырнамалық хикаят. – Алматы:
«Арыс», 2005. – 256 бет.
Бұл кітапта ХІХ ғасырда өмір сүріп, патша отаршыларына қарсы күрескен,
атағы Атырау-Жем-Маңғыстау және Қаразым өңіріне кеңінен мәлім болған
халық батыры Төремұ рат Тайлыбекұлы туралы өлкетанушы-тарихшының
соңғы 21 жыл бойына жазған еңбектері топтастырылған. Сонымен бірге,
батырмен тізе қоса отырып, халық қамы үшін күрескен Өтен, Нарынбай және
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тарихи ескерткіш мұрасы. Авторы Үндістанда Ұлы моғол мемлекетінің (1526 -
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алғашқы адамдар тасты және металды игерген дәуірлердің мәдени
ескерткіштерін зерделеу, сараптау барысы көрсеткеніндей, олардың даму
жолы бес кезеңге бөлінеді.
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Бозымов Қ.,Орамах Ж.
Жәңгір хан – реформатор: Ғылыми басылым – Орал-Ақтөбе,2011. -200 бет.
Бұл еңбекте Бөкей хандығының құрылуының себептері мен Жәңгір ханның
билікке келгеннен кейін жүргізген саяси, әлеуметтік -экономикалық және
мәдени-ағарту өркенниетілік бағыттағы реформалары туралы деректер мен
әдебиеттерге сүйеніп жазылған. Еңбекте Бөкей мен Жәңгірдің адами -тұлғалық
жақтары кеңінен көрсетілген.

Галиев А.
Керей мен Жәнібек. Тарих, тұлға, уақыт. – Алматы: «Аруна» баспасы, 2004. – 92
бет.
«Аруна» баспасы «Шығыстың ұлылары» деген топтаманың жалғасын ұсынады.
«Керей мен Жәнібек» осы топтамаға енген кітаптардың бірі. Қазақ және орыс
тілдерінде жазылған бұл көркем суретті туындыда Қазақ хандығының негізін
қалаған екі хан Керей мен Жәнібектің өм ір жолы суреттелген.

Гумилев Л.Н.
Көне түріктер: көпшілік оқырман қауымға арналған. – Алматы: Білім, 1994. –
480 бет.
Белгілі ғалым – тари хшы, этнограф, тарих ғылымының докторы Л.Н. Гумилев
кітабында ежелгі түріктердің қуатты мемлекеті – түрік - қағанатының туу, даму
және құлау жолын зерттеп , тарихи проблемал ардың кең көлемді мәселелеріне;

түріктердің саяси өміріне, тұрмыс ы мен дініні, мәдениетіне және орталық
Азия көшпелерінің екі дәуір – ежелгі заман, орта ғасыр заманы тоғысар кездег і
географиялық қоныс- өзгерістеріне көп көңіл бөлген.

Гумилев Л.Н.
Хұндар. Орыс тілінен ауд. Ә. Жұмабаев, П. Бейсенов. – Алматы: Қазақстан,
1998. – 528бет.
Лев Николаевич Гумилевтің оқырмандар назарына ұсынылып отырған «Хұндар»
мен «Хұндар Қытайда» кітабы оның «Дала» трилогиясың бірінші бөлімі болып
табылады. Автордың екінші кітабы – «Көне түріктер» (1994), үшінші кітабы –
«Қиял патшалығын іздеу» (1992) қазақ тілінд басылып шыққанына қарамастан
ол кітаптар оқырман қауым арасына тез таралып кеткен еді. Көне Шығыстың
байырғы халықтарының бірі және біргейі де болып есептелетін хұндар өзінің
пәрменді  тарихи тіршілігімен Еуразия
құрлығын мекендеген халықтар өмірі не орасан зор ықпал еткен.

Древний Отрар: Альбом-книга/Сост. Ж.Нускабайулы, О.Жанибек. – Алматы:
Рауан. 1997. – 176 с.
В альбоме-книге представлен богато иллюстрированный материал об Отраре –
историческом памятнике средневекового Казахстана, в основном собранный
музеем «Древний Отрар».

Бозымов Қ.,Орамах Ж.
Жәңгір хан – реформатор: Ғылыми басылым – Орал-Ақтөбе,2011. -200 бет.
Бұл еңбекте Бөкей хандығының құрылуының себептері мен Жәңгір ханның
билікке келгеннен кейін жүргізген саяси, әлеуметтік -экономикалық және
мәдени-ағарту өркенниетілік бағыттағы реформалары туралы деректер мен
әдебиеттерге сүйеніп жазылған. Еңбекте Бөкей мен Жәңгірдің адами -тұлғалық
жақтары кеңінен көрсетілген.

Галиев А.
Керей мен Жәнібек. Тарих, тұлға, уақыт. – Алматы: «Аруна» баспасы, 2004. – 92
бет.
«Аруна» баспасы «Шығыстың ұлылары» деген топтаманың жалғасын ұсынады.
«Керей мен Жәнібек» осы топтамаға енген кітаптардың бірі. Қазақ және орыс
тілдерінде жазылған бұл көркем суретті туындыда Қазақ хандығының негізін
қалаған екі хан Керей мен Жәнібектің өм ір жолы суреттелген.
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түріктердің саяси өміріне, тұрмыс ы мен дініні, мәдениетіне және орталық
Азия көшпелерінің екі дәуір – ежелгі заман, орта ғасыр заманы тоғысар кездег і
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Древний Казахстан. – Алматы: Издателство «Аруна», 2004. – 224с.
Книга «Древний казахстан» познакомит с историей предков, живших на
казахской земле. Это своеобразное путешествие по следам исторических
событий, начиная с древних времен до наших дней.

Ежелгі Қазақстан. – Алматы: «Аруна» баспасы, 2009. – 224 бет.
Бұл кітап өзінің ата -бабаларының басынан өкізген шынайы тарихымен
таныстырады. Сөйтіп туған елінде ежелгі дәуірлерден бастап бүгінгі күнге
дейін болған оқиғалардың ізімен саяхатқа шыққандай әсерге бөленесің, мол
мағлұмат аласыңдар.

Жарас мерген Пұсырмаұлы: Шектінің батыр мергені Жарас Пұсырманұлының
(1688-1774ж.ж.) туғанына 320 жыл толуына арналады. – Ақтөбе, 2008. – 398
бет.
Бұл кітапта ХVII ғасырдың аяғы ХVIIІ ғасырдың орта шенінде ғұмыр кешкен
тарихи тұлға Жарас мерген Пұсырманұлы туралы тарихи деректер мен әлсана -
аңыздар жинақталған.  Жарас мерген өмір сүрген дәуір тыныс «Жалғыз оқ»
тарихи-деректі повесінде жан- жақты баяндалған.
Бүгінде бір рулы ел болған Жарас ата ұрпақтары естеліктері және ата есімін ел
жадында қалдыру мақсатындағы атқарылған жұмыстар, өсіп -өркен жайған
ұрпақтар шежіресі келтірілген.

Жұмашев Т.
Қарадан шыққан хан. – Қызылорда: «Тұмар», 2006. – 56 бет.
Бұл туындыда ХІХ ғасырда қазақ халқының азаттығы мен тәуелсіздігі
жолында теңдессіз ерлік көрсеткен батыр, көріпкел әулие, ел бірлігін сақтауға
ұмтылған Бекмырза хан туралы әңгіме болады.

Закирьянов Қ.
Шыңғысханның түркілік ғұмырнамасы. Қазіргі заман қазақтарының киелі
аңызы: құжаттамалық зерттеу. – Алматы: «Жібек жолы» баспасы, 2009. – 282
бет.
Бұл кітап Кеңестік империяның құрамында болған және Ресей
империясының отарлау саясаты кезеңінде ашылып айтылмаған,
әділетсіздікпен ұмыттырылған қазақ халқының ұлы тарихына арналады. Ос ы
еңбекте жоғарғы палеолит дәуірінен бастап, Шыңғысхан сынды тарихи
тұлғалардың басқаруымен ұлы өркениетке қол жеткізген түркі және қазақ
тайпаларының дамуы аясындағы қазақ руларының шығу тегі жан -жақты
сарапталады.
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Касымбаев Ж.К.
Государственные деятели казахских ханств. ХVIII – первой половины XIX вв.
Жангир Хан (1801-1845гг.)Т.4. – Алматы: Наш Мир, 2001. – 352 с.
Настоящая книга посвящена жизни и деятельности Жагира Бокеева, одного из
незауряных личностей в истории казахской феодальной государственности.
Преимущественное внимание уделено таким аспектам, как своеобразие
управления Внутренней ордою, социально-экономические процессы в его эпоху,
окружение хана, обстоятельства его возвышения, специфика политики в
отношении России и т.п.

Кекілбайұлы Ә.
Шандоз: Деректі-тарихи баян. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2004. – 360 бет.
Көрнекті жазушы -ойшыл Әбіш Кеілбайұлының қазақтың ұлт -азаттық
қозғалсысы жайлы жазылған жаңа деркті -тарихи баяны күрескер ақынның 200
жылдығы қарсыңында дүниеге келген сүбелі еңбек болғандықтан «Махамбет
әлемі» сериясына енгізіліп отыр.

Көмеков Б.
Мөде қаған. Тарих, тұлға, уақыт/ Көмеков Б., Кәрібаев Б. – Алматы: «Аруна»
баспасы, 2003. – 96 бет.
«Мөде қаған» – «Шығыстың ұлылары» деген топтамаға енген алғашқы
кітаптардың бірі. Қазақ және орыс тілдерінде жазылған бұл көркем суретті
туындыда көшпенділер империясын құрған атақты тұлға Мөде қағанның өмірі
мен сол дәуірдегі тарихи оқиғалар баяндалады.
Көмеков Б.

Мұхаммед Хайдар Дулат. Тарих, тұлға, уақыт/ Көмеков Б., Кәрібаев Б. –
Алматы: «Аруна» баспасы, 2004. – 96 бет.
Қазақ және орыс тілдерінде жазылған бұл көркем суретті туындыда сегіз
қырлы, бір сырлы атанған кемеңгер дана және дарынды қолбасшы Мухаммед
Хайдар Дулаттың өмір жолы суреттелген.

Қазақ көтерілістері және азаттық мұраты. – Алматы: ТОО «Print-S», 2012. –
224 бет.
Жинақ қазақ көтерілістерінің құбылысы мен жұмбағын, тағылымы мен
қорытындыларын, қозғаушы күштері мен басшыларын ғылыми, теориялық -
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ғасырлардағы қазақ даласын дүбірлеткен көтерілістердің қайнар көзі,
дәуірлері, қатысушылардың құрамы, көздеген мақсат -мұраты, бүгінгі азаттық
идеясымен үндестігі дәйектелген.
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Қазақ хандығы. 2 бөлім. – Алматы: «Аруна» баспасы, 2009. – 224 бет.
Қазақ және орыс тілдерінде жазылған бұл көркем суретті туындыда Орталық
Азиядағы XV- XIX ғасырлар аралығындағы қоғамдық -саяси жағдай, тарихи
тұлғалардың өмір жолдары мен атқарған істері қызғылықты баяндалған.

Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері: 1 том: Өтеміс қажы Шыңғыс -
Наме/ М.К.Әбусейітова (Торайым). - Алматы: Дайк-Пресс, 2005. - 400 б.
Кітап Өтеміс қажы ибн Маулана Мұхаммед Достының XVI ғасырда жазған
түркі тілдес тарихи «Шыңғыс -наме» шығармасының қазақ тіліндегі алғашқы
басылымы болып табылады. Дешті Қыпшақ көшпенділерінің XIV ғасырдағы
саяси тарихы, әлеуметтік-экономикалық өмірі туралы баяндайтын басылым
Қазақстанның Орталық Азияның, Еділ бойы мен Сібірдің орта ғасырлық
тарихының деректану саласына қомақты үлес болып қосылады.

Қазақстантарихытуралытүркідеректемелері : 2 том. Көнетүрікбітіктастары мен
ескерткіштері (Орхон, Енисей, Талас)/ Ред. Б.Базылхан. - Алматы: Дайк-Пресс,
2005. - 252 бет.
Бұл еңбекте түрік дәуірінің бітіктастары мен ескерткіштері Енисей, Орхон,
Талас аумақтары бойынша жинақталып, зерттелген. Көне түрік бітіктастары
мен ескерткіштері Түрік Елінің мәдениеті мен тарихы, түріктердің мемлекеттігі
туралы ақпарат беретін ерекше жазба ескерткіштер болып табылады .
Калиева К.С.

Тарихнама. – Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2013. – 280 бет.
Оқулықта тарихнаманың негізгі ұғымдық -терминологиялық аппараты, ежелгі
заманнан бастап орта ғасырлардағы, жаңа замандағы тарих ғылымының
білімдері және қазіргі заманғы тарихнама ғылымының дамуының негізгі
бағыттары көрсетілген.

Қалилаханов Т.
Қазақнама . – Алматы: «Абзал-Ай»  баспасы, 2008. – 200бет.
Екі бөлімнен тұратын бұл еңбекте көне түріктер мен қазіргі қазақ халқының
құрамындағы тайпа - рулардың тарихы баяндалған. Автордың көп жылғы
зерттеулеріне негізделген қазақ тарихына қатысты өзіндік сыни көзқарастары,
тарихи- философиялық пайымдары тың зерттелерге мұрындық болады деп
үміттенеміз.
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Қазақ хандығы. 2 бөлім. – Алматы: «Аруна» баспасы, 2009. – 224 бет.
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Құндақбаева Ж.
Кейінгі орта ғасырлар кезеңіндегі Қазақстан тарихы (ХІІІ -ХVІІІ ғ. Алғашқы
жартысы): оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 154 бет.
Оқу құралында орта ғасырлардағы Қазақстан тарихын зерттеу бойынша қол
жеткізілген тарихнамалық ой-пікірлердің соңғы жетістіктері, араб -мұсылман
авторлары шығармаларының үзінділер берілген . Кейінгі орта ғасырлардағы
Қазақстан тарихына қатысты әлі күнге дейін шешімін таппай келе жатқан
мәселелер тарихнамалық тұрғыдан ұсынылған.

Ликеров И.А.
Қазақстан : Еуразия даласы этностарының қысқаша тарихы. – Көкшетау:
«Келешек-2030», 2008. – 288 бет.
Бұл жинақта теориялық, экономикалық өрілістер берілмейді, тек Ұлы даланың
ұлан-ғасыр кеңістігінде және уақыт өлшемі ішінде өткен оқиғалар тізбегінің
біртұтас көрінісін қалыптастыруға мүмкіндік беретін өзіндік панорама
жасалады.

Мұқаметханұлы Н.
Қазақ тарихының өзекті мәселелері: Монографиялық зерттеу. – Павлодар:
«Brand Print», 2010. – 311 бет.
Оқырмандарға ұсынылып отырған зерттеу жұмысында, қазіргі отан
тарихындағы ең өзекті мәселелер қарастырылған. Қазақ халқы және
мемлекетінің бастау көздері және оған қатысты кейбір тарихшылардың қате
көзқарасына жүргізген ғылыми дискуссиялар, қазақ тарихына қатысты қытай
деректеріне сипаттамалық анықтамалар, орта ғасырдағы Орталық Азия мен
Қытай арасындағы қарым - қатынастар және тарихтану, деректану, мәдеиетану
және тарих философия ғылымдарының әдістемелерімен терең зерделенген.

Мұқтар Ә.
Тарих тұңғиығындағы тұлғалар. –Алматы: Арыс, 2008. – 240 бет.
Жинақтағы әрбір ғылыми мақала нақты кейіпкерлер туралы ойыңызға ой
қосып, жаңа түсінікпен қарауға әсер етері анық. Хан-сұлтандардың өзара
қарым-қатынасы, Кенесары, Қаратай Нұралыұлы, Қайыпқали сұлтан т.б.
қайраткерлер әлі күнге дейін әділ бағасын ала алмай келе жатқаны ашық
көрсетіледі. Тіптен бұрын -соңды зерттелмей келген Арынғазы Әбілғазыұлы
жайлы тың мағлұматтар ұсы нады.
Мурад А.

Дешті қыпшақ даласының жусаны../ Ауд. М.Ақдәулетұлы. – Ақтөбе, 2011. –
264 бет.
Ата-бабаларымыз алыс сапарға аттанарда мойынына бір шымшым жусан
салынған тері тұмарды жақсылыққа ырымдап тағыпты. Жанды жебер қуатым
деп сенгені. Дала перзенті үшін жусан иісінен қастерлі, жанына одан жақын иіс
болмаған. Бұл кітап біздің қыпшақ -половец халқын бөлшек -бөлшек боп
бөлініп, тағдыр тепкінінен жарық дүниеге тарыша шашылып кеткен халықты
өз діліне, өзінің оты әлдеқашан суып қалған ошағына қайта оралуға шақырады.
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Райымбек: Ұжымдық жинақ. – Астана: Елорда, 2005. – 344 бет.
Райымбек – батыр әрі әулие адам. Батырлардың батыры. Мың сан сарбазды
соңынан ерткен, қаһармандықтың жеке үлгісін талай рет жекпе -жекте танытқан
қолбасшы. Халқын іргесі сөгілм ейтіндей, бірлігі бұзылмайтындай етіп берік
топтастырған дангөй басшы. Жауына қатал, досына адал. Қазағы үшін өзін
құрбан етер отаншыл.
Бұл кітаптан үш ғасырдың үйлесімді үнін, жыры мен сырын ұғасыз, кешегіге
бүгіннің биігінен қарайсыз.

Тарихы терең Түркістан. – Алматы: «Білім», 2000. – 200 бет.
«Ер түріктің бесігі, екі дүниенің есігі» болып, екінші Мекке атанған Түркістан
қаласының 1500 жылдық мерейтойына арналған бұл кітап Елбасы Н.Назарбаевтың
құттықтауы енген «Лебіздер» және ғылыми мақалалар қамты лған «Ғасырлар сыр
шертеді» атты екі бөлімнен тұрады.
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Аяған. – астана, 2008. – 209 бет.
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институтының дәстүрлі түрде шығып тұратын ғылыми бюллетенінің алғашқы
саны тәуелсіз Қазақстан тарихын зерттеудің өзекті мәселелеріне арналған.
Ұсынылп отырған ғылыми жинаққа Отан тарихының тәуелсіздік жылдарындағы
тарихын зерттеудің теориялық -методологиялық мәселелері, этномәдени даму мен
тарихтағы ұлт зияларының жетекші орны және басқа да тақырыптар зерделенген
ғылыми еңбектер еніп отыр.
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тарихының белгілі бір кезеңінен бағалы да нақты деректер беретін бұл жинақтың
маман зерттеушілермен бірге төл тарихын тануға ұмтылған кез келген
оқырманның қолынан түспес құнды кітабы болары анық. Жинақтын тағы бір
артықшылығы тү пнұсқа дереккөздерінің қаз -қалпында ксерокөшірмеге түсіріліп,
оқырмандарға ұсынылуында деп білеміз.

Тюркские народы: Энциклопедический справочник./ Гл.ред. Б.Г. Аяган. - Алматы:
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культурно-этнографический аспект, дается обзор географического положения,
современного экономико-политического развития. Книга снабжена богатым
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құрбан етер отаншыл.
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Тілеу батыр. Тарихи-танымдық жинақ / Құрас. Қ.Елеусізұлы. – Алматы: Жазушы,
2007.м – 160 бет.
Қазақ тарихындағы қастерлі есімдердің бірі Тілеу Айтұлы – төрелігін айтқан би,
қолына ту ұстаған батыр, дарқан ойлы дана адам. Еліміздің ерекше сынға түскен
сәтінде – Сайрам соғысында ( 1681-1684 ж.ж.) қолынң қару алып қаһарлы
жаудың бетін қайтарып, қас батырларша майдан даласында қаза тапқан оның
айбында тұлғасы ұлтқа үлгі, жұртқа ұлағат.

Хасанаева Л.М.
Қазақстанда ұлттық мемлекеттілік идеясын жүзеге асыру шаралары (ХХ
ғасырдың алғашқы ширегі): оқу құралы. – Алматы; Қазақ университеті, 2009. –
122 бет.
Оқу құралында ХХ ғасырдың басындағы саяси элитаның ұлттық
мемлекеттілікті жаңғырту барысындағы идеялық күресі қарастырылған.
Қазақстан тәуелсіз ел дәрежесінде болғандықтан тарихи қайта зерттеулер
мүмкіндігі туды.

Шәлекенов У.Х.
Қазақ өркениеті. – Алматы: Қазақ университеті,2009. – 316 бет.
Бұл кітапта ежелден қазақ халқының отырықшы өркениеті болғаны және оның
эволюциялық дамуы тарихи деректер негізінде сәулеленген. Монографияда
қазақ этнонимі мен этимологиясы, оның жүздерге бөлінуі, ежелгі қазақ
мемлекетінің келіп шығуы мен кешенді шаруашыл ығы, заттай және рухани
мәдениеттері туралы мәселелер тарих ғылымының кейінгі жылдардағы
жетістіктері деңгейінде жаңа көзқараспен жазылған.
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