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(25.03.1866ж.-27.09.1937ж.)



ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 

ғасырдың басында қазақ халқының 

бақытты келешегі, ұлттық тәуелсіздігі 

үшін күресуші үлкен зиялы топ 

қалыптасты. Солардың бірі көрнекті 

қоғам және мемлекет қайраткері, ғұлама 

ғалым, публицист, ұлт-азаттық және 

Алаш қозғалысының  жетекшісі, 

қазақтың тұңғыш саяси партиясын 

ұйымдастырушы,  Алашорда үкіметінің 

төрағасы болған Әлихан 

Нұрмұхамедұлы Бөкейханов.



Әлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкейханов 1866 жылы 25 

наурызда (кейбір деректерде 3 

наурыз деп айтылады) бұрынғы 

Семей облысы, Қарқаралы уезінің 

Тоқырауын болысының 7-ші 

аулында дүниеге келген. Әлихан 

Бөкейханов Орта жүз ханы 

Бөкейдің ұрпағы. 



Әлиханды әкесі тоғыз жасында 

Қарқаралыға жергілікті молданың 

қолына оқуға береді, кейіннен ол  үш 

сыныпты бастауыш мектепте білім 

алады. Оны бітіргеннен кейін 1879-1886 

жылдары Қарқаралы қаласындағы 

қазақ балаларына арналған мектепте 

оқиды. 1886-1890 жылдары Омбыдағы 

техникалық училищеде оқып оны 

«техник» мамандығы бойынша бітіріп 

шығады. 1890-1894 жылары Санкт-

Петербургтегі Орман институтының 

экономика факультетінде оқиды. 



Әлихан Бөкейханов жандармерия 

басқармасының назарына алғаш рет 

студенттік  жылдары-ақ ілігіп, «саяси 

сенімсіздердің қара тізіміне алынады». 

Ол институтты бітіргеннен кейін Омбы 

қаласындағы орман шаруашылығы 

училищесінде оқытушы. 

«Степной Край» газетінде қызметкер 

болып жұмыс істейді.



«Степной край» газеті (1899)



Орыстың императорлық география қоғамы Батыс-Сібір 

бөлімінің 25 жылдығына арналған салтанатты жиыннан 

кейін. Бірінші қатарда солдан оңға қарай төртінші болып 

отырған - Ә.Н.Бөкейхан. Омбы. 1902 жыл.



Ағартушы. Педагог



«Халық бостандығы» партиясының парламенттік тобы
«Халыққа - халық өкілдерінен» атты Выборг үндеуіне қол 
қойғаннан кейін. Оңнан солға қарай үшінші - Ә.Бөкейхан. Териоки 
мекені, Выборг (Финляндия). Шілде, 1906 жыл.



Әлихан Бөкейхан. І Думаның Семей облысы 

қазақтарынан сайланған депутаты. Омбы. 1906 жыл.



1906 жылы Ә.Бөкейхан редакторы
болған, Омбыдан шыққан «Омичъ» және
«Иртышъ» газеттері.



Әлихан Бөкейхановтың 
жетекшілігімен 1917 жылы шілдеде 1 
жалпықазақ съезі өткізілді, сондай-ақ, 
«Алаш» партиясы құрылды. Әлихан 
Бөкейханов  1917 жылдың күзі мен 
қысында мемлекетті бостандыққа 
жеткізудің түрлі жолдарын қарастырды. 
Сонымен қатар  Әлихан Бөкейханов 
және Ахмет Байтұрсынов бастаған бір 
топ қайраткерлердің ұсынысы мен 
ұйымдастыруы бойынша 1917 жылы 5-
13 желтоқсанда Орынбор қаласында 
қазақ мемлекеттігі туралы мәселе 
қараған жалпы қазақ съезі болып өтті.



Алашорда ұлттық территориялық 
автономиясының жетекшілері 

Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, 
Міржақып Дулат. Оренбург, 1913 жыл.



1916 ж.



Кеңес билігі тұсында  ол туған 

халқы үшін белсенді қызметтен бас 

тартқан емес. 1920 жылы Қазақ 

АКСР-і Егіншілік халық 

комиссариаты коллегиясының 

мүшесі, 1922 жылы ұлттар істері 

жөніндегі Халық комиссариаты 

(Мәскеу қаласы) жанындағы 

Орталық баспаның ғылыми 

қызметкері, 1926-27 жылдары Ресей 

Ғылым Академиясының ғылыми 

қызметкері болды.  



Алаштық интеллигенция, Семей, 1918 жыл



Алашорда мүшелері. Үшінші қатарда отырғандар: 
солдан оңға қарай бірінші - Ахмет Байтұрсынұлы, бір 
кісіден кейін Алашорда төрағасы - Әлихан Бөкейхан. 
Cемей, 1918 жыл. Сурет Сұлтан Хан Аққұлының 
жинағынан алынды.



Әдебиетші. Аудармашы. 

Ғалым



Біз бай, білімді, әрі күшті 

болуымыз керек. Бай болу 

үшін – кәсіп, білімді    болу 

үшін – оқу керек. Ал күшті 

болу үшін – бірлік керек

Ә. Бөкейханов





Әлихан Нұрмұхамедұлы 

бастаған ұлттық зиялылар 

буыны қазақ қоғамына 

ағартушылық идеясын жаюшы, 

сол арқылы оны жаңа сапа және 

сатыға көтерген буын болды 

М. Қойгелді



Саяси және қоғам қайраткері



Байлық түбі – ақыл һәм 

қол ұсталығы. Осы екеуі 

қосылмай адам баласы 

қазынаға жарымайды. Ақыл 

да, ұсталық та оқумен, 

істеумен жүре ұлғаяды

Ә. Бөкейханов



Әлихан Бөкейханов жиені Ескендірмен





Әлихан Бөкейхан өзінің үйінде.

1937 жыл, Мәскеу қаласы.



Ату жазасы алдындағы Әлихан 

Бөкейхан. Мәскеу, 1937 жыл.



Ә. Бөкейханның еңбектері



Әлихан Бөкейхан 

шығармаларының 9 томдық толық жинағы



Әлиханның қазақ еліне 

істеген тарихи қызметі: әдеби 

тіл тууына себеп болды

Қ. Кемеңгерұлы









Әлихан Нұрмұхамедұлы жаңа 

тарихи жағдайда қазақ ұлттық 

мемлекеттігін жаңғырту ісін 

теориялық және практикалық 

тұрғыдан қолға алып, заман 

сұранысына лайық өлшеусіз көп 

жұмыс атқарған тұлға

М.Қойгелді





Әлихан  Нұрмұхамедұлының  

қажырлы еңбегінің арқасында 

қазақ азаттық қозғалысы заман 

сұранысына лайық  деңгейге 

көтерілді. Ұлт тарихындағы 

бағдарламалық мақсатты көздеген 

тұңғыш саяси партия - «Алаш» 

өмірге келді, ұлттық мемлекеттік 

идеясын іске асыруды көздеген 

Алашорда үкіметі құрылды

М. Қойгелді

























Ә. Бөкейхан – теңдік туын көтерген Алаш көсемі





Дулатов, Байтұрсынов, Бөкейханов,

Білемін бұл үш ердің айтпай жайын,

Кешегі қара күнде болмап па еді, 

Бірі –Күн, Бірі-Шолпан, Бірі –Айым.

Солардан басқа кеше кім бар еді,

Қазақ үшін шам қылған жүрек майын?

С. Торайғыров
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