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КІРІСПЕ
Ќазаќ тілініѕ топонимика саласы жекелеген аймаќтардыѕ жер-су аттарын зерттеу кезеѕін аяќтап, тереѕ теориялыќ немесе жалпыќазаќстандыќ
ауќымды мəселелерді ќарастыруды ќолєа алды. Ќазіргі кездегі кешенді
зерттеу жўмыстарына топонимикалыќ атлас жасау, жер-су аттарыныѕ
этимологиялыќ сґздігін ќўрастыру, ќазаќ топонимдерініѕ типтік
ерекшеліктерін аныќтау тəрізді кґлемді істер жатады. Солардыѕ бірі
ќазаќ топонимдерін тїгел ќамтитын сґзжасамдыќ типтерді аныќтап,
їлгілерін жасау болып табылады.
Бїгінде топонимдер еліміздіѕ тыныс-тіршілігіне ќажетті баєыт-баєдар
беретін таѕбалыќ ќызметінен басќа їлкен ќоєамдыќ-саяси маѕызєа ие
болып, ўлттыќ, танымдыќ сипаттары алдыѕєы орынєа шыќты. Ґйткені
жер-су аттары адамзат ќоєамында єана пайда болып, ґмір сїріп, ќызмет
ететіндіктен, сол ќоєамда болып жататын ґзгерістерден тыс ќала алмайды.
Ќазіргі Ќазаќстан ќоєамындаєы ґзгерістердіѕ бір баєыты – мемлекеттік
Тіл саясаты болса, ќазаќ ономастикасы оныѕ ќўрамдас бґлімі ретінде
республикалыќ мəселелер ќатарына жатќызылады.
Республика кґлемінде ґтіп жататын єылыми-практикалыќ конференцияларда кґтеріліп жїргендей, Ќазаќстан топонимикалыќ
кеѕістігін єылыми тўрєыдан реттеу ќажеттілігі айќындала тїсті.
Себебі топонимдерді ауыстыруда, жаѕєыртуда жəне тыѕнан атау жасау кезінде, бейберекеттік пен сауатсыздыќ орын алды. Ол їшін топонимдер жасаудыѕ типологиялыќ модельдерін аныќтап алу ќажеттілігі
туды. Ќазаќстанныѕ топожїйесін реттеу їшін, жер-су аттарыныѕ бїкіл
сґзжасамдыќ їлгілерін аныќтап алу керек жəне сол їлгілерге сїйеніп барып, атауларды ауыстыру, жаѕєырту, тыѕнан жасауєа болады.
Ќазаќ топонимиясы туралы жазылєан єылыми еѕбектер аз емес. Алайда олардыѕ кґбі əр аймаќтыѕ топожїйесін жинаќтау маќсатында орындалєан жўмыстар. Топожїйеміздіѕ ќолданбалылыєы жґнінде жалпы алынып зерттелген еѕбектер кґп емес. Біз ўсынып отырєан ќазаќ жер-су аттарыныѕ сґзжасамдыќ їлгілері, басќаша айтсаќ топонимжасам, ќазаќ
топонимдерін тўтас ќамтитын алєашќы еѕбек болмаќ. Аталмыш еѕбекте
ќазаќ тіліндегі топонимжасамныѕ барлыќ типологиялыќ модельдері ќамтылды. Атап айтќанда, сґзжасамныѕ лексика-семантикалыќ тəсілі арќылы жасалєан тїбір топонимдердіѕ, аналитика-семантикалыќ тəсілі арќылы жасалєан кїрделі топонимдердіѕ, синтетика-семантикалыќ тəсілі арќылы жасалєан туынды топонимдердіѕ барлыќ типтік модельдері ўсынылды.
Сґздіктіѕ жер-су аттарын ауыстырудаєы ќолданбалылыќ маѕызы
ерекше болмаќ. Кітапта кґрсетілген тїбір топонимдер, біріккен, кіріккен
атаулар, ќосымша арќылы жасалєан туынды топонимдер жер-су аттарын
ауыстыруда таптырмас їлгі ќызметін атќарады. Кез келген аймаќтаєы
ономастикаєа жауапты адам осы сґздікті басшылыќќа ала отырып, елді
мекен, табиєи нысан, тіпті кґше аттарын ауыстыруды дўрыс ўйымдастыра
алады.
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1. ҚАЗАҚ ТОПОНИМДЕРІНІҢ ТИПТІК ҮЛГІЛЕРІН
ЖАСАУДЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ
1.1 Топонимжасам – сөзжасамның құрамдас бір бөлігі
Тіл білімінде сґзжасам сґз жасайтын фабрика ретінде баєаланады.
Дəлірек айтсаќ: “Сґзжасам тіл білімініѕ басќа салаларыныѕ
ешќайсысы атќара алмайтын ќызметті жїзеге асырады. Ол –
сґзжасамныѕ туынды сґз, жаѕа сґз жасау ќызметі”. [1; 191].
Ќазаќ тілініѕ ќайта ґрлеу кезеѕі басталєаннан бері, еѕ алдымен
терминжасам мəселесі ќауырт кґтерілді. Терминдерді ўлттыќ тілде
сґйлету – уаќыт талабынан туєан жəне əлі де ґзекті болып отырєан
міндет. Бўл салада бірнеше іргелі єылыми еѕбектер жазылды. Терминжасам кірме терминдерді ауыстыруда, жаѕа терминдер тудыруда
сґзжасамдыќ əдіс-тəсілдерге сїйенгені аныќ.
Дəл осы кезден (1990 жылдардан) бастап, ономастикалыќ мəселелер, оныѕ ішінде жер-су аттарын ауыстыру, жаѕєырту, жаѕадан
жасау жўмыстары да, белсенді жїргізілгені белгілі. Алайда егемендіктіѕ екпінімен, буырќанєан сезіммен жасалєан істерде асыєыстыќ, ретсіздік болмай ќоймады. Аќырында ўлттыќ оянудыѕ алєашќы
кезеѕі аяќталып, мемлекеттік тіл мəселесі, ґзініѕ терминдік,
ономастикалыќ салаларымен ќоса, даєдарысќа ўшырады. Кемерінен
асып тґгілген сезімніѕ, эмоцияныѕ ўлы істерге дəрменсіз екені таєы
да аныќталды.
Ўлттыќ оянудыѕ алєашќы сатысында міндетті тїрде болатын
“сезімге бой алдыру” їрдісі ќазір сабасына тїсті. Енді саналы тїрде
салмаќты зерттеулер жїргізу ќажеттілігі туды. Ќазаќ тілін, оныѕ ішінде
ономастикалыќ кеѕістігін де, Гераклдыѕ Авдий ат ќорасын тазалаєаны
сияќты, Кемал Ататїріктіѕ тїрік тілін араб-парсы элементтерінен
аршыєаны сияќты сїзгіден ґткізу міндеті алдымыздан шыќты. Осы
баєытта жасалєан баєдарлама, жоспарларда лексикамызды тазалау ўлттыќ тілде термин жасау, топоним жасау жўмыстарымен ќатар
жїргізілуге тиіс. Єылымєа эмоция мен саясатты араластырмау керек
екені мəлім, біраќ ќазіргі ќазаќ тілініѕ лексикасын “емдеу” їшін саяси
баєдарламалар ќўруєа тура келеді.
Осындай алєышарттар мен талаптардыѕ пісіп жетілуі топонимжасам
деп аталатын тыѕ саланы ашуєа мəжбїр етті. Топонимжасам – терминжасам сияќты сґзжасамныѕ ішінен шыєады.
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1-сызба. Топонимжасамныѕ сґзжасам ішіндегі орны
Əрине, жер-су аттары єасырлар бойы жасалып, лингвомəдени сипатта болып келетіндіктен, тіліміздегі маќал-мəтел, тўраќты тіркес тəрізді
даяр кїйінде жеткен тілдік бірлік, оны тыѕнан жасау ќалай болады деген заѕды сўраќ туады? Қазір ұлттық топожүйемізде тыңнан топоним
жасауға деген зəрулік бар жəне бола береді де. Оны єылыми тўрєыдан
жїйелеп, бір жолєа ќою ќажеттілігі уаќыт ґткен сайын айќындалып
келеді. Негізгі себептер мыналар: Біріншіден, кірме атаулардыѕ орнын басатын топонимдердіѕ табылмауы. Мəселен, ќазіргі кезде Шыєыс
Ќазаќстан облысында ресми тіркелген 20 000 атаудыѕ 3 000-ы славян
тілдерінен енгені аныќталып отыр. Ол 3 000 атаудыѕ бўрынєы тїркілік
немесе моѕєолдыќ тїпнўсќалары ешќайда саќталмаєан. Ґйткені славян тілді атаулардыѕ оларды ыєыстырып шыєарєанына 300 жыл уаќыт
ґтіп кеткен. Енді оларды ќалайша жаѕєырту керек? Тек жаѕа атаулар
жасау арќылы єана. Тыѕ атаулар жасаудыѕ жолын білмегендіктен, атсыз ќалєан нысандарєа Ақмарал, Береке, Бейбітшілік, Махаббат тауы,
Өркениет, Ынталы, Бақыт, Шаттық тəрізді жер бедеріне ќатысы
жоќ атаулар беріле бастады. Бейілсіз байлар мен белгісіз батырлардыѕ
есімдерінен жасалєан антротопонимдер ќаптап кетті. Бўны жаќсы їрдіс
деп атау ќиын. Жер мен су – атымен, затымен ќоса, сол жерді мекендеген
халыќтыѕ байлыєы екенін ескерсек, ондай бейберекеттікке жол беруге
болмайды.
Екіншіден, кезінде “Веда” атты кґне кітаптыѕ тілін тїсінбеген їнділер
сияќты, “Одиссеяныѕ” тілін тїсінбеген гректер сияќты кґне топонимдерді
тїсінбеген ќазіргі ўрпаќ аса ќўнды архитопонимдерді кез келген басќа
атаумен жґнсіз ауыстыруєа кірісті. Мəселен, Катонќараєай ауданындаєы
Парк ойконимі Ұра деген тарихи атауы бола тўра, Ақмарал деп атала бастады. Березовка ойконимін Ошағанды деген тарихи атауын ескермей,
Қайыңды деп атады. Ал Ұра, Ошағанды атаулары сол жердіѕ ерекше
белгілерін айќындап беретін еді: Ұра – тау арасындаєы шўѕќыр жерге
берілген топоним болса, Ошағанды – “малєа жайсыз, ошаєаны кґп” деген
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ескерту беріп тўратын атау. Былайша ќараєанда, ќайыѕ мен ошаєанныѕ
тїбі бір фитоним єой, айырмашылыєы шамалы деуге болады. Алайда,
кґшпелі мал шаруашылыєымен айналысќан ќазаќ ол жер їшін маѕызды
белгі ошаєан деп тапќан. Екі атау да ономастикалыќ концептілерге бай
болып келеді. Осы баєытта кете беретін болсаќ, жер бедерін білдіруге
ќабілетсіз мыѕдаєан атаулар ќолданысќа еніп кетуі мїмкін.
Үшіншіден, ќазаќ халќы ежелден кґшпелі ґмір сїргендіктен,
жер-су аттары ерекше маѕызды факторєа айналєан. Əр атауда ўлттыќ
дїниетаным, психология, салт-дəстїрдіѕ кумулятивті тїрде жинаќталып
жатуы ґз алдына, əр атау жер бедерін ґте жоєарєы дəлдікпен белгілеуді
маќсат еткен. Атау сол жердіѕ ерекше бір белгісін білдірмесе, кґш адасып, мал арып, шаруашылыќ кїйзелуі мїмкін болєан. Мəселен, Бөрілі
топонимі “бўл жер – бґрі жасырынатын бўта-ќараєаны мол, соќпалы
жер” деген ескерту-концептісін білдіріп тўруы ќажет еді. Құлынембес
атауы “оты (ќўлынембес шґбі), суы мол жер, тойынєан ќўлын енесін
ембейді” деген аќпарат-концептісін беріп тўрєаны айќын.
Ал бїгінгі ўрпаќ кґшпелі ґмірді мїлде ўмытќан десе де болады.
Антрополог-єалым А.М.Хазановтыѕ айтуынша «ХХ єасырдыѕ 1920-1930
жылдары Орта Азия мен Ќазаќстан номадтары кїшпен отырыќшылыќ
ґмірге кґшірілген»[2;44]. Отырыќшылыќќа кґшкен соѕ, бїгінгі буын
ґкілдеріндегі кґшпеліге тəн нышандар да жоєалды. Олардыѕ жер-суєа
адам есімдерін, ќайдаєы бір дерексіз ўєым беретін əсіреќызыл сґздерді
ќоя бастаєаны сондыќтан деп ўќќан жґн. Мəселен, їнемі жел соєып,
ќарды ўшырып əкететін, мал тебініне жайлы Қаражер деген ќыстауєа
жаѕа типті мал ќорасы салынєан соѕ, Стандарт деген атау пайда болып, заѕды атауын ыєыстырып шыєарєанын кґзімізбен кґрдік. Біз їшін
кґне, алєашќы топоним ќымбат, ґйткені ол – таза ментальді-когнитивтік
сипаттаєы топоним. Оныѕ їстіне «халыќтыѕ мəдениеті неєўрлым
жўпынылау болса, ол ґзіндік этнографиялыќ бейнесін соєўрлым мол
саќтайды жəне оныѕ жалќы есімдері тўрмыс пен дəстїрге соєўрлым
берік байланєан болып келеді» деген пікір де бар [3; 15].
Топонимжасамныѕ негізгі міндеті ќазаќы атауларды саќтап ќалу єана
емес, єаламдасу кезінде ўлттыќ бейнені танытатындай ўлттыќ топонимдер жасау болып табылады. Ќазаќстан жеке ел болып, тілін ґміріне
арќау етуді алєа ќойып отырєанда, енді осыдан былай сəтсіз жасалєан
атаулардыѕ, кірме атаулардыѕ топожїйемізге енуіне жол беруге болмайды. Еліміздіѕ баєа жетпес ќазыналарыныѕ біріне жататын топонимдерді
ќалай болса солай ќолдану, саудаєа салу орын алып келген болса, ендігі
кезекте белгілі жїйеге енгізіп, дəстїрлі модельдер арќылы саналы тїрде
атаулар жасауєа кґшуге болады демекпіз.
Жалќы есімдердіѕ ішіндегі еѕ маѕыздысы, бетке ўстары антропоним
мен топоним болып отыр. Этноним тарихтан мўраєа ќалєандыќтан, енді
6
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оны реттеуге ќўдіретіміз жетпейді. Адам есімдері мен жер-су аттарындаєы
ўлттыќ ерекшеліктерді саќтап, дамытуымыз керек. Оныѕ ішіндегі бірінші
кезектегісі – жер-су аттары. Өйткені адам өмірі де, есімі де өтпелі, уақытша құбылыс, ал жер – мəңгілік. Бізге мифтік, саяси, ќияли, кґптілді
топонимдер жїйесі керек жоќ, біртектес топонимдер жїйесі керек.
1.2 Зат жəне сөз немесе нысан мен атау арасындағы байланыс
Атаулардыѕ табиєаты туралы біршама дўрыс пікірді Гераклит айтќан
еді: “Əрбір атау ґзі белгілеген заттыѕ табиєатын бейнелейді, затпен тыєыз
байланысты, атауларда заттыѕ мəні ашылады” [4; 49]. Кейін стоиктер,
сонымен бірге, классикалыќ семантикалыќ їшбўрышты ойлап тауып,
зат, зат туралы ой жəне сол ойды білдіретін сґз їшеуініѕ арасындаєы
тыєыз байланысты кґрсетті:
ɫΫɡ

ɡɚɬ

ΡΕɵɦ

Зат – ұғым – сөз ретіндегі орын тəртібін саќтау, мəселен, топонимикада
географиялық нысан – ерекше бір белгі – атау тїрінде кґрініс береді. Ендеше географиялыќ нысанєа жаѕа атау бергенде, осы їлгіні басшылыќќа алып,
оныѕ ерекше бір белгісіне ќарау ќажет болады. Мысалы, Алтай тауыныѕ еѕ
биік шыѕы Мұзтауды кґрші отырєан їш ел бес тїрлі атаєан. Атап айтќанда:
ќазаќтар – Мұзтау (Мұздытау), алтайлар – Қатын бажы(басы) немесе Ақсулы, орыстар – Белуха немесе Катунские столбы тїрлерінде атаєан.
Бўдан їш халыќтыѕ жер-суєа ат берудегі байќампаздыєы, тілдік, уəжділік
жəне логикалыќ ерекшеліктері байќалып тўр (1-сурет).
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1-сурет. Мўзтау (ШЌО)
Мəселен, орыстар таудыѕ аќшаѕќан тїсін жəне ќос діѕгек тəрізді
екі шыѕын байќаса, алтайлар бўл таудан Қатын ґзенініѕ басталатынын жəне бўл мўздаќтан бастау алатын ґзендердіѕ барлыєыныѕ
суы аќ айран тїстес лайлы болатынын ескерген. Ал ќазаќтар бўл
тауды басќа таулардан ажыратып тўрєан бірден-бір белгісін – мəѕгі
мўз жамылєысын атауєа негіз етіп алєан. Ең негізгі белгісін бірінші
болып байқап, атау бергендіктен, Мўзтауды, жалпы Алтайды
ежелден түркілер(қазақтар) мекендеген деген тұжырым жасауға
толық құқығымыз бар.
Зат пен сґздіѕ арасындаєы ґзгерістіѕ екі тїрі де жалќы есімдерде
айна ќатесіз ќайталанады. Бўдан біздіѕ таќырыбымызєа байланысты екі
ќорытынды шыєады:
1) Зат (табиєи нысан) ґзгеріп кеткенніѕ ґзінде, саќталып ќалєан сөзді
(атауды) зерттеу арќылы, бастапќы нўсќасын ќалпына келтіруге болады;
керісінше, ґзгеріске тїспеген кез келген затты (табиєи нысанды) зерттеу арќылы, оныѕ бўрынєы, жоєалып кеткен сөзін (атауын) аныќтауєа
болады.
2) Атаудыѕ ерекше бір белгісіне ќарап, кґптеген кірме атауларды ќазаќ тіліне тікелей аударып (калькалап) алуєа мїмкіндік туады.
Мəселен, кезінде орыс ќоныс аударушылары Құмдақ топонимін Песчанка деп ґз тілдеріне кґшіріп алса, ендігі кезекте оны ќайта калькалап,
Құмдақ атауын ќайтарып алуєа болады (Құмдақ – Песчанка – Құмдақ).
Бўл – топонимдерді жаѕєыртудыѕ еѕ оѕай жолы.
1 кесте – Калькалау əдісініѕ їлгісі (ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Ежелден бері
1760, 1870 жылдардан бері
2005 жылдан бері
Ќўмдаќ
Песчанка
Ќўмдаќ
Ќазіргі аудио-бейне техникалар мен кґлік тїрлері жетілген заманда
жер-су аттарын аныќтау немесе жаѕарту їшін, географиялыќ нысандарды кґзбен кґріп, ќолмен ўстап барып, тиісті шешім шыєаруєа əбден
болады. Бўл – міндетті де. Ґйткені сґзжасам (топонимжасам) арќылы
тыѕ атаулар жасамас бўрын, ол табиєи нысанды кґзбен кґріп, ерекше
белгісін аныќтап алса, атау мен нысан арасында сəйкессіздік болмас еді.
Біздіѕ жўмыстыѕ бірінші тарауында тіл философиясына, оныѕ ішінде
зат пен сґз арасындаєы кїрделі ќатынасќа тоќталып жатуымыздыѕ ґзі
осы міндеттерді айќындап алудан туындап отыр. Топонимжасам арќылы
жаѕа атаулар тудырєанда, ол атау (мəселен, сґз) географиялыќ нысанмен (мəселен, зат) їндес келіп жатуєа тиіс. Олай болмаса, жаѕа атауда
ешќандай жалќы есімдік ќасиет ќалмайды. Ол мəн-маєынасыз дыбыстар
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тіркесі єана болып шыєады.
Жоєарыда келтірілген семантикалыќ їшбўрышты топонимжасамєа
лайыќтап ґзгерту арќылы, жаѕа, ўќсас їлгі туєызуєа болады:
Ⱥ ɚɬɚɭ (ɬɨɩɨɧɢɦ)

ȼ
ɝɟɨɝɪɚɮɢɹɥɵԕ ɧɵɫɚɧ

ɋ ɟɪɟɤɲɟ ɛɿɪ ɛɟɥɝɿɫɿ
(ɭԥɠɿ)

Ⱥ «Ɇԝɡɬɚɭ»

ɋ
«Ɇԥԙɝɿ ɦԝɡ
ɠɚɦɵɥԑɵɲɵ»

ȼ
ɬɚɭɞɵԙ ԧɡɿ

Топонимжасамныѕ (сґзжасамныѕ) ќай тəсілін ќолдансаќ та, бўл
їлгі басты назарда болуєа тиіс. Їнемі географиялық нысан – уəждену
– топоним їрдісін ќатаѕ саќтап отыру керек. Мəселен, екі бірдей
шоќысы бар бір тауєа жаѕа атау беруге, немесе бўрынєы сəйкеспей
тўрєан атауын ауыстыруєа тура келсе, ол тауды кґзбен кґріп, ерекше
бір белгісін екшеп алу арќылы, шартты тїрде мынадай атаулардыѕ
бірін ўсынуєа болады: Айыртау, Егізтау, Екітау, Қостау, Өркештау,
Емшектау т.б. Бўл оронимдердіѕ ќай-ќайсысы да кґрсетілген тауєа
атау болуєа жарайды, ґйткені олар таудыѕ ерекше бір белгісін (екі
шоќысыныѕ болуы) атап кґрсетіп, уəжденіп тўр. Тек тыѕ атаулардыѕ
сол аймаќта ќайталанып кетпеуін ескеріп барып, біреуін таѕдап алу
єана ќалады.
1.3 Топонимжасам жəне этимология
Семантикалыќ їшбўрыш їлгісі атауларды жаѕадан жасауєа
єана емес, əр атаудыѕ этимологиясын ашуєа да кґмектеседі.
«Этимологияныѕ негізгі міндеті, - дейді В.Пизани, - сґздіѕ алєаш пай9
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да болєан кездегі маєынасын табу... Атап айтќанда, сґз ґзініѕ ґмірінде
ќандай фонетикалыќ, семантикалыќ ґзгерістерге ўшыраєанын аныќтау
керек; ќандай сґзжасам ќўралдары арќылы ќалыптасќанын дəлелдеу
керек» [3;129].
Тіліміздегі барлыќ сґздіѕ, жалќы есімдердіѕ ґз тарихы, ґз этномəдени
мазмўны бар. Кїнделікті ґмірде біз сґзді, жалќы есімді ќолданєанда
кəдімгі таѕба ретінде ќабылдаймыз да, оныѕ тарихын, этимологиясын
елеп-ескере бермейміз. Кґптеген єалымдардыѕ жалќы есімді «жай єана
таѕба» деп баєалауы, кумулятивті функциясына назар аудармауы, осы
ажыратушы, баєыт-баєдар беруші ќызметіне ќарап айтылєан сияќты.
Ал топонимдерді типтендіріп барып, жаѕа атаулар їлгісін жасауда оларды жай єана таѕба деп ќарауєа болмайды. Ондай жаєдайда неше тїрлі
«таѕбалар» пайда болуы мїмкін.
Жаратылысынан уəжденбеген сґз немесе атау болмайды дедік. Тек
кейбір атаулардыѕ уəжі, аталу себебі (этимологиясы) уаќыт ґту барысында кґмескіленіп, ґшіп кеткен. Ал ол маєына уəжге, уəж атау берілген
нысанныѕ ерекше бір белгісін аныќтауєа алып келеді. Ендеше, сґздіѕ
этимологиясын іздеу, сайып келгенде, дїниедегі зат пен ќўбылысты зерттеу болып шыєады. Мысалы, Сырдария ґзенініѕ кґне атауларыныѕ бірі
Інжу гидронимін алайыќ. С.Г.Кляшторныйдыѕ айтуынша, бўл ґзен кґне
тїркі жазба ескерткіштерінде Йенчу үгүз «маржанды (жемчужная) ґзен»
деп аталса, ќытай жазбаларында Чжень чжу-хэ «река истинного жемчуга» деп аталєан кґрінеді. И.Маркварт осы тїрік, ќытай тілдеріндегі
маєынаны парсылар ґзгертпей, Яқсарт «истинный жемчуг» тїріне аударып алєанын дəлелдеп шыќќан [6;189]. Ал О.О.Сїлейменов славян
тілдеріне енген тїркі сґздерініѕ ќатарына жемчуг сґзін де жатќызады.
«Ґйткені, - дейді ол, - ќытай тіліндегі йенчу сґзініѕ наќты этимологиясы болмаєандыќтан, оныѕ ґзі тїркі тілінен ќабылданєан сґз болуы
мїмкін»[7;9].
Біздіѕ ойымызша, ертеде негізінен кґшпелілер мекендеген Орта Азия
мен Ќазаќстан далаларында ќала аз салынєандыќтан жəне кґшпелілер
ќарым-ќатынас жасайтын ќалалардыѕ дені Яқсарт (Сырдария) бойында
моншаќша тізіліп орналасќандыќтан, ол ґзенді тїркілер Інжу “моншаќ,
маржан” деп атаєан. Сонда Інжу гидронимі жай єана таѕба емес, семантикасы бар толыќќанды сґз болып шыќпай ма?! Топонимніѕ сґзге
жуыќ болатыны да содан, оны шартты таѕба сияќты шексіз ауыстыра
беруге келмейді. Сол заттыѕ белгілерімен єана шектеледі. Мəселен, Сырдария гидронимі кейін ол ґзенніѕ сырєа, бояуєа ўќсас сары тїсті суына
орай берілді деп жїрміз, алайда осы сыр сґзініѕ ґзі кґне иран тілінде
«інжу», «моншаќ, маржан» деген маєына береді деген пікір де жоќ емес
(А.Əбдірахманов, Ќ.Ґмірəлиев).
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2-сурет. Інжу (Сырдария) өзені бойындағы маржандай тізілген
көне қалалар атауға уəж болған
Топонимжасам барысында атаудың этимологиясы міндетті түрде
ескерілуі керек. Атау жасауєа ќатысатын əр сґздіѕ, əр форманттыѕ
маєынасын біліп алмайынша, тыѕ атау жасауєа ќатыстыруєа болмайды.
Бўл логикадаєы кесімді силлогизмніѕ «алєышарттар аќиќат пайымдаулар болуы керек» деген ережесі сияќты, егер топонимжасамєа ќатысатын
бір компонент мəн-маєынасыз болса, онда атау да маєынасын жоєалтады.
Атаудыѕ нысанєа сəйкессіздігін тудырып, этимологиясын адастырып
əкететін тілден тыс мынадай їш кедергі бар: 1) «Жалќы есімдерді талдау
барысында, олардыѕ этимологиясын ашу, айќындауда жалєан, халыќтыќ
этимологияєа бой ўру жайы ўшырасады» [8; 9]. Мəселен, Үржарды
«ўры жардан», Қалжырды «ќалыѕ жардан» шыєару сияќты. В.Пизани:
«Халыќтыќ этимология əпсаналардыѕ (мифтердіѕ) ірі ќайнар кґзі болып
табылады», деген еді [5; 29]. Жаѕа атаулар жасауда əпсана, аѕыздарєа
сїйенбеген жґн болады, ґйткені олар шындыќ дїниеден алшаќ жатады. Кґпшілік ќауым ќазіргі кезде єылыми этимология мен халыќтыќ
этимологияныѕ аражігін ажырата білуге тиіс, болмаса тіл мамандарына
жїгінуге тура келеді. 2) Жер-су аттары халыќ ќазынасы болєандыќтан, ол
туралы əркім ґз пікірін білдіруге ќўќылы, алайда кейбір «əуесќой топонимистер» кґп жерде жґнсіз араласып, елді шатастыруєа дейін барады. Мысалы, Катонқарағай ойконимі Қотанқарағай «топ (дґѕгелек) ќараєай»
деген атаудыѕ орысша бўрмаланєан тїрі екені неше жерден дəлелденіп
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жатса да, осы ауданнан шыќќан кейбір жазушылар ґз шыєармаларында
Қатынқарағай деп жазудан бір танбайды. 3) Топонимдерді типтік
модельдеріне ќарай саналы тїрде жасауєа əкімшілік жолмен ќойылатын
атаулар кедергі келтіруі мїмкін. Ќазаќстанда əлдебір əкімніѕ, депутаттыѕ,
кəсіпкердіѕ атасыныѕ, немесе наєашы атасыныѕ аты жер мен суєа беріліп
жатќаны жасырын емес. Ол «мансапќор атаулар» ќаншама тарихи, əдемі,
таза топонимдерді ќолданыстан ыєыстырып шыєарєаны жəне мəлім.
1.4 Топонимжасамның саяси аспектісі
Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2005 жылєы 21 ќаѕтардаєы
№45 ќаулысымен маќўлданєан Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік
ономастикалыќ жўмыс тўжырымдамасында былай деп жазылєан:
«Ќазіргі уаќытта ономастика республикадаєы ўлттыќ тіл саясатыныѕ
жетекші баєыттарыныѕ бірі ретінде тек єылыми-практикалыќ, мəденитарихи єана емес, сондай-аќ ќоєамдыќ-саяси маѕызєа ие болып отыр.
Ќоєам дамуыныѕ кез келген кезеѕінде ономастикалыќ атаулардыѕ тарихи маѕызы зор болды. Адам ќоєамдастыєыныѕ бірде бірі, бірде бір мемлекет ґзініѕ даму їдерісінде ґзініѕ антропонимдері мен топонимдерініѕ
жинаєынсыз ґмір сїрген емес. Сондай-аќ, ќазаќстандыќ ќоєамдастыќтыѕ
да ежелгі тарихи дəуірде ќалыптасќан ўлттыќ ономастикалыќ жїйесі
бар. Ќазаќстанныѕ кґптеген єасырлар бойы ќалыптасќан ўлттыќ ономастика жїйесі ХІХ єасырдыѕ екінші жартысынан бастап, тїбегейлі
ґзгерістерге ўшырады жəне патша їкіметініѕ отаршылдыќ мїдделеріне,
кейіннен кеѕес жїйесініѕ тоталитарлыќ саясатына ќызмет етуге мəжбїр
болды. Отаршылдыќ пен тоталитарлыќ режимдердіѕ идеологтары
ономастиканы ќоєамныѕ тарихи-мəдени санасына əсер етудіѕ саяси
ќўралына айналдырды. Нəтижесінде ќазаќ ономастикасыныѕ ґзіндік
болмысына, ўлттыќ ерекшелігіне, əсіресе оныѕ топонимикалыќ жəне
антропонимикалыќ жїйелеріне орасан зиян келтірілді. Ќазаќстан картасы едəуір бўрмалауларєа ўшырады» [27; 48].
Ќоєамдаєы əрбір саяси-экономикалыќ ґзгеріс сол ќоєамныѕ
топожїйесінде тереѕ із ќалдырып отырады дегенде, біз тґрт тїрлі
экстралингвистикалыќ жаєдайды екшеп аламыз: 1) Бір ел екінші елді жаулап алєанда, міндетті тїрде жергілікті атаулар ґзгертіледі. Алыс тарихќа
бармай-аќ, кешегі Ўлы Отан соєысы кезінде неміс басќыншылары ауыстырып жіберген кейбір топонимдерді Польша, Чехия жəне Словакия
кїні бїгінге дейін ќалпына келтіруде екенін айтсаќ та жеткілікті. 2)
Бір ел екінші елді отарлап алєан жаєдайда, жергілікті атаулар ґзгеріске
ўшырайды. Ґткен єасырлардаєы ірі капиталистік державалардыѕ отарлау саясаты бўєан дəлел. 3) Їлкен елдіѕ кіші елді немесе кїшті елдіѕ
əлсіз елді бейбіт ќалыпта ассимиляциялап жіберуі (тілдердіѕ ассими12
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ляциялануы да осы топќа жатады). Бўєан ЌХР-дыѕ маѕындаєы ўсаќ
мемлекеттердіѕ, Ресейдегі ўсаќ ўлттардыѕ таєдыры толыќ мысал бола
алады. 4) Бір елдіѕ ішіндегі идеологиялыќ, таптыќ, діни кїрестердіѕ, азамат соєыстарыныѕ əсері болуы мїмкін. Бўл тарихты да ўмыта ќоятын
уаќыт ґткен жоќ. Атап ґткен тґрт жаєдай екі тїрлі себептен єана тўрады:
бірі – тілдері келмегендіктен атауларды ґзгерту; екіншісі – меншіктеп
алу саясатын кґздеп, əдейі ґзгеріске ўшырату. Кґптеген жаєдайда екінші
себептіѕ їлес салмаєы басым болып келетіні ешкімге жасырын емес.
Ќазаќ тілі мен оныѕ лексикасы осы тґрт жаєдайды да бастан кешті.
Атап айтќанда, моѕєол, жоѕєар шапќыншылыєын кґрді; патшалыќ ресей отаршылдыєын бастан ґткерді; азамат соєысы да бізді айналып ґткен
жоќ; кеѕестік ассимиляциялау саясатын да жоќќа шыєаруєа болмайды.
Ќазаќстан топонимикалыќ кеѕістігініѕ əлі шешімін таппаєан
мəселесі кґп. Біз кїні бїгінге дейін жалќы есім мен жалпы есімді айыра алмай жїрміз. Лексикамыздыѕ негізін ќўрайтын бўл екі сала туралы В.А.Суперанскаядан асырып ешкім айтќан жоќ: «Жалпы есіммен
аталєан нысан аныќ емес жəне шексіз болып келсе, жалќы есіммен
аталєан нысан əрќашан да аныќ жəне наќты болып келеді» [4; 113].
Жалпы есімдердіѕ топонимикалыќ міндетті алып жїре алмайтынын
атауларды ауыстыру жаєынан республикада алдыѕєы орында тўрєан
Оѕтїстік Ќазаќстан облысыныѕ топонимиясынан мысал келтіре отырып
ќарастырайыќ. Аталєан облыста атауларды ќалпына келтіру жўмысы
ґз уаќытында жəне сəтті жїргізілгенін атап ґту керек. Мəселен, Калинин – Иасы, Ленин – Көкарал, Қызыл Октябрь – Киелітас, Ворошилов
– Қосқұдық, Победа – Сарқырама т.б. Тарихи топонимдерді заѕды орнына ќайтару деп жїргеніміздіѕ ґзі – осы. Сонымен бірге, кеѕестік дəуірде
еніп, жадымызєа сіѕіп кеткен Алғабас, Еңбек, Жаңадəуір, Жаңаүлгі,
Қызылжұлдыз тəрізді ўраншыл атаулардан ќўтыла алмай отырєанда,
оѕтїстік облыстаєы Ономастикалыќ комиссия Ынталы, Ынтымақ, Береке, Өркениет, Бейбітшілік, «Халықтар достығы» ауылы, Мəдениет,
Өргебас, Арайлы, Шұғыла, Бақыт ауылы, Шаттық ауылы сияќты жалќы
есімге ешќандай ќатысы жоќ ойконимдерді бекітіп жіберген. Мўнда
Алғабасты Өргебасқа айырбастаєанда не ўттыќ деген заѕды сўраќ туады? Топонимиканыѕ заѕдылыєын білмегендіктен, ойєа келген атауды ќоя
салу барлыќ облыстарєа тəн «ауру» болып отыр.
Ќоєамныѕ ґтпелі кезеѕдерінде адамдар абдырып, ќолда барын талантаражєа салып, бейберекеттік орнайтынын тарих дəлелдеп келеді.
Мўндайда тўтастыќ пен тўраќтылыќты саќтап ќалу їшін, тіл, дін, жер
жəне экономика тўтастыєын бўзбау керек. Бізде жердіѕ жекеменшікке
сатылуы ќоєам дамуыныѕ талабы десек, жер-су аттарын саќтап ќалу
баршамыздыѕ міндетіміз. Ол ата-бабадан ќалєан асыл мўралардыѕ бірі.
13

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

Ќазіргі кезде жер-су аттары иесіз, ќараусыз ќалєан сала болєандыќтан,
əркім ґз тегініѕ атын шыєаруєа пайдаланып, кґкпарєа тартќан лаќтай
тоздырды. Мысалы, Аќмола облысыныѕ Ќарабўлаќ ауылын Қарауыл
Қанай би ауылы, Шўбарќўдыќ кентін Төлепберген батыр ауылы
деп ауыстырєаннан не таптыќ? Мўнда, біріншіден тарихи атауларды ќолданыстан шыєарып тастадыќ. Сол Қарабұлақ «бўл жерде жазда
салќын, ќыста ќатпайтын ќарасу бар» деп кґшпелі ќазаќќа єасырлар бойы
аќпарат беріп тўратын аса ќўнды атау екенін ўмыттыќ. Екіншіден, «жерсу аттары ўзын, шўбалаѕќы болмау керек, ґйткені оныѕ ќолданысын
ќиындатады» деген талапќа ќайшы келдік.
Сайып келгенде, ќандай атаќты адам болса да, жерден артыќ емес.
Ќоєамєа, елге еѕбегі мен ерлігі сіѕген адамдардыѕ есімін тəрбиелік
маќсатта мəѕгілеу керек болса, ауыл, ќала кґшелері, мектептер мен
алаѕдарєа беруге болады. Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік
ономастикалыќ жўмыс тўжырымдамасында «ќалаларєа, ќала їлгісіндегі
кенттерге, аудандарєа бўдан былай адам аттары берілмейді» деген
тармаќ енгізілген [27;52]. Жалпы бўл талапты «елді мекендердіѕ жəне
географиялыќ нысандардыѕ барлыќ тїрлеріне адам аттары берілмейді»
деп толыќтырєан жґн болар еді. Ґйткені тўжырымдамада адам аттарын
«ауылєа беруге болмайды» деген тармаќ жоќ деген желеумен ауыл аттары əлі кїнге дейін ґзгертіліп жатыр.
Ўлттыќ ономастика мəселелерін əр ўлт тек ґзі єана шешуге тиіс. Ол
туралы басќадан сабаєат сўрап керек жоќ. Осы орайдан келгенде кейбір
азаматтардыѕ ќазаќ тіліндегі топонимдерді орыс тіліне транскрипциялап шаршап жїргені тїсініксіз жаєдай. Мемлекеттік тілі ќазаќ тілі
деп танылєан Ќазаќстан їшін атаулардыѕ орысша немесе аєылшынша
транскрипциясыныѕ, аудармасыныѕ ќажеті бар ма деген заѕды сўраќ туады? Əлемде Ќазаќстаннан басќа ешбір елде топонимдер екі немесе їш
тілде ќатар жазылмайды. Бўл – ўлттыќ ќўндылыќты баєаламау єана емес,
жалќы есімдердіѕ ќолданысын ќиындатып жіберетін ќажетсіз, артыќ талпыныс. Ќазаќстанныѕ кґптеген ќалаларында Тəуелсіздік-Независимость,
Жеңіс-Победа тїрінде жазылєан кґше аттарын кездестіруге болады. Келешекте латын əліпбиіне кґшіп жатсаќ, елді мекен, жер-су аттары, кґше
аттары тек мемлекеттік тілде єана жазылады деп сенеміз.
Мемлекеттіѕ таєы бір айбыны Республикалыќ топографиялыќ
карталар болса, мўнда да «ґзім білемдікке» салынуєа жол берілген.
Ќазаќстан картасын ќазаќша сґйлетеміз деп жїрген азаматтар тілді жетік
білмегендіктен жəне тілші-мамандармен аќылдаспаєандыќтан, кґптеген
ґрескел ќателіктер жіберген. Мəселен, бір єана Шыєыс Ќазаќстан
облысыныѕ топокартасында Үржар – Ұрыжар, Өрел - Өргіел, Берел –
Бергіел, Шанағаты – Шанағатты болып заѕсыз ґзгеріске ўшыраєан. Ал
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Листвяга тау жотасын Қоржынтау, Тарбағатай сілемін Таутекелі
деп ґзгерту – аймаќты жаќсы білмеуден туєан ќателіктер. Орыс саяхатшылары Листвяга тїрінде картаєа тїсірмес бўрын жəне ќазір де
ол тау жотасы Қоңыржон деп аталады. Таутекелі болса, Тарбаєатай
тау сілемініѕ бір єана саласы екені жергілікті тўрєындардыѕ бəріне
аян.
Топонимика бірнеше єылым саласымен тоєысатындыќтан,
географтарєа да мамандыќтыѕ талабына байланысты топонимдермен айналысуєа тура келеді. Алайда атаулар арасында белгілі бір
диалектіден, кґне , кірме тілдерден жасалєандары кездесіп ќалса, оны
дўрыс транскрипциялау, маєынасын тїсіну географ-мамандардыѕ
ќолынан келе ќоймауы мїмкін. Ќазаќстан карталарында ќаптап
жїрген ќателіктер дəл осыдан, яєни тілшілермен, тарихшылармен
бірлесіп жўмыс істемеуден туындап отыр. Республикамыздыѕ барлыќ
аймаќтарындаєы топонимдер біршама толыќ зерттеліп, ќаншама
єылыми еѕбектер жазылып жатса да, картограф-мамандар кґз ќырын
да салмайтыны белгілі болды. Мемлекеттік карта – əлемге ўсынатын
ўлттыќ маѕызы бар ќўжат. Оны жасауды бірер єана адамєа сеніп
тапсыруєа болмайды. Осы орайда Йан Маклеодтыѕ «Тарих – тым
жауапты іс, оны тарихшыларєа сеніп тапсыруєа болмайды» деген
ќанатты сґзі еске тїседі.
Ономастикалыќ жўмыстарды їйлестіру, оны їнемі ќадаєалап
отыру Ќазаќстан Республикасы сияќты дамушы елдерде єана емес,
əлемдегі ґркениетті елдердіѕ барлыєына тəн болып келеді. Мəселен,
АЌШ-та Географиялыќ атаулар бюросы, Канадада Географиялыќ
атаулардыѕ тўраќты комитеті, Германияда Географиялыќ атаулардыѕ
ўлттыќ комитеті, Англияда Британия география ќоєамыныѕ
географиялыќ атаулардыѕ тўраќты комиссиясы, Ресейде Геодезия,
Аэрофототїсіру, Картография бас басќармалары жўмыс істейді
[31;5]. Олардыѕ барлыєына да географиялыќ атауларды дўрыс пайдалануды баќылап, тїзетіп, жїйелеп отыруєа баєытталєан тїрлі
ќўќыќтар берілген.
Сонымен ќатар əр мемлекеттіѕ картографиялыќ жїйесін
БЎЎ, Бїкілəлемдік пошта одаєы, Халыќаралыќ гидрографиялыќ
бюро, Халыќаралыќ азаматтыќ авиация ўйымы, Халыќаралыќ
картографиялыќ бірлестік, Халыќаралыќ стандарттау ўйымы т.б. ірі
ќауымдастыќтар баќылап отырады. Сондыќтан республикамыздыѕ
топокеѕістігін тəртіпке келтіру мемлекетішілік ќана емес, халыќаралыќ
маѕызы бар іс болып табылады.
Бірінші тараудыѕ ќорытындысы ретінде мына тўжырымдарды
атап кґрсетуге болады:
15

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

1. Ќазаќстандаєы топонимикалыќ мəселелердіѕ тїбегейлі шешімін
таппауы, атап айтќанда: кірме атауларды, идеологиялыќ сарындаєы атауларды ауыстыруда олардыѕ орнын басатын тарихи атаулардыѕ табылмауы; жаѕа атау берудегі ретсіздік, жїйесіздік ќазаќ тіл білімінде топонимжасам деген саланы ќалыптастыруєа мəжбїрледі. Ол сґзжасамныѕ
ішінен шыєатын терминжасаммен ќатар орын алады.
2. Топонимжасамныѕ міндеті ќазаќ топокеѕістігін ретке келтіру єана
емес, ќажет болєанда їнемі тыѕ топонимдер тудырып отырудыѕ жолдарын белгілеу. Ол їшін бўрыннан бар топожїйеніѕ типтік модельдерін
аныќтап алып, сол їлгілерге сїйеніп барып жаѕа атаулар жасау кґзделеді.
3. Топонимжасам ґз ќўрылыс материалы ретінде сґзді пайдаланады,
ґйткені сґз бен жалќы есімдердіѕ ќасиеттері бірдей болып келеді. Жалќы
есімдердіѕ ішінен, əсіресе топонимдердіѕ сґзбен ўќсастыєы ерекше
айќын байќалады.
4. Зат пен сґздіѕ арасындаєы əйгілі классикалыќ байланыс
географиялыќ нысан мен атау арасында айна ќатесіз ќайталанады.
Сондыќтан топонимжасам процесінде атау географиялыќ нысанныѕ
ерекше бір белгісін білдіріп, уəжденіп тўруы талап етіледі. Ол їшін нысанды кґзбен кґру немесе басќа да амал-тəсілдер арќылы зерттеу ќажет
болады.
5. Туынды топонимніѕ жалпы маєынасы да, оныѕ ќўрамындаєы
компоненттерініѕ маєыналары да, ќажет болса, этимологиясына дейін
аныќ, айќын болуы керек. Ќоєамєа ќызмет ететін жер-су аттары тїсініксіз,
маєынасыз болуєа тиіс емес.
6. Ќазаќстан топонимиясы – ґзіндік бір жїйе. Ал жїйе болєан жерде, міндетті тїрде тип, модельдер болады. Біз осы типтік модельдерге
сїйеніп, жаѕа атаулар жасаудыѕ єылыми негізін ўсынамыз. Єылыми
негіздеме саясатсыз іске аспауы мїмкін, ґйткені ономастикалыќ
мəселелер тўтасымен ќазіргі Тіл саясатыныѕ аясында жатыр. Єылыми
негізде табанды саясатпен жўмыс істелсе, Ќазаќстан топокеѕістігініѕ
ќазіргі жаєдайы да, болашаєы да реттеледі.
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2. ҚАЗАҚ ТОПОНИМДЕРІНІҢ ТИПТІК ҮЛГІЛЕРІН
ЖАСАУДЫҢ ПРИНЦИПТЕРІ
2.1 Тарихи принцип
Єылымныѕ барлыќ саласы тарихпен тыєыз байланысты десек те,
олардыѕ ішінде тіл білімініѕ тарихпен байланысы ерекше орын алады.
«Адамзат мəдениетініѕ барлыќ ґкілі сияќты, тіл – тарихи тўрєыдан
ќаралатын пəн», - дейді белгілі єалым Г. Пауль [32; 25].
Кґптеген єалымдар тіл кґне тарихты, яєни жазуєа дейінгі тарихты
ќалпына келтіруде таптырмайтын дереккґз деп біледі. Белгілі аумаќтаєы
диахрониялыќ кезеѕдерді аныќтауда тіл археологиямен бірдей маѕызєа
ие болады. Тілшілер арасында ќалыптасќан «топонимика – кїрексіз археология» деген теѕеуді «тіл – кїрексіз археология» деп кеѕейтіп айтса да жарасады. Тілдіѕ кумулятивті ќасиеті деп жїргеніміздіѕ ґзі осы
– оныѕ ґз бойына жинаќтаєан тарихи аќпараты. Мəселен, Баласағұн
ќаласыныѕ ќай жерде болєанын аныќтау їшін, ойконимніѕ ґзін зерттеп
алу ќажет. Бала «кіші, жас» маєынасын беретін болса, сағұн<сегун шыєыс
халыќтарында «патша, əскербасы» маєынасын беретіні дəлелденген.
Баласағұн «жас ќаєан салєан немесе жас ќаєан билеп тўрєан ќала» деген
ўєым береді. Ал ол жас патша кім жəне ќай дəуірде ґмір сїрген? Сонымен
бірге сағұн “ќамал” (А.Əбдірахманов) сґзі болса, Баласағұн, Атасағұн
ойконимдерініѕ арасында ќандай байланыс бар? Мўндай деректерді
тарихшылардыѕ кґмегімен єана аныќтау мїмкін болмаќ.
«Жалќы есімдерді жалпы тілдіѕ ќўрылымындаєы ерекше жїйе» (В. Н.
Топоров) деп ќарасаќ, ол ерекшелік жалќы есімдердіѕ тарихпен, географиямен ўштасып жатуында болса керек. Жалќы есімдердіѕ ішінде жерсу аттары ґзіндік тарихилыєымен ерекшеленеді. Б.А. Серебренников: «...
Топонимдер тілдіѕ тарихын зерттеушіге ґте аз мəлімет береді, біраќ осы
аздыѕ ґзі ґте маѕызды болуы да мїмкін. Кїрделі сґздер сияќты топонимдер мен гидронимдер ќазіргі тілде жоќ сґзді ґз бойында саќтауы мїмкін»,
- деп атап ґтеді [35;165]. Мысалы, Келтеқыстау, Келтесу секілді топонимдер ќўрамында кездесетін келте «ќысќа, шолаќ» сґзі ќазіргі лексикамызда белсенді ќолданылмайды. Ал Келтеқыстау, антропологєалым М.С.Мўќановтыѕ айтуынша, кїзеу мен ќыстаудыѕ арасында
ќыстаудыѕ шґбін ќору їшін уаќытша отыратын мал тўраєы екен [36;165].
Маєынасына келсек, біріншіден, «ќыстауєа жаќын орналасќан ќыстау»
дегенді, екіншіден, «ќысќа (келте) мерзімге отыратын ќыстау» дегенді де
білдіріп тўрады. Бір єана атауда кґшпелі халыќтыѕ экономикалыќ мəселесі,
ўлттыќ-ўжымдыќ тəжірибесі, тарихы тўтасып жатќанын кґреміз.
«Зерттеушініѕ маќсаты – топонимдер арќылы адамзаттыѕ тарихын оќып шыєу», – дейді белгілі орыс єалымы Н.Н. Надеждин [17;
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168 - 169]. Шынында да, жеріміздегі əрбір атау еліміздіѕ ґткен тарихынан сыр шертіп тўратыны рас, біраќ біз оны байќай бермейміз. Себебі
біз кїнделікті тіршілікте, ќарбалас сəттерде жер-су аттарын баєытбаєдар беретін таѕба ретінде пайдаланумен єана шектелеміз. Ал сəл
ойланып, байыбына барса, əр топонимніѕ кумулятивті аќпараты
жетіп артылады. Академик Я. К. Грот: «Топографиялыќ атау ешќашан
кездейсоќ жəне маєынасыз болмайды», - дейді [17; 172]. Мəселен,
ќазаќ ауыз əдебиетінде жиі айтылатын Жиделібайсын атауын алып
ќарасаќ, жиделі «жемісті, аєашты» деген тїркі сґзі мен байшин «їй,
їйлі», «ќалалы» деген моѕєол сґзінен бірігіп жасалєанын кґреміз.
Жиделібайсын деп, жеміс-жидегі, кґне ќалалары мол Оѕтїстік
Ќазаќстанды, Жетісуды жалпы атаєанын байќау ќиын емес.
Сонда жекелеген бір атау археологиялыќ ќазбадан табылєан сирек экспонат, артефакт болып есептелетіндіктен, жер-су аттары аялап саќтауды ќажет етеді. Топонимжасам барысында, атауларды
ауыстыру кезінде тарихи топонимдерге ерекше мəн беру керектігі
осыдан келіп шыєады. Байырғы атаулардың құндылығы да сонда, оларды қандай атақты адамның атына, қандай əдемі сөзге де
айырбастауға болмайды.
Ќорыта келгенде, топонимжасам процесінде тарихи атауларды жоєалтып алмау маќсаты алєа ќойылады. Атаудыѕ пайда болуы, маєынасыныѕ, тўлєасыныѕ ґзгеруі тілдіѕ даму заѕдылыєыныѕ
нəтижесі десек, атаудыѕ белсенді ќолданылуы немесе ќолданыстан
ќалуы, ауысып кетуі ќоєамныѕ даму заѕдылыєына байланысты.
Ќазаќ топонимиясын типтерге бґліп, сол типтерге сай тыѕ топонимдер ќалыптастыру жолдарын ќарастыруымыздыѕ ґзі ќазіргі ќоєам
дамуыныѕ талабынан туып отыр. Сондыќтан топонимика єылымы
квазитарихи кезеѕдерден, ќоєамдаєы əлеуметтік-саяси, экономикалыќ
ґзгерістерден тыс ќала алмайды екен.
2.2 Географиялық принцип
«Топонимика – географиялыќ атаулар туралы єылым» (Е.П. Поспелов) деген аныќтаманыѕ ґзі бўл екі саланыѕ ажырамас бірлікте
болатынын кґрсетеді. Топонимика ќазіргі кезде дербес єылым саласы ретінде ќалыптасып ќалєанымен, ол əуел бастан тіл білімі, тарих
жəне география єылымдарына тəуелді болып келеді. Жер-су аттары
осы аталєан їш саланыѕ да зертеу нысанасы болып саналады. Соныѕ
ішінде география – жаратылыстану єылымына жататындыќтан, атау
мен наќты реалийді бірге ќарауєа мїмкіндік береді.
Г.Шухардттыѕ «зат-алєашќы, сґз-соѕєы» деген пікірін бізді
ќоршаєан дїние (болмыс), оны география деп атаса да болады,
алєашќы, бар нəрсе, ал сґз (атау) соѕєы деп тїсіну ќажет. Ендеше
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географиялық нысан болмаса, онда оның аты да болмас еді деген
қорытынды шығады. Лексиколог-єалым, доктор А.Б. Джонсонныѕ
тастыѕ шын, бар нəрсе екенін аяєымен теуіп кґрсету арќылы дəлелдегені
мəлім [62; 19].
Алайда топонимика єылымын ќўрайтын їштаєанныѕ (тіл, тарих, география) біреуіне, кґбінесе тіл біліміне, артыќшылыќ беріліп
жїргенімен, ќалєан екеуін тґмендетуге болмайды. Топонимиканыѕ
кґптеген мəселелері таза тіл білімі тўрєысынан шешіле бермейді,
їнемі экстралингвистикалыќ зерттеулерге жїгінуге тура келеді. Бўл,
ґз кезегінде, топонимикамен айналысатын адамныѕ тарихты да, географияны да, олардыѕ ќўрамдас бґліктеріне дейін жаќсы меѕгеруін
талап етеді. Бір єана топонимніѕ этимологиясын ашып кґрсету барысында їш сала жарыса араласып отырады. Мысалы, Арыс (Арыш)
– кґне жазбаларда Тїркістанєа жаќын аєатын ґзенніѕ аты. Арыс
гидронимін С.П.Толстов, А.Н.Бернштам кґне арси этнонимімен салыстырады. В.Н. Попова атаудыѕ бірінші сыѕары їндіевропа тіліндегі
ар «су», «ґзен» маєынасын беретін сґз дейді де, екінші сыѕары ас
«су», «ґзен» мəніндегі кеѕ тараєан гидроформант дейді [61; 66].
Ə. Байбатша арыс саќ тайпаларыныѕ бірініѕ аты екенін айтады [8; 42].
Б.А. Байтанаев ортаєасырда осы ґзен бойында салынєан Арсубаникет ќаласыныѕ атындаєы ас сыѕары тїрк. су болып калькаланатынын
айтады (ар+су). Сонымен бірге XIV-XVI єасырларда Арсубаникет
Қарасман (Қараспан) аталєанын жəне А.М.Щербактыѕ Арас, Арсу,
Һарас>Карас нўсќалары болєан деген пікірін келтіреді [61; 66].
Зерттеушілердіѕ барлыєы Арыс гидронимініѕ екі сыѕары да «су»,
«ґзен» маєынасын беретінін мойындайды, біраќ екі сыѕары да бірдей
мəнде тўратын топонимдер кїдік тудырады. Біздіѕ ойымызша, атаудыѕ
бірінші сыѕары ар кґне тїркі тіліндегі «таза», «мґлдір» маєынасында
тўр «ару, аршу сґздері секілді) [38; 171]. Ал екінші сыѕары ыс/іс/с
фин-угор, тїркі тілдерінде «су» маєынасын беретіні дəлелді. Сонда Арыс «таза, мґлдір су» мəнді гидроним болєаны. Кейінгі атауы
Қарасман<Қарас та бўл пікірді ныєайта тїседі, ґйткені ќаз. қара «таза,
мґлдір»+ас «су» екені белгілі. Ќарасу аталєан ґзендердіѕ барлыєы
дерлік мґлдір сулы болып келетіні біздіѕ алдыѕєы зерттеулерімізде
дəлелденген еді [53; 94]. Арыстыѕ басќы аєысы, тіпті болмаєанда
Аќсу ґзені ќўятын жерге дейін, таза болуєа тиіс, ґйткені Аќсу атты
ґзендердіѕ кґбінесе лайлы болып келетіні таєы рас.
География єылымы табиєи нысанды сипаттап, зерттеп беру арќылы, сґз жоќ, тілші-єалымдарєа тілдіѕ аясынан тыс, біраќ аса ќажетті
мəліметтер береді. Мəселен, тілші Мұғалжар оронимініѕ маєынасын
аныќтау їшін, ол тауды барып көруі керек, болмаса географиялық
сипаттамасына сүйенуі керек. Топонимика кешенді єылым
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болєандыќтан, тек тілдік тўрєыдан єана ќарастырып, сыртынан тон пішу
єылыми əдіске жатпайды. Сонымен, Мұғалжар тауыныѕ географиялыќ
сипаты мынадай: «Мұғалжар Орал тауыныѕ оѕтїстігінде, Ќазаќстан
жеріндегі табиєи жалєасы болып табылады. Мўєалжар тауыныѕ Орал
тауынан айырмасы – оныѕ шыєыс беткейі кґлбеу де, батыс беткейі тік
болып келеді... Мўєалжар оѕтїстікте тґбелері тегіс аласа ќырќаларєа
жəне жеке дара тўрєан Шошқакөл таулы бўйратына жалєасады.
Сарыарќа сияќты Мўєалжар да шґгінді жəне магмалыќ жыныстардан
тїзілген ежелгі таулы ґлке (астын сызєан – біз)» [63; 63].
Тілдік тўрєыдан келгенде, атаудыѕ бірінші сыѕары «мұқ/моқ>моқалкомалый (тұқыл, мұқыл)» [38; 238] туынды тїбірі «мўќалєан, мїжілген», «аласа» маєыналарын береді. Ал екінші сыѕары кəдімгі жар (жарќабаќ) сґзі тау орографиялыќ терминін ауыстырып тўр, ґйткені таудыѕ
шыєыс беткейі кґлбеу де, батыс беткейі тік (жарлы) болып келеді.
Сонымен, Мұғалжар<Мұқалжар (Моқолжар) оронимі «аласа, мўќыл, мўќыр жар(тау)» деген ўєым тудырады демекпіз. Атауєа
уəж болып тўрєан екі белгі бар: бірі – оныѕ мїжілген, ескі тау екені,
екіншісі – таудан гґрі жарєа ўќсауы.
Топонимжасам барысында, егер бўрынєы аты ўмытылєан (мїлде
ат ќойылмаєан табиєи нысан жер бетінде ќалмады десе де болады)
немесе кірме атауды алмастыруды талап ететін географиялыќ нысан
кездессе, ол жерді физика-географиялыќ тўрєыдан жан-жаќты зерттеу ќажет. Кґшпелі халыќтар жер-суєа ат бергенде ўлттыќ, кəсіптік
менталитетін пайдаланєан жəне бір єажабы ќазіргі географиялыќ
зерттеулермен салыстырєанда бірдей сəйкес келіп жатады. Ал
географиялыќ нысандар кґп ґзгеріске тїспейтінін ескерсек, ол жердіѕ
ерекше бір белгісін тауып, жаѕа ат ќойєанда, бўрынєы ўмытылєан
атауєа сəйкес келіп ќалуы да мїмкін. Бўл мїлде тарих ќойнауына кеткен
топонимді ќайта ґмірге əкелу деген сґз.
Біз Шыєыс Ќазаќстан облыстыќ Ономастикалыќ комиссиясыныѕ
мїшесі ретінде географиялыќ нысанныѕ бірнеше белгісін салыстыра ќарап, біреуін екшеп алу тəжірибесін бірнеше рет пайдаландыќ.
Мəселен, Катонќараєай ауданындаєы Черновая ауылыныѕ атын
ауыстырєанда, орыс ќоныс аударушылары таудан аєып тїсетін ќара
сулы ґзенді Черновая деп атаєанын аныќтадыќ. Тікелей аудару (калька) арќылы Қарасу атын ала салуєа болатын еді, біраќ облыс кґлемінде
бірнеше Ќарасу атты ойконимдер бар болып шыќты. Ал атаулардыѕ
жиі ќайталануы топонимніѕ ќоєамдыќ ќызметін ќиындатып жіберетіні
белгілі. Ол ґзенніѕ тарихи атауы Шу болєан деген дерек те бар еді,
ґкінішке орай Шу ґзені, ќаласы Ќазаќстанда бар болєандыќтан,
таєы ќайталауєа ўшырамауды кґздедік. Ауылдыѕ жанында ќыста ќар
тоќтамайтын, желді Қарадала жер телімі бар болатын. Ќарадала атау20
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ын жергілікті тўрєындар ќолдамады (кґпшілік ќауымєа атаудыѕ нысанєа
сəйкестігі емес, əдемі, жарќыраєаны ќажет екен). Елді мекенніѕ таєы бір
ерекшелігі ауылдыѕ Бўќтырма ґзені жаєында кґптеген ќайнар, тўмалар бар
болатын. Сол белгісі ескеріліп, ауыл атын Аққайнар деп ауыстыру туралы
ўсыныс тїсті. Сонда біз аталмыш елді мекенніѕ тґрт тїрлі ерекшелігініѕ
біреуіне тоќтадыќ: 1) Қарасу – ќыста ќатпайтын мґлдір сулы шаєын ґзен;
2) Шу – бўл кґне тїркі тіліндегі «су» (М.: хак. чул «су») болуы мїмкін
немесе малдыѕ шуына ўќсас шўбалаѕќы, ўзын ґзен; 3) Қарадала – ќыста
ќарын їрлеп кететін желді жер; 4) Аққайнар – ќайнар, тўмасы мол жер.
ɒɭ

Ԕɚɪɚɞɚɥɚ

ɑɟɪɧɨɜɚɹ

Ⱥԕԕɚɣɧɚɪ

Ԕɚɪɚɫɭ

Сызба 2 – Черновая ойконимін ауыстыруєа ќабілетті атаулар нўсќалары
Азияны, Сібірді аралаєан алєашќы саяхатшылар, геологтар ќаншама
топонимді «ќалтасынан суырып ќоя салєаны» карта беттерінде сайрап тўр. Мысалы, Сібірді зерттеп жїрген орыс геологтары экспедиция
ќўрамындаєы əйел адамныѕ екі жасар ќызыныѕ туєан кїніне тўтас бір
тауды «сыйлап», Татьяна атын бере салады. Ол жер ќазір ресми тїрде
Татьянинское деп аталады [59; 45-46]. Таудыѕ жергілікті халыќ ќойєан
аты бар екені экспедиция мїшелерініѕ ойларына да келмеген.
Мўндай «кездейсоќ атаулар» Ќазаќстанда да толып жатыр. Кірме,
кездейсоќ, саяси, кісі есімінен ќойылєан жер-су аттарын ауыстыру барысында ќаншама ќателіктерге кездесіп отырмыз. Мəселен, Шыєыс
Ќазаќстан облысыныѕ Їржар ауданындаєы Южный ауылын Жаңатілек
деген атауєа ауыстырды. Уəж: 1930-шы жылдары осы жерде «Жаѕатілек»
колхозы болєан. Жарма ауданыныѕ орталыєы Георгиевка кентін Қалбатау
деп атауєа шешім шыєарылды. Оныѕ тарихи атауы –Былқылдақ “сазды,
былќылдаќ жер” кґпшілікке ўнамайды-мыс. Жарма ауданындаєы Новореченск ауылын Жаңаөзен деп жолма-жол аудара салу, Ўлан ауданындаєы
Завидное аулына жанындаєы Айыртау тауыныѕ атын ќоя салу, əрине, жергілікті əкімшіліктерге басты ќатырмайтын еѕ оѕай жол болып табылады.
Біз ұсынып отырған «географиялық принцип» осындай келеңсіз,
сауатсыз атауларды болдырмауды көздейді. Оныѕ негізгі талабы –
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топоним жасау барысында географиялыќ нысанныѕ табиєи жаєдайын,
жер бедерін толыќ зерттеп алу. Ол жўмысымыздыѕ бірінші тарауында
айтылып ґткен «атау затќа ќарай беріледі» принципімен їндесіп жатыр,
ґйткені біз затты атауєа ќарай икемдей алмаймыз.
2.3 Қазақстанның географиялық ерекшеліктері
Ќазаќстанныѕ барлыќ аудандарында ќазаќ атаулары кездескенімен,
олардыѕ їлес салмаєы, ареалы, тыєыздыєы əртїрлі болып келеді.
Атау жасауєа ќатысатын географиялыќ терминдер біркелкі болмайды.
Біздіѕ маќсатымыз еліміздіѕ географиясын тїгел ќайталап шыєу емес,
дəл осы географиялыќ терминдердіѕ таралуына кґѕіл бґлу. Топоним
жасау барысында əр ландшафты айқындап тұратын жергілікті
географиялық терминдерді ескермесе болмайды.
«Географиялыќ термин (ќысќаша ГТ) – белгілі бір географиялыќ
объектіні жəне географиялыќ ўєымдарды білдіретін сґз. Мысалы, ќаз.
өзен, көл, тау, саз, қала, ауыл т.б. Географиялыќ терминдер кґбінесе
топонимдер ќўрамына кіреді немесе топоним функциясында дербес
ќолданылады. Мысалы: Алатау, Аќґзен» [6; 76]. «Географиялыќ термин» ўєымы тіліміздегі жалпы есім, апеллятив, номен, номенклатура, топонимикалыќ термин ўєымдарымен барабар ќолданыла береді.
Бўлардыѕ барлыєы жалќы есімдерге ќарсы ќойылады. Жалќы есім наќты
затќа, нысанєа берілетін атау (оним) болса, жалпы есім наќты затты емес,
сол зат кіретін класты жалпы атайды. Мысалы, тау – бїкіл тауларды атап
тўр, яєни жалпы есім, ал Алатау – жеке таудыѕ аты, яєни жалќы есім.
Екеуі тыєыз байланысты жəне біріне-бірі айнала алады. Жалпы есімдер
жиі жəне кеѕ ќолданысќа еніп немесе наќтыланып барып жалќы есімге
айналады (онимденеді). Мысалы: тақыр – «ґсімдігі аз, жазыќ жерлер».
Тақыр – Шыєыс Ќазаќстандаєы елді мекенніѕ аты. Керісінше жалќы
есімдер наќты бір нысанды атау функциясын кеѕейтіп барып, жалпы
есімге ґтіп кетеді (деонимденеді). Мысалы: Қарасу – наќты ґзенніѕ аты,
қарасу – ќыста ќатпайтын жерасты суларыныѕ жалпы аты.
Атаулар жасау барысында онимдену, деонимдену ќўбылыстарын
орынды пайдаланып отыру керек. Мўнда жалпы есімдердіѕ жалќы
есімдерге айналуы сирек кездеседі. Егер жазыќ жердегі жалєыз тауды Тау
деп атауєа болатын болса, таулы жерде Тау оронимі жеке ќолданылмайды.
Оны басќа таулардан ажырату їшін, ерекше белгісін кґрсету ќажет болады. Мысалы: Айыртау, Үшкіртау т.б. Ал жалќы есімніѕ географиялыќ
терминге айналуы ўзаќ уаќытты талап етеді.
«Географиялыќ терминдер ландшафтыѕ ерекшеліктерін білдіретіндіктен, географиялыќ орта, əсіресе, топонимдерде айќын кґрінеді», дейді А.В. Суперанская [4; 39]. Барлыќ тілдердегі сияќты ќазаќ тілінде
де ґзіне тəн, ґз ќажетін ґтеуге жетерлік географиялыќ терминдері бар.
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Є. Ќоѕќашпаев, Е. Керімбаев, Ш. Дəулетќўлов, Є. Ермекбаевтардыѕ
єылыми еѕбектерінде 150-200 шамасындаєы апеллятив ќолданылса,
2002 жылы жарыќ кґрген «Инструкция по русской передаче казахских и
казахской передаче русских географических названий Республики Казахстан» атты кітапшада 730-єа жуыќ географиялыќ терминдер мен жалпы
есімдер берілген [66; 26-63]. Бўл апеллятивтер ќазаќ тілді топонимдерді
жасауєа белсене ќатыса отырып, лексикамыздыѕ біршама тўраќты
бґлігін ќўрайды. Олардыѕ тўраќты болатын себебі де сол – ґздері
белгілеп тўрєан болмыс, табиєи нысан салыстырмалы тїрде тўраќты болып келеді. «Сондыќтан географиялыќ апеллятивтерді зерттеу халыќ пен
оныѕ тілініѕ тарихын ќарастыруда їлкен мəнге ие болады», - дейді Л.В.
Дмитриева [67; 130]. Осындай ґзіндік ерекшеліктеріне байланысты оларды «халыќтыќ географиялыќ терминдер» деп атау ќалыптасќан.

Ɉɪɦɚɧɞɵ ɞɚɥɚ ɚɣɦɚԑɵ
Ⱦɚɥɚɥɵ ɚɣɦɚԕ
ɀɚɪɬɵɥɚɣ ɲԧɥɟɣɬɬɿ ɚɣɦɚԕ
ɒԧɥɟɣɬɬɿ ɚɣɦɚԕ
Ԧɡɟɧ ɚԙԑɚɪɥɚɪɵ
Ɍɚɭ ɚɥɞɵ ɠɚɡɵԕɬɚɪɵ
Ɍɚɭɥɵ ɞɚɥɚ ɛɟɥɞɟɭɿ
Ɍɚɭɥɵ ɨɪɦɚɧɞɵ-ɲɚɥԑɵɧɞɵ ɛɟɥɞɟɭ
ɋɭɛɚɥɶɩɿɥɿɤ ɠԥɧɟ ɚɥɶɩɿɥɿɤ ɛɟɥɞɟɭ

3-сурет. Қазақстанның географиялық аймақтары
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Географиялыќ терминдер табиєи реалийді білдіре отырып, ландшафтар бойынша шоєырланєан сипатта болады. Кез келген аумаќтыѕ
жер бедері бірдей болмайтындыќтан, терминдер де ґзіндік ареалдар
ќўрайды. Осы ерекшелік географиялыќ атаулардыѕ алуан тїрлілігін
туєызады. Біз ендігі кезекте Ќазаќстанныѕ ќай аймаєында ќандай апеллятивтер жиі кездесетінін саралап ґтеміз, ґйткені топоним жасау барысында географиялыќ терминдерді пайдалануєа ыѕєайлы болады:
1) Алдымен Ќазаќстанныѕ биік, орташа, аласа таулы үстірті
орналасқан аймақтарына тəн географиялық терминдерді
ќарастырамыз. Таулы ареал Алтай, Сауыр, Тарбағатай, Жоңғар
Алатауы, Алатау (Тянь-Шань), Қаратау, Ұлытау, Көкшетау,
Қарқаралы, Баянауыл, Шыңғыстау ґѕірлерін ќамтиды. Таулы зонаєа
мынадай географиялыќ терминдерді (олардыѕ кґбі орографиялыќ
терминдер болып келеді) жатќызуєа болады: аєаш, айєыр, айдар,
айналма (тау жолы), айыр, айрыќ, алаѕ, аѕєар, арт (кґне тїркі. асу),
арна, асќар, асу, асы, ауыз, аша, бас, бауыр, бел, бет, беткей, биік,
бґктер, бґрік, бура, даба, дабан (моѕєол. «асу», «кезеѕ»), дара, дарбаза, дґѕ, дулыєа, діѕ (Ќарадіѕ), егіз, емел (моѕє. эмээл «ер»), емшек, есік, етек, ешкі, жайлау, жайпаќ, жал, жалпаќ, жамбас, жартас,
жарыќ, жоєарєы, жон, жота, жуан, жылєа, жыра, жырыќ, заѕєар, ирек,
кезеѕ, кемер, кереге, кїнгей, ќабаќ, ќабырєа, ќайќаѕ(кейкеѕ), ќалќа,
ќапшаєай(моѕє. хавцгай «шатќал»), ќара(тау, тґбе), ќаратау, ќия,
ќобы, ќожыр, ќойнау, ќойын, ќолат, ќолтыќ, ќорым, мўзарт, мўздыќ,
мўзтау, мўрын, мїйіс, найза, науа, оба, ой, ола (моѕє. уул «тау»), орай
(моѕє. орой «тау басы»), орќаш, орман, ґр, ґркеш, сай, сала, сан (парсы. Сэнг «тас»), сандыќ, сантас (сынтас), сарќырама, сарымсаќ, саты,
сауыр, сеѕгір, сораѕ, суыр, сїмбе (моѕє. сумбэр «биік шыѕ»), сырт,
таєан, тазтау, тар, тарбаєан (моѕє. «суыр»), тас, тау, таулы ќырат, теке,
тепе (тїркім., ґзб. «тґбе»), теріскей, толаєай (моѕє. толгой «бас»),
томпаќ, тґбе, тґбешік, тґр, тґс, тґскей, тўйыќ, тўмсыќ, тўран, тїйе,
тїйемойнаќ, тїрген (моѕє. тїрген «аєынды»), тік, їкек (моѕє. ухэг
«кебеже»), їйдене (моѕє. уудуд «су аєып шыєатын жартас»), їлкен,
їѕгір, хамар/хамир (моѕє. «мўрын», «мїйіс», «тўмсыќ»), шаєыл,
шажа («тау басы» диалект.), шаќпаќ, шаѕыраќ, шат, шатќал, шатыр,
шоќы, шымылдыќ, шыѕ, ыќ, ылди, ірге т.б. [66;26-66]
Тізімдегі географиялыќ терминдер кґбінесе анықтауыш + ГТ моделі
бойынша атау жасауєа ќатысып, соѕєы позицияда тўрады: Сарыалқа,
Ақбауыр, Мұзбел, Қарабөрік, Алтынемел, Қарасенгір, Қызылтас,
Сұлутөр т.б. Сонымен бірге тау аттарын білдіруге аныќтауыш ретінде
ќатысатын терминдер мен жалпы есімдер болады. Олар əдетте алдыѕєы
позицияда келеді: Айыртау, Айғыржал, Егізқара, Жалпақтас, Жуантөбе
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т.б. Кейде бір термин екі позицияда да тўра береді: Төрқуыс, Сұлутөр,
Таскезең, Керегетас т.б.
Терминдер ќосымшалы топонимдер жасауєа да ќатысады:
Қаратастың биігі, Қайрақты, Қалқалы, Томпақша, Қыраш, Арқалық,
Тастақ т.б. Бўл мысалдар географиялыќ терминдердіѕ атау ќўрамындаєы
орны мен ќызметін кґрсету їшін єана беріліп отыр, ал толыќ жасалым
жолдары келесі тарауларда баяндалады.
2) Дала жəне орманды дала зонасына Батыс Ќазаќстан, Аќтґбе
облыстарыныѕ солтїстігі, Ќостанай, Аќмола, Солтїстік Ќазаќстан облыстары, Павлодар жəне Семей ќалаларыныѕ маѕы жатады. Бўл аймаќќа
тəн жер бедерін білдіретін мынандай географиялыќ терминдер мен жалпы есім сґздер бар: аєаш, аќбайтал («боран» диалект.), аќсай, аѕєар,
арна, ашыќ, ащы, əупілдек, байтаќ, байыр («жатаєан тґбелер» диалект.),
баќа, баќанас, балќаш, балыќ, бастау, батпаќ, бидайыќ, боз, бор (орыс.
«орман»), боралдай (моѕєол. «жусан»), боран, бўйрат, бўта, былќылдаќ,
дала, дауыл, дешт (парсы. «дала»), диќан, диірмен, домбаќ, доѕєал,
дґѕ, дґѕгелек, егін, егіндік, еспе, жаєа, жазыќ, жайдаќ, жайќын, жайма,
жайыќ, жайылма, жал, жалаѕаш, жалтыр, жар, жарма, жасылкґл, жел,
жер жиде, жиек, жоса, жусан, жылєа, жылым, жыѕєыл, жыра, изен, иірім,
кебір, кемер, кендір, кеѕ, кешу, кит (моѕєол. «монастрь, пўтхана»), киік,
кґгал, кґкпек, кґл, кґлтабан, кґмей, кґтерме, кїп, ќаєыл, ќайыѕ, ќайыр,
ќаќ, ќайраќ, ќамыс, ќаѕбаќ, ќараша, ќарааєаш, караєай, ќараєан, ќарасу,
ќарасуыќ, ќоєа, ќопа, ќорыс, ќотан, ќўба, ќўлан, ќўраќ, ќырќа, ќырман,
майдан, мола, мўќыр, нўра, ой, ойпаѕ, ойпат, ойыл, ойыс, ор, орман, ґзен,
ґлеѕ, ґѕір, ґткел, сабыр (моѕєол. шабыр «батпаќ»), саєа, саз, сайын дала,
саралжын, сары, сарыарќа, сарыдала, сарысу, сахара, сор, сораѕ, сортаѕ,
суат, таќыр, тал, там, тарам, татыр, тегіс, тегістік, тоєай, томар, томпаќ,
тґбешік, тўз, тыѕжер, ўсаќшоќы, їйік, їстірт, худзыр/ќожыр (моѕєол.
«ќаќ»), шабарты, шаєыр, шалєын, шалќар, шалшыќ, шаѕ, шет, ши, шоќ,
шоќалаќ, шоќат, шортан, шўбар, шўќанаќ, шым т.б.
3) Шөлейт жəне шөлді зона. Шґлейт зонасы Зайсан ойпатынан бастап, Сарыарќаны (Орталыќ Ќазаќстан) ќоса отырып, Аќтґбе, Орал
облыстарыныѕ оѕтїстігін ќамтиды. Аталєан аймаќтардан оѕтїстікке
ќарай жылжыєан сайын шґл зонасына ауыса береді. Атап айтќанда,
Алакґл, Балќаш бассейндері, Талдыќорєан, Алматы ќалаларына дейінгі
далалы аймаќтар, Шу, Сырдария аѕєарлары мен Арал теѕізін айналып, Маѕєыстау тїбегі енеді. Шґлейт жəне шґлді табиєат зоналарына, кґбінесе мынадай географиялыќ терминдер мен жалпы есімдер тəн
болып келеді: айтаќыр, аќќўм, апан, арна, арыќ, ауыт (əуіт «кішкене
тоєан», диалект.), ащы, барќан, бґген, бўйрат (ќўм), дауыл, еспе (ќўм),
жазыќ, жайдаќ, жалаѕаш, жел, жыѕєыл, кебір, келте, кґтерме («дамба»),
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ќайыр, ќаќ, ќараќўм, ќауєа, ќобы, ќу, ќўба, ќўдыќ, ќўлаќ, ќўлан, ќўм,
ќўмайт, ќўмаќ, ќўмдаќ, ќўмдауыт, ќўмдасын, ќўмќайыр, ќўры, ќўрыќ,
ќўю («ќўдыќ» диалект. ), ќызылќўм, лай, маќта, орпа, сахара, сексеуіл,
соќыр, сор, сораѕ, сортаѕ, суат, сїтті ќўдыќ, таќыр, татыр, татырау, тоєан,
тўз, їрме (кґшпелі ќўм тґбелер), шаєыл (ќўм), шаєыр, шаќат, шалшыќ,
шаѕ, шеген, шеѕгел, ши, шоќат, шґл, шґлейт, шўрат, шыєыр, шыѕырау
(ќўдыќ), ыстыќ т.б.
Ќазаќстанныѕ жер бедерін їлкен їш типке бґліп ќараєанымызбен,
географиялыќ терминдер ќатаѕ їш топќа бґліне ќоймайды. Жоєарєы топтастыруда да шарттылыќ бар. Ґйткені бір табиєи зонаныѕ ішінде басќа
зонаныѕ да белгілері кездесіп отырады. Мəселен, Шыєыс Ќазаќстанда
ќўмды, сортаѕ, далалы, шоќылы, таулы рельефтер кездеседі. Осы
мəселеге байланысты Б.А.Будагов ґзініѕ зерттеулерінде топонимдерді
таралу ауќымына ќарай 3 категорияєа ажыратады:
А) локальды (жергілікті) топонимдер, олар ландшафтыѕ бір тўрпатына
(типіне) єана сəйкес келеді;
Ə) тўрпатаралыќ топонимдер: олар ландшафт тўрпаттарыныѕ аралыќ
зоналарында таралады;
Б) ортаќ топонимдер: олар ландшафтардыѕ кґптеген тўрпаттарына
тəн болады [68; 7].
Алайда географиялыќ терминдердіѕ басым кґпшілігі жер бедеріне
ќарай шоєырланатыны айќын байќалады. Мəселен, В.А. Жучкевич ол
туралы былай дейді: «Орта Азия мен Ќазаќстан суєа кедей. Ќай жерде
су болса, сол жерде ґмір жəне елді мекен бар. Керісінше сулы Балтыќ
бойында су мол. Біраќ дəл Орта Азия мен Ќазаќстанда кґптеген жер-су
аттары сумен байланысты болып келеді; Балтыќ бойында мўндай атаулар аз. Бўл Орта Азияда су – ерекше белгі екендігімен тїсіндіріледі» [65;
20-21 ].
Ќорыта келгенде, жалпы есімдер географиялыќ атаулар жасауда аса
маѕызды рґл атќаратындыќтан, оларды əр аймаќќа тəн ерекшеліктерін
ескере отырып, атауларды реттеуге, ауыстыруєа, жаѕєыртуєа, жаѕадан
жасауєа орынды пайдалана білу ќажет демекпіз.
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3. ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ ТƏСІЛ АРҚЫЛЫ ЖАСАЛҒАН
ТОПОНИМДЕРДІҢ ТИПТІК МОДЕЛЬДЕРІ
3.1 Қазақ тілі сөзжасамының кейбір ұғымдары
Сонымен сґзжасам лексикамыздаєы барлыќ сґздерді ќамтитындыќтан,
жалќы есімдердіѕ де жасалуын ќамтамасыз етеді екен. Тіпті кейбір
єалымдардыѕ айтуынша: «Жаѕа атаулардыѕ жасалуы туралы ілім
ретінде сґзжасамды ономасиологияныѕ бґлігі деп ќарастыруєа болады»
[69; 204 ]. Əрине, мўнда ономасиология барынша кеѕ ўєымда алынып
отыр, біраќ жалќы есімдер тіліміздегі сґзжасам процесінен тыс ќала алмайды. Сґз болсын, атау болсын ќоєамдаєы ќажеттіліктен пайда болєан
жəне ќажеттілікке ќарай жасала береді. Бўл – бірінші шарт. Екінші шарт,
əр атау жоќтан бар болмайтындыќтан, болмыстаєы зат немесе нысанныѕ
ерекше бір белгісі арќылы уəжделуі ќажет. Їшінші шарт, сґзжасамныѕ
ґзіне тəн белгілі бір жасалу тəсілдерініѕ болуы. Ќазаќ тіліндегі туынды
сґздер мынандай тəсілдермен жасалатыны аныќталєан:
Тїркітануда фонетика-семантикалыќ, синтетика-семантикалыќ,
аналитика-семантикалыќ тəсілдер бар делінеді [1;169]. 2) «Ќазаќ грамматикасы» (2002) синтетикалыќ, аналитикалыќ жəне лексика-семантикалыќ
тəсілдер бар екенін атап кґрсетеді [3;203]. 3) А.Салќынбай семантикафонетикалыќ, семантикалыќ сґзжасамдыќ, семантика-синтетикалыќ,
семантика-аналитикалыќ тəсілдер деп бґледі [1; 11]. 4) Ж.Сарбалаев
синтаксистік,
лексика-семантикалыќ
дəстїрлі
морфологиялыќ,
тəсілдерге конверсиялыќ тəсілді ќосады [70; 25]. Ќазаќ топонимдерініѕ
жасалу процесіне осы сґзжасам тəсілдерініѕ барлыєы дерлік ќатысады,
тек белсенділік дəрежесі жəне їлес салмаєы əр тїрлі болады.
Туынды сґз ќандай тəсілмен жасалєанына ќарамастан, «сґзжасамєа
ќатысатын сыѕарлардыѕ маєынасы арќылы жаѕа дериваттыќ маєына»
(А.Салќынбай) пайда болады. Сґзжасамдыќ маєына туєызуєа сґзжасамдыќ
тўлєалар (тїбір, негіз, ќосымша т.б.) бірдей ќатысады да, туынды маєынаєа
ґзіндік їлестерін ќосады. Мысалы, орман + шы = орманшы «орманды
ќорушы адам»; боз+торғай = бозторғай «боз тїсті торєай» т.б.
Ќазіргі кезде туынды сґздердіѕ ґзін денотаттыќ (заттыќ),
сигнификаттыќ (ўєымдыќ) жəне коннатациялыќ (бейнелік) ўєымды
білдіретін атаулар деп бґліп жїр [1; 62]. Топонимдер негізінен денотаттыќ
атаулар ќатарына жатады, ґйткені жер-су аты наќты бір географиялыќ
нысанєа беріледі: Қара + шоқы = Қарашоқы. Мўныѕ ґзі туынды
топонимдердіѕ жасалуына экстралингивистикалыќ факторлардыѕ əсері
мол болатынын кґрсетеді.
Ќазаќ тілі сґзжасамын атау теориясы тўрєысынан алып ќарастырып
жїрген єалым А.Б.Салќынбай «сґзжасамдыќ тип» терминін «сґзжасам27
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дыќ ќалып», ал «сґзжасамдыќ модель» терминін «сґзжасамдыќ їлгі»
деп алады. «Сґзжасамдыќ ќалып туынды сґзді жасаудыѕ негізгі жолдарын белгілейді... Ќазаќ тіліндегі сґзжасамдыќ тəсілдердіѕ ґзіне тəн
сґзжасамдыќ ќалыптары бар. Мысалы, фонетикалыќ ќалып: көз-көр, келкет; семантикалыќ ќалып:үй-үй-үй; аналитикалыќ ќалыптар: Сарыарқа,
қолғап; əке-шеше; көзі ашық, ой салды т.б.» [1; 123-124 ].
Ал «сґзжасамдыќ їлгі» ўєымы «сґзжасамдыќ ќалып» ўєымынан тар
жəне ќўрамындаєы ортаќ тўлєа арќылы бір їлгіге жататын туынды сґздерді
ќамтиды. Бўл ортаќ тўлєалар ортаќ сема ќалыптастырады. Сґзжасамдыќ
їлгі барлыќ сґзжасамдыќ тəсілге тəн болєанымен, əсіресе синтетикалыќ
тəсілде айќын кґрініс береді. Мысалы, етістік + сґз тудырушы жўрнаќ
-єыш, -гіш, - ќыш, - кіш: басқыш, өшіргіш, отырғыш, шалғыш т.б.
Сонымен «модель дегеніміз белгілі бір заттыѕ немесе ќўбылыстыѕ
ыќшамдалєан, ќарапайым кґрнекі їлгісі. Модельдіѕ ќўрамында сол
тїпнўсќаєа (оргинал) тəн белгілердіѕ бəрі саќтала бермейді. Модельде еѕ
маѕызды деген белгілер єана саќталады» [159;5].
Біздіѕ єылыми жўмыстыѕ таќырыбы «Қазақ топонимдерінің
типтік модельдері» деп аталатындыќтан, келесі тараушалар мен тарауларда ќазаќ тіліндегі туынды топонимдердіѕ типтік жасалу їлгілерін
ќарастыратын боламыз жəне ќалыптасќан дəстїрді бўзып, еѕ алдымен
лексика-семантикалыќ тəсілмен жасалєан топонимдерден бастаймыз,
ґйткені лексика-семантикалыќ тəсіл тїбір (негіз), яєни ќосымшасыз
топонимдердіѕ жасалу жолдарын аныќтайды. Мўнда сґз тўлєасы
ґзгеріссіз онимге айналады əрі лексика-семантикалыќ тəсіл еѕ кґне тəсіл
болып табылады.
3.2 Лексика-семантикалық тəсіл арқылы жасалған түбір топонимдер
Ќазаќ топонимиясындаєы тїбір топонимдердіѕ саны ќалєан
аналитикалыќ, синтетикалыќ жолмен жасалєан топонимдерден əлдеќайда
аз. Оныѕ мынадай себептері бар:
1) Тїбір топонимдер (кґбінесе апеллятивтер) «чуваш жəне басќа
тїркі тілдерінде тегі жаєынан еѕ кґнелері» (Г.Е.Корнилов). Алєашќы
жер-су аттары Тау, Төбе, Өзен, Көл тїрінде жалпы есімдерден жасалєаны
топонимикада ќалыптасќан пікір. Алайда кґне атаулар тілдіѕ даму
барысында кїрделеніп отырєандыќтан жəне басќа да толып жатќан
экстралингвистикалыќ факторлардыѕ əсерінен ыєыстырылып отырылєан.
2) Тїбір топонимдер жалпы тїркі топожїйесіне тəн «типтік ќўбылыс
емес» (О.Т.Молчанова). Тїркі (ќазаќ) топонимдерініѕ басым кґпшілігі
лексика-семантикалыќ тəсілмен емес басќа сґзжасам тəсілдерімен жасалады.
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3) Тїбір топонимдердіѕ ќўрамы əр тїрлі болып келетіндіктен, олардыѕ
типтік моделдерін жасау мїмкін емес. Оларды лексика-семантикалыќ
топтарєа, ґрістерге бґліп ќарастыруєа єана болады. Солардыѕ ґзі їлгі
орнына жїреді.
4) Топонижасам тўрєысынан алып ќараєанда, тїбір топонимдер жаѕа
атауєа негіз болу арќылы белсенділік танытќанымен, жеке тўрып атау
жасауда ґте ґнімсіз болып табылады. Мəселен, географиялыќ терминді
(апеллятивті) атау етіп беру їшін оныѕ денотаты (географиялыќ нысан)
сол маѕайда жалєыз болуы ќажет. Ал бірнеше бірдей нысан ќатар тўрса,
бір-бірінен айыру белгісін тауып, географиялыќ терминге аныќтауыш
ќосу керек. Тарихта тиісті аныќтауыш ќоса алмаєан соѕ, біртектес
нысандарєа Бірінші, Екінші, Үшінші сияќты реттік сан есімді атау орнына
пайдаланєан жаєдайлар да болєан. В.А.Никонов: «орманды ґлкеде Лесная деп ат ќоюдыѕ мəні жоќ, онда барлыќ елді мекен – орманды», - дейді
[71; 79 ].
Ќазаќ топонимиясындаєы тїбір топонимдердіѕ ќўрамы əр тїрлі болып
келеді. Оларды мынадай лексика-семантикалыќ топтарєа бґлуге болады:
географиялыќ терминдерден (апеллятивтерден) жасалєан атаулар; антротопонимдер; этнотопонимдер; зоотопонимдер; фитотопонимдер; ауыспалы маєынада жасалєан атаулар; жердіѕ ерекшеліктері мен ауа-райын
білдіретін атаулар; нысанныѕ сынын, мґлшерін білдіретін атаулар; жыл
мезгілдері мен уаќытты білдіретін атаулар; адамныѕ тіршілігіне байланысты атаулар; лауазым аттарынан жасалєан атаулар; туысќандыќ атаулардан жасалєан топонимдер; кґне топонимдер; кірме топонимдер; кеѕестік
топонимдер т.б. Кґптеген топонимикалыќ еѕбектерде топонимдерді
осылайша семантикалыќ топтарєа бґлу кездеседі, біраќ олардыѕ кґбі
белгілі бір аймаќтаєы топокеѕістікті єана ќамтыєан жəне топонимжасам
тўрєысынан емес, этнолингвистикалыќ жаєынан ќарастырылєан. Біздіѕ
маќсатымыз – жалпы есімдердіѕ жəне басќа сґздердіѕ ќалайша топонимге айналуын ашып кґрсету. Бўл ќўбылысты тіл білімінде «топонимизация», «топообразования»; «онимделу» деп атап келсе, ендігі жерде «топонимжасам» деп атау ќолайлы болмаќ.
Ќолданыстан ќалмаєан тірі тілдердіѕ барлыєы да сґзден сґз тудырады, сґзден термин, топоним жасайды, ґйткені ол – даму заѕдылыєы.
3.2.1 Апеллятив атаулар
Таза географиялыќ терминнен (апеллятивтен) жасалєан топонимдер
ќосымшасыз жасалєан тїбір топонимдердіѕ ішіндегі еѕ кґлемдісі. Апеллятивтен жасалєан атаулар ґзіндік топонимикалыќ категория ќўрайды
жəне жер бедерініѕ типтерін белгілейді (Адыр, Дала, Жота т.б). Мўндай
атауларды жасауєа ќатысќан сґздердіѕ кґбі лексикамызда бар сґздерден
29

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

алынєан да, лексика-семантикалыќ тəсіл арќылы жалќы есімге айналєан.
Апеллятив атаулардыѕ біразы зат есімнен жасалєан (Арал, Арық, Жон,
Қопа, Түбек т.б.), енді біразы басќа сґз таптарынан заттану (субстантивтену) арќылы жасалады (Ащы, Биік, Қоңыр, Тұйық т.б). Соѕєылары лексика- семантикалыќ тəсілмен тыєыз байланысты конверсиялыќ жолмен
жасалєан топонимдерге жатќызылады. Конверсияныѕ негізгі талабы –
сґз бір сґз табынан екінші сґз табына ґтуі тиіс.
Апеллятив (жалпы есім) біртектес заттарды жалпы атайды, ал ол
жалќы есімге айналєанда, барлыќ жалќы есімдер сияќты, «наќты бір нысанды жекелеп атайды» [72; 89 ]. Сонда кəдімгі лексикамыздаєы айдын,
арна, өзен сґздері ќажетіне ќарай Айдын, Арна, Өзен гидронимдеріне айналып шыєа келеді деген сґз.
Географиялыќ терминдердіѕ топонимге ґтуі тарихи ќўбылыс дедік,
біраќ, сонымен бірге, ґнімсіз болса да, жаѕа топонимдер жасаудыѕ бір
жолы болып табылады. Мўнда ќойылатын жалєыз шарт – Бұлақ атауын
алу їшін, ол бўлаќ сол маѕдаєы жалєыз бўлаќ болуєа тиіс, Тоғай атану їшін, ол тоєай да оѕаша, шоќталєан тоєай болуєа тиіс. Апеллятив
атаулардыѕ пайда болуы да осы талаптан туєан, яєни жалєыз бўлаќќа
басќалардан ажыратарлыќ аныќтауыш белгі іздеп əуре болмаєан деуге
болады.
Сайып келгенде: «Барлыќ топоним апеллятивтен пайда болєан...
Топонимніѕ этимологиясы дегеніміз апеллятивті ќалпына келтіру », - деген пікір де ґз мəнін жойєан жоќ [74; 122-123]. Бұдан географиялық
терминдер ең алдымен тілде пайда болып, түбір топонимдер жасады
жəне кейінгі күрделі, қосымшалы атаулардың жасалуына ұйытқы
болды деген қорытынды шығады.
Ендігі кезекте Ќазаќстанда ресми тіркелген апеллятив атаулардыѕ
ґзін географиялыќ нысандардыѕ типтеріне ќарай жіктеп алу ќажет болады. Ол, ґз кезегінде, апеллятив атаулардыѕ ќалай жасалєанын жəне ќалай
жасауєа болатынын кґрсетеді. Топонимия кґптеген кластарєа бґлініп
кететін аса кїрделі жїйе екені белгілі.
3.2.1.1 Орографиялық терминдерден жасалған түбір оронимдер
Ороним – гр. Oros «тау» + onoma «есім» - топоним тїрлерініѕ бірі.
«Жер бедерініѕ тґмен жəне кґтеріѕкі келетін оѕ жəне теріс пішіндерін
айќындайтын термин. М.: Каспий маѕы жазыєы, Ертіс ґзені жайылмасы, Бараба даласы, Хантəѕірі шыѕы, Іле жоталары» [136;233]. Ороним
термині ќўрєаќ жердіѕ барлыєын ќамтып айтылєанымен, негізінен, жер
бетінен кґтеріѕкі орналасќан нысандарды атауєа арналады.
Адыр – а., тж. Ст. Аќм. Обл., Атбасар ауд. «Бір біріне ўштасып жатќан
дґѕестер мен белестер» (ЌТТС, 1т, 68). Адыр ойконимі тїркі тілдеріне
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кеѕ тараєан географиялыќ термин (ГТ) арќылы жасалєан. Жазыќтаєы
жеке тўрєан адырєа берілген атау елді мекен атына ауысќан (транстопонимизация ќўбылысы).
Байса – кґл. СЌО, Аќќайыѕ ауд. Моѕєол. Байц «тар шатќал», «ќўз»,
«жартас» маєынасындаєы Моѕєолия мен Бурятияда кеѕ тараєан ГТ.
Кґлдіѕ маѕындаєы жартасќа берілген атау немесе кґл жартастардыѕ арасында жатыр.
Белшер – е.м. Аќт. Обл., Ырєыз ауд. Тїркі., моѕєол. «ґзендердіѕ, тау
ќыраттарыныѕ тоєысќан жері» маєынасын беретін ГТ. Оныѕ белтір/белчир нўсќалары да бар. Гидрографиялыќ термин ойконимге ауысќан.
Биік – тау. Павл. Обл., Екібастўз ауд. Тїркі. «жер бетінен əр тїрлі
дəрежеде кґтерілген биік тґбе, шоќы, тауларды» білдіретін апеллятив.
Кейде «їлкен» мəнінде ќолданылады. Қоңырбиік, Үшбиік сияќты атаулар
жасауєа ќатысады.
Дара – ќыстау. Атыр. Обл., Индер ауд. Парсы. Дара, дере «шатќал»,
«арна», «жыра», «тау жолдары», «тау ґзені» маєыналарында
ќолданылатын Евразияєа кеѕ тараєан ГТ. Э.М.Мурзаев бўл орографиялыќ
терминді тəжік. Дар, парсы. Дер «есік», «асу» сґздерімен байланыстырады [46;171]. Дара апеллятиві Дара, Ақдере, Шардара, Шолақдара секілді
топонимдер жасайды. Ќазаќ топожїйесінде дара сґзі ґзіне тəн «жеке»
мəні арќылы, «бір адамныѕ меншігі, мекені» мəнінде де топонимдер тудыратын сияќты (М.: Мəкиле дарасы, Шəңген дарасы).
Жайлау – тўзды кґл. Павл. Обл., Железинск ауд. Ќазаќ. Жайлау,
ќырєыз. Жайлоо, тыв., хакас. Чайлаг, əзірб. Яйлаг т.б. тїркі тілдерінде
«жазєы мал жайылымы» деген бір єана маєына береді. Алайда таулы
жерлерде биік таудыѕ їстін жайлау деп атаса, жазыќ жерлерде неєўрлым
солтїстікті (салќын жерлерді) жайлау еткен. Жайлау кґне тїркі. жазлау
«жаздап шыєу» сґзінен шыєатынын байќау ќиын емес. Салыст.: Қыстау
«ќыстап шыєу».
Жон – е.м. Ќар. Обл., Абай ауд. Жон географиялыќ терминіне осы
саланы арнайы зерттеген Є.Ермекбаев: «Тґбесі тегістеу келген, етегі
айќын білінбейтін созыла орналасќан жота», - деген аныќтама береді
[75; 27]. Бўл аныќтама жазыќ жерлердегі шаєын жота, тґбелерге сəйкес
келгенімен, таулы жерлерге дəл келе бермейді. Таулы ґлкелерде жон деп
тікелей таудыѕ їстін, жонын єана атайды, ой терминіне ќарама-ќарсы
мəнде ќолданылады.
Жота – мола. Павл. Обл., Екібастўз ауд. «Биіктігі əр тїрлі келген
(їлкен, кіші, аласа) ќыр, ќырќа, ќырат» (ЌТТС, 4т. 160) маєынасындаєы
ГТ арќылы жасалєан топоним. Ешбір дифференциялаушы элементсіз
онимделгеніне ќараєанда, жалєыз, жеке тўрєан жота болєаны. Ұзынжота,
Қаражота сияќты атаулар жасауєа ќатысады.
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Заѕєар – е.м. Ќар. Обл., Ќарќаралы ауд. «Биік таудыѕ басы»
маєынасындаєы ГТ бойынша жасалєан ойконим. Заңғар кґне тїркі
тілінде, М.Ќашќари сґздігінде кездесетін сеңгір орографиялыќ
терминініѕ жуан айтылатын нўсќасы болуы мїмкін, ґйткені əзірбайжан
тілінде сеѕгірдіѕ сангяр/сангер «шыѕ», «ќўз» тїрі кездеседі. Оныѕ їстіне
екеуі де бір географиялыќ нысанды (таулардыѕ ўшар басын) атайды.
Ќараш – е.м. ШЌО, Шар ауд.; тау. Алм. Обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.
Қараш – ќырєыз тілінде їлкен лауазым аты. Ќырєыздар алдымен биік
таудыѕ басын қараш деп атап, одан соѕ лауазымєа кґшірген сияќты.
Бўл орографиялыќ термин алт. Қарайыш<қара+ йыш «орманды тау»
оронимініѕ ыќшамдалєан тїрі болуы да мїмкін.
Профессор Т.Жанўзаќ Алматы облысындаєы Қараш-Қараш немесе Үшқараш тауларыныѕ аты шапырашты Ќараш батырдыѕ ќўрметіне
ќойылєанын айтады.
Ќоѕыр – ќўд. Жамб. Обл., Сарысу ауд. Топоним қоңыр сын есімініѕ
конверсиялыќ тəсілмен зат есімге (географиялыќ терминге) айналуы
арќылы жасалєан. Алайда, В.Н.Никоновтыѕ айтуынша, «лексикаєа енген
жаѕа сґз ґзініѕ жасалуына себепші болєан сґздіѕ семантикасынан мїлде
ќол їзіп кетпейді» екен [76; 228]. Соєан ќараєанда қоңыр апеллятиві
кґбінесе ќоѕыр тїсті болып келетін бўта, ќараєаны мол, шґптесін жерлерге ќаратып айтылады. Шыєыс Ќазаќстан облысындаєы Қоңыржон
тау жотасына ќарап, жердіѕ ќоѕыр тїсімен ќоса, «ќоѕыр салќын жон»
маєынасында да ќолданылады деуге болады. Бўл ГТ Қоңыржон, Қоңыркөл,
Байқоңыр, Жиделіқоңыр тəрізді топонимдер ќўрамында кездеседі.
Кезеѕ – е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд. Кезең «тау жотасындаєы екі
жаєы тїйетайлы болып келген аласа жер» (ЌТТС, 4т, 557) мəніндегі
географиялыќ терминнен жасалєан ойконим. Кезеѕ тек тау жоталарында
єана бола бермейді, жазыќ жердегі кез келген тґбе, жотаныѕ асып тїсетін
аласа жері кезең деп аталуы мїмкін. Қызылкезең, Кезеңсу, Шоңмұрын
кезеңі тўлєасындаєы атаулар Ќазаќстанда кґптеп кездеседі.
Кемер – тау. Павл. Обл., Екібастўз ауд. Кемер географиялыќ термині
əрі оронимдік, əрі гидронимдік нысанды атай береді. Оєан себеп – оныѕ
«бір нəрсеніѕ (мəселен, ыдыстыѕ) жиегін, шетін, жаєалауын» білдіретін
семантикасы. Мысалы, кемер «ґзен, кґл, су арнасыныѕ жаєалауы,
жиегі» (ЌТТС, 4т, 600) болса, енді бірде «таулардыѕ аспанмен ўштасќан
кґкжиегі» мəнін береді. Қаракемер, Сарыкемер, Кемерліктер (Кимерицы) сияќты жалќы есімдер туєызады.
Оба – е.м. Ќост. Обл., Жангелдин ауд. Оба сґзі тілімізде їш тїрлі
маєынада кездеседі: 1)Тəѕір дініндегі кґне тїріктер мен моѕєолдардыѕ
асудан, ґткелден ґткен кезде їйетін тас тґбешіктері. Ол екі тїрлі
маќсаттан пайда болєан, біріншіден, асу мен ґткелден аман-есен ґткен
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соѕ, жер-суєа ќўрмет ретінде əркім бір тастан ќосып отырады, екіншіден,
асу мен ґткелді белгілеу їшін меже ретінде ќызмет атќарєан. 2) Оба –
«ґлген адамдарды жерлеген орын» (ЌТТС, 7т, 367). Ерте дəуірде молалар тас їйіндісінен жасалєаны тарихтан мəлім. 3) Э.В. Севортян
сґздігінде тїркі. оба/ова «ру, тайпа», «киіз їй», «жанўя», «елді мекен»
маєыналарын беретіні кґрсетіледі [60; 400]. Осы їш мəнде де топонимдер жасала береді.
Бўл термин арќылы Бесоба, Қособа, Обалы, ќатарлы топонимдер
жасалєан.
Ґр – е.м. Аќт. Обл., Мўєалжар ауд. Өр «таулы, дґѕді жерлердіѕ
етегінен биіктеп кґтерілетін, ылдиєа ќарама-ќарсы жер» (ЌТТС, 7т, 563).
Аныќтамаєа ќосарымыз – кез келген ґзенніѕ аяєынан басына ќарай өр
деп атау ќалыптасатындыєы, ґйткені ґзен їнемі ылдиєа ќарай аєады.
Мəселен, Бўќтырма ґзенініѕ басќы аєысын Өр Алтай деп атау осылайша ќалыптасќан. Орографиялыќ термин Ұзынөр, Өр Аққаба атауларыныѕ
ќўрамына енеді.
Тас – тж.ст. Аќт. Обл., Мўєалжар ауд. «Таудыѕ ќатты жынысы, соныѕ
їлкенді – кішілі бґлшектері» (ЌТТС, 9т, 41) мəніндегі тас географиялыќ
термині елді мекен атауына ауысќан. Топонимикада тас термині бірыѕєай
тастан тўратын тау, шоќы, шыѕдарєа да ортаќ болып келеді. Қызылтас,
Тасшоқы, Тастақ тəрізді атаулар жасауєа белсенді ќатысады.
Тау – е.м. БЌО, Жəнібек ауд. ЌТТС-та «айналасындаєы жерден
едəуір кґтеріѕкі, биік жер» деген тїсініктеме береді (9т, 54). Тау термині
таѕбалайтын географиялыќ нысандар салыстырмалы тїрде əр тїрлі болады: жазыќ жерлерде тґбе, шоќыны «тау» деп атай берсе, таулы ґѕірлерде
тўтас тау тізбектерін, тау жоталарын ќамтиды. Бўл термин жалќы есім
ретінде кґп ќолданылмайды, ґйткені айдалада жалєыз таудыѕ тўруы
сирек кездеседі (Жоєарыдаєы Тау ойконимі жеке тўрєан бір тау атынан
жасалєаны кїмəнсіз). Ал басќа оронимдер жасауда тау термині ґте
белсенді: Алатау, Мұзтау, Тауқұм, Таутүрген, Таушық, Таулы Алтай т.б.
Тїркі тілдерінде тау орографиялыќ терминініѕ тау-тағ-дағ-тав-туутоо-тыа-ты нўсќалары єана кездеседі: Көкшетау, Мұзтағ, Қоснарты
т.б. Кірме нўсќаларынан моѕєол. Уул>ола «тау» жəне ќыт. Шань «тау»
терминдері енген: Баянуул> Баянауыл (Байтау), Тянь- Шань (Аспантау).
Парсыныѕ куһ «тау» сґзінен жасалєан оронимдер кездеспейді.
Теріс -ґзен. Жамб. Обл., Сарысу ауд. Бўл да кемер географиялыќ
термині тəрізді əрі ороним, əрі гидроним ќызметін атќарады: 1) Теріс –
таулы ґлкеге тəн ороним. Таудыѕ солтїстік немесе кґлеѕкелі жаєын ќазаќ
теріскей деп атайды. Ал осы теріскей жаєы ит тўмсыєы ґтпейтін ќалыѕ
орманнан тўрса, оны теріс дейді. Оныѕ басты себебі – мўндай ќалыѕ
орманныѕ таудыѕ кїнгейіне емес, теріскейіне тəн болып келетінінде.
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Теріс – «ќалыѕ орман» ўєымымен мəндес. 2) Гидроним ретінде теріс
термині екінші бір суєа немесе саласына ќарама-ќарсы баєытта аєатын
ґзендерді атап, Теріс, Терісаққан, Терісағар, Теріссу, Терісайрық секілді
гидронимдер жасайды.
Томпаќ – тау. Павл. Обл., Баянауыл ауд. Сын есімнен конверсия
ќўбылысы арќылы зат есімге, яєни географиялыќ терминге айналып
тўр. Маєынасы: «Сыртќа ќарай дґѕестеліп шыєып тўрєан, бўлтиєан»
жер бедері (ЌТТС, 9т, 191). Негізгі белгісі – їшкірленбей, кїмбез тəрізді
доєалдана кґтерілуі. Академик Ə.Ќайдар томпақ тїбірін одан ары том
бір буынды тїбіріне ажыратады (том+пақ) [38; 259]. ГТ Ақтомпақ,
Сартомпақ, Томпақша сияќты топонимдер жасауєа ќатысады.
Шаєыл – тау. Павл. Обл., Май ауд., тау. ШЌО, Катонќараєай ауд. Шағыл
«белес-белес, жота-жота боп їйіліп жатќан ќўмды жер» (ЌТТС, 10т, 82)
мəніндегі ГТ. Кґптеген єалымдар мўндай ќўм тґбелердіѕ кїн сəулесіне
шаєылысып жалтырап жатуы терминніѕ маєынасына арќау болєан
дейді. Бўл дўрыс пікір болєанмен, шағыл апеллятивініѕ таєы бір таза
орографиялыќ семантикасы бар. Ол – «шаєылу», «ќирау» маєынасы: шағыл
< шақ+ыл [38; 271]. Біздіѕ зерттеуімізде (мəселен, Шыєыс Ќазаќстандаєы
Шағыл тауы) табиєи эрозияєа ўшырап, кесек-кесек тастарєа бґлініп,
ќўлап жатќан тауларды Шағыл деп атайтыны байќалды. Ал бей-берекет
шашылып жатќан кесек тастарды «шаєыл тас» дейді. Ж.Досќараев шағыл
«жарыќшаќ тастар, тау бетіндегі ўсаќ тастар» мəніндегі Шыєыс Ќазаќстан
облысына тəн диалекті сґз екенін келтіреді [160;126]. Бўл термин жеке
тўрып атауєа айналып ќана ќоймайды, Ақшағыл, Айғыршағыл, Орташағыл
ќатарлы топонимдер ќўрамына да енеді.

4-сурет. Шағыл тауы
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Шат – тау тізбегі. Павл. обл., Баянауыл ауд. «Таудыѕ ќойнауындаєы
жыќпыл-жыќпыл тереѕ сай» (ЌТТС, 10т, 161) мəніндегі ГТ арќылы
жасалєан ороним. Бўл жерде метафоралыќ ќўбылыс та жоќ емес (адамныѕ
шаты – таудыѕ шаты). Шат «ґзенніѕ айрыєы», «ґзенніѕ екі саласыныѕ
арасы», мəндерінде гидрографиялыќ термин ќызметін де атќарады. Шат
тїбірінен шатқал «тїбі тар тік жыра; тар аѕєар» (Э.Мурзаев) туынды
термині жасалєан. Шат жалќы есім ретінде жиі кездеседі жəне Қарашат,
Қызылшат, Майлышат топонимдерін жасауєа ќатысады. М.Лермонтов
шыєармасынан Эльбрус шыѕыныѕ бўрынєы бір аты Шат-гора болєанын
білеміз [46; 608].
Тараушада орографиялыќ терминдер арќылы жасалєан апеллятив
атаулардыѕ Ќазаќстан бойынша ресми тіркелгендері єана ќарастырылды.
Картаєа тїспеген белгілі бір аймаќќа тəн немесе микротопоним
дəрежесіндегі термин-топонимдер əлі де болуы мїмкін. Алайда жеке
тўрєан орографиялыќ нысанєа тиісті орографиялыќ терминді атау ретінде
белгілеуге осы ќарастырып ґткен їлгілер де жолнўсќау бола алады.
3.2.1.2 Гидрографиялық терминдерден жасалған түбір гидронимдер
«Гидронимдер (гр. hydor – су + onyma, onoma - ат, атау, есім) –
топонимніѕ бір тїрі, кез келген су объектісін білдіретін жалќы есім» [6;
79]. Əр тілде ќолданылатын гидронимдер ґзіне тəн гидрографиялыќ терминдер арќылы жасалады жəне ол терминдер су нысандарыныѕ тїрлерін
кґрсетіп тўрады.
Гидрографиялыќ терминдер кїрделі топонимдер ќўрамына еніп ќана
ќоймайды, тїбір кїйінде жалќы есімге ґтіп, апеллятив атаулар да жасайды. Мўндаєы негізгі шарт – оронимдік термин-атаулар сияќты, нысанныѕ
оѕаша орналасуы. Жеке тўрєан нысан басќаларынан ажыратуды керек
етпейді.
Топонимикада гидронимдер еѕ кґне атаулар деп есептеледі, сондыќтан
кумулятивтік ќоры, аша білген кісіге, мол аќпарат беруі мїмкін.
Белгілі єалым Г.И.Донидзе тїркі тілдерінде кездесетін гидронимдік
терминдерді жан-жаќты зерттегені мəлім [78;165-171]. Біраќ біздіѕ
маќсатымыз гидронимдік терминдерді талдау емес, Ќазаќстанда
кездесетін гидронимдік терминдер арќылы онимделген тїбір
топонимдерді ќарастыру болып табылады.
Айдын – кґл. Жамб. обл., Сарысу ауд.; е.м. Ќар. обл., Аќтоєай ауд. Айдын
географиялыќ терминіне «теѕіз, кґл сияќты кґлемді су беті» (ЌТТС,1т,93)
деген аныќтама берілген. Бўл аныќтаманы Є. Ќоѕќашпаевтыѕ «Айдынкґл
– їлкен ашыќ кґл»деген тїсініктемесі толыќтыра тїседі [79;3]. Сонымен
айдын гидронимдік термині, кґбінесе, ашыќ жерде орналасќан кґлдерге
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ќолданылатынын кґреміз. Оныѕ бір буынды тїбірінде (ай) «жалтырау»,
«жарќырау» маєынасы мен «кеѕ», «кґлемді» маєынасы бірге жатыр десе
де болады (Э.Севортян, 1974, 99; Ə.Ќайдар, 2005, 169). Айдынбұлақ,
Айдынкөл ќатарлы гидронимдер жасайды.
Апан – тўзды кґл. Павл. обл., Ертіс ауд. «Ойылєан жер, шўѕќыр»
(ЌТТС, 1т, 291) мəнді ГТ арќылы жасалєан гидроним. Апан ГТ ретінде екі
тїрлі маєынада ќолданылады: 1) «Ескі, ќўлаєан ќўдыќ; кеѕ де онша тереѕ
емес ќўдыќ» [75; 21]. 2) «Ірі, жабайы аѕдардыѕ жерден ќазып жасаєан
мекені». Мысалы: Аюдыѕ апаны. Кіші аѕдардыѕ ќазєан мекенін ін дейді.
Апанқақ, Апанқұдық, Ескіапан тəрізді атаулар ќўрамында кездеседі.
Арал – теѕіз. Ќызылорд. обл., Арал ауд.; е.м. Жамб. обл., Мойынќўм
ауд. Арал жалќы есімініѕ кґпшілігі «жан-жаєы сумен ќоршалєан
кішкентай ќўрлыќ» маєынасындаєы арал географиялыќ термині арќылы
жасалєан (ЌТТ, 1т, 307). Ал, керісінше, жан-жаєы ќўрлыќпен ќоршалєан
су; орман ішіндегі алаѕќайлар; айдаладаєы бір шоќ орман т.б. арал
терминін иемденуі мїмкін. Бўдан терминніѕ ар бір буынды синкретті
тїбірі «бґліну», «екі аралыќ» мəнін де беретіні байќалады [38; 171].
Арал теѕізі басќа ешбір сумен жалєаспай, шґл даламен ќоршалып, жеке
тўрєандыќтан, Арал теңізі деп аталады. Осындай кеѕ кґлемді маєынада
ќолданылатын арал термині топонимжасамда белсенді болатыны – заѕды
ќўбылыс: Арал, Аралағаш, Аралды, Қосарал т.б.
Арасан – е. м. Алм. обл., Аќсу ауд. «Тїрлі ауруларды емдейтін минералды жылы су» (ЌТТС, 1т, 314) маєынасындаєы кеѕ таралєан ГТ
бойынша жасалєан ойконим. Тїбі «санскрит тіліндегі rasayana «балшырын», «ќўдайлардыѕ сусыны», «емдік су» маєыналарын беретін сґзінен
шыќќан» [46; 53]. Бўл термин арќылы жасалєан Арасан, Барлық Арасан,
Қапал Арасан, Арасанды Қаба т.б. гидронимдердіѕ ортаќ ерекшелігі –
жер астынан ќайнап шыєатын ыстыќ суыныѕ болуы. Мəселен, Шыєыс
Ќазаќстандаєы Арасан (ресми аты Рахманов Қайнарлары) суыныѕ температурасы +38, 40 градус жылы болып келеді.
Арна – е. м. Алм. обл., Ќапшаєай ауд. Арна ойконимі «ґзен
аѕєарларыныѕ су аєып жататын тереѕ ґзегі» (ЌТТС,1т, 336) маєыналы
арна географиялыќ терминінен жасалып тўр. Аныќтама логикадаєы
«белгісіз арќылы аныќтау» деген əйгілі ќателікке ўрынєан сыѕайлы,
себебі ќўрамындаєы «аѕєар», «ґзек» сґздерініѕ ґзі жеке тїсіндіруді талап
етеді. Біздіѕше, арна «ґзен суыныѕ ґзіне салып алатын жолы» болса керек. Онда судыѕ аєып жатуы жəне тереѕ болуы міндетті емес. Тартылєан
ґзенніѕ орнын да «арна» деп атай беруге болады.
Терминніѕ ґлі тїбірі ар санскрит. «аєын», кґне иран. «тасќынды
аєын» (Ə. Ќайдар, 2005, 171); арна иран. «канал» (В.В. Бартольд, 1966, 2)
маєыналарын бергеніне ќараєанда їндіевропа тілдерінен енген сияќты.
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Ќалай болса да арна термині топонимжасамда біршама белсенді: Арнасай, Жаңа арна, Жаман арна т.б.
Арыќ – тґбелер. СЌО, Айыртау ауд. Атаудыѕ жасалуына «су аєызу
їшін арнайы ќазылєан су жолы» (ЌТТС, 1т, 358) мəнді арық географиялыќ
термині себепші болєан. Басќа еѕбектерде де арыќтыѕ «жасанды су
жолы» екені баса кґрсетіледі [46; 57-58].
Ќазаќстанда Ақарық, Тасарық, Бесарық, Арықты ќатарлы топонимдер мол кездеседі.
Балќаш – кґл. Алм. обл.; кґл. Павл. обл., Ертіс ауд. Ќазіргі кезде
жалќы есім ретінде саќталєан кґне гидрографиялыќ термин. Маєынасы:
Балқаш < бал + қаш, «батпаќты, сулы, тартпа жер», бал+шық, бал+жыр
сґздерімен тїбірлес [38; 174]. Тїркі тілдерінде балғаш (туб.), палгаш
(тїрік.) нўсќалары кездеседі. Топонимжасамда белсенді емес (терминніѕ
кґнелігінен болса керек), біраќ тыѕ атау жасау барысында, егер нысан
сəйкес келіп тўрса, термин ретінде жаѕєыртуєа болады.
Дамба – е.м Атыр. обл., Махамбет ауд. Орыс тілінен енген «су
жайылып кетпес їшін жаєаєа їйілетін жал топыраќ» маєынасындаєы
гидрографиялыќ термин. Орыс тілініѕ ќысќаша этимологиялыќ сґздігі:
«Бірінші Петр тўсында голландия немесе неміс тілінен енген сияќты», деп кїмəнді тїсінік береді [80; 119].
Біздіѕше парсыныѕ дам «тўзаќ» сґзінен жасалєан термин болуы
мїмкін, ґйткені аѕєа ќўрылєан тўзаќ пен суды бґгейтін дамбаныѕ
ќызметтік ўќсастыєы бар. Топонимикада белсенді емес.
Жаєа – е.м Атыр. обл., Ќызылќоєа ауд. Жаға географиялыќ термині
лексика-семантикалыќ тəсіл бойынша, алдымен гидронимге, содан соѕ
ойконимге айналєан. Ал терминніѕ маєынасы: «су арнасыныѕ кемері,
жиегі» (ЌТТС, 3т, 488). Бўл терминнен жағалау, жағалық терминдері
туындаєан. Жаға жалќы есім ретінде сирек кездескенімен, біршама атаулар ќўрамына енеді: Жағабұлақ, Жағатал, Жағажай, Жайдақжаға т.б.
Жиек – е.м Атыр. обл., Индер ауд. Атау жиек < жій+ек «шек, жаєа,
ќима, оќа, əдіп » маєынасындаєы ГТ арќылы онимделген [38; 196].
Жаға терминімен мəндес келеді, біраќ жиек кез келген ќўрлыќтыѕ сумен шектесуін єана білдіріп ќоймайды, ќўрлыќтыѕ аспанмен шектесуін
де білдіреді. Мысалы, көкжиек, таужиегі. Топоним жасауєа ќатысады:
Жиекқұм.
Жылєа – е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд. Атау жасауєа себепші термин
жылға «ќар, жаѕбыр суы аєатын шаєын ґзекше, ойпаѕ жер» (ЌТТС, 4т,
284) семантикасын береді. Тїркі тілдерінде елга, илга, йылга нўсќалары
бар. Басты ерекшелігі жəне бұлақ терминінен ґзгешелігі – ќар, жаѕбыр
суы єана аєып, ќалєан уаќытта ќўрєаќ жатуы. Қаражылға, Шұбаржылға,
Жылғалы топонимдері кездеседі.
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Ќайраѕ – е. м. Павл. обл., Аќтоєай ауд. Атауєа айналєан қайраң
географиялыќ терминініѕ бір єана маєанасы бар: «Ґзенніѕ, кґлдіѕ жəне
теѕіздіѕ жайдауыт таяз жері» (ЌТТС, 5т, 535). Терминніѕ тїбірі қайыр
кґне тїркі. «ќўм» маєынасын беретін сґз екенін байќау ќиын емес. Сонда
қайыр + аң «ќўмаѕ», «ќўмдауыт жер» деген сґз. Ќолданылу барысында
«таяз су», «ґткел» маєыналарына ауысќан. Ќайраѕныѕ ќўмы су бетіне
жаќын немесе кґрініп жататыны мəлім. Бўл термин Қайраң, Қайраңкөл,
Құмдықайраң сынды топонимдер жасауєа ќатысады.
Ќайыр –е.м. Жамб. обл., Талас ауд.; е.м. Аќт. обл., Шалќар ауд.
Жоєарыда атап ґткендей, қайыр термині тїркі, моѕєол тілдерінде «ќўм»
маєынасында ќолданылєан. Мəселен, М.Ќашќари сґздігінде: «Ќайыр
майда топыраќты жер. Оєыздар ќўмды «ќайыр» дейді» тїрінде аныќтама
берілген [57; 220]. Қайыр тїбірінен қайраң туынды тїбірі жасалады.
Қайыр, Қайырты, Қайырқұм, Қайыршақты тəрізді атауларєа апеллятив
ретінде кіреді.
Ќопа – е.м. Ќост. обл., Наурызым ауд. Қопа географиялыќ терминіне
берілген бірнеше сипаттаманыѕ (ЌТТС, 6т, 333; Э.Мурзаев, 1984, 289;
Ə.Ќайдар, 2005, 225; В.Н. Попова, 1997, 18) ортаќ тїйіні: «Ќалыѕ ќамыс
ґскен сулы, батпаќты жер» болып шыєады. Ол жердіѕ кґл, кґлшік, батпаќ
болуы маѕызды емес, ќамыстыѕ ќалыѕ ґсуі – маѕызды белгі.
Қопа термині Қопалы, Қопасор, Сарықопа сияќты топонимдер жасайды.
Ќылы- жайлау. Павл. обл., Аќтоєай ауд. Ќазаќ тілініѕ тїсіндірме
сґздігінде (1982, 6т, 596) қылы сґзіне диалект деген таѕбамен «екі
алапты ќосып тўрєан ені тар, ќысталаѕ жер; ќыспа»деп тїсінік береді.
Мўндаєы «екі алапты» деген тїсініксіздеу тіркестіѕ орнына «ґзенніѕ немесе тау, тґбеніѕ ені тар, жіѕішке тўсы» десе жетіп жатар еді. Негізгі
ўєымды тїбірі қыл «аттыѕ ќылы» > «жіѕішке» семасы беріп тўр, яєни «не
судыѕ, не таудыѕ ќылдай жіѕішке тўсы» дегенді меѕзейді. Бўл Шыєыс
Ќазаќстанда жиі ќолданылатын ГТ болєанымен, топоним жасау барысында басќа ґѕірлерге де кеѕ таратып əкетуге болады. Тїркі тілдерінде
бар термин. Мəселен, алт. кыл суу «жіѕішке су» гидронимі кездеседі
[81; 256].
Ќўрдым – кґл. Аќт. обл., Ырєыз ауд. Атауєа негіз болєан
гидрографиялыќ термин құрдым «ґзенніѕ ќўмєа сіѕіп, жоќ боп кететін
аяќ жаєы, соѕы» жəне «їлкен теѕіз, ґзен, кґл тїбіндегі тїпсіз тереѕ жер,
оќпан» (ЌТТС, 6т, 510) деген екі тїрлі маєына береді. Соѕєы маєынасы
бойынша кґл атына ауысќан деуге болады. Ол кґлдіѕ тїбі тереѕ , ќўрдым
болуы негізгі уəжі. Кейде ќўрєап бара жатќан кґлді де Құрдым деп атайды.Топоним жасауда тым белсенді емес.
Канал – е.м. Ќызылорд. обл., Арал ауд.; канал. ОЌО, Сарыаєаш ауд.
Э.М.Мурзаев їндіевропа тілдерініѕ кґбінде кездесетін кан, кангха «су»,
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«ґзен»; кан, кһан, хан «ќазу», «ќўдыќ» сґздерін салстыра ќарап, олардан канал сґзін шыєарады. Орта Азия мен Ќазаќстанєа ґзбек, тəжік
тілдері арќылы канал болып енген дейді [46; 251-252]. Канал «су тарту їшін ќазылєан арна, арыќ» маєынасында кґптеген елдердіѕ тілінде
ќолданылады. Егер нысан сəйкес келсе, топонимжасамєа кірістіруден
ќашпау керек. Ќазаќстанда Үкен Алматы Каналы, Ертіс-Қарағанды Каналы тəрізді їлкенді-кішілі каналдар баршылыќ.
Лай – е.м. ШЌО, Кґкпекті ауд. Лай географиялыќ термині де ґзара
байланысты екі маєына береді: бірі – «таза емес, тўныќ емес» (ЌТТС,
7т, 44) су; екіншісі – «тўнба», «балшыќ», «жўмсаќ, майлы сазбалшыќ»,
«балдыр» (Э.Мурзаев, 1984, 333). Осы екі маєына да топоним жасауєа
ќатыса алады.
Емдік ќасиеті бар «шипалы лайды» Ќазаќстанныѕ бір тўсы «шипалы
батпаќ» десе, енді бір жері «шипалы балшыќ» деп атайды. Бўдан бўл їш
терминніѕ ґзара мəндес екенін байќаймыз.
Лай термині Лайлы, Лайбұлақ, Лайсу сияќты гидронимдер тудырады.
Нўра - ґзен (895 км). Орталыќ Ќазаќстан аймаєы. Ќазаќстанда кґп
кездесетін нұра географиялыќ терминініѕ маєынасы «су орєан жыра,
тереѕ сай» (ЌТТС, 7т, 357) екені аныќ болса да, оныѕ этимологиясы
туралы əртїрлі кґзќарас бар. Оєан себеп – терминніѕ кірмелігі болса
керек. Моѕє. нураа «ќўлама», «ќўлаєан», «омырылєан», «опырылєан»
маєыналарын береді [77; 345]. Ќазаќ тіліне жар терминініѕ баламасы
болып енген. Нұра ґзенініѕ жазыќ жердіѕ жўмсаќ топыраєын орып, жар
жасап аєатыны атауєа уəж болєаны даусыз.
Термин Нұра, Нұраталды, Шалқарнұра, Шерубай Нұра тəрізді топонимдер жасауєа ќатысады.
Ор - ґзен (234 км). БЌО. ЌТТС-та ор сґзіне «табиєат əсерінен болєан немесе ќазылєан шўѕќыр жер» деген тїсінік береді (7т, 445). Табиєат əсерінен
болатын орларды, кґбінесе, ґзен, су аєындары жасайтыны шындыќ жəне
Ор гидронимініѕ ерекше белгісі де осыдан келіп шыєады. Кґптеген тїркі
тілдерінде ор терминініѕ ґзенмен байланысып жататыны да судыѕ орып,
ќазып кететін əрекетінен болса керек. Мысалы: чуваш вар «ґзен», «арна»,
«жыра»; тїркімен. орун «арна» т.б. (Э. Мурзаев, 1984, 415).
Ор термині табиєи жəне жасанды орларды ќатар атай отырып, топонимдер жасайды: Ор, Орғын (Орхон), Ортау, Ортөбе, Шолақор т.б.
Мўндаєы Ортау, Ортґбе ор сґзіне ќатысы жоќ Ґртау, Ґртґбе болуы да
мїмкін. Ондайда тґреші – табиєи нысанныѕ ґзі.
Ґзек – ескі арна. Павл. обл., Аќсу ауд. Өзек гидрографиялыќ термині
туралы аныќтамалар біршама баршылыќ. Басќа лексикалыќ маєыналарын
алмай, топонимге ќатыстыларын ќарап шыќсаќ, мынадай болады: 1)
«ґзен, ґзен аєыны; жыра, жырадаєы бўлаќ, ґзен арнасы, ќойнау, ўзын
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сай, ґзен саласы, шатќал т.б.» (Э.М.Мурзаев, 1984, 406-407) ; 2) «Жауын, ќар суынан пайда болєан жер бетіндегі созылып жатќан ойыс жер;
ені тар, кішірек сай» (ЌТТС, 7т, 516); 3) «Ќолатќа ќараєанда беткейлері
тіктеу, кґлемі кішілеу, дами келе сайєа айналатын астау тəрізді ойыс жер»
(Є.Ермекбаев, 1999, 34) т.б.
Топонимжасам, жалпы жер-су аттары, табиєи нысансыз жасалмайды. Атау беру їшін, əр нысан наќты-наќты сараланєан болуєа тиіс.
Мəселен, өзек терминін ќатыстырып топоним жасамас бўрын, ґзек пе,
сай ма, жыра ма, ќолат па айырып алуымыз керек. Біздіѕ ата-бабаларымыз осыныѕ бəрін жіліктеп, жіктеп атап кеткен, бізге сол межелерден
ауытќуєа болмайды.
Басќа тїркі тілдерінде болмаса, ќазаќ ґзенді «ґзек» деп атамаєан. Ендеше ґзектіѕ бойында їнемі су, бўлаќ жатуы міндетті емес. Ќар, жаѕбыр
суы єана аєатын ќалєан мезетте бўталы, шґпті болып тўра беретін əр
кґлемді сайларды өзек атандырєан. Негізінен жылға, қолат терминдеріне
жаќын, біраќ кґлемі олардан їлкен. Кішілерін өзекше деп бґлек атаєан.
Өзек жеке атау болып ќана ќоймайды, алдына аныќтауыштар ќосып,
кїрделі топонимдер жасайды: Сарыөзек, Қандыөзек, Көкөзек т.б.
Ґзен – тж. ст. Маѕє. обл., Маѕєыстау ауд. Тїркі тілдерінде кеѕ
таралєан гидрографиялыќ термин. Кґн тїркі тілдеріндегі нўсќасы – угуз/
өгіз. Терминніѕ семантикасы: «Белгілі арнамен тўраќты аєатын, едəуір
кґлемді табиєи су» (ЌТТС, 7т, 519).
Э.В.Севортян өзек пен өзеннің тїбірі бір, яєни өз «ќайнар» деп
ќарайды [60; 510].
Өзен термині ґзен атауларыныѕ ќўрамына їнемі кіре бермейді, ґйткені
ґзен атаулары кґбінесе кґне жəне тўраќты болып келеді. Мысалы: Ертіс,
Есіл, Іле ґзендері т.б. Олардыѕ ќўрамында «ґзен, су» мəнідегі ыл/іл, ыс/
іс, ар/ер секілді кґне терминдер бар. Ал, кейде үгүз/өзен нўсќалары
атау ќўрамына термин ретінде ќатысып отырады: Аягөз (айа «шаєын,
кішкене» + үгүз «ґзен»), Қараөзен, Жаңаөзен, Шиліөзен т.б.
Саєа – е. м. Аќт. обл., Ойыл ауд. «Ґзен я болмаса тау сілемініѕ ќабысыптїйіскен жері» (ЌТТС, 8т, 90) маєынасындаєы саға географиялыќ термині
ойконим жасап тўр. Саға «ґзенніѕ не таудыѕ басталар тўсы, аузы» дегенге дəлірек келеді. Ќазаќтыѕ: «Саєадаєы су ішеді, аяќтаєы у ішеді»
деген маќалы да соєан меѕзейді. Ґзен салаларыныѕ, тау сілемдерініѕ
бґлінер тўсы да Саға атауына сəйкес келеді. Аттыѕ басы мен мойны,
пышаќтыѕ сабы мен жїзі тїйісетін жерлерді сағақ (саға + қ) тїрінде
ўќсатып атаєанын байќауєа болады. Саға ойконимінен басќа Сағабүйен,
Сағакүрес, Сағай секілді топонимдер бар.
Саз – е.м. Алм. обл., Жамбыл ауд. Саз географиялыќ терминініѕ бізге
ќажетті (топонимге жаќын тўрєан ) маєынасы – «кґгалы ќалыѕ ґскен,
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дымќыл кеѕ алќап» маєынасы (ЌТТС, 8т, 95). Алайда су араластырып,
езіп, саз балшыќ жасауєа жарамды топыраєы бар жерлер де саз терминін
ќабылдауы мїмкін. Сазды жердіѕ еѕ басты ерекшелігі – дымќыл, сулы
жерде шґп ґскен шымныѕ болуы. Шым болмаса, ондай сулы жер батпаќќа
айналады. Сазды жерлер жазєы мал жайылымына ќолайлы болып келеді.
Саз терминінен Сазды, Сазқұдық, Сазтерек, Қарасаз ќатарлы топонимдер ґрбиді.
Сай – жайлау. Павл. обл., Аќтоєай ауд. Ќазаќ тілініѕ тїсіндірме
сґздігінде «їлкен жыра, аѕєар» деп ќысќаша ќайырады (ЌТТС, 8т, 98).
Тїркі тілдерініѕ барлыєында дерлік сай (зай, чай, сайр, сой, һай т.б. )
фонетикалыќ ґзгешелік болмаса, маєыналары бірдей: «жыра», «ќўрєаќ
арна», «ойпаѕ, ойыс жерлер». Тек əзірбайжан, тїрік тілдерінде чай
«ґзен» мəнінде ќолданылады.
Сайлардыѕ бір ерекшелігі жыра, жар секілді тік ќабаќты жəне тым
тереѕ болмайды. Беткейлері кґлбеу, тїбі жадаєай жəне ґсімдікті келеді.
Сай табанында су жатуы да, жатпауы да мїмкін. Кґлемі əр тїрлі болады: астаудай єана сайдан бастап, бір ауыл сыйып отырєан їлкен сайлар
кездеседі.
Сай кеѕ тараєан термин: Сайлы, Сайқұдық, Ақсай, Кеңсай т.б.
Сор – тўзды кґл. Павл. обл., Баянауыл ауд. Сор – бір жерлерде «жазда ќўрєап сорєа айналатын ўсаќ тўзды кґлдер» (Э.Мурзаев, 1984, 516)
мəнінде ќолданылса, енді бір жерлерде «аяќ батып кететін тўзды батпаќ»
(ЌТТС, 8т, 346) мəнінде ќолданылады. Кейде аєарып тўзы шыќќан жердіѕ
бəрін сор, сортаң, сораң деп атай береді.
Ќазаќстанныѕ біраз жері тўзды болып келетіндіктен, Аралсор,
Қарасор, Сорқұдық, Соркөл, Қайдақ соры тəрізді топонимдер мол
кездеседі.
Суат – ќыстау. Маѕє. обл., Маѕєыстау ауд. ЌТТС (8т, 373) суат сґзіне
«ґзенніѕ, бўлаќтыѕ мал суаратын жері» деген аныќтама береді. Дўрысы
«кез келген су нысаныныѕ мал суаруєа ыѕєайлы жерін» суат деп атай
беруге болады. Ол кəдімгі ќўдыќтан бастап, ірі кґлдердіѕ мал су ішуге
жарамды жаєаларына дейін болуы мїмкін. Мал шаруашылыєын кəсіп еткен кґшпелі ќазаќ халќына суат ерекше маѕызды ќызмет атќарєан. Сол
себепті Суаткөл, Ақсуат, Тассуат тəрізді гидронимдер жиі кездеседі.
Теѕіз – тўзды кґл. Аќм. обл., Ќорєалжыѕ ќорыєы; тж. ст. СЌО, Тайынша ауд. «Жан-жаєы ќўрлыќпен ўштасып жатќан, кеме жїретін ўшы
ќиыры жоќ су» (ЌТТС, 9т, 121) тїсініктемесін əлі де аныќтай тїсу
ќажет. Біріншіден, кґптеген теѕіздер ќўрлыќпен єана емес, басќа сулармен ўштасып жатуы мїмкін; екіншіден, теѕіздіѕ ўшы-ќиыры жоќ емес,
белгілі кґлемді ќамтиды (мəселен, «кґлден їлкен, мўхиттан кіші» деген
аныќтама кґлемін мґлшерлейді).
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Ќазаќстан əлемдік ірі акваториядан алыс жатќанымен, теѕіздер бар.
Атап айтќанда: Каспий теңізі, Арал теңізі. Ќазаќтар ірі кґлдерді де
Теңіз деп атаєаны белгілі: жоєарыда келтірілген Теңіз көлі, Шалқартеңіз,
Бейнетеңіз (Зайсан кґлініѕ негізгі, бўрынєы аты). Теңіз географиялыќ
термині кґне тїркі тілінде талуй, теңгіз «теѕіз»; моѕєол. далай «мўхит»,
«теѕіз» жəне тэнгэс «теѕіз»; мəнжїр. тэнггин «теѕіз» маєыналарында алтай тілдеріне кеѕ тараєан. Єалымдар венгр. тенгер, тонгер «теѕіз» сґзіне
ќарап, теңгіз бен теңгір (тəѕір) бір этимологиялыќ тізбекке енетінін айтады [46; 549].
Ќазіргі кезде Ќазаќстанда жасанды су ќоймаларын Теңіз деп атау
ќалыптасып келеді: Қапшағай теңізі, Бұқтырма теңізі.
Тоєан – е.м. ШЌО, Абай ауд. Тоған, арық, құдық сияќты терминдерді
Г.И. Донидзе «жасанды су нысандарын таѕбалауєа арналєан терминдер»
деп бґліп ќарайды [78;170]. Тоған сґзініѕ маєынасы: «Су жинап алатын
бґгет, тоспа» (ЌТТС, 9т, 155). Сонымен бірге, «негізгі суландыру каналы,
їлкен арыќ, бґгет» (Є.Ќоѕќашпаев, 1951) мəндерінде де ќолданылады.
Ќазаќстанда Тоғанас, Тоғансай, Ақтоған, Қостоған ќатарлы гидронимдер кездеседі.
Тоєыс – е.м. ОЌО, Тґлеби ауд. Академик Ə.Ќайдар тоқ+ыс> тоғыс
«бір жерде тїйісу» мəнді тїбір сґз дейді [38; 259]. ЌТТС (9т, 156) «əр тараптан келіп бір-бірімен тїйісу, тоќайласу» деген сипаттама береді. Тоғыс
терминініѕ кґптеген маєыналарыныѕ ішінен топонимикаєа ќатыстысы
екеу: бірі – «тау сілемдерініѕ, тґбе, ќырќалардыѕ тоєысы», яєни оронимдік
маєына; екіншісі – «ґзен, сулардыѕ тоєысуы», гидронимдік маєына.
Тоғысқан > Түгіскен > Түйіскен атаулары бір сґздіѕ жуан-жіѕішке
нўсќалары болып табылады.
Томар – е.м. Алм. обл., Балќаш ауд; е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд. «Тїптїп боп, їсті-їстіне шґп ґскен шалшыќты, ќопалы жерді» (ЌТТС, 9т,
19б) томар деп атайды. Аныќтама томарлы жердіѕ негізгі белгісі – жер
томарларды «тїп-тїп» деген ќайталама ќос сґз арќылы берген. Жер томар мен кесілген аєаштыѕ томары ўќсастыќ бойынша аттас болып тўр.
Ал томарлы жерде жер асты суларыныѕ болуы, томардыѕ їстіне ґлеѕ
шґптіѕ мол шыєуы жанама, ќосымша белгілері.
Ќазаќстанда Томарлы, Қаратомар, Қостомар, Мыңтомар сияќты топонимдер кездеседі.
Топан – е.м. Ќар. обл., Осакаровка ауд. Топан сґзініѕ екі маєынасы
бар: 1) «Бастырылєан астыќтыѕ дəн ќауызы, майдаланєан шґп-шары
араласќан ќалдыєы». 2) «Жер бетін басќан тасќын су, сел» (ЌТСС, 9т,
202). Бірінші маєына жер-су атын бере алмайды, ґйткені ол тўраќты белгі
емес. Ал екіншісі («топан су»тіркесін ескерсек), «арнасынан асып кґп
жерге жайылып кететін су» мəнінде топонимикалыќ терминге келеді.
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Аса белсенді емес, дегенмен топан, топан су терминдерін топонимжасамда кеѕінен ќолдануєа болады .
Тўз – тўзды кґл. Павл. обл., Баянауыл ауд.; е.м. Ќост. обл., Жангелдин ауд. Негізгі лексикалыќ маєынасы «ас-таєамдардыѕ дəмін кіргізу
їшін ќосылатын ґткір дəмді, аќ тїсті кристалл зат» (ЌТТС, 9т, 263)
болєанымен, топонимикада «сор», «тўзды кґл», «тўзы шыќќан жер»
маєыналарында ќолданылады.
Тұз термині Ќазаќстанда кеѕ тараєан, себебі далалы аймаќтардыѕ суы
да, топыраєы да сортаѕ болып келеді. Арєы себебі архей жəне протерозой эраларында республика аймаєын тўтастай дерлік теѕіз суы басып
жатќаннан болса керек. Тўзды, сортаѕ, ащы жерлер мал баєуєа ќолайлы
жаєдай туєызады. Ќазаќстан жерінде ертеден бері тўз ґндірілгенін Тұз,
Тұзағаш, Тұзауыл, Тұзды, Тұзащытөбе, Екібастұз, Қарабастұз секілді
топонимдер дəлелдейді..
Тїбек – е.м. Ќост. обл., Ќарасу ауд. Түбек географиялыќ термині «бір
жаєы ќўрлыќпен шектесіп, ќалєан жаќтары сумен ќоршалєан ќўрлыќтыѕ
бґлігі» (ЌТТС, 9т, 305) мəнін білдіреді.
Түп + ек > түбек туынды термині «жердіѕ кішірек (-ек) тїбі»
маєанасында тўрєаны байќалады. Осы маєынада түп тїбірініѕ ґзі де жеке
термин ретінде ќолданылады: Түпқараған ( Каспий), Қаратүп (Арал).
Тїбекті орыс тілінде полуостров, мыс деп атайтыны белгілі. Н.М. Шанский ґз сґздігінде мыс термині туралы: «Исконно русск. Происхождение
неясно» деген сипаттама береді [80; 277]. Э.М.Мурзаев «ќанаєаттанарлыќ
этимологиясы жоќ» дей келе, «мїмкін тїркі. мүйіз/мүйіс «мїйіз» сґзінен
алынєан» деген И.Г.Добродомовтыѕ пікіріне сілтеме жасайды [46; 383].
Ќалай болса да, бўл термин Ќазаќстан топожїйесінде кездеседі. Мəселен,
Зайсан кґлінде Шағылмыс (Шакелмыс), Тополев мыс деген тїбектер бар.
Ал Түбек апеллятив атауынан басќа Кеңтүбек, Ақтүбек, Қаратүбек,
Тастүбек, Құланды түбегі, Бозащы түбегі т.б. кїрделі атаулар кездеседі.
Тїрген – ґзен (104км). Алм. обл., Еѕбекшіќазаќ ауд. Түргэн>түрген
моѕєол тілінен енген ГТ жəне «шапшаѕ», «жылдам», «тез» мəнді
їстеу сґзден жасалєан. Топонимикада «аєынды», «аєысты» (су,
ґзен) маєынасында ќолданылады. Тілімізге ертерек еніп, бейімделіп
кеткендіктен, түрген географиялыќ терминін топонимжасамда кеѕінен
пайдалануєа болады. Түрген, Таутүрген, Тұрғысын < Түргэнус(н) сияќты
жер-су аттары бар.
Шабар – е. м. Павл. обл., Аќќу ауд. Шабар да моѕєол тілінен енген ГТ:
шавар «батпаќ», «шалшыќ» маєынасын береді. Бўл терминнен тараєан
моѕє. Шаварт>қаз.Шабарты, Шавартай>қаз.Шабартай топонимдері
кездеседі жəне екеуініѕ маєынасы да «батпаќты», «шалшыќты» болып
келеді [77;721].
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Кґптеген єалымдар халха-моѕє. шивэр «орман батпаќтары» немесе
«батпаќты, орманды жер» сґзінен Сібір макротопонимін шыєарып жїр
(С.К.Патканов, Н.В.Вяткина, В.И.Огородников т.б.).
Ќазаќстанда Шабар, Шабарты топонимдері бар.
Шалќар – кґл; ќала. Аќт. обл., Шалќар ауд. Шалқар «кеѕ-байтаќ,
шексіз, шетсіз, їлкен» маєынасында айтылатын сґз (ЌТТС, 10 т, 116).
Кґбінесе тереѕ əрі кґлемді кґлдерге теѕіздерге ќаратып айтылады:
айдын-шалқар көл, шалқар теңіз. Ал далалы жерлерге байтақ сґзі
жїреді : кең-байтақ дала.
Ќазаќстанда кеѕ тараєан гидрографиялыќ термин: Шалқар,
Шалқаркөл, Шалқартеңіз, Шалқарнұра, т.б.
Шебір – е. м. Маѕє. обл. Маѕєыстау ауд. Э.М. Мурзаев бўл топонимді
(Шебир) моѕє. шавар, ќалмаќ. шавр «батпаќ», «шалшыќ» мəнді
географиялыќ терминінен жасалєан дейді [46; 623].
Екінші жаєынан келгенде, моѕє. цэвэр > алт., чебер (чебре) «таза»,
«мґлдір» маєынасындаєы сґзінен жасалды ма екен деген ой келеді (мысалы: Шебір «таза, мґлдір су»). Əрине, мўндайда тґреші географиялыќ
нысанныѕ ґзі. Егер нысан батпаќты болса, онда шабар/ шавр/ шебір
«батпаќ», «шалшыќ» сґзінен жасалєан, ал, егер нысанда мґлдір, таза су
болса, онда цэвэр/ чебер/ шебір «таза су» терминінен жасалєан болады.
Шеген – е. м. Ќост. обл., Жангелдин ауд. «Ќўдыќќа ќаланєан
тас, ќималанєан аєаш» (ЌТТС 10 т, 186) аныќтамасы ќўдыќ ішіндегі
шегенді білдіреді. Шеген гидрографиялыќ термині топоним болу їшін
бўл жеткіліксіз. Шеген ГТ болады, егер «ішін аєашпен немесе таспен
ќўрсаулап тастаєан ќўдыќ» деген маєынада тўрса, ал Шеген топоним
болады, тек «мыќты шегенделген ќўдыєы бар жер» деген маєынада
єана.
Шорєа - ґзен; е. м. ШЌО, Тарбаєатай ауд. Шорға – моѕє. цорго
«шўрєы», «шїмек» сґзінен жасалєан тїбір топоним. Шорға шаєын ґзені
басын Тарбаєатай тауынан алып, Зайсан кґліне ќўяды, ал кез келген
судыѕ кґлге ќўятын немесе кґлден аєып шыєатын жерін ќазаќтар шүмек
деп атайды. Шорєа (Цорго) ќаз. шүмек географиялыќ терминініѕ моѕєол
тіліндегі баламасы болып шыєады.
Шїмек - ґзен. Ќар. обл., Шет ауд. Шүмек сґзініѕ бірнеше лексикалыќ
маєынасы бар («ыдыстыѕ шїмегі», «бесіктіѕ шїмегі», «шылдыр
шїмек») жəне осы маєыналардыѕ негізінде «кґлдіѕ шїмегі» деген
тіркес ќалыптасќан. «Ќазаќ кґлге ќўятын немесе шыєатын сулардыѕ
кґлге жаќын тўсын шүмек деп атайды» деген аныќтама беруге болады.
Оныѕ їстіне кґлге ќўятын суларды жоғарғы шүмек, ал аєып шыєатын
суларды төменгі шүмек деп жіктейді. Шїмектер балыќ аулауєа ыѕєайлы
болып келеді.
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Шүмек гидронимі шүмек гидрографиялыќ термині бойынша жасалып тўр.
3.2.1.3 Далалы, жазық жерлерге тəн апеллятив атаулар
Ащы - ґзен. Павл. обл., Баянауыл ауд. ЌТТС-та «тўзды, тўзы кїшті,
сор дəмі бар; тўщы емес» деген сын есім екені айтылады (1 т, 534). Ол
сын есім «топыраєында, суында тўз бар кез келген жер» маєынасында
субстантивтеніп, алдымен географиялыќ терминге, одан соѕ топонимге айналады. Мысалы: Ащы, Ащысай, Ащылы, Ащыбұлақ, Ащықара,
Ащыкөл, Ащықұдық, т.б.
Ащылар – малєа жайлы, кґбінесе мал ащылайтын жалақтары болатын жайылымдар.
Дала – е. м. Алм. обл., Кербўлаќ ауд. Дала/ тала географиялыќ
термині тїркі, моѕєол, тўѕєыс-мəнжїр тілдеріне кеѕ тараєан. ЌТТСта «жайылымдыќ, шабындыќ, кеѕ-байтаќ жазыќ ґѕір» деген аныќтама
беріледі (3 т, 36). Негізгі белгісі жайылымдыќ, шабындыќ болу, болмауында емес, «кеѕ, ашыќ жер; жазыќ» болып келуі.
География єылымы Ќазаќстан жеріндегі далалы ґѕірлерді орманды дала (0,4 %), дала (29 %), шґлейт жəне шґл (44 %) деп бґледі [63;
147-155]. Республикамыздыѕ басым бґлігі далалы болып келетіні осы
деректерден-аќ кґрініп тўр. Тарихта Қыпшақ даласы, Дешті (парсы.
дала) Қыпшақ аталєан.
Дала географиялыќ термині Дала, Далақайнар, Бетпақдала, Ақдала,
Терісдала сияќты топонимдерге арќау болады.
Жазыќ – е. м. ШЌО, Жаѕасемей ауд. Кґне тїркі тілінде йазы, кейінгі
тїркі тілдерінде жазық, йаси, йазы т.б. кеѕ тараєан географиялыќ
терминініѕ ортаќ маєынасы «кеѕ жайылєан тегіс жер». Далалы жерде ўсаќ
тґбе, сай, жыралар, топтана ґскен орман кездесе беретін болса, жазыќтыѕ
жер бедері негізінен, кедір-бўдырсыз тегіс болып келеді. Ќазаќстанда
тау арасындаєы шаєын жазыќтардан бастап, шеті кґкжиекпен ўштасќан
ауќымды жазыќтар да баршылыќ.
Жазық геграфиялыќ термині арќылы мынадай атаулар жасалєан:
Ақжазық, Жалпақжазық, Жазылы, т.б.
Жоса - ґзен. Ќар. обл., Ўлытау ауд. Жоса «суєа езіп бояу жасайтын
ќызыл-сары тїсті топыраќ» мəніндегі ГТ. Жосалы топыраќ ќазаќтыѕ
бўрынєы ґмірінде табиєи бояу ретінде маѕызды орын алєан. Оны осы
аттас жер-су аттарыныѕ мол кездесетіндігінен баєамдаймыз: Жоса, Жосалы, Жосасай, Жосабай т.б.
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5-сурет. Жоса топырағы күні бүгінге дейін пайдаланылады
Карьер – е. м. ОЌО, Тґлеби ауд. Кеѕестік дəуірде орыс тілінен енген ґндірістік термин. Карьер – ќаз. «ашыќ кеніш» (жердіѕ їстінгі
ќабатындаєы кендерді, тастарды ќазып алатын орын) [82; 346].
Ќазаќстанныѕ кґптеген жерлерінде пайда болєан карьер ГТ бола алмайды жəне тілге жат, ќолданысќа ауыр атау ретінде Карьер топонимі
ауыстыруды ќажет етеді. Атауєа негіз болып тўрєан белгі – жасанды, əрі
уаќытша белгі.
Майдан – жайлау. Павл. обл., Ертіс ауд.; е. м. Ќар. обл., Ќарќаралы
ауд. Майдан «алаѕ; жазыќ; ашыќ; кґтеріѕкі орын» маєыналарында Евразия ќўрлыєына кеѕ тараєан ГТ. Мəселен, тїркі, иран, араб, славян
тілдерінде топонимдер жасайды [46; 358-359]. Бўрынєы ірі соєыстар
їнемі кеѕ жазыќта болатындыќтан, майдан «соєыс» мəнді сґзі де осы
терминнен ќалыптасќан сияќты. Майдан географиялыќ терминініѕ арєы
тїбі ќай тілден шыќќаны белгісіз. Ќазаќ жерінде топоним ретінде кеѕ
тарамаєанына ќарап, кірме сґзге жатќызуєа болады. Алайда, келешекте
топонимжасамєа кеѕінен тарту ќажет.
Оазис – тж. ст. Маѕє. обл., Бейнеу ауд. Грек тілінен жасалєан оазис
(oasis) географиялыќ термині «шґл даладаєы жерасты немесе басќа бір
судыѕ арќасында жасыл желек жамылып тўратын шаєын аумаќ, кґгал
жер» маєынасын береді [83; 185].
Оазис кірме термині ќазаќ тілінде кеѕінен ќолданысќа ене алмайтыны
ґзінен-ґзі белгілі, ґйткені екі дауыстыныѕ ќатар келуі ќазаќ тіліне жат
ќўбылыс. Ал жоєарыдаєы топонимді оазис сґзінен де əдемі ќазаќ сґзін
тауып, ауыстыруєа болады.
46

Лексика-семантикалық тəсіл арқылы жасалған топонимдердің типтік
модельдері

Таќыр – е. м. ШЌО, Кїршім ауд.; е. м. Павл. обл., Аќќу ауд. ЌТТСта «шґл, шґлейтті ґѕірлерде ґсімдік ґспейтін ќуќыл жер» (8т, 554)
тақыр деп аталатыны келтірілген. Сонымен бірге шґбі бар, біраќ бойлап
ґспейтін жерлерді де тақыр деп атайды. Мысалы: «шґбі таќыр жер».
Ќазаќстан мен Орта Азияєа кеѕ таралєан термин топонимжасамда
белсенді: Тақыр, Тақыркөл, Айтақыр т.б.
Татыр – кґл. Ќост. обл., Жангелдин ауд. «Тўзды, сортаѕ, таќыр жер»
(ЌТТС, 9т, 53) маєынасындаєы ГТ арќылы жасалєан атау. Э.М.Мурзаев кґне
тїркі. татыр «жазыќ, ґсімдіксіз жер» сґзін тақыр сґзімен бірге ќарайды
[46; 541]. Татырдыѕ таќырдан ґзгешелігі тўзды, сортаѕ болып келуінде єана
деп ўќќан жґн. Татыр, Ақтатыр, Татырлы атаулары жасалады.
Топыраќ – тўзды кґл. Павл. обл., Аќсу ауд. «Жердіѕ сыртќы, їстіѕгі
жўмсаќ ќабаты» (ЌТТС, 9т, 206) деген аныќтама топырақ географиялыќ
терминініѕ мəнін толыќ ашып тўр. Топырақ жердіѕ беткі ќабатыныѕ тїртїрге бґлінбеген жалпы аты, ал єалымдардыѕ айтуынша, топыраќтыѕ
мыѕдаєан тїрі болады екен. Ќазаќ топожїйесінде Топырақ, Ақтопырақ,
Сарытопырақ ќатарлы атаулар кездеседі.
Тўєыл – е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд. Тұғыл<тұқыл «ќысќа, мўќыл»;
«тїбір, ќалдыќ» (ЌТТС, 9т, 267) сґзі болєанымен, топонимжасамда
тұйық, түбек терминдерімен мəндес ќолданылады. Олай дейтініміз
Тұғыл ойконимі Зайсан кґліне əнтек ќана еніп тўрєан тўйыќ тїбекшеге
орналасќан. «Толыќ тїбек емес, оныѕ тўќылы» мəнінде топонимге айналып тўр. Тўєыл, сонымен бірге, «иілу, майысу» маєынасындаєы тїбірлес
тұқыр (тұқ+ыр) сґзі арќылы да, «ќўрлыќтыѕ иіліп, кґлге енген тўсы»
мəнін беруі мїмкін [38;262].
Тўйыќ – е. м. Алм. обл., Райымбек ауд. ЌТТС-та тұйық сґзі «шыєар
жаќ беті жабыќ, бітеу» (9т, 266) деген лексикалыќ маєынада тўр. Топонимикада «екі таудыѕ, екі ґзенніѕ немесе жыралардыѕ ќосылысынан пайда
болатын бітеу, бўрыш жер» деген мəнге ие болады.
Тұйық географиялыќ термині Тұйық, Тұйықсу, Қаратұйық тəрізді топонимдер жасауєа ќатысады.
Шабыр – алќап. СЌО, М.Жўмабаев ауд. ЌТТС-та «аєаш пен
бўтасы, ґсімдігі сирек ґсетін жер» (10 т, 80) деген тїсініктеме беріледі.
Ќазаќстанда Шабырлы топонимі кездеседі.
Шабыр термині ќазаќ тіліндегі шарбы 1. «малдыѕ іш майы»;
2. «селдір», «сирек», «ала» маєыналарын беретін сґзінен метатеза
ќўбылысы арќылы жасалєан деуге болады (шарбы>шабыр) Салыстыр.: ала шарбы бўлт – ала шабыр бўлт. Шабыр топонимі ќалм. шавр
«батпаќты, шалшыќты» сґзінен жасалып тўруы да мїмкін.
Шаќат – е. м. Павл. обл., Павлодар ќ. ə. Шақат сґзі «ќаєы кепкен сортаѕ жер» маєынасындаєы географиялыќ терминге айналады
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(ЌТТС, 10т, 98). Кейде «ґсімдігі сирек тастаќ немесе сортаѕ жер» деген аныќтама беріледі (Ќоѕќашпаев, 1951). Бўдан шақат апеллятивініѕ
шґлді, шґлейтті жерлерге тəн топонимдер жасайтынын кґреміз.
Шет – ґзен. ШЌО, Абай ауд. Э.М.Мурзаев А.П.Дульзонныѕ «шет
– кет тілінде «ґзен» маєынасын береді» деген пікірін келтіреді [46; 628].
Алайда ќазаќ тілі лексикасында да шет сґзі бар екені белгілі. Мəселен,
Ə.Ќайдар шет тїбірініѕ мынадай маєыналарын келтіреді: «1) край, окраина; 2) дальний, удаленный за пределами; 3) постороний, чужой» [38; 274].
Шет географиялыќ термині «сырт жер, жыраќ, оќшау маѕ» (ЌТТС,
10 т, 206) мəнінде жазыќ, далалы жерге тəн топонимдер жасайды жəне
«сыртќа ќарай аєатын ґзен, шеткі су» мəнінде гидроним бола алады.
Талдап отырєан Шет ґзені «Шыѕєыстаудан басталатын кґптеген бўлаќ,
сулардыѕ еѕ шеткісі» маєынасында тўр. Тура осындай мəнде жасалєан
Орта Теректі, Шет Теректі, Шетбұғаз, Шет Ырғыз, Шетпе, Шетдала
тəрізді топонимдер кездеседі.
Шґл – тоєай. ШЌО, Аягґз ауд. Топоним «жауын-шашын аз жауатын, суєа тапшы аймаќ» (ЌТТС, 10т, 267) мəніндегі шөл географиялыќ
термині арќылы жасалып тўр.
Ќазаќстанда ресми тїрде «шґл зонасы Каспий теѕізінен Тарбаєатай
тауыныѕ етегіне дейін созылады жəне 117 млн. га жерді ќамтиды» деп
белгіленген [63; 154]. Шґлдіѕ ґзі «тастаќты, саздаќты, сорлы, ќўмды
шґлдер» болып бірнеше тїрге бґлінеді [75; 38].
Сондыќтан елімізде Шөл, Шөлқарасу, Шөлқұм, Шөлтау, Шөладыр,
т.б. атаулар жиі кездеседі.
Шўбар – е. м. Алм. обл., Кербўлаќ ауд. «Ара-арасында ойдым-ойдым жайылымы бар бўталы ґріс» (ЌТТС, 10т, 278) аныќтамасы шұбар
географиялыќ терминініѕ мəнін дəл ашады. Кей жерде бўта єана емес,
ойдым-ойдым ґскен ќайыѕ, ќараєай, т.б. ґсімдіктер де «шўбар» ўєымын
туєызады. Бўл жерде географиялыќ нысанныѕ ала-ќўла, теѕбіл-теѕбіл,
шўбар тїсті болып келуі басты ерекшелігі. Шўбарлар мал жайылымына
аса ќолайлы болєандыќтан, ерекше назарда болєан.
Ќазаќстанда Шұбар, Шұбарқұдық, Жаманшұбар, Шұбартөс,
Шұбартау, Шұбарши сияќты топонимдер мол кездеседі.
Шўќыр – кґл. Жамб. обл., Т.Рысќўлов ауд. «Ќазылєан, ойылєан жер;
шўѕќыр» (ЌТТС, 10т, 283). Шўќыр їнемі ќазылєан жер емес, табиєи жаратылыстан пайда болуы да мїмкін.
Шұқыр термині Шұқыркөл, Шұқырсай, Шұқыршақ, Шұқырши
сияќты топонимдер жасайды.
Шўѕєыл – е. м. ШЌО, Жарма ауд. ЌТТС-та «тїбі тереѕ, шўѕќыр»
маєынасындаєы сын есім деген сипаттама беріледі (10т, 284). Шұқыр,
шұңқыр, шұңғыл їшеуі бір тїбірден жасалєаны тўлєа жаєынан да,
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мазмўнынан да байќалып тўр. Бўлардыѕ ішінде шұңғыл «тереѕірек»
деген ўєым береді (мысалы: шўѕєыл ыдыс), біраќ топонимжасамда
белсенділігі аз.
Шўѕќыр – тўзды кґл. Павл. обл, Аќќу ауд. Э.М. Мурзаев ґз сґздігінде
шұқыр мен шұңқыр терминдерін бірге ќарастырєан [46; 620]. ЌТТСта «ќазылєан, ойылєан жер, шўќыр» тїрінде екеуіне бірдей аныќтама
беріледі (10т, 285). Біздіѕ ойымызша, бўл бір географиялыќ терминніѕ
екі тїрлі айтылымы єана. Мəселен, Шыєыс Ќазаќстанда шұңқыр термині
басым ќолданылса, шұқыр ґте сирек ќолданылады. Оны жер-су аттарынан да кґруге болады: Шұңқыр Қалжыр, Шұңқырқора, Шұңқыржұрт,
(барлыєы ШЌО-єа тəн топонимдер). Ќазаќстанныѕ басќа аймаќтарында
Шұңқыркөл (СЌО), Шұңқырқұдық (Ќар. обл.) кездеседі.
3.2.1.4 Елді мекен атауларын білдіретін түбір топонимдер
Аймаќ – е. м. СЌО, Тайынша ауд. Аймақ «ґлке, ґѕір, атырап» (ЌТТС,
1т, 98) мəнінде тїркі, моѕєол, тўѕєыс-мəнжїр, тіпті славян тілдерінде
ќолданылады. Моѕєолияда ресми əкімшілік атау (біздегі облысќа теѕ)
ќызметін атќарады.
Аймақ географиялыќ термині тым жалпы маєына беретіндіктен,
жалќы есімге сирек айналады. Əдеби шыєармаларда Алтын аймақ,
Астықты аймақ сияќты поэтикалыќ атаулар жасалады.
Ауыл – жайлау. Павл. обл., Май ауд.; т.ж. с.т. ШЌО, Бородулиха ауд.
Ауыл, айыл, авыл, ағыл нўсќаларында тїркі, моѕєол тілдеріне кеѕ тараєан
ойконимдік термин. ЌТТС-та «бір жерге ќонєан киіз їйлі кґшпелі ел»
(1т, 490) деген сипаттама беріледі. Дўрысы: «кґшпелі елдіѕ бір жерге
орналасќан киіз їйлі тўраєы» болу керек еді. Кейін, отырыќшылыќќа
кґшкен соѕ, шаєын тўраќты елді мекен де ауыл атын ќабылдады.
Алдаєы уаќытта ауыл-ды ыєыстыра бастаєан село, поселка секілді кірме
ойконимдерді шектеп, ауыл терминін ќайта дамыту ќажет. Елімізде Ауыл,
Жаңаауыл, 13-ші ауыл, Ахметауыл тəрізді ойконимдер кездеседі.
Бекет – жайлау. Павл. обл., Аќсу ауд.; е. м. ШЌО, Кґкпекті ауд. Кірме
ойконимдік терминнен жасалєан: пикет [фр. piquet] «шаєын ќарауыл
əскер тобы» [83; 207]. Келе-келе орыс. «ќарауыл əскер тўратын орын»
маєынасына ауысќан. Ресей арќылы ќазаќ даласына енген бўл термин
сол кездегі арба жолдарына салынєан əскери пост жəне аялдама жерлерді
білдіре бастады.
Ќазаќстанда Бекет, Березовый Бекет, Бекетбазар секілді ойконимдер саќталып ќалєан. Тілімізге бейімделіп кеткендіктен, «аялдама»
маєынасында ќолдана беруге болады.
Жай – ќўдыќ. Ќар. обл., Осакаровка ауд. Ə.Ќайдар ґз еѕбегінде: жай
VI ир. «место, местонахождение» деп тїбірдіѕ иран тілінен енгенін атап
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кґрсетеді [38; 191]. И.Жеменейдіѕ «Парсыша-ќазаќша жəне ќазаќшапарсыша сґздігінде» парсы. жа сґзі «1-орын, 2-мекен» мəндерін
беретіндігі тіркелген [84; 255].
Ќалай болса да, ќазаќ тілінде жай географиялыќ термині бар жəне ол
«мекен, орын» маєынасын береді. Мекенжай, жағажай сияќты терминдер жасауєа да ќатысады.
Жай географиялыќ термині Алтайдыѕ ел аузындаєы бір аты Ағажай
оронимін туєызєан «аєа (ата) жай, мекен, орын» маєынасында. «Аєажай
Алтайдай жер ќайда» атты халыќ əні де бар.
Ќала – е. м. Павл. обл., Екібастўз ауд.; е. м. Ќост. обл., Арќалыќ ауд.
ЌТТС қала ойконимдік термині: «иран. зат. Əкімшілік, сауда-саттыќ,
ґнеркəсіп орталыєы, ірі елді пункт; шаћар, кент» тїрінде аныќтама бере
отырып, оныѕ иран тілінен енгенін атап кґрсетеді (5т, 580). Э.М. Мурзаев қала сґзініѕ «ќамал, ірі елді мекен» маєынасында бїкіл Евразия
ќўрлыєына кеѕ тараєанын наќты деректермен дəлелдейді жəне иран. калот «бекініс, елді мекен» сґзінен шыќты деген З. Розенфельдтіѕ пікірін
келтіреді [46; 242-243].
Ќазаќ жеріне жалпы есім ретінде ерте енген қала сґзі (Қырлықала,
Сырлықала, Бұзыққала, Күйікқала, ќараќалп. Қойқырылғанқала) ќазіргі
кезде наќты елді мекен аттарыныѕ ќўрамында сирек кездеседі. Алєаш
отырыќшылыќќа кґшкен кезде, кез келген кґлемдегі елді мекенді қала
деп атау ќалыптасќан сыѕайлы. Мəселен, орыс ќоныс аударушылары
салєан шаєын хуторды ќазаќтар Қотырқала, Күтірқала деп атаєаны
мəлім.
Ќазіргі кезде Қала, Қалалыкөл, Қалашы ќатарлы ойконимдер бар. Келешекте топонимжасам барысында белсенді ќолданысќа енгізу ќажает.
Ќорєан – адыр. Павл. обл., Май ауд.; е. м. ОЌО, Тґлеби ауд. Қала кірме
терминініѕ кезінде ќазаќ жеріне кеѕ тарамаєан себебініѕ бірі – оларда
қорған < қорға + н «бекініс, ќала» термині белсенді ќолданыста болєан
еді (Қорған, Жаманқорған, Шолаққорған т.б.) .
Келешекте қорған терминін ќала атауларыныѕ ќўрамына кґптеп
енгізуге болады. Мəселен, біздер бір маќаламызда Усть-Каменогорск
(Ґскемен) атауыныѕ орнына Тасқорған атауын ўсынєан едік. Жан-жаєын
тасты таулар ќоршап тўрєандыќтан, ойконим нысанєа сəйкес келеді жəне
Ќазаќстандаєы Талдықорған, Жаңақорған сияќты ќала атауларымен бір
типке енер еді. Оныѕ їстіне Г.Ф.Миллер ХVIІІ єасыр басында бўл жерде
ќала салынбастан бўрын, саќтардыѕ тас ќорєандары болєанын жазады
[85; 21].
Кент – ќўз. Маѕє. обл., Тїпќараєан тїбегі; тау. Ќар. обл., Ќарќаралы
ауд. Кент ойконимдік термині «ќала, елді мекен» мəнінде Ќазаќстан,
Орта Азия аумаєына кеѕ тараєан. ДТС-та: «Kand «ќала» сґзі соєды
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тілінен енген» - деген тїсінік беріліпті [46; 271]. Оныѕ кан, канд, кет,
гент, конд сияќты нўсќалары кездеседі.
Ќазаќстанда Кент, Шымкент, Жезкент ќатарлы атаулар жасалєан.
Алдаєы уаќытта кент терминін ќала атауларына ќосуєа əбден болады,
ґйткені оныѕ кірмелігі білінбей, тілімізге бейімделіп кетті. Осы орайда Семипалатинск (Семей) ќаласыныѕ атын Жетікент деп ауыстыру мəселесін кґтерген едік, ґкінішке орай маєынасы жоќ Семей атауы
бекітіліп кетті. Бўл ќаланыѕ аты ќалм. Долонкит – орыс. Семипалатинск
– ќазаќ. Жетікент (<Жетікит) калькаларын бастан кешкен болар еді.
Кент атауы угро-фин. «жан-жаєы жадаєай келген шыѕ, тґбе»
мəніндегі ороним болуы да мїмкін: (фин. kenta – «твердая почва» Фасмер, 1967,27).
Кґѕ – ґзен (210км). Ќар. обл., Нўра ауд. ЌТТС-та көңнің ауыспалы маєынасы «ќалып ќойєан ќоныс, мекен, жай, жўрт, ќыстау» (5т,
170) екені жазылєан. Екінші маєынаныѕ ґзі көң терминініѕ алєашќы
«ќордаланып ќалыѕдаєан мал ќиы» маєынасынан шыєып тўр. Ел кґшіп
кетсе де, мал тўрєан орын кґптеген жылдарєа дейін кґѕденіп, кґрініп жататыны белгілі. Жоєарыдаєы ґзен бойын ел ќалыѕ жайлаєан соѕ, Көң атануы мїмкін, əйтпесе бўл ойконимдік термин гидронимге кґп жаќындай
бермейді.
Көң термині, кґбінесе, микротопонимдерде кґрініс береді. Нартай
көңі, Жанпейіс көңі т.б. Содан болар Ə.Ќайдар көң «жўрт» мəніндегі
тїбір сґзді диалекті деп белгілейді [38; 208].
Орда – е. м. БЌО, Бґкей Орда ауд. ЌТТС-та орда сґзіне «орта
єасырдаєы кґшпелі елдердіѕ əкімшілік, саяси басќару орталыєы, ел
билеушілер тўраєы, сарай» деген біршама толыќ мəлімет беріледі (7т,
459). Тїркі, моѕєол тілдерінде бірдей мəнде ќолданылатын орда сґзініѕ
негізінде «орта», «орталыќ», «астана» маєынасы жатса керек.
Орда термині арќылы Қызылорда, Ордабасы сияќты ойконимдер
жасалєан.
Келешекте Алтынорда, Ақорда, Елорда (Баласаєўнныѕ бір аты)
тарихи атауларыныѕ їлгісімен кґптеген ойконимдер тудыруєа болады. Мəселен, лайыќты атау табылмай отырєан Павлодар ќаласына
Қимақорда [Ќыймаќорда] атауын беруге болады, себебі ортаєасырлыќ
Ќимаќ ќаєанатыныѕ астанасы дəл осы ќала тўрєан маѕда болєан [55;26].
Ол Қызылорда, Шолақорда тəрізді ойконимдер типіне енер еді.
Рабат – е. м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд. Рабат єалымдардыѕ пікірінше,
араб. рибат «керуен сарай», «аялдама, бекет», «ќала сыртындаєы демалыс орны» мəндерін беретін сґзінен тілімізге енген [46; 472-473].
Ќазаќстанда Рабат, Шірікрабат ќатарлы атаулар бар. Єалымдар
Москвадаєы Арбат урбанонимін де осы рабат сґзінен шыєарады. То51
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понимжасамда рабат терминін ќажеттілік болмаса кґп таратпаєан жґн.
Мўнда ол терминніѕ кірмелігін жəне тілге ауырлыєын (тїркі сґздері р
дыбысынан басталмайды) ескеру ќажет.
Сонымен тїркі тілдерінде елді мекен атауларын жасауєа ќатысатын
терминдер баршылыќ: ауыл, балық, қорған, қала, күрен, қыстақ, сарай,
орда, жұрт, тұра, кермен т.б. Бўларды топонимжасам процесіне кеѕінен
ќатыстырып отыруєа міндеттіміз. Ал басќа тілден енген абат, град (город), хисар, шахар, рабат, гузар, бор (бург) тілімізде де, ґмірде де жарасым таба ќоюы екіталай.
Апеллятив атаулардыѕ ішінде кен орындарына байланысты Алтын (аѕєар. СЌО, Ш. Уəлиханов ауд.) жəне Мыс (тау; 206,2 м. Ќар.
обл., Жезді ауд.) топонимдері кездеседі. Олардыѕ жасалу жолы, уəжі
тїсінікті болєандыќтан, жеке ќарастырылмады. Кен орындарына байланысты терминдерден Жезқазған, Жезкент, Теміртау сияќты сəтті атаулар жасалєан. Алайда Никель, Хром сияќты Менделеев кестесіндегі
химиялыќ терминдерді жер-су аттарына кґшірудіѕ ќажеті жоќ.
Ќорыта келгенде, апеллятив атаулар жеке тўрып, болмаса
географиялыќ термин ретінде атау ќўрамына еніп, топонимжасамныѕ бір
ќайнар кґзі бола алады демекпіз.
3.2.2 Метафора арқылы жасалған түбір топонимдер
Лексика-семантикалыќ тəсіл арќылы бір сґздіѕ маєыналыќ жаќтан
ґзгеріп, жаѕа сґз туатынын айттыќ. Жаѕа сґз ґзі бґлініп шыќќан сґзге
омонимдік ќатынас ќўрайды. Ґткен тараушада ќарастырылєан апеллятив
атаулар, негізінен, омонимдер болып табылады (жалпы есім өзен – жалќы
есім Өзен). Бўл жерде «сґз їнемі бір сґз табынан екінші сґз табына ауыса бермейтінін» ескеру керек. «...Сондыќтан лексика-семантикалыќ
тəсілдіѕ іштей айырмасы бар: 1) сґздіѕ жаѕа маєына алуына байланысты
басќа сґз табына кґшуі; 2) сґз жаѕа маєына алса да, сґз табын ґзгертпей
ґз сґз табыныѕ ќўрамында ќалуы» [3;208]. М: екпін – екпін (т.б.)
Сґзжасамныѕ конверсиялыќ тəсілін арнайы зерттеген єалым
Ж.Сарбалаев сґздіѕ басќа сґз табына ауысќандарын «лексикаграмматикалыќ омонимдер», ал жаѕа маєына алса да сґз табын
ауыстырмаєан сґздерді «лексикалыќ омонимдер» деп атайды. Оныѕ
негізгі себебі, єалымныѕ айтуынша, лексика-грамматикалыќ омонимдер
«сґзжасамныѕ лексика-семантикалыќ жолы арќылы пайда болатынында» [70;27].
Сґзжасамдыќ маєына жасаудыѕ таєы бір ќайнар кґзі – метафора.
А.Салќынбай сґзжасамдыќ маєынаныѕ метафоралану процесіндегі алты
тїрлі ерекше номинативтік белгілерді атап кґрсетеді: «1) ўќсастыєы; 2)
тектестігі; 3) салыстырылуы; 4) іргелестігі; 5) абстрактылы ќабылдануы;
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6) ўєымныѕ байланыстылыєы». Автор, сонымен бірге, «метафора жасау
танымныѕ жоєары деѕгейінде, абстрактылы ойдыѕ жемісінде пайда болатын сґзжасамдыќ процесс» екенін атап кґрсетеді [1;89-90].
Топонимжасамда да, дəл сґзжасамдаєыдай, метафора арќылы
жасалєан тїбір топонимдер мол кездеседі. Мəселен, біз ќарастырып
отырєан тїбір топонимдердіѕ ішінен кґлемі жаєынан апеллятив атаулардан кейін екінші орынды метафоралыќ атаулар алады. Топонимикадаєы
метафора туралы О.Т. Молчанова былай дейді: «... В этом случае аппелятивы, став топонимами, утрачивают свои исконные значения и приобретают новые метафорические или метонимические, как результат
определенных ассоциаций, тотемных культов, обожествления природы»
[81;112].
Біз метафоралыќ атауларды, апеллятив атаулар сияќты, лексикасемантикалыќ топтарєа бґлмей ќарастырамыз. Оныѕ себебі метафоралыќ
жолмен жасалєан атаулар, ќалай болса да, бўрынєы маєынасынан ќол
їзеді, біраќ басќа сґз табына ґтіп кетпейді. «Бўл тəрізді сґздердіѕ еѕ
алєашќы лексикалыќ тура маєынасы ќай сґз табына ќатысты болса, содан ґрбіген туынды (ќосымша) маєыналарды да сол сґз табына жатќызу
жґн болады. Бўл – олардыѕ (маєыналарыныѕ) шыєу тегі бір, бір негізден
(тура маєынадан) таралатындыєын айќындап кґрсетіп тўрады» [86;88].
Ќазаќстанда кездесетін тїбір топонимдердіѕ арасында метафоралыќ
жəне аздаєан синекдохалыќ атаулар тобы бар. Олар ґз бетінше жеке-жеке
сґзжасамдыќ тип ќўрайтыны белгілі.
а) Метафоралық атаулар:
Айдар – шатќал. СЌО, Ш.Уəлиханов ауд. ЌТТС-та бірінші маєынасы:
«тґбеге ќойылатын бір шоќ шаш» (1т, 91) тїрінде белгіленген. Тїркі
халыќтары мўсылман дініне енгенге дейін, тґбеден бастап шаш ґсіріп,
бўрым ґретін болєаны тарихтан мəлім. Сол шаш пен бўрым да айдар деп
аталады.
«Тґбеден бастап ґрілген шаш» маєыналы айдар сґзі метафоралыќ
жолмен топонимге айналєанда, «тау, шоќы не тґбеніѕ басына ґскен бір
топ ґсімдікті немесе тґбеге шоєырлана біткен бір топ тасты» білдіреді.
Мўнда, əрине, тўлєалыќ ўќсастыќ атауєа уəж болєан.
Айдар, Айдарлы, Ақайдар сынды топонимдер туындаєан.
Айыр – тау (844 м). Ќар. обл., Ќазыбек би ауд. Бўл тїбір топонимніѕ
жасалуына əсер еткен себепші негіз маєынасы айыр «шґп, сабан жинауєа
керекті ќўрал» (ЌТТС, 1т, 117) аты.
Айыр, еѕ əуелі, ашалана біткен аєаштан жасалып, кейін темір айырєа
ауысќан. Ќазаќстанныѕ Шыєысы айырды «айыраєаш» деп сґйлейтіні содан ќалєан.
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Топонимикада тїрк. айыр «тау басыныѕ, жолдыѕ, ґзен салаларыныѕ
т.б. айырылєанын» білдіретін географиялыќ терминге ауысады. Ґзенніѕ
шаєын тармаєын атау їшін, айрық (айыр + ық) термині де ќолданылады.
Єалымдар адыр мен айыр сґздерін бірге алып ќарайды.
Ќазаќстанда айыр сґзінен жасалєан метафоралыќ топонимдер мол
кездеседі: Айыр, Айырқұм, Айыртас, Айыртау, Айырсу т.б.
Алќа – е.м. СЌО, Аќжар ауд. Алқаның негізгі маєынасы: «ќызкеліншектер мойнына, омырауына сəнге таєатын əшекейлі зат; маржан,
меруерт» (ЌТТС,1т, 223). Саќ, єўн, тїркі ќаєандарыныѕ лауазымын
білдіретін алтын алќалары болєанын археолог-єалымдар дəлелдеп отыр
(З.Самашев т.б.).
Алқа сґзінен метафоралыќ топонимдер жасалады, біраќ əр тїрлі
жолмен: 1) «сырт бейнесі алќа тəрізді екі шеті жіѕішке, ортасы жалпаќ
дґѕгелене біткен кез келген географиялыќ нысан»; 2) «алқа (паслён)
шґбі ґсетін жер» [87;51]. Алқап (алқа+п) «ґѕір, аймаќ» географиялыќ
термині алќадан шыєады.
Алқа, Алқаағаш, Алқакөл, Алқатерек, Алқабек атаулары жерімізде бар.
Алќым – ќыстау. ШЌО, Катонќараєай ауд. Тура маєынасында алқым
«бауыздау жер, тамаќ, саєаќ» (ЌТТС, 1т, 225). Ауыспалы маєынада, яєни
топонимжасамда «таудыѕ тік беткейі басталар тўсы». Мысалы, Алматы
ќаласы – Алатаудыѕ алќымында орналасќан ќала.
Алқым, Алқымаузы, Сарыалқым секілді атаулар жасалады.
Асау – шатќал. СЌО, М.Жўмабаев ауд. «Жїген – ќўрыќ тимеген,
їйретілмеген, бас білгі емес» (ЌТТС, 1 т, 371) сын есімінен метафоралыќ
жолмен жасалєан атау. Жылќыда болатын асау мінезді аєынды ґзенге телуден туатын гидроним болуы мїмкін (салыст.: асау жылќы – асау ґзен).
Аша - ґзен. СЌО, Ш.Уəлиханов ауд. Ашаның негізгі маєынасы: «екі
не одан да кґп тармаќќа айырылып шыќќан аєаш» (ЌТТС, 1т, 511).
Айыр сґзімен мəндес, сондыќтан ќаз.диалект. аша сґзі «айыр» ќўралын
білдіреді.
Топонимжасамда аша «таудыѕ екіден кем емес айырылєан басы,
шыѕы», «сай, ґзендердіѕ екіге айырылып ашалануы» маєыналарында
ќолданылады. М.: Аша, Ашакөл, Ашалы, Ашасу, Екіаша топонимдері
ќалыптасќан.
Аяќ – жайлау. Павл. обл., Екібастўз ќ.ə. Аяқ [айаќ], еѕ алдымен,
«адамныѕ, жан-жануарлардыѕ жїру, тўру ќызметін атќаратын дене
мїшесі» (ЌТТС, 1т, 545). Адамзат тілі шыєа салысымен дене мїшелеріне
ат ќойєан деген пікірге сїйенсек, аяқ сґзініѕ басќа маєыналарыныѕ
барлыєы ауыспалы деуге болады.
Аяқ кґпмаєыналы сґзі топонимжасамда да белсенді: «кез келген
географиялыќ нысанныѕ соѕы, тґменгі жаєы». Бас сґзіне ќарама-ќарсы
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мəнде ќолданылады. М.: Ґзенніѕ басы - ґзенніѕ аяєы. Таудыѕ басы таудыѕ аяќ жаєы (етегі) т.б.
Осындай мəнде Аяқ, Аяқарал, Аяққарауыл, Аяқкөл, Аяққұм т.б. топонимдер пайда болєан.
Баќан – ќыстау. Павл.обл., Баянауыл ауд. Бақан – «киіз їйді тігіп
жатќанда, шаѕыраќты кґтеріп тўруєа арналєан басы екіге айырылєан
ўзын сырыќ», яєни тўрмысќа ќажетті ќўрал аты болєан.
Ауыспалы маєынада, кґбінесе басы не аяєы екіге айырылєан ґзендерге
ќаратып айтылады. Сонымен бірге, Ќазаќстанда кґптеп кездесетін
Бақанас гидронимін бір зерттеушілер осы бақан сґзінен шыєарса, енді
бір єалымдар моѕє. богино/ богонь «ќысќа, шолаќ» + ус «су» сґздерінен
жасалєан дейді. Біздіѕ зерттеуімізде Бақанас гидронимі бір жерден
екінші жерге ќўятын немесе аяєы ќўрдым болып ќўмєа сіѕіп кететін
шолаќ ґзендерге беріледі. Ендеше Бақанас < моңғ. Богоньус «ќысќа,
шолаќ су (ґзен)» деген Є.Ќоѕќашпаевтыѕ пікірі дўрыс [46;66]. Ал Бақан,
Бақанды атаулары ќаз. бақан сґзінен ўќсату арќылы жасалєан.
Балєа – айрыќ. СЌО, Ш.Уəлиханов ауд. Балға «шеге ќаєатын ќўрал»
маєынасында топонимге айнала ќоюы екіталай, ґйткені сырт тўлєасы
балєаєа ўќсас табиєи нысан кездесе бермейді. Балға топонимініѕ негізінде
«бал IV (водянистое, болотистое, тонкое): балқаш < бал+қаш; ... балшық
< бал+шық; балжыр (бал+жыр)» [38;174] тїбірі жатыр деуге болады.
Атап айтќанда славян. балка «лощина, ложбина, овраг, иногда большой
протяженности» [88;41] сґзі тїркі. балға сґзінен шыєуы мїмкін. Олай
дейтініміз орыс тілініѕ ґзінде «тїркі тілініѕ əсері болуы мїмкін» деген
сипаттама беріледі. (Э.М.Севортян).
Сонымен тїркі. балға > балка «тїбі батпаќты жыра, сай» маєынасында
славян тіліне енген деген ќорытынды шыєады.
Балєа тəрізді балта «батпаќты аѕєар» маєынасында молд., рум.,
алб., гагауз тілдерінде кездесетін ГТ бар. Ќазаќстанда кездесетін Балға,
Балғалы (е.м. Алм. обл., Кербўлаќ ауд.) атауларыныѕ денотатын (атау
берілген нысанды) кґзбен кґріп, салыстыру артыќ болмайды.
Балуан – кґл. СЌО, Шал Аќын ауд. Таза метафоралыќ атау. Балуан/
палуан «їнемі кїреске тїсіп жїретін адам; спортшы» болєасын, оныѕ
денесі сом, шымыр болып келетіні рас. Табиєи нысанды балуанныѕ
денесіне ўќсатудан туєан Балуан топонимі басќалардан ірі немесе кґлемі
їлкен географиялыќ нысандарєа берілетін болєан. М.: Жерімізде Балуантас, Балуанкөл ќатарлы метафоралыќ атаулар кездеседі.
Бауыр - ґзен. Ќар. обл., Абай ауд. «Адамныѕ аєзасындаєы ірі мїшеніѕ
бірі» бауыр адамныѕ оѕ жаќ кеудесініѕ астын ала орналасќан. Наќ осы
бауырдыѕ орналасќан орны бауыр географиялыќ терминін жасайды. ГТ,
ґз кезегінде, Бауыр, Бауырқамыс, Бауырдағы қора ќатарлы топонимдер
туєызады.
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Топоним Бауыр атану їшін, нысан əлдебір биіктіктіѕ (тау, тґбе, шоќы
т.б.) тїбіне, ќойнауына, ыєына орналасуы басты шарт.
Бет – тау. Павл. обл., Баянауыл ауд. Адам дене мїшелерініѕ терминдері
табиєатќа тікелей кґшіріліп, метафоралыќ атаулар жасалєаны ертеректе
ќалыптасса керек. Себебі табиєатпен етене араласып ґмір сїргенде єана
табиєаттыѕ əр ќыры мен сырын тап басып тану мїмкін болмаќ. Əсіресе,
адам денесін тауєа теѕеп барып жасалєан оронимдер аса дəлдігімен
ерекшеленеді. Адамныѕ бетіне (жїзіне, əлпетіне) ўќсату їшін таудыѕ бір
жаєы, кейде екі жаєы да, біршама тегіс кґлбеу жазыќтыќ болып келуі
ќажет. Ќалыѕ орман ґскен, оєыр-шоєыр тасты болса бет деп атамаєан.
Таудыѕ екі жаєы дейтініміз – кїнгей беті мен теріскей беті.
Бет географиялыќ терминінен беткей <бет+кей «таудыѕ шаєын,
кішілеу беті» апеллятиві ќалыптасќан (-ќай, - кей жўрнаєы туралы келесі
тарауларда айтылады).
Бет, Бетбұлақ, Бетқайнар, Бетқұдық, Аршалыбет т.б. топонимдер
бар.
Босаєа – е.м. Аќм.обл., Ќорєалжын ауд. Босаға – тїркі, моѕє. «есіктіѕ
екі жаны; жаќтауы», «табалдырыќ» маєыналарын беретін сґз. Топонимикада – «арасынан ґтетін жолы бар екі биіктік (əлде тау, əлде жартас т.б.)».
Ол биіктіктердіѕ əрі тіктеу, əрі еѕселі болып келуі ўќсатудыѕ негізгі талабы болып табылады. Кейде ондай ґткелеѕ жерлерге есік географиялыќ
термині ќолданылады.
Ќазаќстанда босаєаєа ўќсату арќылы жасалєан Босаға, Босағаадыр,
Босағатау сынды топонимдер кездеседі.
Бґрік – е.м. БЌО, Жаѕаќала ауд. Бөрік сґзі тїркі халыќтарыныѕ ежелден бері бас киімініѕ аты болып келген. Мəселен, «араб жазушысы ЭнНувейри (1333 ж. ќайтыс болєан) ќыпшаќтар бас киімдерін «бґрк» деп
атайды» деген єылыми дерек береді [89;11].
Топонимжасамда бөрік сґзі метафоралыќ жолмен «басында киген
бґріктей шоєырлана біткен тастары бар тауларєа» байланысты айтылады. Ќазаќстанда Бөрік, Қарабөрік таулары бар.
Бїйрек – е.м. Атыр. обл., Ќызылќоєа ауд. Бүйрек – еѕ алдымен,
анатомиялыќ термин. Оныѕ топонимдік терминге айналуы ќызметіне
байланысты емес, сыртќы, тўлєалыќ ўќсастыєына байланысты. Кґбінесе
ќатар тўрєан екі тґбеге (дґѕге, шоќыєа т.б.) бїйрек атауы таѕылады жəне
екеуі де мал бїйрегі сияќты бірдей, деѕгейлес, ўќсас болып келуі ќажет.
Сонда бүйрек (анатомиялыќ термин) > бүйрек (ГТ) > Бүйрек,
Бүйректөбе, Бүйрекқұм (топонимдер) їлгісі бойынша жасалады.
Дарбаза – е.м. ОЌО, Отырар жəне Сарыаєаш ауд. Тїбі иран
тілінен шыќќан дəр «есік», дарваза/ дарбаза «ќаќпа» маєыналы сґзі
Ќазаќстанныѕ оѕтїстігіне енген. Ќалєан аймаќтарда ќолданылмайды.
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Дарбаза «ќаќпа» кірме сґзі ўќсастыќ (метафоралыќ) жолмен
топонимдік терминге кґшкенін Э.М.Мурзаевтыѕ сґздігінен кґруге болады (Э.М.Мурзаев, 1984;172). Дарбаза географиялыќ термині «арасында
ґтетін жолы бар екі тас, не тауды» білдіреді. Ќаз. қақпатас, есік, босаға
терминдерімен мəндес. Дарбаза географиялыќ терминінен жасалєан топонимдер ареалы, жоєарыда айтып ґткендей, оѕтїстік аудандарєа тəн:
Дарбаза (е.м. Жамбыл обл., Жуалы ауд.); Дарбазақұм (е.м. Алм. обл.,
Панфилов ауд.).
Діѕ – тау. Павл. обл., Баянауыл ауд., Дің 1) ствол; стойка; 2) диал. возвышенность, высота, вертикальный ... [38;187].
Дің сґзініѕ алєашќы маєынасы: «аєаштыѕ бўтаєын есептемегендегі
сўлбасы, ўзына бойы» болса, топонимикада «тік, биік жəне тїзу тау, тґбе,
ќўз, шыѕдарєа» ауысќан (тўлєалыќ метафора бойынша). Дің тїбірінен
діңгек < дің+гек туынды тїбірі шыєады. Діңгек «аєаштан ќиып, аршып
жасалєан баєана, тіреу» маєынасын береді жəне ол да «шаншыла біткен
тік шыѕ, ќўз немесе жеке тўрєан тау, тґбе» атауына кґшкен. Ќазаќстанда
Діңгек (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.) топонимі де кездеседі.
Екі географиялыќ терминнен Дің, Діңгек, Қарадің атаулары жасалады.
Емел – е.м. ШЌО, Їржар ауд. Емел моѕє. эмээл «ер» (аттыѕ ертоќымы) сґзініѕ ќазаќша дыбысталуы [77;772]. Топонимикада «аттыѕ
еріне ўќсас тау арасы; бел» табиєи нысандарды атайды. Бір єажабы ќазаќ.
ер сґзінен ГТ жасалмаєан, ал орыс тілінде седло «ер», седловина «екі тау
жотасыныѕ арасындаєы бел» терминдері ќолданылады.
Ќаз. ер географиялыќ терминініѕ жасалмауы ер сґзініѕ омонимдерініѕ
болуынан деп жорамалдауєа болады, ґйткені омонимдер термин сґздерді,
топонимдерді шатастыруєа ўрындыратыны айќын.
Ќазаќстанда Емел, Алтынемел, Емелтау ќатарлы оронимдер
ўшырасады.
Жўмаќ – тау. ШЌО, Шыѕєыстау тау жїйесі. Жұмақ/ұжмақ
араб. «о дїниеде болатын єажайып ґмір; мекен» маєынасындаєы діни
сґзі метафоралыќ жолмен топонимге ауысќан. Жұмақ «жанєа, малєа
жайлы жер»маєынасында тўрєан ороним деуге болады. Кеѕ тарамаєан ГТ.
Жїзік – жайлау. Павл. обл., Аќсу ауд. Жүзік тура маєынасында:
«ќолдыѕ, саусаќтарына кигізетін дґѕгелек əшекей бўйым». Ал топонимжасамда оныѕ дəл осы «дґѕгелек, шеѕбер» уəжділік белгісі бірінші
орынєа шыєады да, географиялыќ нысанныѕ дґѕгелене, шеѕберлене
біткен бітімін білдіреді. Топоним ретінде кґп тарамаєан.
Ќабырєа - ґзен. Ќост. обл., Жанкелдин ауд. Қабырға сґзініѕ негізгі
маєынасы «омыртќа мен тґс сїйегін ўштастырып тўратын имектеу келген жіѕішке сїйек» (ЌТТС, 5т, 465). Қабырға анатомиялыќ термині ау57
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ыспалы маєынада алдымен «белгілі бір баспананыѕ (мəселен, їйдіѕ)
ќанаттары» сґзін туєызады. «Баспананыѕ ќабырєасы» маєынасы ўќсату
арќылы «таудыѕ ќапталы, ќабырєасы» мəніндегі ГТ жасайды.
Қабырға ґзені бір биіктікті ќабырєалай аєатын болєан соѕ, Ќабырєа
атына ие болады. Жерімізде Қабырға, Қабырғатал, Еренқабырға,
Қабырғашы < қабырға+ащы тəрізді метафоралыќ атаулар бар.
Ќазан – шатќал. Павл. обл., Аќќу ауд. Қазан сґзі алєашында «тамаќ
пісіруге арналып, шойыннан я мыстан жасалєан ыдыс» (ЌТТС, 5т. 500)
атауы болєан. Ыдыс атауынан туындаєан кґптеген маєыналарыныѕ бірі –
«ќазан тəрізді дґѕгелене біткен ойыс, шўѕќыр жер» мəніндегі ГТ. Қазан
географиялыќ термині ґз кезегінде ўќсату арќылы ќыруар топоним
жасауєа ќатысады. Атап айтќанда, Татарстанныѕ астанасы Қазан қаласы
сияќты макротопонимнен бастап, Қазанбасы, Қазансу, Қазаншұңқыр
(атау, əрі ГТ), Қазансынған тəрізді микротопонимдер де ќалыптастырады.
Ќазыќ – тау (686 м). Ќар. обл., Аќтоєай ауд. Меншікті маєынасы:
«жерге ќаєып, бір нəрсені байлауєа арналєан ўшы їшкір кішірек келген
аєаш не темір» (ЌТТС, 5т, 513). Ќазыќ сґзініѕ тїбірінде қақ «жерге ќаєу»
етістігі жатќан сыѕайлы: ќаќ+ыќ >ќаєыќ >ќазыќ.
Ауыспалы маєынада, əсіресе «ќаќќан ќазыќтай» туынды тіркесі
арќылы, «тїп-тїзу, тіп-тік, ќаќиєан» табиєи нысандарды білдіретін
географиялыќ терминге айналады. Жоєарыда қазық апеллятиві Қазық
оронимін туєызєан. Ол таудыѕ жеке тўруы ќазыќќа ўќсастыєын арттыра
тїскен.
Ќаќпан – айырыќ. Павл. обл., Баянауыл ауд. ЌТТС-та қақпан сґзіне
«аѕ аулау їшін темірден жасалєан, шаппалы ќўрал» аныќтамасы берілген
(5т, 570).
Топонимикада қақпан тура маєынасымен атау жасауы да мїмкін
(«ќаќпан ќўруєа ыѕєайлы жер т.б.»), біраќ тым тўраќсыз жəне болмашы белгілер атауєа уəж бола алмайды. Мўнда метафора ќатысып, «аѕды
ґзен, тау айрыєына ќамап ўстауєа ыѕєайлы жер; табиєи ќаќпан» деген
мəндегі топоним жасалып тўр деуге болады. Мəселен, Қақпансор (е.м.
ОЌО, Созаќ ауд.) топонимі «аяќ батып, ўстап ќалатын сор» маєынасын
беретінін байќау ќиын емес.
Ќалпаќ – е.м. Ќар. обл., Абай ауд. «Еркектердіѕ жеѕіл бас киімі»
(ЌТТС, 5т, 594) маєынасындаєы қалпақ сґзі тўлєалыќ ўќсастыєы бойынша «ќалпаќќа ўќсас табиєи нысандарды білдіретін» географиялыќ терминге айналєан деуге болады. Алайда ќараќалпаќ єалымы Д.Айтмўратов
кґптеген тїркі тілдерініѕ тарихында қалпақ сґзі ғұлпақ/кулпак «кекіл»,
«айдар», «шаш», «бўрым» маєыналарын беретінін ескертеді. Сґйтіп, автор, қарақалпақ этнонимін қарағұлпақ «ќара бўрымдылар», «ќара шаштылар» деген маєынадан тарќатады [89;37].
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Айтылєан пікірге сїйене отырып, қалпақ географиялыќ термині кґне
тїркі. ғұлпақ «айдар» мəнінде де ќолданылуы мїмкін демекпіз (ќараѕыз:
Айдар).
Ќоржын - е.м. БЌО, Ќаратґбе ауд. ЌТТС-таєы «əр тїрлі нəрсе салуєа
арналып жїннен тоќыєан екі басты ќап» (6т, 349) аныќтамасы ќоржын
сґзініѕ мəнін толыќ ашып тўрєан жоќ. Бўл жерде «атќа бґктеретін, екі
басы теѕ етіп тігілген (тоќылєан) ќап» деген сипаттама оныѕ негізгі
белгілерін атап кґрсетеді: атќа артуєа арналуы жəне екі жаєы теѕ болып
келуі.
Топонимикада наќ осы «ґзара жалєасќан теѕ екі бґліктен тўратын»
белгісі атаулар жасайды. Əуелде «бір есіктен енетін, теѕ екіге бґлінетін
їйлерді» қоржын там атап, соєан ўќсас табиєи нысандарды Қоржынкөл,
Қоржынтау, атандырєан ўлттыќ менталитет болса керек.
Ќылыш – е.м. Ќар. обл., Нўра ауд. Қылыш топонимініѕ жасалу жолы
туралы екі тїрлі пікір келтіруге тура келеді: 1) қылыш «шауып тїсуге
ыѕєайлап, болаттан істелген ґткір жїзді, ўзындау келген, тўтќалы имек
ќару (ЌТТС, 6т, 598). Қылыш сґзі метафоралыќ жолмен «жїзі кґкке
ќарап жатќан ќылыш тəрізді ќырлана біткен тастары бар жал, ќырларєа»
атау болуы мїмкін. Біздіѕ зерттеуімізде Айбалта аталатын сондай жал
кездесті. 2) Қылыш тїбір топонимі ґз ішінде морфемаларєа бґлініп кетеді
де, қылы+ш «шаєын кішілеу ќылы жер» маєынасын береді. Ґйткені,
«-ш» жўрнаєы кісі аттарына жəне бір алуан жалпы есімдерге жалєанып,
оларєа кішірейту, еркелету, аялау тəрізді ќосымша маєына жамайды:
ќалќаш, бґпеш, тегеш, Ќўрмаш, т.б.» [90;168]. Қылыш, Жақсықылыш
топонимдері кездеседі.
Бўл екі пікірдіѕ ќайсысы дўрыс келетінін географиялыќ нысанныѕ
ґзінен басќа ешкім айта алмайды. Біз жўмыста болмыс дїниені, табиєи
нысанды бірінші орынєа ќоятынымыз да – сол себепті.
Ќўлаќ – ќыстау. Павл. обл., Аќсу ауд. ЌТТС-та құлақ «адам мен
жануарлардыѕ есту мїшесі» сґзінен туындаєан сґздер мен сґз тіркестері
їш бетті тўтас алып жатыр (6 т, 453). Құлақ сґзініѕ бірінші, негізгі
маєынасынан құлақ «арыќтаєы суды жырып əкететін кішкене тоспа»
кəсіби сґзі бґлініп шыєады. Дəл осы маєынада құлақ гидронимдік термин жасайды: «арыќтаєы суды жырып əкететін кішкене тоспа (ќўлаќ)
орналасќан жер». Сонымен бірге, құлақ «шыєанаќ», «ерекше делдиген,
бґлектенген басќа да табиєи нысандарды» білдіруі мїмкін.
Жерімізде Құлақ, Құлақша тəрізді атаулар баршылыќ.
Кетік – шатќал. Павл. обл., Аќсу ауд. Кетік «нəрсеніѕ, заттыѕ бір
шетініѕ сынып, опырылып-жемірілген, ќопарылєан жері» жəне «тїскен
тістіѕ орны» (ЌТТС, 5т, 10) маєыналарын білдіретін сґзі ауыспалы
маєынада Кетік топонимін жасаєан.
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Кетік топонимдік термині «табиєи нысанныѕ кґзге тїсетіндей
кетілген, сынєан, ќатары бўзылєан» жерін ерекше белгі етіп алады.
Топожїйемізде сирек кездеседі.
Кетмен – е.м. Алм. обл.,Ўйєыр ауд. Ўйєыр. кетмен, ќаз. кетпен «топыраќты жазу жəне шабу їшін жўмсалатын ќол ќўралы» маєынасын білдіретін
сґзден метафоралыќ жолмен жасалуы мїмкін (айыр>Айыр їлгісімен).
Алайда кетпенніѕ сырт бейнесіне ўќсас табиєи нысанды табу ќиын.
Біздіѕ ойымызша, кґне тїрк. қат «жеміс-жидек» [38;200] + ман
(тїркі. «туынды сын есім жўрнаєы») > Қатман > кетмен «жеміс-жидекті
мол беретін жер» маєынасында тўруы мїмкін. Тілші-єалым М.Томанов –
ман, - мен ќосымшасы ќазаќ тілінде сын есім жасамаєанмен, басќа тїркі
тілдерінде сын есім тудыратынын атап ґтеді (аќылман, ќараман) [91;121].
Кґбе - тау. Павл. обл., Баянауыл ауд. Көбе – «тырнаќтыѕ айналасындаєы
жиек еті» мəніндегі анатомиялыќ термин (ЌТТС, 5т, 82). Топонимикада көбе «судыѕ жермен, жазыќтыѕ таумен т.б. шектесетін жері»
маєынасында ГТ жасайды (тау кґбесі, су кґбесі, жер кґбесі). Микротопоним ретінде жиі кездеседі: Көбе, Көбек, Сарыкөбе т.б.
Кґген –тау (507 м). ШЌО, Аягґз ауд. «Ќой, ќозы-лаќтарды мойындарынан байлау їшін ќысќа жіптер таєылєан, ўшы тїйілген (керілген –
Б.Б.) ўзын арќан» (ЌТТС, 5т, 90) маєыналы сґзі ўлттыќ кəсіпке тəн кəсіби
термин.
Топонимикада, міндетті тїрде метафора арќылы, «бір жїйеге
тізбектеле орналасќан тау, тґбелерді» білдіретін географиялыќ терминге
айналады. Ќазаќ тілініѕ ментальды-когнитивтік сипаты дейтініміз – осы:
кїнделікті кґріп жїрген кґгенге, тізбектеле орналасќан тауларды ўќсата
салєан. Ўлттыќ топонимдер осылайша ќалыптасќан.
Кґмей - е.м. Аќм. обл., бўрынєы Сілеті ауд. Көмей «ауыз ќуысын
ґѕешпен жалєастырып тўратын мїше» (ЌЌТС, 5т, 155) анатомиялыќ
терминініѕ негізгі ќызметі – бір нəрсені ґткізуі. Кґмей географиялыќ
терминге ауысќанда, «ґзен, судыѕ тар, ќыспаќ жерге келіп, ќўйылуы; тау
шатќалдарына кіре беріс тўсы» деген мəн береді.
Кґсе – тау (1014 м). Ќар. обл., Шет ауд. ЌТТС-та көсе «жарытып
саќал-мўрт шыќпайтын, бет-аузы жылмаєай» (5т, 222) адам тїрініѕ
негізгі маєынасы екінші нґмірмен беріледі. Көсе оронимі тура осы
маєынадан ўќсастыќ арќылы жасалып, «ґсімдігі аз, таќыр, тасты тау»
дегенді білдіріп тўр.
Бірінші реестрде көсе сґзі орыс тілінен деген белгімен «теѕіз тїбініѕ
шґгінділері» мəнін беретіні жазылады да, орысша нўсќасы кґрсетілмейді.
Орыс тілінде көсе сґзініѕ болуы мїмкін емес, сондыќтан бўл орыс. коса
«идущая от берега низкая и узкая полоса земли» сґзі болуы керек деп
жорамалдаймыз [88;299-300].
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Кїршек – е.м. Ќызылорд. обл., Арал ауд. Тїсіндірме сґздікте: «Күршек
ор. зат. ілгішек, ілгек (крючок)» жəне «күршек ор.зат. ќўмыра, ќыштан
жасалєан ыдыс (горшок)» (ЌТТС, 5т, 377) аныќтамаларын береді жəне
бўл кірме сґздердіѕ орысша нўсќаларын келтіреді. Сґздік болєан соѕ,
кірме сґздердіѕ басќа тілдегі тўлєасын келтіріп отыру ќажет те міндетті
талап болып табылады.
Алайда, бўл екі маєына да топоним жасауєа ќабілетсіз. Сондыќтан ор.
крюк /крюковина/, крючок «ґзен бўрылысы», «теѕіз жаєасыныѕ бїгілген
тўсы» маєынасын беретін географиялыќ терминініѕ ќазаќшаланєан тїрі
болса керек: крючок>күршек «теѕіздіѕ не ґзенніѕ шаєын бїктелісі,
иілген жері».
Мамыќ – аѕєар. Павл. обл., Аќсу ауд. Мамық сґзініѕ маєынасы
«їлпілдеген жўмсаќ ќўс жїні» (ЌТТС, 7т, 117) екенін бəріміз білеміз.
Жер-су атына ќатысы ќандай деген сўраќќа жауап табу ќиын.
Мамық сґзі «шґптесін шым немесе мїк ґскен жўмсаќ жер»
маєынасында Мамық метафоралыќ атауын жасайды (маќпал тəрізді). Сонымен ќатар, мамық (астрагал пушистый) шґбініѕ мол ґсуі де атауєа уəж
болуы мїмкін [87;13].
Маѕдай – е.м. Ќост. обл., Ќарабалыќ ауд. «Бастыѕ жоєары жаєыныѕ
алдыѕєы бґлігін» (ЌТТС, 7т, 105) білдіретін маңдай сґзі кґпмаєыналы
сґз болєандыќтан, «таудыѕ жоєарыраќ тўрєан дґѕестеу ашыќ беткейлері»
мəнінде ГТ жасайды. Оныѕ кішірейту реѕкті ќабылдаєан маңдайша
нўсќасы да бар.
Мешел – е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд. Мешел «организмде известь
тўзыныѕ жеткіліксіздігінен сїйектердіѕ дўрыс ґспеуіне байланысты
ауру; рахит» (ЌТТС, 7т, 206) мəнін білдіретін сґзі кейде аласа бойлы
кісілерге де айтылады. Осы «аласа, кішкене бойлы» маєынасы ўќсату жолымен Мешел топонимін жасайды. Бўл арада аласа, кішілеу тау не тґбе
болуєа тиіс.
Найза – жайлау. Павл. обл., Екібастўз ауд.; тау. Ќар. обл., Нўра ауд. Найза «ўшы істік темірден істелген, ўзын аєаш сабы бар, соєыс ќўралыныѕ»
(ЌТТС, 7т, 309) аты. Дўрысы «ўшы їшкір жїзді темірден жасалєан» болуы керек, ґйткені дəл осы «ќырлы, жїзді, їшкір» ерекшелігіне таудыѕ
дəл сондай ќырлана біткен ўштары ўќсатылып, найза орографиялыќ
термині пайда болєан. Найза апеллятивінен Найза, Найзақара, Найзатас
оронимдері жасалады.
Науа – жайлау. ШЌО, Катонќараєай ауд. Науаның тўѕєыш маєынасы:
«малдыѕ су ішіп, жем жеуіне арналєан їлкен, ўзын астау» (ЌТТС, 7т,
326). Науа географиялыќ терминге кґшу їшін, «їлкен, ўзын сайдыѕ,
біріншіден, дəл табанында су аєып жатуы керек жəне, екіншіден, ол сай
тік емес, кґлбеу, кґлденеѕ орналасќан» болуєа тиіс. Бўл екі ерекшеліктіѕ
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бірі болмаса, науа ГТ ретінде ќолданылмайды. Ол сай, жыра, бұлақ т.б.
атќа ие болады. Ќазаќстанда Науа, Науалы, Науатоған ќатарлы топонимдер кездеседі.
Ошаќ – е.м. Аќм. обл., Шортанды ауд. «Їстіне ќазан асылатын їш
аяќты, шеѕбер темір» (ЌТТС, 7т, 498) маєыналы ошақ сґзі кґптеген туынды маєыналар жасайды. Ошақ сґзініѕ этимологиясыныѕ ґзі оныѕ
негізгі ќызметін білдіреді: от+жақ >отжақ >ошақ [92;155]. Ал
Н.М.Шанскийдіѕ, Э.В.Севортянныѕ от+чак (уменьшительный аффикс) > очаг «маленький огонь», «огонек» деген пікірлері шындыќќа сай
келмейді.
Ошақ жалќы есім категориясына кґшкенде, еѕ алдымен, сырт
тўлєасыныѕ ўќсастыєы арќау болады. Атап айтќанда, «дґѕгелене,
шеѕберлене біткен немесе їштаєан болып келетін» табиєи нысандар ошақ географиялыќ термині арќылы топонимге айналады: Ошақ,
Ошақты. Ошаќтыѕ енді бір аты – таған(їштаєан).
Сондай-аќ, Ошақ «от жаќќан жер», «атамекен», «отан» мəнінде
абстрактілі атаулар жасауы жəне Э.М.Мурзаевтыѕ айтуынша, «отќа табынатын ќасиетті жер» тїрінде діни атауєа жатуы да мїмкін [46;423].
Пыстан – тау (642 м). Ќар. обл., Жаѕаарќа ауд. ЌТТС-та «Пыстан ир.
зат. ердіѕ їстіндегі кґпшікті алды-артынан бастырып ќоятын, їстіне жез,
кїміс ќаєылєан былєары» аныќтамасы беріледі (8т, 26).
Пыстан кірме сґзі топонимге айналу їшін, географиялыќ нысан
аттыѕ еріне ўќсауы ќажет болады. Ендеше Пыстан тауы «ерге ўќсауы
жəне екі ќасына аєаш ґскен не тас шоєырланєан» болуы керек. Ґйткені
атау дəл осы екі ќасты бастыра шегелейтін пыстанєа меѕзеп тўр.
Екінші жаєынан алєанда, пыстан ир. пестан «емшек» сґзініѕ ґзгерген
нўсќасы болуы да єажап емес [84;243]. Екеуі де метафоралыќ жолмен
оронимге айналып тўрєандыќтан, табиєи нысанды кґзбен шолу екі
белгініѕ бірін аныќтап берері сґзсіз.
Саба – жайлау. Павл. обл., Май ауд. Саба тура маєынасында – «жїнін
ќырып, ысќа салып, жылќы терісінен жасалєан, негізінен ќымыз ашытатын ыдыс» (ЌТТС, 8 т. 81). Оныѕ кґптеген ауыспалы маєыналарыныѕ
ішінен: 1) «кґп су саласыныѕ бір ґзенге не кґлге ќўюы»; 2) «кіре берісі
тар, біраќ аумаєы кеѕ, ауќымды ойпаѕ жердіѕ болуы» сияќты екі белгісі
саба географиялыќ терминін жасайды.
Сїмбе – ќўдыќ. Маѕє. обл., Ќараќия ауд.; е.м. Алм. обл., Райымбек ауд.
Ќаз. сүмбі >сүмбе; моѕє. сүмбэ «мылтыќтыѕ ўѕєысын тазалайтын əрі
майлайтын ўзын, жіѕішке жўмыр темір немесе тобылєы таяќша» (ЌТТС,
8т,418; Б.Базылхан, 1984; 429) мəнін береді.
Топонимикада сүмбінің «оќтай тїзу болу» ерекшелігін алмаса, басќа
белгілерініѕ уəждік əлеуеті аз. Осы ерекшелігінен «сїмбідей тїзу»
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ўєымы ќалыптасќан. Ендеше Сүмбі > Сүмбе «тіп-тік тїзу бойлаєан тау,
шыѕдарєа» берілетін атауєа келеді. Моѕє. сүмбэр «биік, зəулім» сґзі де
осы мəндес. Сїмбе географиялыќ термині Сүмбе, Сарсүмбе (Ќара Ертіс)
топонимдерін жасайды.
Кейде моѕє. сүм «(діни мекеме) кит, мешіт, шіркеу» сґзі ќазаќ. сүм
>сүмбі > сүмбе нўсќасын жасап, жоєарыдаєы Сїмбеге омоним атау жасауы да мїмкін.
Таѕдай – е.м. Атыр. обл., Махамбет ауд. Таңдай «ауыз ќуысыныѕ
їстіѕгі жаєындаєы тілге ќарама-ќарсы орналасќан жўќа ќабыршаќ ет»
мəніндегі анатомиялыќ термин. Оныѕ бір кґзге тїсер ерекшелігі – ќатарќатар бедерініѕ болуы. Наќ осы белгісі метафораланып, «кедір-бўдыр,
ќыртыс-ќыртыс, бўйрат-бўйрат бедерлі жерді» Таңдай атандыратын
сияќты.
Таяќ - айырыќ. Павл. обл., Ертіс ауд. «Ќолєа ўстап таянып жїретін
аєаштан, темірден жасалєан ќўрал» (ЌТТС, 9т, 57) семантикасын беретін
таяќ сґзі «таяќ бойы», «таяќ тастам жер» ґлшемдік ўєымдарын да тудырады. Осы маєынасынан келіп, «ќысќа ґзен, су; аласа, тїзу биіктік;
жаќын жол» ќатарлы табиєи нысандарды атауєа кґшеді.
Теген – ќыст. Атыр. обл., Исатай ауд. Тегене - ґзен. Аќтґбе обл., Ырєыз
ауд. ЌТТС-та теген сґзі жоќ, ал тегене сґзіне жеке реестр берілген.
Соєан ќараєанда, теген – тегене сґзінен фонетикалыќ апокопа ќўбылысы
бойынша (соѕєы екпін тїспеген «е» дыбысыныѕ тїсуі) жасалєан. Бўл
ауызекі тілдіѕ əсерінен болады.
Тегене сґзі «дґѕгелене біткен шўѕќырлау жер немесе кґл» мəнінде
метафоралыќ атау жасайды жəне Астауша, Қазан сияќты топонимдер
ќатарына енеді. Топонимдерді лексика-семантикалыќ топтарєа бґлгенде,
бўларды ыдыс-аяќ аттарынан жасалєан атаулар тобына жатќызуєа болмайды, ґйткені бўлар метафоралыќ жолмен пайда болєан топонимдер
тобына жатуєа тиіс.
Телпек – батпаќ. СЌО, Жамб. ауд. «Тґбеге єана киетін таќия
сияќты жўќа бас киім» семантикасын беретін телпек сґзі, еѕ алдымен,
жеѕілдігімен ерекшеленеді (М.: «атќа жеѕіл Телпекбай»). Телпектіѕ
сырт тўлєасын ўќсатып барып, «шаєын дґѕес, томпаќ жерлерге» Телпек
топонимі берілуі мїмкін. Алайда топоним тїрінде кґп тарамаєан.
Толаєай – тау (326м). ШЌО, Тарбаєатай ауд. Толағай оронимі моѕєол.
толгой «бас» сґзінен ўќсату (метафора) арќылы жасалєан ороним екені
дəлелденген [77;1463]. Кґптеген сґздіктерде толағай орографиялыќ
термині «таудыѕ басы» маєынасында ќолданылады делінеді (Мəселен,
Э.М.Мурзаев сґздігінде, 1984, 555). Біздіѕ зерттеуімізде Толағай атауы тек жўмыр, домалаќ, аќ тастардан тўратын тауларєа єана тəн болып
келеді. Кезінде Е.Ќойшыбаев (1974) осы ерекшелікті дўрыс байќап
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«кїмбез тəрізді таулар» деген, біраќ этимологиясын тїркі. «толыќ»
сґзінен шыєарып, жаѕсаќ кеткен. Жўмыр, домалаќ, аќ тастарды (ќазаќтар
мўндай тастарды «ќойтас» дейді) адамныѕ бас сїйегіне ўќсатудан туєан
ороним екені даусыз. Ќазаќстанда Толағай, Долағай, Мұрынтолағай,
Елсізтолағай оронимдері бар. Шыєыс Ќазаќстандаєы Толағай тауы туралы айтылєан аѕыз бойынша аќын Ə.Тəжібаев поэма жазєаны мəлім.
Тоќым – айырыќ. Павл. обл., Екібастўз ауд. Тоқым сґзі «аттыѕ арќасына
ер батпас їшін екі ќабат киізден ыѕєайлап пішіп, сыртын мата немесе
былєарымен ќаптап жасайтын ер-тўрман жабдыєыныѕ бірі» (ЌТТС, 9т,
176-177) деген мəн береді. Тоқым, ќазаќтыѕ байырєы сґздері тəрізді,
кумулятивтік ќоры бай сґз болып келеді: «Ќырєыз, ўйєыр тілдерінде ат
ертте дегенді ат тоќу дейді. Сонда, тоќы сґзі ертте-мен маєыналас тїркі
сґзі. Етістік тўлєадаєы тоќы сґзінен зат есім тоќым деген тўлєаныѕ пайда
болуы сґзсіз, мўндаєы «- м» етістіктен есім тудыратын жўрнаќ [92;187].
Тоқым сґзі топонимжасамда «тоќымдай жер» туынды маєынасы
арќылы, яєни кґлеміне байланысты, «шаєын кґлемді географиялыќ
нысанєа» атау болуєа лайыќ. Ол шаєын єана кґл, тау арасы жазыќ т.б.
бола береді.
Тўмсыќ - е.м. Ќар. обл.,Шет ауд. «Жан-жануарлар мен адам басыныѕ
ауыз, мўрын орналасќан жері» (ЌТТС, 9т, 274) маєынасын беретін
тұмсық сґзі кейде мұрын сґзініѕ орнына жїреді (М.: су тўмсыќ;
тўмсыєын бўзды).
Топонимикада тұмсық танымал ГТ болып есептеледі де, «тїбек,
тау мїйісі секілді шыєыѕќы нысандарды» атайды. Бўл жерде таза
тўлєалыќ метафора ќатысып отыр. Жерімізде Тұмсық, Тұмсық Сарытау, Тұмсықтағы қора тəрізді топонимдер баєыт-баєдар беру ќызметін
атќарады.
Їрпек – е.м. Ќост. обл., Амангелді ауд. Үрпек «жаѕа ґсе бастаєан,
болашаќ (тїк, жїн) (ЌТТС, 10т, 7) семантикасындаєы сын есім ретінде
белгіленген. Үр бір буынды тїбірініѕ ґзінде «жаѕа», «таза», маєынасы
жатады (їр жаѕа) [38;269]. Тїркімен єалымы З.Б.Мухамедова баланыѕ
ќарын шашын «гулпак» деп атайтынын жазады [89;36-37].
Топонимикада «дґѕестеу, кґрнекі жерге ґскен жас шыбыќ аєаштарды,
селдір шґпті жерлерді, кейде їрпигендей жеке тўрєан тґбе, шоќыны»
үрпек географиялыќ термині таѕбалайды деуге болады.
Ќазаќстанда Үрпек, Үрпекбас («Айман –Шолпан» жырында) атаулары
кездеседі.
Шаќша – тау. Ќызылорд. обл., Арысќўм. Шақша сґзі «сиыр, серке,
тау ешкілерініѕ мїйіздерінен жасалєан, насыбай салатын ќўтыныѕ» аты
(ЌТТС, 10т, 100). Ол, ґз кезегінде, «тїбі кеѕ басы ќушыќтана біткен конус пішінді тау, тґбелерді» білдіретін таза метафоралыќ атау жасайды.
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Шанаќ – ќўбыр. ОЌО, Арыс ауд. «Ќобыз, домбыра тəрізді ішекті
музыка аспаптарыныѕ домалаќша келген дїмі» (ЌТТС, 10т, 128) мəнді
шанаќ сґзі шан «аєаштан немесе талдан жасалєан їлкен бґшке» сґзінен
кішірейту мəнді «-аќ» жўрнаєы арќылы жасалєан (шан+аќ).
Топонимикада, «ґсімдіктіѕ гїл ќауашаєын» білдіретін шанаќ термині
сияќты, «арнасы кеѕ ґзен, сабасы кеѕ кґлдерді, ірілеу, орташа сай, салаларды» білдіретін ГТ жасайды. Басты белгісі – нысанныѕ ойыс, шўѕќыр
ыдысќа ўќсас болып келуі.
Шанақ, Шанақты, Кеңшанақ ќатарлы метафоралыќ атаулар жасалады.
Шаѕыраќ – е.м. Аќм. обл., Жарќайыѕ ауд. «Киіз їйдіѕ уыќтарын
біріктіріп ўстап тўратын кїлдіреуіштері бар дґѕгелек шеѕбер» маєынасын
беретін шаѕыраќ сґзі метафора арќылы географиялыќ терминге айнала
алады. Шаңырақ апеллятиві «сырт тўлєасы киіз їйге ўќсас таулардыѕ
доєалдана біткен басын жəне жан-жаєын тўтас тау ќоршаєан тґѕкерілген
шаѕыраќќа ўќсас ќойнауларды» нысан етеді.
Шаңырақ, Шаңырақты топонимдері, кґбінесе, таулы жайлауларєа
тəн болып келеді.
Шаңырақ сґзі, сонымен бірге, «жаѕа пайда болєан елді мекен», «атамекен» ўєымдарында топоним ќызметін атќаруы ыќтимал.
Шелек - ґзен; е.м. Алм. обл., Еѕбекшіќазаќ ауд. Шелек, еѕ алдымен,
«сўйыќ зат ќўйып бір жерден екінші жерге тасу їшін пайдаланатын
тўтќасы бар їлкен ыдыстыѕ» аты.
Кґптеген бўлаќтар мен тау ґзендері арќылы байитын ґзен, кґлдерді
ыдысќа теѕеу тїркі тілдерінде бар ќўбылыс: Арғұт < Арқыт алт.
«торсыќ», «саба»; Саба; Шанақ; Тегене т.б. Басќа сулардыѕ аєып келіп
ќўйылуы – ондай ќабылдаушы ґзендердіѕ басты ерекшелігі. Біздіѕ ойымызша, Шелек гидронимі «ыдыс» маєынасынан метафоралыќ жолмен
жасалып тўр.
Республика жерінде Шелек, Шелексай атаулары кездеседі.
Шоќпар - е.м. Павл. обл., Аќтоєай ауд. «Бір басы дґѕкиіп жўмыр
келген аєаш ќару» (ЌТТС, 10т, 241) семантикасындаєы шоқпар сойылдан гґрі ауыр, басты болып келеді. Наќ осы «басыныѕ жўмыр, їлкен
болып келуі» метафоралыќ жолмен шоқпар географиялыќ терминін
ќалыптастырєан. Мəселен, Шоқпартас оронимі «басы шоќпарлана,
доєалдана біткен тас»; Шоқпартоғай «бір жері шоєырлана ґсіп, ќалєан
жері жіѕішкеріп кететін тоєай» маєыналарын береді.
Шґміш – е.м. Жамб. обл., Ќордай ауд. «Ас ќўятын їлкен ожау» (ЌТТС,
10т, 269). Шґміштіѕ сырт тўлєасы аспандаєы Жетіќараќшы жўлдызыныѕ
тўлєасына сəйкес келеді. Сондыќтан ол жўлдызды ауызекі тілде Шґміш
деп атайды.
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Осындай тўлєалыќ ўќсастыќ шөміш апеллятивін ќалыптастырып, топонимдер жасайды. Кґбінесе «шґмішбасты жіѕішке кґлдер мен басќа да
нысандарды» атайды. Ќытай жеріндегі Шəуешек ойконимі ўйєыр. чугучак «шґміш» сґзінен пайда болєаны дəлелденген.
Шынжыр – тау (165 м). Маѕє. обл., Ќараќия ауд. Шынжыр «бірбіріне ілмектеліп жасалєан темір тізбек» маєыналы шынжыр лексиконы,
тўлєа ўќсастыєы бойынша «табиєи нысанныѕ їздіксіз тізбектеліп жатуын» білдіретін шынжыр географиялыќ терминін туєызады. Ол терминнен жоєарыдаєы «їздіксіз жалєасќан тау тізбегі» мəніндегі Шынжыр
оронимі жасалып тўр.
ə) Синекдохалық атаулар
Синекдоха (гр.synedoche - бірге жобалап тїсіну) сґздерді ауыстырып ќолдану жаєынан метонимияєа жаќын, біраќ синекдоханыѕ басты
ерекшелігі «бїтінніѕ орнына бґлшек, кґпшеніѕ орнына жекеше, жалпыныѕ
орнына жалќы немесе керісінше алмасып айтылуында» [86;92].
Топонимикада синекдохалыќ атаулар əлі ќарастырылмаєан, біраќ бар
ќўбылыс. Мўнда, кґбінесе ойконимдердердіѕ жасалуына сол елді мекен
ішіндегі бір мекеме, кґпшілік орны т.б. себепші болады. Мысалы, Дїкен
(е.м. Аќт. обл., Ырєыз ауд.) ойконимі сол елді мекен ішіндегі дїкен атынан, яєни бґлшектіѕ бїтін орнына жїруі арќылы жасалады. Ол їшін: 1)
сол маѕайдаєы жалєыз дїкен болуы шарт; 2) еѕ алдымен дїкен салынып,
содан соѕ ауылєа айналуы мїмкін.
Синекдоха арќылы жасалєан атаулар ќатарына Мектеп (е.м. СЌО,
Есіл ауд.), Мешіт (е.м. Ќост. обл., Ќамысты ауд.), Монша (е.м. Ќар. обл.,
Аќтоєай ауд.), Сенек (е.м. Маѕє. обл., Ќараќия ауд.), Їй (е.м. Ќост. обл.,
Федоровка ауд.) ойконимдері жатады.
Ќорыта келгенде, сґз маєыналарыныѕ ауысуы арќылы жер-су аттары
жасалады жəне топонимжасамныѕ негізгі кґздерініѕ бірі болып саналады. Зат пен ќўбылыстыѕ географиялыќ нысанєа ўќсастыєы, іргелестігі,
шектес келуі арќылы ќарапайым сґз жалќы есім категориясына ґтеді, топонимдер жасайды. Бўл процесс сөз - географиялық термин – топоним
їлгісі бойынша їздіксіз жїріп отырєан. Келешекте мəнді де сəнді сансыз
кґп атаулар ќалыптастыруєа болады.
3.2.3 Түбір зоотопонимдер
Зоотопонимдер ономастиканыѕ таєы бір саласы болып табылатын зоонимдерден жасалады. Ал «зооним (гр.zoon - жануар + onyma,
onoma – ат, атау, есім) – жануарларєа ќойылатын ат» [6;131]. Зоонимдер ономастиканыѕ белді тараулары антропоним жəне топониммен
теѕ дəрежеде тўрады жəне їшеуі бір онимнен тарайтындыќтан, ґзара
тыєыз байланысты болып келеді. Мəселен, «Мал, жануар» концептісі
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тілдік (ономастикалыќ ) деѕгейде: 1) жануарлардыѕ жалќы есімдермен
– зоонимдермен; 2) топонимдердіѕ ќўрамындаєы жалќы зоофорлыќ
есімдермен – зоотопонимдермен; 3) антропонимдердіѕ ќўрамындаєы
жалќы есімдермен – зооантропонимдермен таѕбаланып ґз кґрінісін
табады» [93;262]. Бўл пікірді таратып айтќанда, зоонимдердіѕ ґзі жеке
онимдер ќўрай отырып (тїйе, жылќы, ќой т.б.), зоотопонимдер жасауєа
(Айғыржал, Түйемойнақ, Қойтас т.б.) жəне зооантропонимдер (Түйебай,
Қаршыға, Құлыншақ т.б.) жасауєа ќатысады.
Зоонимдер іштей екіге бґлініп ќаралады: 1) жануарлардыѕ тїрін
ажырату їшін ќолданылатын жалпы есімдер. М.: жылқы; 2) əр тїрдіѕ
ішіндегі наќты жануарєа ќойылатын ат, лаќап ат. М.: Қарақасқа, Ақжал
т.б. Зоотопонимдер жасауда, əсіресе, бірінші зоонимдер (жалпы есімдер)
белсенді болып келеді. Оныѕ себебі, жануарлардыѕ тїрін ажырататын
сґздер, басќа атау-сґздер сияќты, ерте пайда болєан, ал меншігіндегі
малєа ажырату, шаќыру маќсатымен ќойылатын жалќы есімдер кґп кейін
ќалыптасќан деуге болады. Алайда олар топоним жасауєа ќатыспайды
деген ўєым тумайды, сирек болса да зоотопонимдер ќўрамына енеді:
Сарыатсүрінген, Көкөгізқұлаған т.б.
Зоонимдердіѕ осы екі тїрін «халыќтыќ зоонимдер» деп атау, ал
кейін селекция мен генетикалыќ тўрєыдан єалымдар ќоятын атты
«зоотехникалыќ зоонимдер» деп атау ќалыптасќан [14; 69-70]. М.:
Ақалтеке, архар-меринос, қазақтың ақ бас сиыры т.б. зоотехникалыќ
терминдер болып табылады.
Зоонимдер де тілдіѕ этномəдени аспектісін, ўлттыќ кəсібін, кґшпелі
ел менталитетін білдіріп тўрады. Белгілі ономаст-єалым Т.Жанўзаќ:
«Зоонимдер тілдіѕ əр дəуірі бойынша бай материал береді. Олардыѕ
ќўрамынан кґне грамматикалыќ формалар, шет тілдік, тарихи, диалект
сґздерді кездестіруге болады» дейді [14;68].
Єалымдардыѕ пайымдауынша, Оѕтїстік Сібір, Орталыќ Азия, Байкал
сырты, Моѕєолия жерлерін мекендеген алтай тілді тайпалар ќола дəуірініѕ
ґзінде-аќ мал шаруашылыєымен айналыса бастаєан. Тас ќорєандардан
шыќќан мал сїйектеріне ќарап, еѕ алдымен жылќы мен ќойдыѕ ќолєа
їйренгенін кґреміз. Бўл екі тїлікті ќысы-жазы жайып баќќан. Ќыста
тебінге мыќты жылќыныѕ соѕынан ќой ере отырып тебіндеген [94;189].
Кейін келе, їнемі кґшпелі мал шаруашылыєымен айналысќан тїркілер
жылќы, ќой, ешкі, тїйе, сиыр тїліктерін їздіксіз баєып, тўтынып отырады. Бўныѕ ґзі (кґшпелі малшаруашылыєы) жем-шґп даярлауды ќажет
етпейтін ґте тиімді экономика жəне кґшпелі халыќтардыѕ бірден-бір
кїнкґріс кґзі болып табылады.
Малдыѕ ґрісіне ќарай кґшіп-ќонып отыру, ґз кезегінде, жер-су
аттарыныѕ мол жəне алуан тїрлілігін туєызєан. Ќазаќстанныѕ жануарлар
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əлемін зерттеген А.Н. Форназов былай дейді: «Ќазаќстан картасындаєы
ґзен-су жəне ежелгі мекен атаулары жабайы аѕдар атымен байланысты.
Ґйткені Ќазаќстанныѕ ландшафтыќ ґмірінде жануарлар дїниесі їлкен
рґл атќарєан» [95;15].
Сол себепті болар, тїбір топонимдердіѕ ішінде зоотопонимдер апеллятив атаулар мен метафоралыќ топонимдерден кейін їшінші орын алады. Ќазаќстанда кездесетін тїбір зоотопонимдер тїгелге жуыќ таза апеллятив зоонимдерден тўрады. Былай алып ќараєанда, тїбір (жалпы есім)
зоонимді географиялыќ нысанєа кґшіре салєан сияќты.
Алайда дїниеде себепсіз салдар болмайтыны секілді, атау да уəжсіз жасалмайды. Зоонимдердіѕ тікелей топонимге айналуына не мəжбїрлейді?
Таулы Алтай ґлкесініѕ топожїйесін зерттеген єалым О.Т.Молчанова аѕ,
ќўс, жəндіктер аты тура маєынасы арќылы топонимизацияланып, топонимдер жасайды (м.: түлкі – Түлкі), ал їй жануарларыныѕ аты тек ауыспалы маєынада єана топонимге айналатындыєын айтады [96; 111-112].
Бўл пікірге сїйенсек, айєыр, бура зоонимдері метафораланып, Айғыр,
Бура тəрізді ірі, кґлемді орографиялыќ нысандардыѕ атын жасайтыны
рас. Ал, Атан, Байтал Тай атаулары берілген нысандардыѕ кґлемін ќалай
аныќтап алуєа болады? Мəселен, Бура мен Атан, Байтал мен Тай шамалас кґлемдерде келсе керек. Сондыќтан, їй жануарлары атынан жасалєан
зоотопонимдер тек ќана ауыспалы маєынада атау бола алады деген пікір
дəлелдеуді ќажет етеді. Біздіѕ ойымызша, бўл мəселеге кешенді тїрде
келу керек. Еѕ алдымен тїбір зоотопонимдерді їй жануарлары жəне
жабайы аѕ-ќўстар деп екіге бґліп ќарауымыз керек (О.Т.Молчанованыѕ
пікірі осыєан мəжбїрлейді). Бўл жерде аѕ-ќўстардыѕ атынан жасалєан
топонимдердіѕ жасалу себебі айќын: аѕ-ќўстыѕ бір жерді мекендеуі немесе сол жерде мол кездесуі атауєа уəж болады. Жерімізде: Бўлан (е.м.
БЌО, Аќжайыќ ауд.), Бўлбўл (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.), Бїркіт (тау
Павл. обл., Баянауыл ауд.), Жапалаќ (ќўдыќ. Маѕє. обл., Тїпќараєан ауд.),
Жəйрем (е.м. Ќар. обл., Жаѕаарќа ауд.), Жылан (тж. ст. Аќт. обл., Шалќар
ауд.), Зорман (е.м. Аќм. обл., Ќорєалжын ауд.), Ќабан (е.м. Павл. обл.,
Ертіс ауд.), Ќарсаќ (кеніш. Атыр. обл., Жылыой ауд.), Ќасќыр (батпаќ.
Павл. обл., Железинск ауд.), Ќўлжа (е.м. Алм. обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.),
Киік (е.м. Ќар. обл. Аќадыр ауд.), Сауысќан (е.м. Маѕє. обл., Тїпќараєан
ауд.), Сўѕќар (тау, 1042 м. Жамб. обл., Мойынќўм ауд.), Торєай (айрыќ.
Павл. обл., Баянауыл ауд.), Тїлкі (сала. Павл. обл., Аќтоєай ауд.),
Тышќан (ќыстау. ШЌО, Абай ауд.), Їкі (е.м. Аќм. обл., Жаќсы ауд.),
Шаєала (тўзды кґл. Павл. обл., Павлодар ќ.ə.), Шїрегей (кґл. Павл.
обл., Екібастўз ауд.), Шаян (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.), Шажа (ґзен, БЌО,
Тасќала ауд.) т.б. ќатарлы аѕ, ќўс, жəндік аттарынан жасалєан тїбір зоотопонимдер кездеседі. Мўндай зоотопонимдер, кґбінесе, аѕшылыќ,
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саятшылыќ кəсіпке байланысты туындайды. Ќай аѕныѕ ќай жерде бар,
мол екенін аѕшыдан басќа адамдар біле бермейді.
Топонимжасамда аѕ-ќўс аттарынан жасалєан тїбір зоотопонимдерді
орынды ќолдана білсе, олар туынды атаулар жасауєа да атсалысады.
Мəселен, Бақалы, Бүркітұя, Бұланды сияќты туынды зоотопонимдер
мол кездеседі.
Ал їй жануарларыныѕ атынан жасалєан зоотопонимдердіѕ уəждену
процесін бірнеше себептен кґруге болады: 1) əрине, мўнда метафора жоќ
емес, бар. «Айєыр, нар, бўќа, бура, ґгіз атаулары – биік, їлкен, кґлемді
геообъектілерді, тай, байтал, бота, бўзау – кіші, кґлемсіз объектілерді ...
таѕбалаєан» [97; 30]; 2) Їй жануарларыныѕ аты тура маєынасында кїрделі
топонимдер жасауєа ќатысып, кейін эллипсиске ўшырауы мїмкін. М.:
Тайсойған > Тай, Тоқтықұлаған > Тоқты, Текелі > Теке т.б. Алайда тіл
білімінде эллипсистіѕ болєан, болмаєанын аныќтау ґте ќиын мəселе болып
табылады; 3) Їй жануарларыныѕ тїрін атамай адамдар ќосымша ќоятын
ат, лаќап аттар болады дедік. М.: Күлік (арал. Павл. обл., Павлодар ќ.ə.),
Құмай (е.м. Аќм. обл., Есіл ауд.), Мəстек (айырыќ. Павл. обл., Баянауыл
ауд.), Саяқ (е.м. Ќар. обл.,Аќтоєай ауд.); 4) Халыќтыѕ наным-сеніміне байланысты туєан тїлік пірлерініѕ атынан жасалєан зоотопонимдер: Шекшек
(жайлау. Павл. обл., Аќќу ауд.), Шопан (тау. Ќар. обл., Ўлытау ауд.).
Ќазаќстанда ресми тіркеліп, картаєа тїскен їй жануарлары атынан жасалєан тїбір зоотопонимдер мыналар: Азєыр (тж. ст. Атыр. обл.,
Ќўрманєазы ауд.), Айєыр(тау жотасы. ШЌО, Семейтау тауы), Атан (
шатќал. СЌО, Айыртау ауд.), Байтал (е.м.Жамб. обл., Мойынќўм ауд.),
Бота (аѕєар. Павл. обл., Май ауд.), Бура (жайлау. Павл. ауд., Шарбаќты
ауд.), Бўзау (кґл. Павл. обл., Каширский ауд.), Есек (аѕєар. Павл. обл.,
Жаѕатілек ауд.), Жабаєы (кґл. СЌО, Ќызылжар ќ.ə.), Ќодыќ (ќыстау.
Павл. обл., Баянауыл ауд.), Кїшік (шатќал. Павл. обл., Железинск ауд.),
Тай (е.м. Павл. обл., Екібастўз ауд.), Тайлаќ (дала. Павл. обл., Аќќу ауд.),
Тайынша (кґл. СЌО, Тайынша ауд.), Теке (тўзды кґл. СЌО, Ш.Уəлиханов
ауд.), Тоќты (кґл. Павл. обл., Ертіс ауд.), Торпаќ (тау. Павл. обл. Май
ауд.), Тґбет (ќыстау. Павл. ауд., Аќќу ауд.), Їлек (ќўдыќ. Маѕє. обл.,
Тїпќараєан ауд.), т.б.
Тараушада ќарастырылєан тїбір зоотопонимдер їнемі халыќтыќ
ќолданыста болєандыќтан, олардыѕ семантикасы кґпшілікке тїсінікті
болып отырады. Сонда да кейбір зоотопонимдердіѕ семантикасын
аныќтап, їлгілерін кґтсете кетуге тура келеді, ґйткені топонимжасамда
пайдалану їшін əр атау айќын маєынаєа ие болуєа тиіс.
Азєыр – тж. ст. Атыр. обл., Ќўрманєазы ауд. ДТС-та, сары ўйєыр тілінде
азғыр; хак. асхыр; чув. адғыр сґздері ќаз. айғыр сґзініѕ фонетикалыќ
нўсќалары болып табылады (азақ-айақ-адақ їлгісі тəрізді) [60;107].
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Азғыр сґзі бўлардыѕ ішіндегі неєўрлым кґне нўсќасы болып табылады деген єалымдардыѕ пікіріне сїйенсек, Азғыр зоотопонимі жерімізде
саќталып ќалєан реликт атау деуге болады. Азғыр «айєыр» мəніндегі
топонимі географиялыќ нысанныѕ «кґлемді, биік, ірі» екенін айєаќтап
тўратыны мəлім.
Атан – (шатќал. СЌО, Айыртау ауд.). Атан сґзі тура маєынасында
«піштірілген, аќталєан тїйе» зат есімін, ауыспалы маєынасында «їлкен,
зор» сын есімін туєызады (ЌТТС, 1т, 423). Оныѕ «їлкен, зор» маєынасын
білдіретіні «атан тїйе», «атан ґгіз» тіркестерінен де байќалады. Топонимжасамда, кґбінесе, осы екінші, ауыспалы маєынасы ќатысып, «ірі,
їлкен тау, тґбелерді» таѕбалайды.
Жəйрем – е.м. Ќар. обл., Жаѕаарќа ауд. Ќаз., ґзб. жайран, ќырє. жейрен, т.б. «еліктіѕ бір тїрі», «жабайы ешкі», «ќараќўйырыќ» маєыналарын
береді [98;121]. Моѕє. зээр «жирен (аѕ)» нўсќасына сїйеніп, бўл зооним
жирен сын есімінен шыќќан деуге болады. Оныѕ їстіне жайранныѕ тїсі
басќа елік тїрлеріне ќараєанда ќызєылт, жирен тїсті болып келеді. Топоним жайран сґзініѕ фонетикалыќ ґзгеріске тїскен нўсќасынан жасалєан:
жайран>жайрам > Жəйрем.
Зорман – е.м. Аќм. обл., Ќорєалжын ауд. Зорман «дене тўрќы 30-38 смдей, арќасы ќоѕырлау, бауыры сарєыш ірі тышќан; сартышќан» (ЌТТС,
4т, 401). Зоотопонимге сол жерде зорман тышќаныныѕ мол кездесуі уəж
болєан деуге болады.
Ќўлжа – е.м. Алм. обл., Еѕбекшіќазаќ ауд. «Арќардыѕ еркегі,
ќошќары» (ЌТТС, 6т, 461) маєынасындаєы құлжа сґзі «осы маѕда
мекендейді, бар, мол кездеседі» ўєымында зоотопонимге айналєан.
Ќўлжа денелі болатындыќтан, метафоралыќ жолмен ірі кґлемді геонысанды атауы да мїмкін.
Ќўмай –е.м. Аќм. обл., Есіл ауд. Тіліміздіѕ негізгі тїсіндірме сґздігінде
құмай сґзі їш тїрлі мəнде берілген: 1) құмай «тазыныѕ еѕ жїйрік, алєыр
тїрі»; 2) құмай «биік таулы жерлерді мекендейтін ірі жыртќыш ќўс»; 3)
құмай «тары тəріздес кґп жылдыќ арам шґп» (ЌТТС, 6т, 467-468). Құмай
сґзі осы їш маєынасында да топоним жасауєа ќабілетті. Атап айтќанда,
«ќўмай тазылары бар жер», «ќўмай ќўсы мекендейтін жер», «ќўмай шґбі
ќалыѕ ґсетін жер». Біз жоєарыдаєы Құмай ойконимін зоотопонимге
жатќызып отырмыз, ал ол ґсімдік атауынан жасалуы да єажап емес.
Ќазаќстандаєы Құмайлықас (е.м. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.) топонимі осы
ќўмай сґзінен жасалєан.
Кїлік – арал. Павл. обл., Павлодар ќ.ə. Күлік «сəйгїлік, саѕдаќ,
жїйрік» ат маєынасында кґркем əдебиетте жиі ќолданылатын сґз. Топоним ретінде «əлдебір жїйрік ат болєан жер» мəнінде жўмсалмаса,
басќадай байланысы жоќ.
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Мəстек – айырыќ. Павл. обл., Баянауыл ауд. Мəстек сґзі жылќы малына ќатысты айтылады, біраќ жеке тїрініѕ аты емес, «бой-тўрќы тапалдау, кішкене жылќыныѕ» (ЌТТС, 7т, 167) лаќап аты десе де болады.
Ќандай да бір «аласа, ќортыќ тау, тґбелерді» атайтын метафоралыќ
зоотопонимдер жасайды.
Саяќ – е.м. Ќар. обл., Аќтоєай ауд. ЌТТС-та саяқ сґзі «ґз алдына
бґлек жїретін, тусыєан, бойдаќ» сын есімін білдіретіні жазылєан (8т,
223). Кґбінесе айєыр їйірге ќоспай ќуып жіберетін ат, азбандар саяқ
атанады. Топонимде жалпы тау жїйесінен бґлек тўрєан тау, тґбелерді,
шалєай, бґлек орналасќан елді мекендерді атауєа ќолданылады.
Їлек- ќўдыќ. Маѕє. обл., Тїпќараєан ауд. Үлек сґзі «нар тїйеніѕ таза
тўќымды бурасы» (ЌТТС, 9т, 544) семантикасын береді. Маѕєыстау
тїйелі ґлке болєандыќтан, əлдебір биіктікті їлекке теѕеп метафоралыќ
атау жасалуы немесе їлекке байланысты бір оќиєаєа орай Үлек топонимі
туєан деуге болады.
Шажа - ґзен. БЌО, Тасќала ауд. Шажа – «таудыѕ шынар басын мекендейтін, дауысы ащы ќўс» (ЌТТС, 10т, 86). Бўл сґздіѕ шаж
еліктеуіш сґзінен жасалып тўрєанын байќау ќиын емес (шаж+а). Шажа
гидрониміне ќарап, шажа ќўсы тек тау басын емес, ґзен бойын да
мекендеуі мїмкін екенін кґреміз. Атау сол ќўстыѕ бар екенін білдіріп
тўр.
Ќорыта келгенде, ќазаќ тіліндегі сансыз кґп зоонимдердіѕ барлыєы
болмаса да, біраз бґлігі тїбір кїйінде топонимдер жасайды екен. Топонимжасамда бўл їлгіні кеѕінен ќолдануєа болады. Жануар аттарыныѕ
апеллятив кїйінде топонимге ауысуын трансонимдену тəсілі деп атайды.
3.2.4 Түбір фитотопонимдер
Фитотопонимдерді сґз ќылмас бўрын, фитоним туралы єылыми
деректерді шолып ґту – міндет. Ґйткені бўл жердегі сабаќтастыќ фитоним > фитотопоним тїрінде ќалыптасќан, ал логика білімінде ўєымдарды
бґлу бірізді жəне їздіксіз болуєа тиіс. Олай болмаса «бґлудегі секіріс»
деп аталатын ќателік пайда болады [99;32].
Фитоним (гр. фито «ґсімдік» + оним «атау») – жер бетіндегі ґсімдік
біткенніѕ аты жəне оны зерттейтін єылым саласы. Ќазаќстандаєы ґсімдік
атауларын тїбегейлі зерттеген єалым Б.Ќалиевтіѕ айтуынша, жер бетінде
ґсетін 500 мыѕдай ґсімдік тїрініѕ 6 мыѕнан астамы Ќазаќстан жерінде
кездеседі жəне оныѕ 760-ы тек ќазаќ жеріне єана тəн эндемик (жергілікті)
ґсімдіктер екен [87;3].
Ќазаќстанда 760 шаќты ґсімдіктіѕ тїрі болса, 760 шаќты ќазаќша
ґсімдік аты кездеседі деген сґз. Олай деуге толыќ негіз бар, ґйткені
ќазаќтар кґшпелі ґмір сїріп, мал ґсірумен айналысќандыќтан, «жер
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бетіндегі ґсімдіктер дїниесіне тым ерте кезден бастап-аќ зер салып, кґѕіл
ќойєан. Олардыѕ ќайсысы ќай малєа жўєымды екендігін, ќай шґп олар
їшін пайдалы, ќай шґп зиянды (улы) екендігін ажырата білген. Тек ажыратып ќана ќоймай, ол ґсімдіктердіѕ тїр-тїсін саралап, əрќайсысына жеке-жеке ат ќойып, айдар таќќан»[100; 5]. М.: боз, ебелек, ермен, жантақ,
желкен, изен, қияқ т.б.
Ќазіргі кезде жер беті кеѕістігі атауларын жанды жəне жансыз болмысќа
бґліп ќарау дəстїрге айналды. Мəселен, антропоним, зооним, фитоним
їшеуі бионимге (жанды организмге) жатады [101; 7]. Сондыќтан бўл їшеуі
тыєыз байланысты. Прфессор Байынќол Ќалиев фитоним мен топонимніѕ
арасындаєы тамырластыќты екіге бґліп ќарайды: 1) кґптеген ґсімдік атаулары топонимнен жасалады (м.: алакөл күріші, алматы апорты, алтай
тамыры т.б.); 2) керісінше, топонимдердіѕ недəуір бґлігі ґсімдік атуларынан пайда болады (Бадам, Шілікті, Кендірлік т.б.) [102;67].
Бізге керегі наќ осы екінші жол – фитонимдердіѕ топонимжасамєа
ќатысуы. Оныѕ ішінде əзірге Ќазаќстан жерінде кездесетін тїбір
фитотопонимдерді ќарастырамыз. Тїбір ґсімдік атауларынан
трансонимденіп барып жасалєан топонимдер кґп емес, біраќ бар. Фитотопонимдер ґсімдіктіѕ бейімделген ортасына байланысты ареалдарєа
бґлінеді жəне ол туралы жўмысымыздыѕ екінші тарауында айтылєан.
Ґсімдік атаулары тўлєасын ґзгертпей топонимге ґткенде, зоотопонимдер сияќты əр тїрлі маєыналыќ жолмен ауыспайды. Бўлар бір єана
уəжді білдіреді: ол – ґсімдіктіѕ бар жəне мол екенін атап кґрсету. Оныѕ
ґзі номадтардыѕ тіршілігіне, кəсібіне байланысты туындаєан. Соѕєы
єылыми еѕбектерде тілдіѕ когнитивтік ќызметімен байланыстыра келе
бўны «ґсімдік» концептісі деп атап жїр [93;184].
Ќазаќстан жерінде ресми тіркелген мынадай фитотопонимдер бар:
Алќа (ќыстау. Павл. обл., Аќсу ќ.ə.), Алуа (е.м. Ќост. обл., Арќалыќ
ауд.), Бадам (ґзен. ОЌО, Ордабасы ауд.), Бадан (тау.ШЌО, Зыряновск
ауд.), Балєын (ґзен; е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд.), Бек (ќыстау. Ќар.
обл., Аќтоєай ауд.), Бўршаќ (ґзен арнасы. Павл. обл., Ертіс ауд.), Дермене (е.м. ОЌО, Ордабасы ауд.), Жиде (ќыстау. ШЌО, Їржар ауд.),
Ќараєай (ќыстау. Павл. обл., Баянауыл ауд.), Ќараєан (е.м. Маѕє. обл.,
Маѕєыстау ауд.), Кґшет (тау. Павл. обл., Баянауыл ауд.), Майса ( е.м.
ОЌО, Маќтаарал ауд.), Масаќ (е.м. Алм. обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.), Пияз
(е.м. Алм. обл., Ќаратал ауд.), Раѕ (асу. ОЌО, Созаќ ауд.), Саєыз (ґзен.
Атыр. обл., Ќызылќоєа ауд), Саралжын (жайлау. Павл. обл., Аќтоєай
ауд.), Сарымсаќ (тау. Павл. обл., Баянауыл ауд.), Сексеуіл (е.м. Ќызылорд.
обл., Арал ауд.), Сора (е.м.Ќар. обл., Абай ауд.), Тал (е.м. СЌО, Аќжар
ауд.), Таран (е.м. БЌО, Теректі ауд.), Тары (тж.ст. Алм. обл.,Кербўлаќ
ауд.), Терек (тоєай. Павл. обл., Май ауд.), Тораѕєыл (е.м. СЌО, Есіл ауд.),
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Шаєан (кґл. Павл. обл., Успенск ауд.), Шаєыр (жайлау. Павл. обл., Аќсу
ауд.), Шайыр (е,м. Маѕє. обл., Тїпќараєан ауд.), Шеѕгел (е.м. Ќост.обл.,
Ќарабалыќ ауд.), Шешек (асу.ШЌО, Ґскемен ќ.ə.), Шомыр (е.м. Алм.
обл., Ескелді ауд.), Шґѕге (су.ст. Павл. обл., Баянауыл ауд.), Шґѕгер (е.м.
Жамб. обл., Т.Рысќўлов ауд.), Шґп (кґл. Павл. обл., Ертіс ауд), Ырєай
(тау 565 м. Ќар. обл., Нўра ауд.).
Тізімнен кґрініп тўрєандай, мўнда жалпаќ жапыраќты жəне ќылќан
жапыраќты аєаштар, бўта-ќараєан, шґптесін ґсімдіктер, кґкґніс,
жеміс-жидек аттары топоним жасауєа ќатысады. Фитотопонимдердіѕ
адрестеріне ќарап, олардыѕ таралу аймаєын байќауєа болады жəне ќазаќ
жеріне ґсімдік тїрлерініѕ біркелкі таралмаєанын кґреміз. География
білімінде «Ќазаќстандаєы ќазіргі ґсімдік тїрлері ќылќан жапыраќты
ормандар, ўсаќ жапыраќты орман-тоєайлар, бўталы тоєайлар, даланыѕ
бўталы ґсімдіктері, сексеуіл, шґлдіѕ бўталы ґсімдіктері, дала ґсімдіктері,
субтропиктік ґсімдіктер, шалєындар, таќырлар, шґлдіѕ біржылдыќ
ґсімдіктері болып бґлінеді» [63;140]. Осы бґліністерге байланысты
фитотопонимдер ґзіндік ареалдар ќўрайды. Топонимжасам барысында
ареалдарды ќатаѕ ескеріп отыру керек. Шґл ґсімдігініѕ атын тауєа, тау
ґсімдігініѕ атын шґлді жерге ќоюєа болмайды.
Жер-су аттарын жасауєа себепші болєан ґсімдіктерді ќазаќ халќы
кґзбен кґріп, ќолмен ўстап, етене араласып ґскен себепті, кґпшілігі бізге
таныс. Дегенмен тїсінік беруді талап ететін фитоним = фитотопонимдер
де жоќ емес:
Бадан – тау. ШЌО, Зыряновск ауд. Бадан сґзі ЌТТС-ќа енбеген, сондыќтан «моѕє. бадан III шґпшай (шай ретінде ќолданылатын
жапыраќ)» деуге толыќ негіз бар [77; 60]. Бадан ґсімдігі Алтай тауында, самырсынды орман ішінде мол ґседі. Оны ертеректе шай орнына
жəне бўєыныѕ мїйізін ќайнатуєа пайдаланєан. Тїсі ќызєылт, ќоѕыр жəне
жалпаќ, ќалыѕ жапыраќты шґптесін ґсімдік.
Бадан фитотопонимі «бадан ґсімдігі мол ґсетін тау» маєынасында
тўрєаны айќын. Баданды иран тілінен енген бадам «тəтті жеміс беретін
аєаш, миндаль» сґзімен шатастыруєа болмайды. Бадам – «бадам жемісі
ґсетін жер» маєынасындаєы жеке топоним болып табылады.
Балєын - ґзен; е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд. Балғын «ќатпаєан балауса ґсімдік» (ЌТТС, 2т, 79) сын есімі мəнінде барлыќ ґсімдіктіѕ алєашќы
кезеѕін айєаќтайтын жалпы сґз болып шыєады. Б.Ќалиўлы ґз сґзінде
балғын – марикария фитонимініѕ ќазаќша аты екенін келтіреді [87;45].
Бўл – наќты ґсімдіктіѕ аты. Тїсіндірме сґздікте балғын арша «арша
тўќымына жататын мəѕгі жасыл ґсімдік» (ЌТТС, 2т, 79) фитонимі де
бар. Ендеше, Балғын фитотопонимі соѕєы екі ґсімдіктіѕ бірініѕ атынан
жасалып тўр деуге болады.
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Бек – ќыстау. Ќар. обл., Аќтоєай ауд. Бек сґзініѕ тїркі тілдерінде
лауазым аты (хан, сўлтан, бек) екені белгілі. Алайда бек атты картоп тўќымдас жабайы ґсімдіктіѕ бар екенін кґп адам біле бермейді.
Біле бермейді деуіміздіѕ себебі, бек сґзі ґсімдік ретінде ЌТТС-та да,
Б.Ќалиўлыныѕ сґздігінде (1993) де белгіленбеген. Бек ґсімдігі кґбінесе
таулы жерде ґседі. 1930 жылдары ќолдан жасалєан ашаршылыќта Алтай тауын мекендеген ќазаќтар бек пен сарана ґсімдіктерініѕ тамырын
ќорек етіп, аман ќалєандары тарихтан мəлім. Жоєарыдаєы Бек топонимін
бек фитонимінен жасалєан деп жорамалдаймыз. Бек сґзі, бəлкім диалект
болар, алайда лексикамыздыѕ баю кґздерініѕ бірі болып табылатын диалект сґздерді де топонимжасам барысында белсенді ќолданысќа енгізуге
болады.
Раѕ – асу. ОЌО, Созаќ ауд. ЌТТС-та раң сґзі «кґктемніѕ басында ќар
суымен шыєатын бойы аласа майда шґп» мəніндегі ґсімдік аты ретінде
тіркелген. Ə.Ќайдар: «раң [ыраѕ] осока иранская (иран ќияѕшґбі)»
дейді [38;245]. Иран тілінен енген раң фитонимі ир. рауан «ќўлан иектеп, бозарып келе жатќан таѕ» (ЌТТС, 8т, 50) сґзімен, рауғаш / рауаєаш
«сабаєыныѕ дəмі ќымыздыќќа ўќсайтын ќышќыл, кґбінесе тауда ґсетін
кґп жылдыќ ґсімдік» фитонимімен тїбірлес сґз болса керек. Бўлардыѕ
бəріне ортаќ семантика – «ерте шыєу», ерте пісіп жетілу». Мəселен, раң
«ерте кґктемде шыєатын шґп», рауан «ерте таѕныѕ ату кезі», рауағаш
«ерте пісіп, жеуге келетін ґсімдік» мəндерін береді.
Саралжын – жайлау. Павл. обл., Аќтоєай ауд. ЌТТС-та саралжын сґзі «басы бўтаќты, бїрлі болып ґсетін сыпыртќылыќ ќурай»
маєынасындаєы ботаникалыќ термин ретінде кґрсетіледі (ЌТТС, 8т,
170). Тїсіндірме сґздікте кірме сґз белгісі кґрсетілмесе де, моѕє. сараалжин «тор кґз, торланєан, шарбаќтанєан» сґзінен шыќќан болуы мїмкін.
Ґсімдік сабаќтары ґзара шырмалып, тор кґздер ќўрап ґсетін тəрізді.
Моѕє. сараалжин>Cаралжын, хорголжин > Қорғалжын «ќорєасын»
сґздері бір типте жасалып тўр [77; 412.595].
Қорғалжын кґлініѕ балќыєан ќорєасындай жарќырап, лыќсып жататыны «ќорєасын» сґзін атауєа уəж еткен.
Таран – е. м. БЌО, Теректі ауд. Б.Ќалиўлыныѕ сґздігінде «таран,
самалдық ор.горец шґбініѕ ќазаќша аттары» тїрінде аталады [87;22].
Ќазаќ тілінде тара+н «тарану, таранєан» етістігінен жасалєан шґп аты
болуы мїмкін. Ал М.Ќашќари сґздігінде тарығ «жалпы егін, тўќым»
жəне «бидай» маєыналарын берсе, кґне тїркі. тарлақ «егістік» (В.В. Радлов, 1905,3), ќалм. таран «астыќ», «егістік», моѕє. тариалан «егістік»,
«астыќ» (Э.М.Мурзаев, 1984,544) мəндерінде кездеседі. Ќорыта келгенде, Таран ойконимі ќаз. таран «горец ґсімдігі», тїркі., моѕє. таран «егістік» сґздерініѕ бірінен жасалып тўр. Тарыє, таран сґздерініѕ
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тїбірінде тары фитонимі жатыр. Тары тїркі халыќтарыныѕ еѕ бірінші
ґсірген ґсімдігі болєан себепті, кейін барлыќ егістік атына ауысќан. М.:
ўйє. тараншы «егінші» (Ш.Уəлиханов).
Шайыр – е.м. Маѕє. обл., Тїпќараєан ауд. Шайыр, еѕ алдымен,
«ќараєай бойында жиналатын саєыз» (ЌТТС, 10 т, 96) маєынасын береді.
Шайыр, сонымен бірге, ферула ґсімдігініѕ ќазаќша аты [87;70].
Шайыр елді мекені Маѕєыстау тїбегінде орналасќандыќтан, онда
ќараєайдыѕ шайыры болуы мїкін емес, ал ферула (шайыр) ґсімдігі ґсуі
əбден ыќтимал. Егер ферула шґбін саєыз ретінде пайдаланатын болса,
онда шайыр сґзі «саєыз» орнына ќолданылып тўр деуге болады. «Шайыр
(ферула) ґсімдігі бар, мол ґседі» деген маєынада топоним жасалєан.
Парс. saer (шайыр) «аќын» сґзі де тоопонимжасамєа бір ќиырлап
келіп ќатысуы єажап емес [111; 493].
Шешек – асу. ШЌО, Ґскемен ќ.ə. Кґне тїркі тілінде гїл атаулы ғалдақ, шешек болып аталєаны тіл тарихынан мəлім (қызғалдақ,
сарғалдақ; бəйшешек т.б.). Б.Ќалиўлы мўндаєы ғалдақ тїркі сґзі болса,
шешек моѕєол тілінен енген дейді [100;84-85]. Моѕє. цэцэг «шешек, гїл»
сґзі бар екені рас.
Ґскемен ќаласыныѕ жанындаєы Шешек асуы осы шешек «гїл»
сґзінен жасалып тўр, ґйткені кґктемде асу їсті əр тїрлі гїлдерге толады.
Ал гүл сґзі араб, парсы тілдерінен еніп, ғалдақ, шешек жалпы есімдерін
ыєыстырып шыєарєан.
Наќты бір ґсімдікті атайтын фитонимнен басќа, ґсімдікті жерлерді
жалпы атайтын сґздер болады жəне олар да апеллятив атаулар жасайды,
біраќ ондай топонимдер кґп емес.
Бау – ќўдыќ. Жамб. обл., Талас ауд. Ќазаќстанда бау географиялыќ
термині иран тіліндегі бақ «жеміс-жидек ґсетін ќоршалєан жер» сґзінен
жасалєанын Ə.Ќайдар ґз сґздігінде атап кґрсетеді [38, 174-175]. Тіл тарихында ғ(қ)≈у дыбыс алмасуы бар екені белгілі (ќыстаќ – ќыстау). Бау
термині сирек болса да топоним жасауєа ќатысады: Қарабау.
Орман – е. м. Алм. обл., Талєар ауд. Орман апеллятивіне «əр тїрлі
аєаштардыѕ табиєи ґскен шоєыры, ќалыѕ тоєай» деген тїсінік берілген
(ЌТТС, 7т, 462). Алайда орман мен тоєайды теѕестіруге болмайды. Орман, негізінен, ќылќан жапыраќты аєаштардан тўрады да, ќўрєаќ далада,
тауда бірдей ґсе береді; ал тоғай кґбінесе тал, терек тўќымдастардан
ќўралады да, ґзен бойында, сулы жерде ґседі.
Орман топонимжасамда белсенді емес. Оныѕ себебі тым жалпы
маєына беретіндігі десе болады. Оныѕ орнына Аралқарағай, Бесағаш
сияќты наќты атаулар жїреді.
Шілік – жайлау. Павл. обл., Аќтоєай ауд. Шілік географиялыќ
терминіне «су бойында ґсетін, жіѕішке əрі солќылдаќ бўта» деген
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аныќтама арналєан (ЌТТС 10т, 369). Дўрысында шілік: «бір жерде топтанып, жаѕа бойлап ґсіп келе жатќан кез келген аєаш». Басты ерекшелігі
– ќалыѕ болып, ќаулап ґсуі жəне əсіресе, жас ґскін болуы. Кейде жас,
балапан аєаштар ґсіп кетсе де, Шілік атауы ґзгермей ќала береді.
Ќазаќстанда Шілік, Шілікті, Шіліксай, Үлкен Шілік, Қарашілік, т.б.
топонимдер бар.
Шірік – ќўдыќ. Жамб. обл., Сарысу ауд. Біздіѕ ойымызша, шірік
сын есімі топоним жасауєа тым ќабілетті емес, сондыќтан топонимге
араласќан шірік сґзі моѕє. ширх «ќалыѕ, бітік ґскен ґсімдік» мəніндегі
сґзі болуы мїмкін. Шірік, Шірікқайың, Шірікаяқ, Шірікрабат атауларында кездеседі.
Ќорыта келгенде, ќай тілдіѕ болмасын фитонимдер жїйесі сол тілдегі
антропоним, топоним ќатарларын байытудыѕ ќўнарлы бір ќайнары болып табылады.
3.2.5 Түбір антротопонимдер
Антропоним (гр. аntropos – адам + onym, onoma – ат, атау, есім) –
онимніѕ бір тїрі, кез келген адам немесе бір топ адамдардыѕ аты [6;41].
Антропоним еѕ алдымен ќоєамдыќ жəне ўлттыќ сипаты ерекше басым
жалќы есімдер ќатарына жатады. Ќазаќ антропонимдерін жан-жаќты
зерттеген єалым профессор Т.Жанўзаќ: «Тіліміздегі кісі аттары, ќоєамныѕ
даму кезеѕі, оныѕ мəдениеті мен этнологиясы, саяси-экономикалыќ кїйжайы, ќоєамдыќ ќўрылысы жґнінде ќыруар маєлўматќа ие келеді», дейді [101;43].
Сондай-аќ ќазаќ антропонимиясы мынадай белгілермен
ерекшеленеді:
- Ќазаќ халќы, кґбінесе, бір немесе екі тўлєалы антропонимдік жїйені
пайдаланып келген (аты немесе аты + əкесінің аты + ұлы, қызы). Ал
аты + əкесінің аты + фамилия тїріндегі їш тўлєалы жїйе орыс тілініѕ
əсерінен кейін енді.
- Ќазаќ антропонимдерініѕ негізгі ќорын ќазаќ тіліндегі атаулар
ќўрайды, біраќ єасырлар бойы араб, парсы, моѕєол, орыс жəне басќа шет
ел тілдерінен есімдер еніп, біршама шўбарланєан. Сондыќтан ќазіргі
ќазаќ антропонимиясыныѕ да экологиялыќ мəселелері баршылыќ.
Антропонимиканыѕ кґрнекті ґкілдерініѕ бірі А.В.Суперанская
антропонимдерді жекеше жəне кґпше деген екі тїрге бґледі де, кґпше
тїрде ќолданылатын антропонимдер этнонимдердіѕ ќайнар кґзі
екенін атап кґрсетеді [4;176]. Бўл пікірдіѕ шындыєын тїгелге жуыќ
адам есімдерінен тўратын ќазаќ шежірелері дəлелдеп береді. Кґшпелі
халыќтардыѕ рулыќ шежірені жїргізуініѕ бір себебін А.В.Суперанская
«некені реттеп отырудан» (бір ру ішінде некелесуге тыйым салынєан)
деп тїсіндіреді [4;177]. Ќазіргі кездіѕ ґзінде буряттардыѕ ішінде 25 ата76
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сына дейін таратып бере алатын адамдар кґптеп кездеседі екен [103;304].
Антропонимніѕ таєы бір тыєыз байланысќа тїсетін тґркіндес саласы – топоним. Мўнда да, дəл ґсімдік атаулары мен топоним ќатынасы
сияќты, екі жаќты байланыс орнайды: 1) жер-су аттарынан кісі есімі
ќалыптасады. Бўєан екі тїрлі уəж əсер етеді: біріншіден, бала туєан
жердіѕ не судыѕ атын (топоним) нəрестеге есім етіп алу; екіншіден, ірі
тау, немесе ґзендей болсын деген тілекпен атауын алады. М.: Алтай, Еділ,
Ертісбай, Орал, Жайық, Семейхан т.б.; 2) жекелеген немесе топтанєан
адам есімдерінен топоним жасалады. Оларды єылыми тілде антротопонимдер деп атайды жəне мынадай уəждер, себептер арќылы пайда болады: а) сол жерді иемденген, ќоныс еткен «феодал, байлардыѕ атынан
жасалєан микротопонимдер» кездеседі [104;284]. М.: Ұзынбай, Алшынбай қорығы, Сартымбет, Қанай т.б. Мўндай антротопонимдер кґшпелі
дəуірде əркімніѕ, əр рудыѕ меншікті ќыстауы, ґз жайлауы болєан себепті
ґте мол кездесетін. Кейін ќоєамдыќ меншікке негізделген кеѕестік жїйе
бўл микротопонимдерді жойып жіберді. Енді шаруашылыќ ќайтадан
жеке меншікке кґшкендіктен, ондай микротопонимдер кґптеп пайда болуы мїмкін; ə) атаќты хан, сўлтан, батыр, би, аќын т.б. жеке тўлєалар
туєан немесе ќайтыс болєан жерлерге есімдерін мəѕгілеу їшін аты
беріледі. Мўндай топонимді меморионим деп атау дəстїрге айналєан. М.:
Абай, Күшікбай асуы, Жамбыл, Райымбек батыр т.б. Бўл топќа Кеѕес
Одаєы кезеѕінде ќаптап енген коммунист-кґсемдердіѕ, Азамат жəне Ўлы
Отан соєыстарыныѕ батырларыныѕ топонимге айналєан есімдерін де
жатќызуєа болады. М.: Ленин колхозы, Киров, Калинин, І.Айтықов т.б.
Біз бўл тараушада тїбір антропонимнен жасалєан топонимдерді
ќарастырамыз. Т.Жанўзаќ есімнен жасалєан топонимдердіѕ ќосымшасыз
тїрі де болатынын айта келіп, оєан Жəнібек, Төлеген, Бекетай, Жетібай,
Жиенбай (БЌО-да), Мақат, Құлсары, Ералы (Атырау обл.), Аманжол,
Күзембай, Олжабай, Құрымбай, Қылышбай (Павлодар обл.) тəрізді
антротопонимдерді мысалєа келтіреді [104;284].
О.Т.Молчанова адам есімінен пайда болєан топонимдерді тїгел
лексика-семантикалыќ əдіспен жасалєан бірнегізді топонимдерге
жатќызады да, «эллипсис арќылы жасалєан атаулар деп сеніммен айтуєа
болады, ґйткені олар тїркі тілдерінде əдетте изафеттік ќўрылымда
ќолданылады» дейді [96;109]. Бўл тілде болатын экономия (їнем )
ќўбылысыныѕ нəтижесінде ќалыптасады жəне «О.Есперсен эллипсис
ќўбылысын тілдіѕ дамуыныѕ белгісі деп атайды» [70;35]. Мысалы, бір заманда Əбдікерімнің жұрты деп аталєан жайлау уаќыт ґте келе Əбдікерім
жұрты > Əбдікерім тўлєасына дейін ќысќаруды бастан кешті.
Ќазаќстан жерінде жеке меншікті əйгілейтін эллипсиске ўшыраєан
изафеттік мəнді топонимдер (изафеттік атаулар толыќ тїрде келесі тарауларда айтылады) жəне меморионимдер аралас келіп жатады. Біраќ бірінші
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жолмен жасалєандар басым болып келеді: Абай (е.м. СЌО,Уəлиханов
ауд.), Ажа (е.м. ШЌО, Кґкпекті ауд.), Ай (ґзен. ШЌО, Їржар ауд.), Анар
(тж. ст. Аќм. обл., Аршалы ауд.), Арай (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.), Аят
(е.м. Ќост. обл., Таран ауд.), Баян (е.м. СЌО, Жамб. ауд.), Баяр (сор.
БЌО, Казталовка ауд.), Баќай (е.м. Аќт. обл., Хромтау ауд.), Əжі (е.м.
Аќм. обл., Ерейментау ауд.), Дайыр (е.м. ШЌО, Зайсан ауд.), Дəуіт (тау,
161 м. Ќызылорд. обл., Арал ауд.), Дияр (е.м. Аќт. обл., Байєанин ауд.),
Едіге (ґзен. Аќм. обл., Ерейментау ауд.), Иса (е.м. Алм. обл., Ќарасай
ауд.), Ќайрат (е.м. БЌО, Жəнібек ауд.), Ќапал (е.м. Алм. обл., Аќсу ауд.),
Ќорќыт (е.м. Ќызылорд. обл., Ќармаќшы ауд.), Кенен (е.м. Жамб. обл.,
Ќордай обл.), Кґшім (е.м. БЌО, Зеленое ауд.), Маќат (е.м. Атыр. обл.,
Маќат ауд.), Маќпал (е.м. БЌО, Аќжайыќ ауд.), Мейір (тау, 185,6 м. Ќар.
обл., Жезді ауд.), Медеу (е.м.ШЌО, Абай ауд.), Мереке (е.м. Ќост. обл.,
Наурызым ауд.), Мґѕке (ґзен. Жамб. обл., Т.Рысќўлов ауд.), Сары (тґбе.
Павл. обл., Май ауд.), Сїгір (е.м. Павл. обл., Шарбаќты ауд.), Теѕге (е.м.
Маѕє. обл., Ќараќия ауд.), Тїрке (тау, Атыр. обл., Їстірт), Шатан (е.м.
Ќар. обл., Бўќаржырау ауд.), Шўєа (е.м. Павл. обл., Аќтоєай ауд.), Шырын (е.м. Алм. обл., Ўйєыр ауд.) т.б.
Келтірілген тїбір антротопонимдердіѕ семантикасы топонимжасамда маѕызды емес, ґйткені ол мəселені антропонимика єылымы
ќарастырады. Алайда жер-суєа аты берілген тўлєаны тани білу ќажет.
Мəселен, Абай, Баян, Едіге, Кенен, Қорқыт, Көшім, Сүгір секілді
адамдардыѕ кім болєанын əркім біледі, болмаса ќыстауы маѕызды жерде орналасќандыќтан, аты саќталып ќалєан ќарапайым адамдар есімі де
кездеседі. Азєантай тізімде кірме атаулардыѕ біршама орын алып отыруы, ќазаќ антропонимиясы да ўлттыќ (тїркілік) бейнесін жоєалтып бара
жатќанын кґрсетеді (моѕє.Баян, Баяр; араб, парсы. Анар, Дайыр, Дияр,
Мақпал; евр. Иса, Дəуіт т.б).
Жўмысымызда тек тїбір антротопонимдер єана ќаралды, себебі Жаманбай, Байқожа тўлєалы антротопонимдердіѕ функциясы да дəл осындай болып келеді. Оєан ќоса екі негізді антротопонимдер мол кездеседі
жəне кґпшілігі изафеттік ќўрылымда келетіндіктен, синтетикалыќ жолмен жасалєан топонимдер тобына енеді. Антротопонимдерді, ќазіргі
кґзќарас бойынша жəне біздіѕ ойымыз да сол, мейлінше ќысќарту
ќажет. Қазіргі ономастикалық талап бойынша, жер-суға адам есімін
беруге болмайды. Ґйткені адам саны їнемі ґсе береді де, жер кґлемі
енді ґспейді (мўхиттар тартылып жаѕа ќўрлыќтар пайда болып жатса, онда сґз басќа). Əр ўрпаќ ґз ішінен шыќќан бай, батыр, єўлама,
кəсіпкер, əкім т.б. мəѕгілеу їшін, есімдерін жер-суєа, елді мекендерге ќоя
беретін болса, кґп ўзамай-аќ ол антропонимдер топонимдерді тїгелдей
ыєыстырып шыєарады. Жер телімдерініѕ жекеменшікке ґте бастауы
антротопонимдердіѕ кґбейіп кету ќаупін туєызып отыр. Сондыќтан, то78
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понимжасам їлгісі ретінде Ќазаќстанда кездесетін антротопонимдерді
кґрсетіп отырєанымызбен, оларды одан əрі ќолдануєа ќатаѕ тыйым салынуын ўсынамыз.
3.2.6 Түбір этнотопонимдер
Ономастиканыѕ теориялыќ мəселелерін жан-жаќты ќарастырєан профессор А.В.Суперанская этнонимді (гр. ethnos - тайпа, халыќ + onyma есім, атау) «ономастикалыќ кеѕістікке енбейтін лексикалыќ категорияєа»
жатќызады. Оныѕ басты себебі – этнонимдер коннотацияєа бай, біраќ
денотаты аныќ болмаєандыќтан, «тілдік сипаты жаєынын олар жалпы
есімдер» дейді єалым [4; 205-209].
Біздіѕ ойымызша, этнонимдерді ґзі ќатарлас антропонимдер мен
топонимдерден бґліп, ономастикалыќ кеѕістікке енгізбей ќоюєа болмайды. Этноним – аты айтып тўрєандай, кəдімгі жалќы есім. Оныѕ денотаты да жоќ емес. Мəселен, қазақ этнонимініѕ денотаты дегеніміз –
барлыќ болмысымен басќа этностардан ерекшеленетін ќазаќтар. Мўндай
ерекшелікке тілі, антропологиялыќ белгілері, ўлттыќ кəсібі, ўлттыќ
тамаќтары, киімі, салт-дəстїрі т.б. жатады.
Ал «атау денотаттыѕ ерекше бір белгісін білдіреді» деген аќиќатќа
сїйенсек, ќазаќ этнонимі ол халыќтыѕ «басќалардан ќазаќыланып
(бґлініп) еркін кґшіп-ќонып жїруді ўнататын» белгісін атап кґрсетіп тўр.
Ґйткені кґшпелі ґмірді аяєына дейін тастамай тўтынєан халыќтыѕ бірі
– ќазаќтар. Егер Ќазан тґѕкерісінен кейін кїшпен отырыќшылыќ ґмірге
ауыстырылмаєан болсаќ, ќазаќ халќы XX єасырдыѕ ортасына дейін, тіпті
кейбір пайызы кїні бїгінге дейін кґшіп-ќонып жїруі мїмкін еді.
Этнонимика саласыныѕ мамандары мынадай пікірлер келтіреді: 1) Еѕ
ежелгі этнонимдер – топонимдерден жасалєан, яєни ґздері мекендеген
ґзен, кґл, тау т.б. аттарын ќабылдаєан. М.: Академик Ə.Ќайдар қаңлы
этнонимініѕ этимологиясын кґне тїркі тіліндегі қаң «ґзен; наќтыласаќ
- Сырдария» сґзінен шыєарады [105;73]. А.В. Суперанская гун (хун)
этнонимін ќыт. hun-jo «питающиеся луком» деп тїсіндіреді [4;208].
Екінші жаєынын алып ќараєанда, єўндардыѕ їнемі сарымсаќты ќорек
ќылуы емес, олардыѕ негізгі мекені болєан ќыт. Цунлин (Куэнь-Лунь)
«сарымсаќты тау» топонимі ғұн (сюнну) этнонимін туєызуы да єажап
емес [47; 204-205]. 2) Ертедегі тайпалар аты тотем маєыналы сґздерден
жасалєан. М.: Т.Жанўзаќ ќазаќ руларыныѕ ішінен бұқа, шұбарайғыр,
бура, теке, аю сияќты ру аттарын тотемдік атауларєа жатќызады [104;
69]. А.В.Суперанская жəне басќа єалымдар керей этнонимін моѕє. кирэ/
кереэ «ќарєа» сґзімен байланыстырады [4; 208]. 3) Атаќты ру басы,
кґсем, батыр, би есімдері, яєни антропонимдер этноним жасаудыѕ ќайнар
кґзі болєан. М.: Ноғай ордасы, Өзбек ұлысы, абақ, айдабол, есқара,
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есбол т.б. 4) Рулыќ ен-таѕбалар бойынша этнонимдер ќалыптасќан:
бағаналы < бақанлы, балталы, ашамайлы, тарақты, ергенекті т.б.
(А.В.Суперанская, 1973; Т.Жанўзаќ, 2006; А.Г.Малявкин, 1981).
Сонымен, этноним, алдыѕєы тараушадаєы антропоним секілді, топониммен екі жаќты байланысќа тїседі:1) этнонимніѕ ґзі топоним негізінде
жасалады (ќараѕыз: 1-жасалу жолы). Бўл ежелгі этнонимдерге тəн болып келетіндіктен, адамдар шоєырланып, этнос ќўрамас бўрын, жерсу аттары пайда болып ќойєанын кґрсетеді. М.: алтай кижи, кенгерес,
қашқарлық, саянлық т.б. 2) этноним негізінде топоним жасалады, яєни
этнотопонимдер пайда болады. Мўнда этноним лексика-семантикалыќ
жолмен екінші маєынаєа ие болады.
Алайда, енді этнонимдер топоним ќызметіне ауысќанда, антротопонимдер тəрізді бірнеше маєынада жўмсалмайды, тек «белгілі бір
этнонимніѕ мекені» деген бір єана мəн білдіреді. Ќазаќ шежірелерінде
кездесетін мыѕдаєан ірілі-ўсаќты этнонимдердіѕ барлыєы топонимге
айнала бермеген, олардыѕ ішінде тарихи оќиєаєа, миграцияєа байланысты туєан шаєын єана этнотопонимдер тобы ел есінде саќталып, кейін
карта бетіне тїседі. Атап айтќанда ќазіргі Ќазаќстан аумаєында мынадай этнотопонимдер кездеседі: Адай (е.м. Ќост. обл., Ќамысты ауд.),
Алаш (ґзен. Павл. обл., Аќтоєай ауд.), Арєын (аѕєар. СЌО, Аќжар),
Атыєай (кґл. СЌО, Ш.Уəлиханов ауд.), Баєыс (е.м. ОЌО, Сарыаєаш
ауд.), Ќазаќ (е.м. Ќост. обл., Алтынсарин ауд.), Ќалмаќ (ќыстау. Жамб.
обл., Мойынќўм ауд.), Ќожа (е.м. Ќост. обл., Наурызым ауд.), Ќыпшаќ
(ґзен. Ќар. обл., Нўра ауд.), Ќырєыз (тж.ст. Аќт. обл., Алєа ауд.), Керей (е.м. Павл. обл., Аќќу ауд.), Керейт (е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд.), Куба
(е.м.СЌО, Тимирязев ауд.), Малай (е.м. ШЌО, Жарма ауд.), Мамыт (е.м.
Аќт. обл., Хромтау ауд.), Матай (тж.ст. Алм. обл. Аќсу ауд.), Мўрын
(тау. Павл. обл., Май ауд.), Найман (жайлау. Павл. обл., Аќтоєай ауд.),
Ноєай (айрыќ. Павл. обл., Баянауыл ауд.), Оймауыт (е.м. Аќт. обл.,
Байєанин ауд.), Самай (жайлау. Павл. обл., Аќсу ауд.), Сарман (кґл.
Павл. обл., Аќќу ауд.), Сіргелі (аѕєар. Павл. обл., Екібастўз ауд.), Табын
(айрыќ. Павл. обл., Успенск ауд.), Тґре (кґл. СЌО, Ш.Уəлиханов ауд.),
Тґлеѕгіт (е.м. Ќост. обл., Меѕдіќара ауд.), Уаќ (е.м. СЌО, М.Жўмабаев
ауд.), Ўраѕќай (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.), Шымыр (ќойнау.СЌО, Айыртау ауд.) т.б.
Кґріп отырєанымыздай, бўл шаєын тізімде ірі этнос – халыќтыѕ атына айналєан қазақ, қырғыз макроэтнонимінен, арғын, найман, керей, уақ
тəрізді ірі рулар атынан жəне руішілік аталардыѕ (самай, сарман, матай,
шымыр) атынан топонимдер жасалєан. Сондай-аќ ќазаќ шежірелерінде
кірме аталатын қалмақ, қожа, төре, төлеңгіт этнонимінен жасалєан
жер-су аттары ќазаќ халќыныѕ ќалыптасуынан аќпарат береді.
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Мўхиттыѕ арєы жаєында жатќан Куба этноойконимі КСРО мен Куба
социалистік республикасыныѕ арасындаєы достыќ кезінде (1970-1980)
келген сияќты.
Кейбір этнотопонимдер екіўшты маєынада тўрады, сондыќтан ондай
атаулардыѕ денотатын ќосымша зерттеу ќажет болады. Мəселен, 1. оймауыт – геноним (он сан оймауыт); 2. оймауыт – «ойдым, ойпат жер»
маєынасындаєы диалект сґз (ЌТТС, 7т, 389).
Топонимжасам барысында антротопонимдер секілді, этнотопонимдерді де шектеуге тиіспіз, ґйткені олар да топонимдерді ыєыстыратын
фактор болып табылады. Оныѕ їстіне, кґшпелі ґмірде маѕызды рґл
атќарєан этнонимніѕ ґзі отырыќшылыќќа кґшкенде мəнін жоєалтып, əр
тїрлі ўсаќ этностыќ ќўрылымдар біртўтас халыќ болып біріге бастайтыны тарихтан белгілі.
3.2.7. Сын, сан, мөлшер мəнді түбір сөздерден жасалған топонимдер
Бўл тараушада ќаралатын тїбір топонимдер, негізінен сапалыќ сын
есімдерден жасалады. Егер жеке тараушаєа бґлуге аздыќ ететін тїбір
сан есімнен жасалєан топонимдер (Тоғыз, Үш) жəне мґлшер мəнді (Көп)
топонимдері болмаєанда, тараушаны солай – «Сапалыќ сын есімдерден
жасалєан топонимдер» деп атауєа да болар еді.
Ономастика тўрєысынан ќарамаєанныѕ ґзінде, зат есімніѕ денотаттыќ
маєынасы кїшті болатындыќтан, жеке ќолданыла береді де, «сын есімдер
де, етістіктер де жеке-дара атау ќызметін атќарады, біраќ зат есімдер
секілді жеке ќолданылмайды» [106;29]. Олар ґзге сґздермен тіркесе
ќолданылєанда єана аныќ маєына береді. Мəселен, сын есім, əдетте зат
есіммен байланысќа тїсіп, толыќ семантикаєа ие болады. Бўл зат есімніѕ
артыќшылыєы оныѕ дїниедегі наќты, шын заттарды атайтын ќасиетіне
байланысты болса керек.
А.В.Суперанская бізді ќоршаєан дїниеніѕ ішінде тек заттар єана
жалќы есімге ие болатынын жəне зат неєўрлым наќты, шын болса, оныѕ
жалќы есімге ие болу ќабілеті соєўрлым жоєары болатынын айта келіп:
«Однака предметность как основное свойство категории собственных
имен требует от слов, относящихся к ней, субстантивности», дейді
[4;109]. Сонда жалқы есімге айналған кез келген сөз зат есім категориясына өтеді деген тұжырым туады.
Сапалы сын есімдердіѕ жалќы есімге (ќазіргі жаєдайда топонимге)
ґтуі оныѕ екінші (ќосымша) маєынасын тудырады жəне субстантивтенеді.
Мўндай ќўбылысты ономастика єылымында топонимдену (топонимизация) деп атайды. М.: «сын есім жіңішке – бўлаќ атауы Жіңішке»
[14; 186].
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Алайда сапалыќ сын есімніѕ лексика-семантикалыќ жолмен топонимге айналуын кейбір єалымдар элипсистіѕ əсерінен болуы мїмкін екенін
ескертеді: «...Названия рек типа Быстрая, Светлая, Черная должны скорее расцениваться не как субстантивированные прилагательные, а как
эллиптированные определительные фразы типа Быстрая река» [4; 110].
Ќалай болса да, сапалыќ сын есімдерден жасалєан топонимдердіѕ
бар екені шындыќ жəне олар аз емес. Олардыѕ барлыєы сын есім +
зат есім їлгісінен элипсис арќылы жасалды деуге наќты деректер
жеткіліксіз. Еѕ дўрысы, денотат сол кездегі атау берушілерге таныс,
белгілі болєандыќтан, оныѕ ерекше белгісін білдіретін сын есімді єана
атау ретінде алып, нысан атын (географиялыќ терминді) ќосуды ќажет
деп таппаєан. М.: Тақыр (дала не тау), Ұзын (ґзен, жота, жол, сай т.б.).
Ќазаќстанда ресми тіркелген, республика картасына тїскен мынадай сапалыќ сын есімдерден жасалєан топонимдер кездеседі: Баршын
(тўзды кґл. СЌО, Айыртау ауд.), Жаќсы (тґбе. Павл. обл., Май ауд.),
Жалаѕаш (ќоныс. СЌО, Шал аќын ауд.), Жаман (ескі ауыл. Павл. обл.,
Баянауыл ауд.), Жасыл (е.м. Аќм. обл., Шортанды ауд.), Жирен (е.м.Аќм.
обл.,Жаќсы ауд.), Жорєа (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.), Жуан (е.м. Алм. обл,
Балќаш ауд.), Иір (е.м. Алм. обл., Балќаш ауд.), Имек (тау, 887,1 м. Ќар.
обл. Аќтоєай ауд.), Ирек (тау, 431,1 м, Ќар. обл., Аќтоєай ауд.), Жалтыр
(е.м.Павл. обл., Май ауд.), Ќисыќ (ќоныс. Павл. обл., Аќтоєай ауд.), Ќызыл
(ќўдыќ. Жамб. обл., Талас ауд.), Кґп (ґзен саласы. Павл. обл., Аќтоєай
ауд.): Көп «бір нəрсеніѕ мол, кґп шоєырланєан жерін» кґрсететін ГТ
[66; 40]. Сонымен бірге, ор. коп «искусственный проток, очищенное от
земли место на озере. То же – прокоп, копанец (Западная Сибирь) [Воробьев, 1973] сґзі болуы да мїмкін: Коп > Көп. Кґркем (е.м. Аќм. обл.,
Егіндікґл ауд.), Мау (е.м. СЌО, Уəлиханов ауд.), Молаќ (е.м. Ќар. обл.,
Аќтоєай ауд.), Момын (е.м. Ќар. обл., Аќтоєай ауд.), Морт (ќоныс. Павл..
обл., Аќтоєай ауд.), Мґлдір (ќоныс. Павл. обл., Май ауд.), Мўќыр (тґбе.
Павл. обл., Екібастўз ауд.), Мыржыќ (е.м. Павл.. обл.), Ґтел (е.м. ОЌО,
Сайрам ауд.), Сасай (мола. Павл.обл., Екібастўз ауд.), Сатпаќ (ќыстау.
Павл. обл., Май ауд.), Соќыр (тау, 155 м. Маѕє. обл., Ќараќия ауд.),
Сўлу (ќыстау. Павл. обл., Аќтоєай ауд.), Таќыл (ќыстау. Павл. обл., Май
ауд.), Тар (шатќал. ШЌО, Катонќараєай ауд.), Тарєыл (тау, 554 м. Ќар.
обл., Аќтоєай ауд.), Тентек (ґзен саласы. Павл. обл., Аќсу ауд.), Ўзын
(тау. Павл. обл., Май ауд.), Ўлы (батпаќ. СЌО, Жамб. ауд.), Їлкен (тж.
ст. Алм. обл., Жамбыл ауд.), Шабдар (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.), Шаєан
(кґл. Павл. обл., Успенск ауд.), Шой (айрыќ. Павл. обл., Баянауыл ауд.),
Шолаќ (жайлау. Павл. обл., Аќтоєай ауд.), Шоѕ (е.м. ШЌО, Тарбаєатай
ауд.), Шўнаќ (тау, 1114 м. Ќар. обл., Шет ауд.), Шїрек (жайлау. Павл.
обл., Аќсу ауд.) т.б.
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Тізімдегі Баршын, Жасыл, Жирен ќатарлы топонимдер географиялыќ
нысанныѕ тїр-тїсін білдірсе, Жақсы, Жалаңаш, Жаман, Жалтыр,
Тақыр т.б. денотаттыѕ жай-кїйін, сапасын білдіреді. Мўндаєы атауєа
негіз болєан сын есімдер, негізінен алєанда, тїсінікті сґздерден тўрады.
Дегенмен ќазіргі кезде пассив ќолданатын кейбір сґздерді тїсіндіре кетуге тура келеді. Кґнерген, диалект сґздердіѕ лексикамызды, сондай-аќ
термин мен топоним ќатарын кґбейте тїсетіні аныќ.
Баршын – тўзды кґл. СЌО, Айыртау ауд. Баршын – «жолаќты жібек
мата» (ЌТТС, 2т, 108) мəніндегі зат есім. Уаќыт ґте келе «жолаєы бар
барлыќ нəрсеге ќарата айтылатын» сын есімге айналєан. Баршынныѕ
тарихи тїбірі «барша (парча) «материя с щелковой основой, затканная золотыми или серебряными нитями» сґзі [98;257]. Е.Н.Шипованыѕ
сґздігінде порча иран тілінен тїркілерге, тїркі тілінен орыс тіліне енген тїркизм деп беріледі (Ушаков, Огненко, Юдахин, Корш пікірлері
бойынша). Баршын мен баршаның бір болатын себебі – ол маталарда
жолаќтардыѕ (мейлі басќа тїсті жіптен, мейлі алтыннан жасалєан) болуы. Барша+ын > баршын тўлєасы ќаз. ұзын, шағын їлгісімен жасалєан
сын есім болады.
Баршын – баршын бїркіт «аќ жолаќтары айќын кґрінетін бала бїркіт»
зоонимін жасаса, барша – барша тышќан «жон бойында їш аќ жолаєы
бар тау тышќаны» зоонимін жасайды.
Топонимде жолаєы бар тас (Баршатас), тарєыл, ала тїсті табиєи нысандарды білдіреді. Баршын атанєан кґлдіѕ тўз əсерінен пайда болєан аќ
жолаќтары бар екені сґзсіз.
Мау – е.м. СЌО, Уəлиханов ауд. Мау сґзі ЌТТС-та сґйленіс тїрінде
«маубас, ынжыќ» маєынасында ќолданылады деп белгіленген (7т, 146).
Мау<Маубас сґзі метафоралыќ жолмен топоним жасамаса, тікелей
ќолдануєа келмейді. Сонымен бірге мау тїбірінен маужыр «тып-тыныш,
мїлгіген» сын есімі жасалатынын да ескерген жґн.
Ґтел – е.м. ОЌО, Сайрам ауд. Өтел зат есім сґзі «əбден пайдаланып
тозыєы жеткен кґр-жер, ескі-ќўсќы» семантикасын береді (ЌТТС, 7т,591).
Өтел сґзінен Ґтелбай антропонимі жасалады жəне «тозыєы жеткен
ескі жер, тґбе, тау» маєынасында топоним туады. Мўнда өтел зат есімі
сын есімге айналады да, жалќы есім категориясына ґткенде, ќайтадан
субстантивтенеді. Өтел сґзініѕ тїбірінде кґне тїркі. өт/ут «уаќыт» сґзі
жатќаны байќалады. Ќаз. өтел сґзі орыс тіліне утиль тїрінде енген.
Сасай – мола. Павл. обл., Екібастўз ауд. Ќазаќ «ќошќар, теке, бўќа
сияќты аталыќ малдардыѕ кїзгі кїйек алу кезіндегі іске жарамай
ќалуын» (ЌТТС, 8т, 196) сасай болды деп атайды. Сасай сґзініѕ топонимге айналуы сирек жаєдайды білдіреді. Сасай болып жатып ќалєан
малєа немесе соєан ўќсас жалєыз тґбешік, дґѕге байланысты туєан
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атау болуы мїмкін. Т.Жанўзаќ Сасай – этнотопоним екенін айтады
[25;171-172]. Саз + сай сґздерінен біріккен топоним болуы да ыќтимал:
Сазсай>Сассай>Сасай.
Соќыр – тау 155м. Маѕє. обл., Ќараќия ауд. Соқыр «кґру мїшесінен
айырылєан, жанары жоќ» деген негізгі маєынасынан басќа, «айдалаєа
аєып, ќўмєа сіѕіп кететін ґзен, су» мəнді географиялыќ терминді де
білдіреді. Соқыр оронимі осы аттас ґзен, су атынан транстопонимденіп
тўр деуге негіз бар. Кейде соќыр тўман «ќалыѕ тўман» тїсетін жерлерге де Соқыр атауы таѕылуы ыќтимал. Угро-фин. согр «батпаќ», «саз»
сґзінен шыєаруєа да болады.
Таќыл – ќыст. Павл. обл., Май ауд. Мўндаєы тақыл сґзі таќыл-тўќыл
«бірде бар, бірде жоќ, таќ-тўќ» (ЌТТС, 8т, 553) ќос сґзінде саќталєан.
Топонимге Тақыл «ґсімдігі немесе суы тапшы, мардымсыз жер»
маєынасымен енеді. Егер ол жерде діни орталыќ, ќўрбандыќ шалатын
ќасиетті тау, тас болса, онда моѕє. тахил «ќўрбан, тасаттыќ» сґзінен
шыєаруєа болады.
Шой – айырыќ. Павл. обл., Баянауыл ауд. Шой сґзі «орасан зор, дəу,
їлкен» (ЌТТС, 10т,236) маєынасындаєы сын есім болады. Топонимжасамда Шой субстантивтеніп, «кґлемді, їлкен тау (шоќы, тґбе)» сияќты
ороним жасайды.
Шоѕ – е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд. Шоң «їлкен, дəу, жуан» сын есімі
Шоң антропонимін (Шоѕ, Торайєыр билер), Шоңмұрын этнонимін (найман ішінде) жəне «ірі, биік, кґлемді тау (шоќы, тґбе), кґл» маєынасындаєы
Шоң топонимін бірдей жасай береді. Мўндаєы антропоним Шоѕныѕ
маєынасына денотат сəйкес келмей ќалуы мїмкін (мысалы, есімі Шоѕ,
ал ґзі кішкене денелі адам болуы мїмкін), ал этноним Шоѕмўрын мен
топоним Шоѕ нысандарымен сəйкес келетіні сґзсіз. Бўныѕ ґзі жалќы
есім салаларыныѕ таѕбалыќ дəрежесі əр тїрлі болатынын дəлелдейді.
Атап айтќанда, антропонимдер шартты таѕбаєа жаќын да, этноним, топонимдер атау-сґзге жаќын келеді.
Шїрек – жайлау. Павл. обл., Аќсу ауд. ЌТТС-та шүрек сґзі жоќ,
алайда тїркі тілдерінде бар жəне бірнеше маєынада ќолданылады: 1)
С.Аманжоловтыѕ диалектологиялыќ сґздігінде шүрек: «в литературном
языке она означает «недотрога» или «пласкивое, избалованное дитя»,
а здесь бауырсаќ (хлеб в виде небольших шариков, зажаренных в сале
или масле) [107; 543-544]. 2) Е.Н.Шипованыѕ орыс тіліндегі тїркизмдер
жайлы сґздігінде: «чурек, М., обл. (кавк.) большая пресная лепешка»
маєынасында кґптеген тїркі тілдерінде ќолданылатыны айтылады [98;
403]. 3) Э.М.Мурзаевтыѕ халыќтыќ географиялыќ терминдер туралы
сґздігінде: «чурек – сердце; в топонимии – небольшой лесистый холм
(тув.)» деп ќаз. жүрек сґзініѕ фонетикалыќ нўсќасы тїрінде беріледі
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[46; 621]. 4) Моѕє. шүүрэг «ќўсасыќ; саќа; ќўлжа» (асыќ ойынына
ќолданылатын салмаќты жалєыз асыќ) [77;758].
С.Аманжолов келтірген «ерке», «шолжыѕ» мəніндегі шїрек əдеби
тілде болса, 10 томдыќ тїсіндірме сґздікке енсе керек еді, сондыќтан
Ќазаќстанныѕ шыєысына тəн диалект сґз болуєа тиіс. Ґйткені шыєыста
ерке, шолжыѕ балаларды «ґй, ґѕкей їрек пен шїрек» деп айту ќазір де
кездеседі.
Шїрек сґзініѕ топоним жасауєа ќабілеті бары – ќаз. диалект ретінде
кґрсетілген «бауырсаќ» маєынасы. Ол метафоралыќ жолмен «домалаќ,
жўмыр тасы бар жерге» атау бола алады. Ал ќазаќ тілінде жүрек
географиялыќ термині бола тўрып тув. чүрек сґзін атаулыќќа ала ќоюы
екіталай. Тек тілдегі реликт дəрежесінде саќталып ќалса єана, чїрек
«жїрек» топонимі деуге негіз бар.
Моѕє. шүүрэг «саќа асыќ» сґзі де топонимге келеді: «кґп ўсаќ
нысандардыѕ ішіндегі ірісі, їлкені» маєынасында.
Термелеп отырєан пікірлердіѕ ќайсысы рас екенін нысанды
кґзбен кґріп барып шешуге болады, əйткенмен біздіѕ маќсатымыз
топонимжасамєа ќатысы бар барлыќ нўсќаларды ќамту екені айтпаса да
тїсінікті. Əсіресе еліміздіѕ, тіліміздіѕ тарихында бар кґне тїркі жəне
моѕєол тілді атауларды назардан тыс ќалдыруєа болмайды. Оларды бір
жерде болмаса екінші жерде ќолданысќа енгізіп отыру ќажет.
Осы тараушада ќарастыруєа тура келетін тїбір сан есімнен жасалєан
бірді-екілі топоним бар: Жаѕєыз (тау, 838 м. ШЌО, Аягґз ауд.), Тоєыз
(жайлау. Павл. обл., Аќтоєай ауд.), Їш (ќыстау. ШЌО, Аягґз ауд). Бўлар
географиялыќ нысанныѕ сан мґлшерін білдіру арќылы топонимге айналєан есептік сан есімдер екені аныќ. Дегенмен мўнда элипсис
ќўбылысыныѕ əсері айќын байќалып тўр, себебі сан есімдер де сын
есімдер секілді, «басќа сґздерге (зат есімдерге) тіркестірілмей жекедара айтылєанда, тек абстракт сандыќ ўєымдардыѕ атаулары ретінде
ќолданылады» [90; 200].
Ќорыта келгенде, сапалыќ сын есімдер мен есептік сан есімдер
лексика-семантикалыќ тəсілмен (Ж.Сарбалаев конверсиялыќ тəсілге
жатќызады) тўлєасын ґзгертпей жəне субстантивтеніп барып тїбір топонимдер жасай алады екен. Ендеше топонимжасамда оларды орынды
ќолдана білу керек демекпіз.
3.2.8 Географиялық нысанның өзіне тəн ерекшелігін білдіретін
түбір топонимдер
Мўндай атауларды жер бедерін білдіретін географиялыќ терминдермен шатастыруєа болмайды. Тараушаєа бґлініп отырєан бўл атаулардыѕ
денотаты ґзіне тəн табиєи ерекшелігі, ґзгеше ауа райы бар жерлер бо85
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лып келеді. Олар мыналар: Айєай (ќоныс. СЌО, Есіл ауд.), Дауыл (тўзды
кґл. Павл. обл., Павлодар ќ.ə.), Жайсаѕ (е.м.Ќар. обл., Аќтоєай ауд.),
Ќату (тау, 1630 м. Алм. обл., Панфилов ауд.), Ќиыр (ќыстау. Атыр.
обл., Ќўрманєазы ауд), Кґлеѕке (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.), Лекер (е.м.
Павл. обл., Баянауыл ауд.), Самал (е.м. БЌО, Аќжайыќ ауд.), Тапа (е.м.
Ќызылорд. обл.,Ќазалы ауд.), Толќын (е.м. Алм. обл., Еѕбекшіќазаќ
ауд.), Тыѕ (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.), Шаєа (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.),
Шаќа (е.м. Павл. обл., Аќќу ауд.), Шеѕбер (ќыстау. Ќар. обл., Ўлытау
ауд.).
Енді тізімдегі топонимдердіѕ жасалуына негіз болєан топонимдік
лексемаларды, олардыѕ атау болудаєы уəждерін аныќтай кету ќажеттігі
туады. Ґйткені бўлар да ґз бетінше топонимдік ќатар тїзіп, модель бола
алады.
Айєай – ќоныс. СЌО, Есіл ауд. Айќай [айєай] сґзініѕ тура маєынасы
«əдеттегіден ќатты шыќќан дауыс, їн» (ЌТТС, 1т, 93) екені аян. Топонимде, біздіѕ Алтайдаєы Үлкен Айғай, Кіші Айғай тауларына жїргізген
зерттеу жўмысымызєа сїйенсек, Айғай – ороним ретінде таќыр, тасты
тауларєа берілетін атау. Мўндай тауларда дауыс жаѕєырыєы болады.
Атауєа себеп болєан осы – тастарєа соєылып жаѕєырыќ беретін, айєайды
ќайталайтын ерекшелігі деп білеміз.
Дауыл – тўзды кґл. Павл. обл., Павлодар ќ. ə. Дауыл «ќатты жел»
мəнді сґз екені əйгілі [108;188]. Егер Дауыл топонимі антропоним немесе
кеѕестік атау (дауыл «тґѕкеріс») болмаса, маѕында «жиі-жиі ќатты жел
соєып тўратын кґл» маєынасын танытады. Їнемі желдіѕ соєып тўруы да
географиялыќ нысанныѕ ерекше белгісіне жатады. М.: Желдіөзек, Ебінің
желі, т.б.
Жайсаѕ –е.м. Ќар. обл., Аќтоєай ауд. Ќазаќ тілінде «жаќсы мен жайсаѕ,
ќасќа – жайсаѕ» тїрінде əкім, тґрелерге ќаратып айтылатын жайсаң сґзі
бар. Ол сґздіѕ ќыт. цзайсян «канцлер, əкім, министр» сґзінен шыєып,
моѕє. зайсан «əкім, мырза» сґзі арќылы ќазаќ. жайсаң «мырза, тґре» енген деген пікір ќалыптасќан [92; 78]. Бўєан дəлел – жоѕєарлар ќойєан
Зайсан кґлініѕ аты (Зайсанг-нор «мырза кґл»). Шыєыс Ќазаќстанныѕ
ќазаќтары кейде ол кґлді Жайсаѕ кґлі деп те атайды.
Ал Ќазаќстанныѕ басќа жерлеріндегі Жайсаң топонимдері: 1)ертеде əлдебір əкім (зайсан//жайсаѕ) тўрєан жер; 2) шґбі, суы мол мырза
(жайсаѕ) жер; 3) кґктемде, жазда су жайылатын жер (жайыс+аѕ) деген
маєыналардыѕ бірінде жасалєан деуге болады.
Ќату – тау, 1630 м. Алм. обл., Панфилов ауд. Қату сґзініѕ адам мінезін
білдіретін ќабаєы ќату, ќатулы «ашулы, ренішті» сґздерімен байланысты
бір маєынасы бар. Наќ осы семантика метафоралыќ жолмен «ауа райы
ќатал (ќату), ќўбылмалы тау» мəніндегі Қату оронимін жасайды.
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Ќиыр – ќыстау. Атыр. обл., Ќўрманєазы ауд. Қиыр – алыс, жыраќ,
ќиян, шалєай сґздерімен мəндес. Сонымен бірге «шет, тїкпір, бўрыш»
маєынасын да береді (ЌТТС, 6т, 216).
Топонимде осындай ґзара ўќсас екі мəнін ґзгертпей-аќ атаулар жасайды: «алыс, шеттегі географиялыќ нысан». Мысалы, Қиыр Шығыс, Қиыр т.б.
Кґлеѕке – ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд. ЌТТС-таєы тым шўбалаѕќы
берілген аныќтаманы ќысќартып айтсаќ, кґлеѕке «белгілі бір заттыѕ
сəуле тїсіп тўрєан жаєына ќарама-ќарсы тўсы...» (5т, 148). Кез келген
сґздіктегі шўбалаѕќы аныќтама не толымсыз аныќтамалар «сґздіктіѕ сапасын тґмендетеді»[109; 39].
Топонимде, əдетте, «таудыѕ теріскей жаќ етегіне орналасќан ќоныс,
елді мекендерге» Көлеңке атауы беріледі. Кїздігїні, ќыста аласарєан кїн
таудыѕ тасасымен ґтіп кетеді де, мўндай жерлер кґп уаќыт кґлеѕкеде
ќала береді. Кейде мўндай жерлерді Күнтимес деп те атайды.
Лекер –е.м. Павл. обл., Баянауыл ауд. Лекер сґзі «бірдемеге əсері тиетін
дəнекер, себеп, ілдалда» (ЌТТС, 7т, 61) семантикасында тїсіндіріледі.
Топонимде, егер антропоним болмаса, «тозыєы жеткен їй, кґпір немесе
лекерлеп ґтетін ґткел, тар шатќал жол» маєыналарыныѕ бірінде тўруы
мїмкін.
Самал – е.м. БЌО, Аќжайыќ ауд. Самал сґзініѕ мəні «жанєа жайлы
ќоѕыр салќын жел» екені баршаєа мəлім (ЌТТС, 8т, 140). Самал антропоним ретінде лексикамызда берік орнады, ал топоним ретінде «баяу есетін
ќоѕыр салќын желі бар жер» маєынасында жалќы есімдік ќызмет атќара
алады.
Тапа – е.м. Ќызылорд. обл., Ќазалы ауд. Тапа ќазаќ тілінде тапа
тал түс тіркесінде кездеседі. Тілші-єалым С.Мырзабеков мўндаєы тапа
сґзініѕ тїбірі тап «дəл, наќ, наєыз» сґзі де, тап+а фонетикалыќ эпитеза
ќўбылысыныѕ нəтижесі екенін айтады [110; 97]. Сонда тапа тал тїс < тап
тал тїс «тїс кезі, кїнніѕ дəл (тап) ортасы» ўєымын береді.
Ал топонимде тап > тапа сґзі жеке-дара атау жасай алмайды,
сондыќтан Тапа ойконимі парсы. тəппе «белес, тґбе» сґзінен жасалып
тўр деп ўйєаруєа тура келеді [111; 660]. Кґне тїрк. төпү, тəж. теппа,
бурят. добо, хинди. тибба «тґбе», «шоќы», «дґѕ» маєыналарында кеѕ
тараєан ГТ екенін Э.М.Мурзаев та атап ґтеді [46;549]. Ќазаќстанда тґбе
географиялыќ термині бола тўра, тепе/тапа нўсќасы да ќолданылєан болуы керек.
Толќын – е.м. Алм. обл., Еѕбекшіќазаќ ауд. Толқын, негізінен, гидронимдік термин: «су бетініѕ толќыны». Сонымен бірге, «толќынданєан
ќўм тґбелері», «толќын тəрізді ќатпарлы ќыраттары» бар жерлерге де
Толқын топонимі тəн болып келеді. Толќын «жас ўрпаќ, буын» мəніндегі
абстрактілі мəнді ойконим болуы да ыќтимал.
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Тыѕ – е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд. Тың сґзі «жыртылмаєан жер»
маєынасында 1950 жылдардан бастап, Ќазаќстанда белсенді ќолданысќа
кґшті. Ќазаќстандаєы жаппай тыѕ игерудіѕ нəтижесі екі тїрлі болды: а)
солтїстіктегі ќара топыраќты аймаќтар астыќты ґлкелерге айналды; ə)
астыќ ґспейтін, біраќ малєа жайлы жерлер бекерге жыртылып, эрозияєа
ўшырады. Мəселен, номадтанушы-єалым А.М.Хазанов тґѕкеріске дейін
ќазаќ жеріне келген орыс ќонысаударушылары астыќтан кґп ґнім ала
алмаєан тəжірибесін кґре тўра, тыѕ эпопеясын бастаєан кеѕестік басшыларды сынай келе былай дейді: «Поэтому в Казахстане неправильная
агротехнология, примененная к «целиным землям», привела к сорнякам
и ветрам, эрозии почвы и воды, что меньше чем за пятнадцать лет вызвало распространение песков на площади в три миллиона гектаров и
подвергло другие двенадцать миллионов гектаров земли ветровой эрозии [5; 50].
Тың – сол кеѕестік кезеѕнен ќалєан ойконим.
Шаєа – е.м. ОЌО, Созаќ ауд. жəне Шаќа – е.м. Павл. обл., Аќќу ауд.
Екі атау фонетикалыќ ґзгеріске тїскен бір сґзден жасалып тўр. Атап
айтќанда, шақа «жаѕа туєан нəресте, жас сəби, жїні жетілмеген балапан,
тґл» мəніндегі сґзі топоним жасауєа ќатысќан (ЌТТС, 10т, 98). Ќаз. балашаға ќос сґзіндегі, жеке ќолданылатын тїрік., əзірб. шаға «бала» сґзі –
бəрі де шақа сґзінен шыєады [92; 206-207].
Топонимжасамда шақа > шаға сґзініѕ: 1. «шаєын, кішкене, ўсаќ» [38;
271]; 2. «жас бала, сəби, тґл» концептілері емес, дəл «жїні жетілмеген
ќызыл шаќа балапан» маєынасы уəж болады. Ол Шаға/Шақа «таќыр,
ґсімдіксіз жер» семантикасы арќылы топонимденеді.
Шеѕбер – ќыстау. Ќар. обл., Ўлытау ауд. ЌТТС-та шеңбер сґзіне «бір
заттыѕ сыртына ќапталєан темір ќўрсау» деген сəтсіз аныќтама берілген
(10т, 201). Ґйткені темір ќўрсау тґртбўрышты, їшбўрышты да болуы
мїмкін. Шеѕбер сґзініѕ негізгі белгісі – «екі ўшы тїйісіп, дґп-дґѕгелек
тўлєада» келуі. Аныќтау ґлшемдес болуы тиіс: «Шеѕбер – темір ќўрсау»
аныќтамасында логикадаєы «ґте тар аныќтау» деп аталатын ќателік
жіберілген [99; 24]. Темір ќўрсау болу – шеѕбердіѕ бір ќолданысы єана,
ал шеңбер сґзі «дґѕгелене біткен жазыќ, алаѕќай, кґл т.б. табиєи нысандар» маєынасы арќылы Шеңбер топонимін де жасай алады.
Топонимиканыѕ теорияшы-єалымдары жер-су аттарын жасауєа
лексикамыздыѕ шаєын бґлігі єана ќатысады дейді (А.В.Суперанская,
В.А.Никонов т.б.). Ќазаќ топонимикасында арнайы географиялыќ терминдер мен топонимге жаќын жїретін сґздер єана емес, лексикамыздыѕ
кґптеген сґздері атау жасауєа ќўќылы екен. Ол осы тараушадан кґрініп
тўр жəне көшпелі халықтар жер-су атына сөз байлығын сарқа пайдаланып отырған деген тұжырым жасауға болады.
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3.2.9 Адам тіршілігіне байланысты туған түбір топонимдер
Топонимика єылымында жер-су аттарын Адам жəне Табиғат
тїрінде екі їлкен лексика-семантикалыќ ґріске бґліп ќарау ќалыптасты.
Мəселен, О.Т. Молчанова Таулы Алтай ґлкесі топожїйесінен адамныѕ
ґзіне тəн 25 семантикалыќ ґрісті бґліп кґрсетеді: 1) ауруы, 2) əрекеті мен
жаєдайы, 3) рухани мəдениеті; 4) баспана; 5) кəсібі; 6) шаруашылыќќа
ќажетті ґѕделген жерлер; 7) ґткен тарихы; 8) адам есімдері; 9) їй
жиЋаздары; 10) тўратын жері; 11) мінез-ќўлќы; 12) киім-кешек, əшекей;
13) еѕбек ќўралдары; 14) ќару-жараќ; 15) ас, таєамы; 16) еѕбек ґнімдері;
17) адамдардыѕ жасына, кəсібіне, ќоєамдаєы дəрежесіне байланысты əр
тїрлі аталуы; 18) жанўясы; 19) бір кїндегі оќиєа; 20) ќўрылыс, єимарат;
21) кґлік тїрлері; 22) шаруашылыќ бўйымдары; 23) шаруашылыќ
ќўрылыстары; 24) адамныѕ дене мїшелері; 25) этнонимдер [81;88].
Бўл Адам концептісіне тəн болып келетін топонимикалыќ ґрістер алтай
тілінен басќа тїркі тілдерінде де кездеседі. Топонимжасам барысында
санамаланып ґткен салаларды ескеріп отыру ќажет.
Тґменде ќазаќ жерінде бар, ресми тіркелген адам тіршілігіне байланысты туындаєан тїбір топонимдерді келтіреміз. Бўл – їлгі, ґйткені
уаќыт ґту барысында адам ґмірі де, тіршілік ету мəнері де ґзгеріп отырады. Соєан сəйкес Адам концептісіне жататын топонимдер де ауысады.
Ал Табиғат ґрісіне жататын атаулар, табиєаттыѕ ґте баяу ґзгеруіне орай,
біршама тўраќты болып келеді: Аманат (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.), Бейіт
(мола. Павл. обл., Баянауыл ауд.), Боза (е.м. Ќызылорд. обл., Жалаєаш
ауд.), Дихан (е.м. Жамб. обл., Байзаќ ауд.), Жапа (е.м. Павл. обл., Баянауыл
ауд.), Жəрмеѕке (е.м.БЌО, Бґкей Орда ауд.), Ќалаш (тж. ст. ОЌО, Ордабасы ауд.), Ќоєам (е.м. Атыр. обл., Ќызылќоєа ауд.), Кґпір (айрыќ. Алм. обл.,
Кґксу ауд.), Орын (ќўдыќ. Ќызылорд. обл., Жалаєаш ауд.), Отар (батпаќ.
Павл. обл., Железинск ауд.), Саты (е.м. Алм. обл., Райымбек ауд.), Темір
(кґл. Павл. обл., Аќсу ауд.), Шарыќ (ґзен. СЌО, Є.Мїсірепов ауд.), Шахта (е.м. Аќт. обл., Шалќар ауд.), Шырпы (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.).
Адам тіршілігінен хабардар ететін осы тектес атаулар тїсінік бере
кетуді талап етеді. Себебі лексикамызда ґз маєынасы, ґз ќызметі бар
мўндай сґздердіѕ жалќы есімге неліктен еніп кеткенін аныќтау ќажет. Ол
аныќтамалар келешекте де тіршіліктіѕ алуан тїрлі саласына байланысты
сґздерден атаулар жасауєа жол ашады.
Аманат – е.м. ШЌО, Кїршім ауд. Аманат – «саќтау їшін немесе
екінші бір адамєа табыс ету їшін берілген зат» маєынасындаєы араб
тілінен енген кірме сґз (ЌТТС, 1т, 249). Топоним Аманат ерте кездерде туєан жерінен алыста ќайтыс болып, уаќытша жерленген, біраќ кейін
ќайтып келіп əкете алмай ќалып ќойєан адам моласы бар жерлерді
білдіреді (жерге аманат ретінде жерлеу рəсімі бойынша).
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Сондай-аќ Жоѕєария ќўлаєаннан кейінгі (1755ж.) ґліара шаќта
Шыєыс Ќазаќстанныѕ Зайсан, Кїршім, Катонќараєай аудандарыныѕ
біраз жерін иемденбекші болєан ќытайлар əр жерде ќарауыл
бекеттерін ўстаєан. Ќарауыл шептіѕ ішіне орналасќан ќазаќтардыѕ
ќайтыс болєан адамдарын «кейінгі ўрпаќтары жерге таласады» деген саясатпен жерлеуге рўќсат бермейді. Ќазаќтар амал жоќ ќыста
ќайтыс болєан адам мїрделерін киізге орап, биік аєаштыѕ басына немесе жерге аманат ќойып, кїзетіп жїреді де, жаз шыєа шептіѕ сыртына апарып ќайта жерлеуге мəжбїр болады. Осындай орындар да Аманат деп аталєан. Ќытай ќарауыл бекеттерін орыс отары ыєыстырып
шыєарєаны мəлім.
Бейіт – мола. Павл. обл., Баянауыл ауд. Бейіт сґзіне ЌТТС-та «ґлген
адамды жерлейтін орын, мола» мəніндегі арабизм деген аныќтама
беріледі (2т, 234). Айдалада жалєыз тўрєан бейіт болєандыќтан, тїбір
кїйінде Бейіт топониміне айналєан деуге болады. Əйтпесе Көпбейіт,
Ұсақбейіт, Бейіттікезең сияќты некронимдер жасалар еді.
Ерте кезде бейіт, молалар «жаќын жерде ел бар» деген маєынаны
білдіріп, кеѕ даладаєы негізгі баєыт-баєдар нысандарыныѕ бірі болєан.
Соєан байланысты ќазаќ даласында бейіт, зират, мола терминдері
арќылы жасалєан атаулар мол кездеседі.
Боза – е.м. Ќызылорд. обл., Жалаєаш ауд. Боза сґзі «дəнді даќылдан
ашытып жасалєан сусын, ішімдіктіѕ» (ЌТТС, 2т, 322) аты. Алайда тїркі
халыќтары еѕ алдымен сїтті ашытып, боза жасауды їйренгенін бўл
ішімдіктіѕ аты дəлелдеп тўр: боз «аќшыл, сўрєылт» + а. В.В.Радлов:
«боза (тур., каз.) 1.(тур.) напиток из заквашенного проса; 2. (каз.) напиток
из кислого молока; 3. (каз.) закисшая пшеничная каша», - дейді [98;90].
Топонимжасамда боза ішімдігініѕ бозєылт, лайлы тїсі метафоралыќ
жолмен «ґзен, кґлдіѕ лайлы суы», «батпаќ», «шалшыќ» маєынасын
тудырєанын Э.М.Мурзаев айта келіп, боза > буза сґзін ГТ ретінде
сґздікке енгізеді [46;99].
Дихан – е.м. Жамб. обл., Байзаќ ауд. Парсы тілінен енген деһкан
«егінші; дихан» сґзі лексикамыздан тараншы, егінші сґздерін
ыєыстырып шыєарды. Ќазаќ тілінде ќалыптасып ќалєан їлгі бойынша диханшы деп те ќолданамыз. Дегенмен оѕтїстік аймаќтардан басќа
жерде кґп айтылмайды. Жалќы есім ретінде антропоним де, топоним де
жасауєа ќатысады.
Дихан аталєан елді мекенніѕ негізгі шаруашылыєы егіншілік болса керек, ґйткені мал шаруашылыєымен айналысатын аулыєа Дихан ойконимі
ќойылмайтыны аныќ.
Жапа – е.м. Павл. обл., Баянауыл ауд. Академик Ə.Ќайдар жап
тїбірініѕ бірнеше маєынасын келтіреді, алайда соныѕ ішінде топонимге
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ќатысы бары екеу: 1. «жап. диал. Небольшой арык, проток, ответвление от оросительного канала». Біраќ бўл жап тїбірі – а ќосымшасын
ќабылдамай-аќ ќолданылады. 2. жап (нечто плоское, сплюснутое);
жапа < жап+а коровьи помет [38;192]. Сиырдыѕ жапасы топонимдік
белгі бола алмайды, ал əлдебір табиєи нысанныѕ (мысалы, тас, тґбе т.б.)
жапаєа ўќсайтын жалпиєан тўлєасы атаудыѕ ерекше белгісі болуєа жарап
тўр. Бўл жерде метафораныѕ ыќпалы да жоќ емес. Жаппа>жапа «шаєын
їй, кїрке» маєыналы сґзініѕ ґзгерген тїрі болуы мїмкін екенін де жоќќа
шыєаруєа болмайды.
Жəрмеѕке –е.м. БЌО, Бґкей Орда ауд. Жəрмеңке сґзініѕ этимологиясын Н.Ќарашева неміс тілінен бастап тарќатады: «Бўл неміс тілініѕ сґзі.
Немісше jahr «жыл» жəне markt «сауда» деген сґз. Немістер жылында
бір рет белгілі бір жерде ўлы жиын сауда ўйымдастырып, оны jahr markt
деп атайды екен. Немістерден бўл сґз поляк тілі арќылы орыс тіліне
ауысќан (ярмарка). Орыс тілінен ґткен єасырларда ќазаќ тіліне ауысќан
(жəрмеѕке)» [92;86].
Ќазаќ жерінде Аќмола, Ќоянды, Семей секілді ірі-ірі жəрмеѕке орындары болєаны тарихтан мəлім. Кейде ондай орындарды ор. Торг (Тəргі),
Меновное «айырбас сауда орны» деп те атаєан.
Жəрмеңке ойконимі ірі сауда орыны болєан жер екенін əйгілеп тўр.
Ќалаш – тж.ст. ОЌО, Ордабасы ауд. Қалаш сґзі, еѕ бірінші, «ортасы
ойылып пісірілген нан» маєынасын береді (ЌТТС, 5т, 585). Қалаш сґзініѕ
этимологиясын бір єалымдар коло, колесо сґзінен (В.И.Даль), енді бір
зерттеушілер тат. колак «ќўлаќ» (Е.Н.Шипова) т.б. сґздерден шыєарады
[98;153]. Біраќ екі сґздік те қалаш (калач) сґзін орыс тіліндегі тїркизм
ретінде келтіреді.
Э.М.Мурзаев калач «круглый рукав реки вокруг острова, крутая извилина у полуострова (Нижняя Волга, Дон)» мəніндегі ГТ екенін жəне
бўл терминніѕ қалаш наныныѕ атынан алынєанын меѕзейді. Сонымен
бірге Ф.И.Мильковтыѕ пікіріне сїйеніп, калач сґзін кала «ќамал», «ќала»
сґзімен байланыстырады [46; 244]. Осы соѕєы пікір, Ф.Н.Мильков пен
Н.М.Мурзаев ашып айтпаса да, қалаш сґзініѕ этимологиясына жетелейді.
Ертедегі ќалалар дґѕгелек ќамалдармен ќоршалып жасалєанын білеміз.
Таєы бір зерттеуші В.Гринев о - əріп-символын ќорєан, кола (ќала) город, колобок, колода сґздерініѕ дґѕгелек нысандарды білдіретінімен
байланыстыра ќарайды [112;10]. Ал қалаш <қала+ш сґзі «ќала сияќты,
ќаланыѕ шаєын макеті тəрізді» деген маєына тудыратыны хаќ, ґйткені –
ш - əрі кішірейткіш, əрі еркелету реѕкті зат есімдер жасайды.
Қалаш: 1. ќалаш пісіретін наубайхана орналасќан жер; 2. дґѕгелене
біткен географиялыќ нысан (су, тґбе, сай, т.б.); 3. ґзб. калачи «алєаш Ресей тауарлары əкелініп, саудаланєан жер; 4. ќаз. қалашы «ќаланыѕ жа91
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нында орналасќан, керек-жараєын ќаладан əкелетін адамдар тўратын
жер» маєыналарында келіп, топонимдер жасауы мїмкін.
Ќоєам –е.м. Атыр. обл. Ќызылќоєа ауд. ЌТТС-та қоғам сґзіне бўрынєы
маркстік-лениндік кґзќарас бойынша, адам тїсінбейтін шўбалаѕќы
аныќтама берілген. Ол аныќтамадан гґрі екінші нґмірмен берілген
аныќтама ойєа ќонады: 2. « ґндірістік ќатынасатар негізінде ќалыптасќан
адамдардыѕ бірлігі, жиынтыєы» (6т, 241). Ќысќасы, қоғам – «адамдардыѕ
бірігіп, топтанып ґмір сїруі» деген маєынаны білдіреді екен.
Ал осы қоғам абстрактілі маєыналы сґзініѕ ґзі қоға «су жиегінде
ґсетін, томаршаланып біткен тамыры бар, жапыраќ сабаќты, бойшаѕ
ґсімдік» сґзінен жасалєан. Екеуіне ортаќ сипат – «топтану, бірігу, жиналу», ґйткені «Ќазаќстан даласындаєы кґп кґлдердіѕ жиегінде тамырларын шалшыќтыѕ суына сїѕгіте ќалыѕ ќўраќ топ-топ ќоєа ґседі»
(Б.Муханов). Ќоєаныѕ топтанып ґсуі ўќсату жолымен адамдардыѕ
топтанєан, жиналєан ўйымына атау болєан (ќоєа+м). Алайда -ам//-ем,
-ым//-ім, - м сґзжасам жўрнаєы тек етістіктен єана зат есім жасайды:
тўтам, тґзім, сґйлем, ўйым, т.б. Соєан ќараєанда ќоєа тїбірі синкретті
тїбір болса керек.
Қоғам абстрактылы маєынасымен келіп, Қоғам кеѕестік атауын да,
«топтанып, ќоєамданып ґскен ќоєа» тəрізді дїниелік топонимді де жасай
алады.
Кґпір – айрыќ. Алм. обл., Кґксу ауд. ЌТТС-та көпір сґзі «əр тїрлі
кедергілерден (ґзен, сай, жол, т.б.) ґту їшін арнайы салынєан ґткел» (5т,
186) маєынасын береді делінген. Бўл жерде «арнайы салынєан ќўрылыс»
деген шешім дўрыс болар еді, себебі өткел сґзініѕ ґзі «кґпірсіз ґтетін
жерлерді білдіреді».
Көпір топонимге айналу їшін аса маѕызды жерде тўруы жəне
маѕайдаєы жалєыз кґпір болуы негізгі алєышарт екені тїсінікті болса
керек.
Орын –ќўдыќ. Ќызылорд. обл., Жалаєаш ауд. Орын сґзініѕ семантикасы ќарапайым: «бір нəрсені ќоятын не отыратын жер» (ЌТТС, 7т, 472).
Топонимикада орын сґзі «орын», «тўрєылыќты жер», «тўраќ», «ґлке»
маєыналарында, тїрк. орын, моѕє. орун, мəнжїр. орон тўлєаларында
келіп, ГТ дəрежесіне жеткен [46;418].
Академик Ə.Ќайдар «орын < ор+ын; орда < ор+да; орта < ор+та»
сґздерін бір топќа жатќыза ќарайды [38;242].
Орын гидронимі (ќўдыќ) сол маѕда елді мекен, аялдама бекет бар
екенін білдіреді. Орын географиялыќ терминініѕ кґп таралмауына парсы. жай «мекен, орын» сґзі кедергі жасады.
Отар – батпаќ. Павл. обл., Железинск ауд. Отар сґзі ќазіргі кезде «бґлек баєылатын бір ќора ќой» маєынасында шектелгенімен,
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бўрынєы кезде «мал жайылымы», «ґріс», ќыстаќ», «ауыл» мəндерінде
ќолданылєан. Негізгі сема «ауылдан бґлек, алыста орналасќан малшылар мекені» болса, бір їлкен елге баєынышты, біраќ бґлек тўратын
екінші елді отар деп атау осы негізгі семадан туєан. Этимолог-єалымдар
отар сґзініѕ тїбірі от «шґп» сґзінен шыќќан дейді, дегенмен тїрк. отаг/
отак «тўраќ», «киіз їй»; əзірб.отлог «ґріс», «жайылым», отан «туєан
жер, атамекен» маєыналарына кеѕейіп тараєан тəрізді.
Саты –е.м. Алм. обл., Райымбек ауд. Саты сґзі ќазаќ əдеби тілінде
«баспалдаќ» маєынасын беретіні мəлім.
Саты сґзі топоним ретінде екі тїрлі маєынада ќолданылады: 1. «сатылана кґтерілетін, баспалдаќќа ўќсас таулы, тасты жер»; 2. моѕє. саад
«бґгет, кедергі, тосќауыл, ілгішек» [77;402]. Соѕєы маєына Шыєыс
Ќазаќстанда саты «бўєы ґрісін ќоршайтын биік шарбаќ (маральник)»
сґзінде кґрініс табады.
Моѕє. шат «баспалдаќ» сґзі де ќаз. саты сґзінен алыс тўрєан жоќ.
Соєан ќараєанда, сырєауылдарды бірінен-бірін биік етіп, діѕгекке
кґлденеѕ бекіту арќылы ќоршау сатыєа ўќсас болєандыќтан, моѕє. саад
< шат, ќаз. саты аталєан сияќты.
Темір – кґл. Павл. обл., Аќсу ауд. Темір, еѕ алдымен, «берік жəне
салмаќты металл» (ЌТТС, 9т, 111). Мўндаєы Темір гидронимі, егер антропоним болмаса, «темір кені бар жер» деген маєына береді деуге келеді.
Алайда Темірті (ќазіргі Ыстыќ кґл), Темірті Қаба гидронимдерініѕ
кездесуі ойлантады. Бўл гидронысандардыѕ суында темір бар (Темірті >
Темірлі) дегенге меѕзейді. Ол ќандай темір екені белгісіз (кґбінесе родон
болуы мїмкін деген пікірлер кездеседі), бўндай сулар кїн кґзімен жылдам ќызып, біршама жылы кїйде болады.
Шарыќ - ґзен. СЌО, Є.Мїсірепов ауд. Шарық сґзі – «темірден
жасалєан ќўралдардыѕ жїзін ќайрау їшін даярланєан дґѕгелек тас
ќайраќ» маєынасын беретіні аян. Ал топонимде «темір ќўралды ќайрауєа
жарамды шарыќ тасы бар жер» мəнінде келеді. Ґйткені барлыќ тас
ќайраќ, шарыќ болуєа жарамайды. Мўндай тастардыѕ ќўрамында металл
элементтері болады жəне мўндай тасы бар жерлер Шарық, Шарықты,
Қайрақты тїрінде арнайы бґлек аталады. Кейде парс. шарг «шыєыс»
сґзінен де Шарық топонимі жасала береді.
Шахта – е.м. Аќт. обл., Шалќар ауд. Шахта сґзі «пайдалы ќазба
кендерді ґндіріп алатын жер, кен орны» (ЌТТС, 10т,170) маєынасымен
орыс тілінен енген.
Ќазаќстан даласында шахталар, негізінен, Ресей отаршылыєы кезінде
(XVIII-XIX єє) пайда болды. Алайда кґшпелі халыќ одан бўрын кен
ґндірмеді деген ўєым тумау керек. Алєашќы тайпалыќ одаќ ќўрєан
саќтардыѕ ґзі ќола, темір, алтын сияќты ќазба байлыќтарды игер93
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ген. Ќазаќ даласында кездесетін Мыңшұңқыр, Қырыққұдық, Алтыұра
топонимдері кен ґндірген орындарды білдіреді.
Шахта ойконимі алдына аныќтауышты ќажет етпегеніне ќараєанда,
жеке тўрєан немесе ерте пайда болєан шахта болуы керек.
Шырпы – ќоныс. СЌО, Аќжар ауд. Шырпы сґзі «аєаштыѕ ўсаќ
бўтаєы» маєынасында тўрєанымен (ЌТТС, 10т, 356), кґбінесе отќа
жаєуєа пайдаланатын ќураєан, сынєан бўтаќтарєа ќарата айтылады. Мысалы, «шырпы теріп əкеліп, от тамызды» тїрінде сґйленеді.
Топонимжасамда жаппай ќураєан немесе ґрт шалєан орман, тоєайы
бар, «отындыќ шырпысы мол» жер Шырпы атануы мїмкін.
Ќорыта келгенде, адам тіршілігімен байланысты туєан тїбір топонимдер ќазаќ елініѕ ўлттыќ менталитетінен, кəсібінен, ґмір сїру їрдісінен
мол хабар бере тўра, топонимжасамныѕ таєы бір ќўрамдас бґлімі болып
табылады.
3.2.10 Көне түбір топонимдер
Кґне тїбір атаулар Ќазаќстан жерінде аз кездеседі жəне олар еѕ ежелгі
атаулар болып табылады. Кейінгі заман ґкілдері еѕ ежелгі атаулардыѕ
маєынасын тїсінбегендіктен, кґпшілігін ауыстырып жіберген еді. Бізге
дейін жеткендері ірі макротопонимдер єана, оныѕ да аз бґлшегі. Кґне
тїбір топонимдердіѕ ґзі тарихи тўрєыдан алєанда туынды атау болуы
ыќтимал, біраќ оларды морфемаларєа ажырату мїмкін емес.
Атаулардыѕ кґнелігін аныќтау даулы мəселе болєанымен, біз іріктеп
алєан атаулар, негізінен, жазба ескерткіштерде кездесетін танымал тарихи топонимдер. Топонимжасамда кґне атаулар кейбір тарихи сґзжасам
їлгілерін бойына саќтап, жаѕа атаулар жасауда жґн сілтеп, їлгі болуы
єажап емес. Ќолда бар кґне тїбір топонимдер мыналар: Асы (ґзен. Алм.
обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.), Берел (ґзен; е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд.),
Ертіс (ґзен.ШЌО, Павлодар обл.), Есіл (ґзен. Ќар., Аќм., СЌ облыстары), Жем (ґзен. Аќт. обл.), Ќалба (тау. ШЌО), Каспий (теѕіз. Атыр.,
Маѕє. обл.), Кеѕгір (ґзен. Ќар. обл., Жезді ауд.), Лепсі (ґзен. Алм. обл.),
Мерке (е.м. Жамб. обл.), Орал (е.м. БЌО), Сайрам (е.м. ОЌО, Сайрам
ауд.), Сауран (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.), Созаќ (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.),
Талєар (ґзен. Алм. обл., Талєар ауд.), Талас (ґзен. Жамб. обл. Сарысу
ауд.), Шу (ґзен. Жамб. обл., Мойынќўм ауд.), Ырєыз (ґзен. Аќт. обл.,
Əйтеке ауд.), Іле (ґзен. Алм. обл.).
Кґне тїбір топонимдер тілдіѕ алєашќы кезеѕдерінде жасалєандыќтан,
этимологиясын аныќтау ґте ќиын болады. Кґптеген зерттеушілер болжам (гипотеза) деѕгейінде шектеліп отырады. Əрине, болжамныѕ
єылыми маѕызы аќиќаттан тґмен, біраќ кґп болжамдардыѕ біреуі єана
тəжірибе арќылы, уаќыт ґту барысында дəлелденіп, аќиќатќа айналады.
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Сондыќтан логика єылымында болжамдар неєўрлым кґп болса, аќиќатќа
соєўрлым жаќындай тїсеміз деген ўєым бар. «Бўлар (болжамдар - Б.Б.)
– деректі жəне логикалыќ негіздерге сїйенген єылыми ќаєидалар» деп
есептеледі [99;169].
Топонимжасамда ќажеті болєандыќтан, біз кейбір кґне тїбір
топонимдердіѕ этимологиясына, сґзжасамдыќ ќўрылысына шолу жасап
ґтеміз.
Асы - ґзен; жайлау. Алм. обл., Еѕбекшіќазаќ ауд Белгілі єалым
Е.Ќойшыбаев Аса, Асы топонимдерін асу оронимдік терминініѕ ґзгерген
нўсќалары деп табады [113;24].
Ал профессор Т.Жанўзаќ Асы топонимін кґне тїркі jazi, ґзб.
яси, тїркім., əзірб., язы, язи – бəрі де «дала», «жазыќ», «кеѕ алќап»
маєыналарын беретін сґзінен шыєарады [25;42].
Т.Жанўзаќ, сілтеме жасалєан еѕбегінде, Ə.Байбатшаныѕ Асы атауы
«ассаќтар, яєни асы» этнонимінен ќалыптасќан деген пікірін де келтіре
кетеді.
Біз жоєарыдаєы пікірлерді жоќќа шыєармаймыз (жоќќа шыєару їшін
аќиќатын табу керек), дегенмен Асы гидронимі Алматы облысыныѕ Кеген ауданына тəн асы «ќыр, биік, їстірт» диалект сґзінен пайда болєан
деп жорамалдаймыз. Ол диалектіні сґздікке енгізген əйгілі єалым
С.Аманжолов мынадай мысал келтіреді: «Жаздыгїні Алатаудыѕ асысында ќар жатады» [107;454].
Биік таудаєы жайлау да, ґзен де «тау їстіндегі, асыдаєы» деген
маєынада Асы аталєан тəрізді.
Берел - ґзен; е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд. Кїні бїгінге дейін Берел
топонимі туралы «бергі ел» маєынасында-мыс деген халыќтыќ этимологиядан басќа єылыми болжам не наќты пікір айтылмай келеді.
Маєынасын ашу ќиынєа соєатын Берел гидрониміне біз Г.Шухардттыѕ
«заттан сґзге ќарай» деген принципіне сїйеніп, географиялыќ нысаннан (ґзенніѕ ґзінен) бастап бардыќ. Берел ґзені басын Мўзтаудан алып,
Бўќтырма ґзеніне ќўятын шаєын тау ґзені. Оныѕ кґзге бірден тїсетін
басты ерекшелігі – суыныѕ, əсіресе жазда, сїттей аќ болып аєуы. Суєа
аќ тїс беретін Мўзтаудыѕ аќ балшыєы екені аныќталєан. Тїсіне ќарап
жергілікті тўрєындар Аќбўлќаќ деп атайды: Аќбўлќаќ < Аќбўлєаќ
«Бўќтырманыѕ мґлдір суын аќ тїске айналдырып, бўлєайтын, лайлайтын ґзен» маєынасында ќолданады. Саяхатшы-єалымдар Белая Берель
тїрінде картаєа тїсірген.
Атау беруші (ќай тілде болса да) ґзенніѕ бўл ерекшелігін байќамауы
мїмкін емес. Осы ойдан келгенде, Мўзтау атауын берген саќтар не
єўндар, не тїріктер бор (боз) «аќ, сўр» аныќтауышын пайдаланєан да,
Борел (мўндаєы ел, ыл, іл ґте кґне дəуірде «ґзен», «су» гидротермині
95

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

болєан: Елек, Іле, Ойыл, Ќиыл т.б.) атауын жасаєан секілді. Борел тїркі
тілдеріне тəн їндестік заѕына байланысты кейінді ыќпалєа ўшырап,
Борел >Бґрел>Берел тўлєасын ќабылдайды. Сонымен Берел «аќ, сўр
тїсті су, ґзен» маєынасында тўр деуге негіз бар. Ал тїркілердіѕ ўрпаєы
ќазаќтар кґне атау Берелдіѕ мəнін ўќпаєан соѕ, кейін атаудыѕ уəжін
саќтай отырып, Аќбўлќаќ деп ќайыра ат берген сыѕайлы.

6-сурет. Ақбұлқақ өзені
Ертіс - ґзен. ШЌО, Павлодар обл. Ертіс гидронимі туралы ертелі-кеш
айтылєан пікірлердіѕ ўзын-ырєасы мынадай:
1. М.Ќашќари (XI є.): «Ертішті – бəсекелесіп ґтісті; бəстесіп ґтісті
... Ертішїр – ертїшмек – Бəске ґтісер – бəске ґтіспек» деген маєынасын
келтіреді [57;273]. Єалымдар бўл пікірді халыќтыќ этимология деп тапты.
2. П.П.Семенов-Тянь-Шанский: «Иртыш – ќырєыз (ќазаќ) тілінде ир
– «жер» + тыш (тіс) – «ќазу» тїріндегі сґздерден біріктіреді [114;19].
3. В.В.Бартольд: «Артуш (эртюш) «адам (ер), тґмен тїс» маєынасын
Гардизидіѕ пікіріне сїйеніп барып айтады [115; 435-436].
4. А.П.Дульзон: «Кет. ир+сес «ґзен+ґзен» > Ирчис сґзінен ґзгерген»,
- дейді [116;9].
5. Э.М. Мурзаев: «Кґне тїркі. ир.; ќаз. иірім, тїрік. ирмок «ґзен», ґзб.
ирмок «ґзенніѕ саєасы» + кет. сес, шеш «ґзен» сґздерінен жасалєан болуы керек дейді [46;288].
6. Р.Рамстедт: «Ертіс – «ќатал, ашулы, тасќынды», - мəнінде тўр деген кґзќарасты келтіреді [117;547].
7. А.Əбдірахманов «Тїрік. ир > ер «иір»+кет.сес//шеш//тес // тыш
«ґзен,су» > Ертіс, яєни «иір ґзен», - деп шешеді [118;93].
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8. А.К.Матвеев, В.И.Попова т.б.: «Ар//ер «су, ґзен» +тыш // тіс, сес,
ас, ес «су, ґзен» тўлєаларынан біріккен дейді [25;70].
9. Т.Жанўзаќ: «jer «жер» + тіс < іс «ґзен», яєни Ертіс «жер суы»,
«жерден шыќќан ґзен» маынасын беріп, Ќарасу атауына сəйкес келеді»,
деп шешеді [25;71].
Келтірілген болжам-пікірлердіѕ бəрін де ќўптай отырып, олардаєы
негізгі мəселе Ертіс атауыныѕ ќўрамындаєы «т» дыбысында тўрєанын
байќау ќиын емес. Барлыќ келтірілген аныќтамаларда «т» екінші сыѕарєа
таѕылып отырады: тыш//тіс. Ал кґне тїркі, бірќатар їндіевропа елдерінде
«ґзен, су» мəнін беретін кґне тўлєа ас/ес, ыс/іс, с болса керек еді.
Біздіѕ болжам-пікіріміз бойынша, Ертіс атауы ґте кґне гидроним
болєандыќтан (профессор Т.Жанўзаќтыѕ айтуынша, Ертіс атауына кем
дегенде екі мыѕ жылдан асады), бір буынды їш сґзден тўрады. Атап
айтќанда, Ер + іт +іс >Ертіс. Мїндаєы ер тїбірі кґне тїркі. ериш/еріс
Э.В.Севортян сґздігінде «основа ткани», «горизонтальные жерди,
вставляемые между вертикальными стойками при плетенки стен амбара» сґзінде кездеседі [60;294]. С.Аманжоловтыѕ монографиясында:
«Еріс (иіріс): арќау (основа в ткани). Ильм., 58» тїрінде тїсінік беріледі
[107;478]. Бўл сілтемелерден кґріп отырєанымыздай ер синкретті
тїбірініѕ таєы бір маєынасы «кґлденеѕ» семасын береді екен.
Ал іт/ыт/өт/үт «ґтетін», «аєатын» етістігін ќўрайтыны белгілі жəне
ыс/іс «су, ґзен» сґзі екені де баршаєа мəлім. Сонда Ертіс < Ер «кґлденеѕ»
+ іт «ґтетін, аєатын» + іс «ґзен, су» болып шыєады, яєни, жинаќтап
айтќанда, Ертіс «кґлденеѕ аєатын ґзен» деген мəнде тўруы мїмкін.
Атауєа негізгі уəж болєан оныѕ Алтайєа баратын, Алтайдан шыєатын
ќўрлыќты кґлденеѕ кесіп ґтуі. Кґне тїркілер «Алтын тауын асып,
Ертіс ґзенін кешуге» мəжбїр болады [119;71]. М.Ќашќари сґздігінде
келтірілген мысалда:
«Ысытатын аптап ќапсырды
Їміт артќан адам жауыќты.
Ертіс суын кешпекші,
Содан халыќ сескенді», - деп Ертістен ґтуге їлкен мəн беріледі [57;
186]. Ўзындыєы 4,5 мыѕ километрге жуыќ, ені 100-120м ґзенді кешіп ґте
алмаєан керуендер ґзенді бойлап, оныѕ басын (Моѕєол Алтайын) айналып ґтуге тура келген [120;71].
Жем - ґзен. Аќтґбе, Атырау обл. Жем топонимініѕ негізінде шыєыс
тїркі тілдеріндегі кем/гем «ґзен» гидронимдік термині жатќанын барлыќ
зерттеушілер мойындайды (А.Левшин, В.Радлов, А.Əбдірахманов,
Т.Жанўзаќ т.б.).
Бїкіл алтай, орал, їндіевропа тілдеріне тараєан кан/кен/ген ГТ-ніѕ
ќаз. жем аталуы заѕды ќўбылыс жəне ґте кґне дəуірде, ґзенді - ґзен,
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тауды- тау деп атайтын дəуірде, пайда болєанын білдіреді. Профессор
Т.Жанўзаќтыѕ айтуынша, Жем тарихи атауыныѕ Эмба > Ембі аталып
жїруі дўрыс емес. Топонимжасамныѕ негізгі міндеттерініѕ бірі – тарихи атауларды саќтап ќалу, заѕды орнына ќайтару екені белгілі.
Ќалба – тау жотасы (1606 м). ШЌО. Ќалба оронимініѕ этимологиясы туралы мынадай їш тїрлі пікір келтіруге болады:
1. Ќалба – тїркі. қалбағай «жалпаќ»; эвенк. калбин «кеѕ», мəнжїр.
кальфан «жалпаќ»; монє. халбағар «кеѕ», «жалпаќ», халбага «ќасыќ»
сґздерімен ўялас келіп, «жалпаќ тасты, аласа тау» маєынасын береді.
Таудыѕ ґзі де текшеленген, ќатталєан жалпаќ тастардан тўрады.
2. Сонымен бірге, тўѕєыс- мəнжїр. колбо/холбо «жалєасу»,
«ќосылу»; монє. холбо «жалєастыру», «байлау»; тїркі. қосу
(В.И.Цинциус //Алтайские этимологии,1984,92-93) сґзінен Қолба >
Қалба «Ґр Алтай мен Батыс (Кенді) Алтайды жалєастырушы, ќосатын
тау жотасы» маєынасына да келеді.
3. Қалба «Allium ursinum, род дикого лука, черемша (Даль, 2,77;
Фасмер, 2, 165; Радлов 2,270)» мəнінде орыс тіліне енген тїркизм
тїрінде кґрсетіледі [98;154]. Шыєыс Тїркі тілдерінде қалба «жабайы
сарымсаќ» сґзі ќолданылады.
Ќытай жазбаларында єўндар мекендейтін солтїстіктегі, батыстаєы
бірнеше тау Цунлин «луковый хребет» деп аталатыны жəне єўндарды
«жабайы тау сарымсаєын жейтіндер» деп атаєаны кездеседі [47; 204205]. Сол сарымсаќты тау осы Ќалба тауы болуы мїмкін.
Бір єажабы бўл їш этимология да Ќалба тау жотасыныѕ негізгі їш
тїрлі ерекшелігін дəл басып кґрсетіп тўр. Біраќ ќайсысы атау болып
бізге жеткенін аныќтау ќиын, ґйткені Ќалба тауыныѕ жалпаќ тасты
болып келетіні, оныѕ Ґр Алтай мен Батыс Алтайды жалєап жатќаны,
тауда жабайы сарымсаќ пен рауаєаштыѕ ќалыѕ ґсетіні де аќиќатшындыќ.
Топонимжасам тарихында осындай жўмбаќ жаєдайлар да кездесіп
тўрады.
Кеѕгір - ґзен. Ќараєанды обл. Жезді ауд. Кеѕгір гидронимі туралы
профессор Т.Жанўзаќ айтќан: «Кангар > Кеѕгір, мўндаєы кан // канг//
ганга «ґзен, су» + ір (ар, ер) «ґзен, су» кґне тўлєаларынан жасалєан»
деген пікір орынды [25;91-92].
Сонымен ќатар, ќазіргі ќазаќ тілініѕ сґзжасамы тўрєысынан келгенде, Кеѕгір атауы есім сґзден етістік тудыратын –ќыр, -кір, - єыр
жўрнаєы арќылы жасалуы да мїмкін: кеѕ+гір «кеѕей, кеѕейе беру»
етістігін жасайды. Тіл тарихында бўл жўрнаќ созылыѕќы процесуальды əрекетті білдіреді. Мысалы, їѕ – ір –ей > їѕ – гі –р, шїѕ- ір – ей >
шўѕќыр, су-ар > су+єар т.б. [3;386-387].
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Ќорыта келгенде, Кеңгір «арнасын їнемі кеѕейте беретін, кеѕ арналы
ґзен» мəнінде тўруы да мїмкін. Мўндай маєына кґне тїркі. кеңрү/кеңүрү
«кеѕ, еркін»; монє. хэнхгэр «кеѕкиген, кеѕкек»; тўѕєыс-мəнжїр. кэңгери
«кеѕ», «малдыѕ тґсі» сґздерінде де саќталєан [67; 125-126].
Лепсі - ґзен. Алматы обл. Лепсі гидронимін А.Əбдірахманов,
Е.Ќойшыбаев, Т.Жанўзаќ т.б. єалымдар парсы. Лəб//лаб «ерін» сґзініѕ
ауыспалы маєынада («жаєа», «жар») ќолданылу нўсќасынан жасалєанын
айтады [25;145]. Шыныда да екі жаєасы тїрілген ерінге ўќсас ґзендерге,
сайларєа ерін ГТ-і сəйкес келеді (Э.Мурзаев, 1984, 331). Мəселен, Шыєыс
Ќазаќстанда Үріл моѕє. уруул «ерін» топонимі бар.
Лепсі гидронимініѕ екінші сыѕары – сы, сі «су» терминініѕ кґне
тўлєасы екені дəлелденген. Сонда Лепсі «жаєалары теѕ, біркелкі тїріле
біткен су» мəнін береді деуге болады.
Лепсі [ілепсі] кейде ќаз. ілеспе сґзініѕ метатезаєа ўшыраєан тїрі емес
пе екен деген де ой келеді. Ґйткені Лепсі ґзіне Басќан, Сарќан таєы басќа
бірнеше шаєын суларды ќосып, ілестіріп барып Балќашќа ќўяды.
Мерке - ґзен; е.м. Жамбыл обл. Мерке (Меркі) ойконимін барлыќ
зерттеушілер этнонимнен шыєарады, алайда ќай этнос екенін ешкім дəл
айта алмайды. Біз де бўл пікірді теріске шыєармай, соны деректер іздеп
кґрелік.
Мерке топонимі Ресейдіѕ Таулы Алтай ґлкесінде де бар жəне оны
О.Т.Молчанова: «Мерке – монє. берге (меге – 1) трубки; 2) труднодоступный», - деген екі тїрлі маєынаєа телиді [81;263].
Моѕєол тілінде бэрх «ќиын, ауыр; ќиыншылыќ» сґзі бар екені рас
[77;107]. Бўл тїркі тіліндегі берік сґзімен сəйеседі.
Егер бэрх > беркі> Меркі болып тїрленген болса, онда бўл жердіѕ
«ќиын, берік» болатындай ќандай ерекшелігі бар деген сўраќ туады.
Əрине, ол – кґне ќаланыѕ берік ќамалы: «тікбўрышты баєытта салынєан,
іргесі ќаланєандаєы ґлшемі 205 -380 м. Дуал ќабырєалар тўрєызылєан, ґз
заманында мўнаралармен ныєайтылєан ќамал əлі бар» [25;149].
Сонымен Меркі «берік ќамалы бар ќала» маєынасындаєы тїркімонєолєа ортаќ кґне сґзден жасалєан атау деп жорамалдауєа болады. Ал
ґзен атауы бўрын шыќса, онда тїтік сияќты тау арасын жарып аєатын
ґзенніѕ арнасын меѕзейді.
Орал – е.м.(ќала). БЌО. Орал оронимі туралы кґптеген кґзќарастардыѕ
ішінен екеуін екшеп атауєа болады: 1) Є.Ќоѕќашпаев пен А.Əбдірахманов
келтірген Орал ќаз. «белдік тəрізді орап, оралып жатќан тау» маєынасы.
Таудыѕ оѕтїстіктен солтїстікке ќарай белбеу (белдік) секілді созылып жатуы бўл пікірді ныєайта тїседі. 2) Белгілі топономист-єалым
А.К.Матвеевтіѕ «таудыѕ əуел бастаєы аты – Арал, оны башќўрттар
ґзгертіп, ґз тіліне бейімдеп айтады» деген тўжырымы [25;156]. Бўл
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тўжырымныѕ Ќазаќстандаєы Арал теѕізіне ќатысы жоќ, Орал тауы
Шыєыс Европа жазыєы мен Батыс Сібір жазыєын бґліп жатќан, басќа
тау жїйелеріне жалєаспайтын, арал тəрізді жеке тау болєан соѕ, тїркілер
Аралтау атап кетуі мїмкін (арал сґзі тек суєа ќатысты айтылмайтыны мəлім. М.: Аралтоєай). Аралтауды башќўрттар Оралтау/Оралтав
тїрінде бўрмалап атайды. Осы, соѕєы пікір, шындыќќа жанасады.
Сайрам – е.м. ОЌО, Сайрам ауд. Бўл кґне ќала парсы. Испиджаб
(VII-IX єє), араб. Əл Мединат Əл Байза «аќ ќала» (М.Ќашќари), тїркі.
Үрүңкент «аќ ќала», тїрік. Сайрам атауларын иемденген. Бізге жеткен
Сайрам тарихи ойконимін Т.Жанўзаќ, М.Ќашќаридыѕ, Э.Мурзаевтыѕ
пікірлерін келтіре отырып, «саяз, тартылєан су» мəніндегі тїркі сґзінен
шыєарады [25;164-165].
Бўдан топонимжасам барысында нысанныѕ бір єана ерекшелігімен
байланып ќалмай, басќа белгілерін де негізге алуєа болатынын кґреміз.
Мысалы, Испиджабтыѕ мəні белгісіз болса, араб. Əл Мединат Əл Байза
мен тїрік. Їрїѕкент «ќаланыѕ аќ балшыќтан салынєан тїсін» білдіріп
тўр. Ал Сайрам «ќала маѕындаєы судыѕ (ґзенніѕ) саяздыєын немесе тартылып ќалєанын» айєаќтайды. Моѕєол тіліндегі сайр «малта тас» сґзі де
саяз [cайаз] сґзінен алшаќ кетіп тўрєан жоќ.
Сауран – е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд. Сауран тарихи ќаласыныѕ ƏлИстахри, Ибн Рузбехан жазып ќалдырєан сипаттамаларын саралай келіп,
профессор Т.Жанўзаќ ќаланыѕ аты кґне тїркі. сауран «берік ќорєан»
мəніндегі сґзінен жасалєанын айтады [25;172-173]. Сауран сґзініѕ сауыт «ќорєаныш киім» сґзімен тїбірлесіп жатуы тўжырымныѕ дўрыс
екенін дəлелдейді.
Тарихи топонимжасамда ќала ќамалдарыныѕ салыну ерекшелігі (Мерке, Сауран), ќала їйлерініѕ неден салынєаны (Самарќанд «балшыќтан
салынєан кент», Ташкент, Шымкент) ескерілетінін байќауєа болады.
Созаќ – е.м. ОЌО, Созаќ ауд. Созаќ кґне ќалалар ќатарына жатады. Оныѕ наќты этимологиясы ашылєан жоќ. Кґптеген єалымдар «су
саќтары» дегенге икемдеп, этнотопоним ретінде таниды. Алайда бўл жерде айта ќаларлыќтай їлкен су жоќ болєандыќтан, ол пікір теріске шыєады.
Т. Жанўзаќ оєыздардыѕ парсыларєа ќойєан аты болуы мїмкін екенін
келтіреді: сұғақ > созақ [25;174].
Созаќ топонимі туралы таєы екі тїрлі болжам айтуєа болады: 1)
В.В.Радловтыѕ сґздігінде кездесетін «тїрк. (шаєат.) сусак – «аєаш
шґміш, ожау» сґзінен жасалуы мїмкін [46;531-532]. Сусак > Созақ атауы «ойпаѕ жерлерге» беріледі. Мысалы, ўйє. Чугучак > Шəуешек «ожау,
шґміш» ойконимі мəнді туынды сґз болуы да мїмкін. 2) Созақ < Соз-ақ
«созылєан, шалєай орналасќан» мəнінде тўруы да єажап емес, ґйткені
Созаќ Сыр бойындаєы басќа кґне ќалалардан шеткері орналасќан.
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Талєар – шыѕ; е.м. Алматы обл., Талєар ауд. Ќазаќ топонимикасыныѕ
ардагерлері А.Əбдірахманов, Е.Ќойшыбаев, Т.Жанўзаќовтар Талғар
оронимін парсы. тал «тау» + кґне тїркі. ғар/қар «тау» сґздерініѕ бірігуінен
жасалєан деп тўжырымдайды [25;182]. Бўл пікірдіѕ дўрыстыєын Талєар
Іле Алатауыныѕ биік шыѕдарыныѕ бірі екені (4973 м) дəлелдеп тўр. Биік
шыѕды Талєар «тау –тау, биік тау, шыѕ» деп атап кеткен.
Шу - ґзен. Жамбыл обл. Мойынќўм ауд. А.Əбдірахманов Шу
гидронимін кґне тїркі. «су», «ґзен» маєыналы сґзі деп таниды [118;195].
Шу термині тек тїркі тілінде єана емес, əлем тілдерініѕ бірќатарында
«су» мəнінде кездеседі. Атап айтќанда, тїркі. су, моѕє. ус, корей. су, ќыт.
шуй, тибет. чу, ґте кґне нўсќасы ас, ыс, іс т.б. [46;528].
Т.Жанўзаќ Шу «атауыныѕ тіптен кґне екендігіне кґз жеткіземіз» дейді
[25;212]. Кґне сґздердіѕ əуелде бір буыннан ќўралєанын ескерсек, Шу
гидронимі расында да кґне болып табылады. Оныѕ їстіне су, ус, шуй, чу,
ас, ыс, іс гидронимдерініѕ барлыєына ортаќ «с» дыбыс-символы судыѕ
сылдырап аєуынан алынып, дыбысќа еліктеуден пайда болєан сґздер категориясына жатады деуге болады.
Топонимжасам барысында Шу тўлєасындаєы гидронимдер ќаз.
«малдыѕ шуына ўќсас шўбалаѕќы, ўзын ґзен» маєынасын беруі де
мїмкін екенін ескеру керек.
Ырєыз - ґзен. Аќтґбе обл., Əйтеке ауд. Ырєыз кґне гидронимі туралы
А.Əбдірахманов чулым тат. эрги + зуг сґздерінен ыќшамдалєан атау десе,
Ə.Нўрмаєамбетов ќаз. ырғ «ескі» + кґне тїркі. үгүз «ґзен» сґздерінен
біріккен дейді [121;63]. Т.Жанўзаќ ырғыз «ойпаѕ, ой жерде аєып жатќан
ґзен» маєынасында тўрєанын атап кґрсетеді [25;217].
Атаудыѕ екінші сыѕары ғыз кґне тїрк. үгүз «ґзен» мəнді сґзініѕ
ќысќарєан нўсќасы екені ойєа ќонымды. Ґйткені «башќўрт. Ярєазы,
Ырєазы, Карєазы атты ґзендер бар» [122; 109-110].
Біздіѕ болжамымыз бойынша, Ырєыз гидронимініѕ алєашќы сыѕары
тїрк. ырмақ «ґзен», кар.-балкар ырхы «су тасќыны» атауларымен
тїбірлес болып келеді [46;636]. Ортаќ маєынасы: кґне тїркі. ыр «жыр,
жерді жыру» болса керек. Сонда ыр + үгүз > ырғыз «жерді ырып (жырып) аєатын ґзен» маєынасында тўруы ыќтимал.
Іле - ґзен. Алматы обл. Кґптеген єалымдар Іле гидронимініѕ негізінде
іл/ыл «су» кґне тїбірі жатыр деп есептейді [25;218]. М.: Есіл, Еділ, Ойыл,
Ќиыл, Тобыл секілді гидронимдер ќўрамында кездесетін ГТ.
Біз де топонимдердіѕ типтік белгілерін ќарастыратын болєандыќтан,
ыл/іл кґне гидрографиялыќ терминінен Іле атауы ќалыптасќан деген
пікірге ќосыламыз.
Ќорыта келгенде, кґне тїбір топонимдер жасалуы жаєынан тарихи
сґзжасамныѕ бірнеше аспектісін ќамтиды екен. Ол кґне тїбір топонимдер
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кезінде бірігу, кірігу немесе ќосымша арќылы жəне лексика-семантикалыќ
жолмен жасалып отырєанын байќаймыз. Кґне топонимдердіѕ семантикасы даулы болып келетіні, кейде сґзжасам белгілерін дəл аныќтамаудан
туып жатады. Осыныѕ бəрі жер-су аттарыныѕ ішіндегі еѕ кґнесі гидронимдер деген єылыми болжамды растай тїседі.
Бўл кґне тїбір топонимдер уаќыт ґту барысында жаѕа атаулар жасауєа
негіз болып отырады: Аќ Берел, Ќара Кеѕгір, Сары Кеѕгір, Шет Ырєыз,
Іле Алатауы, Ілебасы т.б.
3.2.11 Кірме түбір топонимдер
Ќазаќ тілініѕ лексикасына араб, моѕєол, иран, славян тілдерінен
сґздер енсе, ол кірме сґздер лексиканыѕ ќўрамдас бір бґлігі болып саналатын жалќы есімде де ґз іздерін ќалдырады. Жалќы есімге кірме элементтер екі жолмен енеді: 1) Алдымен лексикаєа ґткен кірме сґз, кейін
топоним жасауєа ќатысады: ор. пикет > ќаз. бекет «аялдама жер» > Бекетбазар (топоним). 2) Жер-су аты бірден, даяр кїйінде келіп, тілімізге
еніп кетеді. Бўл кґбінесе экстралингвистикалыќ факторларєа (жаулап
алу, отарлау, ассимиляция т.б.) байланысты туындайтын жаєдай: Баянауыл, Боргустай, Андреевка, Леңгір, Ангрен т.б.
Соєан орай, барлыќ тілдерде бар ќўбылыс болєандыќтан, зерттеушілер
ќазаќ топонимиясын екі кешенді топќа бґліп ќарайды: 1. ана тілі негізінде
ќалыптасќан атаулар; 2. басќа тілдер негізінде жасалєан атаулар [123; 14].
Ана тілініѕ негізінде жасалєан топонимдерге ќазаќ тілініѕ арєы
тектеріне жататын ќыпшаќ, тїркі, єўн, саќ тілдерінде жасалєан топонимдер бґлінбей-жарылмай тўтас кіреді (топонимдердіѕ жасын аныќтау
мїмкін емес болса да, шартты тїрде алынады). Туыстас, кґрші тїркі
тілдерінен ауысќан, нўсќалас атаулар да осы топќа жатќызылады.
Ал кірме ќабатќа кеѕінен алєанда, «араб, парсы, моѕєол, самодий, фин-угор, кет, тохар жəне їндіевропа тілдерінен енген атаулар
жатќызылып жїр [124;48]. Алайда ќазаќ топонимиясында араб, парсы, моѕєол, славян тілдерінен енген жалќы есімдер айќын байќалатын
болса, фин-угор, самодий, кет, тохар, їндіевропа элементтері субстрат
ретінде ґте кґне атауларда єана кездесуі мїмкін. Тїркілер (ќазаќтар)
солтїстігінде фин-угор, самодий тайпаларымен кґрші, аралас-ќўралас
тўрєан соѕ, тіларалыќ ќатынас болды, біраќ бір-біріне айта ќаларлыќтай
ыќпал ете алєан жоќ.
Тілдіѕ лексикасы кірме сґздер арќылы байиды дегенімізбен, оныѕ
тіл тазалыєын бїлдіретін кері əсерін де ўмытпауымыз керек. Əсіресе
жалқы есімнің қай түрі болса да ана тілінде жасалып, ұлттық сипатын сақтап қалуға тиіс. Белгілі єалым Б.А. Серебрянников: «топонимдер тілдіѕ кесек бір бґлшегі бола тўрса да, ґзіне тəн жолмен жаса102
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лады жəне дамиды», - дейді [125;29]. Сондыќтан жалќы есімдер тілдіѕ
сґз байлыєынан нəр алып дамуєа міндетті. Орыс тілді терминдерден
ќашамыз деп, араб-парсы сґздерін тоєытып жатќан терминжасамда орын
алып отырєан масќара əрекет топонимжасамда ќайталанбауы ќажет. Біз
ќазаќтыѕ ґз еркі ґзінде жоќ кезде енгізілген кірме тїбір топонимдерді
бар болєасын єана талдап ґтуге тиістіміз. Ол топонимжасамда бўдан
кейін де кірме сґздерді пайдалануєа болады деген сґз емес.
Ќазаќстанда кездесетін кірме тїбір топонимдердіѕ кейбір їлгілері
мыналар: Арєўт (ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд.), Əндіжан (е.м. ОЌО,
Созаќ ауд.), Дегерес(ґзен; е.м. Алматы обл., Жамбыл ауд.), Долан (е.м.
Алматы обл., Ќарасай ауд.), Зайсан (кґл; е.м. ШЌО, Зайсан ауд.), Зəѕгі
(ќыстау. ШЌО, Катонќараєай ауд.), Йасы (е.м.ОЌО, Тїркістан ќ.ə.), Индер (кґл; е.м. Атырау обл., Индер ауд.), Ќалжыр (ґзен. ШЌО, Кїршім
ауд.), Кəушік (е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд.), Кеген (ґзен; е.м. Алматы обл.,
Райымбек ауд.), Космос (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.), Лабар
(е.м.Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.), Леѕгір (е.м. ОЌО, Тґле би ауд.),
Нарын (ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд.), Ґрел (е.м. ШЌО, Катонќараєай
ауд.), Сайќын (кґл. Павлодар обл., Павлодар ќ.ə.), Сайхан (айрыќ. Алматы обл., Алакґл ауд.), Тўрпан (е.м. Алматы обл., Панфилов ауд.), Уба
(ґзен. ШЌО, Шемонаиха ауд.), Ульба (ґзен. ШЌО, Риддер ауд.), Ўлан
(ґзен. ШЌО, Ўлан ауд.), Шар (ґзен; е.м. ШЌО, Шар ауд.).
Берілген кірме тїбір топонимдердіѕ этимологиясын, сґзжасамдыќ
ќўрылымын ќарастыру арќылы, біз атаулар арасындаєы тілдік
ќатынастардыѕ дəрежесін баєамдай аламыз.
Арєўт - ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд. Єалым Ш.Т. Ќуанєанов Арєўт
гидронимі туралы, М.Тынышпаевтыѕ пікіріне сїйене отырып, тїркі.
арғұ + т «арєындар» деген этнонимнен жасалєанын жазады [126;5].
Ал белгілі тіл маманы Л.Будагов Алтайдаєы Ќатын ґзеніне ќўятын Аргут (Арєўт) ґзенініѕ аты жґнінде былай дейді: «Аркыт (тїрк.), моѕєол.
архот – ќымыз даярлауєа жəне саќтауєа арналєан тґрт теріден тігілетін
їлкен ыдыс; оныѕ тїп жаєы тґртбўрыш болып келеді де, аузына ќарай
пирамида тəрізді жіѕішкере береді; ўзын жеѕ сияќты ауыз жаєын мойын
деп атайды» [127;683].
Сонымен Арғұт гидронимі алт. арқыт «саба» сґзінен жасалып, «бірнеше ґзенді ґзіне ќосып, ќўйып алатын саба тəрізді ґзен»
маєынасында тўр екен.
Əндіжан – е.м. ОЌО, Созаќ ауд. Ґзбекстандаєы кґне ќала Əндижанныѕ
атынан жасалєан ойконим. Кґбінесе мўндай кґшірмелі атауларды сол
жаќтан кґшіп келгендер ала келеді. Ќазаќстанєа алєаш ќоныс аударєан
орыс шаруалары ґздері тўрєан губернияныѕ атауын ала келгені тарихтан
белгілі (Воронеж, Самара т.б.).
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Дегерес – е.м. Алматы обл., Жамбыл ауд. Є.Ќоѕќашпаев,
А.Əбдірахмановтар моѕє. дзэргерес «жабайы ешкі, тау ешкі, жирен» сґзінен жасалєанын айтады [118; 87]. Е.Ќойшыбаев тїркі. тегер «айналма, айналым» + ес - ґлі жўрнаќ дейді [128; 91]. Т. Жанўзаќ
Ə.Нўрмаєамбетовтыѕ пікіріне сїйеніп, моѕє. дэгүүр «жоєары, їсті» сґзі
мен тїркі. ес «су», «ґзен» сґздерінен бірігіп, «жоєарыдан тау басынан
аќќан ґзен» деген маєынасын аныќтайды [25;64].
Біз де соѕєы пікірді ќостап жəне моѕє. дэг «кедір-бўдыр жер, ўѕќыршўѕќыр жер» [77; 207] мəнді ГТ ескеріп, Дегерес «тґбелі, кедір-бўдырлы
жермен аєатын ґзен» деген маєынада тўр деп есептейміз.
Долан – е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд. Долан моѕє. дулаан «жылы»,
«ыќ», жер маєыналы сґзінен жасалєан ойконим.
Долон – е.м. ШЌО, Бесќараєай ауд. Долон моѕє. долоо(н)
«жеті» сан есім сґзінен жасалєан елді мекен атауы. Сан есім жеке
ќолданылмайтындыќтан, элипсиске ўшыраєаны аныќ. Орыс саяхатшысы Ф.Байковтыѕ жолжазбасында Долонқарағай ќазіргі Семияр
поселкесініѕ тарихи аты екенін келтіретіндіктен, атаудыѕ екінші сыѕары
моѕє. харгай «ќараєай» сґзі болуы мїмкін. Екіншіден, павлодарлыќ
зерттеушілердіѕ (Ж.Артыќбаев т.б.) айтуынша, ќазіргі Долон елді
мекенініѕ орнында ќалмаќтардыѕ єибадатханасы болєан [55;30]. Ендеше элипсиске ўшыраєан екінші сыѕары моѕє. хийд «єибадатхана» сґзі
деп білеміз. Бўл єибадатхана жеті шатырдан тўрєан жəне Долонхийд
«жеті єибадатхана» атауы кейін Семипалатинск атауыныѕ жасалуына
негіз болады.
Сонымен бўл ґлкеде жоѕєар їстемдігі кезінде Долонқарағай (Семияр)
жəне Долонкид (Долон) атты екі елді мекен болєаны айќындалады.
Зайсан – кґл; е.м. ШЌО, Зайсан ауд. Барлыќ макрогидронимдер
сияќты Зайсан кґлініѕ бірнеше аты бар: 1. Бўл ґлкені ежелден мекендеген тїркі тілді саќ, єўн, тїркілер кґлді Бейнетеңіз деп атап келген.
Бейнетеңіз «теѕіз сияќты, дəл теѕіздей» маєынасымен «Ќозы Кґрпеш –
Баян сўлу» жырыныѕ бір нўсќасында кездеседі («Ертіс бойлап Ќарадґѕ
жерге жеттік, Бейнетеѕіз дейтўєын кґлге жеттік»). Ґкінішке орай осындай əдемі, əрі тґл тілімізде жасалєан гидроним бізге дейін жетпеді. 2.
Шыѕєысхан бўл ґлкені наймандардан тартып алєан соѕ, моѕєолдар кґлді
Хонхт Нуур >Хонхотты нор «ќоѕыраулы кґл» деп атай бастайды. Кґлдіѕ
толќыны лыќсып, жадаєай жаєаны шолпылдатып ўрып тўратын дауысы
атауєа уəж етіп алынєан. 3. Жоѕєарлар мекендеп тўрєан кезде, бір жўттан
ќалмаќтарды балыєымен, су тышќанымен аман алып ќалєандыќтан,
кґлді Зайсанг нуур > Нор Зайсан > Зайсан «мырза кґл» атандырады. Зайсан сґзі моѕєол тілініѕ сґздіктеріне енбегендіктен, ол сґз ќытай тілінен
алынєан цзайсян «канцлер, əкім, министр» мəніндегі лауазым аты екені
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расталады [92;78]. Ќыт. цзайсан, моѕє. зайсан «əкім, мырза» сґзі ќаз.
жайсаѕ «мырза, мінезі кеѕ адам» маєынасымен енген.
Жоѕєария ќўлаєаннан кейін, іле-шала келген орыстыѕ əскери
адамдары мен саяхатшылары кґлді Зайсанг нор/ Нор Зайсан тїрінде
картаєа тїсіреді де, бўл атау бекіп ќалады. 4. Орыс саяхатшыларыныѕ
(А.И.Седельников, В.В.Сапожников т.б.) бўл кґлді Қызылбас, Алдиярдың
үлкен суы деп аталєаны туралы деректері, кґлді жаєалай отырєан рутайпалардыѕ ґзінше, локальді ат ќойєандарынан болса керек. Біраќ
олардыѕ «ќазаќтар кґлді жалпы тїрде Теңіз деп атайды» деген пікірі сонау єасырдаєы Бейнетеѕіз атауыныѕ ўмытылмаєанын кґрсетеді.
Зəѕгі – ќыстау. ШЌО, Катонќараєай ауд. Моѕє. занги «мəнжїр їстемдігі
кезінде моѕєол феодалдарына берілетін атаќ», ќаз. «би, əкім» лауазымына жаќын [77;245]. Шыєыс Ќазаќстан жері біраз уаќыт Жоѕєарияныѕ ќол
астында болєан кезден ќалєан топоним.
Иасы –е.м. ОЌО, Тїркістан ќ.ə. Йасы (Йассы) – ќазіргі Тїркістан
ќаласыныѕ бўрынєы аты (XII-XIVєє.). Йасы кґне ойконимін кґптеген
зерттеушілер осы ґѕірді мекендеген батыс тїркі тайпаларыныѕ бірініѕ
атымен байланыстырады [129;3]. Т.Жанўзаќ Йасы кґне тїркі. jasi, jazi
«мидай жазыќ сар дала» сґзінен жасалєанын атап кґрсетеді [25;73].
Біздіѕ ойымызша, араб тілінен енген атауєа жатады.
Индер – тау; кґл. Атырау обл., Индер ауд. Индер топонимі моѕє.өндөр,
ќалм. үндер «биік, зор, ўзын» сґзінен жасалып, алдымен тауєа берілген
атау екені аныќталады [46;234]. Ґндер/їндер орысша жазылєанда, Индер
болып шыєа келген.
Ќалжыр - ґзен. ШЌО, Кїршім ауд. Халыќтыќ этимология қалыңжар
сґзінен шыєарады, дегенмен топонимжасамда халыќтыќ этимология,
аѕыз-əпсаналар негізгі тірек бола алмайды.
Тілші-єалым Е.Ќойшыбаев: «Қалжыр – тїркі тайпаларыныѕ кґне
жəне ќазіргі ру-тайпа аттары» - деп дəлел-дерексіз айта салады [128;145].
Тїркітанушы-єалым А.С.Аманжолов: «Алт. қалжыр «асау, долы,
буырќанєан» маєынасын беретінін келтіреді [130;30].
Шындыєында Марќакґлден аєып шыєатын бўл жалєыз ґзенніѕ
бўралаѕдап, ќисыќ аєуы, орта тўсынан 90о-ќа жуыќ бўрылып алып,
оѕтїстікке ќарай бет алатыны атауына себеп болєан. Атап айтќанда моѕє.
галжир «ќисыќ», «ќыѕыр» сґзі Ќалжыр гидронимін туєызады. Кейін
келген орыс зерттеушілері де ґзенніѕ осы ерекшелігін байќаєан: «В плане течение реки довольно извилистое ...», - дейді А.А.Силантьев [131;16].
Кəушік – е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд. Ор. каучук > кəушік «кґбінесе
ґсімдіктерден алынатын резина ґндіруге ќажетті созылмалы шикі зат»
[132;517]. Кəушік топоним болу їшін не кəушік алынатын ґсімдік ґсуі,
не синтетикалыќ жолмен ґндірілетін зауыты болуы шарт. Ќаратауда ка105
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учук беретін таусаєыз ґсімдігі ґсетін болєандыќтан, атауєа себепкер болуы мїмкін.
Кеген - ґзен; е.м. Алматы обл., Райымбек ауд. Є.Ќоѕќашпаев пен
А.Əбдірахманов Кеген гидронимін моѕє. гэгээн «жарыќ сəулелі, нўрлы,
ќасиетті», «əулие əкей, халфе» маєыналарын беретін сґзінен шыєарады.
Бўл пікірдіѕ дўрыстыєын біз Шыєыс Ќазаќстанда бар Кегеншұңқыр
топонимін талдау барысында атап ґткен едік. Ґйткені «моѕєолдар діни
ўстанымдарына байланысты жер-суєа байн «бай», хайрхан «шарапатты»,
сайхан «жаќсы, сўлу», гэгээн «жарыќ, нўрлы» т.б. діни атауларды ќойып
отырады. Ол олардыѕ жер-суєа табынуынан ќалєан їрдіс еді» [146;25].
Т.Жанўзаќ М.Ќашќари сґздігіндегі Ўлыє Кейкан, Кішіг Кейкан
ґзендерініѕ осы Кеген ґзені екенін айта келіп, кґне тїркі. кей «тереѕ сай,
жар» + кан «ґзен» тўлєаларынан жасалєанын ескертеді [25;91].
Біздіѕ ойымызша, Кейкан ґзенніѕ ежелгі, тїркіше аты болса, кейін
моѕєол, жоѕєар їстемдігі кезінде Кеген деп ґзгертілсе керек. Ґйткені
Оѕтїстік Ќазаќстан жері де Жоѕєария империясыныѕ ќол астында
болєаны тарихтан мəлім.
Космос – е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд. Космос (Ғарыш) сґзі жер
бетіндегі географиялыќ нысанєа атау болуєа сəйкеспейді. Атаудыѕ єарышты
игере бастаєан дəуірде ќойылєаны байќалады жəне топонимжасамда мўндай
саяси, даѕєаза, ўраншыл, тым жаѕашыл атаулардан ќашќан дўрыс болады.
Ќоѕќай – тау. ШЌО, Катонќраєай ауд. Атаудыѕ алєашќы сыѕары
моѕєол. гон «салт бас, жалєыз бас» маєыналы сґзінен де, екінші сыѕары
– Ə.Ќайдардыѕ айтуынша тїркі-моѕєолєа ортаќ кґне жўрнаќ -қай/-кей
(М.: теріс-кей, кїн-гей, оѕ-ќай т.б.) [38;118]. Сонда Гонхай>Қоңқай «жеке
тўрєан, оќшау» деген маєына береді. Катонќараєай ауданында кездесетін
Қоңқай, Бала Қоңқай, Үлкен Қоңқай, Қоңқайбаз тауларыныѕ бəрі де жалпы тау жїйесінен бґлініп ќалєан, жеке тўрєан таулар болып табылады.

7-сурет. Қоңқай тауы
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Лабар –е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд. Лабар гидронимін
Э.М.Мурзаев парсы. лаб «ерін», жаєалау, жар» сґзінен жасалєанын
атап кґрсетеді [46;331]. Ал екінші сыѕары ар/ер кґптеген тілдерде «су,
ґзен» мəнін беретіні дəлелденген [124;54]. Сонымен, Лабар «ерін, тəрізді
жаєалауы бар ґзен» деген маєынада тўр деуге болады.
Леѕгір – е.м. ОЌО, Тґле би ауд. Парсы. лангар сґзініѕ негізгі маєынасы
«зəкір (якорь)» кеѕейіп, «аялдама», «керуен сарай», «емхана», «ќонаќ їй»
т.б. мəндерде ќолданыла бастаєан [25; 144]. Бəріне ортаќ сема – кеменіѕ
айлаќќа тоќтаєаны секілді «тоќтау, аялдау».
Елді мекен маѕызды жол бойындаєы «бекет», «аялдама» жерде тўрєан
соѕ, парсы. Лангар > Леѕгер > Леѕгір атауын ќабылдаєаны аныќ.
Нарын - ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд. Барлыќ зерттеушілер
Ќазаќстанда жиі кездесетін Нарын, Нарынќол, Нарын ќўмы секілді
топонимдер моѕє. нарийн «жіѕішке», «жўќа», «талдырмаш» сґзінен
жасалєанын мойындайды. Мўндай атау берілген нысандардыѕ жіѕішке,
тар болып келетіні байќалады. Ауызекі тілде Нарым тўлєасында да
ќолданылады. М.: Большенарым (Їлкен Нарын).

8-сурет. Нарын өзені
Ґрел – е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд. Ґрел – «ґрдегі ел» тїрінде
халыќтыќ этимология бойынша картаєа тїскен атау. Жергілікті тўрєындар
Үріл тўлєасын ќолданады. Бўл моѕє. уруул «ерін» сґзінен жасалєан топоним. Елді мекен дəл екі ерін арасы тəрізді сайда орналасќан. Монє. уруул
«ерін» ќаз. їрлеу (ерін арќылы) етістігінен алыс тўрєан жоќ.
Топонимжасам барысында Ґрел секілді ќате жазылып жїрген атаулар
тїзетіліп отыруєа тиіс.
Сайќын – кґл. Павлодар обл., Павл.ќ.ə. Сайқын –«мидай, кеѕ, ен
(дала)» маєыналы сын есім (ЌТТС,8т, 101). Е.Ќойшыбаев Сайќын мен
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Сайхан атауларын бір деп ќараса, Т.Жанўзаќ сайқын «ен дала» сґзі тїркі
тілінде, ал сайхан «жаќсы, сўлу, əсем, кґрікті» мəніндегі моѕєол сґзі деп
ажыратып ќарайды [25; 163-164].
Сайќын «кеѕ дала» мəнінде Ќазаќстанныѕ барлыќ жерінде
ќолданылмайды, сондыќтан Т.Жанўзаќ Жамбыл облысына тəн диалект
екенін атап кґрсетеді. Ќазаќ тілінде сайын дала «кеѕ дала» сґз тіркесі
бар, біраќ сайын сґзі ЌТТС-ќа енбеген. Ендеше ол моѕє. сайн «жаќсы»
сґзінен ќалыптасќан болуы керек.
Сайќан – шатќал. Алматы обл., Алакґл ауд. Монє. сайхан «жаќсы,
сўлу, əсем, кґрікті» сґзі екінші маєынада «жайлы, ыѕєайлы, ќолайлы»
мəнін береді [77;406]. Біріншісі, «жер-суєа табыну, ќўрмет тўту» діни
ўєымын білдіретін топоним жасаса, екіншісі «ќонысќа жайлы, ыѕєайлы
жер» маєынасындаєы топоним жасайды.
Тўрпан – е.м. Алматы обл., Панфилов ауд. Тянь-Шань тауыныѕ шыєыс
тўмсыєыныѕ кїнгей жаєы, ќазіргі Шыѕжан-Ўйєыр автономиясыныѕ ауданы (ЌХР) орналасќан аумаќ. Ќытай жазбаларында Турфан > Тұрпан ойпаты деп аталады [47;161]. Тўлєасы ќытай мен тїркі тілдерінен жасалєан
тəрізді, этимологиясы белгісіз.
Тўрпан ойпатыныѕ солтїстігі ќазіргі Жаркентке дейін созылып
келетіні атауєа себеп болєан деуге болады.
Уба -ґзен. ШЌО, Шемонаиха ауд. Уба гидронимі монє. уваа «ўбаќшўбаќ, тіркесе, созыла, шўбатыла» [77;500] маєыналы сґзінен жасалєаны
аныќ. Ґйткені Уба ґзені Коргон, Кґксу, Тўрєысын, Ивановский тау
жоталарындаєы кґптеген ґзен, суларды ќосып алып, биік таулардыѕ
арасымен шўбатыла аєып, Ґскемен мен Семей ќалаларыныѕ дəл орта
тўсында Ертіске ќўяды. Убаныѕ басќы салалары Аќ Уба, Становой Уба,
Белопорожная Уба жəне басќа кґптеген сулардан тўрады.
Уба гидронимін кейбір зерттеушілер тїркі., монє. оба «їйілген тас»,
«ќорєан» сґзінен шыєарады. Расында да Убаныѕ тґменгі аєысында «оннан астам ежелгі чут ќорєандары болєан» деген тарихи дерек бар [134;65].
Алайда ґзенніѕ ґзіне тəн белгісі – оныѕ ерекше шўбалаѕќылыєы – атауєа
себеп болєан деп есептейміз.
Ульба - ґзен. ШЌО, Риддер ќ.ə. Ульба гидронимі моѕє. улбаа сґзініѕ
екі маєынасыныѕ бірінен жасалєан сыѕайлы: 1) моѕє. улбаа «шыќ, тамшы, дымќыл» маєыналы сґзі атауєа негіз болуы мїмкін; 2) моѕє. улбаа
«шиыр, сїрлеу (жол)» маєыналы сґзі тїрткі болуы ыќтимал. Ґйткені биік
тауларды жарып аєатын тау ґзенініѕ бойымен єана жїріп ґту мїмкін болады. Ґскемен –Риддер темір жолы да осы ґзенніѕ бойымен, ескі сїрлеу
ізімен салынєаны мəлім.
Шульба - ґзен; СЭС. ШЌО, Бородулиха ауд. Ґзенніѕ аты моѕє. шулба «жўла, жўлќа, жўлќи, ќатты; батыра» сґзінен пайда болєандыєы
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байќалады. Ертіске ќўятын Шульба ґзені аєынды, тасќынды болєандыќтан, осы ќўйылысќа таяу Шульба су электр станциясы салынєан.
Сонда моѕє. шулба >ор. Шульба «аєынды, жўлќынба ґзен» мəнінде тўр
деп кесіп айтуєа болады.
Шар - ґзен. ШЌО, Жарма ауд. Ертіске ќўятын Шар ґзенініѕ атын
Є.Ќоѕќашпаев, А.Əбдірахмановтар моѕє. шар «сары» сын есімінен
шыєарады. Ґзен ќўмыныѕ сары тїсі суєа сарєыш реѕ беріп тўратындыќтан,
моѕє. шар «сары» сґзінен жасалєан деген пікір дўрыс келеді.
Ўлан - ґзен; е.м. ШЌО, Ўлан ауд. Гидроним моѕє. улаан «ќызыл»
сґзінен жасалєаны дау туєызбайды, ґйткені Ўлан ґзені басталатын
Бесшоќы тауларынан бастау алатын таєы бір ґзен ќаз. Ќызылсу деп
аталады. Бўлардыѕ суына ќызєылт реѕ беретін олардыѕ арнасындаєы
ќызєылт ќўм-ќайырлар екенін байќауєа болады.
Ќорыта келгенде, барлыќ тілдердегі сияќты, ќазаќ тілініѕ жалќы
есімінде де кірме атаулар кездеседі екен. Біз ќарап ґткен тїбір кірме
топонимдер негізінен їш тілден – парсы, моѕєол, орыс тілдерінен
– енгені байќалады. Мўныѕ себебін ќазаќтардыѕ ислам дінін
ќабылдауымен, моѕєол, жоѕєар шапќыншылыєына ўшырауымен
жəне орыс отаршылдыєымен байланыстыра ќарау керек. Бўл їш ірі
тарихи кезеѕніѕ їшеуі де тїркілерге (ќазаќтарєа) їстемдік орнату,
басќыншылыќ сипатта болды. Жер-су аттарыныѕ əдейі, кїшпен, алдау-арбаумен ауыстырылєаны бўєан айќын дəлел бола алады. Профессор М.Мырзахметўлыныѕ сґзімен айтсаќ, «жер-су аттары да отарланды».
XIX єасырдыѕ аяєы мен XX єасырдыѕ басындаєы ќазаќ даласы
туралы біраз шындыќты ашып жазєан шыєысќазаќстандыќ жазушы
Г.Д.Гребенщиков жер-су атындаєы осындай «отарлауды» да айтып
отырады. Мəселен, Ўлан ауданындаєы Ќызылтас шыѕы туралы: «Русские зовут ее Колокольня, а киргизы – Кызыл тас, что значит: красный камень», - десе, «Каркаралинский мещанин» əѕгімесінде: «Одно
озеро лежит даже на вершине высокой горы и с незапамятных времен
у киргиз слывает именем Шайтан-куль, что значит «чертово озеро».
Русские же сходили на гору с иконами, отслужили там молебан и называли его Святое озеро», - деген тарихи деректер келтіреді [134;
235.248].
Келтірілген мысалдан ќазаќ халќыныѕ, жерініѕ ауыр езгіге тїскені
єана емес, ќанша жер-су атыныѕ дəл осылайша жойылып кеткені,
террорєа ўшыраєаны аныќ байќалады.
Ќазір кері процесс жїруде, біраќ бўл басќыншылыќ емес, əділеттілікті
ќалпына келтіру маќсатында жїзеге асады. Бўл жолда бізге ешкім де
ќарсы уəж айта алмаса керек.
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3.2.12 Кеңестік-саяси мəндегі түбір топонимдер
Белгілі ономаст-єалым, профессор Т.Жанўзаќ тіліміздегі онимдердіѕ
негізгі тґрт жасалу жолы бар екенін атап кґрсетеді:
-тіліміздіѕ сґздік ќорындаєы жалпы есім сґздерден – апеллятивтерден жасалєандар;
-басќа тілдерден енген топонимдер, яєни сол тілдердегі жалпы
есімдерден жасалєандар;
-белгілі бір саладаєы атаулардыѕ – онимдердіѕ жер-су аттарына, кісі
аттарына ауысу нəтижесінде жасалєандары (трансантропонимизация,
транстопонимизация);
-тілдіѕ сґздік ќорындаєы сґздерден жасанды тїрде жасалєан топонимдер. Мəселен, Ќызылўйым, Ќызылмектеп, Кімасар, (Комиссаровский тау), С.Бірќалќа – с. Фикалка, с. Алтыауыл – с. Ялта, т.б. [25;14].
Соѕєы жасанды тїрде жасалєан топтыѕ негізін кеѕестік-саси атаулар
ќўрайды. «Кеѕестік-саяси атаулар» деп бґліп ќарауымыздыѕ себебі – бўл
кезеѕде (1917 – 1991 жж.) ќоєамныѕ барлыќ саласы бір єана идеологияєа
(ол дўрыс болса да, бўрыс болса да) табындырылды жəне мейілінше
саясаттандырылды. Осыдан келіп кісініѕ аты, жер-судыѕ атыныѕ ґзі
кеѕестік-коммунистік идеяны білдіріп тўруы ќажет болды. Екпін, Еңбек,
Жұлдыз, Қарқын тəрізді сґздер топонимніѕ ќызметін атќара бастады. Жалќы есімніѕ таѕбалыќ сипатыныѕ арќасында олар топожїйеге
еніп кетті, алайда мəн бере ќараєанда, кеѕестік атаулардыѕ денотатќа
сəйкеспейтіні бірден байќалып тўратын.
Бўл їрдіс бізге сабаќ болмады, ґйткені Тəуелсіз Ќазаќстан картасында
дəл сондай – Азаттық, Еркіндік, Шаттық сияќты топонимдер кґрініс
бере бастады. Топонимжасамда бўл екі жол да зиянды болып табылады.
Топоним бір ғана принциппен (табиғи нысан >ерекше белгісі > атау)
жасалуға тиіс.
Кеѕестік тїбір атаулардыѕ жасалу жолын кґрсету арќылы, біз мўндай
атаулардыѕ болашаєы жоќ екенін дəлелдеуді маќсат тўттыќ. Жер-су
ґзіне тəн тілмен сґйлеу керек, сондыќтан кеѕестік атаулар, кірме атаулар секілді тїгел алмастыруды ќажет етеді. Кеѕестік тїбір атаулардыѕ
їлгілері мынадай:
Екпін – е.м. ШЌО, Ўлан ауд. Екпін – «ќарќын, пəрмен, тегеурін»
мəнді дерексіз сґз [108; 205]. Ґзініѕ тура маєынасы бойынша топоним
жасауєа ќабілетсіз, тек «елді мекен тўрєындары екпінмен, ќарќынмен
жўмыс істейміз» деген саяси ўран мəні сезіледі. Екпін, сонымен ќатар,
Екпінді, Екпіншіл сынды кеѕестік атаулардыѕ жасалуына негіз болды.
Еѕбек – е.м. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд. Еңбек сґзі «бейнет, ќаракет,
жўмыс» маєынасымен сансыз кґп ойконим жасады [108; 211]. Ґйткені
кеѕес ґкіметініѕ негізін жўмысшы табы ќалаєандыќтан, еѕбекке ерекше
мəн берілгені аян.
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Еѕбек сґзі < кґне тїркі. емгек кґне туынды тїбірінен шыєады жəне
Еѕбекші, Еѕбекшіл, Еѕбекбірлік, Еѕбекшіќазаќ т.б. ойконимдерініѕ туындауына əсер етті.
Еркін – е.м. Алматы обл., Талдыќорєан ќ.ə. Еркін сґзі ґзініѕ «ќысылыпќымтырылмайтын, кеѕ» [108;214] деген алєашќы маєынасын кеѕейтіп,
«тəуелсіз, азат» ўєымымен топоним жасауєа ќатысып кетеді. Еркін сґзі
антропоним мен топонимді ќатар жасап отырєан. Ќазіргі кезде Тəуелсіз
Ќазаќстан жерінде ќайтадан Еркін ойконимдері бой кґрсете бастады.
Ќанша керемет сґз болса да, антропоним жасауєа ќатысќанымен, жер-су
атына сəйкес келмейтінін мойындауєа тиіспіз. Ал кґне тїркі тілінде еркін
лауазым аты, антропоним ретінде ќолданылєаны мəлім.
Еркін сґзі Еркіндік, Еркінабад, Еркінкїш, Еркіндала типтес атауларын жасауєа себепші болды.
Жалау – е.м., тау. Ќостанай обл., Жангелдин ауд. Жалау сґзі «тудыѕ
кіші тїрі» маєынасында тек кеѕестік атаулар жасады деуге болмайды,
бўрынєы жаугершілік жылдарда жеѕіске жеткен жерлер де Жалау, Жалаулы аталуы мїмкін. В.Н. Попова «малєа тўз жалататын жерлерді Жалаулы
атандыруы ыќтимал», - дейді [135; 144].
Кеѕестік шаруашылыќта «социалистік жарыс» деген науќан болєанын,
онда жеѕіске жеткен шаруашылыќќа ауыспалы ќызыл ту беріліп отыратынын аєа буын ґкілдері біледі. Сол туды жеѕіп алєан бґлімше (яєни,
ауыл) Жалау, Жалаулы аталєанын ќазіргі буын ґкілдері біле бермейді.
Жалау, Жалаулы атаулары жалау тігетіндей биік шыѕы бар тауларєа
да, жалаубас ќамыс ґсетін кґлдерге де ќаратып айтылады. Сондыќтан
жалау кеѕестік атауын аныќтауда жан-жаќты зертеу жасалуєа тиіс.

9-сурет. Жалаулы көлі (жалаубас ќамыс ґсімдігі атауєа уəж болєан)
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Жалын –е.м. Аќмола обл. Ерейментау ауд. Жалын сґзініѕ тура
маєынасы «оттыѕ жалыны» болса, ауыспалы маєынада «жігер екпін,
ќызу» мəнінде ќолданылады [108;238]. Осы, екінші маєынасы «жасампаз
коммунистік ќоєамныѕ жігерлі, ќызулы адамдары, кґбінесе жастары»
мəнінде ойконим жасауєа ќатысќан.
Жўлдыз – е.м. Атырау обл., Индер ауд. Жұлдыз сґзініѕ əуелгі
маєынасы «аспан денесі» екені, кейін аспандаєы жўлдызєа ўќсатып, «бес
бўрыш етіп жасалєан Совет мемлекетініѕ айырым белгісі, эмблемасы»
екені кґпшілікке мəлім болса керек [132; 213-214]. Наќ осы «кеѕестік
белгі (бесбўрыш; жўлдызша)» мəнді жұлдыз сґзі кґптеген ойконим
туєызды. Оныѕ Ќызылжўлдыз деген нўсќасы да белсенді тїрде тарады.
Бўларды кеѕестік-символикалыќ атаулар десе де болады.
Кеѕес – е.м. Павлодар обл. Ертіс ауд. «Мəжіліс, жиналыс» мəніндегі
кеңес сґзі (ЌТТС, 4т, 616) Кеѕестік дəуірде ґте белсенді ќолданысќа
еніп, «КСРО-ныѕ мемлекеттік їкімет орны; Совет» (ЌТТС, 4т, 616)
маєынасына кґшті. Іле-шала жалќы есімніѕ антропонимика жəне топонимика салаларында Кеѕес, Кеѕесарыќ, Кеѕесшіл, Кеѕесхан, Советбек
сияќты атаулар пайда болды.
Май – е.м. Павлодар обл., Май ауд. Май сґзі «жан-жануардыѕ
денесіне жиналатын органикалыќ зат»; «мал сїтінен, ґсімдіктен алынатын тамаќ»; «кґлік кїші»; «жер май» маєыналарында тўрып, ежелден
топоним жасауєа ќатысып келеді. М.: Майбалыќ, Майемер, Майќайыѕ,
Майќапшаєай т.б.
Май сґзі, сонымен ќатар, «календарлыќ бір жылдыѕ бесінші айы,
мамыр» (ЌТТС, 7т, 91) екені де мəлім. Ал Кеѕестер Одаєында 1–май
кїні «Халыќаралыќ еѕбекшілер кїні» мейрамы тойланатын. Сол мерекеге байланысты, Май, Бірінші май, Первомайск секілді ойконимдер
ќалыптасты.
Ґркен- е.м. ШЌО, Їржар ауд. Лексикамызда өркен сґзі «ґсімдік
сабаєындаєы бїршіктер тїбінен пайда болатын желі» (ЌТТС, 7т, 568)
тура маєынасында ќолданылса, ауыспалы маєынада «жас ўрпаќ, балалар» мəнін береді. Осы ауыспалы маєынадаєы өркен сґзі кеѕестік кезеѕде
«жаѕа ќўрылєан колхоз», «жас ауыл», «жаѕа ґмір» мəндерінде жаппай
ойконим жасауєа ќатысты.
Ґркен, ґз кезегінде, Ґркенде, Ґркендеу тəрізді атаулардыѕ негізін ќалады.
Талап – е.м.; тж.ст. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд. Талап сґзі
«ынта, ыќылас, ўмтылушылыќ» маєынасындаєы арабизм болып табылады (ЌТТС, 8т, 560). Топонимжасамєа ќатысы жоќ сґз болса да, «жаѕа,
кеѕестік ґмірге талпыну», «коммунизмге жетуге талаптану» деген
емеурін мəнде біршама мол ойконимдер жасап їлгерді: Талап, Талапкер,
Талаптан, Талапты, Жасталап т.б.
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Талпын – е.м. БЌО, Аќжайыќ ауд. Талпын сґзі ЌТТС-та «ќимылќозєалыс жасап тырмысу, ўмтылу, жїрем, ўшам деу» мəнді етістік
тїрінде беріледі (8т, 570). Бўл сґз де талаптану сияќты «алєа, əлдебір
болашаќќа ўмтылу» ўєымында, халыќты кемелденген социализмге алып
бару їшін, їндеу маќсатында туєан ўран-атау еді. Ґкінішке орай, ол їміт
70 жыл бойы орындалмай, аќыры біржолата їзілді. Ал кеѕестік атаулар
«коммунизмніѕ елесіндей» əлі ќолданыста жїр.
3.2.13 Əртүрлі шағын лексика-семантикалық өрістер құрайтын
түбір топонимдер
а) Жыл мезгілдері, уақытты білдіретін түбір топонимдер.
Кїнделікті тіршілікте ќолданылып жїретін мўндай мезгіл мəнді тїбір
сґздердіѕ топонимге айналуы кґшпелі ґмірге байланысты туєан деуге
болады. Атап айтќанда, сол мезгілде болєан бір ірі тарихи оќиєа; сол
мезгілде болєан ерекше ауа райы; мезгілдік ќоныс, орындар т.б. атаудыѕ
жасалуына себеп болєан.
Мезгіл мəнді тїбір сґздер эллипсиске ўшыраєан дейтіндей дерек
жоќ, дўрысы лексика-семантикалыќ тəсіл арќылы тїбір ќалпында онимделген. Бўл – сирек кездесетін ќўбылыс, дегенмен ќазаќ топожїйесінде
мўндай алты атау бар болып шыќты:
Аќпан – е.м. ОЌО, Арыс ауд. Ақпан – «февраль айыныѕ ќазаќша аты»
(ЌТТС, 1т, 144). Аќпан сґзі ќазаќ тілініѕ бодандыєы кезінде кґнерген
сґздер тобына жатќызылды да, егемендік алєаннан бері лексикамыздыѕ
белсенді ќабатына ґтті. Аќпан сґзініѕ топонимге айналуы тарихтаєы
аќпан тґѕкерісіне (1917 ж.) байланысты; оѕтїстік аудандарда осы айда
кґктем белгі бере бастайтындыєына байланысты; болмаса аќпанныѕ аќ
боранына орай туєан ат.
Аќырап – е.м. Аќтґбе обл., Ќобда ауд. Ақырап – «ескіше октябрь
айыныѕ аты» (ЌТТС, 1т, 164). Аќырап (ќазан) айында кїзгі егін ору,
ќысќа əзірлік жўмыстарыныѕ ќызу кезін білдіру їшін, немесе тарихтаєы
Ќазан (Октябрь) тґѕкерісін еске ќалдыру маќсатында Аќырап ойконимі
пайда болды деп жорамалдауєа болады.
Мамыр – е.м. Алматы обл. Ќарасай ауд. Еѕ алдымен мамыр (мамыра)
сґзі «жайма-шуаќ, жадыраѕќы» маєынасымен топонимдер жасаєанын
Мамырсу, Мамыртґбе тəрізді тарихи атаулардан байќауєа болады.
Екіншіден, мамыр «ескіше ай санаудыѕ їшінші айы» (ЌТТС, 7т,
118), яєни «май айыныѕ ќазаќша аты» маєынасымен мезгіл мəнді топоним жасауы мїмкін. Мўнда да «кґктемніѕ жайма-шуаќ, жылы кезін»
білдіретін сема саќталады. Ал, їшіншіден, Кеѕес Одаєы кезіндегі 1 –
Май мерекесіне арналып, Мамыр саяси-ойконимдері пайда болуы да
ыќтимал.
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Сам – е.м. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд. Сам сґзі «кешкі шам жаєылар
кез; ымырт, алагеуім, бейуаќ» (ЌТТС, 8т, 139) мəнді арабизм екені мəлім.
Сам топоним ретінде «батыс, кїн бататын жаќ» маєынасын беретін
сияќты.
Таѕ – е.м. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд. Таң сґзі «ќоян, тїлкі сияќты
аѕдардыѕ аєарып тўратын шаты» маєынасынан метафораланып барып,
«шатќал, шатќалєа кіре беріс жер» мəнінде топоним жасауы ыќтимал.
Сонымен бірге, таң сґзі «кїн шыєар алдындаєы мезгіл» маєынасы
арќылы, саясаттанып барып топонимге айнала алады. Кеѕестік дəуірдіѕ
басында «Кедей таѕы» атты атаулар жиі ќолданылєанын білеміз.
Ќараша – е.м. Атырау обл., Жылыой ауд. Ќазаќ тілінде ќараша сґзініѕ
їш тїрлі маєынасы бар жəне ол їш маєына да топоним жасауєа ќатыса
алады: 1) Ќара+ша «наєыз ќара емес, ќараєа таяу, ќара ќоѕыр (тїс)»
(ЌЌТС, 6т, 88) сын есім сґзі тїр-тїсті білдіретін топоним туєызады.
М.:Ќарашакґл, Ќарашатау. 2) Ќараша < ќарашы «ескі бай ауылдардыѕ
кедей-кепшік, ќара халќы» маєыналы сґзініѕ сґйленіс кезіндегі нўсќасы,
ґз кезегінде, «кедей-кепшік тўратын ќараша ауыл» мəнінде топоним
ќатарына енуі мїмкін. 3) Ќараша «кїздіѕ їшінші айы, ноябрь» мезгіл
мəнді сґзі «кїзде отыратын жер, кїзеу» маєынасында, басќа да уəждермен
келіп, ойконим жасайды деуге болады.
ə) Діни мағыналы түбір топонимдер. Діни маєыналы тїбір топонимдер кґп емес, барлыєы тґрт топоним. Алайда осы тґрт топонимніѕ ґзі
шаєын тип ќўрайды жəне лексика-семантикалыќ ґріс ашады. Ґйткені
тїбір топонимдер, кґбінесе, лексика-семантикалыќ (конверсиялыќ) жолмен жасалатыны тарау басында айтылды.
Діни атаулардыѕ таралуы да саясаттанєан атаулардыѕ таралуына ўќсас. Мўнда кґшпелі халыќты дінге (мўсылман дініне) иландыру
маќсаты кґзделгені байќалады.
Əулие – тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд. Əулие – лексикамызєа араб.
тілінен енген «адам таєдырына ыќпал жасай алатын «ќасиетті, киелі
жан» маєынасындаєы сґз. Ауыспалы маєынада «еѕ ќадірлі, таѕдаулы, керемет» мəнін береді(ЌТТС, 1т, 651). Осы ґзара байланысты екі маєына
табиєаттыѕ ерекше əсем, їйлесімді, жасалєан нысандарына таѕылып,
діни ўєыммен Əулие топонимін тудырєан. Əулие, Əулиекґл, Əулиеаєаш
сияќты жерлер табынатын орынєа айналып, ондай жерлерге оба тас
їйіліп, аќтыќ байланатын болєан. Бўл мўсылман дінініѕ їрдісі емес, жерсуєа табынатын Тəѕір дінінен ќалєан əдет-єўрып еді.
Жўма – е.м. Жамбыл обл., Жамбыл ауд. Жұма сґзі «аптаныѕ бесінші
кїні» маєынасымен мезгіл мəнді тїбір топонимдер тобына жататын ойконим жасар еді, дегенмен жўма сґзінде діни маєына басым. Ґйткені
жўма «мўсылмандар їшін ќасиетті кїн» болып саналады. Жўма дəл осы
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діни маєынасында топонимге айналып тўр деп ныќ айтуєа болады. Ал
Жўмалы топонимі кісі есімінен жасалєан сыѕайлы.
Ќалпе –е.м. Алматы обл., Ќаратал ауд. Қалпе – «ќазіреттен кейінгі
діни атаќ» (ЌТТС, 5т, 595). Ќалпе атаєы бар кісі мекендеген жерге Ќалпе
ойконимі берілуі мїмкін.
Шайтан – орман. СЌО, Есіл ауд. Шайтан сґзі «ескі сенім бойынша кґзге кґрінбейтін тірі пенде, жын-пері, ыбылыс» (ЌТТС, 10т, 94)
мəнінде тўр. Соєан ќарамастан шайтан сґзі Шайтанкөл, Шайтанқұдық,
Сайтанкөпір ќатарлы кґптеген топонимдер жасайды. Мўндай атаулар,
біріншіден, алыс, елсіз жердегі топонысандарєа; екіншіден, жолы ќиын,
ќауіпті нысандарєа; їшіншіден, жерді ќору їшін «шайтаны бар» деген
лаќап тарату маќсатында пайда болады.
б) Лауазым жəне туысқандық мəнді түбір топонимдер. Мўндай
мəнді сґздердіѕ топонимге ешќандай ќатысы жоќ сияќты, алайда ќазаќ
топожїйесінде лауазым жəне туысќандыќ атаулардан жасалєан тїбір топонимдер їлгісі бар болып шыќты:
Бəйбіше – жота. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд. Бəйбіше сґзі «кґп
əйелді адамныѕ еѕ алєашќы їлкен жамаєаты, зайыбы» маєынасын беріп,
бўрынєы ќазаќ ґмірінде белсенді ќолданылєан (ЌТТС,2 т, 184). Ал
бəйбіше сґзініѕ топонимге айналуы екі тїрлі себептен болуы мїмкін: 1.
Ќазаќтыѕ əдет-єўрпында бəйбішені бґлек їй, бґлек ауыл етіп, ќўрметтеп
ўстаєан. Мəселен, «Абай жолындаєы» Кїнкеніѕ ауылы тəрізді. Сондай
бір бəйбіше отырєан мекен Бəйбіше ауылы > Бəйбіше аталуы əбден
ыќтимал. 2. Тізбектеле орналасќан жота, тґбелердіѕ біріншісін жəне
їлкенін Бəйбіше деп атап, метафоралыќ топоним жасалуы да єажап емес.
Ќазы – е.м. Павлодар обл., Аќќу ауд. Қазы сґзініѕ бір маєынасы
«жылќыныѕ ќазысы» ретіндегі ўлттыќ таєам атауы болса, екінші бір
маєынасы қазы (қази) «жїгініске келгендерге шариєат жолы бойынша
їкім айтатын əкім; мўсылмандыќ сот» (ЌТТС, 5т, 512-513) болады екен.
Соѕєы маєынада, яєни «ќазы (діни лауазым) атаєы бар кісініѕ мекені»
мəнінде топоним жасауєа ќатыса алады.
Кедей - ґзен. Аќмола обл., Ерейментау ауд. Кедей сґзі «оты, суы аз
жер» маєынасында тікелей топонимге айнала алады. Сондай-аќ кедейлік
маќтан болєан Кеѕестер Одаєы дəуірінде «кедейлер ќўрєан колхоз, ауыл»
мəнінде ойконим жасауы да ыќтимал.
Кемпір - тау. ШЌО, Катонќараєай ауд. Тастары арса-арса болып тозып
тўрєан тауларєа ќазаќтар Кемпір, Əжім деген атаулар берген. Олардан
кейін Кемпіртас сияќты кїрделі атаулар жасалєан.
Мырза - тж.ст. Ќараєанды обл., Тельман ауд. Егер мырза сґзі антропоним болмаса, онда «суы, оты мол, береген жер» маєынасында топоним
болуєа ќабілетті. Ал мырза «їстем тап ґкілдері жəне соларды мадаќтау
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мəніндегі лауазым» (ЌТТС, 7т, 286) сияќты негізгі мəні арќылы, «мырза,
əкім мекендеген жер» маєынасымен де топонимге айнала алады.
Наєашы - е.м. Алматы обл., Панфилов ауд. Нағашы, егер антропоним
болмаса, «балаларына шешесі жаєынан туысы» семантикалы сґзі топонимге айналар реті жоќ сияќты. Оныѕ тек «əлдекімніѕ наєашы жўрты
мекендеген жер» мəнінде єана ойконим жасауєа мїмкіндігі бар.
Уаѕ – е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд. Уаң – ќыт. ван «князь немесе
патшаныѕ ўлы» маєыналы лауазым аты. Ќытай патшалыєы ґзіне ќызмет
кґрсеткен тїркі тайпаларыныѕ кґсемдеріне ван > уаѕ атаєын беріп
отырєан. Алєаш найманныѕ Таян ханы (ќыт. ай – ван > Таян) мен керейдіѕ
Тўєырыл ханы осы лауазымєа ие болєанын тарихтан білеміз [136;46-47].
Ќытайдыѕ бўл марапаттауы бертінге дейін созылєанын ќазаќ жерінде
саќталып ќалєан Уаѕ топонимдерінен кґреміз. «Уаѕ атаєын алєан
адамныѕ мекені» маєынасында Уаѕ топонимі ќалыптасќан.
Сўлтан – е.м. Ќост. обл., Жетіќара ауд. Сўлтан ќазаќ даласында хан
лауазымынан кейінгі екінші атаќ болєан, яєни «болашаќ хан, ханзада, таќтан їміткер» маєынасын береді. Кґне тїркі заманындаєы тегін
дəрежесімен теѕ еді.
Сұлтан топонимі ќазаќтарды билеген Жошы хан ўрпаќтарыныѕ толып жатќан сўлтандарыныѕ бірініѕ мекені ретінде пайда болса керек.
Ќорыта келгенде, лауазым жəне туысќандыќ атаулар да топонимизацияланып, баєыт-баєдар беретін ќызмет атќара алады екен. Бўл ќазаќ
топонимдерініѕ жасалу жолы, лексика-семантикалыќ ґрісі алуан тїрлі
болып келетінін кґрсетеді.
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4. АНАЛИТИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ ТƏСІЛ АРҚЫЛЫ
ЖАСАЛҒАН ТОПОНИМДЕРДІҢ ТИПТІК МОДЕЛЬДЕРІ
4.1
Аналитика-семантикалық
тəсілдің
топонимжасамда
қолданылуы
Сґзжасам теориясы туралы барлыќ еѕбекте аналитика-семантикалыќ
тəсілмен жасалатын туынды сґздерге бірауыздан біріккен, кіріккен,
ќосарланєан, ќайталанєан, тіркесті сґздерді жатќызады. Ал ќысќарєан
сґздерді кейбір авторлар бўл топќа ќоспайды, себебі « ... сґздерді
ќысќартып алуда сґзжасамдыќ сипат жоќ» екенін ескертеді [137;279]. Айтылып ґткен аналитика-семантикалыќ тəсілдіѕ ќаєидасы топонимжасамєа
толыєымен сəйкес келеді. Оєан басты себеп – топонимніѕ сґз категориясына жаќындыєы. Тіліміздегі туынды сґздер тəрізді топонимдер де бірігу
(кірігу) тəсілі арќылы кїрделі атауларєа айнала алады екен. Кїрделі топонимдер, сґз жоќ, дамудыѕ кейінгі сатысыныѕ жемісі жəне олар тїбір
(бірнегізді) топонимдер арќылы жасалады.
Топонимтанушы-єалымдардыѕ барлыєы дерлік тїркі топонимиясында біріккен атаулардыѕ мол кездесетінін ескеріп, негізгі топонимжасам
типіне жатќызады. Мəселен, О.Т. Молчанова Таулы Алтай ґлкесініѕ
топокеѕістігін саралай келіп, «кґп жаєдайда тїркі географиялыќ атаулары екі негізді болып келеді», - дейді [81; 102].
Еѕ алдымен екі не їш сґздіѕ маєыналары бірігіп, жаѕа, тыѕ сонымен бірге, кїрделі маєына туєызатыны топонимжасамда тура сол жолмен туынды топонимдер жасайды. Мысалы, сары + ґзек = Cарыґзек, екі
+бас +тўз = Екібастўз. Мўндаєы себепші негіздердіѕ маєынасы жоєалып
кетпейді, керісінше ґз маєыналыќ їлестерін ќоса отырып, жаѕа маєына
тудыруєа бірдей дəрежеде атсалысады. Ќатысушы себепші маєыналар
(екі, їш т.б.) жаѕа туынды атаудыѕ уəжі болып табылады. Жаѕа
маєынаны кейде екіншілік маєына, кейде сґзжасамдыќ маєына деп атайды. Ал топонимжасамдағы екіншілік мағына (жаңа сөз) – туынды
топонимнің өзі.
Зат есімдер бїкіл сґз табыныѕ ішіндегі логикалыќ ўєымы жаєынан
еѕ айќын сґз табы десек, зат есімніѕ ішіндегі еѕ наќтысы жалќы есімдер
екені мəлім. Жалќы есімдердіѕ ішіндегі денотаттыѕ маєынасы басым
болып келетіні – жер-су аттары. Сондыќтан топонимжасам процесі
тайєа таѕба басќандай ашыќ тїрде ґтеді, яєни себепші негіздіѕ де, туынды топонимніѕ де маєыналары айќын білініп тўрады. Бўєан жер-су
аттарына экстралингвистикалыќ əсердіѕ мол болатыны да ґз ыќпалын
тигізеді. Мəселен, Жетісу атауы жеті +су сґздері арќылы бірігіп, осы
ґлкедегі басын Алатаудан алып, далаєа ќарай аєатын жеті ґзенніѕ болуы арќылы уəжденіп тўр дей аламыз. Біріккен сґздердіѕ ќўрамындаєы
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себепші негіздердіѕ біріншісі їнемі екінші сыѕарыныѕ сын-сапалыќ,
сандыќ, ќасиеттік белгілерін таѕбалайды десек, топонимжасамда да
кґбінесе анықтауыш + географиялық термин (ГТ) їлгісімен біріккен
топонимдер жасалады. Бўл бірінші сыѕар сын, зат, сан есімдер немесе
етістік болып келсе, екінші компоненті зат есімдер (индикатор, термин)
болып келеді.
Профессор С. Исаев сґзжасамдаєы біріккен (кіріккен) сґздердіѕ жасалу їлгісін былайша топтастырады: зат есім + зат есім (айбалта, белбеу);
сын есім + зат есім (аќсаќал), сан есім + зат есім (їшбўрыш, бесжылдыќ);
есімдік + зат есім (бїгін, биыл); сын есім +сын есім (ќаракґк, ќўлакер);
сан есім + сан есім (екі жїз, їш мыѕ) т.б. орын тəртібі арќылы ќабысу,
ілік септіктіѕ тїсіп ќалєан тїріндегі сґз (əуел баста ілік септігінде
ќолданылуы да мїмкін) тəуелдік жалєаулы изафет конструкциялыќ
тіркес (отаєасы, бїрсігїні, жаздыгїні) жəне аз да болса меѕгеру (ендігі
əрі – ендігіден əрі, шаѕ басар – шаѕды басар т.б.) [137;278].
Ќазаќстан топонимдерініѕ ќўрылымдыќ-семантикалыќ табиєатын
зерттеген В.Н.Попова мынадай їлгілерді ўсынєан еді: зат есім + зат
есім (Тўзкґл, Мойынґзек); сын есім + зат есім (Шолаќќарасу, Жамансор, Ќўрсай); сан есім + зат есім (Бескепе, Екібастўз); етістік + зат есім
(Ќайнарбўлаќ, Нарґлгенсай) т.б. [124; 30-31].
Кґрнекті єалым Э.М.Мурзаев тїркі топонимдеріне тəн ќўрылымдыќ
типтерді былайша топтастырады:
«бірінші тип: аппелятивке теѕ ќосымшасыз топонимдер;
екінші тип: аппелятивке теѕ ќосымшалы топонимдер;
їшінші тип: екісґзді ќосымшасыз топонимдер:
1 –модель: сын есім + зат есім;
2 –модель: зат есім + зат есім;
3 – модель: сан есім + зат есім;
4 –модель: сын есім + сын есім;
Тґртінші тип: екісґзді ќосымшалы топонимдер;
Бесінші тип: кґпсґзді ќосымшасыз топонимдер;
Алтыншы тип: кґпсґзді ќосымшалы топонимдер;
Жетінші тип: етістікті [142; 82].
О.Т.Молчанованыѕ жіктеуі де осыєан ўќсас: «ќосымшасыз» жəне
«ќосымшалы» деп екі їлкен топќа бґліп ќарайды [96; 104-150].
Біз ґз жўмысымызда сґзжасамныѕ негізгі-негізгі їш тəсілі арќылы
жасалєан топонимдердіѕ типтік модельдерін ќарастырамыз. Бўл їш тəсіл
тиісінше їш тарауды ќўрайды: лексика-семантикалық, аналитикасемантикалық жəне синтетика- семантикалық тəсілдер арқылы
жасалған топонимдердің типтік үлгілері. Жоєарыдаєы єалымдар
«ќосымшалы тїбір топонимдер», «ќосымшасыз тїбір топонимдер» деп
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бґліп ќараєан тїбір (аппелятив) топонимдер біздіѕ жўмыста да екіге
бґлінеді, біраќ ќосымшасыз тїбір топонимдер лексика-семантикалыќ
тəсілмен жасалєан топонимдерге (3 тарау) жатады да, ќосымшалы тїбір
топонимдер синтетика- семантикалыќ тəсілмен жасалєан топонимдерге
(5 тарау) енеді. Біздіѕ бўлайша топтастыруымыздыѕ себебі – таза тїбір
топонимдер тек ќана лексика-семантикалыќ тəсілмен жасалады (м.:
Адыр, Айдын, Орман, Бет т.б.), ал ќосымшалы бірнегізді топонимдерді
топоним етіп тўрєан оныѕ ќосымшалары, яєни синтетикалыќ тəсіл
(Ерменді, Күркілдек, Бұрған, Көлдер т.б.). Соѕєы топты синтетикасемантикалыќ тəсілмен жасалєан атаулардан бґлек алып ќарауєа болмайды.
Кїрделі топонимдердіѕ (əсіресе бірігу тəсілімен жасалєан) ќосымшалы
тїрлерін де синтетика-семантикалыќ жолмен туындаєан топонимдерден ажыратуєа келмейді (Тұздыбастау, Ақтікенді, Қайраңкөл, Ақсораң,
Құланөтпес т.б.). Ал ќосымшасыз біріккен атаулар сґзсіз аналитикасемантикалыќ тəсілмен жасалєан топонимдерге (4 тарау) жатќызылады
(Жаңаарқа, Жуантөбе, Салқыншоқы, Аралсор, Апанқақ т.б.).
«Сґйтіп, сґздерді біріктіру, тіркестіру, ќосарлау (сґзжасамєа
ќатысты) жеке-жеке сґзжасам їлгілері болып табылады» [137;279].
Топонимжасамныѕ аналитика - семантикалыќ тəсілмен пайда болатын
туынды топонимдерініѕ ішінде біріккен жер-су аттары ќомаќты орын
алады. Кіріккен, тіркесіп, ќосарланып, ќысќарып жасалєан атаулар да
кездеседі, біраќ олар мардымсыз.
Ќазаќ тіліндегі сґзжасам саласын ќалыптастырушылардыѕ бірі
Н.Оралбаева туынды жалќы есімдерді туынды сґздерден бґліп-жармай
бірге ќарайды: екіталай, Екібастўз, бесжылдыќ, Бесарыќ т.б. [3;254].
Сґзжасамды атау теориясы тўрєысынан ќарайтын А.Салќынбай да
олардыѕ арасына шекара ќоймайды: «екі себепші негізден ќўралып,
кісі есімдерін, жер-су атауларын таѕбалайтын туынды сөздер: Нўржан,
Нўрсўлтан, Нўрболат, Нўргїл, Нўрсўлу, Сарыарќа, Жетісу, Жезќазєан,
Сарыґзек, Екібастўз, Сарыаєаш, Ќызылорда, Ордабасы т.б.» [1;250]. Ендеше сґзжасамдаєы секілді топонимжасамда да аналитика-семантикалыќ
тəсіл арќылы туынды топонимдер жасалады жəне біздіѕ маќсатымыз –
ол топонимдердіѕ типтік їлгілерін аныќтау.
4.2 Сын есім + зат есім үлгісімен жасалған біріккен топонимдер
Сын есім + зат есім їлгісі бойынша сґздердіѕ бірігуі сґзжасамныѕ
ґзінде еѕ ґнімді тəсіл болып саналса, топонимжасамда да мўндай
лексикалыќ бірліктердіѕ їлес салмаєы басым. Мўнда екі немесе одан да
кґп тїбірлердіѕ бірігуі арќылы маєынасы да, тўлєасы да біртўтас туынды
атау пайда болады жəне оныѕ маєынасы ќўрамындаєы компоненттерініѕ
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маєынасы арќылы уəжделеді. Мысалы, Аќжар < аќ +жар «топыраєы аќ
тїсті жар».
Сын есім + зат есім їлгісі анықтауыш + ГТ макроїлгісініѕ ќўрамына
енетіні тїсінікті:

Ⱥɧɵԕɬɚɭɵɲ + ɬɟɪɦɢɧ

ɫɵɧ ɟɫɿɦ+ ɡɚɬ ɟɫɿɦ

ɡɚɬ ɟɫɿɦ + ɡɚɬ ɟɫɿɦ

ɫɚɧ ɟɫɿɦ + ɡɚɬ ɟɫɿɦ

Аныќтауыш + термин макромоделі де, оєан жататын сын есім +
зат есім їлгісі де тїркі тілдерінде жер-су атын жасауєа аса ќолайлы,
сол себепті аса ґнімді болып келеді. В.Н.Попова мўндай ќўрылымныѕ
ќосымшалы (славяндыќ) ќўрылымнан əлдеќайда ыѕєайлы екенін, денотат туралы хабар беруге мїмкіншілігі мол екенін атап кґрсетеді [124;
9]. Шынында да географиялыќ нысанныѕ ерекше бір белгісін екшеп
алып, сол арќылы ат беруде таптырмайтын тəсіл. Мысалы, Ащытақыр,
Жіңішкеқұм, Дөңгелектоғай, Ескіжұрт, Шоққамыс топонимдерініѕ
бірінші сыѕарлары (ащы, жіѕішке, дґѕгелек, ескі, шоќ) екінші сыѕарыныѕ
(денотаттыѕ) кґзге тїсер ерекше бір белгісін тап басып айќындап,
атаудыѕ семантикасын толыќтырып тўр. Тақыр деген апеллятив-атаудыѕ
маєынасы Ащытақырдың маєынасынан əлдеќайда жўтаѕ екенін байќау
ќиын емес.
Ќорыта келгенде, сын есім + зат есім їлгісімен жасалєан
топонимдердіѕ бірінші сыѕары топонимжасамда ерекше маѕызды
(екінші сыѕарыныѕ негізгі екенін жоќќа шыєармаймыз) міндет
атќаратынын атап ґту керек. Оныѕ себебі екінші (негізгі) компонент
географиялыќ термин, зат есім, заттанєан басќа сґз таптары болып
келеді де, географиялыќ нысанды жай єана атайды, ал бірінші сыѕар ол
нысанныѕ ерекше белгісін белгілеп, ол нысанды басќалардан ажыратады, ґзіндік тип ќўрайды. Мысалы:

ɬɚɭ
ɬԧɛɟ
ɲɨԕɵ
Соєан байланысты сын есім + зат есім їлгісі бойынша жасалєан
біріккен топонимдердіѕ алєашќы компонентіне (сын есім) тəн ґзіндік
ерекшеліктеріне ќарай бірнеше микромодельдерге бґліп ќараймыз. Ол
микромодельдер сын есімніѕ тїрлеріне – тїр-тїске, сапасына, кґлеміне
– байланысты туындайды.
ɋɚɥԕɵɧ
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4.2.1 Түр-түс мəнді сын есім + зат есім үлгісімен жасалған біріккен
топонимдер
Тїр-тїсті білдіретін сын есімдер (негізінен сапалыќ сын есімдер) жерсу аттарын жасауєа белсене ќатысады. Тїр-тїске байланысты туындаєан
топонимдер туралы аз жазылєан жоќ. Олардыѕ кґпмаєыналыєы да
жан-жаќты талданєан. Мəселен, тілші-єалым К.К.Юдахин ґз сґздігінде
ќырєыз тіліндегі қара сґзініѕ он алты тїрлі, қызыл сґзініѕ жеті тїрлі
маєынасын келтіреді [143; 230 - 345]. Алайда еѕ негізгі, еѕ бірінші
маєынасы – тїр-тїсті білдіруі де, ќалєандары соныѕ негізінен тарайтын
ауыспалы маєыналар болып табылады. Ґйткені адамзат дїниені тани
бастаєаннан-аќ тїр-тїсті ажырата білген (психолог-єалымдардыѕ айтуынша еѕ алдымен аќ пен ќара тїсті ажыратќан).
Топонимжасамда сын есімніѕ жиі кездесетіні екі тїрлі жаєдайєа
байланысты: біріншісі, сын есімдер жеке тўрєанда толыќ маєына бере
алмайтындыќтан, міндетті тїрде келесі бір сґзге тіркесуге бейім тўрады
(кґбінесе, зат есімге тіркеседі); екіншісі, географиялыќ нысандарды бірбірінен ажыратуда олардыѕ тїр-тїсі ерекше белгі ретінде жиі таѕдап
алынады.
1) «Ақ» сын есімі + зат есім
«Ақ ќара сґзініѕ антонимі болєандыќтан, олардыѕ маєынасы бір
ґлшемде грамматикалыќ, семантикалыќ сипатќа ие. Ќазаќ тілініѕ
тїсіндірме сґздігінде ақ сґзіне ќардыѕ, сїттіѕ, бордыѕ тїсіндей (ќараєа
ќарама-ќарсы) деп аныќтама береді. Бўл – оныѕ негізгі маєынасы»
[106;130]. Тілдіѕ дамуы барысында ақ сґзініѕ басќа маєыналары пайда болды, біраќ заттыѕ тїсін білдіріп, ќара сґзіне антоним ретінде
ќолданылуы ґз артыќшылыєын жойєан жоќ. Топонимжасамда да осы,
негізгі маєынасы, молынан ќатысып отырады.
Біз аќ сын есімі + зат есім їлгісімен жасалєан атауларды неєўрлым
толыќ келтіреміз, ґйткені жаѕа атау жасау їшін, алдыѕєы їлгілерді
соєўрлым кеѕінен алып ќарау керек.
Ќазаќстанда бїгінгі кїні ќолданыста жїрген ақ сын есімі арќылы
жасалєан топонимдердіѕ негізгі їлгілері мыналар:
Аќ + айдар (е.м. Ќостанай обл., Аманкелді ауд.)
Аќ + арал (е.м. ШЌО, Зайсан ауд.)
Аќ + арық (е.м. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Аќ + атан (е.м. БЌО, Шыѕєырлау ауд.)
Аќ + атан + сор (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аќ + база (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аќ + бақай (е.м. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Аќ + балаған (ќоныс. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
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Аќ + балық (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
Аќ + балшық (кґл. Павлодар обл., Павлодар ќ.ə.)
Аќ + бас (батпаќ. Павлодар обл., Железинск ауд.)
Аќ + бас + тау (тау, 491 м. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Аќ + бас + төбе (тау, 104 м. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Аќ + бауыр (ќыстау. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Аќ + бейіт (ќорым. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Аќ + бел (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аќ + бет (дґѕ. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
Аќ + бидайық (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аќ + биік (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аќ + бұлақ (жўрт. СЌО, Айыртау ауд.)
Аќ + дала +сор (кґл.Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Аќ + діңгек (е.м.ШЌО, Жарма ауд.)
Аќ + жазық (е.м. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Аќ + жайлау (жайлау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аќ + жайық (ґзен. Атырау обл., Махамбет ауд.)
Аќ + жар (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Аќ + жарық (ґзен. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Аќ + ирек (ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
Аќ + ит (жўрт. Павлодар обл., Май ауд.)
Аќ + иық (е.м. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Аќ + иін (е.м. ШЌО, Їржар ауд.)
Аќ + келін (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аќ + көл (е.м. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Аќ + кент (е.м. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Аќ + кермен (е.м.Жамбыл обл., Мерке ауд.)
Аќ + қабақ (ќыстау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Аќ + қайың (е.м. ШЌО, Зайсан ауд.)
Аќ + қақ (ќоныс. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Аќ + қасық (тау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Аќ + қойын (тоєай. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Аќ + қолқа (е.м. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Аќ + қолтық (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
Аќ + қора (ґзен. Ќараєанды обл., Бўќар жырау ауд.)
Аќ + қошқар + адыр (тау. Ќостанай обл., Аманкелді ауд.)
Аќ + қу (е.м. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Аќ + қу + бет (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Аќ + қия (е.м. Жамбыл обл., Байзаќ ауд.)
Аќ + қияқ (е.м. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Аќ + құдық (бўлаќ. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
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Аќ + құлақ (е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Аќ + құм (кґне ќала. Жамбыл обл., Жамбыл ауд.)
Аќ + қыр (е.м. Ќызылода обл., Жалаєаш ауд.)
Аќ + қыстау (е.м. Атырау обл., Исатай ауд.)
Аќ + мал (ќыстау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Аќ + малай + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Аќ + мамық (тўзды кґл. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Аќ + мектеп (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Аќ + мешіт (тау, 290 м. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Аќ + мола (шоќы. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Аќ + оба (е.м. БЌО, Жəнібек ауд.)
Аќ + ой (е.м. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Аќ + ой + көл (кґл. СЌО, М.Жўмабаев ауд.)
Аќ + орпа (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Аќ + өгіз (ќоныс. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
Аќ + өзек (е.м. Алматы обл., Ќапшаєай ќ.ə.)
Аќ + сай (ґзен. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Аќ + сан (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аќ + сарай (е.м. Павлодар обл., Май ауд.)
Аќ + сексеуіл (тоєай. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Аќ + сеңгір (е.м. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Аќ + сирақ (е.м. Ќостанай обл., Меѕдіќара ауд.)
Аќ + сор (кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Аќ + су (ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Аќ + суат (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Аќ + су + бас (тау. 3305 м. ШЌО, Кїршім ауд.)
Аќ + сїмбе (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
Аќ + сұңқар (жер телімі. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Аќ + тайынша (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Аќ + тақыр (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
Аќ + там (е.м. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Аќ + тас (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аќ + тау (тау. 325 м. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Аќ + тау + тас (е.м. Жамбыл обл., Талас ауд.)
Аќ + төбе (ќала. Аќтґбе обл., Аќтґбе ќ.ə.)
Аќ + төбе + сор (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Аќ + тоғай (е.м. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Аќ + тоған (е.м. Жамбыл обл., Мерке ауд.)
Аќ + томар (кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Аќ + томпақ (шабындыќ. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Аќ + топырақ (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
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Аќ + түбек (кґл. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Аќ + түйе + сор (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Аќ + түйе + шілік (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Аќ + тұмсық (е.м. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Аќ + үй (жайлау. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Аќ + шағыл (тау, 684 м. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Аќ + шат + айрық (ґзен. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Аќ + шəулі (тау, 1618 м. ШЌО, Їржар ауд.)
Аќ + шелек (ќорым. Павлодар обл., Май ауд.)

10-сурет. Ақсу өзені (Катонқарағай ауданы)
Аќ + ши (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
Аќ + шоқы (тау, 973 м. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Аќ + шұқыр (е.м. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ақ сапалыќ сын есімі мен зат есім сґздердіѕ бірігуінен жасалєан
топонимдердіѕ мол кездесуініѕ мынадай себептері айќындалады: 1) Ақ
жəне қара сын есімдерініѕ, адамзат алєаш меѕгерген тїстері болєандыќтан,
ўзаќ даму тарихы бар. Соєан орай жер-су аттарыныѕ саны да баршылыќ,
сапасы да алуан тїрлі болып келеді. 2) Атауды географиялыќ нысанмен
салыстыра ќараєанда, аќ тїсініѕ реѕктері (аќшыл, сўр, боз т.б.) кґбінесе
ажыратылмай, жалпы «аќ» деген сын есіммен атала беретіні байќалады.
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3) Ќазаќстан жерінде аќ ќарлы таулардыѕ кездесуі жəне əсіресе, аќ
тїсті сортаѕ жерлердіѕ басым болып келуі əсер етеді.
Ақ сын есімі жер-су аттарын жасауда негізінен ґзініѕ тура маєынасымен
ќатысатыны ешќандай кїмəн туєызбаса керек. Кейбір єалымдардыѕ
əлдебір баєытты, бір нəрсеніѕ мол екенін білдіреді деген пікірлері ќазаќ
топонимдері бойынша расталмай отыр. Кґшпелі халыќтардыѕ табиєатты
бўрмаламай наќты баєалап, ат беретін шыншыл, салауатты дїниетанымы
маєынасы бўлдыр, тўлєасы кїмəнді атауларды ќолдануєа жол бермеген. Ақсу гидронимініѕ алєашќы сыѕары ақ «аєынды», «аєып жатќан»
маєынасын береді деген пікір де ґзін-ґзі аќтай алмады. Ґйткені Аќсу аталатын ґзендер биік таудан басталып, аєынды болатыны рас, біраќ атауєа
себеп болєан уəж – ґзен суыныѕ тастарєа соєылып, аќ кґбіктеніп аєуы.
Профессор Т.Жанўзаќ Аќсу атауы «судыѕ, ґзенніѕ аќ ботала боп аќќан
тїсіне байланысты» деп дəл тауып айтќан [25;29].

11- сурет. Ақсу өзені (Алматы облысы)
Ал Ақ Қалғұты, Ақ Қаба гидронимдерініѕ суы аќ балшыќпен лайланып аєатындыќтан, мґлдір сулы Қара Қалғұты, Қара Қаба салаларына
антонимдік мəнде пайда болєан. Мўндай атаулар тіркесті топонимдер
тобында жеке ќаралады. Алайда Аќсу мен Аќ Ќаба гидронимдерініѕ
ќўрамындаєы ақ сын есімі бір емес екенін айта кету керек: біріншісі
судыѕ аќ кґбіктене аєуын білдірсе, екіншісі судыѕ айран тїстес лайлы
екенін білдіреді. Топонимжасамда ақ сын есімініѕ осындай тїрлі, болмашы реѕктерін, ерекшеліктерін ажырата білген жґн.
Аќ сын есімі + зат есім їлгісімен жасалєан біріккен топонимдерініѕ
екінші, негізгі, сыѕарлары да назар аударуєа тўрарлыќ. Бўлардыѕ басым
бґлігі – географиялыќ терминдер (кґл, ќаќ, ќўм, ґзен, сай, т.б.) жəне
жан-жануар аттары (атан, ит, ќошќар, ґгіз, тайынша, т.б.), ґсімдік аттары
(бидайыќ, ќайыѕ, сексеуіл, ши т.б.), басќа да кез келген зат есімдер (ќасыќ,
125

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

мектеп, мамыќ, келін, діѕгек т.б.) бола береді. Олардыѕ ќўрамында кґне
тїркі тіліндегі кермен «ќамал, ќала» (Аќкермен) сґзінен бастап, кейін
кірген школа, флот сґздеріне дейін (Аќшкол, Аќфлот) кездеседі.
Біріккен атаулардыѕ екінші сыѕары кез келген сґзден бола береді
дегенде, олар шексіз деген ўєым тумау керек. Ќандай бай тіл болса да
шектеулі. Атаќты єалым Э.Сепир: «Бірде - бір тіл əрбір наќты идеяны немесе наќты элементті жеке-жеке сґзбен білдіре алмаќ емес. Тəжірибеніѕ
наќтылыєы шексіз, ал еѕ бай тіл ќорыныѕ ґзі ќатаѕ шектелген», - дейді
[144;65]. Сондыќтан жер-суєа ат ќойєан бізге беймəлім ата-бабаларымыз
екі тїбірмен єана шектелмей, їш, тґрт тїбірді біріктіруге мəжбїр болєан:
Аќ + атан +сор, Аќ + бас + тау, Аќ + ќошќар + адыр т.б. Мўндаєы (Аќ +
бас) + тау оронимі мен Аќ + бастау гидронимін шатастыруєа болмайды.
Екінші (басыѕќы) сыѕар сґздері бірді-екілі кґне, кірме, диалектілері
болмаса, негізінен ќазаќ тілінде маєыналары ашыќ болып келеді. Олардыѕ
біразына їшінші тарауда семантикалыќ талдаулар жасалєан. Сондыќтан
оларєа тоќталмаймыз, бізге топонимжасам тўрєысынан келу маѕызды.
Ќазаќ тіл білімінде біріккен сґздерге кґп мəн беріледі де, кіріккен жəне
тіркескен сґздер елеусіз ќала береді. Себебі соѕєы екеуініѕ тілімізде аса кґп
еместігіне байланысты болса керек. Оныѕ їстіне кіріккен сґздер тілдіѕ кґне
ќўбылысына жататындыќтан сирек кездесетін болса, тіркесті зат есімдерді
сґз тіркесінен ажырату, емлесін ќалыптастыру əлі жолєа ќойылєан жоќ.
Топонимжасамда біз кіріккен жəне тіркесті атауларды (олар да
аналитикалыќ тəсілге жатќанымен) жеке-жеке ќарастырмай, біріккен
топонимдерге ќосып жіберуіміздіѕ себебі де осыдан туындаєан еді.
Топожїйемізде кіріккен кїрделі топонимдер жеке тарауша ашуєа аздыќ
етеді (Ґзгент, Тотўя < Тоты ўя, Сарадыр т.б.).
Тіркесті кїрделі атауларды жеке алып ќарастырмауымыздыѕ да екі
їлкен себебі бар:
-Тіркесті атаулардыѕ біріккен топонимдерге ќараєанда анаєўрлым аз
жасалуы.
-Біріккен атаулармен бір тірек сыѕар арќылы жасалып тўрєандыќтан,
оларды бґлудіѕ мəні жоќтыєы. М.: Аяќарал, Аяќкґл, Аяќ Ќарасай, Аяќ
Шалќар т.б.
Сондыќтан кездескен тіркесті кїрделі атаулар їлгілері сол типте,
біріккен атаулардан соѕ беріліп отырады.
Аќ Берел (ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд. Ресми атау, ел Ақбұлқақ ґзені
деп атайды)
Аќ Қаба (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
Аќ Қайрақты (ґзен. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Аќ Қалғұты (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
Аќ Уба (ґзен. ШЌО, Риддер ќ.ə.)
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2) «Ала» сын есімі + зат есім
Ала сапалыќ сын есімі «аќ жəне басќа тїстердіѕ араласып келген тїрі
екені мəлім (ЌЌТС, 1т, 178). Ала сапалыќ сын есімініѕ алуан тїрлі ауыспалы маєынасы болєанмен, жер-су атын жасарда їнемі дерлік ґзініѕ
тїр-тїсті білдіру маєынасында жўмсалады. Ақ сапалыќ сын есімі сияќты
бірінші позицияда келіп, аныќтауыш + термин їлгісімен біріккен топонимдер жасайды:
Ала + айғыр (ќыстау. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд)
Ала + айғыр + сай (ќыстау. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ала + ат (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ала + ат + қашар (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Ала + аяқ (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ала + байтал (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ала + бас (е.м. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ала + бас + көл (кґл. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Ала + бас + шоқы (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ала + бидайық (ќыстау. Ќостанай обл. Амангелді ауд.)
Ала + бие (бейіт. Атырау обл., Ќызылќрєа ауд.)
Ала + бота (е.м. СЌО, Тайынша ауд.)
Ала + бұға (ґзен. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ала + бұғы (ќоныс. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Ала + жиде (тж.ст. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Ала + көл (кґл. Алматы обл. Жəне ШЌО)
Ала + қамыс (кґл. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Ала + қозы (е.м.Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ала + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ала + месек (жўрт. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Ала + мұрын (ќоныс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Ала + сиыр (бўлаќ. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ала + сор (кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Ала + тай (ќыстау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Ала + тау (тау, 6995м. Алматы обл.)
Ала + төбе (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Ала + шен (тау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Тізімнен кґрініп тўрєандай, ала сын есімі арќылы аналитикасемантикалыќ тəсілмен жасалєан топонимдер їлгісі кґп емес. Оныѕ басты себебі сын есімніѕ ґзініѕ жеке тўрєанда денотаты жоќ болса, бірнеше
тїстен бірігіп келетін ала сапалыќ сыны есімі одан əрі бґлшектеніп
кетеді: ќара ала, ќызыл ала, сары ала, т.б. Сонымен бірге ала тїсті табиєи
нысандар да аз кездеседі. Кейбір басы ќарлы таулар, тўздыѕ əсерінен алаќўла болып жататын кґл, сорлар болмаса (Алатау, Алакґл, Аласор). Зоо127
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топонимдер ішінен жылќы малыныѕ ала тїсі сирек кездесіп, кґзге ўрып
тўратындыќтан, жиі ќолданыс тапќан (Алаайєыр, Алаат, Алабие).
Бўл їлгілердіѕ ішінде їш негізден біріккен атаулар да бар: (Ала + айєыр)
+ сай, (Ала+бас) + кґл, (Ала+бас) + шоќы. Їшнегізді топонимдердіѕ
алдыѕєы екеуін жаќшаєа алудаєы себеп – олар тўтас аныќтауыш ќўрап,
маєына жаєынан терминдерден бґлек айтылады (Алайєыр - сай, Алабас
- кґл, Алабас - шоќы). В.А.Никонов, О.Т.Молчановалар мўндай кїрделі
атауларды шартты тїрде єана їшнегізді деп табады: «Тўлєасы жаєынан
їш негізді болєанымен, мазмўны жаєынан, сґз жоќ, екінегізді» [96;122].
Топтамада екінші сыѕарыныѕ маєынасы тїсініксіз екі-аќ атау кездеседі
(олар атау жасау кезінде, əрине, маєыналы болєан). Аламесек топонимін
«Жеріѕніѕ аты – еліѕніѕ хаты» атты энциклопедиялыќ аныќтамалыќтыѕ
авторлары «аламасақ (ґсімдік) сґзініѕ бўрмаланєан тўлєасы болса керек» дейді [145;529]. Біздіѕ ойымызша, не жергілікті жерге тəн сґз, не
ор. песок «ќўм» сґзінен жасалєан. Алапесок > Алапесек>Аламесек.
Екінші тїсініксіз атау – Алашен. Мўндаєы шен парсы. sen «ќўм» сґзінен
жасалып, Алашен «алаќўм» маєынасын беріп тўрєан тəрізді [111;434].
3) «Боз» сапалыќ сын есімі + зат есім
Боз сын есімініѕ негізгі маєынасы «аќшыл ќылаѕ тїс» екені белгілі
(ЌТТС, 2т, 321). Боз сын есімініѕ негізгі маєынасынан басќа, жер-су
атына ќатысты боз «ќўрєаќ сор жер» жəне «астыќ тўќымдас кґпжылдыќ
ґсімдік» мəндері бар (сонда). Сапалыќ сын есімдердіѕ семантикасын арнайы зерттеген Ə.Аќкґзов тілімізде кер, торы, боз сияќты тїс
атауларыныѕ бўрын жиі ќолданылєанын, кейін ќолдану аясыныѕ
тарылєанын айтады [106;65]. Топонимжасам процесінде бўл тїс атауларын молынан пайдалануєа болады:
Боз + ай (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Боз + айғыр (тау.Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Боз + айғыр + құм (ќўм. ШЌО, Зайсан ауд.)
Боз + алаң (е.м. Павлодар обл, Шарбаќты ауд.)
Боз + анай (ќўм. Атырау обл., Исатай обл.)
Боз + арал (ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
Боз + арық (е.м. ОЌО, Шымкент ќ.ə.)
Боз + ащы (тїбек. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Боз + бел (тау.Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Боз + бие (ќыстау. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
Боз + бұлақ (асу. Жамбыл обл., Т.Рысќўлов ауд.)
Боз + бұтақ (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Боз + дала (тж. бекеті. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
Боз + дым (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
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Боз + жал (шоќы. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Боз + жусан (ќоныс. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Боз + көл (е.м. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Боз + қақ (ґзен. Ќараєанды обл., Ќаражал ќ.ə.)
Боз + қараған (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
Боз + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Боз + мəстек (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
Боз + мойнақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Боз + оба (е.м. БЌО, Казталовка ауд.)
Боз + ой (е.м. ОЌО, Шардара ауд.)
Боз + су (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Боз + тал (е.м. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Боз + тоған (е.м. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Боз + төбе (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Боз + тұмсық (е.м. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Боз + үйген (ќоныс. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Боз + інген (е.м. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Біріккен атаулардыѕ атрибуттыќ позицияда тўрєан боз сыѕары
географиялыќ нысандардыѕ тїр-тїсін білдірумен шектелген. Оныѕ ауыспалы маєынада ќолданылмауы нысандардыѕ табиєи наќтылыєына байланысты болса керек. Мўнда кґпнегізді атаулардан Боз + айєыр + ќўм
топонимі єана кездеседі.
Їлгілер ішінен маєынасын талдай кетуді ќажет ететіндері мыналар:
Бозай – жоєарыда аты аталєан энциклопедиялыќ аныќтамалыќта
антропоним ретінде аталып ґтеді. Алайда Ќазаќстанныѕ əр аймаєында
бірнеше рет кездесетін Бозай топонимі кісі атынан ќойылмаєанын
айєаќтайды. Ґйткені əр облыста Бозай атты кісі ґмір сїріп, олардыѕ
есімдері бірдей жер-суєа берілуі мїмкін емес.
Ай, Бозай атаулары кґбінесе гидроним ретінде кґрініс беретіндіктен,
Эвенкі тіліндегі ай «батпаќ», «шалшыќ» маєынасынан шыєып, «лай су»
мəнін беретін сияќты [46;40].
Бозанай – бірікен атауыныѕ екінші сыѕары анай Жеменей
гидронимінде жіѕішке нўсќасында кездеседі. Бўл атаулардаєы анай /еней
сыѕарлары тїркі. ан «ўра, шўѕќыр», ќўмыќ. анак «їѕгір», бурят., эвенк.
анга «ауыз», «шатќал», моѕєол. анаг «жўмыршаќша їѕгір», ан «жарыќ»,
«сызат», ќаз. аѕєар сґздерімен байланысты болуы мїмкін. Ґйткені Жеменей ґзені тауды жарып аєып шыєады да Зайсан кґліне ќўяды. Ал Бозанай ќўмы шўѕќыр, ўра жерде орналасќан болуы керек.
Боздым – «бозєыл тїсті дымќыл, сулы жер» маєынасында тўр. Ќўдыќ
осындай суы жер бетіне жаќын жерден ќазылатыны мəлім.
Бозүйген - «боз тїсті їйілген, оба жер» мəнін береді.
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4) «Баран», «барша», «баршын» сын есімдері + зат есім
1) Баран сын есімі ќазаќ тілінде «жылќыныѕ тїсі; ќара ќоѕыр, ќара
кер» (ЌТТС, 2т, 100) маєынасын берсе, моѕєол тілінде бараа / бараан
«ќара ќоѕыр, ќара кер тїс (ґѕ)» мəнінде ќолданылады [77;66.67]. Топонимжасамда осы маєына ґзгермей, «ќара, ќара ќоѕыр, ќара кер» тїсті
географиялыќ нысандарды атайды:
Баран + көл (е.м. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Баран + шоқы (тау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Баран сапалыќ сын есімі бўрынєы заманда жиі ќолданылєанмен,
ќазір ќолданыстан шыќты десе де болады. Жер-су аттарынан Баранкґл,
Бараншоќы їлгілері єана саќталып ќалєаны аныќталып отыр. Тілдіѕ
ќорын азайтып алмас їшін, мўндай кґнерген сґздерді ќайта жаѕєыртып
отыру ќажет. Жоғалып бара жатқан сөздерді өмірге қайтарудың бір
жолы оларды алдымен жалқы есімдерге енгізу болып табылады.
2) Барша сын есімі лексика-семантикалыќ тəсіл арќылы жасалєан
тїбір топонимдер арасында (3-тарау) жеке ќаралєан еді. Онда барша
сґзі иран. порча/парча «алтын не кїміс жіппен жолаќталєан жібек мата»
(Е.Н.Шипованыѕ сґздігінен) сґзінен шыєатыны айтылєан. Жолаќтары
бар матаныѕ аты «жолаќты, тарєыл, шўбар» мəндерін беретін барша сын
есіміне айналып кетуі тілдегі бар ќўбылыс. Оныѕ ґзі жер-су аттарында
жəне баршатышқан деген зоонимде єана саќталып отыр:
Барша + биік + көл (кґл. Ќостанай обл., Федоров ауд.)
Барша + құм (ќўм. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Барша + тас (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
Барша + тікен (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Мўндаєы барша аныќтауышы географиялыќ нысанныѕ аќ жолаќтары
бар екенін немесе жолаќтана орналасќанын білдіреді (ала, ала шўбар
тїсті айќындайды).
3) Баршын сапалыќ сын есімі барша < ир. парча сґзінен шыєатыны
дəлелденген (3-тарауды ќараѕыз). Ґйткені баршын сґзіне ЌТТС-та
«жолаќты жібек мата» мəніндегі зат есім деген аныќтама беріледі (2т,
108). Ол, ґз кезегінде, зат есімдермен тіркесу барысында, адъективтеніп
(сынданып), аныќтауыштыќ ќатынаста жўмсала бастаєан (м.:баршын
бїркіт). Гүлбаршын тўлєасында антропонимде, баршынгүл тўлєасында
фитонимде саќталєан. Жер-су аттарында сирек кездеседі (ала, шўбар нысандарды атайды):
Баршын + кент (ескі ќала. Ќызылорда обл).
5) «Бурыл» сын есімі + зат есім
Бурыл сын есіміне «аќ пен кґк немесе ќара араласќан тїс (мал
жґнінде)» деген тїсініктеме беріледі (ЌТТС, 2т, 459). Бурылдыѕ басќа
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тїстерін наќтылай тїсу їшін, аќ бурыл, ќара бурыл, кґк бурыл сияќты
тїрлері ќолданылады. Əуелде жылќы малыныѕ тїсіне байланысты пайда
болып, кейін басќа нысаналарєа да тарай бастаєан сыѕайлы.
Жер-су атын жасарда, жылќы малына ўќсатудан туєандарынан
басќалары, тікелей бурыл тїсті табиєи нысандарды белгілейді:
Бурыл + ат (тўзды кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Бурыл + байтал (тж. бекеті. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Бурыл + көл (тўзды кґл. СЌО, Тайынша ауд.)
Бурыл + сай (ќоныс. Алматы обл., Кеген ауд.)
Бурыл + тоғай (е.м. Ќытай жерінде, Ќара Ертіс)
Бурыл + төбе (жота.Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Бурыл + шоқы (тау. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
6) «Жирен» сын есімі + зат есім
Жирен сын есімі, еѕ алдымен, жылќы малыныѕ «ќызєылт сары»
(ЌТТС, 4т, 128), «ќызылєа жаќын» (Ə.Аќкґзов, 2005, 147) тїсіне байланысты ќолданылады.
Топонимжасамда табиєи нысанныѕ ќызыл, ќызєылт тїстерін атап
кґрсетеді жəне жирен (жайран) киіктері мекендеген жерді меѕзеуі де
мїмкін.
Жирен + айғыр (ґзен. Алматы обл., Іле ауд.)
Жирен + байтал + қуыс (тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
Жирен + көл (батпаќ. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Жирен + қопа (е.м. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Жирен + сақал (тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
7) «Кер (кері)» сын есімі + зат есім
Кер сын есімі «ќўла мен торыныѕ аралыєындаєы малдыѕ тїсі»
(ЌТТС, 4т, 626) маєынасын беретіндігі баршаєа мəлім, алайда «кер сґзі
де ќызєылт-ќара тїсті белгілеу їшін ќолданылады» (Ə.Аќкґзов, 2005,
125) деген пікір дўрыс емес. Жылќы малына тəн болып келетін кер сын
есімі жеке де (кер ат), тіркесіп те (ќарагер, ќўлагер) айтыла береді.
Кер сапалыќ сын есімі сирек болса да жер-су аттарын жасауєа
ќатысады жəне географиялыќ нысанныѕ аќшыл ќоѕыр, сарєыш тїстерін
белгілейді.
Кер + жабағы (жайлау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Кер + бұлақ (ґзен. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Кер + шоқы (тау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Мўндаєы Кержабаєы жайлауын «Жеріѕніѕ аты – еліѕніѕ хаты» атты
аныќтамалыќта «Ќызылќараєай жотасыныѕ оѕтїстігінде, Бўќтырма
ґзенініѕ аѕєарында, Катонќараєай ауданында» деп кґрсетеді [145;762].
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Ал Катонќараєайда Ќызылќараєай оронимі (тау аты) ґмірі болєан емес,
авторлардыѕ ќай тауды айтып отырєаны белгісіз. Егер олар Листвяга
тау жотасын меѕзеп отырса, онда оныѕ ќазаќша аты ежелден Ќоѕыржон
екені əмбеге аян.
8) «Көк» сын есімі + зат есім
Көк сапалыќ сын есімі кґне тїркі жазба ескерткіштерінен
байќалатындай, ежелден тїрік елініѕ сїйікті тїсі болып есептеледі (кґк
теѕрі, кґк тїрік, кґк бґрі концептілері). Номадтар їшін көк сґзі шынымен ќасиетті болатын себебі: кґк – аспан, кґк – кґктем, кґк – жаз, мал
тойынатын кез. Мал тойынса, кґшпелілер де тойынатын кез. Сондыќтан
ќазаќ топонимиясында көк сын есімі арќылы жасалєан біріккен атаулар
біршама мол кездеседі.
Кґк сын есімі арќылы аналитикалыќ жолмен жасалєан топонимдердіѕ
ґзіндік ареалы бар. Мəселен, жазы ерте шыєып, ўзаќ болатын Алматы облысында кґк сапалыќ сын есімі + зат есім їлгісімен жасалєан топонимдер басќа облыстарєа ќараєанда əлдеќайда кґп кездеседі. Сары сын есімі
ўзаќ мерзім бойы сарєайып жататын далалы аймаќтарда жиі ўшырасады.
Бўныѕ ґзі «тїр-тїске байланысты атаулар жыл мезгілдеріне тікелей
тəуелді» деген біздіѕ бўрынєы еѕбектерімізде айтылєан пікірімізді
дəлелдей тїседі [53;36].
Топонимжасамда көк сапалыќ сын есімі əр тїрлі табиєи нысан атауларымен бірігіп, олардыѕ кґк, кґкшіл, ќара кґк, аспан кґк, кейде жасыл
тїстерін білдіреді. Ќазаќ ґсімдіктіѕ жасыл тїсін көк деп атай береді. Бўл
жасыл мен кґк тїстердіѕ кейін ажыратылєанын кґрсетеді. Моѕєол тілінде
екі тїсті де хөх деп атайтыны бар жəне хөхе «жасыл» тўлєасында бірігеді
(хохедаваа > Кґкідаба). Осы нўсќадан біріккен їлгілер де тілімізде орын
алєан Кґкебел, Кґкетау.
Кґк + адыр (ґзен. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Кґк + айғыр (кґл. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
Кґк + айдын + көл (ќоныс. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Кґк + айыл (ќыстау. БЌО, Сырым ауд.)
Кґк + арал (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
Кґк + арна (е.м. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Кґк + арық (е.м. Жамбыл обл. Тўрар Рысќўлов ауд.)
Кґк + аша (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
Кґк + ащы (ќоныс. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Кґк + байтал (ґзен. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Кґк + бастау (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Кґк + бел (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Кґке + бел (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
132

Аналитика-семантикалық тəсіл арқылы жасалған топонимдердің
типтік модельдері

Кґк + бел + су (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Кґк + бие (батпаќ. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Кґк + бие + сай (алќап. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Кґк + бөлтек (е.м. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
Кґк + бұлақ (е.м. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Кґк + дала (е.м. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Кґк + домбақ (тґбешік. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Кґк + дөнен (е.м. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Кґк + дөңгелек (ќыстау. Ќараєанды обл., Бўќар жырау ауд.)
Кґк + ел [Кґгел] (тау, 116 м. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Кґк + емен + сор (кґл. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Кґк + еспе (тґбе, 472 м. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Кґк + жазық (е.м. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Кґк + жайдақ (е.м. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Кґк + жайлау (ќоныс. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Кґк + жайық (е.м. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Кґк + жал (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Кґк + жар (е.м. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Кґк + жартас (ќыстау. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Кґк + жиде (е.м. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Кґк + жиек (тґбе. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Кґк + жол (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Кґк + жота (е.м. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Кґк + жұп (тау. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Кґк + жыра (е.м. ШЌО, Зайсан ауд.)
Кґк + ирек (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Кґк + ит + көл (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Кґк + иірім (ґзен. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Кґк + иірім + сай (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Кґк + кезең (тау. 2367 м. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Кґк + кемер (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Кґк + көз (ќыстау. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Кґк + көл (кґл. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Кґк + қабақ (ќыстау. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Кґк + қайнар (е.м. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Кґк + қайың + томар (ќоныс. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Кґк + қақ + сор (ќоныс. Атырау обл., Исатай ауд.)
Кґк + қамыс (е.м. БЌО, Бґкей Орда ауд.)
Кґк + қара (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Кґк + қара + су (ґзен. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
Кґк + қия + сай (ґзен. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
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Кґк + қора (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Кґк + қорым (тау. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Кґк + қырқа (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Кґк + қырқа + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Кґк + лақ (ќоныс. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Кґк + лек + су (ќыстау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Кґк + лек + тарам (арал. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Кґк + мардан (е.м. ОЌО, Отырар ауд.)
Кґк + мойын (тау. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Кґк + мола (ќыстау. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Кґк + мұрын + тай (тґбе. ОЌО, Созаќ ауд.)
Кґк + өгіз (ќўдыќ. Жамбыл обл., Талас ауд.)
Кґк + өзек (ґзен. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Кґк + өзен (ґзен. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Кґк + өлең (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кґк + өріс (е.м. БЌО, Сырым ауд.)
Кґк + өсім (тґбе. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Кґк + пияз (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Кґк + сай (е.м. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Кґк + сала (ґзен. ШЌО, Аягґз ауд.)
Кґк + сарай (ґзен. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
Кґк + саяқ (е.м. ОЌО, Тґле би ауд.)
Кґк + сеңгір (тау. 127 м. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Кґк + сеңгір + сор (тўзды кґл. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Кґк + сиыр (е.м. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Кґк + соқа (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Кґк + сор (тўзды кґл. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Кґк + су (ґзен. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Кґк + суат (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Кґк + су + төбе (ескі ќала орны. ОЌО, Шардара ауд.)
Кґк + табан (ќыстау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Кґк + тай (кґл. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Кґк + тал (кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Кґк + тас (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Кґке + тау (асу. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Кґк + тек (кґл. Аќмола обл., Алакґл ауд.)
Кґк + теке (ќоныс. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Кґк + терек (ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Кґк + терек + көл (кґл. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Кґк + тоғай (е.м. Атырау обл., Индер ауд.)
Кґк + тоған (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
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Көк + тоқал (ќоныс. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Кґк + томар (тоєан. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Кґк + томпақ (ќоныс. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Кґк + төбе (тґбе. Алматы обл., Алматы ќ.ə.)
Кґк + төбе + бастау (бўлаќ. ШЌО, Їржар ауд.)
Көк + төбе + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Кґк + тұма (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Кґк + түбек (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Кґк + тырнақ (тїбек. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Көк + ұйық (тґбе. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Кґк + үй (е.м. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Кґк + үйірім (тўзды кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Кґк + шалпын (айрыќ. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Кґк + шоқалақ (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Кґк + шоқы (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Кґк + шуб (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Кґк + шұқыр (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Көк сын есімі + зат есім їлгісімен жасалєан біріккен атаулардыѕ семантикалары, негізінен алєанда, ашыќ болып келеді. Алайда жер-су
аттарында кумулятивтік ќасиет басым болып келетіндіктен, маєынасы
кїѕгірт, тарихи, кірме, диалект атаулар да кездесіп отырады:
1. Көкайыл – атаудыѕ екінші сыѕары алт. ќырє. айыл, моѕє. айл
«ауыл» маєынасын беретіні белгілі.
2. Көкбөлтек – басыѕќы сыѕар моѕє. болдог «тґбе, тґбешік, дґѕ,
дґѕес» [77;79], ќаз. бөртек «тау алды тґбелері» сґзі болып табылады.
3. Көкдомбақ - мўндаєы домбақ ќазіргі тіліміздегі томпақ «дґѕес,
томпиєан жер» маєыналы сґзініѕ фонетикалыќ нўсќасы: Кґкдомбаќ =
Кґктомпаќ.
4. Көкжұп – жұп сґзі «екеу, ќос; сыѕар емес» (ЌТТС, 4т, 232)
маєынасын беріп, жўп болып біткен табиєи нысандарды белгілейді.
5. Көклексу - мўндаєы лек – «бірінен соѕ бірі тізбектелетін топтардыѕ
ќатары, сап» (ЌТТС, 7т, 60) маєынасын беретін сґз. Кґклексу судыѕ
тўраќты тїрде емес, лек-легімен аєатынын білдіретін гидроним болып
табылады.
6. Көкмардан – мўндаєы мардан – Оѕтїстік Ќазаќстанєа тəн диалект
сґз. Маєынасы «ќамыстан тоќылєан ыдыс» атауы болады.
7. Көкөсім - өсім сыѕары – «ґсімдік», «жас ґскін» маєынасында тўр.
8. Көктырық – екінші сыѕары кґне тїркі. тұрұқ/тұрық
«кґшпелілердіѕ ќыстауы», «елді мекен», «ќала»; сондай-аќ тув. туруг
«ќўз», «жартас» (Э.М.Мурзаев); ќаз. тұрық «арыќ»; «бой, кґлем, ені»
(Ə.Ќайдар) сґздерініѕ бірінен ґзгеріп ќолданылып тўр.
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9. Көкұйық – ќаз. ұйық сґзініѕ бір маєынасы «ўйма, тартпа, май
батпаќ» (ЌТТС, 9т, 468) екені келтіріледі. Ал сусымалы, жїруге ќиын,
ўйыќ ќўм болатыны кґрсетілмеген. Кґкўйыќ осы екі маєынаныѕ бірінде
тўруы мїмкін.
10. Көкүйірім – мўндаєы үйірім тіліміздегі иірім сґзініѕ тўлєалыќ
нўсќасы: «бір жерге кґп жиналып їйіріліп, иіріліп, айналып жататын
тереѕ су» маєынасында ќолданылады.
11. Көкшалпын – шалпын суєа байланысты (тїбірі – шалп) диалект
сґз болуы керек.
12. Көкшуб – мўндаєы шуб кґне тїркі. сув/суғ, чуваш. шув «су»
сґзінен саќталєан реликт атау болуы мїмкін, болмаса кірме сґз.
9) «Күрең» сын есімі + зат есім
Күрең сапалыќ сын есімі «ќызыл ќоѕыр, ќошќылтым тїс» (ЌТТС, 5т,
357) маєынасымен, кґбінесе, жылќы тїсіне байланысты ќолданылады.
Жер-су атын жасауєа ќызыл мен ќоѕырдыѕ арасындаєы тїсі бар географиялыќ нысанды, кейде ауыспалы маєынада жабыєыѕќы, ќуаѕ, тўнжыр
табиєатты атап кґрсетеді. Кїреѕ тїс жер бедерінде сирек кґрініс табатындыќтан, їш-аќ біріккен топоним табылып отыр. Оныѕ екеуі – зоотопоним.
Кїреѕ + бел (е.м. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
Кїреѕ + бие (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Кїреѕ + өгіз (асу. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Мўндаєы өгіз кґне тїркі. үгүз «ґзен» сґзі болуы мїмкін екенін жоќќа
шыєаруєа болмайды.
10) «Қара» сын есімі + зат есім
Қара сапалыќ сын есімі адамзат баласыныѕ алєаш айырєан тїсініѕ
бірі болєан себепті, ќолданылу аясы да кеѕ, маєыналыќ тїрлері де кґп.
1982 жылы жарыќ кґрген «Ќазаќ тілініѕ тїсіндірме сґздігінде» (6т, 36)
қара сын есіміне «кїйеніѕ, кґмірдіѕ тїсіндей (тїс, бояу)» аныќтамасы
беріледі де, 20 бет бойына басќа маєыналарына тїсініктеме жазылады
(36-55 беттер). Бўл ќара сын есімініѕ жалќы есімдерде ќолданылуын
есептемегендегі кґлемін білдіреді. Ќара сын есімі мен оныѕ маєыналыќ
тїрлерініѕ тілімізде ќаншалыќты белсенді ќызмет атќаратынын осыданаќ баєамдауєа болады.
Ќара сын есімі жер-су аттарын жасауда да ерекше орын алады.
Кґбінесе географиялыќ нысанныѕ ќара тїсін білдіру арќылы бірінші
сыѕарда аныќтауыштыќ мəнде келіп, біріккен атаулар жасайды. Ќара сын
есімі конверсия бойынша субстантивтеніп екінші (басыѕќы) сыѕарда да
ќолданыс табады (Егізќара, Доланќара т.б.). Мўнда, негізінен, «тау, тґбе,
шоќы, дґѕ» маєыналарын білдіреді.
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Ќара + ағаш (ґзен. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ќара + адыр (тау. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Ќара + адыр + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќара + айғыр (ќыстау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Ќара + алып (тґбе. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Ќара + апан (бўлаќ. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќара + арша (ґзен. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Ќара + арша + сай (ґзен. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Ќара + арық (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Ќара + арық + тау (тау. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Ќара + аспан (е.м. ОЌО, Ордабасы ауд.)
Ќара + аспан + төбе (ескі ќала орны. ОЌО, Ордабасы ауд.)
Ќара + астау (ќыстау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ќара + атан (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќара + аудан (ќоныс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Ќара + ауыл (ќыстау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Ќара + ащы (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќара + база (е.м. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Ќара + байтал (ќыстау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ќара + бақыр (ґзен. Жамбыл обл., Байзаќ ауд.)
Ќара + балық (арал. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Ќара + барқас + көл (кґл. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Ќара + бас (тау. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќара + бас + тау (тау. Алматы обл., Талєар ауд.)
Ќара + бастау (ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
Ќара + бас + тўз (кґл. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Ќара + бау (ґзен. Атырау обл., Индер ауд.)
Ќара + бауыр (кґл. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќара + бекет (ќоныс. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Ќара + бел (ќоныс. ОЌО, Созаќ ауд.)
Ќара + белгі (бейіт. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ќара + бетеге (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќара + бидайық (ќоныс. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Ќара + бие (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Ќара + биік (ќыстау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Ќара + бота (е.м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ќара + бөгет (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќара + бөрік (тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
Ќара + бура (асу, 3415 м. Жамбыл обл., Талас ауд.)
Ќара + бұдыр (ќўм. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Ќара + бұжыр (тау, 592 м. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
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Ќара + бұзау (е.м. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Ќара + бұйрат (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Ќара + бұқа (ґзен. Аќмола обл., Астана ќ.ə.)
Ќара + бұлақ (ґзен. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ќара + бұлақ + сор (кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ќара + бұта (ґзен. ШЌО, Їржар ауд.)
Ќара + бұтақ (ґзен. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ќара + дария (арна. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
Ќара + диірмен (тау. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ќара + доңғал (ќыстау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Ќара + дүзген (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Ќара + дің (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќара + егін (е.м. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Ќара + ерен (ґзен. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Ќара + еспе (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќара + етек (шоќы. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Ќара + ешкі (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ќара + жал (тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Ќара + жамбас (е.м. Маѕєыстау обл., Аќтау ќ.ə.)
Ќара + жантақ (е.м. ОЌО, Арыс ауд.)
Ќара + жар (ґзен. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Ќара + жартас (ґзен. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ќара + жарық (ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Ќара + жер (ќыстау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќара + жиде (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ќара + жол (ќоныс. Ќараєанды обл., Ќаражал ќ.ə.)
Ќара + жорға (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Ќара + жота (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Ќара + жұрт (ґзен. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Ќара + жүрек (бўлаќ. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Ќара + жыңғыл (бўлаќ. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ќара + жыра (бўлаќ. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќара + жырық (арна. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќара + загон (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Ќара + ирек (ќыстау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ќара + иірім (тж. бекеті. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Ќара + кезең (асу. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Ќара + кемер (тау. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Ќара + кеңгір (тау. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Ќара + кес (жўрт. БЌО, Жəнібек ауд.)
Ќара + кешу (сор. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
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Ќара + көбік (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
Ќара + көз (ќоныс. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Ќара + көл (кґл. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќара + көл + тас (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
Ќара + күнгей (жота. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Ќара + қабат (ќоныс. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Ќара + ќаз (ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Ќара + қай (ќыстау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ќара + қақ (ќоныс. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Ќара + қалпақ (е.м. Ќостанай обл., Əулиекґл ауд.)
Ќара + қамыс (ќамал. Атырау обл., Махамбет ауд.)
Ќара + қараған (ќўдыќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Ќара + қарға (таулар. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Ќара + қас (е.м. Алматы обл., Алматы обл., Кґксу ауд.)
Ќара + қау (ґзен. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Ќара + қашық (ќоныс. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Ќара + қиыр (ауыл. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
Ќара + қия (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќара + қобы (е.м. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Ќара + қоға (кґл. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Ќара + қоға + бас (жўрт. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Ќара + қоғай (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ќара + қозы (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ќара + қой (ґзен. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Ќара + қойын (кґл. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ќара + қол (ґзен. Аќмола обл., Есіл ауд.)
Ќара + қола (тау. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Ќара + қолат (шабындыќ. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќара + қолқа (сай. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ќара + қоныс (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќара + қоңыз (ґзен. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Ќара + қоңыр (тж.бекеті. ОЌО, Отырар ауд.)
Ќара + қопа (е.м. Ќостанай обл., Федоровка ауд.)
Ќара + қорық (е.м. ШЌО, Абай ауд.)
Ќара + қорым (тарихи. Тїркілердіѕ астанасы)
Ќара + қошқар (ќыстау. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Ќара + қуыс (ќоныс. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Ќара + құдық (ґзен. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Ќара + құдық + өзен (аѕєар. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ќара + құз (ќыстау. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Ќара + құм (ќўм. Алматы обл., Алакґл ауд.)
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Ќара + құр (ќыстау. БЌО, Сырым ауд.)
Ќара + құрт (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
Ќара + құс (тау. Ќостанай обл., Арќалыќ ќ.ə.)
Ќара + қыз (тау. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Ќара + қыр (кґл. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Ќара + қырқа (ќоныс. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ќара + қыстақ (ґзен. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Ќара + қыстау (ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Ќара + май (бўлаќ. Ќараєанды обл., Бўќар жырау ауд.)
Ќара + ман (тау, 311 м. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Ќара + марқа (ќоныс. СЌО, Ќызылжар ауд.)
Ќара + матақ (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.(
Ќара + мая (тґбе. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Ќара + мектеп (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Ќара + мерген (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќара + мерген + сай (ґзен. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Ќара + мес (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќара + мойыл (сай. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќара + мойын (шоќы. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Ќара + мола (ќоныс. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ќара + молақ (тау. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Ќара + мұз + сор (жайлау. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Ќара + мұз + табан (асу. Алматы обл., Жетісу Алатауы)
Ќара + мұра (ґзен. Аќмола обл., Есіл ауд.)
Ќара + мұрын (ќоныс. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Ќара + мырза (е.м. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
Ќара + мыс (ґзен. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ќара + нақ (ќыстау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Ќара + нар (ќыстау. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ќара + оба (тау. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Ќара + ой (ґзен. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Ќара + ой + сор (ќоныс. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
Ќара + орда (тау. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќара + өзек (ґзен. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќара + өзен (ґзен. БЌО, Еділ –Жайыќ алабы)
Ќара + өлең (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Ќара + өткел (ќыстау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Ќара + пышақ (ќоныс. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Ќара + пішен (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Ќара + саз (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќара + сай (ґзен. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
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Ќара + салпы (тау. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Ќара + сарық (жота. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќара + сеңгір (тау, 954 м. ШЌО, Аягґз ауд.)
Ќара + серек (таулар. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Ќара + сор (кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ќара + су (ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќара + суық (кґл. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Ќара + суыр (жайлау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќара + сыр (бейіт. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ќара + сырт (ќыстау. ШЌО, Жарма ауд.)
Ќара + таз + құдық (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Ќара + тай (ќоныс. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќара + тақыр (ќоныс. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Ќара + тал (е.м. ШЌО, Зайсан ауд.)
Ќара + тамақ (кґл. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Ќара + таныс (кґл. Аќмола обл., Астрахан ауд.)
Ќара + тас (жўрт. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Ќара + тас + өзек (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќара + таспа (тґбе. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Ќара + тас + тау (тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
Ќара + тас + төбе (тау. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Ќара + тау (тау жотасы, 2175 м. Жамбыл обл; ОЌО; Ќызылорда обл.)
Ќара + тау + сай (е.м. Аќтґбе обл., Мартґк ауд.)
Ќара + темір (таулар. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ќара + тентек (ґзен. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Ќара + терек (ќоныс. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќара + терең (е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Ќара + тоғай (е.м. Аќтґбе обл., Мартґк ауд.)
Ќара + тоған (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќара + тоқал (тау. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќара + томар (кґл. Ќостанай обл., Əулиекґл ауд.)
Ќара + топырақ (тау. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќара + тораңғы (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќара + торғай (ќоныс. Павлодар обл., Павлодар ќ.ə.)
Ќара + тоспа (ќыстау. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ќара + төбе (тґбе. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќара + төр + көл (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ќара + тұз (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Ќара + тұма (ґзен. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Ќара + тұмсық (жота. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ќара + тұн (тармаќ. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
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Ќара + тұрық (ґзен. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Ќара + түбек (тїбек. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Ќара + түлей (ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќара + түлей + құдық (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Ќара + түлкі (ќыстау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Ќара + түп (тїбек. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Ќара + түс (бўлаќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ќара + үй (ґзен. Ќостанай обл., Жетіќара ауд.)
Ќара + үңгір (тґбе. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Ќара + шағыл (тау. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќара + шағыр (ќоныс. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Ќара + шақа (арна. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќара + шат (ґзен. Жамбыл обл., Талас ауд.)
Ќара + шеген (кґл. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ќара + шеңгел (ќоныс. Павлодар обл., Май ауд.)
Ќара + ши (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќара + шоқ (орман. СЌО, Тимирязев ауд.)
Ќара + шоқат (е.м. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ќара + шоқы (таулар. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ќара + шоқы + мола (зират. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Ќара + шоқы + тау (тґбе. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Ќара + шолақ (тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ќара + шоңғал (тау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќара + шошақ (тау. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќара + шұқыр (ќоныс. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Ќара + шыған (шыєанаќ. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќара + шығанақ (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќара + шық (е.м. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
Ќара + шың (тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
Ќара + шыңырау (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Ќара + шілік (ќыстау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ќара + іл (ќўдыќ. ШЌО, Абай ауд.)
Тіркесті атаулар да жасалады:
Ќара Бақанас (арна. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќара Қаба (ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќара Қойтас (ќоныс. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ќара Торғай (ґзен. Ќостанай обл., Арќалыќ ауд.)
Топонимжасамда қара сапалыќ сын есімі ґзініѕ негізгі маєынасымен
ќатысып, атрибуттыќ ќатынастаєы біріккен атаулар жасайтыны тізімнен
аныќ кґрінеді. Келтірілген топонимдер географиялыќ нысанныѕ ќара тї142
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сін білдіреді: Ќарабиік, Ќаражал, Ќарасеѕгір, Ќаратау т.б. Мəселен, Ќаратау оронимі таѕылєан таулар (олар біршама мол кездеседі) туралы
Э.М.Мурзаев былай дейді: «Бўл атаудаєы ќара сґзі тїспен байланысты,
ґйткені ќаратауларда ґзге таулардаєыдай жаз бойы ќар жатпайды» [145;429].
Автордыѕ пікірі дўрыс, дегенмен ќыста да ќар тоќтамайтын тасты, таќыр тауларды Ќаратау деп атау ќалыптасќан. Аќ ќарлы ќыста
ќаратаулар ќарауытып, ерекше бґлініп тўрады.

12- сурет. Қаратау (ШҚО)
Сонымен бірге қара сґзі ґзініѕ ауыспалы маєынасында судыѕ
мґлдірлігін (Ќарасу), тереѕдігін (Ќараиірім, Ќаратереѕ), бір нəрсеніѕ
молдыєын, кеѕ кґлемін (Ќарасаз, Ќараќўм, Ќараќамыс) де білдіріп
тўрады.
Ќара сын есімі + зат есім їлгісімен жасалєан біріккен атаулар мол
болып келетіндіктен, олардыѕ ішінде кґне топонимдер саќталып отырады. Мəселен, бўрынєы Ќаракешу мен оныѕ ќазіргі Ќараґткел нўсќалары
ќатар кездеседі. Ќарамес, Ќаратаспа, Ќаратўрыќ атаулары да тілдіѕ
ґткенінен хабар беріп тўр деуге болады.
Сонымен бірге кірме сыѕарлар да жоќ емес. Мəселен, Ќарамўра,
Ќарамўрын гидронимдері моѕє. мґрґн «ґзен» сґзінен жасалєанын
байќасаќ, Ќаразагон орыс тілінен енгені кґрініп тўр. Соѕєы атауды типке
жатќызєанмен, оларды їлгі етіп, кірме атаулар жасап ќажеті жоќ.
Біріккен атауларды аныќтауда ґзіндік ќиындыќтар кездесіп отырады. Мысалы, Ќара + ауыл мен Ќара + уыл бір атау емес. Соѕєысы
синтетикалыќ жолмен жасалып тўр (айдауыл сияќты). Маєынасы: «басына шыєып айналаны баќылайтын, ќарайтын тау» дегенді білдіреді.
Ќаракеѕгір мен Ќара Кеѕгір, Ќараторєай мен Ќара Торєай атауларын
теѕестіруге болмайды, ґйткені соѕєылары тіркесті атаулар. Ондаєы қара
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аныќтауышы тўтас ґзенніѕ суыныѕ тїсін білдіреді, ал екінші сыѕардаєы
кеѕгір, торєай сґздері географиялыќ терминге айналєан.
Ќорыта келгенде, ќара сын есімінен бірігу арќылы жасалєан топонимдер ќазаќтыѕ халыќ тілін молынан пайдаланып, Ќаражїрек, Ќаракемер,
Ќараќиыр, Ќаратентек сияќты небір əдемі атаулар тудырєан.
11) «Қоңыр» сын есімі + зат есім
Қоңыр сапалыќ сын есімі «ќара мен ќызылдыѕ аралыєындаєы ќою
кїреѕ тїсті» білдіреді (ЌТТС, 6т, 328).
Топонимжасамда ќоѕыр тїсті бўта, ќараєаны мол ґсетін тау, тґбелерді,
«шґбі пісіп, сола бастаєан» (Ə.Аќкґзов, 2005, 150) табиєи нысандарды
белгілейді. Ауыспалы маєынада малєа жайлы ќоѕыр салќын жон, жота,
биіктерді атайды.
«Ќоѕыр» сын есімі + зат есім їлгісімен жасалєан топонимдердіѕ сирек кездесуі табиєаттаєы ќоѕыр тїстіѕ аз кездесетіні мен уаќытша єана
(кґбінесе, кїзде) ќоѕыр тартып тўратындыєынан деуге келеді.
Ќоѕыр + адыр (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ќоѕыр + ат (е.м. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Ќоѕыр + ауыл (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ќоѕыр + əулие (їѕгір. ШЌО, Абай ауд.)
Ќоѕыр + бел (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ќоѕыр + биік (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
Ќоѕыр + бұқа (арыќ. ШЌО, Зайсан ауд.)
Ќоѕыр + жал (жота. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ќоѕыр + жон (тау жотасы. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќоѕыр + көл (е.м. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Ќоѕыр + қақ (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Ќоѕыр + құдық (жайлау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Ќоѕыр + оба (жота. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ќоѕыр + орпа (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Ќоѕыр + өгіз (ќоныс. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Ќоѕыр + өлең (ґзен. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Ќоѕыр + сай (ґзен. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Ќоѕыр + су (ґзен. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
Ќоѕыр + тай (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Ќоѕыр + тас (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќоѕыр + тау (тау. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Ќоѕыр + терек (е.м. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Ќоѕыр + төбе (тау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Ќоѕыр + түбек (е.м. Аќмола обл., Егіндікґл ауд.)
Ќоѕыр + шəулі (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
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Ескерте кететін бір мəселе: ШЌО, Катонќараєай ауданыныѕ
солтїстігіндегі тау жотасы карталарда Листвяга тау жотасы деп белгіленіп
келген еді. Мемлекеттік тілде жарыќ кґрген кейінгі карталардыѕ бірінде
– Ќоржынтау, екіншісінде – Ќызылќараєай тау жотасы деп ќате жазылып жїр. Листвяганы ќазаќшалаєан тїрлері болса керек. Ол тау ежелден
Қоңыржон деп аталып келеді. Атау жасаудаєы «сырттан тон пішу» деп
аталатын ќателік осы болады.
12) «Қу», «құба», «құла» сын есімдері + зат есім
1) Қу сапалыќ сын есіміне ЌТТС-та «ќўрєап кепкен, ќураєан; ќўрєаќ»
тїрінде аныќтама берілгенімен (6т, 379), кґне замандарда «аќ», «аќшыл»
маєыналы жеке сын есім болєан секілді. Оны ақ +қу зоонимінен, қу бас
«əбден аєарып кепкен малдыѕ бас сїйегі» тіркесінен аѕєаруєа болады.
Кейін ќураєан, кепкен, оѕєан заттарєа єана ќолданылу ќызметінде ќалса
да, «аќ» семасын жоєалтпаєан. Ґйткені барлыќ кепкен, тїсі оѕєан заттар
аєаратыны мəлім.
Жер-су аттарын жасауєа қу сын есімі осы синкретті мəнімен тўтас
ќатысады: «аќсґѕке болып ќураєан, кепкен, аќшыл тїсті» табиєи нысандарды таѕбалайды.
Ќу + ағаш (ґзен. Аќтґбе обл., Ќарєалы ауд.)
Ќу + адыр (тґбе. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќу + арал (ќоныс. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Ќу + аша (ґзен. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќу + бас (е.м. Ќызылорда обл., Ќызылорда ќ.ə.)
Ќу + бас + адыр (жота. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Ќу + қамыс (кґл. СЌО, Тайынша ауд.)
Ќу + мая (ќоныс. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќу + мола (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ќу + сақ (ґзен. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ќу + тұмсық (е.м. Ќараєанды обл., Осакаров ауд.)
Ќу + шай (жайлау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќу + шоқы (шоќы. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Мўндаєы Ќушай «ќўрєаќ, кепкен сай» мəнін береді десек, кейбір оєыз
тілдерінде бар шай «сай», «ґзен» географиялыќ терминініѕ ќазаќ жерінде
кездесуі таѕєаларлыќ жаєдай.
Ќу сын есімі тіркесті атаулар да жасайды:
Қу Ертіс, Қу Толағай (екеуі де ќытай жерінде).
2) Құба сын есімі «аќшыл сары, бозєылдау, сўрќай (ЌТТС, 6 т, 415)
тїсті білдіретіні белгілі. Кґбінесе адамныѕ ґѕ-тїсін білдіру їшін (аќќўба,
ќўбаша), жылќыныѕ тїсін білдіру їшін (ќўба, ќўбаќан) жəне табиєаттыѕ
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«ќўлазыєан ќу мекиен, шґл дала» тїрін бейнелеу їшін (ќўба дала, ќўба
тїз) ќолданылады.
Топонимжасамда табиєи нысанныѕ «аќшыл», «сўр» тїсі мен оныѕ
«алыста, айдалада орналасќанын» айєаќтайтын маєыналарда аздаєан
єана атаулар ќалыптастырєан. Ал ќўба сын есімін кеѕінен таратып,
топонимжасамдаєы белсенділігін арттыру ґзіміздіѕ ќолымызда.
Ќўба + көл (кґл. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Ќўба + сай (е.м. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
3) Құла сын есімі «сары мен жиренніѕ арасындаєы жылќыныѕ тїсін»
білдіреді (ЌТТС, 6т, 451). Ќўла сґзі осы маєынада кґне тїркі сґздігінде
де, М.Ќашќари сґздігінде де кездеседі [106;38].
Құба түз тіркесі сияќты, құла түз «елсіз, иен дала» тіркесі де бар. Дегенмен географиялыќ нысанныѕ тїсін жылќы тїсіне теѕеп, метафоралыќ
жолмен зоотопонимдер жасауєа бейімділігі байќалады.
Ќўла + айғыр (жайлау. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Ќўла + ат (тау. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ќўла + бие (ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Ќўла + су (кґл. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќўла + тай (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
13) «Қызыл» сын есімі + зат есім
Қызыл сын есімі «ќан тїсті, ќырмызы» (ЌТТС, 6т,563) тїсті білдіріп,
тілімізде біршама белсенді ќолданылады. Оныѕ сансыз кґп маєыналарыныѕ
ішінен жер-су атын жасауєа тїсті білдіретін тура маєынасы мен кезінде
большевиктердіѕ, коммунистердіѕ туыныѕ тїсіне байланысты пайда
болєан қызыл саяси термині ќатысады. Екеуін ажырату кейде ќиынєа
соєады. Мəселен, Қызылқала, Қызылүй ойконимдері ќаланыѕ, їйдіѕ ќызыл
кірпіштен салынєанын меѕзей ме, əлде кеѕестік дəуірдегі «ќызыл» саяси
термині арќылы жасалып тўр ма, айыру оѕай емес.
Топонимжасам барысында кірме атауларды ауыстырып болєаннан
соѕ, дəл осы саясаттанєан топонимдерді ќолєа алып, тазалау ќажет.
Ґйткені Ќызылеѕбек, Ќызылəскер, Ќызыл ауыл, Ќызыл Жўлдыз сияќты
ойконимдерде ешќандай мəн-маєына, ешќандай уəж ќалєан жоќ. Кейінгі
ўрпаќ жазыќсыз адам ќаны кґп тґгілгендіктен, ќызылдар ќўрєан ќоєамды
кінəламаса, аќтай ќоймайды.
Ќызыл + абад (е.м. Жамбыл обл., Жамбыл ауд.)
Ќызыл + ағаш (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
Ќызыл + ағаш + сор (кґл. Павлодар обл., Успенск ауд.)
Ќызыл + адыр (тау, 774 м. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Ќызыл + айрық (ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
146

Аналитика-семантикалық тəсіл арқылы жасалған топонимдердің
типтік модельдері

Ќызыл + ақырап (ќыстау. БЌО, Теректі ауд.)
Ќызыл + апан (жўрт. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Ќызыл + арай (таулар, 1550 м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ќызыл + арасан (бўлаќ. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Ќызыл + арық (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Ќызыл + астау (ќўдыќ.Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ќызыл + асу (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Ќызыл + ата + сай (ґзен. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Ќызыл + ауыз (ќўдыќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Ќызыл + ауыл (е.м. ШЌО, Бородулиха ауд.)
Ќызыл + аша (ґзен. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ќызыл + ащы (тау, 1735 м. ШЌО, Кїршім ауд.)
Ќызыл + ащы + биік (шыѕ. ШЌО, Кїршім ауд.)
Ќызыл + əскер (е.м. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќызыл + əуіт (кґл. Жамбыл обл., Талас ауд.)
Ќызыл + байрақ (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
Ќызыл + балақ (жўрт. Атырау обл., Исатай ауд.)
Ќызыл + бас (е.м. БЌО, Тасќала ауд.)
Ќызыл + бастау (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Ќызыл + белдеу (ќоныс. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ќызыл + белең (тау, 972 м. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Ќызыл + берік (тау, 1815 м. ШЌО, Їржар ауд.)
Ќызыл + бидай (е.м. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Ќызыл + бидайық (ќоныс. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Ќызыл + биік (тау. 843 м. ШЌО, Жарма ауд.)
Ќызыл + бұлақ (бўлаќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ќызыл + дала (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Ќызыл + дəу (е.м. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Ќызыл + диқан (е.м. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
Ќызыл + егіс (е.м. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќызыл + еңбек (е.м.Павлодар обл., Май ауд.
Ќызыл + еспе (арна. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Ќызыл + жайма (ќоныс. ОЌО, Созаќ ауд.)
Ќызыл + жақ (ќыстау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Ќызыл + жал (шоќы, 607 м. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Ќызыл + жан (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Ќызыл + жан + көл (кґл. ШЌО, Жарма ауд.)
Ќызыл + жар (ќыстау. ШЌО, Абай ауд.)
Ќызыл + жар + еспе (ќоныс. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Ќызыл + жар + көл (кґл. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
Ќызыл + жар + құдық (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Ќызыл + жарма (канал. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
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Ќызыл + жар + сай (ґзен. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Ќызыл + жел (ќоныс. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Ќызыл + жетек (е.м. ШЌО, Шар ауд.)
Ќызыл + жиде (е.м. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Ќызыл + жол (е.м. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
Ќызыл + жыңғыл (ќоныс. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
Ќызыл + ирек (ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќызыл + кезең (ґзен. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Ќызыл + кемер (сор. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Ќызыл + кеніш (кґне сарай. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Ќызыл + кең (ќыстау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќызыл + кеңгір (ќоныс. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ќызыл + керіш (ќоныс. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Ќызыл + кесек + мола (бейіт. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ќызыл + кесік (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Ќызыл + кишлак (е.м. ОЌО, Сайрам ауд.)
Ќызыл + көл (кґл. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Ќызыл + күнгей (жота. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ќызыл + қабан (тау, 458 м. ОЌО, Отырар ауд.)
Ќызыл + қайнар (бўлаќ. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќызыл + қайрат (е.м. Алматы обл., Талєар ауд.)
Ќызыл + қайық (ґзен. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Ќызыл + қайың (ќыстау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќызыл + қақ (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
Ќызыл + қала (ескі ќала орны. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
Ќызыл + қара (жўрт. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Ќызыл + қарағай (жота. ШЌО, Зырян ауд.)
Ќызыл + қия (жота. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Ќызыл + қоғам (е.м. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Ќызыл + қой (ґзен. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ќызыл + қора (асу. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Ќызыл + қорған (ќоныс. Алматы обл., Іле ауд.)
Ќызыл + құдық (ќоныс. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Ќызыл + құз (ќўдыќ. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Ќызыл + құм (ќўмды алќап. Ќызылорда обл.)
Ќызыл + құрама (е.м. Павлодар обл., Май ауд.)
Ќызыл + құрт (жайлау. БЌО, Казталов ауд.)
Ќызыл + қыз (ќоныс. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Ќызыл + қырқа (жота. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Ќызыл + қыстау (е.м. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Ќызыл + мешіт (жўрт. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Ќызыл + мойнақ (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
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Ќызыл + мойын (тау. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Ќызыл + оба (тау, 1064 м. ШЌО, Абай ауд.)
Ќызыл + ой (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Ќызыл + ойық (тау, 1014 м. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ќызыл + октябрь (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Ќызыл + орда (ќала. Ќызылорда обл.)
Ќызыл + отау (е.м. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Ќызыл + өзен (е.м. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Ќызыл + партизан (е.м. ШЌО, Глубокое ауд.)
Ќызыл + пресс (е.м. ОЌО, Тґле би ауд.)
Ќызыл + сай (тґбешік. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќызыл + сарай (жўрт. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Ќызыл + сая (е.м. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќызыл + сеңгір (ќыстау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќызыл + сиыр (ќыстау. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Ќызыл + сор (кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ќызыл + сораң (тау. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ќызыл + сөк (е.м. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ќызыл + су (ґзен. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Ќызыл + суат (е.м. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Ќызыл + су + өзен (ґзен. Ќызылорда обл., Жаѕаарќа ауд.)
Ќызыл + сүйір (шоќы. Ќараєанды обл., Бўќар жырау ауд.)
Ќызыл + сүре (тґбешік, 375 м. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќызыл + сырт (тау, 686 м. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ќызыл + тал (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќызыл + там (тж. бекеті. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Ќызыл + таң (е.м. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Ќызыл + тас (шоќы. Аќмола обл., Астрахан ауд.)
Ќызыл + тау (жота, 492 м. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќызыл + текше (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќызыл + тентек (ґзен.Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќызыл + тоғай (шатќал. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќызыл + тоған (ќоныс. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ќызыл + топырақ (ќоныс. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
Ќызыл + төбе (жота. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Ќызыл + ту (е.м. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Ќызыл + тұз (бўлаќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Ќызыл + тұма (бўлаќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Ќызыл + тұмсық (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Ќызыл + тұмсық + мола (бейіт. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ќызыл + тымақ (е.м. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќызыл + ұйым (е.м. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
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Ќызыл + ұшқар (тўзды кґл. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Ќызыл + үй (ауыл. Атырау обл., Исатай ауд.)
Ќызыл + шабыра (тау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќызыл + шаң (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќызыл + шаруа (е.м. Жамбыл ауд.Тўрар Рысќўлов ауд.)
Ќызыл + шарық (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Ќызыл + шекара (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќызыл + школ (е.м. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ќызыл + шоқы (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Ќызыл + шоқы + сай (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ќызыл + шың (тау, 477 м. Ќостанай обл., Арќалыќ ќ.ə.)
Ќызыл + шілік (ќоныс. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Қызыл сын есімі арќылы аналитикалыќ жолмен жасалєан кїрделі
топонимдер тіліміздіѕ де, жеріміздіѕ де сəнін келтіретін ќомаќты мўра
болып табылады. Оныѕ əлі де наќты, кґркем атаулар тудыру əлеуеті
сарќылєан жоќ. Алайда ендігі атаулар, негізінен, тїсті білдіретін тґл
маєынасымен ќатысып отыруєа тиіс. Саяси їгіт-насихат маќсатында
пайда болєан Ќызылаќырап (Ќызылоктябрь мəнінде), Ќызылауыл,
Ќызылəскер, Ќызылжетек (жетекші кґсем маєынасында), Ќызылкишлак,
Ќызылќоєам, Ќызылќўрама («колхоз» маєынасында), Ќызылоктябрь,
Ќызылотау (саяси-мəдени їй), Ќызылпартизан, Ќызылпресс, Ќызылту,
Ќызылўйым, Ќызылшекара, Ќызылшкол секілді кеѕестік ойконимдер тїгел алмастыруды ќажет етеді. Осыдан былай тїр-тїсті білдіретін
сґздерді саясатќа тартуєа болмайды. Мəселен, ендігі туымыздыѕ тїрі кґк
екен деп кґк сын есімін саяси терминге айналдыру дўрыс емес.
Ќызыл сын есімі + зат есім їлгісімен жасалєан атаулардыѕ екінші
сыѕарлары тїсінікті болып келеді жəне кґпшілігіне алдыѕєы тарауда
аныќтамалар берілген (керіш, кеѕгір, оба т.б.). Дегенмен семантикасын
аша кетуге тура келетін негізгі сыѕарлар да жоќ емес.

13-сурет. Қызылқайың қойнауы
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Қызылабад – мўндаєы абад (ават) ир. «елді мекен», «ќала», «ауыл»
маєынасын жəне «бай, дамыєан, берекелі, ґѕделген жер» маєынасын
ќатар береді [46;36]. Ќызылабад «гїлденген кеѕестік ауыл» семантикасын беретіні шек келтірмейді.
Қызылақырап – екінші сыѕары аќырап араб. «ескіше октябрь
айыныѕ аты» (ЌТТС, 1т, 164). Ендеше Ќызылаќырап тура маєынасында
«Ќызылоктябрь» кеѕестік ойконимін жасайды.
Қызыларай – географиялыќ топонимиканыѕ маманы Є.Ќоѕќашпаев
арай сыѕарын моѕє. орой «бір нəрсеніѕ тґбесі, басы» сґзінен шыєарып,
Ќызыларай оронимініѕ «ќызыл шыѕ» мəнінде тўрєанын келтіреді
[145;438].
Сондай-аќ ир. арай сґзініѕ «таѕ атар кездегі кїн шапаєы, шўєыласы»
(ЌТТС, 1т, 305) маєынасымен, «артынан ќызыл арайєа бґлеп, кїн
кґтерілетін тау» деген семантика беруі де мїмкін.
Қызылəуіт – мўндаєы əуіт сґзіне ЌТТС-та «ќўдыќтыѕ, арыќтыѕ
жанында су саќтайтын шўќыр» зат есімі ретінде аныќтама беріледі (1т,
655), біраќ кірме сґз екені айтылмайды. Бўл сґз ар. havz, havuz > хауз
«су ќоймасы, бассейн» сґзінен шыєатын сыѕайлы [98;363]. Қызылəуіт
«ќызыл топыраќпен ќоршалєан су ќоймасы», немесе «ќызылдар салєан
фонтан» маєыналарыныѕ бірінде тўр. Кеѕестік дəуірде ќызыл сґзін
жапсырмаєан зат ќалмаєаны əркімге аян.
Қызылбайрақ – біріккен атаудыѕ екінші сыѕары байрақ – тїрк. байыр «тґбе, дґѕ, томпаќ» сґзі мен -аќ, -ек «кішірейткіш жўрнаєы» арќылы
жасалєан ГТ. Сонда Ќызылбайраќ атауы «ќызыл тасты не топыраќты
тґбешік, дґѕес» маєынасында тўр деуге болады.
Екінші жаєынан, кґне тїркі. байбарақ > байрақ «тыєыз жібек матадан» істелетін байраќ «ту, жалау» сґзі арќылы, Ќызылбайраќ «ќызыл ту»
саяси атауы болып шыєуы да мїмкін.
Қызылжан – «ќызыл тїсті əлдебір ірі географиялыќ нысанныѕ
(таудыѕ, кґлдіѕ т.б.) жаны, ќасы» маєынасында тўр.
Қызылжел – «їнемі, тынбай соєатын ґткір, суыќ желі бар жерді»
білдіреді.
Қызылкеніш – мўндаєы кеніш сґзі «береке, байлыќ, мол ќазына
байлыќ» мəнін де беретіні бар (м.:Сїлеймен патшаныѕ кеніші). Онда
Ќызылкеніш сарайында ќазына байлыќ болды деген ўєым туады.
Ал павлодарлыќ археологтардыѕ айтуынша, Ќызылкеніш сарайы
Ќарќаралы – Кент тауларында XVII єасырда салынєан ќалмаќтардыѕ
пўтханасы болєан [55;31]. Ендеше кент, кеніш сґздерініѕ негізінде ќалм.
кид < моѕє. хийд «діни єибадатхана» сґзі жатуы мїмкін. Ґйткені Ґскемен
маѕында Аблайнхийд пўтханасы болєан жерді ќаз. Абылайкет, ор. Аблакетка деп атап кеткені мəлім.
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Қызылкең – «ќызыл тїсті кеѕ жер, дала» мəнін береді. Кең, тар сґздері
кейде ГТ ретінде ќолданылады.
Қызылкеріш – ќараѕыз: 3 тарау, керіш апеллятиві.
Қызылкесекмола – мўндаєы екінші сыѕардаєы кесек сґзі ќазіргі
кірпіш сґзініѕ орнына жїргені байќалады: «ќызыл кесектен (кірпіштен)
соєылєан мола». О.О.Сїлейменов кірпіш сґзін ататїрік тілінен шыєарса
да, ќазаќ тілінде кесек сґзі ќолданылєанын осыдан аѕєарамыз [23;100].
Қызылкесік - ЌТТС-та кесік «жаза тартќызу їшін шыєарылєан шешім,
кесім» зат есімі тїрінде тїсіндіріледі (5т,3). Ал жер-су атауына келгенде, «ќызылдар (кеѕес їкіметі) ґлшеп, кесіп берген жер» маєынасында
ќолданылєан. Колхоздастыру кезінде пайда болєан ойконим: ќазіргі «жер
телімі» тіркесіне сəйкес келеді.
Қызылқыз – Ќазаќстанда кездесетін Алтыќыз, Семізќыз, Ќызылќыз
тəрізді атаулар Алтыќыр, Семізќыр, Ќызылќыр топонимдерініѕ кґне
нўсќасы деуге болады. Оєан себеп – тіліміздіѕ тарихында бар ротоцизм
ќўбылысы (з ~ р дыбыс алмасуы).
Қызылқұрт – мўндаєы құрт Ќазыќўрт, Башќўрт жалќы есімдерініѕ
ќўрамында кездеседі жəне кґне тїркі. «ќасќыр, бґрі» маєынасын береді.
Ќызылќўрт тура маєынасында «ќызыл ќасќыр» деген атау. Ќызыл ќасќыр
сирек болса да Ќазаќстан жерінде кездеседі.
Қызылсөк – «Жеріѕніѕ аты – еліѕніѕ хаты» атты энциклопедиялыќ
аныќтамалыќта Ќызылсоќ тїрінде берген [145;215]
Кїрделі атаудыѕ екінші сыѕары сөк «ќауызынан арылєан аќталєан
тары» (ЌТТС, 8т, 364) мəніндегі сґз екені белгілі. Топоним ретінде ќызыл
тїсті домалаќ тастарды шашылєан тарыєа ўќсату арќылы Ќызылсґк
оронимі ќалыптасуы ыќтимал.
Қызылұшқар – мўндаєы ұшқар сґзі кґне тїркі. учқаш «мінгесіп –
ўшќасып» тіркесіндегі сґз болуы мїмкін. Ґйткені кґл Ќарасуыќ кґлініѕ
солтїстік-шыєысында орналасќан. «Ќызыл тїсті жалєасќан, ўштасќан
кґл» маєынасында. Ўшќар «биік ўшпа тас» мəнін де жасай алады.
Қызылшабыра – тілімізде шабыра сґзініѕ екі маєынасы кездеседі: 1)
шабыра «ешкі терісінен жасалєан былєары» (ЌТТС, 10т, 80); 2) Жамбыл
облысына тəн диалект сґз шабыра «шыбыќтан жасалатын кəрзеѕке»
(С.Аманжолов, 1997, 536).
Ќызылшабыра тауы Ќараєанды облысында екенін ескерсек жəне атау
жасауєа еѕ əуелі əдеби тілдегі сґздіѕ мїмкіндігі мол болатынын ескерсек,
ороним бірінші маєынада жасалєан дейміз. Таудыѕ тїсін, жер бедерін
ешкі терісінен иленген жўмсаќ жəне жўќа былєарыєа ўќсатудан туєан
атау болып шыєады. Ешкі терісінен тігілген əлдебір ыдысќа теѕеудіѕ де,
талдан тоќылєан кəрзеѕкеге ўќсатудыѕ да, топонимжасамда ќолданылуы
мїмкін екенін жоќќа шыєаруєа болмайды.
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Қызылшарық – мўндаєы шарық ар., парсы sary (шарќ) «шыєыс» сґзі
кеѕестік саяси термин қызыл аныќтауышымен бірігіп, «ќызыл шыєыс»
мəніндегі Ќызылшарыќ ойконимін жасаєан [145;216]. Саяси атаулар
жасаудаєы коммунистердіѕ тапќырлыєына таѕ ќалмасќа болмайды.
Дəл осы тўлєада келіп (Ќызылшарыќ), «ќызыл тїсті шарыќ (ќайраќ) тасы бар жер» семантикалы табиєи топоним жасалуы да əбден
мїмкін.
Ќорыта келгенде, сын есім + зат есім їлгісі бойынша жасалєан
біріккен топонимдердіѕ ішінде географиялыќ нысанныѕ тїр-тїсін
білдіретін сапалыќ сын есімдер арќылы жасалєандары біршама мол
орын алады екен. Оныѕ їстіне жер бедері туралы толыќ аќпарат
беріп, денотаттыќ сипатын дəл, атаудыѕ уəжін наќты атап кґрсетуімен
ерекшеленеді.
Ќазаќ топонимиясында бїгінгі кїні бар əр їлгіні жеке-жеке
кґрсетуіміздіѕ ґзі сол – ќолданыстаєы їлгілерді танып-білу єана емес,
келешекте осы їлгілерге сїйеніп, тыѕ топонимдер тудыру екенін əсте
естен шыєармауымыз керек.
4.2.2 Сапа белгісін білдіретін сын есім + зат есім үлгісімен
жасалған біріккен топонимдер
Сын есімніѕ негізгі ќызметі заттыѕ тїр-тїсін білдірумен шектелмейді,
оєан ќоса «заттыѕ сапалыќ белгі сипатын (əдемі, надан, асыл, мыќты т.б.);
заттыѕ кґлемдік, аумаќтыќ, салмаќтыќ белгісін (мол, ауыр, жїйрік, берік,
жуан, жуас т.б.); заттыѕ дəмі, иісі жəне басќа сипаттарына байланысты
белгілерін (ќалыѕ, жўмсаќ т.б.); затќа, ќимыл іс-əрекетке, мезгіл-мекенге
ќатысты (нўрлы, білікті, атаќты т.б.) сындарын да аныќтайды [3;460].
Жер-су аттарын жасауєа сын есім осы кешенді ќўрамымен келіп
ќатысады, біраќ негізгі-негізгі їш топќа бґлінеді. Тїр-тїсті білдіретін
сапалыќ сын есімдердіѕ топонимжасамдыќ ќабілетін ќарастырып ґттік
(4.2.1 нґмірлі тараушада). Ендігі кезекте топонимдердіѕ тїр-тїстен
басќа сапа белгілерін білдіретін сын есім мен кґлемдік, аумаќтыќ, баєытбаєдарлыќ белгілерін білдіретін сын есімдердіѕ біріккен атаулар жасау
əлеуетін жеке-жеке саралаймыз. Бўлар географиялыќ нысанныѕ тїртїсін айєаќтайтын сын есімдердей белсенді жəне мол болмаса да, ґзіндік
типтер ќўрайтын бір-бір їлгіге жатады.
1) «Айыр» зат есімі + зат есім
Айыр сґзі əрі зат есім: «шґп, сабан, егін жинауєа керекті ќўрал;
аша» (ЌТТС, 1т, 117); əрі сын есім: «ќос тармаќты» (сонда) ретінде
ќолданылады. Біріккен атаудыѕ алдыѕєы сыѕарында тўрєандыќтан,
атрибуттыќ мəн білдіріп, сын есім + зат есім їлгісі тобына жатады.
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14-сурет. Айыртас қыстауы
Егіз маєынада да табиєи нысанныѕ «екіге, кейде бірнеше салаєа айырылып кететінін» айєаќтау арќылы топонимдер жасайды.
Айыр + бидайық (ќыстау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Айыр + кезең (асу. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Айыр + көл (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Айыр + құм (жўрт. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Айыр + қызыл (ќўм. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Айыр + мола (жўрт. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Айыр + табан (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Айыр + там (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Айыр + тас (е.м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Айыр + тау (тау. СЌО, Айыртау ауд.)
Айыр + шағыл (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Айыр + шоқы (тау. ШЌО, Зайсан ауд.)
2) «Ар» сын есімі + зат есім
Бір буынды байырєы тїбірлер сияќты ар тїбірі де синкретті болып
келеді. Мəселен, тїркі тілініѕ ґзінде ар сґзініѕ мынадай маєыналары
ўшырасады:
1. Ар «арыќтау», а:р «шаршау» (Э.В. Севортян, 1974, 160).
2. Ар «таза, тазаланєан, даќ тїспеген»: ар+у, ар+шы, ар+ыќ.
(Ə.Ќайдар, 2005, 171).
3. Ар «адамгершілік ќасиет, намыс, ўят» (ЌТТС, 1т, 301).
4. Ар «ар жаќ, арєы бет» (ЌТТС, 1т, 302).
5. Ар «екі орта, аралыќ, шекара» (Ə.Ќайдар, 2005, 171)
6. Ар «аѕныѕ еркегі»:ар + лан (Ə.Ќайдар, 2005,171)
7. Ар «ерепейсіз, їлкен»: ар+би (Ə.Ќайдар, 2005, 171)
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8. Ар «жырылєан, су шайєан, жолаќ» : ар + на, ар + са (Ə.Ќайдар,
2005, 171) т.б.
Бўларєа моѕєол тілінен кіруі мїмкін ар «арт, арты, артќы жаќ»; ар
«ґрнек, бедер, жолаќ, таѕдай» (Б.Базылхан, 1984, 43) маєыналарын ќосу
ќажет, ґйткені жер-су аттарында моѕєол тілініѕ элементтері саќталып отыр.
Санамалап ґткен ар тїбірлерініѕ бірсыпырасы топонимжасауєа
ќатыса алады. Олардыѕ ішінде ар «таза, кіршіксіз» сын есімініѕ бірінші
сыѕарда келіп, біріккен атаулар жасауєа мїмкіндігі мол. Біз кґне
топонимдерді ќарастырєан тарауда Арыс гидронимініѕ ќўрамынан осы
ар «таза, мґлдір» сын есімін кґретінімізді айтќан едік. Енді кїрделі атаулар ќўрамында келіп, ґзіндік бір їлгі жасайтыны байќалады.
Ар + ата
(бейіт. Маѕєыстау обл., Аќтау ќ.ə.)
Ар + бөген
(е.м. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
Ар + долайты (е.м. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Ар + қат
(тау. ШЌО, Абай ауд.)
Ар + шошақ
(тґбе. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Тізімдегі тґрт атау ќўрамындаєы ар сыѕарлары тґрт тїрлі маєынада
тўруы да, бір єана ўєымды білдіруі де єажап емес. Тек Арбөген «таза
(сулы) бґген» атаулары сапа белгіні білдіретін ар сын есімінен жасалєан
деп сеніммен айтуєа болады. Ал Ардолайты бірде «таза, бўдырсыз
Ќоянды (моѕє. туллай «ќоян» + ты «ќаз. –лы, - лі жўрнаєы» > туулайты
> дулайты > долайты) даласы, бірде «ќаз. ар жаќтаєы, моѕє. арт жаќтаєы
Ќоянды» маєыналарын бере ме деген екіўшты ой келеді. Ол їшін геонысанды зерттеп барып, бір шешімге келу керек. Аршошақ оронимі де
«таза, жылтыр сїйірбас, шошаќ тґбе» немесе «арєы беттегі сїйір тґбе»
немесе «арбиєан їшкір тґбе» семантикаларыныѕ біріне ие болады.
Ал Ардалайты тўлєасында тўрса, онда моѕєол. далай «теѕіз, теѕіздей
шалќыєан, кеѕ» мəнді сґзінен жасалып тўрєаны айќын.
Тілші-єалым Г.Саєидолдаќызы Алтайдаєы Арқат асуын моѕє. ар «арт
жаќ, теріскей, солтїстік» + хад «жартас» сґздерінен шыєарады [146;34].
Бўлардан ар сґзініѕ алуан тїрлі атаулар жасауы мїмкін екенін кґреміз.
3) «Арық» сын есімі + зат есім
Ќазіргі ќазаќ тілінде арық сґзі екі маєынада ќолданылады: 1) арыќ «су
аєызу їшін арнайы ќазылєан су жолы»; 2) арыќ «семіз емес, еті ќашќан,
жїдеу» (ЌТТС, 1т, 358). Бўлардан басќа ќазір ќолданыста жоќ, біраќ
кґне тїркі тілінде болєан арығ, моѕє. ариг «таза, мґлдір, кіршіксіз» сґзі
жалќы есімдер ќўрамында саќталєан. Мысалы, Арыќќан (антропоним),
Арыќбалыќ (топоним).
Ќазаќ топонимиясында ресми тіркелген екі топоним ќўрамында єана
арыќ сын есімі кездесті:
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Арыќ + балық (кґл. Аќмола обл., Айыртау ауд.)
Арыќ + дығыр (тґбе. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд. 86 м)
Мўндаєы Арыќбалыќ гидронимініѕ екінші сыѕары балық сґзі де екі
тїрлі маєына беретіні белгілі. Тіліміздіѕ тарихында балық сґзі «ќала»
жалпы есімін берсе, ќазіргі ќолданыста бар балық сґзі «суда ґмір сїріп,
желбезекпен дем алатын, омыртќалылар тобындаєы су жануарыныѕ»
аты. Соєан орай Арыќбалыќ атауы екі тїрлі ўєым туєызады. Егер ол жерде кґне ќала орны болса, онда Арыќбалыќ «таза, кґркем ќала» маєынасын
береді. Ал Арыќбалыќ тек ќана кґлге тəн гидроним болса, онда «балыєы
етсіз, семірмейтін кґл» семасын тудырады.
Арықдығыр оронимініѕ екінші сыѕары дығыр моѕє. дээгїр «биік,
їлкен, жоєары, зор» (Б.Базылхан, 1984, 214); ќазаќ тілініѕ оѕтїстік жəне
батыс диалектілеріне тəн дығал «їлкен, зор, дырау, еѕгезердей»; дігер
«їлкен» (С.Аманжолов, 1997, 474) сґздерініѕ бір нўсќасы болуєа тиіс. Сонда Арыќдыєыр «жўќа, ќаѕылтаќ биік тґбе» маєынасында тўруы ыќтимал.
4) «Бай» сын есімі + зат есім
Ќазаќ тілініѕ 10 томдыќ тїсіндірме сґздігінде бай сґзі зат есім
ретінде белгіленген: «иелігінде кґп мал-мїлкі бар, їстем тап ґкілі, феодал» (ЌТТС, 2т, 28). Ал бай сґзініѕ субстантивтенген сын есім екендігі
əркімге аян. Оны дəлелдеу їшін, «заттанєан сын есімдердіѕ ќасына
аныќтауыш сґздерді ќойєан жаєдайда, ќайтадан сындыќ сипатќа ие болып, аныќтауыштыќ ќызмет атќара алады» [3;468]. Мысалы, бай↔бай
адам, жаман ↔ жаман адам т.б.
Бай сґзініѕ заттыќ маєынасы дара ќолданылєанда (зат есім тїсіріліп
айтылєанда) жəне антропонимдердіѕ екінші сыѕарында келгенде айќын
кґрініс береді. Мəселен, бай, кедей, Ќоѕырбай, Ґтебай т.б. Ал сындыќ
маєынасы біріккен топонимдердіѕ алдыѕєы позициясында келгенде
кґзге ўрып тўрады. Мўнда олар географиялыќ нысанныѕ «мол, кґп, ірі»
екенін айєаќтап, негізгі сапа белгісін нўсќайды. Мысалы, Байбўлаќ, Байдала, Байшоќы т.б.
Бай сын есімі бірінші сыѕарда келіп, біршама кґп, əдемі атаулар
жасауєа ќатысады.
Бай + боз (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Бай + бұлақ (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Бай + дала (е.м. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Бай + зығыр (кґл. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
Бай + көл (кґл. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
Бай + қазан (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Бай + қайың (е.м. Ќостанай обл., Федоровка ауд.)
Бай + қара (тау. 665м. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
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Бай + қоныс (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
Бай + қоңыр ( ќала. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Бай + құмғыр (ќўдыќ. ОЌО, Созаќ ауд.)
Бай + мөңке (е.м. Атырау обл., Махамбет ауд.)
Бай + науа (жайлау. ШЌО, Кршім ауд.)
Бай + сай (ґзен. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Бай + сала (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Бай + тақ (шатќал. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Бай + тал (е.м. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Бай + тоғай (сор. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Бай + тоған (бейіт. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Бай + тура + сай (е.м. Аќтґбе обл., Мартґк ауд.)
Бай + тұма (жўрт. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Бай + шағыл (ќыстау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Бай + шағыр (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
Бай + шалқар (кґл. Ќостанай обл., Федоров ауд.)
Бай + шоқы (ќыстау. Атырау обл., Исатай ауд.)
Бай + шұңқыр (жайлау. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Бай + шілік (ќоныс. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
Бай + қазан (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Бай + қайың (е.м. Ќостанай обл., Федоровка ауд.)
Бай + қара (тау. 665м. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Бай + қоныс (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
Бай + қоңыр ( ќала. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Бай + құмғыр (ќўдыќ. ОЌО, Созаќ ауд.)
Бай + мөңке (е.м. Атырау обл., Махамбет ауд.)
Бай + науа (жайлау. ШЌО, Кршім ауд.)
Бай + сай (ґзен. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Бай + сала (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Бай + тақ (шатќал. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Бай + тал (е.м. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Бай + тоғай (сор. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Бай + тоған (бейіт. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Бай + тура + сай (е.м. Аќтґбе обл., Мартґк ауд.)
Бай + тұма (жўрт. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Бай + шағыл (ќыстау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Бай + шағыр (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
Бай + шалқар (кґл. Ќостанай обл., Федоров ауд.)
Бай + шоқы (ќыстау. Атырау обл., Исатай ауд.)
Бай + шұңқыр (жайлау. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Бай + шілік (ќоныс. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
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Бай сын есімімен жасалєан біріккен топонимдердіѕ екінші, їшінші
сыѕарлары, негізінен, географиялыќ терминдерден тўрады (бўлаќ, дала,
ќазан, ќоѕыр, науа т.б.). Келесі бір тобы ґсімдік аттары болып келеді (боз,
зыєыр, шаєыр т.б.).
Мўнда екіўшты ўєым тудыруы мїмкін атаулар жоќтыѕ ќасы. Тек
Байќўмєыр топонимі, бəлкім, Бай+ќўм+ќыр тўлєаларынан біріккен болуы
керек. Кейбір карталарєа Байќўмкер тўлєасымен бейнеленген. Ол їшін
тїпнўсќаныѕ басын ашып алу ќажет. Атаудыѕ тїпнўсќасы дўрыс жазылмаса, оныѕ маєынасын ашуда міндетті тїрде тўйыќќа тірелеміз. Мəселен,
«Жеріѕніѕ аты – еліѕніѕ хаты» атты энциклопедиялыќ аныќтамалыќта
Байтурасай топонимі кейбір деректерде Байтўрасай деп жазылады (83бет). Алматы облысыныѕ топожїйесіне жататын Бəрікернеу оронимініѕ
дўрысы Бəрікґрнеу > Баркөрнеу «барлыќ маѕай кґрінетін биік жота» атауы екені дау туєызбайды «159-бет).
5) «Барақ» сын есімі, барлыќ сын есімдер секілді, зат есіммен
тіркескенде єана толыќ маєынасын ашады: «бараќ бўзау, бараќ жїн,
бараќ ит, бараќ кілем, бараќ саќал» [138;101]. Тіркестерден барақ сґзі
«жїндес, жїні ўзын, сабалаќ» мəнін беретінін байќау ќиын емес. Ендеше
топонимжасамєа да барақ сґзі осы маєынасымен ќатысады деген сґз.
Барақ сын есімінен аналитикалыќ жолмен жасалєан топонимдер кґп
емес. Бўл тґрт тїс атауын бірге ќарастырып отырєанымыздыѕ ґзі осы –
сирек кездесетін їлгілер болєанына байланысты.
Бараќ + көл (тж.бекеті. Аќмола обл., Сандыќтау ауд.)
Бараќ + сор (ќоныс. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Бараќ + шиқан (тґбе, 588 м. ШЌО, Жарма ауд.)
Бўрын Бараќ антропонимі белсенді ќолданылєандыќтан, бўл їш їлгі
де антротопоним болуы мїмкін. Ал кісі атынан жасалмаєан жаєдайда,
Барақкөл «ќамыс, шґбі мол сабалаќ кґл»; Барақсор «сабалаќ шґпті
сор»; Барақшиқан «ґсімдікті, шиќан тəрізді томпаќ дґѕ» маєыналарында
тўруы əбден ыќтимал.
6) «Бая» сын есімі + зат есім
Еліміздіѕ оѕтїстік аймаќтарында бая/пая «ґсімдік сабаќтары биік
ґсетін сай, жылєа» диалектісі бар (ЌТТС, 2т, 175). Оныѕ негізінде ир.
пая «ґсімдік сабаєы» сґзі жатса керек (ЌТТС, 7т, 643). Ендеше бўл зат
есім жергілікті жерлерде географиялыќ термин ретінде топонимжасамєа
ќатыса алады.
Ал сын есім бая сґзі əдеби тілімізде «баќырауыќ, баяпар, беймаза»
мəнінде кездеседі (ЌТТС, 2т, 175), біраќ С.Аманжолов бая «шая, беймаза,
тынышсыз» сґзін батыс диалектілер тобына жатќызады [107; 461]. Ќалай
болса да, бая сґзі «ерке, шолжаѕ» маєынасымен жас балаєа арнап айты158
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латынын аѕєаруєа болады.
Тїсіндірме сґздіктіѕ осы томында бая сґзініѕ таєы бір диалектіде
«жаѕадан ґсіп келе жатќан, жас ґскін, аласа, бəкене» маєынасын беретіні
келтірілген (175-бет). Бая сын есімі соѕєы екі мəнде келіп, топонимжасамда ќолданысќа енеді. Біздіѕ зерттеуімізде бір єана атау кездескенімен,
ґрісін кеѕейтуге болады деп ойлаймыз.
Бая + қыз (ґзен. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Баяқыз гидронимі «ерке, шолжыѕ ќызєа ўќсас бўралып аєатын ґзен»
маєынасында тўруы əбден мїмкін. Екінші жаєынан, «ґсімдік, бўта,
талы кґп ґскен ќысаѕ жылєамен аєатын ґзен» семантикасын да жоќќа
шыєаруєа болмайды.
7) «Баян» сын есімі + зат есім
Баян сын есімін ир. баян «тўраќ, тўрлау, тиянаќ» абстрактілі маєыналы
зат есімімен, «музыкалыќ аспап аты» болатын баян сґзімен шатастыруєа
болмайды. Жалќы есімдерде, оныѕ ішінде топонимде жиі кездесетін
баян сґзі моѕє. баян «бай, дəулетті» сын есімінен енген [77;73]. Ќазаќ
тіліндегі бай сґзімен тїбірлес жəне дəл солай субстантивтеніп, зат есімге
айналады. Жер-су аттарында ќолданылу жолы да бай сын есімімен
бірдей: географиялыќ нысанныѕ «əлденеге бай, мол» екендігін білдіреді.
Баян + адыр (таулар. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Баян + ас (бейіт. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Баян + аула (таулар. Павлодар обл., Баянаула ауд.)
Баян + ауыл (е.м. Павлодар обл., Баянаула ауд.)
Баян + жүрек (тау. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Баян + көл (кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Баян + қара (е.м. ШЌО, Абай ауд.)
Баян + қол (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Баян + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Баян + тоғай (тґбешік. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
Баян + төбе (е.м. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Баян + ұлы +көл (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Баян + шаған (шабындыќ. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Баян сын есімі + зат есім їлгісімен жасалєан біріккен топонимдердіѕ
екінші (соѕєы) сыѕарларыныѕ дені ашыќ маєынада тўр. Əйтсе де
тїсінік бере кететін їлгілер жоќ емес. Мəселен, Баянас топонимініѕ
ќўрамындаєы ас сыѕары Евразия ќўрлыєыныѕ кґптеген тілдерінде «су;
ґзен» маєынасын беретіні дəлелденген. Моѕє. ус «су» термині де оєан
жаќын. Ендеше Баянас кґне моѕє., тїркі «бай, мол су» этимологиясын
бермек.
Баняаула да, Баянауыл да сґз жоќ, моѕє. баян + уул (ола) «бай тау»
топонимініѕ ќазаќша нўсќалары болып табылады.
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Баянжүрек – «бай жїрек пішіндес тґбе» (жїрек, жїрекше
географиялыќ терминдер ретінде ќалыптасып ќойєан). Егер Баянжїрек
аталєан жерде таѕбалы тастар, петроглифтер, кґне жазулар кґп болса,
онда моѕє. Баянзураг «бай, мол сурет» атауы деп ўќќан жґн [145;159].
Баянқара – «бай тау» маєынасында тўр.
Баянқол – моѕє. Баянгол «бай, суы мол ґзен» атауыныѕ ќазаќша айтылуы бойынша ќалыптасќан гидроним.
Баянұлыкөл - «бай, їлкен кґл» мəнін береді.
Баяншаған - «шаєан аєашы мол ґсетін жер» маєынасындаєы атау.
Ќазаќ топонимиясында моѕє. баян «бай, дəулетті» сын есімініѕ таєы
бір нўсќасы байн «бай, мол, їсті-їстіне» сґзі де саќталып ќалєан.
Байын + ќол (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Байн + ас + сай (е.м. Аќтґбе обл., Мартґк ауд.)
Мўндаєы Байынќол < моѕє. Байнгол «суы мол ґзен» семантикасын
тудырса, Байнассай «суы мол, суєа бай сай» маєынасын береді.
Тіркесті атау Баян Басқамыс (ќоныс. СЌО, Есіл ауд.) та ўшырасады.
8) «Берік» сын есімі +зат есім
Лексикамызда берік сын есімі «мыќты, тґзімді», «жабыќ, бекітулі»
маєыналарын беретіні мəлім (ЌТТС, 2т, 273-274). Топонимжасамда осы
екі маєына атаулар жасауєа ґз їлестерін ќоса алады. Моѕє. бэрх «ќиын,
ауыр; ќиыншылыќ» сґзініѕ ќатысы болуы да мїмкін: «жїруі ќиын,
шыєуы ќиын» мəндерінде.
Берік + қара (тау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Берік + тал (кґл. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
Берік + тас (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќолда бар їш їлгініѕ біріншісі Берікқара - ґсімдігі аз тўтастай тастан
тўратын ќара тау. Бўл оныѕ бір белгісі болєандыќтан, атауєа уəж болуы
да єажап емес. Екінші жаєынан алєанда, ќаз. берік «жабулы, бекітулі, басына шыєу ќиын, ауыр» сґзі де атау ќўрамына енуге їміткер бола алады.

15-сурет. Берікқара тауы
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Беріктал – «ішіне ене алмайтын ќалыѕ тал» мəнінде немесе «сойыл,
шоќпарєа ќажетті ќатты тал» маєынасында тўруы мїмкін.
Беріктас – «ќамал тəрізді жабыќ тас», болмаса «ќатты тау жынысынан ќўралєан тас» мəндерініѕ бірін береді.
9) «Бос» сын есімі + зат есім
Бос сґзі «ішінде ештеме, ешкім жоќ, ќўр тўрєан» (ЌТТС, 2т, 379)
маєынасында сын есім ретінде тілімізде ќолданылады. Ал топонимжасамда осы негізгі маєынасына ќоса, «тектен-текке, босќа»; «еркін, бос,
кґшпелі» семалары да ќатысатыны байќалады.
Жалпы алєанда, логика єылымында затта болуєа тиісті нəрсеніѕ болмауы да оныѕ ерекше бір белгісіне жатады.
Бос + ағым (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Бос + бор (Босфор) (бўєаз, Ќара теѕіз)
Бос + көл (кґл. Ќостанай обл., Ќарабалыќ ауд.)
Бос + көпе (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бос + құм (ќыстау. ШЌО, Бесќараєай ауд.)
Бос + оба (ќыстау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Бос + тоған (е.м. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Босағым гидронимі энциклопедиялыќ аныќтамалыќтыѕ авторлары
айтќандай, «бос шапшып аєып жатќан ќўдыќ» мəнін беруі де [145;536],
болмаса «жер астындаєы су аєымын таппаєан бос (сусыз) ќўдыќ» мəнінде
тўруы да мїмкін.
Босфор топонимі тїркініѕ бос+бор сґздерінен шыєатынын
географиялыќ нысанныѕ ґзі айтып тўр: ол бўєаз борпылдаќ борлы (известь) жыныстан тўратыны белгілі.
Боскөл, Бостоған гидронимдері ол нысандарда судыѕ «ауыќ-ауыќ немесе мўлде болмауын» білдіреді.
Боскөпе – «бос ќалєан (желінбеген) їйінді шґп» [145;400].
Босқұм - «кґшпелі, сусымалы ќўм» мəнін береді.
Бособа – «іші ќуыс їйінді тас [145;296], немесе топыраєы бос,
борпылдаќ тґбе» мəндерініѕ бірінде тўр.
10) «Бостан» сын есімі + зат есім
Бостан сын есімі «ґз билігі ґзінде, ерікті, еркін» маєынасымен
кґптеген саяси атаулар жасады: Бостан, Бостандыќ.
Ал кїрделі атау ќўрамында алдыѕєы позицияда келіп, топонимдер
жасауєа ќабілеті бар екенін бір єана їлгі дəлелдеп бере алады:
Бостан + құм (ќўмды алќап. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.). Атау
«еркін, кґшпелі, сусымалы ќўм» маєынасында тўрєаны даусыз.
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11) «Ескі» сын есімі + зат есім
Ескі сын есімі «кґне, ескірген» маєынасын беріп, жаңа сын есіміне
бинарлыќ позицияда болады [108;221]. Сонымен бірге «тозєан, бўрынєы,
даєдылы» сияќты семалыќ реѕктері де бар.
Топонимжасамда табиєи нысанныѕ (əлдебір ќўрылыстыѕ)
«бўрынєыдай емес тозєанын немесе ауысып, аунап, тастап, кґшіп
кеткенін» білдіріп, біріккен жəне тіркесті атаулар ќалыптастырады.
Ескі, жаѕа сын есімдері уаќытќа тəуелді болєандыќтан, бір кездегі
ескі жаѕарып, ќазіргі жаѕа біраздан соѕ ескіріп жатуы заѕды ќўбылыс
болып табылады.
Ескі + бұтақ (ќоныс. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Ескі + жол (асу, 2411 м. Алматы обл., Жоѕєар Алатауы)
Ескі + жұрт (жўрт. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ескі + кеңсе (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
Ескі + қашар (жўрт. Ќостанай обл., Ќостанай ауд.)
Ескі + қора (жўрт. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
Ескі + қорған (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Ескі + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Ескі + мола (тау, 260м. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Ескі + ферма (ќыстау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ескі + ұра (е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Ескі сын есімі, əсіресе тіркесті атауларда белсенді ќолданылады.
Себебі бўрыннан аты бар ґзенніѕ басќа арнаєа аунап кетуі, елді мекенніѕ
орын ауыстыруы сияќты ќўбылыстар; тозєан жəне бїтін табиєи
нысандардыѕ салыстырылуы т.б. ескі сын есімі + топоним їлгісі бойынша тіркесті атаулар жасайды.
Ескі Алтай (ќыстау. ОЌО, Созаќ ауд.)
Ескі Алтынтау (ќыстау. ОЌО, Созаќ ауд.)
Ескі Аэропорт (е.м. Атырау обл., Ганюшкин ауд.)
Ескі Бейнеу (е.м. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Ескі Бекет (орман. СЌО, Жамбыл ауд.)
Ескі Бесбұлақ (жўрт. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Ескі Ертіс (арна. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Ескі Жайық (тармаќ. БЌО, Зеленав ауд.)
Ескі Жайыр (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Ескі Жалаңаш (жўрт. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Ескі Қалқұтан (е.м. Аќмола обл., Астрахан ауд.)
Ескі Қанай (е.м. ШЌО, Ўлан ауд.)
Ескі Қарабауыр (е.м. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Ескі Қарабұлақ (жайлау. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
Ескі Қарабұтақ (кґне ќорєан. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
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Ескі Қарашоқы (жўрт. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ескі Қойтас (жўрт. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Ескі Қосағын (ќоныс. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Ескі Қоскөл (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Ескі Мұқыр (ќоныс. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Ескі Шалқар (кґл. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ескі Шанақ (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Ескі Шілік ( е.м. ОЌО, Отырар ауд.)
Ескі сын есімімен тіркесетін жер-су аттарыныѕ жаңа сын есімімен
тіркесетін сыѕары болуы (Ескі Шілік – Жаѕа Шілік) немесе жаңа сын
есімінсіз негізгі атаудыѕ болуы (Ертіс – Ескі Ертіс), кґбінесе міндетті
болып келеді.
12) «Жайдақ» сын есімі + зат есім
Жайдақ сын есімініѕ басќа маєыналарын ескермегенде, оныѕ топоним жасауєа ќатысты екі маєынасы бар: біріншісі, «сай-саласыз тегіс,
жазыќ жер»; екіншісі жайдақ тарту тіркесіндегі «бір нəрсеніѕ азаюы,
сиректеуі. Соѕєы маєына Абай ґлеѕінде былайша ќолданылады:
Жарќырап жатќан ґзеніѕ
Жайдаќ тартып суалмай [5; 27].
Жайдаќ + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Жайдаќ + құдық (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Жайдаќ + су (бўлаќ. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Жайдақ + шілік (ќоныс. Павлодар обл., Железин ауд.)
Тізімге тїскен тґрт їлгі осы екі маєынаныѕ айналасынан шыєады:
«суы тартылєан ќўдыќ»; «суы азайєан немесе жайылып аєатын бўлаќ пен
су»; «жадаєай жердегі немесе аєашы сиреген шілік». Ал оларды аныќтау,
əрине денотатты зерттеу арќылы жїзеге асады.
13) «Жақсы» сын есімі + зат есім
Заттыѕ сапалыќ белгісін білдіретін жақсы сын есімініѕ кґптеген
жанама маєыналары оныѕ негізгі беретін ўєымынан («тəуір, оѕды,
келісті») тарайды. Болмыстаєы заттардыѕ, сондай-аќ жер-судыѕ жаќсы,
жаманын айырып, атау беретін – адам баласы. Бўдан топонимдердіѕ
антрополингвистикалыќ маѕызы келіп шыєады.
Кґшпелі халыќ їшін, жердіѕ жаќсысы оныѕ əдемілігі емес, малєа
жайлы болып келуі екенін номадтар тарихы дəлелдеп отыр. Малєа ўнаєан
жер, міндетті тїрде кґшпеліге де ўнайды, ґйткені кґшпелініѕ ґмір сїруі
малєа тікелей байланысты болады.
Жақсы сын есімімен жасалєан атаулардыѕ, міндетті тїрде, жаман
сын есімінен жасалєан антонимдері болады.
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Жаќсы + аң (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Жаќсы + ат (е.м. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Жаќсы + жар + тақ (ќыстау. ШЌО, Їржар ауд.)
Жаќсы + құм (ќыстау, ШЌО, Зайсан ауд.)
Жаќсы + тұз (тўзды кґл. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Мўндаєы Жаќсыжартаќ «жаќсы жар тау» мəнінде тўр деуге болады
(тақ< кґне тїркі. тағ «тау»).
Бўл топонимдер əуел бастан жақсы сын есімі арќылы жасалса, енді бір
топ тіркесті топонимдер алдымен жеке-жеке атауєа ие болєан соѕ, тіршілік
барысында жаќсы деген ќосымша баєа алєандар болып табылады.
Жаќсы Абралы (таулар. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Жаќсы Арғанаты (тау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Жаќсы Жалғызтау (тґбе, СЌО, Айыртау ауд.)
Жаќсы Сарытау (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Мўндаєы Абралы антротопоним деп айтылып жїргенмен, кісі атыныѕ
да маєынасы болуєа тиіс жəне антропоним тау атынан шыєуы да мїмкін
(транстопонимизация ќўбылысы). Абралы оронимі моѕє. аврал «мейірім,
раќым, ќайырым» сґзінен жасалуы ыќтимал, ґйткені тауларєа «сїйкімді»,
«əулие», «ќайырымды» тїрінде атау беру моѕєолдарда бар їрдіс.
Ал Арєанаты моѕє. аргаль «арќар» сґзінен шыєып, аргалинты
«арќарлы» маєынасын беретінін кґптеген топонимист-єалымдар мойындайды [145; 755].
14) «Жалаң» сын есімі + зат есім
Жалаң сын есімініѕ беретін маєынасы екі тїрлі болып келеді: 1) «дара,
жалаѕ ќабат»; 2) «таќыр, ашыќ, жалаѕаш» [38;191]. Топонимжасамєа
географиялыќ нысанныѕ «ґсімдіксіз, таќыр, ашыќ» екенін немесе «жападан жалєыз тўрєанын» білдіру арќылы ќатысады.
Жалаѕ + бас (тау, 784 м. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Жалаѕ + тас (е.м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Жалаѕ + төс (е.м. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
Мўндаєы Жалаңтөс – антропоним, ал Жалаѕтґс ойконимі кеѕестік
ойконим Бірлестік атауын ауыстырєан. Жалаңтас – таза табиєи топоним.
15) «Жалаңаш» сын есімі + зат есім
Жалаң мен Жалаңаш сын есімдері əрі тїбірлес, əрі маєыналас сын
есімдер. Айырмашылыєы, жалаңаш сґзі «жеке, даралыќты» білдірмейді,
тек «таќыр, ашыќ, ќўр» мəнінде ќолданылады. Топонимжасамда белсенді
їлгі емес, біраќ табиєи нысанныѕ «маѕайы ашыќ, тўлдыр, жадаєай»
екенін атап кґрсетеді.
Жалаѕаш + көл (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Жалаѕаш Еңірекей (тау. ШЌО, Жарма ауд.)
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16) «Жалтыр» сын есімі + зат есім
Жалтыр сын есімі заттыѕ «теп-тегіс, айнадай»; «жарќырап сəуле
шаєылысатын» сапа белгілерін аныќтайды. Топонимжасамда, кґбінесе,
«жаєасы ґсімдіксіз келіп, суы жарќырап жататын кґлдерді; «тегіс, тасты» тауларды т.б. атайды.
Жалтыр + бұлақ (бўлаќ. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Жалтыр + жон (ќоныс. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Жалтыр + көл (ќоныс. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
Жалтыр + сор (батпаќ. СЌО, Жамбыл ауд.)
Жалтыр + томар (кґл. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
Жалтыр + ши (кґл. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
17) «Жаман» сын есімі + зат есім
Жаман сын есімі «жаќсы» сґзіне ќарама-ќарсы «нашар» маєынасымен
лексикамызда ќолданылатын болса, топонимге айналєанда, негізінен, екі
мəнде жиі кґрініс береді. Еѕ алдымен, «табиєи нысанныѕ адамєа, оныѕ
тіршілігіне ќолайсыз» болып келуі, екінші, «географиялыќ нысанныѕ
басќа ґзі тектес нысандардан «ќораш, жатаєан, ґсімдіксіз, кґріксіз»
болып келуі жаман сын есімі + зат есім їлгісіндегі кїрделі атаулар
жасайды.
Жаман сын есімімен келген топонимніѕ антитезалыќ позициядаєы
жақсы сын есімімен келетін сыѕары болуы – топонимиканыѕ ґзіне тəн
заѕы. Ґйткені мўндай салыстырмалы атаулар жасалу їшін, салыстыратын бірнеше нысан болуы шарт. Мысалы, Жаќсы Абыралы, Жаман Абыралы, Жаќсы Кґѕ, Жаман Кґѕ, т.б. Бўл – топонимжасамныѕ біршама
ґнімді тəсілі болып табылады.
Жаман + ағаш (ќоныс. СЌО, Жамбыл ауд.)
Жаман + адыр (жота. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Жаман + ай (тау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Жаман + айбат (жота. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Жаман + аула (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Жаман + аша (ґзен. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Жаман + батпақ (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Жаман + бўлаќ (бўлаќ. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Жаман + егін (жўрт. ШЌО, Їржар ауд.)
Жаман + жал (ќўмды алќап. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Жаман + жар + мола (сор. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Жаман + жартас (ќыстау. ШЌО, Їржар ауд.)
Жаман + жол (ќоныс. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Жаман + жыра +сай (ґзен. СЌО, Шал Аќын ауд.)
Жаман + көл (кґл. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
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Жаман + қара (ќоныс. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Жаман + қараған (ќыстау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Жаман + қобы (е.м. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Жаман + қол (жота. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Жаман + қоныс (тґбе. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Жаман + қоңыр (батпаќ. СЌО, Шал Аќын ауд.)
Жаман + қопа (батпаќ. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Жаман + қора (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Жаман + қостан (тґбе. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Жаман + қотыр + тас (жота. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Жаман + құлақ (кґл. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Жаман + құм (ќўм. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Жаман + ќоян +ќўдыќ (тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Жаман + орқаш (жайлау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Жаман + орпа (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Жаман + өткел (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Жаман + саба (ґзен. Ќостанай обл., Арќалыќ ќ.ə.)
Жаман + сай (ґзен. Аќмола обл., Егіндікґл ауд.)
Жаман + сор (ќоныс. Атырау обл., Махамбет ауд.)
Жаман + сортаң (ќоныс. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Жаман + су (ґзен. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
Жаман + табан (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Жаман + тас (тау. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Жаман + тау (тау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Жаман + тоғай (жўрт. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Жаман + томар (ќоныс. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Жаман + төбе (шоќы. Аќмола обл., Астрахан ауд.)
Жаман + тұз (тўзды кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Жаман + тұма (бўлаќ. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Жаман + тікше (жота. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Жаман + үш + көз (бўлаќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Жаман + шат (ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Жаман + шеңгел (бўлаќ. Алматы обл., Талєар ауд.)
Жаман + шұбар (ќоныс. Аќмола обл., Астана ќ.ə.)
Жаман + шұңқыр (ќоныс. СЌО, Есіл ауд.)
Жаман + шың (ќоныс. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Жаман + шілік (ќоныс. Павлодар обл., Железин ауд.)
Жаман сын есімімен бірігетін екінші сыѕарларыныѕ кґпшілігі
Ќазаќстан топокеѕістігінде кездесетін географиялыќ терминдер. Ол
географиялыќ терминдер біздіѕ жерімізге тəн табиєи нысандардыѕ аты
болып келетіндіктен, кїрделі атау ќўрамында жиі ќайталанып келіп
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отырады. Ал олардан алуан тїрлі атаулар жасап тўрєан атрибуттыќ
ќатынастаєы бірінші сыѕарлар екені айдан аныќ. Мысалы:
Ⱥԕ
ɀɚԕɫɵ
ɀɚɦɚɧ
Ԕɚɪɚ
ɋɚɪɵ
Ɍɚɪԑɵɥ
ɒԝɛɚɪ

ɬɚɫ

Соєан байланысты екінші сыѕарларыныѕ семантикалары ашыќ
болып келеді, біраќ тїсінігі ауыр бірен-саран атаулар бар. Мəселен,
Жаманқостан оронимін жасауєа ќатысып тўрєан қостан сыѕары ќаз.
ќоста +н «бірігу, жиналу» сґзі ме, ќаз. ќос «екі» + парс. tange > таѕ
«шатќал, жартас» сґздерінен біріккен бе, тап басып айыру ќиын. Ќостан
сґзі Ќостанай ойконимі ќўрамында кездесетін кґне географиялыќ термин бе, əлі де зерттей тїсуді ќажет етеді.
Жаманорпа – мўндаєы орпа «шегенделмеген, аузы кеѕ, таяз ќўдыќ»
[66;50].
Жамансаба – бірнеше ґзен, судыѕ бір арнаєа келіп ќўйылуы, кґбінесе
саба термині арќылы таѕбаланады.
Жаманүшкөз – «їш кґзден шыєып жатќан бўлаќ» мəнінде тўр.
Жаман сын есімі бўрыннан ќалыптасќан топонимге тіркесіп, ол
нысанныѕ «жарамсыз, жаєымсыз» сипатын білдіреді.
Жаман Абыралы (таулар. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Жаман Ақкөл (кґл. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Жаман Ақсу (арна. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Жаман Алакөл (кґл. Ќостанай обл., Таран ауд.)
Жаман Бесбақан (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Жаман Есіл (тармаќ. Аќмола обл., Астрахан ауд.)
Жаман Жалғызтау (тау. Аќмола обл., Сандыќтау ауд.)
Жаман Көктал (арна. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Жаман Көң (ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Жаман Қазықұрт (тау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.
Жаман Қайрақты (ґзен. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Жаман Қандыадыр (тау. Ќараєанды обл., Осакаров ауд.)
Жаман Қантөрткөл (тґбе. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Жаман Қарабас (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Жаман Қаражал (таулар. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Жаман Қарақалпақ (тау. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Жаман Қарсақбас (тау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
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Жаман Қойтас (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Жаман Қызыладыр (ќоныс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Жаман Қызыларай (таулар. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Жаман Нияз (тау. Ќараєанды обл., Осакаров ауд.)
Жаман Сарыбұлақ (ґзен. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Жаман Сарысу (ґзен. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Жаман Сарытау (таулар. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Жаман Тамды (ќыстау. БЌО, Сырым ауд.)
Жаман Үшащы (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Жаман Шиелі (тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Тіркесті атаулардыѕ ішіндегі Бесбақан «бес баќан бас шыѕы бар тау»
маєынасында тўрса, Қантөрткөл ороним (тґбе аты) болєандыќтан, Жаман Ќантґрткїл тўлєасында жазылса керек-ті. Онда Ќантґрткїл «хан
таєындай тґртбўрыш тґбе» маєынасын береді (Ќантґрткґл нўсќасы
энциклопедиялыќ аныќтамалыќтан алынды, 91 бет).
Жаман Қарақалпақ орониміндегі қалпақ метафоралыќ жолмен жасалып
тўрмаса, кґне тїркі. ғұлпақ «айдар, кекіл» сґзінен шыєуы əбден мїмкін.
18) «Жаңа» сын есімі + зат есім
Жаңа сын есімініѕ негізгі маєынасы заттыѕ «жаќында, жуыќта пайда болєанын, жасалєанын» білдіреді де, ескі сґзіне ќарама-ќарсы мəнде
ќолданылады. Сондай-аќ бір істіѕ «ќазір, əлгінде» басталєанын айєаќтап
їстеу ретінде де жўмсалады.
Бізге керегі – топонимжасамда белсенді сын есімдердіѕ бірі болып
табылатын «табиєи нысанныѕ жаѕадан пайда болєанын, жаѕаруын,
ґзгеруін» аныќтайтын жаѕа сґзі. Мысалы, Жаѕаарна, Жаѕаќаќ, Жаѕаорпа,
Жаѕа Текес т.б.
Алайда топонимге экстралингвистикалыќ ыќпалдыѕ мол болатындыєынан, ол «амалсыз идеологияєа жегіліп» (В.А. Никонов), жаңа сґзі
кґптеген кеѕестік атаулар жасаєан. Бўларды кейде табиєи атаулардан
айыру ќиынєа соєып жатады. Мəселен, Жаѕажол топонимі «жаѕадан
салынєан жол» мəніндегі табиєи атау ма, «социализм жолы» мəніндегі
идеологиялыќ (саяси) атау ма деп ойлануєа тура келеді. Сондыќтан
Жаѕаталап, Жаѕаќоєам, Жаѕаїлгі, Жаѕатўрмыс, Жаѕадəуір, Жаѕашаруа
сияќты дерексіз ўєым беретін саясаттанєан ойконимдерді екшеп алып,
біртіндеп ауыстырып отыру шарт. Осы ойдан келіп, олардыѕ їлгісін
берудіѕ ќажеті жоќ деп шештік. Заман ґзгерген сайын жаңа сґзін ќосып,
саясаттанєан атаулар жасай берсек, біз шындыќ ґмірден, табиєи болмыстан алыстап кетеріміз хаќ.
Жаѕа + адыр (жота. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Жаѕа + айдар (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
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Жаѕа + айыс (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Жаѕа + арал (арал. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Жаѕа + арасан (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Жаѕа + арна (е.м. Алматы обл., Іле ауд.)
Жаѕа + арна (е.м. Алматы обл., Іле ауд.)
Жаѕа + арық (ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
Жаѕа + асу (таулар. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Жаѕа + ауыл (е.м. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Жаѕа + əулие (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Жаѕа + баз (ќыстау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Жаѕа + базар (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Жаѕа + бас (ќыстау. БЌО, Сырым ауд.)
Жаѕа + бет (ќыстау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Жаѕа + бөгет (жўрт. БЌО, Сырым ауд.)
Жаѕа + бұлақ (е.м. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Жаѕа + дала (е.м. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Жаѕа + дария (ґзен. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Жаѕа + жол (ќоныс. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Жаѕа + жұрт (е.м. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Жаѕа + көл (жўрт. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Жаѕа + қазан (е.м. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Жаѕа + қала (е.м. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Жаѕа + қамыс (жўрт. Атырау обл., Исатай ауд.)
Жаѕа + қара (бўлаќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Жаѕа + қой (е.м. Ќостанай обл., Федоров ауд.)
Жаѕа + қоныс (кґл. Аќмола обл., Егіндікґл ауд.)
Жаѕа + қора (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Жаѕа + құдық (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Жаѕа + құйған (кґл. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Жаѕа + құрылыс (е.м. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Жаѕа + майдан (жўрт. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
Жаѕа + орпа (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Жаѕа + орталық (е.м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Жаѕа + орын (ќыстау. БЌО, Ќазталов ауд.)
Жаѕа + өзек (ќоныс. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Жаѕа + өзек + сай (ґзен. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Жаѕа + өзен (ќоныс. Атырау обл., Исатай ауд.)
Жаѕа + өңір (е.м. БЌО, Сырым ауд.)
Жаѕа + саз (е.м. Жамбыл обл., Жамбыл ауд.)
Жаѕа + сай (е.м. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Жаѕа + сақал (зират. Аќмола обл., Сандыќтау ауд.)
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Жаѕа + сортаң (ќоныс. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Жаѕа + су (ґзен. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Жаѕа + су + қопа (кґл. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Жаѕа + тас (ќала. Жамбыл обл., Талас ауд.)
Жаѕа + тоған (е.м. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Жаѕа + төбе (жўрт. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Жаѕа + шар (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Жаѕа + шілік (тарихи орын. ОЌО, Отырар ауд.)
Берілген жаңа сын есімі + зат есім арќылы жасалєан їлгілер
топонимжасамныѕ ґткені ретінде талданып, я болмаса болашаєында
ќолданылып жату їшін, еѕ алдымен, əр їлгі тїсінікті болуы керек. Соєан
байланысты маєынасы кїѕгірт атауларєа тілдік талдау жасалып отырады.
Жаңаайыс – мўндаєы айыс ор. аист «ќўтан, лəйлек» су ќўсыныѕ атынан жасалып тўр. Осы ќўстыѕ «жаѕа жерге мекендеуін» білдіреді.
Жаңаəулие - «жаѕа ашылып, табылєан ќасиетті жер» маєынасын бермек. Ґйткені дінде енді жаѕа əулие келмейтіні айтылады.
Жаңабаз- баз ор. база «мал ќорасы» сґзініѕ фонетикалыќ апокопа
ќўбылысына ўшыраєан тїрі.
Жаңасақал – мўндаєы саќал < саєал «бороздоплодник ґсімдігініѕ
аты». «Жаѕадан саєал ґсімдігі мол ґскен жер» мəнінде тўр.
Жаңашар – мўндаєы шар < шаар < шаћар «ќала» маєыналы парсы
сґзініѕ ыќшамдалєан тїрі деген пікір бар [145;176]. Жаѕашар «жаѕа
жерге ќоныстанєан елді мекен немесе «жаѕа, кеѕестік елді мекен»
маєыналарыныѕ бірін айєаќтайды.
Жаңа сын есімі тіркесті топонимдер де жасайды жəне ґзен, судыѕ
«жаѕа арнаєа аунауын»; елді мекенніѕ «жаѕа орынєа кґшірілуін»; «жаѕа
ґмірге, ќоєамдыќ ќўрылысќа ауысќанын» т.б. білдіреді.
Жаѕа Ақирек (ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
Жаѕа Ақшиман (е.м. Павлодар обл., Май ауд.)
Жаѕа Асутөр (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Жаѕа Бесбұлақ (жўрт. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Жаѕа Борсықұдық (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Жаѕа Бұқтырма (кент. ШЌО, Зырян ауд.)
Жаѕа Елек (жўрт. Аќтґбе обл., Мартґк ауд.)
Жаѕа Жайма (е.м. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Жаѕа Қалқұтан (е.м. Аќмола обл., Астрахан ауд.)
Жаѕа Қарабауыр (е.м. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Жаѕа Қарасай (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Жаѕа Қаратон (кент. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Жаѕа Қастек (асу. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Жаѕа Қима (е.м. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
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Жаѕа Мұқыр (ќоныс. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Жаѕа Ойтас (ќыстау. ШЌО, Їржар ауд.)
Жаѕа Сүмбе (е.м. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Жаѕа Тасащы (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Жаѕа Текес (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Жаѕа Телікөл (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Жаѕа Топар (ќыстау. ШЌО, Їржар ауд.)
Жаѕа Үрпек (тґбешік. Павлодар обл., Май ауд.)
Жаѕа Шүлбі (е.м. ШЌО, Бородулиха ауд.)
19) «Жарық» сын есімі + зат есім
Жарық сын есімініѕ бірнеше лексикалыќ маєынасы бар:
1) Жарыќ «ашыќ, сəулелі, нўрлы» [108;249]; 2) жарыќ «бґлінген,
айырылєан» (тастыѕ, мўздыѕ жарыєы); 3) жарыќ «тесік, жыртыќ»
(ыдыстыѕ жарыєы).
Жарық сын есімі + зат есім їлгісі бойынша жасалєан біріккен топонимдер осы їш маєынаны да ќамтитыны байќалады. Сол себепті
кейбір топонимдердіѕ ќай мəнде тўрєанын бірден айыру ќиынєа соєады.
Мəселен, Жарыққұдық гидронимі «іші жарыќ, ќараѕєы емес» семантикасын тудыра ма, «суы аєып тўратын жарыќ жері бар ќўдыќ» мəнін бере
ме, белгісіз. Мўнда да реалийдіѕ ґзі тґреші болуєа тура келеді.
Жарыќ + атыз (е.м. Ќостанай обл., Əулиекґл ауд.)
Жарыќ + ащы (ќоныс. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Жарыќ + баз (ќыстау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Жарыќ + бас (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Жарыќ + бидайық (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Жарыќ + бөгет (ќыстау. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Жарыќ + көл (кґл. СЌО, Тайынша ауд.)
Жарыќ + қара (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Жарыќ + қопа (тґбешік. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Жарыќ + құдық (кґл. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Жарыќ + тас (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
Жарыќ + тұман (жўрт. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Мўндаєы Жарықбаз, Жарықтұман топонимдері «нўрлы, сəулелі,
ќараѕєы емес» маєынасында; Жарықащы, Жарықбидайық, Жарыққопа
атаулары «екіге жарылып жатќан, ґскен» мəнінде; Жарықбас,
Жарыққара, Жарықтас оронимдері «екіге жарылєан» семантикасын;
Жарықатыз, Жарықбөгет, Жарыққұдықтар «жарыќ жерінен су аєып
тўратын» нысандар екенін білдіреді.
Жарық сын есімінен тіркесті атаулар жасалмаєан. Алайда Ќазаќстан
топожїйесінде Жарын + құдық (сор. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.), Жа171
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рын + көл (кґл. Алматы обл., Алакґл ауд.) тəрізді екі їлгі кездеседі. Жарын сґзі С.Аманжоловтыѕ диалектологиялыќ еѕбегінде ќырєыз тілінде
жəне Аќтґбе облыстарында «келер, ендігі жылы» деген маєынада
ќолданылатын диалекті екені келтіріледі [107;482]. Олай болса, бўл екі
гидроним «алдаєы, келесі ќўдыќ, кґл» мəндерінде тўруы мїмкін.
20) «Жеке» сын есімі + зат есім
Жеке сын есіміне ЌТТС-та «дербес, ґз алдына; бґлек» деген аныќтама
беріледі (4т,51). Жер-су аттарын жасауєа ќатысатын жеке сын есімі осы
маєынаєа «оѕаша тўрєан географиялыќ нысан» деген маєыналыќ реѕк
ќана ќосады.
Жеке + бұлақ (ґзен. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
Жеке + жал (е.м. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Жеке + көл (кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Жеке + сай (ќыстау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Жеке + үскі (тўзды кґл. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Жеке + шағыл (ќўм. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Жеке + шат (ґзен. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Мўндаєы Жекеүскі кїрделі атауыныѕ екінші сыѕарындаєы үскі
«аєашты, былєарыны т.б. тесетін іші ќуыс біздіѕ» (ЌТТС, 10т, 10) аты.
Їскі ќўралыныѕ сырт тўлєасына ўќсас, жеке тўрєан кґлге берілген гидроним.
Жеке сын есімі бір єана тіркесті атау жасауєа ќатысыпты, біраќ
жеке тўрєан табиєи нысандарды белгілеуде болашаєы баршылыќ деп
есептейміз.
Жеке Сарыбиік (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
21) «Жылы» сын есімі + зат есім
Жылы сын есімі «ыстыќ пен салќын кїйдіѕ аралыќ ќалпын» білдіреді
(ЌТТС,4т,298). Топонимжасамда табиєи нысанныѕ дəл осындай кїйін
жəне «ыќтасын, желсіз, кїн шуаєы мол тїсетін» жерлерді атайды. Мўндай
жерлердіѕ жылылыќ ќасиеті, əсіресе, ќыста жаќсы білінеді. Салќын,
суыќ сын есімдерінен жасалєан атауларєа ќарсы мəнде ќолданылады.
Жылы + адыр (таулар. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Жылы + арасан (бўлаќ. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Жылы + бұлақ (е.м. ШЌО, Зырян ауд.)
Жылы + күнгей (ґзен. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Жылы + қора (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Жылы + ой (е.м. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Жылы + сай (ќыстау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Жылы + су (ґзен. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
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Жылы + тау (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
Жылы + төбе (тґбе. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
22) «Көне» сын есімі + зат есім
Көне сын есімі «кґп ўсталып тозыєы жеткен, ескі» маєынасын
беретіні белгілі (ЌТТС, 5т, 165). Жер-су аттарын жасауєа алдында талданып кеткен ескі сын есімі тəрізді ќатысып, нысанныѕ «бўрыннан белгілі,
тарихи, ежелгі» екенін айєаќтайды. Соєан байланысты «тозыєы жеткен,
ескі» мəнді біріккен атаулар емес, тек тіркесті топонимдер єана жасаєан.
Ол тїсінікті де, ґйткені аты бўрыннан мəлім нысанныѕ кґнелігін атап
кґрсету маќсатын кґздейді.
Көне сын есімі + топоним їлгісімен жасалєан атаулар кґп емес, дегенмен кеѕінен ќолданысќа енгізуге болады:
Кґне Қаратерең (е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Кґне Сарық (е.м. ОЌО, Тґле би ауд.)
Кґне Тұзды (е.м. Ќараєанды обл., Бўќар Жырау ауд.)
23) «Көр» сын есімі + зат есім
Көр сын есімініѕ негізгі маєынасы «су ќараѕєы соќыр» болєанымен,
топонимжасамда оныѕ ауыспалы маєынасы («ќараѕєы, меѕіреу, тїнек»)
ќолданылады (ЌТТС, 5т, 190). Географиялыќ нысанныѕ «кїн сəулесі кґп
тїспейтіндіктен, їнемі ќараѕєы, кїѕгірт» болып тўратын кїйін сипаттайды.
Кґр + қарағай (жайлау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Кґр + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Кґр + ши (ќыстау. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
24) «Қалың» сын есімі + зат есім
Қалың сын есімініѕ «жўќа емес, ќабат-ќабат» маєынасы да, «кґп, мол»
маєынасы да, «ќою, жиі, тыєыз» маєынасы да, ауыспалы «ну (орман,
тоєай), жайќалєан, бітік (шґп, егін) маєынасы да топонимжасамєа ќатыса
алады (ЌТТС, 5т, 601). Алайда, əзірге бір єана їлгі табылып отыр. Келешекте бўл сын есім кґптеген əдемі топонимдер тудыруына сеніміміз мол.
Ќалыѕ + сая (жайлау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Мўндаєы сая «кґлеѕкелі аєаш (əлде орман, əлде тоєай)» маєынасында
тўр. Қалыңсая – «аєашы жиі ґскен саялы жер» мəнді топоним.
25) «Қасқа» сын есімі + зат есім
Қасқа сын есімі алдымен малєа, оныѕ ішінде жылќыєа ќатысты пайда болєанын оныѕ маєынасынан байќауєа болады: ќасќа «малдыѕ негізгі
тїсінен басќа маѕдайында болатын даќ, жолаќ» (ЌТТС, 6т, 128). Топо173
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нимжасамда қасқа сын есімі осы мəнімен метафора жасап барып, «табиєи
нысанныѕ маѕдай тўсынан ќасќалана біткен екінші нысанды» атайды.
Ќасќа + ат (е.м. Ќостанай обл., Меѕдіќара ауд.)
Ќасќа + ат + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
Ќасќа + бас (ќоныс. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
Ќасќа + бие (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Ќасќа + бұлақ (е.м. ШЌО, Абай ауд.)
Ќасќа + бұлақ + көл (кґл. ШЌО, Абай ауд.)
Ќасќа + жол (ќоныс. ШЌО, Зайсан ауд.)
Ќасќа + көл (ќоныс. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Ќасќа + құдық (бўлаќ. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ќасќа + өгіз (е.м. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќасќа + сай (арна. ОЌО, Созаќ ауд.)
Ќасќа + су (е.м. ОЌО, Тґле би ауд.)
Ќасќа + тай + құдық (ќўдыќ. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Ќасќа + тау (е.м. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Ќасќа + төбе (ескі ќоныс. ОЌО, Тґле би ауд.)
Ќасќа + төр (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Мўндаєы Қасқаөгіз тура маєынасында «ќасќа ґгізге байланысты
əлдебір оќиєаны» білдіруі, болмаса өгіз сыѕарыныѕ кґне тїркі. үгүз
«ґзен», «су» сґзінен шыєуы мїмкін екенін ескертеміз.
26) «Қатаң», «қатты», «қату» сын есімдері + зат есім
а) Қатаң сын есімі «ќатал, ќатты» сґздерімен мəндес, біраќ реѕк бояуы сəл солєындау. Кґбінесе адам мінезіне байланысты пайда болєан
қатаң сын есімі ауыспалы маєынада табиєат ќўбылыстарына да теліне
айтылады. Мысалы, «ауа райы ќатаѕ»; «ќата бастаєан жер (ќата+ѕ)» т.б.
Жер-су атын жасауєа осы ауыспалы маєыналары себепші болады.
Ќатаѕ + көл (кґл. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Ќатаѕ + тұз (ќоныс. ОЌО, Созаќ ауд.)
Екеуі де нысанныѕ «кеуіп, ќатып бара жатќанын» білдіреді.
ə) Қатты сын есімі «жўмсаќ емес, берік, мыќты» мəнін беретіні
мəлім (ЌТТС, 6т, 149). Топонимжасамда табиєи нысанныѕ дəл осындай
кїйлерін сипаттайды. Кездесіп отырєан жалєыз їлгі «кґл табаныныѕ
ќатты жыныстан тўратынын» білдірсе керек.
Ќатты + көл (кґл. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
б) Қату сын есімі «ќатал, ќатаѕ» сґздерімен мəндес келеді де, ґз
маєынасын қабағы қату «ашулы, ренішті» тіркесінде аныќ кґрсетеді.
Топонимжасамда географиялыќ нысанныѕ «ќатаѕ ауа-райын; ќату, сўсты
ґѕін; ќатты жер бедерін» білдіреді.
Ќату + тау (жота,1630 м. Алматы обл., Кербїлаќ ауд.)
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27) «Қисық» сын есімі + зат есім
Қисық сын есімініѕ негізгі маєынасы ЌТТС-та «бір жаєына ќисайып
кеткен, тїзу емес» тїрінде беріледі (6т, 205). Жер-су атын жасарда
қисық сын есімі осы, негізгі мəнімен ќатысып, географиялыќ нысанныѕ
«ќыѕыр, ќисыќ» бітімін əйгілейді.
Ќисыќ + ақ + тас (ґзен. Алматы обл.,Ўйєыр ауд.)
Ќисыќ + құдық (ќўдыќ. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќисыќ + өзек (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќисыќ + сай (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Ќисыќ + шеген (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Қисық сын есімімен тіркесу арќылы жасалєан бір єана їлгі кездесіп
отыр, дегенмен ресми тіркелмеген микротопонимдер арасында болуы
кїмəнсіз.
Ќисыќ Қалдыаман (кґл. СЌО, Мамлют ауд.)
Қисық сын есімімен əрі мəндес, əрі тїбірлес қияс сын есімі арќылы да
топоним жасалатынын дəлелдейтін їлгі бар болып шыќты (қияс «ќиєаш,
тїзу емес» мəнінде ќолданылатын сґз).
Қияс + құдық (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
28) «Қиын» сын есімі + зат есім
Қиын сын есімініѕ тура маєынасы «бейнеті, машаќаты кґп, михнатќа
толы; жеѕіл емес» (ЌТТС, 6т, 211) болєанымен, ауызекі тілде «таудыѕ,
шыѕ-ќўздыѕ, ќия-жартастыѕ адам аяєы сирек басатын жері; ќиян»
(сонда) мəнінде ќолданылады. Соєан ќараєанда қиын сын есімі табиєи
нысанныѕ «ґтуге, асып тїсуге, жїруге ќиындыќ келтіретін» белгісін
кґрсету арќылы, атауєа уəж етеді.
Ќиын + асу (асу. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
Ќиын + ата (кґл. СЌО, Мамлют ауд.)
Ќиын + жыра (жўрт. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќиын + керіш (тґбелер. ШЌО, Кїршім ауд.)
Ќиын + су (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
29) «Лай» сын есімі + зат есім
Лай сын есімі «таза емес, тўныќ емес» (ЌТТС, 7т, 44) маєынасымен
кґбінесе суларєа ќатысты айтылады. Сондай-аќ «лай балшыєы бар»
жерлерді, ќаќ пен сорларды да атайтыны їлгілерден байќалады.
Лай + бұлақ (ґзен. Їржар ауд.)
Лай + көл (кґл. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Лай + қақ (ќоныс. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Лай + су (тўзды кґл. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
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30) «Орта» сын есімі + зат есім
Лексикамызда орта сґзініѕ екі омонимі бар делініп жїр:
1) Орта «белгілі бір мґлшерге жетпеген, толыќ емес» сын есімі;
2) Орта «адамныѕ туып-ґскен, жўмыс істеген жері, ќоршаєан ќауым»
зат есімі [147;157].
Омонимдес маєыналардыѕ біріншісі єана топонимжасамєа ќатыса
алады (Ортакґл, Ортаќўдыќ т.б.). Алайда осы, бірінші маєынаєа да жатпайтын, топонимжасамда белсенді таєы бір орта сґзі бар (Ортажартас,
Ортатґбе, Орта Теректі т.б.). Бўл ќай орта? Зерттеу барысында соѕєы
орта сыѕары ортаңғы сын есімініѕ топонимде ќолданылу барысында
ыќшамдалєан тїрі болып шыќты. Мысалы, Ортажартас < Ортаѕєыжартас,
Ортатґбе < Ортаѕєытґбе, Орта Теректі < Ортаѕєы Теректі.
Мўндай атаулар жасалу їшін біртектес геонысандар їштен кем болмау керек жəне ол нысандар жаќын, ќатар орналасуы тиіс. Мəселен, Бас
Ќарауыл, Орта Ќарауыл, Аяќќы Ќарауыл; Теректі, Орта Теректі, Шет
Теректі. Орта (ортаѕєы) болу їшін, екі жаќта екі нысанныѕ болуы шарт
екені айтпаса да тїсінікті.
Сонымен терілген їлгілер екі маєынаныѕ маѕына топтасады: «ґзен,
кґлдіѕ, ќўдыќтыѕ орталануы (суалуы)» жəне «нысанныѕ ґзі тектес екі
нысанныѕ ортасында орналасуы».
Орта + ағаш (ауыл. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Орта + арал (арал. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Орта + аша (ќыстау. Аќтґбе обл., Аќтґбе ќ.ə.)
Орта + баз (ќыстау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Орта + бас (жўрт. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Орта + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Орта + ғұрт (ќыстау. Ќараєанды обл., Осакаров ауд.)
Орта + жол + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Орта + жартас (тґбе. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Орта + көл (кґл. Аќмола обл., Астрахан ауд.)
Орта + қамыс (кґл. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
Орта + қоға (е.м. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Орта + қопа (ќыстау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Орта + қора (ќыстау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Орта + құдық (ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Орта + құм (е.м. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Орта + қыр (ќоныс. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Орта + өзек (арна. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Орта + сор (тўзды кґл. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Орта + тау (жота. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Орта + төбе (тґбе. Жамбыл обл.,
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Орта + тұтқын (арна. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
Орта + шат (ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Орта + шоқ (тўзды кґл. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Орта + шоқы (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Орта + шілік (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Мўндаєы Ортағұрт кїрделі атауыныѕ ќўрамындаєы ғұрт < ќўрт
Ќазыєўрт атауында кездесетін, əлі этимологиясы белгісіз оронимдік, əлде
фитонимдік термин. Ол құрт/құртқа «ќасќыр» мəнінен басќа да мəнде
ќолданылатын сияќты, ґйткені Ќазыєўрт – ґсімдіктіѕ аты (фитоним).
Ортатұтқын – «орта тўста тоќтап, тосылып, бґгеліп ќалєан арна»
[145; 554].
Орташоқ – «ортаѕєы бір шоќ (топ) кґл» маєынасын береді. Орта
сын есімі біршама ќомаќты тіркесті атаулар жасауєа ќатысады, біраќ
жоєарыдаєы екі маєына ґзгермейді:
Орта Аққұдық (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Орта Бақанас (арна. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Орта Бұғаз (ґзен. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Орта Бүйен (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Орта Дересін (е.м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Орта Еспе (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Орта Керегетас (жота. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Орта Қағыл (жота. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Орта Қайрақты (ґзен. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Орта Қарасай (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Орта Қарауыл (тґбе. ШЌО, Аягґз ауд.)
Орта Мерке (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Орта Ойшілік (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Орта Өсек (ґзен. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Орта Талғар (ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
Орта Тентек (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Орта Теректі (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
Мўндаєы Дересін моѕє. дэрс «ши» (ґсімдік) тїбірінен жасалып,
«шилі» маєынасын беретінін ескерте кету ќажет [145; 447].
31) «Ортақ» сын есімі + зат есім
Ортақ сын есімі «барлыєына бірдей ќатысы бар, кґпшілікке арналєан,
баршаєа тəн» семантикасын береді (ЌТТС, 7т, 468).
Топонимжасамда «əлдебір əкімшілік бґліністерге ортаќ геонысандарды» атайды, ал табиєи нысандар бір-біріне ортаќ бола алмайтыны
тїсінікті болса керек.
Ортаќ + көл + там (бейіт. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
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Ортаќ + қора (ќыстау. Ќараєанды обл., Ќараќаралы ауд.)
Ортаќ + төбе (шоќы. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
32) «Сайқын», «сайрам» сын есімдері + зат есім
а) Ќазаќ тілінде сайқын сын есімі «мидай, кеѕ, ен (дала)» маєынасында
ќолданылады (ЌТТС, 8т, 101). Екінші жаєынан алєанда, топономистєалымдар А.Əбдірахманов, Е.Ќойшыбаевтар ќазаќ топонимиясында кездесетін сайќын, сайќан терминдерін моѕє. сайхан, ќалм. сəəхн
«жаќсы, сўлу, əдемі, жайлы, ыѕєайлы» маєыналарын беретін сґзі деп табады [145.325].
Ал профессор Т.Жанўзаќ : «Сайќын жəне сайќан – бір сґз емес, жеке,
дербес маєыналарєа ие оќшау сґздер. Оныѕ сайхан тўлєасы «əдемі, сымбатты, кґрікті» маєынасында келіп, моѕєол тіліне тəн болса, сайќын
сґзі – «ашыќ, кеѕ жер, сондай ашыќ жердегі ауыл, ќыстаќ, ен дала»
маєынасындаєы тїркі тілдеріне тəн сґз», - дейді [25;164].
Топонимжасамда осы екі маєынада ќолданылатын Сайќын, Сайќан
тїбір атаулары белсенді ќатысса да, біріккен топонимнен бір єана їлгі
табылып отыр.
Сайќын + сор (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
ə) Сайрам сын есімініѕ маєынасын М.Ќашќари сґздігінен табамыз:
«Сайрам сув – «саяз, аз су» [57;176]. Сайрам сґзін дəл осы маєынада
Э.М.Мурзаев ґз сґздігіне географиялыќ термин ретінде енгізген [46;493].
Сайрам сын есімі бір єана біріккен гидроним жасауєа ќатысќанымен,
кґнелігіне ќарамай, келешекте кеѕінен ќолданысќа енгізуге болады.
Сайрам + су (ґзен. ОЌО, Тґле би ауд.)
Сайрам сґзі ќаз. диалект. сайыз, тайыз, «саяз»; моѕє. сайр «малта
тас» сґздерімен тїбірлес болса керек.
33) «Сақау» сын есімі + зат есім
Сақау сын есімі «тіл мїкісі бар, аќауы бар» (ЌТТС, 8т,108) адамєа
ќатысты айтылады. Біріккен атау ретінде бір єана їлгіде кездеседі жəне
«су сылдыры басќа бўлаќтарєа ўќсамайтын бўлаќ» немесе «їнсіз, тыныш аєатын бўлаќ» мəндерініѕ бірін білдіреді.
Саќау + бұлақ (бўлаќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
34) «Салқын» сын есімі + зат есім
Салқын сын есімі «суыќтау, ызєарлы» сґздерімен мəндес болып
келеді де, кґбінесе «жаздыѕ ыстыєында малєа, жанєа жайлы салќын
жер» маєынасымен топонимжасамєа ќатысады.
Салќын + бел (ќоныс. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Салќын + көл (тўздыкґл. СЌО, Є.Мїсірепов ауд.)
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Салќын + тау (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Салќын + төбе (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
Салќын + шоқы (тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
Салќын + шөңке (тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
35) «Сасық» сын есімі + зат есім
Сасық сын есімі «жаєымсыз иісті, мїѕкіген» маєынасымен жалќы
есім жасауєа да ќатысады. Табиєи нысанныѕ тїр-тїсі, кґлемі єана емес,
оныѕ «борсыєан, сасыќ» иісі де ата-бабамыздыѕ назарынан тыс ќалмаєан.
Ґйткені сасыєан, борсыєан суды мал да сїйсініп ішпейтіні белгілі.
Сасыќ + ағаш (шоќы. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Сасыќ + бастау (тґбе. ШЌО, Їржар ауд.)
Сасыќ + бұлақ (ќыстау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Сасыќ + көл (кґл. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Сасыќ + қара (тґбе. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
Сасыќ + қопа (кґл. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Сасыќ + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Сасыќ + өзен (ґзен. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Сасыќ + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Сасыќ + тау (ќоныс. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Сасыќ + тұма (ґзен. Алматы обл., Сарќант ауд.)
36) «Семіз» сын есімі + зат есім
«Денесі толыќ, етженді» (ЌТТС, 8т, 264) маєынасында адамєа, малєа
ќатысты айтылатын семіз сын есімі жер-су атын жасауєа да ќатысады
екен (М.: Орыс. тучная земля «ќўнарлы жер» тəрізді).
Семіз + бұғы (тау. Ќараєанды обл., Бўќар Жырау ауд.)
Семіз + көл (батпаќ. Аќмола обл., Есіл ауд.)
Бірінші їлгі (Семізбўєы) «тауды мекендейтін бўєылардыѕ ерекше
семіз болатынын» білдіреді, не «семіз бўєыєа ўќсас тау» маєынасында
тўр.
Екінші їлгі (Семізкґл) «кґлдіѕ майбатпаќтан тўратынын», немесе
«ќўнарлы ќара топыраќты жерді» меѕзейтін сияќты.
37) «Сирек» сын есімі + зат есім
Сирек сын есімі «жиі емес, селдір» (ЌТТС, 8т, 299) маєынасын
ґзгертпей-аќ топонимжасамєа ќатыса алады жəне біртектес
геонысандардыѕ «селдір, алшаќ» орналасќандыєын атап кґрсетеді.
Сирек + тас (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Сирек + тау (таулар. ШЌО, Їржар ауд.)
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38) «Соқыр» сын есімі + зат есім
Соқыр сын есімі – «кґру мїшесінен айырылєан, жанары жоќ» (ЌТТС,
8т, 328) мəнімен адам мен жан-жануарларєа ќарата айтылатын сґз.
Жер-су атын жасарда «ґзен, бўлаќтыѕ ешќайда ќўймай адасып
аєатынын; ќўмєа сіѕіп кететінін» білдірсе, кґл, ќўдыќтардыѕ «жылтырап
ќана кґрінетін ќалдыќ суын» меѕзейтін сияќты. Ал тґбе, баз сияќты зат
есімдерімен бірігуі ол нысандардыѕ «ќараѕєы, тўйыќ, кґрінбейтін жерге
орналасуын» білдірсе керек. Кейде соқыр топосыѕары угро-фин. согр./согра/ шохр «батпаќты, томарлы жер» терминініѕ тїркі тіліне бейімделген
нўсќасы емес пе деген ой келеді. Ґйткені Ќазаќ Алтайында Согра > Сґгір
топонимі кездеседі.
Соќыр + баз (жайлау. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Соќыр + бұлақ (ќыстау. Ќараєанды обл., Бўќар Жырау ауд.)
Соќыр + көл (кґл. Ќараєанды обл., Бўќар Жырау ауд.)
Соќыр + құдық (ќўдыќ. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Соќыр + сай (ґзен. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Соќыр + су (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Соќыр + төбе (тґбе. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Соќыр + шеше (бейіт. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
39) «Суық» сын есімі + зат есім
Суық сын есімі «салќын, жылы емес» семантикасымен еѕ əуелі ауа
райына ќатысты айтылып, кейін ауа райына тыєыз байланысты жер-су
аттарына ќолданыла бастаєан. Атап айтќанда, геонысанныѕ «їнемі жел
ґтінде болуына, теріскей жаєына орналасуына, тереѕнен шыєатын ќўдыќ
суына, тау ґзендеріне, ќалыѕ, дымќыл орман-тоєайєа т.б.» ќарай отырып,
олардыѕ атауларына суыќ аныќтауышы ќосылып отырады.
Суыќ + адыр (тау. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Суыќ + бастау (тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Суыќ + бет (ќырат. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Суыќ + бұлақ (тж. ст. ШЌО, Жарма ауд.)
Суық + жал (ќыстау. ШЌО, Абай ауд.)
Суық + жусан (бейіт. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Суық + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Суық + қызыл + сай (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Суыќ + сай (е.м. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Суыќ + су (е.м. Ќараєанды обл., Бўќар Жырау ауд.)
Суыќ + тал (тау. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Суық + тоғай (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Суық + тұма (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
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40) «Сұлу» сын есімі + зат есім
Сұлу сын есімі «келбет-кескіні жаєынан кґрікті, ажарлы, ґѕді» (ЌТТС,
8т, 390) маєынасымен сырт тўлєасы «кґз тартатын, симметриялы, əсем»
табиєи нысандарєа телініп айтылады. Табиєатпен етене араласып ґскен
кґшпелі ќазаќ жер-судыѕ сўлулыєын тап басып танып, лайыќты ат ќойып
отырєан.
Сўлу + адыр (ќыстау. ШЌО, Абай ауд.)
Сўлу + жон (тґбе. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Сўлу + көл (кґл. СЌО, Айыртау ауд.)
Сўлу + қамыс (кґл. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Сўлу + құр + көл (кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Сўлу + манақ (ґзен. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Сўлу + матай (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Сўлу + сай (тж. айрыєы. БЌО, Бґрілі ауд.)
Сўлу + сор (кґл. Ќостанай обл., Денисов ауд.)
Сўлу + тал (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Сўлу + төр (е.м. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Сўлу + төрткіл (тґбе. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Мўндаєы Сұлуманақ гидронимініѕ ќўрамындаєы манақ сыѕары моѕє.
мана-х «кїзету, ќарауылдау» сґзінен шыєады [77;297]. Сонда Сўлуманаќ
«кїзет, ќарауыл бекеті бар, немесе шекарада жатќан кґркем, əсем ґзен»
мəнін береді.
Сұлуматай – найман ішіндегі «матай руы мекендеген сўлу ґзен»
маєынасында тўр.
Сұлутөрткіл – «əдемі, симметриялы тґртбўрыш тґбе» семантикасы
туєан.
Сұлу сын есімі, сондай-аќ тіркесті топонимдер жасап, тўтас
топонимніѕ сўлулыєын аныќтайды.
Сўлу Алакөл (кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Сўлу Көксай (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
41) «Сыпсың» сын есімі + зат есім
Сыпсың сын есімі, кґбінесе, орман аєаштарына ќатысты айтылып,
«сидам, жіѕішке, сїйірік (аєаш)» маєынасында ќолданылады (ЌТТС, 8т,
490). Бір єана їлгі кездесіп отыр.
Сыпсыѕ + ағаш (ќолат. Ќостанай обл., Ќамысты ауд.)
42) «Тегіс» сын есімі + сын есім
Тегіс сын есімі «кедір-бўдырсыз, ўѕєыл-шўѕєылсыз, жап-жазыќ»
(ЌТТС, 9т, 94) жер маєынасымен тікелей топонимжасамєа араласа алады.
181

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

Тегіс + дала (ќоныс. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Тегіс + жол (е.м. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Тегіс + сор (кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
43) «Тентек» сын есімі + зат есім
Тентек – «тəртіп бўзєыш бўзаќы, сотќар» семантикасымен адамныѕ
мінезіне ќатысты айтылатын сын есім. Жер-су атын жасауєа метафораланып барып кіріседі жəне «табиєи нысанныѕ анда-санда кґрсететін адуын
мінезін (тасуын, жайылуын т.б.)» білдіреді.
Тентек +бұлақ (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Тентек + қайың (ќоныс. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Тентек + қара (е.м. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Тентек + қыз (тау. ШЌО, Абай ауд.)
Тентек + сай (арна. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Тентек + сор (кґл. Ќостанай обл., Таран ауд.)
Мўндаєы Тентекқайың атауыныѕ біріккен маєынасы тїсініксіз, дегенмен «ќисыќ, ќыѕыр ґскен ќайыѕ» немесе «ќатты тасып, буырќанатын
суы бар, ќайыѕды жер» маєыналарын беруі мїмкін.
Тентек сын есімі тіркесті атау жасап, бўрыннан аты бар нысанныѕ
«оќыс мінезін» атап кґрсетеді.
Тентек Қарасу (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
44) «Терең» сын есімі + зат есім
Терең сын есімі «тїбіне бойламай кететін тўѕєиыќ; шыѕырау»
маєынасына ие болып, дəл осы мəнде топонимжасамєа да ќатысады.
Тереѕ сын есімі ґзі бірігетін географиялыќ термин денотатыныѕ салыстырмалы тїрдегі «тереѕ су не тереѕ шўѕќыр, ойыќ» екенін сипаттайды.
Тереѕ + бұтақ (ґзен. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Тереѕ + жыра (шабындыќ. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Тереѕ + көл (кґл. ШЌО, Семей ќ..ə.)
Тереѕ + қара (ґзен. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Тереѕ + құдық (ќоныс. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
Тереѕ + қызыл (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Тереѕ + орпа (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Тереѕ + өзек (кент. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
Тереѕ + сай (ґзен. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
Тереѕ + томар (ќоныс. СЌО, Тайынша ауд.)
Їлгілер ішіндегі Тереңбұтақ – аєаштыѕ бўтаєына ґзен саласын ўќсатып
барып жасалєан гидроним. Маєынасы: «Ґзенніѕ суы тереѕ бір саласы».
Тереңқара – «тереѕ ќара (мґлдір) сулы ґзен».
Тереңқызыл – не «тереѕ ќызыл су», не «тереѕ ќызыл сай, жыра, ґзен т.б.»
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45) «Тесік» сын есімі + зат есім
Тесік сґзі əрі зат есім, əрі сын есім ретінде ќолданылады жəне
топонимжасамєа екеуі де ќатысады: 1) «тесілген жер, ќуыс, саѕлау» зат
есімі; 2) «тесігі бар, тесілген, тесіліп ќалєан» сын есімі (ЌТТС, 9т, 138).
Мўндай əрі зат есім, əрі сын есім болатын сґздер тїбір топонимге
айналєанда, кїрделі атаулардыѕ екінші сыѕарында келгенде заттыќ
мəнге кґшеді (Тесік, Аќтесік). Біріккен атаудыѕ бірінші сыѕарында їнемі
сындыќ белгіні білдіріп тўрады (Тесіктас).
Тесік + сай (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Тесік + тас (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Тесік + төбе (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
46) «Тоқ» сын есімі + зат есім
Тоқ сын есімініѕ негізгі маєынасы «ішіп-жеп тойєан» (ЌТТС, 9т, 166)
болса да, топонимжасамда оныѕ ауыспалы маєыналарыныѕ бірі «жуан,
толыќ, бай, мол» жиі ќатысады.
Тоќ + айрық (ґзен. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Тоќ + жайлау (е.м. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Тоќ + көл (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Тоќ + қамыс (тўзды кґл. СЌО, Тайынша ауд.)
Тоќ + тас (ќоныс. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Тоќ + ши (асу. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Тоќ + шұра (бейіт. ШЌО, Жарма ауд.)
Мўндаєы Тоқшұра топонимініѕ екінші сыѕарындаєы шұра сґзі шұрай,
шұрайт «жердіѕ еѕ ќўнарлы, таѕдаулы бґлігі; суы, оты мол жер» (ЌТТС,
10т, 285) сґздерініѕ тїбір немесе кґне нўсќасы болса керек.
47) «Ту» сын есімі + зат есім
Ту кґпмаєыналы сґзініѕ сын есімге жататын «бір не бірнеше жыл тумай ќалєан, ќысыр; ќоѕды (мал)» (ЌТТС, 9т, 253) маєынасыныѕ ауыспалы тїрініѕ бірі – «əлі игерілмеген, пайдаланылмаєан; тыѕ (жер)» (сонда)
семантикасы. Ту сґзі соѕєы маєынасында тўрып, аздаєан кїрделі топоним жасаєан, дегенмен оныѕ ќолданылу аясын кеѕейтуге болады.
Ту + көл (е.м. ШЌО, Ўлан ауд.)
Ту + тай (ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
48) «Тура» сын есімі + зат есім
«Ешбір ауытќусыз, тїзу» мəніндегі тура сын есімі осы маєынасын
ґзгертпей-аќ жер-су атын жасауєа ќатысады. Келесі бір геонысанєа «тїзу,
ќарама-ќарсы, тґте» орналсаќан нысанды атап кґрсетеді.
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Тура + ағаш (е.м. Ќостанай обл., Федоров ауд.)
Тура + жайлау (ќоныс. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Тура + жол (е.м. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
49) «Тұйық» сын есімі + зат есім
Тұйық сын есімі «шыєар жаќ беті жабыќ, бітеу» (ЌТТС, 9т, 266)
маєынасымен келіп, бірќатар топонимдер тудырады. Бўл типке жататын їлгілер «бір жаєы ашыќ, екінші жаєы бітеу» біткен жер бедерлерін
таѕбалайды. Тұйық, бітеу сын есімдері синоним атаулар жасайды.
Тўйыќ + аша (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Тўйыќ + сай (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Тўйыќ + су (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Тўйыќ + төр (асу. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Тіркесті атаудан бір їлгі бар:
Тўйыќ Қақпақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
50) «Тұл» сын есімі + зат есім
Тұл сын есімі «отасќан ері ґлген не айырылысып кеткен, баласы жоќ
жесір (əйел)» (ЌТТС, 9т, 269) маєынасын жəне жалпы алєанда, «иесіз
ќалу» семасын білдіреді (М.: тўл ат).
Біріккен атау ќўрамында бір єана їлгіде кездеседі де, «ќўятын ґзен,
суы тоќтап ќалєан, жалєыз кґл» мəнін тудырады. «Сусыз, бос кґл» дейді
аныќтамалыќ авторлары [145;728].
Тўл + көл (тўзды кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
51) «Тұщы» сын есімі + зат есім
Тұщы сын есімі «тўзы жоќ, ішуге жарамды (су)» негізгі
маєынасымен «ащы» сын есіміне ќарама-ќарсы мəнде ќолданылады, əрі
топонимжасамєа ќатысады. Ќазаќ даласыныѕ кґптеген су, кґлдері тўзды
болып келетіндіктен, тұщы су ерекше белгі деп есептеледі.
Тўщы + айрық (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Тўщы + бас (шыєанаќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Тўщы + көл + табан (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Тўщы + құдық (е.м. ОЌО, Арыс ауд.)
Тўщы + орпа (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Тўщы + сай + құдық (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Тўщы + шағыл (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Тіркесті атау:
Тўщы Ескен (ќоныс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
52) «Түзу» сын есімі + зат есім
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«Тура, тік» мəнді түзу сын есімі топонимжасамєа ќатысып,
геонысанныѕ «ќисыќ, ќыѕыр емес, тїзу біткен тўлєасын» аныќтайды.
Тїзу нысан кґлденеѕ де, тік те орналасуы мїмкін.
Тїзу + сай (е.м. Алматы обл., Талєар ауд.)
53) «Тік» сын есімі + зат есім
Тік сын есімі «тікесінен, тура, тїп-тїзу» жəне «биік, ќўлди,
шаншылєан, тіп-тік» маєыналарын береді (ЌТТС, 9т, 397). Осы екі мəнде
де топонимдер жасалады, біраќ «геонысанныѕ тігінен орналасуына» байланысты шыєатын екінші маєынасы басым ќолданылады (М.: Шыєуєа
ќиын тік жол семасы).
Тік + асу (асу. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
Тік + аша (ґзен. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Тік + бұтақ (ґзен. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
Тік + жал (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Тік + қабақ (асу. ШЌО, Кїршім ауд.)
Тік + қайың (жўрт. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
Тік + қара (ќоныс. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Тік + қия (тґбешік. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Тік + сай (жўрт. БЌО, Сырым ауд.)
Тік + шың (тау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
54) «Шірік» сын есімі + зат есім
Шірік сын есімі «əбден бўзылып, шіріп кеткен» (ЌТТС, 10т, 375)
маєынасымен жер-су атын жасауєа ќатысатын тəрізді. Алайда бір
нəрсеніѕ шіру процесі ўзаќќа созылмайтындыќтан, ол тўраќты белгі
бола алмаса керек-ті. Шірік сын есімі ґзініѕ «тозєан, ескірген» ауыспалы
маєынасында немесе моѕє. ширх «ќалыѕ, жиі ґскен (ґсімдік)» сґзінен
шыєуы да мїмкін.
Шірік + аяқ (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
Шірік + қайың (ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Шірік + рабат (ќыстау. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
4.2.3 Көлемін жəне бағытын білдіретін сын есімдер + зат есім
Географиялыќ нысанныѕ тїр-тїсі, сапа белгісі сияќты оныѕ кґлеммґлшері мен орналасу баєыты да ерекше белгі ретінде таѕдап алынып,
атаудыѕ уəжі бола алады. Олар сын есім + зат есім їлгісіне енгенімен,
жеке алып ќарастыруєа тўрарлыќ ґзіндік ерекшеліктері де жоќ емес.
Мəселен, табиєи нысанныѕ кґлемін (кіші, їлкен, ўзын, т.б.), сыртќы
тўлєа пішінін (добал, дґѕгелек, серек т.б.) білдіріп, біршама мазмўнды,
əдемі топонимдер жїйесін ќўрайды.
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1) «Алып (Алп)» сын есімі + зат есім
Алып < кґне тїркі. алп сґзі алєашында «батыр» маєынасын жасап
(М.Ќашќари алп «батыр» I т, 77), кейін «їлкен, зор» мəнінде тўраќтап
ќалєаны мəлім. Оныѕ їстіне батырлар, кґбінесе, зор денелі болып
келетіндіктен, бўл екі сема бір-бірінен тым алшаќтап та кеткен жоќ.
Ќазаќ топожїйесінен алып сын есімін іздеген едік, екі їлгі єана
кездесті жəне екеуі де алп кґне нўсќасында тўр. Басќа тїркі елдерінде
жалќы есім ретінде жиі ќолданылатын алып сын есімін жер-су атына, кісі
есіміне кеѕінен тартуєа болады.
Алп + ай +сай (е.м. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Алп + ана (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Бірінші їлгі «їлкен, батпаќты сай» мəнінде тўрса, екіншісі əлдебір
геонысанды «алып анаєа теѕеуден» туєан.
2) «Бер (бергі)» сын есімі + зат есім
Бер сґзініѕ бір маєынасы «бер жаќ; бергі» сын есімі болып табылады
(ЌТТС, 2т, 264). Ар (ар жаќ) ўєымына ќарама-ќарсы мəнде ќолданылады.
Бер + қарын (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Мѕєыстау ауд.)
Бер + тоған (арыќ. Алматы обл., Аќсу ауд.)
3) «Биік» сын есімі + зат есім
Биік сын есімі «тґмен емес, жоєары», «асќар, заѕєар» (ЌТТС, 2т, 315)
маєыналарымен, жер бетінен «кґтеріѕкі, жоєары орналасќан» геонысандарды таѕбалайды. Жер-су аттары ќалыптасып ќойєан замандарда «теѕіз
деѕгейінен жоєары» ўєымы пайда болмаєандыќтан, биіктікті жазыќ жермен салыстыра ґлшеген.
Биік + адыр (ќоныс. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Биік + жал (жўрт. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Биік + көл (батпаќ. СЌО, Жамбыл ауд.)
Биік + қобыз (бейіт. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Биік + құм (ќўм. ШЌО, Їржар ауд.)
Биік + сары + құм (ќоныс. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
Биік + тас (кґл. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
Биік + тас +көл (кґл. Ќостанай обл., Алтынсарин ауд.)
Биік + тау (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Мўндаєы Биікқобыз топонимініѕ ќўрамындаєы қобыз сыѕары қобы
«ойпаѕ жер; аѕєар» геотермині арќылы жасалуы мїмкін (ќобы > ќобы +
с > ќобыз).
4) «Дəу» сын есімі + зат есім
Дəу аѕыз-ертегілердіѕ «алып, зор» кейіпкері ретінде енген иран сґзі
[38;184]. Ќолданыла келе жəне дəудіѕ ґмірде болмайтындыєы себепті,
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«їлкен, зор, алып» мəнді сын есімге айналєан: дəу кісі «денелі, еѕгезердей
адам»).
Жер-су аттарын жасауєа соѕєы, сын есім, маєынасында ќатысып,
геонысанныѕ «ерекше їлкен сыртќы кґлемін» белгілейді.
Дəу + баба (е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
Дəу + қара (ќыстау. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Дəу + тау (тау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Дəу + төбе (жўрт. ОЌО, Созаќ ауд.)
Мўндаєы Дəубаба – антротопоним болса, Дəуқара – «їлкен, дəу
ќаратау» маєынасын береді.
5) «Добал» сын есімі + зат есім
Добал «їлкен, ірі» сын есімі, маєынасын саќтай отырып,
топонимжасамєа ќатысады. Добал (< добалдай ) сын есімі табиєи
нысанныѕ «далиєан їлкен, кеѕ» кґлемін айєаќтайды.
Добал + шілік (ќоныс. Павлодар обл., Успен ауд.)
6) «Дөңгелек» сын есімі + зат есім
Дөңгелек сын есімі «шеѕбер порымдас, шар тəрізді» маєынасымен,
айналасы «шеѕберлене біткен» табиєи нысандарды атайды.
Дґѕгелек + көл (кґл. Аќмола обл., Шортанд ауд.)
Дґѕгелек + сай (ќоныс. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Дґѕгелек + сор (сор. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Дґѕгелек + тоғай (арал. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
7) «Жалпақ» сын есімі + зат есім
Жалпақ сын есімі «жалпиєан, тапталєан, тегіс, кеѕ» ўєымдарымен
мəндес келеді жəне осы маєынада топонимжасамєа ќатысады. Табиєи
нысанныѕ «жалпия біткен сыртќы тўлєасын», «нысанныѕ кґлденеѕ
алєандаєы кґлемін (жалпаєын)» аныќтайды.
Жалпаќ + асар (ќорєан. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Жалпаќ + бас (ќыстау. ШЌО, Жарма ауд.)
Жалпаќ + көшкі (бет. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Жалпаќ + қайың (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Жалпаќ + қарағай (жўрт. ШЌО, Зайсан ауд.)
Жалпаќ + қоға (кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Жалпаќ + қотыр (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
Жалпаќ + ой (жайлау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Жалпаќ + саға (ґзен. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Жалпаќ + саз (е.м. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Жалпаќ + сай (бґген. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
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Жалпаќ + сор (сор. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Жалпаќ + тал (е.м. БЌО, Казталов ауд.)
Жалпаќ + тау (таулар. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Жалпаќ + төбе (тґбе. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Жалпаќ + төрткіл (тґбе. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Жалпаќ + ши (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Жалпаќ + шілік (е.м. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Алдыѕєы
тарауда
айтылєандай,
Жалпақасар
топонимініѕ
ќўрамындаєы асар сґзі парсы. «ескерткіштер», моѕє. «шатыр; мўнара,
кїмбез» маєыналарын береді. Кґне тїркі тілінде «ќала, ќорєан, ќамал»
мəндерінде ќолданылєаны байќалады. Сонда Жалпаќасар «ені жалпаќ
ќала» маєынасында тўр деуге болады.
Жалпақкөшкі – «ќар кґшкіні їнемі тїсіп тўратын жалпаќ бет»
маєынасын береді. Шыєыс диалектісінде кґшкінді көшкі деп атайды.
Жалпаққотыр - мўндаєы ќотыр ор. хутор сґзінен шыєатынын байќау
ќиын емес.
Жалпақтөрткіл – (дўрысы төрткүл) «тґрт бўрышты жалпаќ тґбе»
семантикасын тудырады.
Тіркесті атау:
Жалпаќ Қоянды (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
8) «Жоғарғы» сын есімі + зат есім
Жоғарғы сын есімі «їстіѕгі; ґргі, басќы» маєыналарын беретіні аян
(ЌТТС, 4т, 138). Осы семаларын ґзгертпей топонимдер жасайды жəне
геонысанныѕ «биікте, їстіѕгі жаќќа орналасуын» паш етеді.
Жоғарғы сын есімі тікелей геотерминдермен байланысып, біріккен
топонимдер жасамайды, тек бўрыннан бар топонимді орналасу баєытына
ќарай «жоєарєы», «тґменгі» нўсќаларына дифференциялап, тіркесті атаулар тудырады: Жоєарєы Тайынты – Тґменгі Тайынты.
Мўндай атаулардыѕ біршама мол кездесуіне орыс тілінен енген верхний – нижний антонимдерініѕ де ґз їлесі болєаны жасырын емес (М.:
Верхкатун – Жоєарєы Ќатын - Ґрдегі Ќатын – тарихи аты Аќшарбаќ).
Жоєарєы Балықтыкөл (кґл. ШЌО, Жарма ауд.)
Жоєарєы Барақ (жўрт. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Жоєарєы Боралдай (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Жоєарєы Бұрлық (е.м. СЌО, Айыртау ауд.)
Жоєарєы Егінсу (е.м. ШЌО, Їржар ауд.)
Жоєарєы Жаңақұдық (ќўдыќ. ОЌО, Арыс ауд.)
Жоєарєы Көңсай (ќыстау. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Жоєарєы Көсім (ќыстау. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
Жоєарєы Қайрақты (кент. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
188

Аналитика-семантикалық тəсіл арқылы жасалған топонимдердің
типтік модельдері

Жоєарєы Қалмақсай (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Жоєарєы Қарасай (жайлау. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Жоєарєы Қатын (е.м. ШЌО, Каионќараєай ауд.)
Жоєарєы Өлеңті (ќыстау. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
Жоєарєы Талды (ґзен. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Жоєарєы Шілікбай (ќоныс. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
9) «Жіңішке» сын есімі + зат есім
Жіңішке сын есімі «енсіз, сидам, талдырмаш» маєынасын береді
(ЌТТС, 4т, 340). Топонимжасамєа да осы мəнде ќатысып, табиєи
нысанныѕ «енсіз, жалпаќ емес, жіѕішке» тўлєасын айєаќтап тўрады.
Жіѕішке + бұлақ (ґзен. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Жіѕішке + жал (ќоныс. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Жіѕішке + жота (ќоныс. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Жіѕішке + кебір (ќоныс. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Жіѕішке + құм (ќўм. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Жіѕішке + өзек (арна. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Жіѕішке + сай (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Жіѕішке + су (ґзен. ШЌО, Аягґз ауд.)
Мўндаєы Жіңішкекебір топонимініѕ екінші сыѕарындаєы кебір
географиялыќ терминініѕ маєынасы «кеуіп ќалєан, ќўрєаќ сор» екені
белгілі [66 ;38].
Жіңішке сын есімі жалпақ сын есіміне ќарама-ќарсы мəнде тіркесті
атаулар да жасайды.
Жіѕішке Қарасай (ґзен. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
10) «Келте» сын есімі + зат есім
Келте сын есімі «ќысќа, ўзын емес, шолаќ» (ЌТТС, 4т, 590)
маєынасымен лексикамызда ќолданылып келеді. Жер-су атын жасауєа
да осы мəнде ќатысып, географиялыќ нысанныѕ «ќысќа, шолаќ бітетін
кґлемін» атап кґрсетеді.
Келте + көл (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Келте + қыстау (ќоныс. СЌО, Є.Мїсірепов ауд.)
Келте + машат (е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
Келте + сор (тўзды кґл. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
Келте + тал (ґзен. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Мўндаєы машат, Е.Ќойшыбаевтыѕ айтуынша, кґне тїркі, ќырє. башат «бастау» сґзініѕ фонетикалыќ нўсќасы болып табылады [145;610].
Тіркесті атаудан бір їлгі бар:
Келте Қарасу (ќоныс. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
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11) «Кішкене», «кішкентай» сын есімдері + зат есім
Кішкене (< кіші + кене) сын есімі «їлкен емес, шаєын; азєантай;
аласа» маєыналарында ќолданылады (ЌТТС, 5т, 446-447). Жер-су атын
жасауєа осы мəндерде ќатысып, табиєи нысанныѕ салыстырмалы тїрде
алєандаєы «шаєын кґлемін, азєантай мґлшерін, аласа бойын» атап
кґрсетіп, үлкен, кең, биік сын есімдеріне антонимдік ќатынаста болады.
Кішкене + арал (ќыстау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Кішкене + бұлақ (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Кішкене + көл (кґл. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Кішкене + қопа (кґл. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Кішкене + сай (арна. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кішкене + сор (тўзды кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Кішкене + шал (е.м. БЌО, Казталов ауд.)
Кішкене сын есімі үлкен сын есіміне ќарама-ќарсы мəнде тіркесті топонимдер де жасайды (Їлкен Кїйкентай – Кішкене Кїйкентай).
Кішкене Аралтөбе (арал. ШЌО, Їржар ауд.)
Кішкене Жарма (кґл. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
Кішкене Көгілдір (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Кішкене Күйкентай (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Кішкене Қарағайлы (ґзен. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Кішкене Қоссор (тўзды кґл. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Кішкене Майкөл (ќоныс. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Кішкене Мұқыр (ґзен. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Кішкене Нарқызыл (ќоныс. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Кішкене Ойлар (ќоныс. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Кішкене Оралма (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Кішкене Табаққалған (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Кішкене Шибұт (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Кішкене сын есімі ґзіне таєы бір кішірейткіш мəнді жўрнаќ (-тай)
ќосып алып, «титімдей, титтей, шїйкімдей, тырнаќтай, ќўрттай» (ЌТТС,
5т, 447) маєыналы кішкентай сын есімін тудырады. Кішкентай сын есімі,
ґз кезегінде, кїрделі топонимдер жасауєа ќатысады да, табиєи нысанныѕ
«тым ќораш, шаєын кґлем, мґлшерін» əйгілеп тўрады.
Кішкентай Тастемір (ќоныс. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кішкентай Тастысай (ґзен. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Кішкентай Тұрғынды (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
12) «Кіші» сын есімі + зат есім
Кіші сын есімі «кішкентай, шаєын, азєантай» кґлемдік мəндері
арќылы жер-су атын жасауєа ќатысады. Алайда біріккен атауларєа
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ќараєанда, үлкен сын есіміне ќарсы мəнде ќолданылатын тіркесті атаулар
басым болып келеді.
Кіші + кемер (ќыстау. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Кіші + киік (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кіші + көл (кґл. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Кіші + қамыс (тўзды кґл. Аќмола обл., Бестґбе ќ.ə.)
Кіші + құдық (ќоныс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Кіші + қыр (ќўдыќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Кіші + сай (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Кіші + тақыр (ќоныс. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Кіші + тас (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Кіші + тау (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Кіші + төбе (тарихи орын. ОЌО, Тґле би ауд.)
Кіші + түбек (жўрт. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Кіші + шұқыр (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Кіші сын есімі кґптеген тіркесті атаулар тудырады, ґйткені оныѕ
антонимі үлкен сын есімі арќылы жасалєан сыѕары міндетті тїрде болады (М.:Їлкен Бґкен – Кіші Бґкен).
Кіші Айыркөл (сор. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Кіші Ақкөл (кґл. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Кіші Ақөзен (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Кіші Ақсу (ґзен. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Кіші Ақтөбе (шоќы. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Кіші Алматы (ґзен. Алматы обл., Алматы ќ.ə.)
Кіші Арқалы (тау. ШЌО, Їржар ауд.)
Кіші Ащылы (ґзен. Аќмола обл., Сандыќтау ауд.)
Кіші Бөкен (ґзен. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Кіші Борлы (кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Кіші Борсық (ќўм. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Кіші Дария (ґзен. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Кіші Жалғызапан (ќыстау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Кіші Жəнібек (ќыстау. Атырау обл., Маќат ауд.)
Кіші Кендірлі (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Кіші Көкдөнен (асу. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Кіші Көкқия (асу. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Кіші Қамқалы (е.м. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Кіші Қаракөл (кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Кіші Қобда (ґзен. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Кіші Қора (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Кіші Қоржынкөл (кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Кіші Қоскөл (ќоныс. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
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Кіші Қутыңкөз (ґзен. Аќмола обл., Сандыќтау ауд.)
Кіші Құскөл (ќоныс. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Кіші Майлан (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Кіші Мамай (ќоныс. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Кіші Нарын (е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Кіші Сарыкөл (кґл. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Кіші Сарыоба (тўзды кґл. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Кіші Талдыкөл (кґл. Аќмола обл., Астана ќ.ə.)
Кіші Тобылғысай (ґзен. Аќмола обл., Нўра ауд.)
Кіші Түкті (кґл. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Кіші Шабақты (тўзды кґл. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Кіші Шарықты (тўзды кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Кіші Шырпылы (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
13) «Қысқа» сын есімі + зат есім
Қысқа сын есімі «келте, шолаќ, ўзын емес» (ЌТТС, 7т, 22)
маєынасымен топонимжасамєа араласады, біраќ бір єана їлгі кездесіп
отыр. Оныѕ белсенділігініѕ тґмен болу себебі, қысқа сын есімініѕ орнына келте, шолаќ, мўќыр, баќан (< моѕє. бага(н)) секілді синонимдері
жїреді.
Ќысќа + бұлақ (бўлаќ. ШЌО, Аягґз ауд.)
«Марқа» сын есімі + зат есім (Ќосымша)
Есейген, ересек тартќан (ќозы) мəніндегі марқа сґзі «біртекті табиєи
нысандар арасындаєы їлкенірек кґрінетініне» атау бола алады. Мəселен,
Алтай тауында кґп кездесетін ќар суынан жиналєан кґлдердіѕ еѕ
їлкеніне Марќакґл деген əдемі атау берген біздіѕ ќазаќ.
Марќа + көл (кґл. ШЌО, Кїршім ауд.)
Марќа + тау (тау. Алматы обл., Сарќант ауд.)
14) «Серек» сын есімі + зат есім
Серек сын есімі «сыриєан ўзын, сорайєан» (ЌТТС, 8т, 276) маєынасын
ґзгертпей-аќ топонимжасамєа ќатыса алады. Географиялыќ нысанныѕ
«басќалардан ерекше серейіп, сорайєан сырт тўлєасын, бойын» атап
кґрсетеді.
Топонимжасамда белсенді емес, дегенмен кґптеген терминдермен
бірігіп, тіркесіп келіп, сəтті атаулар жасауєа ќабілетті.
Серек + тас (тґбешік. Павлодар обл., Май ауд.)
Топожїйемізде осыєан ўќсас Секітас «секиген тас», Көксерек сияќты
їлгілер де кездеседі.
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15) «Сеңгір» сын есімі + зат есім
«Зəулім, биік, заѕєар» (ЌТТС, 8т, 270) мəнді сеңгір сын есімі тїбір
кїйінде, кїрделі атаулардыѕ алдыѕєы, соѕєы позицияларында келіп,
біршама ґнімді топоним жасайды. Оныѕ маєынасы биіктікпен байланысты болєандыќтан, моѕє. цэнхэр «кґк, кґгілдір, кґкшіл» сын есімімен
ўштасатын сияќты.
Сеѕгір + құм (тґбешікті ќўм. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Сеѕгір + там (тґбе. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
16) «Сом» сын есімі + зат есім
Сом сын есімі «кесек, тўтас, бїтін; зор, ірі, жўмыр» (ЌТТС, 8т, 337)
маєыналарын береді де, табиєи нысанныѕ «тўтас, жўмыр, ірі» тўлєасын
білдіру арќылы жалќы есімдер жасайды.
Сом + аша (ќоныс. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Сом + аяқ + төбе (шоќылар. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
17) «Сопақ» сын есімі + зат есім
«Дґѕгелек емес, ўзынша» (ЌТТС, 8т, 344) маєыналы сопақ сын есімі
осы маєынада жер-су атын жасауєа да ќатысады жəне геонысанныѕ
«ўзынша, сопаќша» біткен бітісін аныќтап береді.
Сопаќ + сор (кґл. Ќараєанды обл., Абай ауд.)
Сопаќ + тұма (бейіт. ОЌО, Созаќ ауд.)
18) «Тар» сын есімі + зат есім
Тар – «кеѕ емес, кішкентай, шаєын» мəнді сын есім (ЌТТС, 9т, 14).
Осы маєынада топоним жасауєа ќатысып, геонысанныѕ «ені тар, ќыспаќ
жер» екенін айєаќтайды. Кең сын есіміне ќарсы мəнде ќолданылады.
Тар + аш + көл (ќоныс. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
Тар + ғап (ґзен. Алматы обл., Жамбыл обл.)
Тар + есік (жартас. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Тар+ қолтық (ќыстау. Маѕєыстау ауд. Маѕєыстау ауд.)
Тар + тас (шабындыќ. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Тар + сай (ґзен. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Тар + тоғай (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Мўндаєы Тарєап < Тар + ќап «ќап сияќты тар, тўйыќ жер» маєынасында
тўр.
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16-сурет. Таресік
19) «Ұзын» сын есімі + зат есім
Ұзын сын есімі «ќысќа емес, шўбатылєан; аласа емес, биік»
маєыналарын береді (ЌТТС, 9т, 460). Жер-су атын жасауєа осы мəндерде
араласып, табиєи нысанныѕ «не ўзын кґлемін, не биік бойын» білдіреді.
Ўзын + ағаш (ґзен. Алматы обл., Жамбыл обл.)
Ўзын + арал (ќўдыќ. ОЌО, Отырар ауд.)
Ўзын + ата (е.м. ОЌО, Шардара ауд.)
Ўзын + бас (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ўзын + бұлақ (ґзен. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Ўзын + дала (ќоныс. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ўзын + еспе (арна. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ўзын + жал (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
Ўзын + жартас (ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ўзын + жота (жота. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ўзын + кебір (ќоныс. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Ўзын + көл (кґл. СЌО, Аўўайыѕ ауд.)
Ўзын + күнгей (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ўзын + ќайыр (ќоныс. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Ўзын + қамыс (кґл. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Ўзын + қарағанды + сай (ґзен. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Ўзын + қашқан (ґзен. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ўзын + қоға (жўрт. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Ўзын + құдық (е.м. ОЌО, Отырар ауд.)
Ўзын + мола (бейіт. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Ўзын + мысық (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Ўзын + сай +бас (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ўзын + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
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Ўзын + су (кґл. СЌО, Есіл ауд.)
Ўзын + тақыр (ќоныс. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ўзын + тал (бўлаќ. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ўзын + там (е.м. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Ўзын + тас (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Ўзын + тау (таулар. Ќараєанды обл., Шет ауд.
)
Ўзын + терек (тўзды кґл. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
Ўзын + томар (ќоныс. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Ўзын + төбе (тґбе. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ўзын + тұма (бўлаќ. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Ўзын + тұра (тґбе. ШЌО, Кїршім ауд.)
Ўзын + түбек (тїбек. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ўзын + шұңқыр (ќоныс. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ўзын + шығанақ (ќоныс. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Ўзын + шыңырау (арна. ОЌО, Отырар ауд.)
Ұзын сын есімі ќысќа, келте, шолаќ, мўќыр сын есімдеріне ќарамаќарсы мəнде тіркесті сыѕар атаулар да жасайды.
Ўзын Қарасу (кґл. СЌО, Есіл ауд.)
Ўзын Қарғалы (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ўзын Қызылағаш (орман. СЌО, Есіл ауд.)
20) «Ұлы» сын есімі + зат есім
Ұлы сын есімі «орасан зор, аса їлкен, ірі; атаќты» маєыналарында
ќолданылатыны мəлім (ЌТТС, 9т, 477).
Топонимжасамда геонысанныѕ «ірі, їлкен кґлемін; елге пана
болєан, ел їйірілген беделін» əйгілейді де, кіші, кішкене, кішкентай сын
есімдеріне ќарсы мəнді атаулар жасайды.
Ўлы + жол (жўрт. Аќмола обл., Астрахан ауд.)
Ўлы + көл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Ўлы + күз (ќыстау. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Ўлы + сай (ґзен. БЌО, Бґрілі ауд.)
Ўлы + тау (жота. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ўлы + тоған (кґл. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Ўлы + төбе (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Мўндаєы Ұлыжол «їлкен, кїре жол» мəнін де, «кеѕестік сара жол»
мəнін де беруі мїмкін. Ал Ұлытау оронимінде кґлемдік мəннен гґрі, «тарихи маѕызды мекен» маєынасы басым тўр деуге болады.
Ұлы сын есімі кіші сын есіміне антоним болєандыќтан, салыстырмалы тіркесті атаулар тудырады.
Ўлы Жыланшық (ґзен. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Ўлы Жібек жолы (жол. Тарихи атау)
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21) «Ұсақ» сын есімі + зат есім
«Кіші-гірім, майда-шїйде, уаќ» (ЌТТС, 9т, 494) маєыналы ұсақ сын
есімі сирек болса да топоним тудыра алады. Онда «біртектес кіші кґлемді
геонысандардыѕ бірнешеу болуы» негізгі шарт болып табылады.
Ўсаќ + бейіт (бейіттер. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
22) «Үлкен» сын есімі + зат есім
Негізгі маєынасы «кґлемі жаєынан аумаќты, зор, дəу» (ЌТТС, 9т, 546)
болып келетін үлкен сын есімі наќ осы мəнде жер-су аттарын жасауєа
ќатысады. Мўнда да біріккен атауларєа ќараєанда, кіші сын есіміне
антонимдік ќатынастаєы тіркесті атаулар мол жасалады. Онда, кґбінесе,
негізгі тау жїйесін, негізгі ґзен арналарын таѕбалайды да, салалары,
бўтаќтары кіші сын есімін иеленеді (Їлкен Айєай – Кіші Айєай).
1. Біріккен топонимдер:
Їлкен + айна (кґл. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Їлкен + алаң (ќоныс. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
Їлкен + ауыл (жўрт. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Їлкен + аша (ґзен. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Їлкен + бұлақ (бўлаќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Їлкен + жал (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Їлкен + жол (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Їлкен + кемер (ќыстау. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Їлкен + көл (кґл. СЌО, Шал аќын ауд.)
Їлкен + қамыс (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Їлкен + қон (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Їлкен + қопа (кґл. Ќостанай обл., Жетіќара ауд.)
Їлкен + қорған (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
Їлкен + құм (ќўм. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Їлкен + өзен (тґбе. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Їлкен + сор (тўзды кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Їлкен + сор+өзек (ќоныс. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Їлкен + тұз (тўзды кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Їлкен + тұра (тау. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Їлкен + ши (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Мўндаєы Їлкентўра оронимініѕ ќўрамындаєы тұра сґзі «бой, ден,
биіктік» мəнін береді (ўзын тўра).
2. Тіркесті топонимдер:
Їлкен Айғыржал (ќоныс. Павлодар обл., Май ауд.)
Їлкен Айдаусай (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Їлкен Ақжар (е.м. Павлодар обл., Май ауд.)
Їлкен Ақсу (ґзен. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
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Їлкен Ақсуат (кґл. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
Їлкен Ақтау (жота. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Їлкен Ақтүбек (тїбек. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Їлкен Алабас (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Їлкен Алакөл (кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Їлкен Алматы (ґзен. Алматы обл., Іле ауд.)
Їлкен Амантау (жўрт. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Їлкен Аралтөбе (арал. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Їлкен Ащыкөл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Їлкен Əжіболат (тўзды кґл. Павлодар обл., Успен ауд.)
Їлкен Балқан (ґзен. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Їлкен Бидайық (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Їлкен Бөген (ґзен. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Їлкен Бөкен (ґзен. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Їлкен Бурылтау (тау. Жамбыл обл., Жамбыл ауд.)
Їлкен Жанбатыр (кґл. СЌО, Тимирязев ауд.)
Їлкен Жаркөл (ќоныс. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Їлкен Жəнібек (жўрт. Атырау обл., Маќат ауд.)
Їлкен Керей (кґл. Ќостанай обл., Ќарабалыќ ауд.)
Їлкен Көгілдір (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Їлкен Көкбұлақ (ґзен. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
Їлкен Көлтабан (кґл. СЌО, Мамлют ауд.)
Їлкен Күйкентай (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Їлкен Қабан (ќоныс. ШЌО, Їржар ауд.)
Їлкен Қазаншұңқыр (тоєан. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Їлкен Қалқаман (тўзды кґл. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Їлкен Қапал (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Їлкен Қарақамыс (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Їлкен Қарақоға (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Їлкен Қарақуыс (жота. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Їлкен Қараой (тўзды кґл. СЌО, Аќжар ауд.)
Їлкен Қаратал (е.м. ШЌО, Зайсан ауд.)
Їлкен Қаратомар (ќоныс. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
Їлкен Қаратүп (кґл. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Їлкен Қоскөл (тўзды кґл. СЌО, Айыртау ауд.)
Їлкен Қосқопа (кґл. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
Їлкен Қосмұрын (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Їлкен Қоссор (Павлодар обл., Железин ауд.)
Їлкен Құсқамыс (кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Їлкен Лаба (тау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Їлкен Нарқызыл (ќоныс. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
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Їлкен Нарын (е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Їлкен Ойнақ (ќоныс. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Їлкен Самар (арал. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
Їлкен Саралжын (ќыстау.БЌО, Теректі ауд.)
Їлкен Сарыадыр (тау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Їлкен Сарықамыс (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Їлкен Сұлутөр (е.м. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Їлкен Талсай (е.м. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
Їлкен Текебұлақ (ґзен. ШЌО, Їржар ауд.)
Їлкен Теріскөл (кґл. Ќостанай обл., Ўзынкґл ауд.)
Їлкен Тобылғысай (ґзен. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Їлкен Түрген (ќоныс. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Їлкен Ұзынбұлақ (ќоныс. Ќараєанды обл., Осакаров ауд.)
Їлкен Үшкөл (кґл. Ќостанай обл., Ўзынкґл ауд.)
Їлкен Шаған (е.м. БЌО, Зеленов ауд.)
Їлкен Шарын (ґзен. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Їлкен Шұбар (ќоныс. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Топожїйемізде үлкен сын есімініѕ ќарлўќ тілдеріне тəн нўсќасы катта сґзі арќылы жасалєан бір атау кездеседі (Катта Асутөр – жота. Алматы обл., Райымбек ауд.), алайда ол ќазаќ тілініѕ топонимжасамына їлгі
бола алмайды.
23) «Шалқар» сын есімі + зат есім
«Кеѕ-байтаќ, шексіз, шетсіз, їлкен» (ЌТТС, 10т, 116) маєыналы шалқар
сын есімі тура осы маєынасын ґзгертпестен топонимжасамєа араласады.
Географиялыќ нысанныѕ «кеѕ жайылєан кґлемін» атап кґрсетеді, біраќ
кең сын есіміне ќараєанда поэтикалыќ реѕк басым болып келеді (шалќар
теѕіз, шалќар дала, шалќар кґѕіл т.б.).
Шалќар + көл (тўзды кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Шалќар + теңіз (сор. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Шалќар + шөл (ќоныс. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Бір єана тіркесті атау їлгісі кездеседі:
Шалќар Қарашатау (тўзды кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
24) «Шақпақ» сын есімі + зат есім
Шақпақ сын есімі тілімізде «тґрт бўрышты, тор кґзді» маєынасында
ќолданылады (ЌТТС, 10т, 99). Тїбі парсы. caћаr «тґрт» сан есімінен
шыєатын сияќты [111; 782].
Жер-су атын жасауєа табиєи нысанныѕ «тґртбўрышты, тґртпаќ»
тўлєасын аныќтау арќылы ќатысады.
Шаќпаќ + тас (тау. ШЌО, Зайсан ауд.)
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Шаќпаќ + тас + тау (жота. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Тіркесу арќылы антротопоним жасалєан:
Шаќпаќ Ата (е.м. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
Шаќпаќ Баба (е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
25) «Шой» сын есімі + зат есім
«Орасан зор, дəу, їлкен» (ЌТТС, 10т, 236) мəнді шой сын есімі
кґбінесе адамныѕ дене бітіміне байланысты айтылады (шой ќара, шой
кеуде т.б.). Осы маєынадан айнымай топонимдер жасауєа да ќатысады.
Табиєи нысанныѕ «їлкен, зор, сом» тўлєасын сипаттайды.
Шой + тас (тоєан. БЌО, Аралтґбе ауд.)
Шой + төбе (тж. бекеті. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
26) «Шоқ» сын есімі + зат есім
Шоқ сын есімі «бір топ, шоќталєан» (ЌТТС, 10т, 239) маєынасымен
келіп, геонысанныѕ «топтана, шоќтана» біткен шоєырын атап кґрсету
арќылы, жер-су аттарын ќалыптастырады.
Шоќ + қамыс (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Шоќ + қарағай (тґбе. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
Шоќ + тал (кґл. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
Шоќ + тас (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Шоќ + төбе (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Шоќ + шілік (ќоныс. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Шоқ сґзінен шыєатын шоқша (< шоќ+ша) сын есімі де реті келгенде
топонимжасамєа ќатысуы мїмкін. Онда табиєи нысанныѕ «шаєын єана
шоќтанєан шоєырын, тобын» нўсќайды.
Шоќша + ауыл (жўрт. СЌО, Уəлиханов ауд.)
27) «Шолақ» сын есімі + зат есім
«Ќысќа, ўзын емес, келте» (ЌТТС, 10т, 247) маєыналы шолақ сын есімі
топонимжасамєа белсенді ќатысып, біршама ґнімді біріккен, тіркесті
атаулар жасайды. Ұзын сын есіміне ќарама-ќарсы мəнде жўмсалады
да, денотаттыѕ «ќысќа, келте, шорт їзілген» ўзындыєын, бойын атап
кґрсетеді (Ўзын Ќарєалы – Шолаќ Ќарєалы).
Шолаќ + ай (е.м. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Шолаќ + ащы (ґзен. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Шолаќ + бўлаќ (бўлаќ. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Шолаќ + еспе (ґзен. ШЌО, Абай ауд.)
Шолаќ + жартас (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Шолаќ + жиде (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Шолаќ + жиде + сор (сор. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
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Шолаќ + көл (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Шолаќ + қайың (ќоныс. СЌО, Тайынша ауд.)
Шолаќ + қарағай (жайлау. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
Шолаќ + қарасу (ґзен. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Шолаќ + қопа (кґл. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
Шолаќ + қорған (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
Шолаќ + құдық (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Шолаќ + нұра (ќоныс. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Шолаќ + орда (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Шолаќ + өзен (е.м. СЌО, Айыртау ауд.)
Шолаќ + сай (е.м. ЌОстанай обл., Наурызым ауд.)
Шолаќ + сары + сай (жылєа. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Шолаќ + сеңгір (тґбе. ОЌО, Созаќ ауд.)
Шолаќ + сор (тўзды кґл. СЌО, Аќжар ауд.)
Шолаќ + там (ќоныс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Шолаќ + терек (кґл. ШЌО, Абай ауд.)
Шолаќ + томар (кґл. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Шолаќ + тораңғы (ќоныс. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Шолаќ + тұма (ќыстау. Атырау обл., Махамбет ауд.)
Шолаќ + түлкі (тау. Ќараєанды обл., Бўќар жырау ауд.)
Тіркесті атаулар:
Шолаќ Аңқаты (ґзен. БЌО, Сырым ауд.)
Шолаќ Дəмді (ґзен. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
Шолаќ Қайрақты (ґзен. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Шолаќ Қарғалы (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Шолаќ Қарасу (кґл. СЌО, Шал Аќын ауд.)
Шолаќ Сандық (тау. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Шолаќ Тамды Торғай (ґзен. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Шолаќ Талдық (ґзен. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Мўндаєы Шолаќќарасу мен Шолаќ Ќарасу екі тїрлі гидроним екені
аян: ќарасу біріншісінде – ГТ, екіншісінде – толыќќанды топоним.
28) «Шоң» сын есімі + зат есім
«Їлкен, дəу, жуан» (ЌТТС, 10т, 255) маєыналы шоң сын есімі тек
ќырєыз тілінде єана емес, кезінде барлыќ тїркі тілдерінде болєан
сыѕайлы. Оєан дəлеліміз – ќазаќ тілі ономастикасында саќталып ќалєан
іздер: Шоѕ – антропоним, Шоѕмўрын – этноним, Шоѕтас – топоним,
Шоѕай, Шоѕайна – фитонимдер т.б.
Шоң сын есімі топонимжасамда табиєи нысанныѕ басќалармен
салыстырєанда «їлкен, кґлемді, ірі» тўлєасын сипаттап тўрады.
Шоѕ + ой (кґлтабан. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
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Шоѕ + тас (асу. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќазаќстанныѕ барлыќ аймаєында дерлік кездесетін, бірде Шонай,
бірде Шоңай болып жазылып жїрген топонимдерді энциклопедиялыќ
аныќтамалыќ авторлары тїгелдей кісі атынан жасалєан дейді. Шонай
атты адамєа барлыќ жерде жер-су атыныѕ беріле беруі мїмкін емес.
Біздіѕ ойымызша, бўл – Шоѕайна тəрізді фитоним.
Ќорыта келгенде, сын есім+зат есім їлгісіндегі топонимдер алуан
тїрлі жəне этнолингвистикалыќ аќпараты мол сґздердіѕ бірігуі, тіркесуі
арќылы аналитика-семантикалыќ жолмен жасалатынын кґреміз.
4.3 Зат есім + зат есім үлгісімен жасалған біріккен топонимдер
Сын есім + зат есім їлгісімен жасалатын біріккен топонимдер
сияќты, зат есім + зат есім їлгісімен пайда болатын біріккен атаулар да
топожїйемізде біршама мол кездеседі. Кґлемі жаєынан зат есім + зат есім
їлгісі ќомаќты болып келеді жəне ќолдануєа ґте ыѕєайлы, номинативтік
ауќымы кеѕ, əдемі топонимдер тудырады.
Топонимжасамдаєы зат есім + зат есім їлгісімен жасалатын біріккен
топонимдер сґзжасамдаєы біріккен зат есімдердіѕ жасалу жолымен
бірдей. Мўнда да толыќ маєыналы екі сґз ќатысып, жаѕа лексикалыќ
маєыналы сґз туады; дара сґздерге ўќсас даяр кїйінде ќолданылып, одан
əрі тїрлене алады. М.: Астау + кґл → Астаукґл; Астаукґлге, Астаукґлден
т.б.
Зат есімдер кез келген зат пен ќўбылыстыѕ атауы болып келетіндіктен,
лексемаєа бай, функциясы алуан тїрлі сґз табына жатады. Мəселен, зат
есімніѕ екінші бір зат есіммен жалєаусыз, ќабыса байланысу арќылы
сын есімге айналуы (адъективациялануы) тїркі тілдерінде бар ќўбылыс.
Тіл білімінде мўндай ќўбылысты конверсия тəсіліне жатќызады. Тілшієалым Н.К.Дмитриев: «зат есімніѕ сын есімге ґтуі жəне керісінше болуы
барлыќ тілдерге тəн ќўбылыс, дегенмен, тїркі тілдерінде бўл ауысу ерекше жеѕіл жасалады», - дейді [ 70; 119].
Ќазаќ тіліндегі конверсия тəсілі бойынша сґз тудыру мəселесін арнайы зерттеген Ж. Сарбалаев алтын тамыр, күміс сағат, тас құдық сґз
тіркестеріндегі «алтын, кїміс, тас» сґздерін зат есім емес, сын есім деп
танып, сґздіктен жеке орын беру керектігін ескертеді [70; 21]. Алайда
кґптеген єылыми еѕбектерде мўндай кїрделі сґздер жəне атаулар зат
есім + зат есім їлгісі ретінде ќарастырылады жəне зат есім уаќытша
єана атрибутивтік ќызметке жегілетіні айтылады. Оныѕ басты себебі сын
есімніѕ грамматикалыќ категорияларыныѕ шектеулі, лексикаларыныѕ аз
болып келуінде деуге болады.
Біріккен зат есімдердіѕ «...соѕєы сыѕары, - дейді «Ќазаќ грамматикасыныѕ» авторлары, - ґзі тіркесіп тўрєан сґзге тікелей ќатысы бар,
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белгілі дəрежеде сол сґздіѕ ерекшелігін, тїрлі тектік белгісін білдіреді,
əрі ќарай біріккен зат есімніѕ жасалуына негіз болады. Мəселен, шґп,
аєаш, гїл, ќўс, торєай т.б. біріккен зат есімдердіѕ жасалуына тірек
болєан»[3; 326]. Соєан байланысты біріккен зат есімдерде тірек сыѕар
жəне ауыспалы сыѕар болады. Тірек сыѕар бірінші орында да, екінші
орында да тўра беруі мїмкін. М.:

Ɍɚɫ +

ԕɚɣɵԙ
ԕɚɥɚ
ԕɚɪɚ
ԕԝɞɵԕ
ԕԝɦ
ɨɛɚ
ɫɚɣ
ɬɨԑɚɧ

Ⱥԕ
ɀɟɥɞɿ
ɀɟɬɿ
ɀɨɥɞɵ
Ʉԧɤ
Ԕɚɪɚ
Ԕɵɡɵɥ
ɋɚɪɵ

+ ɤɟɡɟԙ

Мўндаєы тас, кезең географиялыќ терминдері тірек сыѕар да,
ќалєандары ауыспалы сыѕар болып табылады.
Ал ќазаќ тілініѕ сґзжасамын зерттеушілердіѕ бірі А.Б.Салќынбай:
«аналитика-семантикалыќ сґзжасам тəсілі арќылы жасалєан туынды сґздердіѕ ќўрамындаєы себепші негіздердіѕ біреуі тірек сґз, біреуі
кґмекші сґз деуге келмейді. Туынды сґздіѕ екіншілік сґзжасамдыќ
маєынасында себепші негіздіѕ екеуініѕ де семалыќ їлесі болады, əрі
олардыѕ їлес салмаєы екіншілік маєына семасыныѕ ерекше семасын туєызуєа бірдей ќатысады», - дейді [1;241-242]. Автор біз кґрсетіп
ґткен тас, кезең сґздерініѕ бірнеше атауєа ортаќ болуын олардыѕ тірек
маєынасына ќатысты емес, сґзжасамдыќ парадигма жасау ќабілетіне
байланысты екенін атап кґрсетеді. (сонда).
Ќалай дегенмен, кїрделі топонимдерді зерттеу барысында олардыѕ
бірінші сыѕары їнемі ауысып отыратыны, ал екінші сыѕары белгілі
гографиялыќ терминдердіѕ ќайталанып келе беретінін кґрсетеді. Бўл
негізгі (тірек) маєынаны екінші сыѕары беретінін, ал денотаттыѕ ерекше бір белгісін (сынын, сапасын, неден тўратынын т.б.) бірінші сыѕары
аныќтап тўратынын байќатады. Егер Айғыржал оронимініѕ бірінші
сыѕарын алып тастаса, екінші сыѕары жеке топоним болып тўра алады
да (Жал), соѕєысын алып тастаса, онда бірінші сыѕар толыќќанды топоним бола алмайды (Айєыр).
Сондыќтан жер-су аттарын жасауда тірек сыѕар мен ауыспалы сыѕар
бар екенін жəне олардыѕ екеуініѕ де маѕызды екенін мойындауєа тура
келеді. Ґйткені топонимдердіѕ алуан тїрлілігін туєызатын, əрине ауыспалы сыѕарлар екені мəлім. Олар географиялыќ нысандардыѕ мыѕдаєан
ерекше белгісін жеке-жеке атап, мыѕдаєан кїрделі атаулар жасайды. Біз
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оларды жеке-жеке їлгі ретінде кґрсету арќылы, табиєи нысанныѕ жаѕа
ќырларын ашып, тыѕ атаулар жасауєа болатынын дəлелдеуге ўмтылып
отырмыз.
Зат есім + зат есім їлгісімен жасалєан біріккен атаулардыѕ «сыѕарлары
əуел баста аныќтаушы жəне аныќталушы сґз ретінде ќалыптасќанымен,
ќазір бўл сыѕарлардыѕ арасында ондай ќатынастардыѕ белгісі жоќ, тек
заттыѕ атауы» єана болып табылады [3; 329]. Солай болєанмен олардыѕ
арасында əр тїрлі маєыналыќ ќатынастар саќталып ќалєан. Оларды
сын есім + зат есім їлгісіндегідей жеке-жеке топтастыруєа келмесе де,
маєыналыќ ерекшеліктерін байќауєа болады:
-географиялыќ нысанныѕ ќандай заттан тўратынын білдіреді:
Құмсуат, Тасөткел, Сорсай т.б.;
-пішін ўќсастыєы: Айыртас, Айнакөл, Айыркезең, Қоянжал т.б.;
-мекенін, орнын, баєытын кґрсету: Ауызағаш, Аяқкөл, Батыс Шалдай, Белқарағай т.б.
Зат есім + зат есім їлгілерін алфавит бойынша рет саны арќылы беріп
отыруєа тура келеді, ґйткені олардыѕ ауыспалы зат есімдері кґп жəне
əр тїрлі болып келетіндіктен, маєыналыќ топтарєа жіктеу мїмкін емес.
Бізге маѕыздысы олардыѕ топонимжасамдыќ ќабілеті мен бірігу процесі
екені айќын.
1) «Ағаш» зат есімі + зат есім
Ағаш зат есімі «бўтаќтанып биік ґсетін кґп жылдыќ ґсімдіктердіѕ
ортаќ аты» (ЌТТС, 1т, 54). Аєаш зат есімі топонимжасамєа осы жалпы
маєынада ќатысады: ол жерде аєаштыѕ ґсуі – ерекше белгі, ал ќандай
аєаш ґсетіні маѕызды емес.
Аєаш + аяқ (ќўдыќ. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Аєаш + бит (ќоныс. СЌО, Тимирязев ауд.)
Аєаш + жайлау (таулар. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Аєаш + ит (ќыстау. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Аєаш + құдық (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Аєаш + оба (тау. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Аєаш + орын (е.м. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Аєаш + үй (арал. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Аєаш + үй +көл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Мўндаєы Ағашаяқ - антротопоним (ўзын аєаш аяќпен жїретін салсерілер болєан) немесе «аєаш ґскен жердіѕ аяєы, бітетін жері» маєынасын
береді.
Ағашбит – «биттеген аєаш» мəнінде тўруы мїмкін, ґйткені аєаштыѕ
ґзіне тəн биті болатыны мəлім.
Ағашит – атаудыѕ уəжі тїсініксіз. Əлдебір оќиєаєа байланысты бо203
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луы ыќтимал, ал кез келген екі сґз ешбір себепсіз біріге бермейді. Бўл
– біріккен сґздердіѕ жасалуындаєы басты шарт.
2) «Адам» зат есімі + зат есім
Араб тілінен енген адам сґзіне ЌТТС-та ќайдаєы бір «ґндіріс
ќўралдарын ґндіре алатын т.т.» тəрізді ўзаќ сонар аныќтама беріліпті.
Дўрысы: «кісі, жан» («Абай тілі сґздігі», 1968, 20) деген ўєым болса керек.
Топожїйемізде ўќсату арќылы жасалєан жалєыз їлгі табылып отыр:
Адам + тас (мїйіс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
«Тастыѕ тўлєасы адам тəніне ўќсаєан» соѕ берілген атау. Адамєа ўќсас
басќа да табиєи нысандар табылып жатса, їлгі болуєа жарайды.
3) «Ай» зат есімі + зат есім
Ай зат есімініѕ кеѕ тараєан негізгі маєынасы – «тїнде жерге жарыќ
сəуле беріп тўратын планета» (ЌТТС, 1т, 86). Бўдан басќа жер-су
атын жасауєа ќабілетті мынадай маєыналары кездеседі: ай «батпаќ»,
«батпаќты жер» (эвенк.) [60; 40]; ай «кеѕ, жазыќ» (ай+дала), «таќыр, таз»
(ай+таќыр) [38; 169].
Ай + балта (ќырат. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ай + бас (шоќы. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Ай + батпақ (жайлау. ШЌО, Кїршім ауд.)
Ай + ғабақ (<қабақ) (е.м. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Ай + кене (ќўм. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Ай + қоныс (кґл. Ќостанай обл., Денисов ауд.)
Ай + маңдай (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Ай + сары+қопа (кґл. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
Ай + тау (таулар. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Ай + тоған (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Ай + шолақ (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Ай + шым (ќыстау. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Ай + шырақ (е.м. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Келтірілген їлгілердіѕ туынды маєыналары жоєарыда айтылып ґткен
ай сґзініѕ мəндеріне барып тіреледі. Мəселен, Айбалта – «кґкке ќараєан
айбалтаныѕ жїзіне ўќсас тастары бар ќырат, тау т.б.» мəнді метафоралыќ
жолмен жасалєан ороним.
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17- сурет. Айбалта тауы
Айбас – «басы таќыр, таз тау, тґбелерге» ќаратып айтылатын атау.
Айбатпақ – алтай тілдерінде ай «батпаќ» + «батпаќ», яєни плеоназм
арќылы жасалєан «батпаќты кеѕ алќап» семантикасында тўрєан атау.
Айқабақ >Айғабақ – «жарты ай тəрізді иілген ќабаќ» мəнін береді.
Айкене – мўндаєы кене угро-фин. кенте,кенда «ќўмды тґбелер»
сґзінен шыєып «таќыр, ґсімдіксіз ќўм тґбелері» маєынасын беретін
сияќты [60; 271].
Айқоныс – «ай даладаєы мекен».
Аймаңдай- «маѕдай тўсы ашыќ тау, тґбе, шоќы т.б.»
Айсарықопа – «батпаќты сары ќопа».
Айтау – «таќыр, тасты тау».
Айшым – «батпаќты, шымды жер».
Айшырақ – «ежелгі єимараттар орнынан ай пішіндес ќола шыраќтар
табылєан соѕ, солай аталєан», - дейді энциклопедиялыќ аныќтамалыќтыѕ
авторлары [145;380].
4) «Айғыр» зат есімі + зат есім
Айғыр зат есімі «їйірге тїсетін еркек жылќы» маєынасымен де топонимдер жасауєа ќатысады (Айғыржығылған, Айғырсойған т.б.) жəне
«табиєи нысанныѕ ірі, шоќтыєы биік» тўрєанын айєырєа теѕеу арќылы
да топонимдер жасайды (Айғыржал, Айғыршоқы т.б.). Мўнда жылќы
ішінен айєырдыѕ ерекше кґзге тїсетіні; ірі санды, ќўйрыќ-жалды болып
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келетін дене тўрпаты семасы ўлттыќ дїниетанымнан орын алып, жер-су
аттарын жасауєа жўмсалєан деуге болады.
Айєыр + байтал (тґбе. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Айєыр + бастау (бўлаќ. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Айєыр + бек (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Айєыр + бұлақ (бўлаќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Айєыр + жал (жота. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Айєыр + ишан (тау. ОЌО, Отырар ауд.)
Айєыр + көл (кґл. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Айєыр + қалпе (ќоныс. ОЌО, Созаќ ауд.)
Айєыр + құм (тґбе. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Айєыр + тас (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Айєыр + шағыл (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Айєыр + шоқы (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Айєыр + шығанақ (ќыстау. Атырау обл., Махамбет ауд.)
Мўндаєы Айєырбек, Айєыришан, Айєырќалпе оронимдерініѕ кісі
атына ќатысы жоќ. Лауазым аттарын тау, тґбелерге беру тїркілерде бар
ќўбылыс (М.: моѕє. боғда, ќырє. қараш т.б.). Атаулардыѕ екі сыѕарлары
да ол нысандардыѕ «ірі, бґлек, биік» тўлєаларын айќындауєа арналєан.
5) «Айна» зат есімі + зат есім
Иран тілінен енген айна зат есімі «алдында тўрєан заттыѕ бейнесін
дəл кґрсете алатын тегіс, жылтыр шыны» (ЌТТС, 1т, 99) маєынасын
беретіні белгілі. Айна сґзі «бейнені шаєыстырып кґрсете алатын» табиєи
нысандарєа таѕылып, жер-су атын жасауєа да ќатысады. Айнадай жалтырап, бейнені дəл кґрсету – кґбінесе, сулы нысандарєа тəн ќўбылыс.
Ќола, шыны, айналар болмаєан кезде, адам баласы мґлдір суєа ќарап,
бет-жїзін кґретін болєандыєы аян.
Айна + ақ > Айнаќ (тўзды кґл. Павлодар обл., Успен ауд.)
Айна + бала (ќыстау. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Айна + бастау (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Айна + бұлақ (бўлаќ. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Айна + көз > Айнагөз (бўлаќ. ШЌО, Кїршім ауд.)
Айна + көл (кґл. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Айна + құдық (ќўдыќ. Атырау обл., Индер ауд.)
Айна + су (ґзен. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Айна + тас (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Мўндаєы Айнақ (< Айна + аќ) гидронимі «айнадай жарќыраєан аќ
тўзды кґл» мəнін береді.
Айнабала – егер антропоним болмаса, онда «айнадай жалтыраєан
кіші, шаєын (су, бўлаќ т.б.)» ўєымын туєызады.
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Айнатас - «кїнге шаєылысып жататын айнадай жылтыр тас» мəнінде
тўр.
6) «Айран» зат есімі + зат есім
Айран («ашытќы ќўйып ўйытќан сїт», ЌТТС, 1т, 103) зат есімі сирек
болса да топонимжасамєа ќатысып, ґзен, кґлдіѕ «аќ айран тїстес лай
суын» атап кґрсетеді. М.: Айран (ґзен. ШЌО, Їржар ауд.)
Судыѕ аќшыл тїске енуіне мўздаќ маѕындаєы аќ, сары топыраќтар
əсер етеді. Мўндай гидронимдер кґбінесе ақ сын есімі арќылы жасалатыны белгілі (Аќ Ќаба, Аќеспе т.б.)
Айран + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
7) «Айуан» зат есімі + зат есім
Араб тілінен енген айуан зат есімі «хайуан, жануар» мəнді сґз екені
мəлім (ЌТТС, 1т, 111). Оныѕ жер-су атына ќатысы барын бір єана їлгіден
кґреміз.
Айуан+төбе (тау, 1024 м. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
«Сырт пішіні əлдебір хайуанатќа ўќсас тґбесі бар тау» маєынасын
беретін сыѕайлы, болмаса «əр тїрлі хайуанаттардыѕ суреттері салынєан
таѕбалы тасы бар» тау болуы да мїмкін.
8) «Алма» зат есімі + зат есім
Алма «ел ішіне кеѕ тараєан жеміс аєашы» (ЌТТС, 1т, 228) маєыналы
зат есімі кїрделі топонимдер жасауєа ќатысып, «алма жемісі ґсетін, мол
ґсетін» жерлерді аныќтайды.
Алма + арасан (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Алма + сай (е.м. ШЌО, Ўлан ауд.)
Алма + тау (е.м. Алматы обл., Талєар ауд.)
Ескерту: Мўндаєы Алмасай ойконимі кісі есімінен жасалєан, алайда
«алма ґсетін сай» маєынасында да топоним жасалуы əбден мїмкін.
9) «Алқа» зат есімі + зат есім
Алқа сґзі – «ќыз-келіншектер мойнына, омырауына сəнге таєатын
əшекейлі зат; маржан, меруерт» (ЌТТС, 1т, 223) маєыналы зат есім.
Топонимжасамда ўќсату арќылы «табиєи нысанныѕ кеуде тўсына
алќалана (орала) біткен екінші бір табиєи нысанды жəне алќа пішіндес
басќа да нысандарды» атап кґрсетеді.
Алќа + ағаш (е.м. СЌО, Шал Аќын ауд.)
Алќа + бек (ґзен. ШЌОє Кїршім ауд.)
Алќа + көл (кґл. БЌО, Сырым ауд.)
Алќа + көл +құм (ќўм.ОЌО, Арыс ќ.ə.)
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Алќа + көл+ сұлама (тарихи ўєымды білдіретін атау)
Алќа + мерген (тўзды кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Алќа + сор (тўзды кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Алќа + терек (е.м. СЌО, Аќжар ауд.)
Мўндаєы Алқабек гидронимі «тауды алќалай, орай аєатын ґзен»
маєынасын беретіні аныќ.
Ал Алқамерген атауыныѕ екінші сыѕарындаєы мерген сґзі ќаз.,
моѕє., алт. «дəл атып тигізуші; балгер, сəуегей; дана, кемеѕгер»
маєыналарын береді жəне діни маќсатта топонимге айналады. Осы
елдердегі Алќамерген, Мергенола, Мерген-суу, Мерген-йарыќ
топонимдері мерген сґзініѕ географиялыќ терминге айналып бара
жатќанын кґрсетеді.
«Алтын» зат есімі + зат есім
Алтын – «əдемі сары тїсті ќымбат металдыѕ» аты (ЌТТС, 1т,
235). Жер-су атын жасарда тура маєынасында да («алтыны бар жер»),
ауыспалы маєынасында да («алтындай сары тїсті жер») ќолданыла
береді.
Алтын + қолат (тж.ст. ШЌО, Жарма ауд.)
Алтын + сай (е.м. ШЌО, Зырян ќ.ə.)
Алтын + тағ (Алтай тауыныѕ тїркі тіліндегі кґне атауы)
10) «Аман» зат есімі + зат есім
Ќазаќ тілінде араб. аман «сау-сəламат; тїгел, бїтін» (ЌТТС, 1т, 249)
маєыналы сын есімі бар, ал аман зат есімі жоќ. Жер-су атында єана
саќталып ќалєан аман зат есімі бурят., ќалм. аман < моңғ.ам(н) «ауыз;
кіре беріс; жырыќ, жарыќ; шатќал» маєыналы сґзі екені дəлелденген
[46;49].
Аман + бөктер (асу. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Аман + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Аман + жар (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Аман + көл + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Аман + қарағай (орман. Ќостанай обл., Əулиекґл ауд.)
Аман + қызыл + ит (ќыстау. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Аман + өткел (е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Аман + сай (жайлау. БЌО, Сырым ауд.)
Аман + сор (кґл. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Аман + тоғай (е.м. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Бўлардыѕ барлыєы да географиялыќ нысанныѕ «аузы, басталар
тўсы» маєынасын береді. Ќаз. Ауызағаш, Ауызорпа топонимдерімен бір
деѕгейде тўрады.
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18- сурет. Амантау
11) «Ана» зат есімі + зат есім
Ана сґзі «туєан шеше» маєыналы зат есім екені белгілі жəне ол
метафоралыќ жолмен жер-су атын жасауєа ќатыса алады.
Топонимжасамда «басќа нысандар бґлініп шыєатын негізгі, тїпкі
нысанды» атайды. Кейде табиєатты сыйлау, сыйыну маќсатында да ана
сґзі топонимге айналады. М.: ќырє. Енесай «ана ґзен».
Ана + көл (тж. бекеті. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Анакөл – «басќа кґл, ґзендер бґлініп шыєатын негізгі кґл» немесе
«ўлы, ќасиетті кґл» маєыналарыныѕ бірінде тўр.
12) «Аң» зат есімі + зат есім
Аң сґзі «жабайы айуандардыѕ жалпы аты» (ЌТТС, 1т, 271)
маєынасымен топонимжасамєа ќатысады. Кґшпелі халыќтыѕ мал
шаруашылыєынан кейін айналысатын кəсібі – аѕшылыќ. Алайда аң жалпы есімінен жасалєан їлгі аз кездеседі. Оныѕ орнын наќты аѕ тїрініѕ
атынан жасалєан зоотопонимдер толыќтырып отыратын сыѕайлы
(Бұғышат, Еліксай т.б.).
Аѕ + қақ (бейіт. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аѕ + қара (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Аѕ + сай (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Їш топоним де таулы жерлерден болєандыќтан, «аѕы бар ќаќ, ќара
(су не тау), сай» маєыналарында тўрєаны даусыз. Тек Аңқара гидронимі
«аѕды ќара» деген етістік мəнді атау болуы да ыќтимал.
13) «Апан» зат есімі + зат есім
Апан зат есімі «ойылєан жер, шўѕќыр» (ЌТТс, 1т, 291) маєынасымен
тїбір (Апан), туынды (Апанды) жəне кїрделі (Апанќаќ) топонимдер
жасауєа ќатысады.
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Апан + қақ (е.м. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
Апан + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
14) «Ара» зат есімі + зат есім
Ара омоним сґзініѕ бір нўсќасы – «екі орта, аралыќ» (ЌТТС, 1т,
302) маєынасын беретін ара зат есімі. Ол осы маєынасын ґзгертпей-аќ
топонимжасамєа араласып, «екі нысанныѕ ортасындаєы, арасындаєы
їшінші бір нысанды» атайды. Кейде ара шаруашылыєымен айналысатын
жерді (пасеканы) білдіреді.
Ара + дөң +тау (тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ара + қарағай (орман. Ќостанай обл., Алтынсарин ауд.)
Ара + қора +мола (бейіт. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
15) «Арал» зат есімі + зат есім
Арал зат есімі «жан-жаєы сумен ќоршалєан кішкентай ќўрлыќ»
(ЌТТС, 1т, 307) маєынасын беретіні аян. Алайда, біз алдыѕєы тарауларда айтып ґткендей, «жан-жаєы ќўрлыќпен ќоршалєан шаєын су» (Арал
теѕізі), «айдаладаєы бір шоќ орман», «орман ішіндегі шаєын жазыќ» т.б.
нысандар да арал атануы мїмкін.
Арал + ағаш (орман. СЌО, Есіл ауд.)
Арал + жота (ќоныс. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Арал + көл (батпаќ. СЌО, Жамбыл ауд.)
Арал + қарағай (ќоныс. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
Арал + құм (тж.бекеті. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Арал + мола (бейіт. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Арал + өткел (ќоныс. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Арал + сор (тўзды кґл. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Арал + тал (е.м. БЌО, Бґрілі ауд.)
Арал + тау (жота. Жамбыл обл., Талас ауд.)
Арал + тоғай (ќыстау. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Арал + төбе (тау. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Арал + ши (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
16) «Аран» зат есімі + зат есім
Аран кґпмаєыналы сґзініѕ топонимге ќатысы бары екеу:
1. Аран «кірпіш пен темірден жасалєан ќоршау» (ЌТТС, 1т, 312). Кґне
тїркі. аран «мал (ат) ќора» [46;53].
Ќазаќ тіліндегі арандау, аранға түсу «байќаусызда ўрыну, соєылу»
(ЌТТС, 1т, 313) сґздеріне ќараєанда, аран алєашында аѕдарды ќуып
əкеліп тїсіретін ор, тоспа, ќоршау ретінде салынєан болуы керек.
2. Аран «кґкнəр тўќымдасына жататын бір жылдыќ ґсімдіктер туысы»
(ЌТТС, 1т, 312); «дымянка – кґгілдір, жаманкґк, аран» ґсімдігі [Б.Ќ.; 26].
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Аран + қорған (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Аран + сай (жўрт. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Аран + тоған (арыќ. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Алдыѕєы екі топоним «аѕды ўстауєа арналєан араны бар ќорєан, сай»
маєынасында тўр десек, соѕєы їлгі «суды бґгеп ўстауєа арналєан аранды
(тоєанды)» меѕзейді.
17) «Арасан» зат есімі + зат есім
Арасан сґзініѕ «тїрлі ауруларды емдейтін минералды жылы су»
(ЌТТС, 1т, 314) тїріндегі жалєыз маєынасы бар. Осындай шипалы суы
бар жердіѕ атына єана арасан зат есімі ќатысады.
Арасан + бастау (бўлаќ. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Арасан + бұға (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Арасан + тау (таулар. ШЌО, Їржар ауд.)
Мўндаєы Арасанбұға гидронимініѕ екінші сыѕары бўєа : 1. моѕє.
буга «бўєы» сґзініѕ; 2. сібір. буга «жаєалау; дымќыл, батпаќты жер»
сґздерініѕ; ќазаќ. бұға+ з «ќўрлыќты бґліп жатќан жіѕішке су» сґзініѕ
бірінде тўр (Б.Базылхан, Э.М.Мурзаев, ЌТТС, 2т, т.б.).
Арасан зат есімі тіркесті атау да жасайды:
Арасан Қапал (е.м. Алматы обл., Аќсу ауд.).
18) «Арқа» зат есімі + зат есім
«Жота, жауырын жон» (ЌТТС, 1т, 326) маєыналы арқа сґзі тїбір
(Арќа), туынды (Арќалыќ) топонимдерді жасауєа белсенді араласады.
Ґкінішке орай біріккен, тіркескен атаулар жоќтыѕ ќасы. Келешекте
кїрделі топонимдер жасауєа кеѕінен тарту ќажет.
Арќа + уыл (таулар. ШЌО, Кїршім ауд.)
Мўндаєы уыл сыѕары ќосымша емес, моѕє. уул «тау» сґзі екені аян.
Сонда Арқауыл «арќатау» маєынасында тўр.
19) «Арқар» зат есімі + зат есім
Арқар («ќой тектес жабайы аѕ») зат есімі де тїбір, туынды атаулар
жасауєа белсенді ќатысќанымен, кїрделі топоним жасауєа келгенде
бəсеѕ тартады. Біраќ бір їлгі болса да атап ґту ќажет екені тїсінікті болса керек.
Арќар + су (бўлаќ. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.).
20) «Арлан» зат есімі + зат есім
Арлан сґзі «ќасќыр, ит тўќымдастардыѕ еркегі» (ЌТТС, 1т, 332)
маєынасындаєы зат есім, ауыспалы маєынада «ірі, їлкен» семантикасын
беретіні белгілі.
Наќ осы ауыспалы мəнде топонимжасамєа ќатыса алады.
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Арлан + көл (тўзды кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
«Басќа кґлдермен салыстырєанда їлкені, кґлемдісі» семасын тудырады.
21) «Арт» зат есімі + зат есім
Арт зат есімі «белгілі бір заттыѕ алдыѕєы бетіне ќарама-ќарсы жаєы,
екінші беті» (ЌТТС, 1т, 342) маєынасымен жер-су атын жасауєа ќатысып,
табиєи нысанныѕ «ту сыртын, арт жаєын» аныќтайды. «Артќы, соѕєы»
маєынасын беруі де мїмкін. Кґне тїркі тілінде арт сґзі «асу» мəнінде
ќолданылєан (мұзарт «мўзды асу»).
Арт + көл (ќоныс. Павлодар обл., Железин ауд.)
«Бір нысанныѕ арт жаєындаєы кґл» мəнінде тўр.
22) «Арын» зат есімі + зат есім
Арын сґзі «ќарќын, екпін; судыѕ ќатты екпіні» (ЌТТС, 1т, 362)
маєыналарын береді жəне осы мəндерде топоним жасауєа араласады.
Арын + құдық (ќўдыќ. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
«Суы арындап мол шыєатын ќўдыќ» мəнін туєызады.
23) «Астау» зат есімі + зат есім
Астау сґзі «аєаштан ойып жасалєан, ас салатын ыдыс», кей жерлерде «мал суаруєа ќолданылатын науа» маєыналарын береді. Кґнерген сґз
ретінде тілден ыєыстырылып бара жатќаны сґзсіз, алайда терминжасам
мен топонимжасамда кеѕінен ќолдануєа болады.
Жер-су атын жасауєа пішін ўќсастыєы арќылы ќатысып, «астауєа
ўќсас геонысандарды» атап кґрсетеді.
Астау + бидайық (ќыстау. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Астау + көл (ќоныс. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
Астау + қобы (ќўдыќ. ОЌО, Созаќ ауд.)
Астау + сор (кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Астау + ши (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
24) «Асты» зат есімі + зат есім
Асты кґмекші есімі «бір заттыѕ їстіне ќарама-ќарсы жаєы, тґменгі
жері, тїбі» маєынасымен жер-су атын жасауєа атсалысуы ќажет-аќ, дегенмен бір-екі їлгі єана кездеседі.
Асты + көл (кґл. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлоов ауд.)
Асты + ой (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
25) «Астық» зат есімі + зат есім
Астық «дəнді даќылдардыѕ жалпы атын» білдіретін сґз екені мəлім.
«Астыќ ґсетін жер» маєынасында топонимдер жасауєа ќатысады.
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Ќазаќстан жерінде астыќ мол ґсірілетіндіктен, келешекте тыѕ атаулар
жасауєа кґптеп тартуєа болады.
Астық + көл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
26) «Асу» зат есімі + зат есім
Асу сґзі «таудыѕ кісі аса алатын жері; белес» (ЌТТС, 1т, 393)
маєынасымен географиялыќ термин ретінде ќолданылатыны белгілі.
Їнемі соѕєы позицияда тўратын геотерминдер кейде алдыѕєы орынєа
орналасып, аныќтауыш ќызметін де атќарып кетеді (Ќиынасу – Асусай).
Асу + бұлақ (кент. ШЌО, Ўлан ауд.)
Асу + сай (шатќал. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Асу + төр ( асу. Алматы обл., Райымбек ауд.)
27) «Асы» зат есімі + зат есім
Асы – Алматы облысыныѕ Кеген ауданына тəн диалект сґз. Маєынасы
«ќыр, биік, їстірт» [107; 454]. Асы зат есімініѕ тїбірі асќар, асу сґздерініѕ
тїбірлерімен ўялас сияќты.
Топожїйемізде, кґбінесе оѕтїстік аймаќтарда, тїбір кїйінде жиі
кездеседі, ал біріккен атаулар аз жасалєан.
Асы + саға (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Асы + стан (жўрт. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Мўндаєы стан сыѕары ор. стан «стан, ќос, лагерь» сґзінен енген [82; 966].
28) «Ат» зат есімі + зат есім
Ат омоним сґзініѕ бір маєынасы «їйірге тїспейтін, піштірілген, аќталєан
жылќы» екені баршаєа мəлім. Топонимжасамєа кґбінесе, осы мəнмен келіп,
кґшпелілер ґмірінде елеулі орын алатын мініс кґлігі – атќа ќатысты нысандарды сипаттайды («аттыѕ жайлауы, атќа арналєан ќора» т.б.).
Ат сґзініѕ таєы бір омонимі, «есім, атау» мəні де кейде топоним
жасауєа тїрткі болады: Атыжамансай, Атыжаќсыкґл, Атыжоќбўлаќ т.б.
Ат + арал (топарал. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Ат + бұлақ (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Ат + жайлау (тау. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ат + жал (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ат + қора (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Ат + сексеуіл (ќыстау. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ат + шабыс (ќоныс. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ат + шұбар (сай. Аќмола обл., Сандыќтау ауд.)
29) «Ата» зат есімі + зат есім
Ата туыстыќ атауыныѕ негізгі маєынасы «їлкен əке, əкеніѕ əкесі;
бергі ата» (ЌТТС, 1т, 415) болып табылады. Жер-су атын жасарда, оныѕ
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ауыспалы маєыналары: 1) «арєы ата, ата-баба, ататек, ўлы (атажўрт,
атамекен); 2) «їлкен, ірі, биік»; 3) «ќаздыѕ т.б. жануарлардыѕ еркегі»
ќатысуы мїмкін.
Ата + арал (мїйіс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ата + кент (кент. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
Ата + қазы (кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Ата + қоныс (е.м. ОЌО, Маќтарал ауд.)
Ата + құдық (ќоныс. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Ата + қызыл (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Ата + мекен (е.м. БЌО, Тасќала ауд.)
Ата + мұра (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
Ата + су (ґзен. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Мўндаєы Атакент, Атақоныс, Атамұра ойконимдерініѕ кірме атауларды ауыстыру маќсатында, бертін жасалєанын байќау ќиын емес.
Алайда мўндай əдемі, айбынды сґздермен əуестеніп, табиєи нысанныѕ
болсын, елді мекен тўрєан жердіѕ болсын, ґзіндік ќасиетін, ерекшелігін
елемей кетуге болмайды. Топонимжасамныѕ басты ќаєидасы да сол
– ерекше белгіні, уəжді іздеп табу. Бўл їш атауєа ќараєанда, Атаарал,
Атаќўдыќ, Атасу топонимдері əлдеќайда ќўнды.
30) «Атан» зат есімі + зат есім
Атан сґзі «піштірілген, аќталєан тїйе» маєынасын береді (ЌТТС, 2т,
423). Топонимжасамєа оныѕ «їлкен, зор» ауыспалы маєынасы ќатысып,
геонысанныѕ басќалардан гґрі «ірі, биік» кґлемін əйгілейді.
Атан + бас (тау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Атан + жез (ќоныс. СЌО, Жамбыл ауд.)
Атан + қара (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Атан + мола (бейіт, Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Атан + оқ (ќоныс. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Атан + сор (тўзды кґл. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Атан + шоқы (тау. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Атан + ши (жўрт. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Атаноқ топонимініѕ екінші компоненті оқ, Э.М.Мурзаевтыѕ айтуынша, Ќараќўмда ќолданылатын «шаєын арыќ, су жинайтын ой, ойпаѕ жер»
маєынасын беретін географиялыќ термин болып шыєады [46;409]. Сонда
Атаноќ «їлкен, ірі арыќ» маєынасында тўр деуге келеді.
31) «Ау» зат есімі + зат есім
Ау зат есімі «балыќ ўстайтын їлкен тор, сїзгі; ќўс ўстауєа лайыќтап
жасалєан тор» (ЌТТС, 1т, 450) мəндерін береді жəне бірінші мəнде
(«балыќ аулауєа арналєан ќўрал») топонимжасамда кездесіп ќалады.
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Ау + қайран (е.м. Атырау обл., Исатай ауд.)
Маєынасы «ау салатын ќайраѕ (саяз) су» дегенге саяды.
32) «Ауыз» зат есімі + зат есім
Ауыз зат есімініѕ негізгі маєынасы «адамныѕ, жан-жануардыѕ
тамаќ ќабылдайтын мїшесі» болєанмен, топонимжасамєа оныѕ ауспалы маєынасы – «бір нəрсеніѕ басталар жері» ќатысады. Моѕє. бурят
аман, ор. устье, парсы. дахан/дехан «ауыз», «кіре беріс», «басталар тўс»
географиялыќ терминдерімен теѕ дəрежеде ќолданылады.
Ауыз + ағаш (ќоныс.СЌО, Айыртау ауд.)
Ауыз + арал (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ауыз + бақы (бўлаќ. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ауыз + көл (кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ауыз + құдық (ќўдыќ. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Ауыз + орпа (ќыстау. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ауыз + сай (ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ауыз + су (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Їлгілер тізіміндегі Ауызбаќы топонимініѕ екінші сыѕары бақы – кавказ тілдерінде «тау алды тґбелер, бґктер» маєынасын беретін ГТ [46;67].
Азербайжан республикасыныѕ астанасы Баку (<Бакы) осы терминнен
жасалєан.
33) «Аша» зат есімі + зат есім
Аша зат есімі «екі не одан да кґп тармаќќа айырылып шыќќан аєаш»
(ЌТТС, 1т, 511) мəнімен де, осыдан шыєатын «сайдыѕ, ґзенніѕ саласы»
маєынасымен де жер-су атын жасай береді. Кґбінесе екінші сыѕарда
тўратын ГТ.
Аша + көл (тўзды кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Аша + су (ґзен. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
34) «Ашу» зат есімі + зат есім
Ашу зат есімі «ыза, реніш, кейіс» (ЌТТС, 1т, 518) маєынасын береді
жəне адамєа тəн бўл мінез ќўбылысыныѕ табиєатќа телінуі арќылы жерсу аттары жасалады.
Ашу + бұлақ (бўлаќ. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ашу + тас (тау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Мўндаєы Ашутас /Ашудас – тїссіз, мґлдір кристалл тастары (квасцы) бар жерге берілетін атау.
35) «Аю» зат есімі + зат есім
Аю [айўу] зат есімі «денесі їлкен, əрі икемсіз келген ірі жыртќыш
аѕ» маєынасымен де, ауыспалы («ебедейсіз зор денелі, еѕгезердей»)
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маєынасымен де топонимдер жасайды. Тиісінше ол топонимдер екі тїрлі
маєына туєызады:
1. «Аю мекендейтін жер» семасы. 2. «Аю секілді, аюєа ўќсас немесе ірі, їлкен табиєи нысан» семасы.
Аю + көл (ќыстау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Аю + қорған (ќоныс. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Аю + сай (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Аю + тас (ќыстау. ШЌО, Їржар ауд.)
Аю + төбе (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аю + төр (ґзен. ОЌО, Тґле би ауд.)
Аю + шат (їѕгір. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
36) «Ая» зат есімі + зат есім
Ая [айа] зат есімі «аумаќ, кґлем, мґлшер» (ЌТТС, 1т, 541) маєынасын
береді дегенде, оныѕ кґбінесе алақан аясындай, аядай «шаєын,
кішкентай єана, аумаќсыз» мəнінде ќолданылатынын байќау ќиын емес.
Ая сґзі соѕєы маєынада жер-су атын жасауєа ќатысып, табиєи нысанныѕ
«шаєын, енсіз, кґлемсіз» белгісін аныќтайды.
Ая + гөз (ґзен. ШЌО, Аягґз ауд.)
Ая + көл (кґл. Ќызылорда обл., Ќызылорда ќ.ə.)
Мўндаєы Аягөз – кґне тїркі. айа «шаєын, кіші» + үгүз «ґзен» сґздерініѕ
бірігуі арќылы жасалєан гидроним. Сонда Айаїгїз > Айагїз >Аягґз
«шаєын, енсіз ґзен» болып шыєады. Ертісті əреѕ кешіп ґтетін тїркілер
салыстырмалы тїрде келесі ґзенніѕ «аядай єана» екенін байќаєан.
37) «Аяқ» зат есімі + зат есім
Аяқ [айаќ] сґзі адаќ, азаќ нўсќаларымен ќоса «адамныѕ жанжануарлардыѕ жїру, тўру ќызметін атќаратын дене мїшесі» (ЌТТС, 1т,
545) екені аян. Алайда топонимжасамда аяқ сґзініѕ «бір нəрсеніѕ тґменгі
жаєын» білдіретін ауыспалы маєынасы белсенді ќызмет атќарады. Бас,
жоғарғы, өр сґздерінен жасалатын топонимдерге ќарама-ќарсы мəнде
ќолданылады да, табиєи нысанныѕ «аяќ жаќта, тґменде, етекте, соѕында»
орналасќанын əйгілеп тўрады.
Аяќ + арал (арал. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Аяќ + бұлдырық (тґбешік. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Аяќ + жол (ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Аяќ + жыра (жўрт. ШЌО, Жарма ауд.)
Аяќ + көл (ќоныс. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Аяќ + қайнар (тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Аяќ + қалқан (жўрт. Алматы обл., Ќапшаєай ќ.ə.)
Аяќ + қамыр (кґне ќала. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
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Аяќ + қамыс (кґл. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Аяќ + қара (жўрт. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Аяќ + қара + сай (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Аяќ + қарауыл (тґбе. ШЌО, Аягґз ауд.)
Аяќ + құдық (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Аяќ + құлан (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
Аяќ + құм (ќўм. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Аяќ + құм + лақ (канал. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Аяќ + нұра (ќоныс. Алматы обл., Талєар ауд.)
Аяќ + өзен (ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Аяќ + саз (ќоныс. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Аяќ + сарын (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Аяќ + сор (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Аяќ + су (бўлаќ. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Аяќ + тақыр (ќўдыќ. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Аяќ + тоғыз (ќўдыќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Аяќ + төбе (тґбе. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Аяќ + шілік (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аяқ зат есімі бас сґзіне ќарама-ќарсы мəндегі тіркесті атаулар да жасайды.
Аяќ Арқар (шоќы. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Аяќ Бестау (таулар. Ќараєанды обл., Ќаражал ќ.ə.)
Аяќ Қаратал (жыра. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Аяќ Қоңырдөң (ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Аяќ Қызылжар (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Аяќ Майтөбе (шоќы. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Аяќ Малайсор (тўзды кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Біріккен топонимдер тізіміндегі Аяққамыр атауыныѕ екінші
сыѕары қамыр моѕє. хамар/хамыр «дґѕес, тўмсыќ, мойнаќ; су мїйісі»
маєыналарын беретін ГТ [77;563].
Аяқсарын – «аяќќы су сарыны естіліп тўратын ќоныс» мəнді атау болуы мїмкін.
38) «Əулие» зат есімі + зат есім
Лексикамызєа араб тілінен енген əулие сґзі əуел бастан «ќасиетті»,
«киелі жан» (ЌТТС, 1т, 651) маєынасында болєаны аныќ. Уаќыт ґте
келе «еѕ ќадірлі, таѕдаулы, керемет» мəнінде адамнан басќа да заттарєа
ќатысты ќолданыла бастайды. Солардыѕ бірі – жер-су аттары. Топонимжасамда «геонысанныѕ ерекше жаратылысына, емдік шипалылыєына
орай немесе діни сенімге байланысты ќасиетті жер» деген ўєымда атаулар жасайды. Ондай жерлерде аќтыќ байлау рəсімі жїргізіледі.
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Əулие + ағаш (ќорым. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Əулие + ата (Тараз ќаласыныѕ бўрынєы аты)
Əулие + бастау (кґне ќала орны. Жамбыл обл., Тараз ќ.ə.)
Əулие + бұлақ (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Əулие + құдық (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Əулие + құм (ќоныс. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Əулие + мола (тау. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Əулие + оба (батпаќ. СЌО, Жамбыл ауд.)
Əулие + сексеуіл (ќоныс. Алматы обл., Балќащ ауд.)
Əулие + тай (ќоныс. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Əулие + тас (жартас. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Əулие + төбе (тау. Ќараєанды обл., Осакаров ауд.)
Əулие + шабыра (тґбешік. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Əулие + шоқы (тау. ШЌО, Жарма ауд.)
39) «Баба» зат есімі + зат есім
Лексикамызєа парсы тілінен енген баба сґзі «арєы ата, їлкен ата» (ЌТТС,
1т, 5) маєынасында ќолданылады. Топонимжасамда «ата-баба мекені болєан
жерлерді, кейде ўлы, їлкен, бўрынєы, ескі нысандарды» атайды.
Баба + сай (ќўрєаќ арна. Алматы обл., Талєар ауд.)
Баба + тоған (жазыќ. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
40) «Базар» зат есімі + зат есім
Базар сґзі лексикамызєа парсы тілінен еніп, «арнайы алаѕдарда
орналасќан еркін сауда-саттыќ жайы, орны» (ЌТТС, 2т, 24) маєынасында
ќолданыста жїр. Топонимжасамда тура маєынасында ќолданылуы да,
«базар тəрізді кґпшілікке ортаќ нысанды» да, «шуы, думаны мол жерді»
де атауы мїмкін.
Базар сґзі жалќы есімдердіѕ ішінде антропоним жасауєа белсене араласатындыќтан, кґп топонимдер кісі есімінен шыєып тўруы да єажап емес.
Базар + бейіт (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Базар + көл (тўзды кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Базар + қақпа (е.м. ОЌО, Сайрам ауд.)
Базар + құдық (ќыстау.ШЌО, Бесќараєай ауд.)
Базар + төбе (е.м. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Базар + шолан (е.м. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Мўндаєы шолан – батыс аймаќќа тəн «сарай» мəніндегі диалект сґз.
41) «Бақ» зат есімі + зат есім
Парсы тілінен енген бақ сґзініѕ екі тїрлі маєынасы бар: 1) «əр тїрлі
жеміс аєаштары ґсірілген кґлемді жер, бау-баќша»; 2) «баќыт, талай»
(ЌТТС, 2т, 48-49). Осы екі мəнде де жер-су аттары жасалуы мїмкін.
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Баќ + бас (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Баќ + қоныс (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
Баќ + сай (ґзен. Атырау обл., Махамбет ауд.)
Баќ + шоқы (кґл. ШЌО, Абай ауд.)
Бақ «бау-баќша» сґзініѕ кішірейту мəнді жўрнаќ арќылы туындаєан
тїрі бақша (< баќ+ша) сґзі де топонимжасамєа ќатыса алады:
Баќша + құдық (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
42) «Бақа» зат есімі + зат есім
Бақа «суда, батпаќта ґмір сїретін ќос мекенді жəндіктіѕ» аты екені
мəлім. «Баќасы кґп жерлерді» (баќасы ќойдай шулаєан сазды, сулы
жерлерді) атап кґрсету маќсатында топонимжасамєа араласады.
Баќа + бұлақ (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Баќа + көл (кґл. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Баќа + ойнақ (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
Баќа + су (е.м. ШЌО, Зайсан ауд.)
Баќа + ши (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
43) «Бақай» зат есімі + зат есім
Бақай сґзі – «омыртќалы жануарлар мен адамныѕ ќол-аяєыныѕ саусаќ
сїйектері; башпайлары» (ЌТТС, 2т, 51) мəніндегі анатомиялыќ термин.
Олардыѕ негізгі белгісіне салаласа орналасуы жатады. Жер-су атын
жасауєа осы ерекшелігі ыќпал етеді де, «бір негізгі нысаннан айырылып
шыќќан бірнеше салалардыѕ басќы, бґлінер тўсын» атап кґрсетеді.
Баќай + сай (сай. Аќмола обл., Сандыќтау ауд.)
Бақайсай – «бір сайдыѕ бірнеше салаєа баќайланып, бґлініп кетуін»
білдіретін топоним.
44) «Бақан» зат есімі + зат есім
«Киіз їй тіккенде шаѕыраќ кґтеруге, їзіктер мен тїндіктерді
кґтеріп жабуєа керекті ашалы аєаш» (ЌТТС, 2т, 53) мəніндегі бақан сґзі
метафоралыќ жолмен «басы, кейде аяєы екі салаєа бґлініп кететін нысанды» атау арќылы топонимжасамєа ќатысады.
Баќан + ас (арна. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Баќан + тай + сор (сор. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Баќан + шайыншақ (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Мўндаєы Бақанас гидронимін моѕє. богино «ќысќа, шолаќ, келте» +
ус «су» сґздерініѕ бірігуінен шыєаратын єалымдар да бар (Є. Ќоѕќашпаев
т.б.): Богиноус > Баќанас. Бўл жерде тґреші, əрине, географиялыќ
нысанныѕ ґзі болып табылады.
Бақантайсор – «салаланєан шаєын сор» мəнін береді.
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Бақаншайыншақ атауыныѕ екінші сыѕары «бір нəрсені їнемі шайып
тўратын су» мəнін беретін сияќты.
45) «Бал» зат есім + зат есім
Бал зат есімі «гїл шырынынан ара арќылы алынатын ќоймалжыѕ
келген, шипалы тəтті таєам» (ЌТТС, 2т,67) атауы. «Ара балы ґндірілетін
жер (омарта)» маєынасымен де, «жері, суы, шґбі шїйгін, дəмді» ауыспалы маєынасымен де топоним жасай алады. Лексикамызда бал
бұлақ «мґлдір, тўныќ бўлаќ», бал құрақ «балауса кґк ќўраќ» тіркестері
бўрыннан бар.
Бал + қотан (ќоныс. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Бал + құдық (е.м. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
46) «Бала» зат есімі + зат есім
Бала зат есімі «ата-ананыѕ перзенті, ўрпаќ; тўќым» (ЌТТС, 2т, 69)
тїріндегі негізгі маєынасынан басќа кґптеген ауыспалы маєынаєа ие болады. Солардыѕ бірі: «кіші кґлемді, шаєын, баладай» маєынасы, жер-су
атын жасауєа белсенді ќатысады. Кґбінесе ұлы, үлкен сґздерімен келетін
топонимдерге ќарама-ќарсы мəнде ќолданылады (Їлкен Топар – Бала Топар, Аќжал – Балажал).
Бала + əулие (бейіт. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Бала + батпақ (ґзен. Ќараєанды обл., Осакаров ауд.)
Бала + бейіт (е.м. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Бала + босаєа (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Бала + дала (ќоныс. Жамбыл обл., Байзаќ ауд.)
Бала + жал (тау. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Бала + көл (кґл. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Бала + қандым (ќоныс. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Бала + қора (ґзен. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Бала + құм (ќоныс. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Бала + май + тас (ќыстау. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Бала + ой (тґбе. Маѕєыстау обл., Ќараќаия ауд.)
Бала + саз (е.м. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Бала + тағай (бейіт. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Бала + тақыр (тўзды кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Бала + теңіз (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Бала + төбе (ќыстау. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Їлгілер ішіндегі Балақандым атауыныѕ екінші сыѕары қандым –
ґсімдік аты (жїзген ґсімдігініѕ бір тїрі).
Балатағай – мўндаєы тағай ќазаќ тілініѕ кей диалектісінде «наєашы»
мəнінде ќолданылады.
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Бала зат есімі, сонымен бірге, ұлы, үлкен сґзімен келетін тіркесті
атауларєа антоним атаулар жасайды. Кейде ұлы, үлкен сґздерінсіз келген
топонимдерге де ќарсылас болады (Көкпекті – Бала Көкпекті).
Бала Арқалық (тау. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
Бала Бөген (ґзен. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Бала Ермен (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Бала Жарма (канал. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Бала Жезді (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бала Желкекті (тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Бала Көкпекті (ґзен. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
Бала Қазақсай (ґзен. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Бала Қарауыл (тау. Павлодар обл., Май ауд.)
Бала Қоңқай (шоќы. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Бала Қоянды (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Бала Құндызды (ґзен. Ќараєанды обл., Осакаров ауд.)
Бала Сайхан (тґбе. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Бала Сарыөзек (ґзен. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Бала Сораң (ќоныс. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Бала Талдық (ґзен. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Бала Терісаққан (ґзен. Ќостанай обл., Арќалыќ ауд.)
Бала Топар (арна. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Бала Түндік (ґзен. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Бала Шаян (ґзен. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Бала Шоқыман (тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Бала Шідерті (ґзен. Ќараєанды обл., Бўќар жырау ауд.)
Топонимжасамда бала «шаєын, кіші» мəнді сґзінен шыєып, əр тїрлі
маєыналыќ реѕк їстейтін балай, балаң, балапан сґздері де жер-су атын
жасауєа ќабілетті болып келеді:
1. Балай + түбек (тїбек. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
2. Балаѕ + адыр (шоќы. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Балаѕ + тас (ќыстау. ШЌО, Аягґз ауд.)
3. Балапан + жота (жота. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Балапан + жыра (ќоныс. ШЌО, Семей ќ.ə)
Балапан + қыз (тґбе. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
47) «Балақ» зат есімі + зат есімі
Балақ сґзі «шалбардыѕ, дамбалдыѕ тізеден тґменгі жаєы» (ЌТТС, 2т,
71) маєынасын беретіні белгілі. Оныѕ ауыспалы маєынасы «таудыѕ етегі,
тґменгі жаєы» мəнінде жер-су атын жасайды.
Балаќ + тау (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Балақтау – «тґменгі, етектегі тау» мəніндегі атау [145;394].
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48) «Балқаш» зат есімі + зат есімі
Балқаш сґзіне ЌТТС-та «мал жайылымына ќолайлы, шґбі шїйгін,
сулы, соны жер» деген аныќтама берілген (2т,84). Ал тїркі тілдерініѕ
кґпшілігінде «тув. балгаш, тїрк. палгаш «батпаќты, томарлы жер»
маєынасын береді [46;70]. Бўл екі пікірге де ортаќ сема «сулы, дымќыл
жер» болып келуі екені байќалады.
Балќаш + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
49) «Балта» зат есімі + зат есім
Балта сґзі «ґткір жїзді, екінші жаєы шїйделі, аєаш шабатын сабы
бар ќўралдыѕ» (ЌТТС, 2т,87) аты. Топонимжасамда, негізінен, пішін
ўќсастыєы арќылы метафоралыќ атаулар жасайды (Айбалта, Балтаќара).
Сонымен бірге Шыєыс Европа жерінде кеѕ тараєан балта, балтэ,
блато, болото «батпаќ» географиялыќ терминініѕ ізі болуы да мїмкін,
ґйткені ќыпшаќтардыѕ Шыєыс Европаєа дейін жайлаєаны тарихтан аян
(Балтасай, Балтакґл).
Мўндай дуализмнен географиялыќ нысанныѕ, шындыќ болмыстыѕ
ґзі єана ќўтќарады. Оны зерттеу керек.
Балта + көл (е.м. ОЌО, Отырар ауд.)
Балта + қара (ќоныс. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Балта + құдық (бўлаќ. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Балта + сай (ґзен. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Балта + сап (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Балта + тарақ (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Мўндаєы Балтақара атауы «жазыќта кґлбей жатќан ќырлы, ќара тасты ќыратты» атайтындыќтан, ўќсату арќылы жасалып тўрєаны аныќ.
Балтатарақ та осындай жолмен жасалуы мїмкін немесе тараќ, тарєаќ
шґптерініѕ аттары араласады. Ал Балтасап – «кґлдіѕ пішіні балта сабына ўќсауынан» туындайды, болмаса «балта сабындай келте, жаќын, иек
артпа» жердегі кґл маєынасын береді.
50) «Балуан» зат есімі + зат есім
Табиєи нысанды балуанныѕ денесіне ўќсату арќылы, балуан сґзінен
тїбір топонимдер жасалатынын айтќанбыз (осы еѕбек, 3.2.2 тараушасы).
Ол тїбір топоним бірігу жолымен одан да айќын, əдемі атаулар тудырады. Табиєи нысанныѕ «ірі, сом, шымыр» тўлєасын аныќтайды.
Балуан + баз (ќыстау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Балуан + көл (кґл. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Балуан + тас (тас. ШЌО, Кїршім ауд.)
Балуанбаз – «їлкен, ірі мал ќорасы (базасы)» мəнін береді.
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51) «Балық» зат есімі + зат есім
Балық зат есімі «суда ґмір сїріп, желбезекпен дем алатын,
омыртќалылар тобындаєы су жануарыныѕ» (ЌТТС, 2т, 91) аты екені
мəлім. Кґптеген гидроним «балыќтыѕ мол, бар екенін» білдіретін туынды топоним Балықты (< Балық + ты) арќылы жасалады. Кейде дəл осы
маєынаны балық сґзі басќа сґзбен бірігу арќылы да тудырады.
Балыќ + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Балыќ + сор (тўзды кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Балық сґзі, сонымен бірге, кґне тїркі. балық «ќала, ќорєан, ќамал»
тарихи маєынасын беретінін ескертеміз (М.:Бешбалыќ, Ордубалыќ т.б.).
52) «Барлық» зат есімі + зат есім
Топонимжасамєа ќатысы бар барлық сґзі ќазіргі сґздік ќўрамымызда
кездеспейді. Алайда кейбір тїркі тілдерінде, мəселен тув. порлуг > борлуг
> барлык «батпаќты» сґзі ќолданылады (Барлык, ґзен. Тува республикасы) [81;150].
Барлыќ Арасан (бўлаќ. ШЌО, Їржар ауд.)
Атау «батпаќты, мїмкін балшыќпен емдейтін, арасанды жер»
маєынасын береді деуге болады.
Барлық тїбір топонимі кеѕ тараєан жəне оныѕ Бұрлық нўсќасы да
топожїйемізде бар.
53) «Бас» зат есімі + зат есім
Кґпмаєыналы бас сґзініѕ негізгі маєынасы «адамныѕ, жанжануарлардыѕ ауыз, кґз, ќўлаќ, мўрын, ми т.б. орналасќан дене мїшесі»
(ЌТТС, 2т, 111) болып табылады.
Топонимжасамєа ќатысты маєыналары мыналар: «таудыѕ, ќырдыѕ,
дґѕ-дґѕестіѕ т.б. нəрселердіѕ еѕ биік жері, жоєарєы шыѕы, тґбесі»;
«ґзенніѕ, бўлаќтыѕ басталєан жері, ќайнар кґзі»; «бір табиєи нысанныѕ
ќалєандарынан жоєары орналасуы (аяќ сґзіне антонимдік ќатынаста);
«басќа табиєи нысандар тарап шыєатын негізгі нысан». Бўлардыѕ
барлыєы негізгі маєынадан ўќсату арќылы шыєып жатќаны айќын.
Бас + ағаш (е.м. Ќостанай обл., Меѕдіќара ауд.)
Бас + ағаш + сор (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
Бас + ада (тау. Аќтґбе обл., Əйтек би ауд.)
Бас + арал (арал. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Бас + арық (ќанал. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Бас + ащы + сай (жайлау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Бас + байтал (кґл. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бас + бақ (тґбе. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Бас + бармақ (жота. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
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Бас + бұлақ (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Бас + жол (ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Бас + жыра (жўрт. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Бас + көкше (ќоныс. ОЌО, Созаќ ауд.)
Бас + көл (е.м. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Бас + қағыл (жота. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бас + қайың (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Бас + қамыс (ќыстау. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Бас + қан (ґзен. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Бас + қан + тау (жота. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Бас + қарағай (ќоныс. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Бас + қараған (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Бас +қараған +сай (ќыстау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Бас + қарасу (ќыстау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Бас + қопа (ќыстау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Бас + құдық (жўрт. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Бас + құмақ (ќўм. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Бас + құнша (е.м. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Бас + ойнақ (тґбешік. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бас + сай (ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Бас + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Бас + су (бўлаќ. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Бас + табан (ќыстау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Бас + тал (е.м. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Бас + тарау (ќоныс. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бас + тау (ќоныс. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Бас + тоғыз (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мрйынќўм ауд.)
Бас + томар (е.м. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
Бас + төбе (е.м. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Бас + туайт (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Бас + тұз (тўзды кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Бас + тіл (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Бас + ши (е.м. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Бас + шорым (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Бас + шыған (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Бас + шыңырау (тау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Їлгілер тізіміндегі Басада оронимініѕ екінші сыѕары ада тілші-єалым
Л.В.Дмитриеваныѕ айтуынша, оєыз тілдерінде «ґзенніѕ шаєын аралы;
тїбек» маєыналарын береді; əзірб. ада, тїркімен. ада «арал» [148;135].
Басбармақ – «їлкен саусаќ секілді бґлектенген шыѕы, тасы бар тау»
мəнді ороним.
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Басқағыл – «жел ќаєып тўратын, желді негізгі жер».
Басқан – екінші сыѕары кґне тїркі. қам// кем, қан//кен «ґзен»
геотермині арќылы жасалып тўр: Басқан «негізгі, басты ґзен», Сарқан
«сары сулы ґзен» т.б.
Басқұнша – мўндаєы құнша нанай. кунчэ «тґбе», «дґѕ» геотермині
болуы мїмкін [46;314].
Бастуайт - мўндаєы туайт моѕє. туяат [туйаат] «сəулелі, нўрлы»
сґзі болуы мїмкін, ґйткені моѕєолдар тау мен суєа діни ат беретіні мəлім
(Кеген, Сайхан т.б.) [77;483].
Бас зат есімі арќылы жасалєан тіркесті атаулардыѕ, міндетті тїрде,
аяқ зат есімі арќылы жасалєан антиподы болады. Олай болмаса, оларды
(бас, аяќ сґздерін) атауєа тіркестірудіѕ ќажеті болмас еді.
Бас Ақсай (ќыстау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Бас Боралдай (тау. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Бас Бұлдырық (тґбешік. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бас Дересін (е.м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Бас Жалаулы (арна. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Бас Жаманқара (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Бас Керегетас (жота. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Бас Қарабұтақ (кґне ќорєан. Аќтґбе обл., Əйтек би ауд.)
Бас Қарауыл (тґбе. ШЌО, Аягґз ауд.)
Бас Қараш (асу. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Бас Қарқара (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Бас Өлеңсай (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Бас Ұлытау (жота. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Бас Шилі (е.м. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
54) «Баспақ» зат есімі + зат есім
Баспақ зат есімі «алты айдан бір жасќа дейінгі есейген бўзау,
торпаќтыѕ» (ЌТТС, 2т,130) атауы екені айќын. Топонимжасамда «кішілеу,
шаєын, баспаќтай єана» геонысанды атап кґрсетуге ќатысады.
Баспаќ + көл (ауыл. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
Баспаќ + төбе (тґбешік. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
55) «Батпақ» зат есімі + зат есім
Батпақ зат есімі негізгі маєынасы ќўрєаќ емес, лай, былєаныш жер»
(ЌТТС, 2т, 148) болєанымен, топонимжасамєа оныѕ екінші маєынасы
«ешќашан ќўрєамайтын, пайдаєа асыруєа келмейтін алќап, жер» (сонда)
ќатысады. Батпаќтыѕ бірнеше тїрі бар, біраќ атау жасауєа келгенде олар
маѕызды емес, сол жерде тўраќты тїрде батпаќтыѕ болуы – маѕызды.
Батпаќ + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
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Батпаќ + көл (кґл .Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Батпаќ + сай (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Батпаќ + шағыл (тау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Батпаќ + шар (ќыстау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Мўндаєы Батпақшар: 1. «шар тəрізді домалаќ батпаќты нысан»; 2.
моѕє. шар «сары» сґзі; 3. парсы. шаһар >шаар >шар «ќала, елді мекен»
маєыналарыныѕ бірінде тўр.
Тіркесті атау жасап, «белгілі топонимніѕ тўтас батпаќты жерді
таѕбалайтынын» ќосымша аныќтап тўрады.
Батпаќ Үшкөл (ґзен. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
56) «Батыр» зат есімі + зат есім
Батыр зат есімі «ел ќамы їшін жаумен сайысќан тарихи ќаћарман,
эпостыќ жырлардыѕ геройы, алып, ер» (ЌТТС, 2т, 152) маєынасын
береді, алайда адамєа тəн мўндай ќасиет геонысанда болуы мїмкін
емес. Топонимжасамда батыр сґзініѕ батыр тұлғалы «зор денелі, сом
тўлєалы, алпамсадай» тіркесі єана атаулар жасай алады. Мўнда ол балуан
сґзі сияќты табиєи нысанныѕ «ірі, кґлемді, сом, шымыр» сырт пішінін
айєаќтайды.
Батыр + көл (кґл. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Батыр + тас (жота. Алматы обл., Алакґл ауд.)
57) «Батыс» зат есімі + зат есім
Батыс зат есімі «шыєысќа ќарама-ќарсы жаќ, дїниеніѕ тґрт
тарабыныѕ бірі» (ЌТТС, 2т, 157) маєынасын береді. Топонимжасамда
«белгілі бір нысанныѕ екінші нысанєа ќараєанда кїнбатыс жаєында орналасуын» атап кґрсетеді. Ал тіркесті атаулар, кґбінесе, шыєыс сґзімен
келетін топонимдерге ќарама-ќарсы мəнде ќолданылады (Шыєыс Кеѕсу
– Батыс Кеѕсу).
Батыс + тау (е.м. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Тіркесті атаулар:
Батыс Дегерес (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Батыс Жіңішке (ґзен. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Батыс Кеңсу (асу. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Батыс Қазақстан (ЌР-ныѕ солт.-батысындаєы əкімшілік-аумаќтыќ
бґлігі)
Батыс Қарабұлақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Батыс Қаратау (жота. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Батыс Қоянды (ќоныс. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Батыс Шалдай (е.м. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
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58) «Бауыр» зат есімі + зат есім
«Бауыр – адам денесіндегі еѕ їлкен без. Ол ќўрсаќтыѕ оѕ жаќ їстіѕгі
бґлігінде жатады» (Тəнтану пəнінен) деген аныќтама бауыр сґзініѕ
топонимжасамдаєы негізгі уəжін де нўсќайды. Ол – бауырдыѕ адам
денесінде ортадан сəл тґмендеу орналасуы. Табиєи нысанныѕ басќа бір
табиєи нысанныѕ бауыр тўсына (тым тґмен де емес, жоєары да емес) орналасуы, бауырєа басќандай ќойнауда тўруы бауыр зат есімімен біріккен
топонимдер тудырады.
Бауыр + бас (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Бауыр + көл (батпаќ. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Бауыр + қамыс (тўзды кґл. СЌО, Аќжар ауд.)
Бауыр + қора (ќыстау, ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Бауыр + өзен (ґзен. Ќараєанды обл., Абай ауд.)
Бауыр + шілік (ќоныс. Павлодар обл., Успен ауд.)
Бауыр зат есімінен туындайтын баурай (бауыр+ай) «таудыѕ, тґбелер
мен жота, ќыраттардыѕ етегі, бґктері, бауыр жаєы» (ЌТТС, 2т, 163)
географиялыќ термині мен бағыр «бауыр» кґне нўсќасы да жер-су аттарын жасауєа ќатысады. Мəселен, кґне тїркі тілінен шыєатын бағыр
«бауыр» (є~у) геотермині топожїйемізде саќталып ќалєан.
Баєыр + лай (ґзен. Атырау обл., Индер ауд.)
«Бауырдаєы лайлы ґзен» маєынасын береді.
59) «Бəйге» зат есімі + зат есім
Бəйге «ерте заманнан келе жатќан ќазаќ халќыныѕ дəстїрлі ат жарысы, спорт ойыныныѕ бір тїрі» екені мəлім (ЌТТС, 2т, 185). Бəйгеніѕ,
жалпы ат спортыныѕ бəрі де, кґшпелі елдерден шыќќаны дəлелденген.
Олар араќашыќтыєы белгілі жазыќ жерді таѕдап алып, їнемі ат жарыстарын ўйымдастыратын жəне ол жердіѕ атына бəйге сґзін ќосып атайтын
болєан.
Бəйге+ құм (тж. бекеті. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
Бəйге+ төбе (тау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
60) «Бейіс» зат есімі + зат есім
Араб, парсы тілдері арќылы енген бейіс/бейіш/пейіш «жўмаќ, ўжмаќ,
жəннат» діни термині əр мўсылманєа тїсінікті болса керек. Жер-су атын
жасауєа «жўмаќ тəрізді жайлы, рахат жер; жердегі пейіш» маєынасы
арќылы ќатысады.
Сонымен бірге мəнжїр. бээс бейіс/бейсі «лауазым аты» сґзі де моѕєол тілі
арќылы топожїйемізге араласуы мїмкін: «Алтай ґѕіріндегі ќалєан барлыќ
ќазаќтарды «зїїн гар» немесе «сол ќанат» етіп басшылыєына Жўртбайўлы
Мəмиді таєайындап, оєан «Бизі» (Бейіс) лауазымын берді» [149;108].
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Бейіс + терек (е.м. БЌО, Казталов ауд.)
«Арасы жўмаќ баєы сияќты теректер ґскен жер» маєынасында
тўрєаны аныќ.
61) «Бейіт» зат есімі + зат есім
Араб тілінен еніп, «ґлген адамды жерлейтін орын, мола» маєынасын
беретін бейіт [бейт] сґзі топонимжасамда біршама белсенді болып
келеді. Ќазаќ даласында мола, бейіт, зираттар негізгі баєыт-баєдар беретін
нысандар ќатарына жатады. Ол – сонау саќтардан бері келе жатќан їрдіс.
Бейіт + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
62) «Бек» зат есімі + зат есім
Бек сґзініѕ бір маєынасы: «феодалдыќ ќоєамдаєы їстем тап ґкілі, ел
билеген əкім» (ЌТТС, 2т, 235). Дўрысы Кґне Тїркі ќаєанатында болєан
ќаєаннан кейінгі лауазымдардыѕ бірі. Топонимжасамда (жеке, тəкаппар,
тік тўрєан» нысандарєа ауыспалы тїрде бек лауазым аты телінуі мїмкін.
Олай дейтініміз бек сґзі лауазымдыќ мəнде антропонимикада тым
белсенді (Сардарбек, Тəуірбек, Шəкірбек т.б.). Екінші маєынасы: «бекем,
мыќты, берік» сын есімі де топоним жасамайды деп айта алмаймыз.
Їшіншіден бек сґзі «таулы жерде ґсетін, картоп тўќымдас тамыры бар кґгілдір гїлдіѕ» аты (фитоним) болып келеді. Бўл ґсімдіктіѕ
бек атауы ресми тіркелмеген (мїмкін басќа атпен жазылып жїр), біраќ
ашаршылыќта тайпа елге тамаќ болєан картоп тўќымдас маѕызды ґсімдік
екені аныќ.
Бек + ауыл (ќоныс. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Бек + бас (жўрт. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Бек + тас (жўрт. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Бек + торғай (ґзен. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Бек + төбе (е.м. Алматы обл., Жамбыл ауд. )
Бек + шан (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бек + ши (ќоныс. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Екінші (негізгі) сыѕарлар ішіндегі шан (Бекшан) ќаз. шан «аєаштан не
металдан жасалєан їлкен бґшке» сґзі немесе моѕє. шанд «тўма, бастау,
кґз» сґзі болып табылады.
63) «Бекет» зат есімі + зат есім
Бекет зат есімініѕ арєы тїбі фр. пикет сґзінен шыєып, Ресей арќылы
лексикамызєа еніп, «жїргіншілер, жолаушылар аялдайтын орын»
маєынасында ќолданылып келгені айтылды. Кезінде маѕызды арба жолдарына салынєан бекеттер жоєалєан соѕ, бекет сґзі де ќолданыстан ќала
бастаєан еді (жер-су аттарында єана саќталып ќалды), ќазіргі кезде стан228

Аналитика-семантикалық тəсіл арқылы жасалған топонимдердің
типтік модельдері

ция сґзініѕ орнына жїре бастаєандыќтан, ґмірге ќайта оралды (м: автобекет).
Бекет + базар (жўрт. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Бекет + көл (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
64) «Бел» зат есімі + зат есім
Бел сґзініѕ негізгі маєынасы «дененіѕ кеуде мен бґксе аралыєын
жалєастыратын бґлігі» (ЌТТС, 2т, 241) болса, топонимжасамєа оныѕ
екінші маєынасы «таудыѕ, ќырат, жотаныѕ жадаєай асуы» (сонда)
ќатысады. Мўнда асу, белді жай єана атап ќоймайды, ондаєы ґсімдік
жəне басќа нысандарды наќтылап кґрсетеді (Белќараєай, Белќўдыќ т.б.).
Бел + ағаш (тау. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Бел + адыр (тау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Бел + арық (е.м. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Бел + ащы (жўрт. ШЌО, Ўлан ауд.)
Бел + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Бел + көл (кент. Ќызылорда обл., Ќызылорда ќ.ə.)
Бел + кіндік (кґл. Аќмола обл., аќкґл ауд.)
Бел + қайқаң (ќоныс.Алматы обл., Талєар ауд.)
Бел + қайың (жота. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Бел + қарағай (е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Бел + қараған (е.м. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Бел + қопа (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Бел + құдық (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Бел + өзек (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
Бел + саз (кґне ќўрылыс. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Бел + сары (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Бел + сексеуіл (ќўм. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Бел + сексеуіл + жал (ќоныс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Бел + су (бўлаќ. Ќараєнды обл., Аќтоєай ауд.)
Бел + тақыр (тж. бекеті. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Бел + там (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Бел + тау (жота. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Бел + тебіс + сор (сор. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бел + терек (ќыстау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Бел + терек + тау (тау. ШЌО, Жарма ауд.)
Бел + тоған (арыќ. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Бел + томар (ќоныс. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Бел + төбе (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Бел + тіс (таулар. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Бел зат есімінен туындайтын белдеу (< бел + деу) «бір нəрсеніѕ орта
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шені, бел тўсы»; «кґлденеѕнен жатќан ўзын ќыр, жал, дґѕ т.б.» сґзі де
топоним жасауєа ќабілетті сґзге жатады.
Белдеу + тас (е.м. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
«Кґлденеѕ созыла жатќан ўзын, тасты ќыр» болуы ыќтимал.
Сондай-аќ белді (< бел+ді) туынды сын есімі де атау жасауєа талпынады: «кїшті, мыќты»; «жалпаќ, жуан белі бар» маєыналарында.
Белді + өзек (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
65) «Бет» зат есімі + зат есім
Бет зат есімі «бастыѕ алдыѕєы жаєы, жїз» (ЌТТС, 2т, 282) негізгі
маєынасын бергенмен, топонимжасамда оныѕ ауыспалы маєынасы «таулы жердіѕ ќўлама жаєы, беткейі» (сонда) белсенді рґл атќарады.
Бет + ағаш (ќоныс. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Бет + бақыр (ќоныс. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Бет + бұлақ (е.м. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бет + қайнар (кґне ќорым. Алматы обл., Алматы ќ.ə.)
Бет + қара (ќыстау. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Бет + қараған (ќоныс. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Бет + қас (жўрт. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Бет + құдық (шоќы. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Бет + сор (ќоныс. Павлодар обл., Железин ауд.)
Бет + үйеңкі (бўлаќ. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Бет + шағыл (ќыстау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Мўндаєы Бетбақыр – «беткейдегі баќыр ыдысына ўќсас табиєи
нысан» маєынасын берсе, Бетқұдық – «суы жер бетіне жаќын жатќан
ќўдыќ» мəнінде тўр.
Бетќара – «беткейлі ќара тасты ќырат»;
Бетќас - «беткейдегі ќабаќ (ќас)» маєыналарын тудырєан.
66) «Би» зат есімі + зат есім
Би сґзіне «дау-жанжалєа билік айтушы їстем тап ґкілі» (ЌТТС, 2т,
300) деген аныќтама берілген екен. Бўл кґнерген сґз заѕгерлік термин
ретінде тілімізге ќайтып оралуда (билер кеѕесі, билер алќасы т.б.).
Ал жер-су атын жасарда алдында ќаралєан бек лауазым атауы сияќты
«жеке, тəкаппар, биік» нысандарды жəне «белгілі бір бидіѕ мекені,
меншігі болєан» жерлерді атап кґрсетеді.
Би + көш (бейіт. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Би + суат (жайлау. БЌО, Саралжын ауд.)
Би + теке (ґзен. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
Би + төбе (тґбешік. Аќмола обл., Астрахан ауд.)
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67) «Бидайық» зат есімі + зат есім
Бидайық (пырей) «кґп жылдыќ астыќ тўќымдас жабайы ґсімдіктіѕ»
аты жəне ол ќазаќ даласында мол ґседі. Жер-су атын жасауєа ол тїбір
кїйінде белсенді ќатысады да, кїрделі атау ретінде сирек кездеседі.
Бидайық, сонымен бірге, сўѕќар тектес жыртќыш ќўстыѕ аты екенін
де ўмытпауымыз керек.
Бидайыќ + құдық (ќоныс. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
68) «Бие» зат есімі + зат есім
Жылќы атауларыныѕ бəрі дерлік жер-су атын жасауєа ќатысады.
Соныѕ бірі – «жылќы малыныѕ ќўлындайтын аналыєы» маєынасындаєы
бие сґзі. Бие зат есімі кейде биеніѕ ґзіне ќатысты əлдебір оќиєаєа орай
топонимге айналады, кейде «сауын бие тəрізді берекелі, шїйгін шґпті,
сулы» нысандарды атайды.
Бие + құдық + қара + су (ґзен. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
69) «Бит» зат есімі + за есім
Кґшпелі халыќтыѕ жер-су атын жасаудаєы тапќырлыєы сондай, тіпті
бит сияќты кішкентай жəндік атауы да назардан тыс ќалмаєан (Биттіќаќ,
Биттейтас т.б.). Мўнда «ґсімдіктіѕ, батпаќ, сордыѕ ґз биті болуына»
байланысты немесе «кішкентай, биттей, ўсаќ, кґп нысандарды» битке
ўќсатуєа орай топонимдер ќалыптасады.
Бит + сор (ќоныс. Павлодар обл., Железин ауд.)
70) «Боқ» зат есімі + зат есім
Боқ зат есімі «ўлы дəрет, нəжіс»; «ќи, тезек, кґѕ» маєыналарын береді
(ЌТТС, 2т, 339). Топонимжасамда жаќсы, ќўнарлы жерлерге тіл, кґз
тимесін деген ырыммен немесе «мал їйездеп, ќилап тастайтын жерлерге» ќойылып отырєан. Моѕє. бог «їйін, їйінді»; бохь «сїттіген ґсімдігі»
сґздерініѕ де жер-су аттарында саќталып ќалуы єажап емес.
Тарихи топонимжасам їлгісі ретінде єана беріліп отырєаны болмаса,
келешек атауларєа їлгі болуєа жарамайды.
Боќ + аяқ (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Боќ + бас (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Боќ + қара (арна. Алматы обл., Баќаш ауд.)
Боќ + оба (тґбе. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Боќ + тікен (шыѕ. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
71) «Болат» зат есімі + зат есім
Болат сґзі «белгілі мґлшерлі кґміртегі мен темірдіѕ, таєы басќа
элементтердіѕ ќосындысынан жасалєан ќатты металдыѕ» аты (ЌТТС, 2т,
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355). Ол алтын, темір тəрізді табиєатта таза кїйінде кездеспейтіндіктен,
топонимге айналу мїмкіндігі аз. Сґйте тўра, «болаттай ќатты, берік,
мыќты» ауыспалы маєынасында жалќы есімдер жасайды.
Болат + тау (таулар. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
«Ќатты тасты тау» мəнінде жасалєан ороним.
72) «Бор» зат есімі + зат есім
Бор зат есімі «жўмсаќ аќ топыраќ, əк тастыѕ бір тїрі» (ЌТТС, 2т, 367)
екені мəлім. Топонимжасамда «боры бар, бор ґндіретін жерлерді» атап
кґрсетеді. Тїбі кґне тїркі боз «аќ» сґзінен шыєады: боз > бор. Сондыќтан
«аќ, боз, сўр» тїсті нўсќауы да мїмкін.
Бор + ай + сор (сор. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Бор + бас (бейіт. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бор + көл (ќоныс. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Бор + қонақ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Бор + құдық (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Бор + сай (ґзен. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Бор + сеңгір (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бор + тас (батпаќ. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Бор + тау (таулы ќырат. БЌО, Бґрілі ауд.)
Бор + шоқы (тау. Алматы обл., Талєар ауд.)
Ескерту: Топожїйемізде бар Борохудзер (ґзен. Алматы обл., Панфилов
ауд.) атауын моѕє. бор «боз, сўр» сґзінен шыєаратын пікірлер кездеседі.
Алайда дўрысы: моѕє. бороо «жауын, жаѕбыр» + хужир «ащы, сор»
сґздерінен бірігіп, «жаѕбыр суынан пайда болатын сор, ќаќ» маєынасын
береді.
73) «Боран» зат есімі + зат есім
Боран сґзі «ќарды, топыраќты бўрќыратып, ўйтќып соєатын ќатты
желдіѕ» аты (ЌТТС, 2т,368). «Боран жиі соєатын ашыќ, желді жерлерге» берілетін атау. Боран, Боранды тїрлері кґп кездескенмен, біріккен
топонимніѕ алдыѕєы сыѕарында сирек ўшырасады.
Боран + төбе (тау. Ќараєанды обл., Ќаражал ќ.ə.)
74) «Борсық» зат есімі + зат есім
«Жўмыр денелі, сїт ќоректі, сусар тўќымдас жыртќыш аѕ» (ЌТТС,
2т, 374) борсық та жер-су атын жасауєа ерекше белгі ретінде таѕдалып
алынады. Борсыќты майы, терісі їшін аулайды.
Борсыќ + сай (жўрт. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
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75) «Борық» зат есімі + зат есім
Борық – «сулы жерде ґсетін жўмсаќ, аќсїйрік тамырлы, ќамыс тəрізді
ґсімдік (ЌТТС, 2т, 377). Єылыми тілде қант қамысы деп аталатын борық
ґсімдігі ґсетін жерлерді атауєа ќатысатын зат есім.
Борыќ + көл (кґл. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
76) «Босаға» зат есімі + зат есім
Босаға сґзі ґзініѕ «есіктіѕ екі жаќтауы» маєынасымен топонимжасамєа
араласып, «есіктіѕ екі босаєасына ўќсас» геонысандарды таѕбалайды.
Босаєа + өзен (ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Босаєа + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
Екі їлгі де «босаєа секілді екіге бґлінген ґзен мен сорды» немесе «тґргі емес, тґмендегі, босаєадаєы ґзен мен сорды» атауы мїмкін.
Тґр мен босаєа антонимдік топонимдер жасауєат ќабілетті (Тґрсор –
Босаєасор).
Босаға зат есімі, сондай-аќ, «тґрт жўлдыздан ќўралєан шоќжўлдыздыѕ»
аты екенін де ескеру керек.
77) «Бота» зат есімі + зат есім
Зоонимдердіѕ ішіндегі «тїйеніѕ жылєа толмаєан жас тґлі» (ЌТТС, 2т,
387) маєынасындаєы бота сґзі де топонимжасамєа ќатысады. Тґрт тїлік
малды бїге-шігесіне дейін жетік білетін кґшпелілер їшін бўл заѕды
ќўбылыс болып табылады. «Əдемі, нəзік, сїйкімді» табиєи нысанды
ботаєа теѕеуден туєан топонимдер екені аныќ.
Бота + ағаш (батпаќ. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Бота + бас (е.м. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
Бота + бөрім (ґзен. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Бота + көз (арал. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Бота + қара (кґл. Ќараєанды обл., Бўќар жырау ауд.)
Бота + мойнақ (шатќал. Алмаыт обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Мўндаєы Ботабөрім гидронимі, энциклопедия авторларыныѕ айтуынша, Ботабўрым сґзінен шыєады [145;347].
Ботаны еркелетіп атайтын ботақан (бота+ќан) сґзі де тура сондай
атаулар жасай алады.
Ботақан + көл (кґл. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
«Сїйкімді, шаєын єана кґл» маєынасында тўр немесе антротопоним.
78) «Бояу» зат есімі + зат есім
Бояу [бойау] сґзі «затты белгілі бір тїске келтіру їшін жаєылатын,
жўќтырылатын химиялыќ зат» (ЌТТС, 2т, 391) атауы екені мəлім. Ќазаќ
халќыныѕ керекті затын бояйтын табиєи бояулары болєан (жоса, ќына,
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бояушґп, бояуаєаш, ќараєайдыѕ ќабыєы т.б.). Мўндай жерлердіѕ атына
бояу сґзі ќатысып отырады, ґйткені ол жарнама міндетін де атќаратын
еді.
Бояу + ағаш (ќоныс. СЌО, Есіл ауд.)
Бояуағаш – ќызыл ќараєайдыѕ бір аты болуы мїмкін, себебі
ќараєайдыѕ ќабыєы да бояу орнына жїреді.
79) «Бөгет» зат есімі + зат есім
Бөгет – ґзен суын бґгеу їшін жасалєан гидротехникалыќ ќўрылыс;
платина» атауы (ЌТТС, 2т, 395). Осындай «ірілі-ўсаќты бґгет салынєан
жерлерді» таѕбалауєа ќатысатын ГТ.
Бґгет + бұлақ (бўлаќ. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Бґгет + көл (е.м. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Бґгет + сай (е.м. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
80) «Бөрік» зат есімі + зат есім
Бөрік сґзі «елтіріден, аѕ терісінен істеліп, матамен тысталєан ќўлаќсыз
бас киімніѕ» (ЌТТС, 2т, 427) аты болады. Топонимжасамда тек пішін
ўќсастыєы арќылы єана кїрделі атаулар тудырады (Ќарабґрік тауы).
Бґрік + тал (ґзен. Алматы обл., Аршалы ауд.)
Топоним «тїп жаєы сидам болып, барлыќ бїрі, бўтаєы бас жаєына
жайыла ґсетін тал» маєынасын береді.
81) «Бөкен» зат есімі + зат есім
Бөкен – зооним: «далалы жерді мекендейтін, аша тўяќты жїйрік аѕ;
аќбґкен» (ЌТТС, 2т, 400). «Бґкендер мекендейтін жер» маєынасында
тїбір, туынды, кїрделі топонимдер жасайды.
Бґкен + көл (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Бґкен + сор (ащы кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
82) «Бура» зат есімі + зат есім
Бура зоонимі «айыр тїйеніѕ келеге тїсетін еркегі; аталыќ тїйе»
(ЌТТС,2т,457) маєынасын береді де, топонимжасамда «бураєа ўќсас;
їлкен, ірі» табиєи нысандарды атайды.
Бура + айғыр (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
Бура + көл (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Бура + қой (жота. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Бура + шоқы (ќоныс. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
83) «Бұғы» зат есімі + зат есім
Бұғы сґзініѕ маєынасы «таулы, орманды жерді мекендейтін аша
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тўяќты, бўтаќтанєан їлкен мїйізді ірі аѕ; маралдыѕ бўќасы» (ЌТТС, 2т,
475) екені мəлім. Жер-су атын жасауєа «бўєы мїйізіне, тўлєасына ўќсас
нысан» немесе «бўєы мекендейтін жер» мəндерімен ќатысады.
Бўєы + жыра (ґзен. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
Бўєы + мүйіз (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
84) «Бұзау» зат есімі + зат есім
«Сиырдыѕ алты айєа толмаєан жас тґлі» (ЌТТС, 2т, 484) маєыналы
бұзау зат есімі топонимжасамєа екі тїрлі маєынада араласады: 1) «шаєын,
кішілеу нысан (баспаќ сґзіне ўќсас)» атауларын жасайды; 2) «бўзаулар
жеке баєылатын жер» мəніндегі атаулар тудырады.
Бўзау + қора (ќыстау. РЌО, Созаќ ауд.)
Бўзау + құдық (ќўдыќ. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Бўзау + ой (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Бўзау + төбе (ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Бўзау + шілік (ќоныс. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
85) «Бұлақ» зат есімі + зат есім
Бұлақ сґзі «басы бастаулардан, ќайнарлардан басталып, сайжыралармен аєатын кіші-гірім судыѕ» (ЌТТС, 2т, 510) аты,
гидрографиялыќ термин. «Бўлаєы бар жерлерге» ќатысты айтылады.
Бўлаќ + ай (ґзен. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Бўлаќ + көгал (кґне ќала. ОЌО, Сайрам ауд.)
Бўлаќ + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Бўлаќ + сай (жўрт. Ќостанай обл., Жітіќара ауд.)
Бўлаќ + сор (е.м. Ќостанай обл., Əулиекґл ауд.)
Мўндаєы Бұлақай атауы «бўлаќтай шаєын, батпаќты ґзен» мəнін
береді (М.:Айбатпаќ).
86) «Бұлан» зат есімі + зат есім
Бұлан сґзі «салалы, їлкен мїйізді, аша тўяќты, бўєы тектес ірі
аѕныѕ» (ЌТТС, 2т, 511) аты, зооним. «Бўлан мекендейтін жерлерге» тəн
атау. Ќазаќстанныѕ солтїстік жəне шыєысындаєы орманды аймаќтарда
кездеседі.
Бўлан + суық + бұлақ (ќоныс. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Бұлан сґзі кейде «ерке, еркін ґскен бала» маєынасындаєы бұлаң
сґзінен шыєуы да мїмкін (антропоним Еркебўлан < Ерке + бўлаѕ).
87) «Бұлғын» зат есімі + зат есім
Бұлғын зат есімі «ќылќан жапыраќты орманда мекендейтін, дене тўрќы
40-55 см-дей, терісі аса баєалы, кішірек жыртќыш аѕныѕ» аты, зооним.
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«Бўлєын мекендейтін жерлерді» атап кґрсету арќылы топонимжасамєа
ќатысады.
Бўлєын + тал (кґл. СЌО, Шал аќын ауд.)
88) «Бұтақ» зат есімі + зат есім
Бұтақ сґзі «аєаш діѕініѕ жапыраќтар ґсетін тармаќ-тармаќ
сабаєы» маєынасын береді (ЌТТС, 2т, 553). Топонимжасамда, кґбінесе
«тармаќталып, бўтаќтанып кететін ґзен, сайларды, жолдарды т.б.»
айєаќтап тўрады.
Бўтаќ + сай (ґзен. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
89) «Бүйрек» зат есімі + зат есім
Бүйрек зат есімі «несеп бґліп шыєаратын ішкі мїше» маєынасындаєы
анатомиялыќ термин болып табылады. Топонимжасамда, кґбінесе, мал
бїйрегіне сырт тўлєасы ўќсас ќос немесе дара нысандарєа (тау, тґбе,
шоќы, кґл т.б.) атау болады. Кейде «бґлек; бїйір тўс, тўспа-тїс» мəнінде
баєыт-баєдар нўсќауы да мїмкін. Бїйрек, жїрек, бас сияќты анатомиялыќ
терминдер метафоралыќ жолмен геотерминге айналатыны белгілі.
Бїйрек + бас (жота. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Бїйрек + көл (кґне жўрт. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Бїйрек + құдық (тау. ШЌО, Жарма ауд.)
Бїйрек + төбе (тж.айырмасы. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
90) «Бүйір» зат есімі + зат есім
Бүйір сґзі «дененіѕ оѕ не сол жаќ бїйрек тўсы» (ЌТТС, 2т, 560)
маєынасын береді жəне тура осы мəнде топонимдер жасайды: «бір
нысанныѕ бїйір тўсына, ќапталына орналасќан екінші нысанды» атайды.
Бїйір + ағаш (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
Бїйір + көк + төбе (шоќы. Алматы обл., Іле ауд.)
91) «Бүлік» зат есімі + зат есім
Бүлік зат есімі «шырыќ бўзатын дау-жанжал, ќаќтыєыс, сойќан»
(ЌТТС, 2т, 568) маєынасын береді, ал топонимжасамда «табиєи нысанныѕ
бїлікшіл, оќыс мінезін» білдіреді, болмаса «адамдар бїлік шыєарєан бір
оќиєа» негізінде ќалыптасады.
Бїлік + шұбар (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
92) «Бүр» зат есімі + зат есім
Бүр зат есімініѕ кґптеген маєыналарыныѕ ішінен топонимжасамєа
ќатысатыны «біртегіс нəрсеніѕ бетіндегі бўдырмаќты тїйін» маєынасы
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(ЌТТС, 2т, 570). Оныѕ ґзі «ґсімдіктіѕ жапыраќ жаратын бїрі»
маєынасынан шыєатыны аныќ.
Бїр + тас (таулар. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
«Тастары тегіс емес, бїрлі, бїртікті тау» мəнінде тўр (Шўбартас атауы тəрізді). Жер-су атын ќоюєа шебер ќазаќ тастыѕ бетіндегі бїрін де
назардан тыс ќалдырмаєан.
93) «Бүркіт» зат есімі + зат есім
Бүркіт зат есімі «таулы, далалы жерлерді мекендейтін тегеуріні ќатты
ірі жыртќыш ќўстыѕ» (ЌТТС, 2т, 574) аты екені мəлім. Ќазаќтар бїркітті
ќолєа їйретіп, аѕ аулауєа салатын болєандыќтан, жер-су атын жасауєа ерекше маѕызды белгі болып табылады. «Бїркіт ќўсы мекендейтін жерлерді»
атап кґрсететін топонимдер ќалыптасќан (Бїркіт, Бїркітті т.б.).
Бїркіт + ауыл (тау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Бїркіт + тас (шоќы. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Бїркіт + ұя (жайлау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Мўндаєы Бүркітауыл моѕє. Бүргэд +уул «бїркіт тау» сґздерініѕ
бірігуінен туатынын байќау ќиын емес (Баянауыл < Баян+уул «бай тау»
оронимі сияќты).
94) «Дала» зат есімі + зат есімі
Дала сґзі «жазыќ, ел-жўрттан аулаќ, ен жер» маєынасында географиялыќ термин ретінде де жўмсалады. Біріккен атаудыѕ алдыѕєы сыѕарында
келіп, «табиєи нысанныѕ ашыќ далада орналасќанын» атап кґрсетеді.
Дала + ашық (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Дала + көл (кґл. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Дала + қайнар (е.м. Алматы обл., Талєар ауд.)
Дала + қос (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
Дала + құдық (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
95) «Дарбаза» зат есімі+зат есім
Дарбаза ир. дарваза/дарбаза «ќаќпа» маєыналы сґзі екені тїбір топонимдер тарауында айтылды. Біріккен атаудыѕ бірінші сыѕарында келіп,
«ќаќпаєа ўќсас немесе ќаќпасы бар нысан» маєынасын тудырады.
Дарбаза + құм (ќоныс.Алматы обл., Панфилов ауд.)
Дарбаза + мола (бейіт. Атырау обл., Махамбет ауд.)
96) «Дария» зат есімі + зат есім
Иран. дарья «теѕіз, кґл» сґзініѕ тіліміздіѕ ішкі заѕына сай дария боп
ґзгеріп, ќалыптасып кеткен тїрі. Орта Азияда жəне біздіѕ республикамызда дария «їлкен ґзен» мəнінде айтылады» [25;62].
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Кїрделі атаудыѕ алдыѕєы сыѕарында «дария маѕындаєы геонысандарды» таѕбалау їшін ќатысады.
Дария + құдық (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
Дария + там (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
97) «Дауыл» зат есімі + зат есім
Дауыл зат есімі «ќатты жел» маєынасымен-аќ топонимжасамєа
ќатысып, «дауыл болып тўратын желді жерді» атайды.
Дауыл + мола (бейіт. Аќтґбе обл.,Шалќар ауд.)
Дауыл + асты + шоқы (аласа тау. Алматы обл., Іле ауд.)
Соѕєы їлгіні кейбір еѕбектерде Дау (дəу) + ласты + шоқы
ќўрамдарына бґліп ќарайды [145;167].
98) «Диқан» зат есімі + зат есім
Диқан (< ир. дећкан) «егінші, егін салушы, диќан» маєынасындаєы зат
есім топонимжасамєа ќатысып, «егіншіге байланысты нысандарды» атайды.
Диќан + бас + сай (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Диќан + көл (е.м. ОЌО, Тґле би ауд.)
Тіркесті атау:
Диќан Баба (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
99) «Диірмен» зат есімі + зат есім
«Ўн тартуєа арналєан ќондырєы» маєыналы диірмен сґзі кґптеген
елдіѕ топожїйесінде негізгі белгілердіѕ біріне жатады. Ќазаќ топонимиясында да «диірмен орналасќан жер» маєынасымен тїбір, туынды,
кїрделі атаулар жасайды.
Диірмен + төбе (тж. бекеті. Ќызылорда обл.,Ќармаќшы ауд.)
100) «Доға» зат есімі + зат есім
Доға сґзі «атты шанаєа, арбаєа жегу їшін ќажетті иілген аєаш»
маєынасын береді жəне топонимжасамда «доєаша иілген табиєи нысандарды» атауєа жўмсалады (метафоралы атау жасайды).
Доєа + бас +сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
101) «Доңыз» зат есімі + зат есім
Доңыз «жабайы шошќа, ќабан» мəніндегі сґзі «жабайы шошќалар
мекендейтін жерді» атап кґрсету маќсатында кїрделі атаулар ќўрамына енеді.
Доѕыз + тау (аласа тау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
102) «Дөң» зат есімі + зат есім
Дөң «доєалдана біткен биіктік, жалпаќ тґбе» мəніндегі географиялыќ
термині кґбінесе кїрделі атаудыѕ екінші сыѕарында ќолданылады. Кей238
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де алдыѕєы позицияда келіп, «дґѕді жерде орналасќан екінші нысанды»
аныќтап тўрады.
Дґѕ + арша (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Дґѕ + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Дґѕ + жайлау (ќоныс. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Дґѕ + қара (ќыстау. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Дґѕ + құм (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Дґѕ + құт (бейіт. Ќызылорда обл., Ќащалы ауд.)
Дґѕ + сай (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Дґѕ + шоқы (тґбешік. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Дґѕ + ши (жўрт. ШЌО, Кїршім ауд.)
103) «Егін» зат есімі + зат есім
Егін зат есімі «ќолдан ґсірілген екпе дəнді даќыл» (АТС, 1968, 263)
маєынасын береді де, жалќы есімде «егін егілген, егін маѕындаєы
жерлерді» таѕбалауєа ќатысады.
Ќаз. егін сґзі мен моѕє. эхэн < эх «ана, шеше; бастау, кґз» сґзі омоним
атаулар жасайтыны байќалады (Егінбўлаќ < Эхенбўлаќ «бўлаќтыѕ басы,
кґзі») [145;404].
Егін + ағаш (ќоныс. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Егін + бұлақ (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Егін + жал (бўлаќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Егін + көл (кґл. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Егін + қара +су (ґзен. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
Егін + құдық (е.м. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Егін + сай (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
Егін + су (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Егін + томар (ќоныс. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
104) «Еділ» зат есімі + зат есім
Еділ сґзі бўлєар тїркілерініѕ тілінде «їлкен, суы мол ґзен» маєынасын
беретін ГТ екені дəлелденген [46;229]. Ќазаќ топонимжасамына да осы
мəнде ќатысады.
Еділ + сай (жўрт. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Еділсай – «кеѕ, їлкен сай» маєынасын беретін атау.
105) «Ел» зат есімі + зат есім
Ел сґзі кґне тїркі ескерткіштерінен бері «халыќ, жўрт, ќауым»
маєынасынан айнымай ќолданылып келеді. Бўл сґз топоним тудыруєа да
ќабілетті: «елге ќатысты, кґпшілікке ортаќ, ќасиетті жерлерді» атайды.
Ел + қоныс (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
Ел + құдық (ќўдыќ. ШЌО, Аягґз ауд.)
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Ел + орда (кґне ќала. Жетісу ґѕірінде)
Ел + тоқ (шоќы. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
106) «Елік» зат есімі + зат есім
Елік – «бўєыдан кіші, аша тўяќты дала жануарыныѕ» аты, зооним.
Топонимжасамєа «елігі бар, елік мекендейтін жер» маєынасымен енеді.
Елік +сай (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
Елік + тау (тґбе. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
107) «Ем» зат есімі + зат есім
Ем сґзі «ауруды, дертті жазуєа ќолданылатын дару, дауа, шипа» (АТС,
1968,209) маєынасын береді. Топонимжасамда «емдік ќасиеті бар ґсімдік
ґсетін, арасанды, шипалы батпаєы бар жерлерді» атайды.
Ем + бидайық (ќыстау. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
108) «Емел» зат есімі + зат есім
Ќаз. емел моѕє. эмээл «аттыѕ ері» сґзінен шыєып, «сырт пішіні аттыѕ
еріне ўќсас» табиєи нысандарды атап кґрсететіні алдыѕєы тарауда егжейтегжейлі айтылды. Емел «ер» сґзі кїрделі атаулардыѕ екі позициясында
тўрып атаулар жасай беретіні белгілі болып отыр (Алтынемел – Емелтау)
Емел + өзек (сай. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Емел + тау (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
109) «Енші» зат есімі + зат есім
Ќазаќ тілінде енші сґзі «əкеніѕ балаєа жеке їй болєанда бґліп беретін
мал-мїлкі, їлесі» (АТС, 1968, 211) маєынасында ќолданылады. Топонимжасамда «кґшпелі ґмір кезінде осындай еншіге бґлінген жер-суды»
атайтын болєан.
Енші + көл (жўрт. Ќостанай обл., Əулиекґл ауд.)
110) «Еңбек» зат есімі + зат есім
Еңбек «бейнет, ќаракет, жўмыс» мəніндегі дерексіз сґзініѕ топонимге
айнала бастауы «кеѕестік ќоєамдыќ еѕбектіѕ» ќалыптасу кезіне сəйкес
келеді. Əйтпесе ќазаќ еңбек, бақыт секілді дерексіз сґздерді жер-су атына ешќашан араластырмайды.
Еѕбек + бірлік (е.м. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Еѕбек + тас (ќыстау. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Еѕбек + ту (е.м. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
111) «Ер» зат есімі + зат есім
Ер сґзініѕ омонимдері ішінен жер-су атын жасауєа мїмкіндігі
бары – «атќа мінгенде тоќымныѕ їстінен салатын ќўрал, жабдыќ»
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маєынасындаєы ер зат есімі. Мўнда «тўлєасы ерге ўќсас» табиєи нысандар денотат болып, метафоралыќ атаулар жасалады (моѕє. емел, ор. седло
геотерминдері тəрізді).
Ер + бас (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Ер + көл (е.м. Ќызылорда обл., Ќызылорда ќ.ə.)
Ер + шан (сор. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Соѕєы атау Ершан «ерге, əрі шан ыдысына ўќсас жерге жиналєан
тўзды сор» маєынасында тўр.
112) «Ермен» зат есімі + зат есімі
Ермен сґзі «ащы дəмді, ґткір иісті жусан тўќымдас шґптіѕ» аты (полынь горькая). «Ермен ќалыѕ ґсетін жерлерге» тəн атау бола алады.
Ермен + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Ермен + сай (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
113) «Ерке» зат есімі + зат есім
Ерке сґзі «бетінен ќаќпай еркін ґскен бала» маєынасын береді де,
топонимжасамєа ќатысы жоќ сияќты кґрінеді. Алайда адамдар ерке сґзін
метафоралыќ жолмен табиєи нысанныѕ «ерке мінезін» атап кґрсету їшін
ќолдана білген.
Ерке + бидайық (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Ерке + бұлақ (обалар. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Екі їлгі маєынасы да метафоралыќ жолмен жасалєан: «еркелегендей
тербеліп тўратын биік бидайыќ», «еркелегендей мыѕ бўралып аќќан бўлаќ».
114) «Есек» зат есімі + зат есім
Есек – «жылќы тўќымдас, біраќ одан кіші кїш кґлік» болатын
жануардыѕ аты. Есек сґзі тура маєынасымен де, «аќырын, баяу жїрісіне»
немесе «шаєын денесіне» табиєи нысанды ўќсату арќылы да топонимдер
жасауы мїмкін.
Есек + бұлақ (бўлаќ. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Есек + асы (ќыстау. ШЌО, Жарма ауд.)
Соѕєы їлгі «есектіѕ асы (шґбі)» маєынасындаєы изафеттік
ќўрылымдаєы атау болуы да ыќтимал.
115) «Есік» зат есімі + зат есім
Есік сґзініѕ негізгі маєынасы: «їйдіѕ адам кіріп-шыєатын аузы» болатыны айќын. Топонимжасамда «есікке ўќсас кіреберіс жері бар нысандарды» атайды.
Есік + асу (асу. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Есік + сай (ќоныс. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
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116) «Етек» зат есімі + зат есім
Етек сґзі «киімніѕ тґменгі жаєы» маєынасыныѕ ауысуы барысында
«биік, кґтеріѕкі геонысандардыѕ аяќ жаєы, етегі» мəнінде топонимдер
жасайды. Топоним ќўрамында келетін бас, кеуде аныќтауыштарына антоним атаулар ќалыптастырады, біраќ аяќ сґзіндей белсенді емес.
Етек + тұз (кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
117) «Ешкі» зат есімі + зат есім
Ешкі – тґрт тїлік малдыѕ бірі: «мїйізді, саќалды ќой шамалы мал». Топонимжасамда «жабайы ешкініѕ (таутекеніѕ) жəне ќолда ґсетін ешкініѕ
мекенін, орнын» атап кґрсетеді. Кейде табиєи нысанныѕ малєа жайлы,
жайсыз екенін ешкімен ґлшейтін əдет болєаны байќалады (Ешкіґлмес,
Ешкіґлген, Ешкіќырылєан т.б.). Оєан себеп – ешкі тґрт тїлік малдыѕ
ішіндегі еѕ əлсізі, шыдамсызы болып табылады.
Ешкі + арық (арыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Ешкі + база (ќыстау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Ешкі + қара + су (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ешкі + қора (е.м. ОЌО, Отырар ауд.)
Ешкі + тау (їстірт. БЌО, Тасќала ауд.)
118) «Жабы» зат есімі + зат есім
Жабы сґзі «ќарапайым ќазаќи жылќы, асыл тўќым емес» маєынасын
береді. Ал топонимжасамда «ќарапайым, жўпыны, шаєын» маєынасында
жўмсалады.
Жабы +сай (ґзен. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Жабы + сақ (е.м. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Соѕєы їлгі Жабысақ «жабы жылќылар мекені» мəнін беруі мїмкін
(малсаќ сґзі тəрізді).
119) «Жаға» зат есімі + зат есім
Жаға сґзі «жиек, кемер, кенере» мəнідегі географиялыќ термин
ретінде ќолданылатыны белгілі. Кїрделі атаудыѕ алдыѕєы сыѕарында
келгенде, «жаєадаєы екінші нысанды» айќындап тўрады.
Жаєа + бұлақ (е.м. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Жаєа + жай (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
Жаєа + тал (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
120) «Жайлау» зат есімі + зат есім
Жайлау (< жазлау) «жаздыгїні мал жаятын шўрайлы, соны жайылым» маєыналы сґзі топонимжасамєа белсене ќатысады. Кїрделі атау
ќўрамында «жайлауда орналасќан екінші бір геонысанды» атап кґрсетеді.
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Жайлау + көл (е.м. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Жайлау + мешіт (ќыстау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Жайлау + сай (ґзен. ОЌО, Тґле би ауд.)
Жайлау + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
121) «Жал» зат есімі + зат есім
Жал сґзі «жылќыныѕ жалы» маєынасын бергенімен, ўќсастыќ арќылы
«жылќы жалына ўќсас табиєи нысандарды» атайтын ГТ де бола алады.
Жал + ағаш (кент. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Жал + қамыс (ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
Жал + қарағай (жайлау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Жал + құм (ќоныс. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Жал + сай (ќыстау. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
Жал + тас (таулар. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Жал + тау (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Жал + тұмсық (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Жал + ши (е.м. ШЌО, Зайсан ауд.)
122) «Жам» зат есімі + зат есім
Жам сґзініѕ кґптеген маєыналары бар, алайда, профессор Т.Жанўзаќ
атап кґрсеткендей, топонимжасамєа оныѕ жам/ям «почта бекеті»
маєынасы єана ќатысады [25;77-78].
Моѕє. жам «заѕ, заѕдылыќ, сґзсіз, шартты» сґзі Алтынорда мемлекеті
кезінде «почта бекеті», жəмшік «почта тасушы» мəнімен еніп, жер-су
атында єана саќталып ќалєан (Жамшы, Жамбура т.б.).
Орыс тіліне ям, ямщик болып енгені байќалады [98;436].
Жам + баурай (ќоныс. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Жам + бура (тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
123) «Жамбас» зат есімі + зат есім
Жамбас сґзі «ортан жілікпен ўштасатын сан сїйектіѕ тўсы, бґксе»
маєынасын беретін анатомиялыќ термин болып табылады. Барлыќ
дене мїшелерініѕ аты сияќты метафоралыќ жолмен топоним жасауєа
ќатысады жəне «бір нысанныѕ жамбас тўсындаєы екінші нысанды» атап
кґрсетеді.
Жамбас + апан (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Жамбас + арық (е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
Жамбас + бұлақ (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Жамбас + жол (асу. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Жамбас + құдық (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
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124) «Жамбы» зат есімі + зат есім
Жамбы кґнерген сґзініѕ маєынасы «мергендер садаќпен атып тїсіруге
тиіс, биікке ілінетін алтын не кїміс теѕгеніѕ аты» екені ауыз əдебиеті
їлгілерінен мəлім. Топонимжасамда «жамбы тігілетіндей биік нысанды
не жамбыєа тіккен теѕгедей єана шаєын нысанды» атауы мїмкін.
Жамбы + оба (кґл. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
125) «Жан» зат есімі + зат есім
Жан сґзініѕ кґптеген маєыналарыныѕ ішінен жер-су атын жасауєа
ќатысатыны – «бір нəрсеніѕ жаќын тўсы, ќасы, маѕайы» секілді кґмекші
есімдік мəні. Топонимжасамда «бір табиєи нысанєа жаќын орналасќан
екінші нысанды» атау їшін ќолданылады.
Жан + базар (таулар. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Жан + дорба (кґл. Аќмола обл., Астрахана ауд.)
Жан + кент (кґне ќала. Ќызылорда обл., Сырдарияныѕ соѕы)
Жан + қора (ќыстау. ШЌО, Абай ауд.)
Жан + құдық (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Жан + орақ (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.(
Жан + сай + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Жан + сеңгір (кґл. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Жан + тау (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Жан + терек + тау (тау. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Жан + тұма (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Жан + ши (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Жан + шілік (жўрт. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
126) «Жантақ» зат есімі + зат есім
Жантақ сґзі «тїйе малыныѕ негізгі ќорегі тікенекті шґптіѕ» аты (ор.
«верблюжья колючка» шґбі). «Жантаќ шґбі мол ґсетін жерлердіѕ» атын
жасауєа ќатысатын фитоним.
Жантаќ + көл (ќоныс. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Жантаќ + сай (арна. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
127) «Жар» зат есімі + зат есім
Жар зат есімі «ґзенніѕ опырылып, мўжылып ќўлаєан тік жаєасы»
маєынасымен географиялыќ терминге айналады. Біріккен атау ќўрамында
келгенде, «жары бар; жар маѕындаєы нысандарды» сипаттайды.
Жар + ағаш (тўзды кґл. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Жар + ауыл (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Жар + ащы (тау. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Жар + бас (ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
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Жар + бастау (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Жар + бидайық (жылєа. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Жар + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Жар + бұтақ (е.м. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Жар + кемер (е.м. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Жар + кент (ќала. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Жар + көл (кґл. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Жар + қабақ + шағыл (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Жар + қайың (е.м. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Жар + қайың + ағаш (ќоныс. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Жар + қамыс (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Жар + қоға (ќоныс. СЌО, Тайынша ауд.)
Жар + қонақ (ќоныс. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Жар + қопа (ќоныс. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Жар + қора (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Жар + құдық (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Жар + құлақ (жўрт. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Жар + құм (тґбе. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Жар + өткел (е.м. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Жар + сай (е.м. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Жар + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Жар + су (ґзен. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Жар + суат (сор. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Жар + тас (тау. Аќмола обл., Еерйментау ауд.)
Жар + тас+ қара + су (ґзен. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Жар + тау (тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Жар + тоғай (е.м. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Жар + төбе (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Жар + тұма (бўлаќ. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Жар + шағыл (ќыстау. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Жар + шеке (кґл. Ќараєанды обл., Абай ауд.)
128) «Жау» зат есімі + зат есім
Жау кґпмаєыналы сґзініѕ топонимжасамєа ќатысы бары жау «май
(еттіѕ майы)» маєынасы деуге болады (жаубїйрек таєам аты секілді)
[38;194]. Ауыспалы маєынада «жердіѕ ќўнарлы шїйгін» екенін білдіреді.
Жау + ағаш (кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Жау + об (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Соѕєы їлгі жау «дўшпан; ќауіпті» + оп «тереѕ ќўз, ор» сґздерінен
бірігуі де мїмкін.
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129) «Жез» зат есімі + зат есім
Жез сґзі «сары тїсті металл, мыстыѕ ќорытпасы» (ЌТТС, 4т, 49)
маєынасын беретіні əйгілі. Барлыќ металл атынан жасалатын жер-су аттары сияќты «жез ґндірілетін, жез шыєатын жер» мəнінде топонимжасамєа
араласады (Жезді, Жезќазєан т.б.).
Жез + кент (кент. ШЌО, Бородулиха ауд.)
130) «Жел» зат есімі + зат есім
Жел – «кейде ќатты, кейде баяу соєатын ауа аєымыныѕ» аты. Топонимжасамда «жел жиі соєып тўратын, жел ґтіндегі табиєи нысандарды»
атап кґрсетеді.
Жел + ағаш (ќоныс. СЌО, Айыртау ауд.)
Жел + адыр (жота. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Жел + аяң (ќыстау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Жел + бұзыл (ќоныс. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Жел + бұлақ (бўлаќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Жел + қалқан (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Жел + қандық (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Жел + қарағай (асу. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Жел + құдық (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Жел + мая (тау. Ќараєанды обл., Абай ауд.)
Жел + тау (тау. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Жел + тораңғы (е.м. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ескерту: Жел сґзі кейде кґне тїркілік йул «бастау, ќайнар» сґзінен
шыєуы мїмкін деген пікірлер кездеседі [145;178].
Тіркесті атау да жасайды:
Жел Қарқара (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
131) «Желі» зат есімі + зат есім
Желі сґзі «мал сауєан кезде тґлдерді байлау їшін екі ќазыќќа кере
тартып байлаєан арќан» (ЌТТС, 4т, 71) мəнінде лексикамызда саќталып
келеді. Топонимжасамда «желіге ўќсас ўзын, жіѕішке немесе желіге
байланєандай жан-жаєынан келіп ќосылатын нысандарды» атайды.
Желі +сай (ґзен. Алматы обл., Сарќант ауд.)
132) «Жем» зат есімі + зат есім
Жем сґзі ќазіргі кезде «арпа, сўлы, бидай сияќты мал азыќтарыныѕ
(шґптен басќа) жалпы аты» (ЌТТС, 4т, 75) ретінде ќолданылады. Онымен тўлєалас кґне тїркі тілінен шыєатын жем/гем «ґзен» сґзі де болєан.
Жер-су атын жасауєа осы екі маєына да ќабілетті болып келеді.
Жем + базар (ќоныс. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Жем + барақ (ґзен. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
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Жем + бұлақ (ќыстау. ШЌО, Ўлан ауд.)
Жем + су (бґген. Атырау обл., Жылыой ауд.)
133) «Жең» зат есімі + зат есім
Жең сґзініѕ негізгі маєынасы «киімніѕ иыќтан ќолдыѕ білезігіне
дейін жетіп тўратын бґлігі» болса, топонимжасамда метафоралыќ жолмен «киімніѕ жеѕіне ўќсас тармаќ, салаларды» атап кґрсетеді. Жең,
балақ сґздері географиялыќ терминге айналєан десе де болады.
Жеѕ + көл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
134) «Жер» зат есімі + зат есім
Жер сґзі ґзініѕ негізгі маєынасы («планета») арќылы емес, «сол
планетаныѕ їстіѕгі ќабаты, сыртќы ќыртысы; ќўрлыќ» маєынасы арќылы
топонимжасамєа ќатыса алады. Онда «табиєи нысанныѕ тікелей жерден
шыєып, не кіріп жатќан ќалпын» суреттейді (М.: Жертас «денесініѕ кґбі
жер астында, бір бґлігі жер бетіне шыєып жатќан тас» маєынасындаєы
топоним).
Жер + қорған (ескі бекініс. Жамбыл обл., Тараз ќ.ə.)
Жер + сортаң (ќоныс. ОЌО, Созаќ ауд.)
Жер + суат (е.м. БЌО, Бґрілі ауд.)
Жер + тас (тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Жер + тегіс (ќоныс. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Жер + тұмсық (е.м. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
135) «Жиде» зат есімі + зат есім
Жиде сґзі «ыстыќ жерде ґсетін, ќызыл-ќоѕыр тїсті жеміс аєашы»
(ЌТТС, 4т, 121) маєынасын беретін фитоним екені мəлім. Топонимжасамда «жиде аєашы мол ґсетін жер» мəнінде ќатысады (Жиделі, Жидебай, Қалыңжиде т.б.).
Жиде + көл (кґл. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Жиде + құдық (ќўдыќ. Алматы обл., Балќаш ауд.)
136) «Жиек» зат есімі + зат есім
Жиек – «теѕіздіѕ, ґзенніѕ, кґлдіѕ жаєасы, жаєалауы», «таудыѕ аспанмен ўштасќан тўсы» маєыналарындаєы ГТ. Кїрделі атау ќўрамында
«жаєалау, кемердегі» нысандарды атайды.
Жиек + құм (е.м. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
137) «Жиен» зат есімі + зат есім
Жиен сґзі – «кїйеуге шыќќан ќыздан туєан бала» маєынасындаєы
туыстыќ атау. Ал жер-су атын жасауєа тек ауыспалы маєынасында єана
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ќатыса алады: «їлкен нысан маѕындаєы кішілеу нысан». Наєашы-жиен
тїрінде салыстырыла аталады.
Жиен + құм (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
138) «Жол» зат есімі + зат есім
Жол сґзініѕ тура маєынасы – «ерсілі-ќарсылы жїруге арналєан
тапталєан жер жолаєы; сїрлеу». Осы мəнде топоним жасауєа кірісіп,
«жол бойындаєы; жол ґтетін нысандарды» атап кґрсетеді.
Жол + адыр (ќыстау. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Жол + асар (е.м. ОЌО, Шардара ауд.)
Жол + бар + су (бўлаќ. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Жол + құдық (е.м. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Жол + қызыл (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Жол + сай (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Жол + томар (кґл. СЌО, Айыртау ауд.)
Жол + томар + сай (сай. СЌО, Айыртау ауд.)
Ескерту: Ендігі жерде Жолбасшы, Жолнұсқау тəрізді кеѕестік,
саясаттанєан атаулар бізге їлгі болуєа жарамайды.
139) «Жон» зат есімі + зат есім
Жон зат есімі «малдыѕ, адамныѕ желкеден ќўйымшаќќа дейінгі
аралыєы, арќа тўсы» (ЌТТС, 4т, 160) маєынасын береді де, ауыспалы
маєынада «дґѕес жерлердіѕ, таулардыѕ їстін, арќасын» атап кґрсетеді.
Əдетте ой «тґмен» сґзіне ќарама-ќарсы мəнде ќолданылады.
Жон + адыр (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Жон + қызыл (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
140) «Жоса» зат есімі + зат есім
Жоса сґзі «ќызєылт-сары тїсті бояу топыраќ» маєынасымен
топонимжасамєа белсенді араласады (Жосалы). Кїрделі атау ќўрамына
енгенде, «бояуєа пайдаланатын жоса топыраєы бар нысанды» атайды.
Жоса + сай (жўрт. Аќтґбе обл., Мартґк ауд.)
141) «Жусан» зат есімі + зат есім
Жусан сґзі – «аласа ґсетін, бозєылт тїсті, ащы дəмді, ґткір иісті
шґптіѕ» аты, полынь. Ќазаќ даласыныѕ негізгі белгілерініѕ бірі ретінде,
«жусан ґсетін жер» маєынасында топонимдер жасайды.
Жусан + дала (жазыќ. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Жусан + қатын (бейіт. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Жусан + ой (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Жусан + сай (е.м. ОЌО, Ордабасы ауд.)
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142) «Жұмбақ» зат есімі + зат есім
Жұмбақ зат есімі «мəнін ойлап табу їшін айтылатын астарлы ґлеѕ не
əѕгіме» маєынасымен жер-су атын жасауы мїмкін емес болып кґрінеді.
Алайда оныѕ ауыспалы маєынасын «табиєаттыѕ ќўпия, жўмбаќ жаратылєан ерекше нысандарын» атап кґрсету їшін пайдалануєа əбден болады.
Жўмбаќ + тас (тас арал. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
143) «Жұмыртқа» зат есімі + зат есім
Жұмыртқа – «ќўстыѕ, кейбір бауырмен жорєалаушы жəндіктердіѕ
ќатты ќабыєы бар, тїрлі тїсті, сопаќша келген белокты заты, тўќымы»
(ЌТТС, 4т, 229) маєынасымен екі тїрлі топоним їлгілерін жасайды: 1)
«ќўс жўмыртќасы мол кездесетін жер»; 2) «жўмыртќа пішіндес домалаќ,
сопаќша келген нысан».
Жўмыртќа + көл (тўзды кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
144) «Жүзім» зат есімі + зат есім
Жүзім сґзі – «шашаќты ўзын бўтаќтары бар бау-баќша ґсімдігініѕ
жəне сол ґсімдіктіѕ шырынды жемісініѕ аты, фитоним». «Жїзім ґсімдігі
ґсетін жер» мəнінде жер-су аттарын жасауєа ќатысады.
Жїзім + сай (ґзен. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
145) «Жүн» зат есімі + зат есім
Жүн зат есімі «жан-жануарлардыѕ терісініѕ сыртын жауып тўратын
тїк, ќылшыќ» (ЌТТС, 4т, 260) маєынасын береді жəне ауыспалы маєынада
«ґсімдікті, тїкті табиєи нысандарды» таѕбалауєа ќатысады.
Жїн + жон (тау. Аќмола обл., Есіл ауд.)
Жїн + жүрек (жота. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ескерту: жүн сґзі топонимжасамда моѕє. зүүн «шыєыс; сол жаќ,
сол ќол» сґзінен шыєуы да мїмкін. Мəселен, Жүнжүрек атауын моѕє.
зүүн «шыєыс» + зураг «сурет» тўлєаларынан шыєаратын пікір де бар
[145;180]. Кезінде ќалмаќтар ќўрєан Зүүнгар «сол ќол» империясын
ќазаќтар Жоңғар деп атаєаны белгілі.
146) «Жүрек» зат есімі + зат есім
Жүрек сґзі «ќан айналу жїйесініѕ кґкірек ќуысыныѕ сол жаєына
орналасќан басты органыныѕ» аты, анатомиялыќ термин екені мəлім.
Сонымен бірге «сырт пішіні жїрекке ўќсас шаєын тґбе, дґѕ» мəнінде
географиялыќ терминге айналып бара жатќаны да шындыќ (М.: Жүрек,
жүрекше, бүйрек т.б.). Моѕє. зураг «сурет» сґзінен шыєып, «таѕбалы
тастары бар жерді» білдіруі де мїмкін екенін жоќќа шыєара алмаймыз.
Жїрек + адыр (е.м. ШЌО, Абай ауд.)
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147) «Жылан» зат есімі + зат есім
Жылан зат есімі «бауырмен жорєалаушылар тобына жататын
омыртќалы жəндіктіѕ» аты (ЌТТС, 4т, 279), зооним. Топонимжасамєа
«жыланы кґп жер, кейде єана жыланєа ўќсас нысан» маєыналарымен жиі
араласады. Жылан малды, адамды шаєатын улы жəндік болєандыќтан,
адамдар жыланы кґп жерді атап кґрсетіп, таѕбалап отырєан (М.: Жыланды топонимі жиі кездеседі).
Жылан + бас (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Жылан + қарауыл (ескі ќала. ОЌО, Созаќ ауд.)
Жылан + қыр (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Жылан + шағыл (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
148) «Жылқы» зат есімі + зат есім
Жылқы – «тґрт тїлік малдыѕ кґлік їшін пайдаланылатын таќ тўяќты
тїрі» (ЌТТС, 4т, 288). Кґшпелілердіѕ ґмірінде аса маѕызды орын алатын жылќы малыныѕ жер-су аттарынан кґрініс беруі – заѕды ќўбылыс.
«Жылќы малы ґсетін жер, олардыѕ суаты т.б.» нысандарды атауєа
ќатысады.
Жылќы + бас (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Жылќы + құдық (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
149) «Жыңғыл» зат есімі + зат есім
Жыңғыл сґзі – «шґл, шґлейт жерлерде, ґзен бойында, тоєай арасында ґсетін, биіктігі 1-3 м-дей бўтаныѕ» аты, фитоним (ЌТТС, 4т, 314).
«Жыѕєыл ґсімдігі мол ґсетін жерлердіѕ» атын жасауєа ќатысады.
Жыѕєыл + ой (ќоныс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Жыѕєыл + су (ґзен. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Жыѕєыл + шығанақ (кґл. ОЌО, Арыс ауд.)
150) «Жыра» зат есімі + зат есім
«Жаѕбыр, ќар суы жырып кеткен тереѕ жер, сай-сала» (ЌТТС, 4т,
319) маєыналы жыра сґзініѕ ґзі ГТ болып табылады. Біріккен атаулар
ќўрамында келіп, «жырасы бар, жыраєа айналєан нысанды» атайды.
Жыра + бұлақ (арна. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Жыра + құдық (ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
151) «Жібек» зат есімі + зат есім
Жібек сґзініѕ негізгі маєынасы «беті тегіс, жылтыр ќымбат (баєалы)
мата» болса, ауыспалы маєынасы – «жўмсаќ, биязы, майда» (ЌТТС,
4т, 330-331) екені əйгілі. Соѕєы маєына жер-су атын жасауєа ќатысып,
«жібектей есілген, жўмсаќ, биязы геонысандарды» атайды.
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Жібек + адыр (шоќы. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Жібек + құм (ќўм. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Жібек + ши (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
152) «Зер» зат есімі + зат есім
Зер зат есімініѕ негізгі маєынасы – «əшекей, сəн бўйымдарын жасауєа
пайдаланатын əдемі сары тїстес ќымбат металл» (ЌТТС, 4т, 386).
Топонимжасамєа осы, негізгі маєынадан шыєатын «зермен безендірілген
ою, ґрнек, əшекей» мəні ќатысады. «Геонысанныѕ бетіне табиєи тїскен
немесе адамдар салєан ою, ґрнек, таѕбаларды» айєаќтайды.
Зер + тас (е.м. ОЌО, Тґле би ауд.)
153) «Зорман» зат есімі + зат есім
Зорман сґзі «дене тўрќы, 30-38 см-дей, арќасы ќоѕырлау, бауыры
сарєыш ірі тышќанныѕ» (ЌТТС, 4т, 401) аты, зооним. «Зорман тышќаны
бар, мол кездесетін табиєи нысан» маєынасында топонимдер жасайды.
Зорман + көл (кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
154) «Изен» зат есімі + зат есім
«Таулы, ќўмды, сортаѕды жерлерде ґсетін, жіѕішке жапыраќты,
солєын жасыл гїлді шґптесін ґсімдіктіѕ» аты изен фитонимі (кохия)
«изен ґсімдігі мол ґсетін жер» мəнінде топоним туєызады (М.: Изенді).
Изен + құдық (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
155) «Иман» зат есімі + зат есім
Ќазаќ топонимиясындаєы иман сґзімен келетін атаулардыѕ бəрін кісі
есімінен шыєаратын їрдіс бар. Сонда əр облыста Иман атты кісіге жер-су
аттары таѕылып отырєан ба? Кездейсоќтыќтыѕ да ґзіндік алєышарттары
болады, ендеше мўндаєы иман сґзі антротопоним емес. Ол діни маєына
беретін ар. иман сґзі де емес. Біздіѕ ойымызша, кґне тїркі. йаман «жаман» сґзі, не моѕє. иман «ќызылшілік ґсімдігі» немесе моѕє. ямаа(н)
«ешкі, ешкілі» сґздерініѕ бірінен шыєатындай [77; 280, 800].
Иман + бұрлық (ґзен. СЌО, Есіл ауд.)
Иман + жал (шоќылар. СЌО, Айыртау ауд.)
Иман + көл (кґл. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Иман + қара (тау. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Иман + тау (тау. СЌО, Айыртау ауд.)
Иман + терек (орман. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
156) «Ит» зат есімі + зат есім
Ит – «сїтќоректі жыртќыштар семьясына жататын асыранды їй хай251
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уаны» (ЌТТС, 4т, 471), адамныѕ досы ретінде кґшпелілер ґмірінде ерекше орын алады. Соєан орай ґздеріне əбден танымал «ит денесіне ўќсату
арќылы, итке байланысты бір оќиєаєа ќатысты» жер-су аттарын жасап
ќалдырєан.
Ит + ас + сай (ґзен. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Ит + арқа (е.м. ОЌО, Ордабасы ауд.)
Ит + ауыз (тґбе. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ит + аяқ (ґзен. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Ит + балық (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Ит + бас (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ит + жон (їстірт. Алматы обл., Талєар ауд.)
Ит + көл (кґл. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Ит + қара (бейіт. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ит + қорған (тўзды кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ит + мұрын (ќоныс. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ит + шат (тау. Павлодар обл., Май ауд.)
Ит + шоқы (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
157) «Иін» зат есімі + зат есім
Иін сґзініѕ негізгі маєынасы «иыќ» та, таєы бір маєынасы «ґзен,
жолдыѕ бўрылыс жасаєан жері, иілісі» де топонимжасамєа ќатыса алады. Кїрделі атаудыѕ алдыѕєы сыѕарында келіп, «бір нысанныѕ иыќ
тўсына, не иілген бўрылєан тўсына орналасќан екінші нысанды» атап
атап кґрсетеді.
Иін + саз Қарасу (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Иін + сексеуіл (ќўдыќ. ОЌО, Созаќ ауд.)
Иін + тал (жўрт. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Иін + тас (жўрт. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
158) «Иіс» зат есімі + зат есім
Иіс зат есімі – «адамныѕ, жан-жануарлардыѕ иіс сезу органдары
арќылы ќабылдайтын таєам, ќорек т.б. заттардыѕ ауа арќылы білінетін
ерекше ќасиеті» (ЌТТС, 4т, 495). Топонимжасамда «ґзіне тəн белгілі иісі
бар нысандарды» атайды.
Иіс + баз (ќыстау. БЌО, Ќызылќоєа ауд.)
Иіс + мүктік (ќыстау. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Иіс + сары (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
159) «Кебенек» зат есімі + зат есім
Кебенек кґнерген сґзініѕ маєынасы – «малшылардыѕ аяздан, жауыншашыннан ќорєану їшін киетін жўќа киізден тігілген сырт киімі» (ЌТТС,
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4т, 535). Топонимжасамда «бір нысанды ќоршай жатќан сыртќы нысанды» таѕбалайтын сыѕайлы (ўќсату жолымен). Кебенек сґзі кебе+нек
«кебе беретін, ќўрєаќ жер» туынды сґзі болуы да ыќтимал. Ал Кебенек
сґзініѕ «ешкіде болатын жўќпалы ауру» тїріндегі екінші маєынасыныѕ
жер-су атын жасауы неєайбыл.
Кебенек + еспе (ґзен. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
161) «Кебіс» зат есімі + зат есімі
Кебіс те кґнерген сґзге жатады жəне «мəсініѕ сыртынан киюге арналып, былєарыдан тігілген галош тəрізді ќонышсыз аяќ киімніѕ» аты болып табылады (ЌТТС, 4т, 539). Тек пішін ўќсастыєы арќылы єана жер-су
атын жасайды.
Кебіс + балапан (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
162) «Кез» зат есімі + зат есім
Кез омоним сґзініѕ екеуі єана жер-су атын жасай алады: 1) кез «метрге жуыќ (70-80 см) болатын ўзындыќ ґлшемі» ; 2) кез «садаќ оєыныѕ
ойыс (ашаланып) келген тїбі; тїйеніѕ екі ґркешініѕ арасындаєы ойыс
жер» (ЌТТС, 4т, 550). Тиісінше «шаєын, ќысќа, тар нысан» немесе «айыр,
ойпаѕ, ойыс жер» маєыналарын тудырады.
Кез + ауыз (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кез + қора (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
163) «Кезең» зат есімі + зат есім
Кезең зат есімі «тау жотасындаєы, тґбе, дґѕдегі асу беретін аласа
жері» маєынасымен географиялыќ терминге айналєан. Біріккен топоним
ќўрамында келгенде, «кезеѕде орналасќан екінші нысанды» атап кґрсетеді.
Кезеѕ + бұлақ (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Кезеѕ + көл (кґл. ШЌО, Кїршім ауд.)
Кезеѕ + су (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
Кезеѕ + шабыра (шоќылар. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Кезеѕ + шілік (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
164) «Келін» зат есімі + зат есім
Келін сґзі – «їйге ўзатылып келген əйел адам» маєынасындаєы
туыстыќ атау екені мəлім. «Келін тїсірген жер» маєынасында топоним
жасалуы мїмкін жəне келін (< кел+ін) «келген, келіп ќосылєан» этимологиясымен де атау жасауєа ќатыса алады (ќат + ын «ќосылєан», тўт+ќын
«ўсталєан» сґздері тəрізді).
Келін + саз (ќоныс. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Келін + төбе (канал. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
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165) «Кемер» зат есімі + зат есім
Кемер сґзі «ґзен, кґл, су арнасыныѕ жаєалауы, жиегі» (ЌТТС, 4т,
600) мəніндегі ГТ болып табылады. Кїрделі атау ќўрамында келіп, «бір
нысанныѕ кемерінде орналасќан екінші нысанды» таѕбалайды. Сонымен бірге кемер белбеуге «əшекейлі, жалпаќ белбеуге» ўќсату арќылы да
топоним пайда болуы мїмкін.
Кемер + бастау (е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
Кемер + бұлақ (ќыстау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Кемер + көл (кґл. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Кемер + құм (ќўм. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Кемер + тоған (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Кемер + тұз (тўзды кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Кемер + ши (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
166) «Кемпір» зат есімі + зат есім
Кемпір сґзі «жасы келген, ќартайєан əйел» (ЌТТС, 4т, 601) маєынасын
береді де, топонимжасамда «кемпірге байланысты əлдебір оќиєаны;
кемпір бетіндегі əжімге ўќсас жырымдалєан, ќатпарлы табиєи нысанды,
кейде ќасиетті, їлкен ана тəрізді мекенді» атайтын сияќты.
Кемпір + бұлақ (ќоныс. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Кемпір + көл (шыєанаќ. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Кемпір + сай (е.м. Аќтґбе обл., Ќарєалы ауд.)
Кемпір + тас (тас. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Кемпір + төбе (тґбе. Жамбыл обл., Талас ауд.)
167) «Кен» зат есімі + зат есім
Кен зат есімі «жер астынан ќазылып алынатын пайдалы ќазбалар,
руда» (ЌТТС, 4т, 607) маєынасын береді де, топонимжасамда «кен
ґндірілетін жер» мəнімен атаулар жасауєа ќатысады (М.:Кенді Алтай).
Кен + тау (ќала. ОЌО, Кентау ќ.ə)
Кен + төбе (ќыстау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
168) «Кендір» зат есімі + зат есім
Кендір сґзі «сабаєынан арќан, жіп есілетін ґсімдіктіѕ» аты, фитоним
екені əйгілі. «Кендір ґсімдігі ґсетін жер» маєынасымен топоним жасауєа
ќатысады.
Кендір + ақал (тау. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Мўндаєы ақал тїркімен тіліндегі ақалтеке зоонимінде кездесетін этноним болуы мїмкін.
169) «Кене» зат есімі + зат есім
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Кене сґзі «жан-жануардыѕ ќаны мен ґсімдіктіѕ сґлін соратын паразит жəндіктіѕ» (ЌТТС, 4т, 608) аты. «Кенесі кґп жер» маєынасымен жерсу аттарын жасайды. Кенесары хан Ќасымўлыныѕ атына байланысты
ќойылєан атау болуы да мїмкін.
Кене + жайлау (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
170) «Кеңес» зат есімі + зат есім
Кеңес сґзі «əѕгіме, сґз» маєынасындаєы зат есім болып табылады. Топонимжасамда ежелден «ел жиналып, кеѕес ќўратын жер» мəнімен атау
жасалып келсе, кейін «Кеѕес їкіметі» мəніндегі саяси топонимдер ќаптап
кеткені белгілі. Екеуін айыра біліп, тарихи тўлєасын ќалдыру ќажет.
Кеѕес + тас (ќыстау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Кеѕес + төбе (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
171) «Кепе» зат есімі + зат есім
Кепе зат есімі «жартылай жерден ќазып жасаєан уаќытша баспана,
лашыќ» маєынасын беретіні айќын. Топонимжасамда «кепеге ўќсас немесе кепе їйлер салынєан жер» маєыналарымен жер-су атын жасайды.
Кепе + сай (ґзен. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
172) «Кереге» зат есімі + зат есім
Кереге зат есімі «аєаштан тор кґзді етіп жасаєан киіз їйдіѕ жиналмалы ќабырєасы» (ЌТТС, 4т, 630) мəнін береді жəне «керегеге ўќсас
ќабырєалана біткен табиєи нысандарды» атауєа ќатысады. Жалпы
алєанда, киіз їйдіѕ ќўрылысын əлемніѕ жеті кереметініѕ бірі деп тануєа
тиіспіз.
Кереге + мола (бейіт. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Кереге + тас (жота. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Кереге + тас + бұлақ (бўлаќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Кереге + тас + сай (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кереге + шық (ќыстау. Ќостанай обл., Арќалыќ ќ.ə.)
173) «Кермен» зат есімі + зат есім
Кермен – кґне тїркі тілінде «ќала, ќамал» маєынасын беретін сґз
болєан (Аќкермен). Топонимжасамда «кґне ќала орнын немесе ќамалєа
ўќсас геонысанды» атап кґрсетеді.
Кермен + тас (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
174) «Керуен» зат есімі + зат есім
Керуен сґзі «алыс жерге жїк тасу немесе сауда жасап ќайтуєа
арналєан кґлік тізбегі» (ЌТТС, 4т, 641) маєынасын береді. «Керуенге
255

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

ўќсас тізбектелген табиєи нысандарды, кейде керуен жолы ґтетін белгінысандарды, керуен-сарайларды» атап кґрсетеді.
Керуен + көл (кґл. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Керуен + тау (тау. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
175) «Керіш» зат есімі +зат есім
Керіш зат есімі «топыраќ, ќўмы ќатып ќалєан жер ќыртысын жəне
олардыѕ тїрлі-тїсті болып келетін тїрлерін» атайтын ГТ болып табылады. Біріккен атау ќўрамында келгенде, «керішті жерде орналасќан таєы
бір нысанды» нўсќайды.
Керіш + құдық (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
176) «Кесе» зат есімі + зат есім
Кесе сґзі «фарфордан дґѕгелектеп істеген шыны, пиала» (ЌТТС, 4т,
648) маєынасын береді де, ауыспалы маєынада «кеседей єана ойпаѕ не
томпиєан табиєи нысанды» атауєа ќатысады.
Кесе + құм (тґбе. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
177) «Киік» зат есімі + зат есім
Киік сґзі «айыр тўяќты, ешкіге ўќсас, жабайы, таєы аѕныѕ»
(ЌТТС, 5т, 44) аты. «Киік мекендейтін табиєи нысандарды» атау їшін
топонимжасамєа ќатысады.
Киік + құдық (жайлау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Киік + мола (ќоныс. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
Киік + сай (ґзен. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Киік + сор (тўзды кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Киік + су (ќыстау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Киік + табан (ќоныс. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Киік + тау (тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Киік + төбе (тґбе. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Киік + ши (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
178) «Көбік» зат есімі + зат есім
Көбік зат есімі «сўйыќ зат ќайнаєанда, шайќалєанда кґпіріп бетіне
шыєатын жеѕіл нəрсе» (ЌТТС, 5т, 86) маєынасын береді. «Жаєасы аќ
кґбіктеніп жататын кґл, тоєанєа, кейде ґзенге» ќатысты гидронимдер
жасайды. Мўндай кґлдіѕ астынан əлдебір газ шыєып жатуы да мїмкін.
Кґбік + көл (кґл. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
179) «Көжек» зат есімі + зат есім
Көжек деп «ќоянныѕ баласын» атайтыны белгілі. Топонимжа256
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самда «ќояны (кґжегі) кґп жер немесе кґжектей єана шаєын нысан»
маєыналарында атаулар жасайды.
Кґжек + сор (ќоныс. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
180) «Көкпар» зат есімі + зат есім
Көкпар зат есімі «терісін шешпей сойып, басы мен ішек-ќарнын алєан
малды (кґбіне ешкі, лаќ) ат їстінде тартысатын ўлттыќ ойынныѕ» аты.
«Їнемі кґкпар тартылатын ыѕєайлы жер» маєынасында топоним жасайды.
Кґкпар + сай (ґзен. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Кґкпар + тас (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
181) «Көкпек» зат есімі + зат есім
Көкпек сґзі «шґлді жерде ґсетін ащы, ќатты шґптіѕ» (ЌТТС, 5т,
128) аты, лебеда шґбі. «Кґкпек шґбі мол ґсетін жер» мəнінде топоним
жасауєа ќатысады (Кґкпекті).
Кґкпек + дала (ќоныс. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Кґкпек + қолат (аѕєар. ШЌО, Абай ауд.)
Кґкпек +сай (ќоныс. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Кґкпек + тал (тґбешік. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Кґкпек + тас (тау. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
182) «Көл» зат есімі + зат есім
Көл сґзі «айналасы ќўрлыќпен тўйыќталєан, кґлемі əр тїрлі су
ќоймасы» маєынасымен географиялыќ терминге енеді. Біріккен атаудыѕ
алдыѕєы сыѕарында келіп, «кґлге айналєан, кґлдіѕ маѕайындаєы нысандарды» атауєа ќатысады.
Кґл + асу (кґл. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Кґл + ащы (кґл. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Кґл + бастау (жота. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Кґл + бұлақ (бўлаќ. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кґл + жарма (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Кґл + жиде (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Кґл + кент (е.м. ОЌО, Сайрам ауд.)
Кґл + кент + төбе (кґне ќала. ОЌО, Сайрам ауд.)
Кґл + қайнар (бўлаќ. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Кґл + қамыс (ќыстау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Кґл + қара (кґл. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кґл + қой (кґл. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Кґл + құдық (ќўдыќ. Атырау обл., Махамбет ауд.)
Кґл + сай (кґл. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Кґл + табан (ќоныс. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
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Кґл + терек (кґл. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
Кґл + тоған (е.м. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
Кґл + тұма (бўлаќ. Жамбыл обл.,Сарысу ауд.)
Кґл + шар (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Кґл + шу + ағаш (ќыстау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Мўндаєы Көлқара, Көлшар атауларыныѕ аныќтауыштары ґздері
аныќтайтын сґзден кейін тўрєандыќтан, кґне топонимдерге жатады.
Ґйткені тілдіѕ дамуында ондай ќўбылыс болєан (М.: Қаракөл – Көлқара,
моѕє. Шар (Сары) көл – Көлшар (сары), парсы. Шар (тґртбўрыш) кґл т.б.).
Топонимжасамда атаулардыѕ ќайталануынан ќашу маќсатында, бўл
əдіске баруєа да болады.
Тіркесті атау да жасалады:
Кґл Қарашоқы (тґбе. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
183) «Көмеш» зат есімі + зат есім
Көмеш зат есімі «кїлге кґміп пісірген нан, кґмбе» (ЌТТС, 5т, 159)
маєынасын береді де, «кґмеш нанєа ўќсас дґѕгелек келген дґѕес табиєи
нысанды немесе топыраќ, ќўмєа кґміле беретін нысанды» атауы мїмкін.
Кґмеш + бұлақ (е.м. ОЌО, Сайрам ауд.)
184) «Көң» зат есімі + зат есім
Көң сґзініѕ негізгі маєынасы «ќордаланып ќалыѕдаєан мал ќиы» болєанмен, топонимжасамєа осы маєынаєа тікелей байланысты «ќалып ќойєан
ќоныс, мекен, жўрт» ауыспалы маєынасы ќатысады (М.: Нартай кґѕі).
Кґѕ + қаша (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Кґѕ + сары (ќыстау. ШЌО, Жарма ауд.)
Кґѕ + сүлік (жўрт. Ќостанай обл., Федоров ауд.)
Кґѕ + ши (ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
185) «Көпір» зат есімі + зат есім
Көпір зат есімі «əр тїрлі кедергілерден (ґзен, сай, жал т.б.) ґту їшін
арнайы салынєан ґткел» (ЌТТС, 5т, 186) маєынасымен-аќ топонимжасамда ерекше белгі бола алады. Ерекше белгі болса, сґз жоќ атау жасауєа
ќатысып, «кґпірі бар нысандарды» айєаќтайды.
Кґпір + тас + су (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
«Кґпір болатын тасы бар су» маєынасындаєы атау.
186) «Көрші» зат есімі + зат есім
Көрші зат есімі «їйлері ќатар, ќоѕсы, есіктес тўратын адам»
маєынасын береді де, топонимжасамда «екі немесе бірнеше нысанныѕ
бір-біріне жаќын, ќатар тўруын» атап кґрсетеді.
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Кґрші + қан + тұз (тўзды кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
Бўл атау Көрші Қантұз тіркесінде ќўрылуы да мїмкін. «Кґрші ќан
тїстес ќызыл тўз» маєынасын береді.
187) «Көш» зат есімі + зат есім
Көш сґзі «їй-ішін, дїние-мїлкін кїш кґлігіне тиеп, малын алдына салып, ќоныс аударєан бір не бірнеше ауылдыѕ тізбегі, керуені»
маєынасымен кґшпелі ќазаќ ґмірінде ерекше маѕызєа ие болєан. Жер-су
атын жасауєа «кґш жолындаєы аялдама жер, не белгі нысандарды» атау
арќылы ќатысады.
Кґш + бас (бейіт. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кґш +қорған (е.м. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
188) «Күзек» зат есімі + зат есім
Күзек зат есімі «кїздігїні ќой ќырќып, жылќы кїзейтін мезгіл»
маєынасынан «кїздік кїзем алатын жер, кїзеу» маєынасын тудыру
арќылы жер-су атын жасауєа ќатысады (М.: Ауыл кїзекке кґшті).
Кїзек + құдық (ќоныс. СЌО, Тайынша ауд.)
Кїзек + сай (е.м. СЌО, Уəлиханов ауд.)
189) «Күзеу» зат есімі + зат есім
Күзеу зат есімі «жазєы жайлаудан ќайтќан елдіѕ кїз кезінде отыратын мекені» (АТС, 1968, 337). Осы мəнде жер-су атын жасауєа ќатысады
(«Ыќтырмамен кїзеуде отырар бай» Абай).
Кїзеу + сай (ґзен. СЌО, Уəлиханов ауд.)
190) «Күйе» зат есімі + зат есім
Күйе зат есімі «жанєан оттыѕ маѕайындаєы заттарєа жўќтыратын
ќараєўрым даєы» (ЌТТС, 5т, 275) маєынасын береді де, «оттан, ґрттен
ќалєан кїйелі табиєи нысанды» атау арќылы топонимдер тудырады.
Кїйе + тас (тау. Алматы обл., Ескелді ауд.)
191) «Күйме» зат есімі + зат есім
Күйме сґзі «їстін, жан-жаєын былєарымен, жібекпен ќаптап
ќоршаєан, сəнді жеѕіл арбаныѕ» (ЌТТС, 5т, 282) аты. Топонимжасамда
тек «пішін ўќсастыєы арќылы жəне кїйме жолына байланысты» атаулар
жасай алады.
Кїйме + тас (тау. ШЌО, Абай ауд.)
192) «Күл» зат есімі + зат есім
Күл сґзі «отын тїгел жанып біткеннен кейінгі ќалдыќ» (ЌТТС, 5т,
289) маєынасында ќолданылады. Жер-су атын жасауєа «ґрттен ќалєан
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кїлді жер немесе кїл-топыраќ їйілген ескі жўрт» маєыналарында ќатыса
алады. Кґне тїркі. күл «бас ќолбасшы» лауазым аты да топоним жасауєа
тартылуы мїмкін (Кїлтегін, Кїлішор т.б.)
Кїл + төбе (кґне ќала. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
Кїл + шоқай (е.м. Ќостанай обл., Меѕдіќара ауд.)
193) «Күмбез» зат есімі + зат есім
Күмбез сґзі «мешіт, мола, сарай ќўрылыстарыныѕ доєалдана біткен
тґбесін» атайды. «Кїмбезді ќўрылысы бар жерді, не кїмбезге ўќсас тґбе,
шоќыларды» атап кґрсету арќылы топонимдер жасайды.
Кїмбез + бейіт (бейіт. Алматы обл., Алакґл ауд.)
194) «Күміс» зат есімі + зат есім
Күміс зат есімі «сапа жаєынан ќўнды аќ тїсті ќымбат металдыѕ
химиялыќ элементтіѕ» аты (ЌТТС, 5т, 309). Топонимжасамда «кїміске
ўќсас жарќыраєан табиєи нысанды (Кїміскґл) жəне кїміс ґндірілетін
жерді» атап кґрсетеді.
Кїміс + бұлақ (ќыстау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Кїміс + көл (ќоныс. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Кїміс + қазық (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Кїміс + құдық (е.м. Ќараєанды обл., бўќар Жырау ауд.)
195) «Күн» зат есімі + зат есім
Күн сґзініѕ негізгі маєынасы «əлемге жарыќ, ќызу беретін планета»
екені əйгілі (ЌТТС, 5т, 311). Топонимжасамєа осы мəнде ќатысып, «кїн
мол тїсетін, ашыќ жердегі табиєи нысандарды» атап кґрсетеді.
Кїн + батыс (е.м. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Кїн + жар (жўрт. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Кїн + күзен (ќоныс. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Кїн + тоғай (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кїн + шағыр (тж. бекеті. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
Кїн + шуақ (ќыстау. ШЌО, Абай ауд.)
196) «Күнгей» зат есімі + зат есім
Күнгей сґзі «кїнніѕ шуаєы мол тїсетін жер» маєынасындаєы ГТ болып табылады. Топонимжасамда «тау, тґбеніѕ оѕтїстік жаєы» мəніндегі
атаулар ќалыптастырады.
Кїнгей + байыр (ќыстау. Ќараєанды обл., Ќаражал ќ.ə.)
Кїнгей + сай (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Кїнгей + сандық (асу. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Мўндаєы байыр сыѕары кґне тїркі. «тґбе, дґѕ, биіктік» маєынасын
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береді [46;64]. Күнгей географиялыќ термині теріскей сґзіне антоним
ретінде тіркесті атаулар да жасай алады.
Кїнгей Бөкенбай (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
Кїнгей Қаратау (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
197) «Күріш» зат есімі + зат есім
Күріш зат есімі «жылылыќты сїйетін, суда ґсетін дəнді даќылдыѕ»
аты, фитоним (ЌТТС, 5т, 379). Топонимжасамда тиісінше, «кїріш даќылы
ґсетін жердіѕ» аты бола алады.
Кїріш + дала (е.м. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
198) «Күшік» зат есімі + зат есім
Күшік зат есімі «иттіѕ жəне ит тўќымдас жыртќыш аѕдардыѕ
баласыныѕ» аты, зооним (ЌТТС, 5т, 391). Жер-су атын ќалыптастыруда
«їлкен нысанныѕ ќасындаєы кіші, шаєын табиєи нысанды кїшікке
теѕеп» атайды.
Кїшік + жал (ќўм ќырќалары. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Кїшік + көл (кґл. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
Кїшік + там + бұлақ (бўлаќ Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
199) «Кіндік» зат есімі + зат есім
Топонимжасамєа кіндік сґзініѕ негізгі маєынасы емес, басќа екі
маєынасы ќатысады: 1) «ќарынныѕ орта тўсындаєы шўќыр жер, кесілген
кіндіктіѕ орны» (ЌТТС, 5т, 407); 2) «орталыќ». Бірінші маєына бойынша, «їлкен нысанныѕ орта тўсына орналасќан екінші бір кіші нысан»
маєынасында топоним жасалса, соѕєы маєына бойынша, «бірнеше
нысанныѕ ортасына орналасќан нысан» мəніндегі атаулар жасалады.
Кіндік + бұлақ (бўлаќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Кіндік + көл (кґл. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Кіндік + қарағай (е.м. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Кіндік + құдық (кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Кіндік + сай (жўрт. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Кіндік + тас (таулар. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Кіндік + төбе (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Берілген їлгілерден кґбінесе бірінші маєынаєа сəйкес атаулар жасалатыны байќалады. Мəселен, Кіндіккґл гидронимі «ортасында су бетіне
шыєып тўрєан тасы, не аралы бар кґл» мəнін беретіні аныќ.
Ескерту: Келтірілген їлгілер ќатарынан біз Көтбас (тау. Алматы обл.,
Алакґл ауд.), Көтүлдірік (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.), Көтенасу
(асу. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.), Көтентас (тас. ШЌО, Катонќараєай
ауд.) секілді топонимдерді алып тастадыќ. Ґйткені жер-су атын жасауєа
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ќазаќтыѕ анайы сґздерінен басќа сґздері де жеткілікті жəне халыќтыѕ
санасы, эстетикасы ґскен заманда мўндай атаулар їлгі болуєа жарамайды. Қасиетті жер-суға дөрекі атау беруге болмайды.
200) «Қабақ» зат есімі + зат есім
Қабақ сґзініѕ тура маєынасы «ќас пен кґздіѕ арасы» болса, ауыспалы маєынасы «жар мен сайдыѕ, не жыраныѕ їстіѕгі жиегіне жаќын
жері» (ЌТТС, 5т, 454) екені əйгілі. Жер-су атын жасауєа осы ауыспалы
маєынасы ќатысып, ГТ дəрежесіне жеткен.
Ќабаќ + көл (кґл. СЌО, Айыртау ауд.)
201) «Қабан» зат есімі + зат есім
Қабан зат есімі «жабайы шошќаныѕ еркегі» маєынасын бергенімен,
кейде жалпы «жабайы шошќа» мəнінде де ќолданыла береді (М.: Ќабан
шошќа «жабайы шошќа»). Жер-су атыныѕ біршама мол кездесуі бўл
аѕныѕ ќазаќ аѕшылыќ ґмірінде елеулі орын алєанын кґрсетеді.
Ќабан + ақ +ши (ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќабан + асу (Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќабан + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќабан + көл (ќыстау. Ќостанай обл., Арќалыќ ќ.ə.)
Ќабан + құдық (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Ќабан + құлақ (тау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Ќабан + сай (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќабан + тақыр (тўзды кґл. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
Ќабан + шат (ґзен. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Мўндаєы Қабанқұлақ «ќабанныѕ ќўлаєына ўќсас шоќылары бар
тау» мəнінде тўр. Ендеше қабан сґзі «жабайы шошќасы бар, мол жер»
маєынасымен єана емес, пішін ўќсастыєы бойынша да топонимдер жасайды екен.
202) «Қабылан» зат есімі + зат есім
Қабылан сґзі «мысыќ тўќымдас тїсі теѕге шўбар, сїтќоректі
жыртќыш аѕныѕ» (ЌТТС, 5т, 462) аты, зооним. «Ќабылан мекендеген
жер» маєынасында топоним жасауєа ќатысады.
Ќабылан + қыр (їстірт. Маѕєыстау обл., Їстірт маѕы).
203) «Қабырға» зат есімі + зат есім
Қабырға сґзініѕ негізгі маєынасы «адамныѕ кеуде сїйектері»
болєанмен, жер-су атын жасауєа оныѕ «бір заттыѕ ќапталы, ќанаты»
тїріндегі ауыспалы маєынасы ќатысады: «ќабырєаєа ўќсас жаєалай
орналасќан табиєи нысанды» атайды.
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Ќабырєа + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Ќаражал ќ.ə.)
Ќабырєа + тал (арна. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Ќабырєа + тау (ќоныс. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
204) «Қаз» зат есімі + зат есім
Қаз зат есімі «суда жаќсы жїзетін, мойны ўзын, жабайы жəне їй
ќўсыныѕ аты» (ЌТТС, 5т, 493). Топонимжасамда «ќаз ќонатын кґл,
сулардыѕ» атын жасауєа араласады.
Ќаз + бұрық (кґл. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
«Ќазы бар бўрылєан (бґгелген) кґл» мəнін береді.
205) «Қазақ» зат есімі + зат есім
Қазақ сґзі «Ќазаќстан Республикасыныѕ жергілікті халќы, негізгі
тўрєыны; ўлт» мəніндегі этноним болып табылады. Топонимжасамда «ќазаќ халќыныѕ тіршілігіне байланысты нысандарды» атауєа
ќатысады.
Ќазаќ + ай (е.м. аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Ќазаќ + дихан (е.м. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Ќазаќ + жол (ат жолы. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќазаќ + сай (ґзен. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
206) «Қазан» зат есімі + зат есім
Қазан сґзініѕ негізгі маєынасы «тамаќ пісіруге арналып, шойыннан я мыстан жасалєан ыдыс» (ЌТТС, 5т, 500) болса, топоним жасауєа
«ќазанєа ўќсас шўѕќыр, ойпаѕ жер; судыѕ балыќ кґп жїретін тереѕ
тўсы» маєыналары ќатыса алады. Кейде қазан сґзі тура маєынасымен де
атау ќўрамына енеді (М.: Қазансынған, Қазанқалған т.б.).
Ќазан + дабан (асу. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Ќазан + көл (кґл. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Ќазан + құдық (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ќазан + сай (жўрт. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќазан + су (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Ќазан + тоғай (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Ќазан + шат (тау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Ќазан + шұңқыр (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
Мўндаєы дабан сыѕары моѕє. даваа «мойнаќ; асу; белес» сґзінен
шыєады.
207) «Қазына» зат есімі + зат есім
Қазына сґзі «дїние-мїлік, баєалы заттар» маєынасымен ќоса, «ґкімет,
мемлекет, ќоєам» мəнінде де ќолданылып келеді. (ЌТТС,5т,517) Мысалы:
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Ќазынаныѕ мїлкі «ќоєамныѕ, ґкіметтіѕ мїлкі». Топонимжасамда осы екі
маєынада да атаулар жасауєа ќатысуы мїмкін жəне «жер ќойнауындаєы
ќазба байлыќ, кен, руда», «жерге жасырып кґмген баєалы заттар» сияќты
жанама мəндерде топонимдер жасай алады.
Ќазына + құдық (ќўдыќ, Алматы облысы, Талєар аудан)
208) «Қайшы» зат есімі+зат есім
Қайшы сґзі «əр тїрлі нəрселерді кесу, ќию їшін жїздерін ќарамаќарсы бекіткен металл ќўралдыѕ» аты жəне ќайшыныѕ, жїздеріне ўќсас
«ќарама-ќарсы, кераєар» зат, ўєымдарды да атайды. (ЌТТС,5т,545). Топонимжасамда «сырт пішіні ќайшыєа ўќсас немесе бір-біріне ќиєаш,
ќайшы келіп жататын геонысандарды атауєа» ќатысады.
Ќайшы + бұлақ (бўлаќ, ШЌО, Катонќараєай ауданы)
209) «Қайың» зат есімі + зат есім
Қайың сґзі «аќ ќабыќты, жїрекше жапыраќты, бойлап ґсетін аєаштыѕ»
аты (ЌТТС, 5т, 550). Кеѕ тараєан фитоним. Ґсімталдыєы арќасында кеѕ
тараєан ґсімдік болєандыќтан, топонимжасамда белсенді ќолданылады.
(Қайыңды, Топқайың, Қайыңсай т.б.) Барлыќ атауєа уəж болатын белгі –
сол жерде «ќайыѕ аєашыныѕ ґсіп тўруы».
Ќайыѕ + бұлақ (ґзен, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
Ќайыѕ + сай (сай, Аќмола облысы, Жарќайыѕ ауданы)
Ќайыѕ + үйез (жайлау, ШЌО, Кїршім ауданы)
Ќайыѕ + шат (ќоныс, Павлодар облысы, Шарбаќты ауданы).
210) «Қайыр» зат есімі + зат есім
Кґпмаєыналы қайыр сґзініѕ топонимжасамєа тікелей ќатысы бары
«ґзен-кґлдердіѕ, теѕіздердіѕ таяз жері, батпаќты, ќўмды жаєалауы»
маєынасы (ЌТТС, 5т, 552). Кґне тїркі тілінде жəне М. Ќашќари
сґздігінде ќайыр сґзі «ќўм» маєынасын беретінін кґреміз. [57,227] Мысалы: Қайырты «ќўмды». Қайыр сґзі топонимжасамда ґзара сабаќтас
«судыѕ саяз жері» жəне «ќўмды жер, ќўм» маєыналарымен атаулар жасай алады.
Ќайыр + құдық (ќўдыќ, ОЌО, Ордабасы ауданы).
211) «Қайыс» зат есімі + зат есім
«Арнайы ґѕделген мал терісінен тілініп алынып, ер-тўрман жəне
басќа тўрмыс заттарына ќолданылатын таспаны» қайыс деп атайтыны
мəлім. Топонимжасамєа ќатысы жоќ сияќты кґрінгенімен, бір єана їлгі
кездесіп отыр («шыєыры ќайыстан жасалєан ќўдыќ» маєынасында).
Ќайыс + құдық (жайлау, Аќтау облысы, Ойыл ауданы)
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212) «Қақ» зат есімі + зат есім
Қақ сґзініѕ кґптеген маєыналарынан жер-су атын жасауєа ќатысатыны –
«жауын-шашыннан соѕ таќыр жерге іркілген су» маєынасы (ЌТТС, 5т, 563).
Ќаќ + құдық (ќўдыќ, ОЌО, Шардара ауданы)
Ќаќ + сор (кґл, Аќмола облысы, Ерейментау ауданы)
Ќаќ + тұрақ (ќоныс, Павлодар облысы, Ертіс ауданы)
213) «Қақпа» зат есімі + зат есім
Қақпа сґзі «адам, кґлік, транспорт т.б. енетіндей етіп жасалєан їлкен
есіктіѕ» аты (ЌТТС, 5т, 567). Топонимжасамда «ќаќпаєа ўќсас, жол бойына жарыла орналасќан табиєи нысандарды» атауєа ќатысады.
Ќаќпа + тас (ауыл, Жамбыл облысы, Ќордай ауданы)
Ќаќпа + терек (ќыстау, Аќтау облысы, Мўєалжар ауданы)
214) «Қақпан» зат есімі + зат есім
Қақпан сґзі «аѕ аулау їшін темірден жасалєан, шаппалы ќўралдыѕ»
аты екенін жəне қапқан сґзінен метатеза əсерінен қақпан болып ґзгергенін
білеміз. Топонимжасамєа тек «бір нəрсені тўтып, ўстап ќалу» функциясы
арќылы єана ќатысуы мїмкін.
Ќаќпан+қызыл (ќыстау БЌО, Жаѕаќала ауданы)
Ќаќпан+сай (ќоныс, Аќмола облысы, Атбасар ауданы)
Ќаќпан+сор (е.м. ОЌО, Созаќ ауданы)
215) «Қал» зат есімі+зат есім
Қал сґзініѕ басќа маєынасы емес, «теріде болатын əр тїрлі даќ»
маєынасы єана жер-су атын жасауєа ќабілетті болып келеді. «Терідегі
ќалєа ўќсас жеке, жалєыз тўрєан геонысанды» атайды. Кейде «табиєи
нысанныѕ бойындаєы даќтардыѕ ќалєа ўќсатуы» мїмкін.
Ќал+көл (е.м. Аќтґбе облысы, Ќобда ауданы)
Ќал+төбе (ќўдыќ, Ќызылорда облысы, Ќазасы ауданы)
216) «Қала» зат есімі+зат есім
Қала сґзі иран тілінен еніп, «ірі елді мекенніѕ» жалпы атына айналды. Алайда жеке ќала аттарына қорған, орда, кент терминдері тəрізді
жиі тіркесе бермейді (Тасқала секілді бірен-саран ойконим бомаса). Топонимжасамда ќала сґзі тым белсенді емес, біраќ келешекте ќоданысын
кеѕейтуге болады.
Ќала+тұз (кґл. Павлодар облысы, Аќќу ауданы)
217) «Қалақ» зат есімі+зат есім
Қалақ сґзі əдеби тілде «кішкене кїрекше», «ескек», маєыналарын
берcе, шыєыс диалектіде «ќасыќ» мəнінде ќолданылады [156;401].
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Ќалай болса да олардыѕ бəріне ортаќ сема бар жəне ол сема – «бір жаєы
жалпаќтау, екінші жаєы ќолєа ўстайтындай етіп жасалєан зат» семасы.
Топонимжасамда «тўлєа-пішіні ќалаќќа ўќсас генонысандары» атауєа
ќатыса алады.
Ќалаќ+тас (ќыстау,Ќараєанды облысы, Ќарќаралы ауданы)
218) «Қалам» зат есімі+зат есім
Қалам сґзі «ќаламўш орнатып, сиямен жазатын ќўралдыѕ» аты
ретінде араб тілінен енген еді (ЌЌТС, 5т, 582). Кейін оєан ўќсату арќылы
«шаѕыраќ тесіктеріне кіргізетін уыќтыѕ сїйір ўшын» атай бастады. Топонимжасамда тек «сыртќы тўлєасыныѕ ўќсастыєы арќылы єана жер-су
аттарын жасауєа» араласуы мїмкін.
Ќалам + төбе (жўрт. ОЌО, Созаќ ауд.)
219) «Қалқа» зат есімі+ зат есім
Қалқа сґзініѕ негізгі маєынасы «пана, таса, ыќтасын» екені белгілі.
Осы мəнде (таса, ыќтырма жер) топонимжасамєа да ќатысады. Мəселен,
ќыпшаќ пен орыстыѕ біріккен ќолы моѕєол ќосындарымен алєаш Қалқа
деген жерде соєысќаны тарихтан мəлім.
Ќалќа+тас (ґзен, Жамбыл облысы, Ќордай ауданы)
220) «Қалмақ» зат есімі+зат есім
Қалмақ сґзі –этноним. Алтынорда мемлекеті ыдыраєан тўста,
Моѕєолияєа ќайтпай ќалып ќойєан моѕєол тілді тайпаларды «ќалмаќ»
деп атай бастаєан («ќалдыќ», «жўрнаќ» мəнінде ќолданылады). Ќазір Ресей ќўрамындаєы Калмыкия тўрєындарыныѕ аты ретінде саќталып отыр.
Ќазаќ топожїйесінде қалмақ сґзініѕ кездесуін екі кґшпелі этностыѕ
кґрші іргелі елдердіѕ айдап салу саясатыныѕ əсерімен жїз жылдай жауласып ґтуінен кґруге болады.
Ќалмаќ+емел (жота. ШО, Аягґз ауданы)
Ќалмаќ+көл (кґл, Аќмола облысы, Жаќсы аудан)
Ќалмаќ +сай (шатќал Алматы облысы, Кербўлаќ ауданы)
Ќалмаќ+шабын (е.м. БЌО, Тасќала ауданы)
221) «Қалпақ» зат есімі + зат есім
Қалпақ сґзі «кїнќаєары дґѕгелене біткен жеѕіл баскиімніѕ» аты. Топонимжасамда «сырт пішіні ќалпаќќа ўќсас табиєи нысандарды» атауєа
ќатысады. Тіл тарихы тўрєысынан алєанда, кґне тїркі ғұлпақ «айдар,
кекіл» сґзінен шыєуы да єажап емес.
Ќалпаќ+құдық (ќўдыќ, Жамбыл облысы, Мойынќўм ауданы)
Ќалпаќ+сай (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауданы)
Ќалпаќ+тас (тау. Павлодар облысы, Баянауыл ауданы)
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222) «Қалып» зат есімі+зат есім
Қалып сґзі «аяќкиім, кірпіш таєы басќа заттардыѕ формасын келтіруге
арналєан арнайы ќўралдыѕ» аты. Тїбі араб тілінен енген сґз (єəлəб).
Топонимжасамда «əлдебір заттыѕ ќалыбына ўќсас табиєи нысандарєа»
ќаратып айтылуы мїмкін. Ертеректе кеѕ тараєан ќалып, əрине, аяќкиім
ќалыптары (їлгілері) болып табылады.
Ќалып+тас (тау. Аќмола облысы, Жамбыл ауданы).
223) «Қамқа» зат есімі+зат есім
Қамқа сґзініѕ екі маєынасы бар: 1) Иран тілінен енген қамқа сґзі «алтын яки кїміс зерлі жіптен тоќылєан жібек матаныѕ» аты. 2) «Ќара тїсті
терісі ќымбат су аѕыныѕ (ќаманыѕ)» аты болады. (ЌЌТС, 5т, 612). Топонимжасамда екінші маєынасыныѕ ќатысу мїмкіндігі мол екенін байќау
ќиын емес. Оныѕ їстіне су аѕыныѕ аты «ќамќа тон» киім атауында да
саќталєан. «Ќамќа аѕы мекендейтін жер» мəнінде жер-су атын жасауы
əбден ыќтимал.
Ќамќа+көл (ќоныс.СЌО, Уəлиханов ауданы.)
224) «Қамыс» зат есімі+зат есім
Қамыс сґзі «ґзен, кґл жаєалауларында, сазды жерлерде ґсетін ќияќ
жапыраќты, кґпжылдыќ ґсімдіктіѕ» аты, фитоним (ЌТТС, 5т, 621). Топонимжасамда «ќамыс ґсімдігі бар, мол» маєыналарында атаулар жасауєа
белсенді ќатысады: Қамысты, Жалқамыс, Қамыскөл т. б.
Ќамыс+бұлақ (бўлаќ, Ќызылорда облысы, Сырдария ауданы)
Ќамыс+кґл (кґл, Аќмола облысы, Еѕбекшілер ауданы)
Ќамыс+қала (е.м. Алматы облысы, Алакґл ауданы )
Ќамыс+қара (ќыстау, Аќтґбе облысы, Байєашкі ауданы)
Ќамыс+құдық (ќыстау, БЌО, Ќазталов ауданы)
Ќамыс+мола (ґзен, Алматы облысы, Аќсу ауданы)
Ќамыс+сай (кґл, Павлодар облысы, Ертіс ауданы)
Ќамыс+сор (ќыстау, Аќтґбе облысы, Əйтеке би ауданы)
Ќамыс+шыңырау (ќўдыќ, Маѕєыстау облысы, Бейнеу ауданы).
225) «Қан» зат есімі+зат есім
Қан сґзі «дененіѕ барлыќ клеткаларына ќорек беріп тўратын тамырларды ќуалап аєатын ќызыл сўйыќ заттыѕ» аты (ЌТТС, 5т, 623). Топонимжасамда қан сґзініѕ екі семасы ўќсату жолымен атаулар жасауєа
ќатысады: 1) Ќанныѕ ќызыл тїсіне ўќсату басым болып келеді. Кейде
қан сґзі қызыл сын есімініѕ орнына жїретіндей əсер ќалдырады; 2)
Ќан тамырларына ўќсас салаларєа бґлінген геонысандарды атайды
(Қансалаадыр т.б.). Сонымен бірге хан лауазым атауыныѕ фонетикалыќ
нўсќасы қан сґзі ќатысуы мїмкін екенін жоќќа шыєармаймыз.
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Ќан+адыр (ќоныс, Аќмола облысы, аршалы ауданы) .
Ќан+дарақ (таулы жота, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
Ќан+көл (кґл, БЌО, Теректі ауданы)
Ќан+қарасу (ґзен, Ќараєанды облысы, Нўра ауданы)
Ќан+құдық (жўрт, Аќтґбе облысы, Ќобда ауданы)
Ќан+құм (ќоныс, Маѕєыстау облысы, Маѕєыстау ауданы)
Ќан+сала +адыр (таулар, Павлодар облысы, Екібастўз ауданы)
Ќан+сор (кґл, Ќостанай облысы, Ќарабалыќ ауданы)
Ќан+төрткіл (тау, Аќтґбе облысы, Байєаныш ауданы)
Ќосымша: Ќызыл тїсті қандық ґсімдігініѕ аты да топоним тудыруєа
ќатыса алады.
Ќандыќ+құдық (ќыстау, Аќтґбе облысы, Шалќар ауданы)
226) «Қанжыға» зат есімі+зат есім
Қанжыға сґзі «бір нəрсе байлау їшін ердіѕ алдыѕєы, артќы
ќапталдарынан тесіп ґткізілген жіѕішке ќайыстыѕ» аты екені мəлім
(ЌТТС, 6т,8). Топонимжасамда «бір табиєи нысанєа ќапталдас
(ќанжыєалас) орналасќан екінші нысанды» атап кґрсетеді.
Ќанжыєа+бұлақ (бўлаќ, Алматы облысы, Сарќант ауданы).
227) «Ќант» зат есімі+зат есім
Қант зат есімі «ќант ќызылшасы мен борыќ ќамыстан жасалатын
аќ тїсті кристалды тəтті заттыѕ» аты (ЌТТС, 6т, 11). Топонимжасамда
кент «ќала» терминініѕ жуандауымен пайда болмаса (Самарқант <
Самаркент), сирек кездеседі. Келешекте ќант ґндіретін жерлерге атау
ретінде ќолдануєа болады. Алайда ќант ќызылшасы ґндірілетін аймаќта
орналасќан Сарқант ойконимініѕ ќант сґзіне ќатысы жоќ. Оныѕ тарихи
аты Сарқан. Мўндаєы қан/кен «ґзен» маєыналы географиялыќ термин.
Ќант+төбе (тґбе, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы).
Атаудыѕ негізінде ертеректе жиі пайдаланєан ќырлы шаќпаќ ќантќа,
ўсаќ ќантќа ўќсату жатыр немесе кент «ќала, бекініс» сґзі жатуы мїмкін.
228) «Қар» зат есімі+зат есім
Қар сґзі «ќыста жапалаќтап жауатын тїсі аќ атмосфералыќ жауыншашынныѕ» аты (ЌТТС,6т,34). Топонимжасамда «ќар ќалыѕ тїсетін
немесе їрдесін алып ќалатын жерлерді» бґліп кґрсету маќсатында атау
жасауєа ќатысады.
Ќар+бекет (ќоныс,СЌО, Уəлиханов ауданы)
Ќар+бұлақ (ќыстау, Ќызылорда облысы, Ќазалы ауданы)
Ќар+қалқан (ќўдыќ, Жамбыл облысы, Мойынќўм ауданы)
Ќар+қыстау (ќоныс, Аќмола облысы, Еѕбекшілер ауданы)
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Ќар+тоғай (ќыстау, Ќостанай облысы, Арќалыќ)
Ќар+ши (жўрт, БЌО, Аќжайыќ ауданы)
229) «Ќараєай» зат есімі+зат есім
Қарағай сґзі –фитоним. «Тїзу, биік болып ґсетін ќылќан жапыраќты
аєаштыѕ» аты. Топонимжасамда «ќараєай ґсімдігініѕ бар, мол
екенін білдіру» арќылы кґптеген топонимдер тудырады: Қарағайлы,
Аманқарағай т. б.
Ќараєай+айрық (ґзен, ШЌО, Абай ауданы)
Ќараєай+ауыл (жўрт, ШЌО, Ўлан ауданы)
Ќараєай+жол (кґл, ШЌО, Аягґз)
Ќараєай+құдық (ќўдыќ, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
Ќараєай+сай (арна, Маѕєыстау облысы, Ќараќия ауданы)
230) «Қараған» зат есімі + зат есім
Қараған сґзі «кїй талєамайтын бўта тўќымдас ґсімдіктіѕ» аты, фитоним. «Ќараєан бўтасы бар, мол ґсетін жерлерді» таѕбалау арќылы топонимжасамєа белсене араласады: Бозқараған, Қарағансай, Қарағанды т.б.
Ќараєан + айрық (ґзен. ШЌО, Абай ауд.)
Ќараєан + ауыл (жўрт. ШЌО, Ўлан ауд.)
Ќараєан + жал (кґл. ШЌО, Аягґз ауд.)
Ќараєан + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ќараєан + сай (арна. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
231) «Қарауыл» зат есімі + зат есім
Қарауыл сґзініѕ негізгі маєынасы «бір нəрсені ќорєау, саќтау, кїзет»
маєынасы (ЌТТС,6т,86). Топонимжасамда «ќарауыл, кїзет, ќоюєа
ыѕєайлы жерлерді» атап кґрсетеді.
Ќарауыл+өзен (ґзен, ШЌО, Абай ауданы)
Ќарауыл+тау (тау, Аќмола облысы, Зеренді ауданы)
Ќарауыл+төбе (тау Аќмол облысы, Аќкґл ауданы)
Ќарауыл+шоқы (тау, Жамбыл облысы, Тўрар Рўсќўлов ауданы).
232) «Қарға» зат есімі+зат есім
Қарға сґзі –зооним. «Тамаќ талєамай, кґбінесе ґлексемен кїнелтетін
ќара тїсті ќўстыѕ» аты. «Ќарєа ќўсыныѕ мол шоєырланатын жерлерін»
таѕбалау арќылы топонимжасамєа белсенді ќатысады. Əсіресе Қарғалы
тўлєасындаєы топонимніѕ жиі кездесуі ќарєа ќўсыныѕ адамдар тўраєына
жаќын жїруінен жəне жылы жаќќа ўшып кетпей, ќысы-жазы кґз алдында жїретінен болса керек.
Ќарєа+сай (ґзен, СЌО, Айыртау ауданы).
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233) «Қарт» зат есімі+зат есім
Қарт сґзі «жасы ўлєайєан, ќартайєан адам» маєынасын береді
жəне «тозыѕќы, ескірген табиєи нысандарды ќартќа ўќсату арќылы»
топонимжасамєа араласа алады. Ал табиєи нысандардыѕ наќты жасын
аныќтау мїмкін емес екені мəлім.
Ќарт+көл (ґзен, Алматы облысы, Еѕбекшіќазаќ ауданы)
234) «Қарта» зат есімі + зат есім
Қарта сґзі «жылќыныѕ ќатпар-ќатпар майлы ішегі жəне содан жасалатын сыйлы таєам» (ЌТТС, 6т, 106) атауы екені белгілі. Топонимжасамда
«жылќыныѕ ќартасына ўќсас табиєи нысандарды» атауєа ќатысатынын
кґреміз.
Ќарта + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
235) «Қарын» зат есімі+зат есім.
Қарын сґзі «адамныѕ жан-жануарлардыѕ ас ќорытатын мїшесі,
асќазан» маєынасын береді. Ўќсату арќылы «дґѕгелене біткен ойпаѕ,
ќуыс жерлерді» атауєа ќатысады.
Ќарын+жарық (ойыс, Маѕєыстау облысы, Ќараќия ауданы)
Ќарын+ши (е.м. Ќараєанды облысы, Ќарќаралы ауданы)
236) «Ќасќыр» зат есімі+зат есім
Қасқыр сґзі «ит тўќымдас жыртќыш аѕ, бґрініѕ» аты, зооним.
Ќасќыр даланыѕ негізгі белгілерініѕ біріне жатады. Кґшпелі мал
шаруашылыєымен айналысќан ќазаќтар «ќасќыры бар, мол жерлерді»
ескерту ретінде таѕбалап отырєан: Қасқыршілік, Бөрілі.
Ќасќыр+бұлақ (бўлаќ, Атырау облысыЖылпай ауданы)
Ќасќыр+жол (жота, Маѕєыстау облысы, Маѕєыстау ауданы)
Ќасќыр+көл (кґл, СЌО, Мамлют ауданы)
Ќасќыр+құдық (бўлаќ, Аќмола облысы, Аршалы ауданы)
Ќасќыр+сай (ќыстау, ШЌО, Аягґз ауданы)
Ќасќыр+тау (ќыстау, БЌО, Ќаратґбе ауданы)
Ќасќыр+шілік (ќоныс, Аќмола облысы, Еѕбекшілер ауданы).
237) «Қатын» зат есімі+зат есім
Қатын сґзі «ерге тиген əйел» маєынасын береді. Ол сґздіѕ этомологиясында қат+ын «ќатылєан, ќосылєан» деген мəн жатќанын байќау
ќиын емес. Жер-су атын жасауєа қатын сґзініѕ «əйел» маєынасы емес,
оныѕ «бір табиєи нысанныѕ екінші нысанмен ќосылєанын» білдіретін
маєынасы ќатысады. Мысалы: Қатынсу «ќосылєан су».
Ќатын+адыр (тау, Аќтобе облысы, Хронтау ауданы)
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Ќатын+ащы (ґзен, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
Ќатын+көл (кґл, Ќараєанды облысы, Ќарќаралы ауданы)
Ќатын+көпір (е.м. ОЌО, Шымкентќ.ə.)
Ќатын+құдық (ќўдыќ, Ќызылорда облысы, Шиелі ауданы)
Ќатын+құм (ќўмды алќап, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
Ќатын+саз (ќоныс, Алматы облысы, Кебўлаќ ауданы)
Ќатын+су (ґзен, ШЌО, Ќатонќараєай ауданы)
Ќатын+шоқай (ќўм, Ќызылорда облысы, Шиелі ауданы).
238) «Қауға» зат есімі+зат есім
Қауға сґзі «малдыѕ терісінен не басќа заттардан жасалєан, ќўдыќтан
су алуєа арналєан шелектіѕ» аты. (ЌТТС,6т, 160). Топонимжасамда «сырт
пішіні ќауєаєа ўќсас табиєи нысанды» атауєа ќатысуы мїмкін. (Мысалы:
«Ќауєа бас ат» теѕеуі тəрізді).
Ќауєа+көл (кґл, Аќмола облысы, Ерейментау ауданы).
239) «Қия» зат есімі+зат есім
Қия зат есімі «таудыѕ, тґбеніѕ таєы басќа нысандардыѕ тік беті»
маєынасын береді жəне географиялыќ терминге жатады. Соєан байланысты «ќиялы жер» маєынасымен топонимжасауєа тікелей ќатыса береді.
Қиялы, Қарақия, Қиясай т.б.
Ќия+жол (тау, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
Ќия+көл (кґл, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы)
Ќия+сай (тґбе, Маѕєыстау облысы, Ќараќия ауданы)
Ќия+сай+ирек (жол. Маѕєыстау облысы, Ќараќия ауданы)
240) «Қобы» зат есімі+зат есім
Қобы зат есімі де – геотермин. «Іші кеѕ жайпаќ астау тəрізді ойпаѕ
жер; аѕєар» (ЌТТС, 6т, 237) маєынасын береді. Осы мəнде тікелей жер-су
аттарын жасауєа араласады: Қобылы, Тереңқобы, Қобыкөл т.б.
Ќобы+көл (ќоныс, Аќтґбе облысы, Шалќар ауданы)
241) «Қоға» зат есімі+зат есім
Қоға сґзі –фитоним: «Су жиегінде ґсетін, томаршаланып біткен тамыры бар жапыраќ сабаќты, бойшаѕ ґсімдіктіѕ» аты (ЌТТС, 6т, 240).
Топонимжасамда «ќоєа ґсімдігі бар, мол» маєынасында атаулар жасауєа
ќатысады: Қоғалы, Қарақоға, Қоғакөл таєы басќа.
Ќоєа+көл (кґл, Аќтґбе облысы, Ырєыз ауданы)
Ќоєа+өзен (сай, Аќмола облысы, Аќкґл ауданы)
Ќоєа+апан (жайлау, Павлодар облысы, Аќсу ќ.ə.)
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242) «Ќодыќ» зат есімі + зат есім
Қодық сґзі «ќўлан мен есек тґлініѕ» аты, зооним. Топонимжасамда
«ќодыќќа ўќсас шаєын геонысандарды» атайды.
Ќодыќ + шоқы (шоќы, Аќмола облысы, Аќкґл ауданы)
243) «Қожа» зат есімі+зат есім
Қожа сґзі –этноним. «Ќазаќ арасына ислам дінін тарату маќсатымен
келіп, біртіндеп сіѕісіп кеткен араб, иран нəсілді адамдарды» ќожалар
деп атаєан. Ќазір їш жїзге жатпайтын жеке ру дəрежесінде саќталып
отыр. Ќожаларды ислам дінініѕ ґкілдері ретінде сыйлаєан ќазаќтар олар
мекендеген жерлердіѕ атына қожа сґзін ќосып отырєан.
Ќожа+кент (е.м. Ќызылорда облысы, Жаѕаќорєан ауданы)
Ќожа+көл (кґл, Аќмола облысы, Егіндікґл ауданы)
Ќожа+қоңыр (батпаќ, СЌО, Жамбыл ауданы)
Ќожа+қорған (ќўдыќ, Маѕєыстау облысы, ќараќия ауданы)
Ќожа+қоңыр (батпаќ, СЌО, Жамбыл ауданы)
Ќожа+қорық (ќоныс, Павлодар блысы, Баянауыл ауданы)
Ќожа+құдық (ќўдыќ, Алматы облысы,алакґл ауданы)
Ќожа + құм + бет (бейіт. Маѕєыстау облысы, Маѕєыстау ауданы)
Ќожа + сай (е.м. Алт облысы, Мўєалжар ауданы)
Ќожа + тақыр (ќоныс. Ќызылорда облысы, Ќазалы ауданы)
Ќожа + тау (тау Ќар облысы, Нўра ауданы)
Ќожа + томар (ќоныс. Аќмола облысы, Жарќайыѕ ауданы)
244) «Қозы» зат есімі + зат есім
Қозы сґзі «ќойдыѕ алты айєа толмаєан тґлініѕ» аты, зооним. Топонимжасамда «ќозы малыныѕ əрекет шамасына ќатысты, тўлєасына сай
жер-су аттары» пайда болєан. Мысалы: Қозыбасы
Ќозы + ащы (ќўдыќ Маѕєыстау облысы, Ќараќия ауданы)
Ќозы + көш (ґзен Аќмола облысы, Целиноград ауданы)
245) «Қой» зат есімі + зат есім
Қой сґзі «кїйіс ќайтаратын, тыєыз жїнді, уаќ малдыѕ» аты, зооним.
Ќазаќќа жаќын тґрт тїліктіѕ бірі ќой даламыздыѕ негізгі белгілерініѕ
біріне жатады. «Ќой ґсіруге ќолайлы жер» маєынасында топонимжасамєа
ќатысып отырады.
Ќой + база (жайлау БЌО, Ќаратґбе ауданы)
Ќой + бас ( кґл, Аќмола облысы, Аршалы ауданы)
Ќой + көл (кґл, Алматы облысы, Балќаш ауданы)
Ќой + қара (тау, Атырау облысы, Жылыой ауданы)
Ќой + қора (ќўдыќ, Ќызылорда облысы, Шиелі ауданы)
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Ќой + сары (е.м. Атырау облысы, Жылыой ауданы)
Ќой + соғым (ґзен, Аќмола облысы, Аќкґл ауданы)
Ќой + су (ќўдыќ, Маѕєыстау облысы, Бейнеу ауданы)
Ќой + суат (жўрт, Аќмола облысы, Жарќайыѕ ауданы)
Ќой + тас (жота, Аќмола облысы, Ерейментау ауданы)
Ќой + тоған (ќоныс, Ќараєанды облысы, Шет ауданы)
Ќой + төбе (ќоныс, Аќмола облысы, Целиноград ауданы)
Ќой + тұяқ (ќыстау, ШЌО, Тарбаєатай ауданы)
Ќой + түбек (жўрт, ШЌО, Кїршім ауданы)
Ќой + үйез (тау, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
Ќой + шеген (жайлау, БЌО, Теректі ауданы)
Ќой + шоқы (шоќы, Ќараєанды облысы, Жаѕаарќа ауданы)
Ќой + шілік (ґзен, ШЌО, Кїршім ауданы)
246) «Ќойын» зат есімі + зат есім
Қойын сґзі «киімніѕ алдыѕєы ішкі жаєы» маєынасын бергенмен, ауыспалы мəнде «жер бедеріндегі ќалтарыс, ќойнауды» (ЌТТС, 6т, 270)
білдіреді. Дəл осы екінші мəнде географиялыќ терминге айналып, жер-су
аттарын жасауєа ќатысады: Аққойын, Қойынсай, т.б.
Ќойын + сай (ґзен Алматы облысы, Еѕбекшіќазаќ ауданы)
247) «Қол» зат есімі + зат есім
Қол зат есімі «адамныѕ бір нəрсені ўстайтын, жўмыс істейтін дене
мїшесініѕ» аты (ЌТТС, 6т, 279). Топонимжасамда «адам ќолымен
жасалєан затќа, ќолсозым жаќын жердегі табиєи нысанєа» байланысты
атаулар жасауєа ќатыса алады.
Моѕєолдыѕ гол «ґзен» сґзінен ќалыптасуы да мїмкін: Нарынќол <
Нарийнгол «жіѕішке ґзен».
Ќол + ағаш (ќоныс Павлодар облысы, Аќќу ауданы)
Ќол + бала + ой (ќўдыќ. Маѕєыстау облысы, Ќараќия ауданы)
Ќол + бастау (ќыстау, ОЌО, Тґле би ауданы)
Ќол + жұмыр (шоќы. Аќмола облысы, Аршалы ауданы)
Ќол + текше (ќоныс. Алматы облысы, Панфилов ауданы)
Ќол + төбе (оба. Алматы облысы, Кербўлаќ ауданы)
Ќол + арық (е.м. Ќызылорда облысы, Ќазалы ауданы)
248) «Қолтық» зат есімі + зат есім
Қолтық анатомиялыќ термині «адамныѕ, жануарлардыѕ иыќ иінініѕ
ішкі жаєы» маєынасымен ќоса, «су мен ќўрлыќтыѕ тўйыќ ќуысы;
ќойнау» мəнінде географиялыќ термин де жасайды. Географиялыќ терминге айналєан соѕ, міндетті тїрде жер су атын жасауєа ќатысады.
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Ќолтыќ + бастау (тау. Алматы облысы, Райымбек ауданы)
Ќолтыќ + құдық (ќўдыќ, Маѕєыстау блысы, Маѕєыстау ауданы)
249) «Қонақ» зат есімі + зат есім
Қонақ сґзі «жолаушылап немесе арнайы шаќыру арќылы їйге келген
адам» маєынасын білдіреді. Топонимжасамда «ќонаќтап, тїнеп кететін
жер» маєынасында, кейде «ќонаќ атты шґптесін ґсімдік мол ґсетін жер»
маєынасында атаулар жасауєа ќатыса алады.
Ќонаќ + ой (ќыстау, Атырау облысы, Махамбет ауданы)
Ќонаќ + сор (кґл, Ќостанай облысы, Ќамысты ауданы)
Ќонаќ + там (зират, Аќтау облысы, Мўєалжар ауданы)
250) «Қоныс» зат есімі + зат есім
Қоныс зат есімі «малды ауылдыѕ жылда ќонып жїрген жері»
маєынасынан «елді мекен», «ата ќоныс» семаларына дейін дамыєан.
Осы мəндерден айнымай топонимжасамєа ќатысып, жер-су аттарын тудырады.
Ќоныс + адыр (жота, Аќмола облысы, Астрахан ауданы)
Ќоныс + көл (кґл, СЌО, Жамбыл ауданы)
Ќоныс + сай (е.м. БЌО, Теректі ауданы)
Ќоныс + тоған (ќоныс, СЌО, Есіл ауданы)
Ќоныс + төбе (тґбе, Ќызылорда облысы, Сырдария ауданы)
Ќоныс + шағала (ґзен, БЌО, Сырым ауданы)
251) «Қоң» зат есімі + зат есім
Қоң сґзі «малдыѕ сауыры, сауыр еті» (ЌТТС, 6т, 323) маєынасынан
«малдыѕ кїйі, семіздігі» семасына ауысќан. Ґйткені малдыѕ семіздігін
ќоѕ етіне ќарап баєалауєа болады. Топонимжасамда «табиєи нысанныѕ
сауыр тўсын белгілеуі немесе ќўнарлы, ќоѕды жерді атап кґрсетуі»
мїмкін.
Ќоѕ + жай (жайлау, ШЌО, Катонќараєай ауданы)
Ќоѕ + жар (айрыќ, Аќтау облысы, Мўєалжар ауданы)
Ќоѕ + құдық (ќўдыќ, Маѕєыстау облысы, Маѕєыстау ауданы)
Ќоѕ + сар (тау, ШЌО, Жарма ауданы)
252) «Қоңырау» зат есімі + зат есім
Қоңырау сґзі «мыстан конус тəрізді етіп жасаєан, ішінде тербелмелі
тілі бар, сол арќылы дыбыс шыєаратын ќўралдыѕ» аты. Тїбі ќаѕєырќоѕєыр тўлєасындаєы еліктеуіш сґзден шыєады: ќоѕєырлау-ќоѕырау.
Топонимжасамда «сырт пішіні ќоѕырауєа ўќсас, не əлдебір дыбыс
шыєарып тўратын табиєи нысандарєа» атау болады. Мəселен, Зайсан
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кґлін моѕєолдар жаєасын соєып жататын толќын їніне байланысты Хонхотты нор «Ќоѕыраулы кґл» деп атаєаны тарихтан мəлім.
Ќоѕырау + кґл (сор, Павлодар облысы, Ертіс ауданы)
253) «Қопа» зат есімі + зат есім
Қопа сґзі «ќураєан шґптер шіріндісіне аралас ќоєа, ќамыс, ќўраќ ґскен
ќорысты жердіѕ» аты (ЌТТС, 6т, 333). Қопа сґзі географиялыќ термин
болєандыќтан, осы маєынасымен тікелей топонимжасамєа ќатыса алады.
Ќопа + бұлақ (ґзен, Алматы облысы, Кербўлаќ ауданы)
Ќопа + сор (кґл, Аќмола облысы, Зеренді ауданы)
Ќопа + тоғай (е.м. Аќтау облысы, Шалќар ауданы)
254) «Қор» зат есімі + зат есім
Кґпмаєыналы қор сґзініѕ жер-су атын жасауєа ќабілеттісі «бір
нəрсеніѕ мол болып жиналуы; ќорлануы» маєынасы. «Табиєи нысанныѕ
мол жиналуын, жиналудан пайда болуын» білдіреді.
Ќор + жар (ґзен, Ќараєанды облысы, Шет ауданы)
Ќор + құдық (ќўдыќ, Жамбыл облысы, Мойынќўм ауданы)
Ќор + көл (кґл, Маѕєыстау облысы, Бейнеу ауданы)
255) «Қорған» зат есімі + зат есім
Қорған сґзі – ойконимдік термин. «Бір нəрсені айнала соќќан ќоршау,
дуал, биік ќабырєа» (ЌТТС, 6т, 343) маєынасын береді. Ертеректе «ќала»
мəнінде де ќолданылєан. Топонимжасамда «ќолдан соќќан ќорєаннан
басќа табиєи нысанныѕ ќорєанєа ўќсас тўлєасын» да атап кґрсетеді.
Ќорєан + көл (кґл, Ќараєанды облысы, Бўќар Жырау ауданы)
Ќорєан + құм (ќўмдар, Алматы облысы, Жамбыл ауданы)
Ќорєан + тұз (сор, Аќтґбе облысы, Шалќар ауданы)
256) «Қоржын» зат есімі + зат есім
Қоржын сґзі «əр тїрлі нəрсе салуєа арналєан, жїннен тоќылєан екі
басты ќаптыѕ» аты. Топонимжасамда «тўлєасы ќоржынєа ўќсап екіге
бґлінген табиєи нысандарды» атауєа себепші болады.
Ќоржын + көл (кґл, Аќмола облысы, Аќкґл ауданы)
Ќоржын + қақ (бейіт, Ќараєанды облысы, Жаѕаарќа ауданы)
Ќоржын + қара + су (кґл, Аќмола облысы, Аршалы ауданы)
Ќоржын + қожа (кґл, Ќостанай облысы, Ќамысты ауданы)
Ќоржын + сай (жўрт, БЌО, Сырым ауданы)
Ќоржын + там (ескерткіш, Ќостанай облысы, Амангелді ауданы)
Ќоржын + төбе (тїбек, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
Ќоржын + түбек (тїбек, Жамбыл облысы, Мойынќўм ауданы)
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257) «Қорық» зат есімі + зат есім
Қорық сґзініѕ əуелгі маєынасы «мал жайылымын ќору» да, одан
туындаєан «сирек кездесетін аѕ-ќўс, ґсімдіктерді ќору» да жер-су аттарын жасауєа тікелей ќатынаса алады. Ќазіргі кезде елімізде мемлекеттік
ќорыќ, ўлттыќ табиєи парктер ўйымдастырылєаны белгілі.
Ќорыќ Шар (е.м. ШЌО, Жарма ауданы)
258) «Қорым» зат есімі + зат есім
Қорым сґзініѕ екі маєынасы бар жəне ол екі маєынасымен де
топонимжасамєа ќатыса алады: 1) «Табиєи эрозияныѕ əсерінен ќирап,
сынєан ќорым тас»; 2) «Бір жерге шоєырланєан ќалыѕ бейіт» маєыналары.
Ќорым + өзен (ґзен, Ќараєанды облысы, Жаѕаарќа ауданы)
Ќорым+белтір (сай. Таулы Алтай ґлкесі, Ќосаєаш ауд.)
Соѕєы їлгідегі белтір/белшір сыѕары алт. «тау, ґзендердіѕ ќосылєан,
ќўйылысќан тўстары» мəніндегі ГТ болып табылады.
259) «Қотан» зат есімі + зат есім
Қотан сґзі «мал тїнейтін орын, ашыќ ќораныѕ» (ЌТТС, 6т, 371) аты.
Ертеде мал їркіп бастырылмас їшін, ќой ќотаны дґѕгелек пішінде жасалатын, бўрыштары болмайтын. Сондыќтан қотан сґзінде «дґѕгелек» семасы бар. Топонимжасамда «ќой ќотаны болєан жерді де, ќотанєа ўќсас
дґѕгелене, топтана біткен табиєи нысанды да» атауєа ќатыса береді.

19-сурет. Қотан-қотан болып өскен қарағайлар Қотанқарағай
атауына уəж болған
Ќотан + ащы (жайлау, ШЌО, Кїршім ауданы)
Ќотан + база (жўрт, Аќтау облысы, Ќобда ауданы)
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Ќотан + бұлақ (ґзен, Алматы облысы, Жамбыл ауданы)
Ќотан + емел (тау, ШЌО, Аягґз ауданы)
Ќотан + қамыс (ќоныс, Ќызылорда облысы, Шиелі ауданы)
Ќотан + қарағай (е.м. ШЌО, Катонќараєай ауданы)
Ќотан + қара + сай (ґзен, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
Ќотан + сор (ќыстау, Ќараєанды облысы, Нўра ауданы)
Ќотан + тал (е.м. БЌО, Шыѕєырлау ауданы)
Ќотан + тас (ќоныс, ОЌО, Созаќ ауданы)
Ќотан + тау (тау, Ќараєанды облысы, Ќарќаралы ауданы)
Ќотан + терек (жўрт , Павлодар облысы, Аќтоєай ауданы)
Ќотан + төл (ќыстау, Аќтґбе облысы, Ќобда ауданы)
260) «Қотыр» зат есімі + зат есім
Қотыр сґзініѕ тура маєынасы «адам мен хайуанныѕ терісіне шыєатын
жўќпалы ќышыма ауру» болса, ауыспалы мəнде «тегіс емес, бўжыр
табиєи нысандарды» атауєа ќатысады. Кейде орыс тілінен енген хутор
сґзі қотыр/күтір тўлєаларында ќолданылып келген.
Ќотыр + жал (тау, Ќараєанды облысы, Жаѕаарќа ауданы)
Ќотыр + бұлақ (жота, Алматы облысы, Талєар ауданы)
Ќотыр + көл (кґл, Аќмола облысы, Аќкґл ауданы)
Ќотыр + қайың (жота, Алматы облысы, Кербўлаќ ауданы)
Ќотыр + қара (ќыстау, Ќызылорда облысы, Арал ауданы)
Ќотыр + қой (асу, Алматы облысы, Кербўлаќ ауданы)
Ќотыр + селтей (тау, Ќараєанды облысы, Шет ауданы)
Ќотыр + тас (тау, Аќмола облысы, Шортанды ауданы)
Тіркесті атау їлгісі де кездеседі.
Ќотыр Сарытау (тау, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы)
261) «Қошқар» зат есімі + зат есім
Қошқар сґзі «ќойдыѕ кїйекке тїсетін еркегініѕ» аты, зооним. Топонимжасамда «ќошќарлар баєылатын жер немесе ќошќарєа ўќсас біршама
ірі, їлкен табиєи нысан» маєыналарында ќолданылады.
Ќошќар + ата (кґл, Аќтґбе облысы, Шалќар ауданы)
Ќошќар + көл (кґл, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
262) «Қоян» зат есімі + зат есім
Қоян сґзі «кеміргіштер тобына жататын ўзынќўлаќ жабайы (кейде ќолдан баєылады) аѕныѕ» аты, зооним. Далалы жердіѕ негізгі
белгілерініѕ біріне жататындыќтан, топонимжасамда белсенді: «Ќояны
бар, мол кездесетін жерлердіѕ» атын жасауєа ќатысады.
Ќоян + ағаш (ќоныс, Аќмола облысы, Еѕбекшілдер ауданы)
Ќоян + база (ќыстау, Аќтґбе облысы, Əйтеке би ауданы)
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Ќоян + бұлақ (бўлаќ, Аќтґбе облысы, Шалќар ауданы)
Ќоян + көз (ґзен, Алматы облысы, Аќсу ауданы)
Ќоян + құлақ (е.м. Аќтґбе облысы, Шалќар ауданы)
Ќоян + тақыр (ќоныс, Аќтґбе облысы, Байєанни ауданы)
Ќоян + тоғай (ќыстау, Ќараєанды облысы, Аќтоєай ауданы)
Ќоян + жал (ќўм, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
Ќоян + төбе (тґбе, Аќмола облысы, Еѕбекшілдер ауданы)
Ќоян + шоқы (шоќы, Аќтґбе облысы, Шалќар ауданы)
263) «Құдық» зат есімі + зат есім
Құдық сґзі «жердіѕ суын пайдалану їшін, арнайы ќазылєан тік
шўѕќыр» маєынасын беретіні мəлім. Ќазаќ даласыныѕ негізгі белгілерініѕ
біріне жатады. Тўщы ауыз су аз болєандыќтан, ќўдыќты ерекше баєалап,
жеке-жеке ат ќойып отырєан. Ол атаулардан ќўдыќтыѕ бар екенін біліп
ќана ќоймаймыз, оны кім ќазєанын, суыныѕ сапасын, кґлемін т.б.
аѕєаруєа болады: Алтықұлаш, Бесқауға, Сорқұдық, Əсетқазған т.б.
Ќўдыќ + ағаш (е.м. Аќмола облысы, Еѕбекшілдер ауданы)
Ќўдыќ + сай (е.м. Аќтґбе облысы, Хромтау ауданы)
Ќўдыќ + тұз (ќўдыќ, Ќараєанды облысы, Шет ауданы)
Ќўдыќ + шағыл (ќыстау, Атырау облысы, Ќўрманєазы ауданы)
Ќўдыќ + шілік (жўрт, Ќостанай облысы, Сарыкґл ауданы)
264) «Құдыр» зат есімі + зат есім
Құдыр (кей жерде күдір) сґзі «биіктігі метрге жетпейтін, денесініѕ
алды аласалау, елік тектес аша тўяќты аѕныѕ» аты, зооним. Ќўдырдыѕ
шыбыєынан кїшті дəрі жəне əтір май (муксус) даярланатын болєан. Топонимжасамда «сирек кездесетін ќўдыр аѕы бар жерлерді» таѕбалауєа
ќатысады.
Құдыр + жарық (ќоныс, Аќмола облысы, Целиноград ауданы)
265) «Құз» зат есімі + зат есім
Құз сґзі «таудыѕ ќия шыѕы, тік шатќал, биік жартас» маєынасын
береді де, географиялыќ терминге жатады. Осы мəнімен жер-су атын
жасауєа тікелей ќатысады.
Ќўз + аша (тау, Аќмола облысы, Сандыќтау ауданы)
Ќўз + құдық (ќўдыќ, Аќтґбе облысы, Шалќар ауданы)
266) «Құлақ» зат есімі + зат есім
Құлақ сґзі «адам мен жануарлардыѕ есту мїшесі» маєынасын береді
жəне топонимжасамда «ќўлаќќа ўќсас негізгі нысаннан бґлек шыєып
тўратын табиєи нысандарды» атауєа ќатысады.
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Ќўлаќ + көл (е.м. Павлодар облысы, Екібастўз ќ.ə.)
Ќўлаќ + қақ (е.м. Павлодар облысы, Аќсу ќ.ə.)
Ќўлаќ + сор (кґл, Павлодар облысы, Успен ауданы)
Ќўлаќ + ши (жўрт, Аќтґбе облысы, Мўєалжар ауданы)
267) «Құлан» зат есімі + зат есім
Құлан сґзі «есектен їлкен, жылќыдан кішірек, жїйрік аѕныѕ» аты,
зооним. Ќазаќстан даласында ќўландар молынан мекендеген кездерден,
жер-су аттарында саќталып ќалєан.
Ќўлан + жорға (кґне зират, ШЌО, Кґкпекті ауданы)
Ќўлан + қызыл (ќоныс, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
Ќўлан + тақыр (ќоныс, Ќызылорда облысы, Жаѕаќорєан ауданы)
Ќўлан + төбе (тау, Алматы облысы, Ќапшаєай ќ.ə.)
Ќўлан + шат (ґзен, Ќараєанды облысы, Шет ауданы)
268) «Құм» зат есімі + зат есім
Құм зат есімі «тїрлі минералдар мен тау жыныстарыныѕ їгіндісінен
тўратын ґте майда тїйіршікті шґгінді жыныс» (ЌТТС, 6т, 467) маєынасын
береді де, географиялыќ термин категориясына ґтеді. Ќўм – жердіѕ ерекше белгілерініѕ біріне жатады, сондыќтан «ќўмы бар, мол жер» мəнінде
топонимжасамєа белсенді тїрде араласады.
Ќўм + ағын (ќоныс, Павлодар облысы, Ертіс ауданы)
Ќўм + адыр (тау, Ќараєанды облысы, Абай ауданы)
Ќўм + арал (е.м. Алматы облысы, Ќарасай ауданы)
Ќўм + арыќ ( е.м. Жамбыл облысы, Тўрар Рысќўлов ауданы)
Ќўм + базар (е.м. Ќызылорда облысы, Арал ауданы)
Ќўм + бас (ќыстау, БЌО, Ќаратґбе ауданы)
Ќўм + бауыр + оба (тау, Аќтґбе облысы, Темір ауданы)
Ќўм + бел (асу, Алматы облысы, Алматы ќ.ə.)
Ќўм + бұлақ (ќыстау, Аќтґбе облысы, Мўєалжар ауданы)
Ќўм + жал (ќўдыќ, Ќызылорда облысы, Ќазалы ауданы)
Ќўм + жиек (е.м. Ќызылорда облысы, Ќазалы ауданы)
Ќўм + жота (е.м. Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы)
Ќўм + ит + жон (ќўм, Жамбыл облысы, Мойынќўм ауданы)
Ќўм + кемер (ќыстау, Аќтґбе облысы, Темір ауданы)
Ќўм + кент (е.м. ОЌО, Созаќ ауданы)
Ќўм + кешу (е.м. Ќостанай облысы, Амангелді ауданы)
Ќўм + көл (е.м. Ќостанай облысы, Жангелдин ауданы)
Ќўм + қайнар (ќўдыќ, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
Ќўм + қосақ (тау, Аќмола облысы, Шортанды ауданы)
Ќўм + құдық (ќўдыќ, Павлодар облысы, Аќсу ќ.ə)
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Ќўм + қыз (ќыстау, Аќтґбе облысы, Байєанин ауданы)
Ќўм + мешіт (ќыстау, БЌО, Бґкей ордасы ауданы)
Ќўм + мола (тау, Ќараєанды облысы, Шет ауданы)
Ќўм + өзек (е.м. Жамбыл облысы, Мойынќўм ауданы)
Ќўм + өткел (ґткел, Павлодар облысы, Аќсу ќ.ə)
Ќўм + сағыз (е.м. Ќызылорда облысы, Арал ауданы)
Ќўм + сай (жыра, Аќтґбе облысы, Шалќар ауданы)
Ќўм + суат (мїйіс, Ќызылорда облысы, Арал ауданы)
Ќўм + тақыр (ќоныс, Ќараєанды облысы, Жаѕаарќа ауданы)
Ќўм + тал (ќоныс, СЌО, Есіл ауданы)
Ќўм + тоғай (е.м. Аќтґбе облысы, Ырєыз ауданы)
Ќўм + тоған (е.м. Алматы облысы, Ќарасай ауданы)
Ќўм + төбе (е.м. Ќостанай облысы, Меѕдіќара ауданы)
Ќўм + шоқы (ќыстау, Маѕєыстау облысы, Маѕєыстау ауданы)
Ќўм + шоңғал (тґбе, Маѕєыстау облысы, Ќараќия ауданы)
Ќўм + шоң + қая (тау, Маѕєыстау облысы, Ќараќия ауданы)
Ќўм + шағыл (е.м. Жамбыл ауданы, Тараз ќ.ə)
Ќўм + шығанақ (е.м. Атырау облысы, Махамбет ауданы)
Ќўм + ірге (ќыстау, Аќтґбе облысы, Темір ауданы)
269) «Құман» зат есімі + зат есім
Құман сґзі «ќолєа су ќўюєа арналып, шойыннан, мыстан істелген,
тўтќасы, шїмегі бар сопаќша ыдыстыѕ» аты. Топонимжасамєа тек
«сыртќы пішінініѕ табиєи нысанмен ўќсастыєына, кейде ќўманєа байланысты оќиєаєа орай» ќатыса алады.
Ќўман + көл (кґл, Павлодар облысы, Аќтоєай ауданы)
Ќўман + тау (тау, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы)
270) «Құмыр» зат есімі + зат есім
Құмыр зат есімі «бўлбўлша сайрайтын, торєайдай єана кішкене
ќўстыѕ» аты, зооним (ЌТТС, 6т, 473). Топонимжасамда «ќўмыр ќўсы
мекендейтін жерді» атап кґрсетеді.
Ќўмыр + көл (ќыстау, БЌО, Ќаратґбе ауданы)
Ќўмыр + сай (ќыстау, Аќтґбе облысы, Байєанин ауданы)
271) «Ќўнан» зат есімі + зат есім
Құнан сґзі «екі жасќа толып, їшке аяќ басќан еркек жылќы малыныѕ»
аты, зооним. Топонимжасамда «ќўнандай шаєын нысанды атайды, не
ќўнан кезінде кїзелетіндіктен, оныѕ тікірейген жалына ўќсату» арќылы
жер-су атын жасайды.
Ќўнан + жал (ќоныс, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
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272) «Құндақ» зат есімі + зат есім
Құндақ сґзініѕ негізгі маєынасы «баланы бесікке салєанєа дейінгі
ораєан бґлеуі, жґргекке оралєан ќалпы» (ЌТТС, 6т, 479) болып келеді.
Топонимжасамда «баланыѕ бґлеуіне ўќсас сай, ќойнауларєа» атау бола
алады.
Ќўндаќ + сай (сай, СЌО, Жамбыл ауданы)
273) «Ќўндыз» зат есімі + зат есім
Құндыз зат есімі «тўрќы 120 см, салмаєы 7-10 кг-дай болатын, ґзенкґлде тіршілік ететін терісі баєалы аѕныѕ» аты, зооним. Зооним болєан
соѕ, табиєаттыѕ ерекше бір белгісіне жатады да, «ќўндыз мекендейтін
жерлерді» атауєа ќатысады.
Ќўндыз + арай (тау, Аќмола облысы, Бўланды ауданы)
274) «Құрақ» зат есімі + зат есім
Құрақ сґзі – фитоним. «Кґл яки су жиегіне жайќалып ґсетін балєын
да балауса шґптіѕ, ќамыстыѕ жас, балауса кезініѕ» аталуы (ЌТТС, 6т,
495). Топонимжасамда «ќўраќ шґп ґсетін сулы, сазды жерлерді» атауєа
ќатысады.
Ќўраќ + су (иінарна, Алматы облысы, Сарќант ауданы)
275) «Құс» зат есімі + зат есім
Құс сґзі «ќанатты, ќауырсынды ўшатын жəндіктердіѕ» жалпы
аты. Топонимжасамда «əр тїрлі ќўстар жиналатын жерді» атайды. Ал
ќўстыѕ бір тїрі єана болатын жерді тиісінше жеке атайтыны белгілі (М:
Қарағалы).
Ќўс + баз (ќыстау, Аќтґбе облысы, Ойыл ауданы)
Ќўс + көл (кґл, Аќмола облысы, Зеренді ауданы)
Ќўс + мұрын (кґл, Ќостанай облысы, Торєай ќолаты)
Ќўс + төбе (тау, Аќтґбе облысы, Байєанин ауданы)
276) «Құт» зат есімі + зат есім
Құт сґзі «береке, байлыќ, мол ќазына, кейде баќыт» маєыналарын
береді. «Ќўт ќонєан жер, ќўтты мекен» мəнінде жер-су атын жасауєа
ќатысады.
Ќўт + арыс (е.м. ОЌО, Сайрам ауданы)
Ќўт + аяқ + сор (кґл, Павлодар облысы, Екібастўз ќ.ə)
Дəл осы маєынада (береке, ырыс) ќолданылатын құтпан сґзі де топоним жасауєа ќабілетті болып келеді.
Ќўтпан + көл (кґл, Ќараєанды облысы, Ќарќаралы ауданы).
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277) «Құтан» зат есімі + зат есім
Құтан зат есімі «сазды, сулы жерлерді мекендейтін, сираєы мен
тўмсыєы ўзын ќўстыѕ» (ЌТТ, 6т, 532) аты, зооним. «Ќўтан ќўсы
мекендейтін жер» маєынасында топонимжасамєа тікелей араласады.
Ќўтан + сор (кґл, Павлодар облысы, Май ауданы)
278) «Қыз» зат есімі +зат есім
Қыз сґзі «əйел бала, кїйеуге тимеген бойжеткен» маєынасын береді
жəне «ќызєа ќатысты əлдебір оќиєаєа орай немесе табиєи нысанды
ќызєа теѕеу» арќылы жер-су аттарын жасауєа ќатысады. Кейде қыр
геотерминініѕ орнына жїруі мїмкін: қыр – қыз, р – з.
Ќыз + асу (асу, ШЌО, Ўржар ауданы)
Ќыз + ауыз (бўлаќ, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
Ќыз + бастау (ґзен, Алматы облысы, Кербўлаќ ауданы)
Ќыз + бел + тау (тау, Ќостанай облысы, Наурызым ауданы)
Ќыз + бұлақ (ќоныс, Алматы облысы, Ўйєыр ауданы)
Ќыз + емшек (тґбешік, Аќмола облысы, Атбасар ауданы)
Ќыз + қала (шоќы, Аќмола облысы, Целиноград ауданы)
Ќыз + қара (бейіт, Ќараєанды облысы, Ќаражал ќ.ə)
Ќыз + қара + су (ґзен, Аќмола облысы, Аќкґл ауданы)
Ќыз + құдық (ќўдыќ, Ќызылорда облысы, Сырдария ауданы)
Ќыз + мола (бейіт, Ќараєанды облысы, Жаѕаарќа ауданы)
Ќыз + өзен (жўрт, Аќмола облысы, Еѕбекшілдер ауданы)
Ќыз + тау + су (ґзен, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
Ќыз + тоған (е.м. Жамбыл облысы, Жуалы ауданы)
Ќыз + төбе (тґбе, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы)
Ќыз + ұя (тау, Алматы облысы, Кербўлаќ ауданы)
279) «Қыл» зат есімі + зат есім
Қыл сґзі «жылќыныѕ жал-ќўйрыєыныѕ жіѕішке талдары»
маєынасын береді де, «жіѕішке, ќылдай табиєи нысандарды» атауєа ќолданылады.
Ќыл + көл (жайлау, Павлодар облысы, Аќтоєай ауданы)
280) «Қылыш» зат есімі + зат есім
Қылыш сґзі «шауып тїсуге арналєан балдаќты, ґткір жїзді, имек
ќарудыѕ» аты. Топонимжасамда «ќылыштай имек немесе ќырлы табиєи
нысанды» ўќсату арќылы атайды.
Ќылыш + көл (кґл, Алматы облысы, Балќаш ауданы)
Ќылыш + қыр (ќўдыќ, Жамбыл облысы, Сарысу ауданы)
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281) «Қымыз» зат есімі + зат есім
Қымыз зат есімі «бие сїтінен ашытылєан ќышќыл дəмді сусынныѕ»
(ЌТТС, 6т, 604) аты екені мəлім. Топонимжасамда «ќымыз ґндірілетін
мекендерді» атауєа ќатысуы мїмкін.
Ќымыз + ауыл (жайлау, ШЌО, Катонќараєай ауданы)
Ќымыз + құдық (е.м. Ќараєанды облысы, Бўќар Жырау ауданы)
282) «Қыр» зат есімі + зат есім
Қыр сґзі «созылып жатќан биік жер, жал» маєынасымен əуелі
географиялыќ терминге айналады да, сол мəнде жер-су аттарыныѕ
ќўрамына енеді.
Ќыр + жол (асу, Алматы облысы, Еѕбекшіќазаќ ауданы)
Ќыр + қопа (е.м. БЌО, Жаѕаќала ауданы)
Ќыр + құдық (ќўдыќ, Ќызылорда облысы, Ќармаќшы ауданы)
Ќыр + құм (ќоныс, Алматы облысы, Ќаратал ауданы)
Ќыр + қыстау (ќўдыќ, Маѕєыстау облысы Маѕєыстау ауданы)
Ќыр + май + ағаш (ќоныс, Алматы облысы, Панфилов ауданы)
Ќыр + өзен (ќоныс, Алматы облысы, Жамбыл ауданы)
Ќыр + таға (тґбе, СЌО, Аќжар ауданы)
Ќыр + тас (ќоныс, Алматы облысы, Райымбек ауданы)
Тіркесті атаулар:
Ќыр Балтабай (е.м. Алматы облысы, Еѕбекшіќазаќ ауданы)
Ќыр Сарыбұлақ (ќўдыќ, Ќызылорда облысы, Ќармаќшы ауданы)
283) «Қыран» зат есімі + зат есім
Қыран сґзі «бїркіт, ќаршыєа, ќырєи, ителгі сияќты алєыр ќўстардыѕ
жалпы атауы» (ЌТТС, 6т, 616). «Ќыран ќўс мекендейтін жер» мəнінде топоним жасайды, кейде қыр+аң, «сəл биіктеу, дґѕес жер» сґзініѕ ґзгерген
тїрі болуы да мїмкін.
Ќыран + көбек (жайлау, БЌО, Казталов ауданы)
284) «Қырау» зат есімі + зат есім
Қырау сґзі «суыќ кїзде тоѕазыєан дымќыл ауаныѕ бір нəрсеге ќар
тəрізді аєарып ќонєан кїйін» атайды. «Ќырау тїсетін, не аќ шалєан
табиєи нысандардыѕ» атын жасауєа ќатысады.
Ќырау + қамыс (кґл, Ќараєанды облысы, Нўра ауданы)
Қырау сґзіне жаќын, біраќ «жўќа єана жауєан ќарды» білдіретін
қырбақ сґзі де топонимжасам барысында назардан тыс ќалмаєан.
Ќырбаќ + көл (кґл, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы)
Мўнда «ќырбаќ ќар тəрізді жўќа тўз басќан кґл» мəнінде тўруы да
мїмкін екенін ескертеміз.
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285) «Қырғыз» зат есімі + зат есім
Қырғыз сґзі – этноним. «Ќырєызстанныѕ негізгі халќы, ўлт»
маєынасын береді. Кґбінесе Ќырєызстанмен шекаралас аймаќтарда
жер-су атын жасауєа ќатысады. Алайда Ќазаќстанныѕ басќа ґѕірлерінде
ќазаќтарєа кезінде патшалыќ Ресей таќќан «киргиз» атауын ґзгертпей
ќолданєан аударма атаулар кездеседі. М: Қырғыз жерлері (СЌО картасынан) т.б. Бўл – ґрескел ќателік. Ондаєы қырғыз сґзі «ќазаќ» деген
маєынада тўрєаны айдан аныќ.
Ќырєыз + сай (ґзен, Алматы облысы, Жамбыл ауданы)
286) «Қыпшақ» зат есімі + зат есім
Қыпшақ сґзі – тарихи этноним. «Тїркілердіѕ еѕ ірі тайпаларыныѕ
бірі» болєан. Ќазіргі ќазаќ жері Қыпшақ даласы (Дешті Қыпшақ) атанып,
ќыпшаќ этносы ќазаќ халќыныѕ ќўрамында саќталып ќалєандыќтан,
жер-су атында кездесуі заѕды ќўбылыс болып табылады.
Ќыпшаќ + адыр (ќоныс, Ќызылорда облысы, Шиелі ауданы)
287) «Қырғыш» зат есімі + зат есім
Қырғыш зат есімі «бір нəрсені (кґбінесе ќазанды) ќыру їшін темірден
жасалєан ќўралдыѕ» аты. Топонимжасамда «ќырєыштыѕ жўќа жїзіне
ўќсас табиєи нысандарды» атауы мїмкін.
Ќырєыш + тау (жота, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
288) «Қыстау» зат есімі + зат есім
Қыстау сґзі «кґшпелі ќазаќ халќыныѕ мал ќыстатуєа арналєан мекенжай, їй-ќорасыныѕ» аты. Қыстау сґзі тура осы маєынасымен жер-су
атын жасауєа ќатысып, ойконимдік терминге айналады.
Ќыстау + ағаш (жўрт, СЌО, Уəлиханов ауданы)
Ќыстау + көл (кґл, Аќмола облысы, Атбасар ауданы)
Ќыстау + қарағай (е.м. Павлодар облысы, Ертіс ауданы)
Ќыстау + сай (ґзен, Алматы облысы, Жамбыл ауданы)
Тіркесті атау да жасайды:
Ќыстау Күршім (е.м. ШЌО, Кїршім ауданы)
289) «Қыш» зат есімі + зат есім
Қыш сґзі «балшыќты отќа кїйдіру арќылы алынатын ќатты заттыѕ»
аты (ЌТТС, 7т, 34). Топонимжасамєа кґбінесе қыш сґзініѕ «кїйдірілген
кірпіш» маєынасын беретін диалектілік нўсќасы ќатысады.
Ќыш + бөгет (е.м. Ќызылорда облысы, Жалаєаш ауданы)
Ќыш + құдық (ќўдыќ, Ќызылорда облысы, Ќызылорда ќ.ə.)
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290) «Лақ» зат есімі +зат есім
Лақ сґзі «ешкініѕ 6 айєа дейінгі тґлініѕ» аты, зооним. Топонимжасамда «лаќќа байланысты əлдебір оќиєаєа орай, не табиєи нысанды лаќќа
ўќсату, теѕеу арќылы» жер-су атыныѕ ќўрамына енеді.
Лаќ + шұбар (е.м. Ќостанай облысы, Жангелдин ауданы)
291) «Лаң» зат есімі +зат есім
Ќазаќ тілінде лаѕ сґзініѕ екі маєынасы бар:
1) Лаң – «малда, адамда кездесетін жўќпалы індет, ўшпа»;
2) Лаң – «елді дїрліктіретін, əбігер ќылатын əрекет» (ЌТТС, 7т, 51).
Лаң сґзініѕ екінші маєынасы «тасып, жайылып елді əбігерге салатын
ґзен» мəнінде жер-су атын жасауы мїмкін. Алайда біздегі їлгі Лаңқол
деп аталатындыќтан, оныѕ екінші сыѕарындаєы қол моѕєол. гол «ґзен»
сґзінен шыєатынын байќауєа болады. Ендеше атаудыѕ бірінші сыѕары да
моѕєол. лаң «кїміс аќша», «боз, кїміс тїстес» сґзінен шыєуы ыќтимал
(сонда Лаңқол «аќшыл, боз, кїміс сулы ґзен» маєынасын бермек).
Лаѕ + қол (ґзен, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
292) «Лөк» зат есімі + зат есім
Лөк ќазаќ тіліндегі үлек «нар тїйеніѕ бурасы» сґзініѕ ауызекі тілде
айтылу нўсќасы. Топонимжасамда «ірі, їлкен геонысандарды» атауєа
ќатысады.
Лґк + құм (ќўм, Алматы облысы, Балќаш кґлініѕ оѕтїстігі)
293) «Мазар» зат есімі + зат есім
Мазар сґзі «ќабір їстіне тўрєызылєан сəнді ќўрылыс, ескерткіш»
маєынасындаєы арабизм болып табылады. Топонимжасамда «мазар
тўрєызылєан жер» маєынасында атаулар ќўрамына енеді.
Мазар + құдық (ќўдыќ, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
294) «Май» зат есімі + зат есім
Май зат есімініѕ негізгі маєынасы «жан-жануардыѕ денесіне жиналатын жəне малдыѕ сїтінен, ґсімдіктен алынатын зат» екені мəлім. Ал
жер-су атын жасауда бірнеше маєынада жўмсалады:
1) «Мал семіретін ќўнарлы, ќоѕды жер».
2) «Жермай (мўнай) ґнімдері жер бетіне жаќын орналасќан жер».
3) «Ґсімдік атауыныѕ ќўрамында болып, жер-су атына айналатын май
сґзі».
Май + алап (е.м. Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы)
Май + балық (е.м. СЌО, Жамбыл ауданы)
Май + бас (ќыстау, Ќараєанды облысы, Шет ауданы)
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Май + бұлақ (ќос, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы)
Май + бұрнақ (е.м. Ќараєанды облысы, Абай ауданы)
Май + бүйрек (ќоныс, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
Май + жүрек (ґзен, Алматы облысы, Кербўлаќ ауданы)
Май + кемер (жўрт, ШЌО, Абай ауданы)
Май + көбең (кґл, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы)
Май + көл (кґл, Аќмола облысы, Ерейментау ауданы)
Май + қайнар (ќоныс, Алматы облысы, Ќаратал ауданы)
Май + қайың (е.м. Павлодар облысы, Баянауыл ауданы)
Май + қамыс (жайлау, Павлодар облысы, Успен ауданы)
Май + қарағай (е.м. Павлодар облысы, Аќќу ауданы)
Май + қараған (ґзен, Ќараєанды облысы, Нўра ауданы)
Май + қапшағай (кеден, ШЌО, Зайсан ауданы)
Май + қоға (кґл, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
Май + қоңыр (е.м. Павлодар облысы, Ертіс ауданы)
Май + құдық (ќўдыќ, Ќараєанды облысы, Шет ауданы)
Май + құрақ (ќоныс, Павлодар облысы, Ертіс ауданы)
Май + мекен (ґзен, ШЌО, Ўлан ауданы)
Май + мұрын (ќўдыќ, Ќараєанды облысы, Жаѕаарќа ауданы)
Май + өзен (ґзен, Ќараєанды облысы, Аќтоєай ауданы)
Май + саз (тау, ШЌО, Катонќараєай ауданы)
Май + сай (ґзен, Алматы облысы, Панфилов ауданы)
Май + су (бўлаќ, Алматы облысы, Алакґл ауданы)
Май + сор (сор, Павлодар облысы, Май ауданы)
Май + тас (ґзен, Жамбыл облысы, Шу ауданы)
Май + терек (е.м. ШЌО, Кїршім ауданы)
Май + төбе (ќоныс, Павлодар облысы, Аќсу ќ.ə)
Май + түбек (е.м. Павлодар облысы, Май ауданы)
Май + шоқпар + бұлақ (жайлау, Павлодар облысы, Екібастўз ќ.ə.)
Май + шұқыр (е.м. Аќмола облысы, Ќорєалжын ауданы)
295) «Майдан» зат есімі + зат есім
Майдан сґзі «алаѕ, жазыќ» мəнінде кґптеген тілдерде кездесетін
географиялыќ термин болып табылады. Ќазаќ тілінде бўрыннан
ќолданылып келгенін ауыз əдебиет їлгілерінен кґреміз. Мəселен, «Ќыз
Жібек» єашыќтыќ жырында мынадай жолдарда кездеседі:
Əуеде ўшќан алты ќаз,
Етіѕ шекер, сорпаѕ баз,
Атайын десем оєым аз.
Ќонамын десеѕ, жануар,
Міне майдан, міне саз[158, 35 б].
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Топонимжасамда «ашыќ, алаѕќай жер» маєынасында атаулар жасайды.
Майдан + тал (жота, ОЌО, Тґле би ауданы)
296) «Мақпал» зат есімі + зат есім
Мақпал зат есімі «тыєыз тоќылєан тїкті əрі жўмсаќ, ќалыѕ мата,
барќыттыѕ» (ЌТТС, 7т, 104) аты. Топонимжасамда «маќпал матаєа ўќсас
жўмсаќ суєа, тыєыз, таќыр шґп ґскен жерлерге» атау бола алады.
Маќпал + көл (кґл, Ќостанай облысы, Таран ауданы)
297) «Мақта» зат есімі +зат есім
Мақта сґзі – фитоним. «Аќ ўлпа талшыќ алынатын ќауашаќты
техникалыќ ґсімдіктіѕ» аты (ЌТТС; 7т, 105). Топонимжасамда «маќта
ґсімдігі ґсіріліп, ґнім алынатын жерлерді» атауєа араласады.
Маќта + арал (аудан, ОЌО).
298) «Мал» зат есімі + зат есім
Мал зат есімі «тґрт тїлік їй жануарларыныѕ» жалпы аты. Кґшпелі
ќазаќ халќы їшін мал негізгі тіршілік кґзі болып келгендіктен, жер-су
атында саќталуы заѕды ќўбылыс болып табылады.
Мал + қара (е.м. СЌО, Уəлиханов ауданы)
Мал + құдық (ќыстау, БЌО, Аќжайыќ ауданы)
Мал + өзек (ќоныс, Ќараєанды облысы, Аќтоєай ауданы)
299) «Малай» зат есімі + зат есім
Малай деп «байларєа жалданып кїн кґретін, есігінде жїретін
ќызметші, жалшы адамды» айтады (ЌТТС, 7т, 109). Топонимжасамда
«кезінде болєан малайлыќ, жалшылыќ ќўбылыстан ќалєан жер-су аттарын» білдіреді.
Малай + құдық (е.м. Ќараєанды облысы, Нўра ауданы)
Малай + мола (тґбешік, Алматы облысы, Ќаратал ауданы)
300) «Мамық» зат есімі +зат есім
Мамық сґзі «їлпілдеген жўмсаќ ќўс жїні» маєынасын береді. Алайда
жер-су атына осы негізгі мəннен туындайтын мамық ґсімдігі (астрагал
пушистый) ќатысады («мамыќ шґбі ґскен жер» маєынасында).
Мамыќ + төбе (ќыстау, БЌО, Ќаратґбе ауданы)
301) «Мамыр» зат есімі + зат есім
Мамыр сґзі «ќазаќша ай санауында їшінші (ќазіргі кїнтізбеде
бесінші) айдыѕ» аты. Мамыр сґзініѕ негізінде «мамыражай, жайма-шуаќ,
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жадыраѕќы» сын есімі жатќан сыѕайлы. Топонимжасамєа ай атынан гґрі
«малєа жайлы мамыражай жер» маєынасы жаќын келетіні байќалады.
Мамыр + көл (кґл, Ќостанай облысы, Ќамысты ауданы)
Мамыр + сай (ґзен, Алматы облысы, Кґксу ауданы)
Мамыр + су (ґзен, ШЌО, Аягґз ауданы)
Мамыр + төбе (е.м. Жамбыл облысы, Тўрар Рысќўлов ауданы).
302) «Маң» зат есімі + зат есім
Маң зат есімі «маѕай, айнала, тґѕірек» маєынасын беретіні мəлім.
Топонимжасамда «ірі табиєи нысанныѕ маѕайына, жанына орналасќан
екінші, кішілеу геонысанды» атап кґрсетеді. Мəселен, Маңғыстау «теѕіз
маѕындаєы мал ќыстайтын жер» маєынасын білдіретіні – аќиќат.
Маѕ + кент (ескі ќала, ОЌО, Сайрам ауданы)
Маѕ + қыстау (тїбек, Маѕєыстау облысы).
303) «Маңдай» зат есімі + зат есім
Маңдай сґзі «бастыѕ жоєарєы алдыѕєы бґлігі» мəніндегі анатомиялыќ
термин. Топонимжасамда «жолдыѕ алдыѕєы, жоєары тўсындаєы геонысанды жəне тау, тґбеніѕ маѕдай тўсын» атайды.
Маѕдай + қақ (ґзен, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
304) «Марал» зат есімі + зат есім
Марал сґзі «бўєыныѕ ўрєашысыныѕ» аты, зооним. Топонимжасамда
«бўєы, маралдыѕ мекендейтін жерін, сондай-аќ оларды ќолда ґсіретін
шаруашылыќ тўрєан жерді» атауєа бірдей ќатыса береді.
Марал + сай (ќоныс, Алматы облысы, Талєар ауданы)
Марал + саты (ќоршау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
305) «Маржан» зат есімі + зат есім
Маржан зат есімі «біркелкі, əдемі, ўсаќ моншаќтыѕ» аты. Алайда олар жіпке тізіліп тўруы керек. Топонимжасамда «біркелкі табиєи
нысандардыѕ тізбектеліп, маржандай тїзіліп тўруын» атайды. Мəселен,
Сырдарияныѕ бойына кґне ќалалардыѕ маржандай тізіліп орналасуы
оныѕ кґне Інжу атын ќалыптастырєан.
Маржан + көл (кґл, Ќараєанды облысы, Осакаров ауданы)
Маржан + төбе (бекініс, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы)
306) «Маса» зат есімі + зат есім
Маса сґзі «ќанатты ќан сорєыш жəндіктіѕ» аты, зоооним. «Топонимжасамда маса кґп болатын сазды, сулы, ќамысты жерлерді» атауєа
ќатысады.
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Маса + көл (кґл, СЌО, Жамбыл ауданы)
Маса + құдық (ќўдыќ, Ќызылорда облысы, Сырдария ауданы)
307) «Машат» зат есімі + зат есім
Машат сґзі тїркі тілдерінде «бастау» маєынасын беретіні
дəлелденген: ќырє. бошат-машат А.Əбдірахманов). Топонимжасамда
«бастау, бўлаєы бар жерді» атайды.
Машат + төбе (ескі ќоныс, ОЌО, Тїлкібас ауданы)
308) «Мая» зат есімі + зат есім
Мая сґзі «отаудан їлкен етіп їйілген шґптіѕ» аты жəне «нар тїйеніѕ
ўрєашысыныѕ» аты екені белгілі (ЌТТС, 7т, 152). Екеуіне ортаќ сема –
«таудай ірі нəрсе». Топонимжасамда «нар тїйедей немесе їйілген шґптей
їлкен, ірі табиєи нысанды» атауєа бейімдік бар.
Мая + жон (таулар, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы)
Мая + құм (е.м. ОЌО. Отырар ауданы)
Мая + тас (е.м. Ќостанай облысы, Арќалыќ ќ.ə)
Мая + текше (тґбе, ШЌО, Катонќараєай ауданы).
Ескерту: Маятекше – Найманныѕ Ќаратай руынан шыќќан Мая бидіѕ
есімімен байланысты топоним.
309) «Мəстек» зат есімі + зат есім
Мəстек сґзі «бой тўрќы тапалдау, кішкене жылќыныѕ» аты. Кґбінесе
кемсіту эмоциясымен айтылады. Топонимжасамда «кґлемі шаєын, бойы
аласа, ќораш табиєи нысандарды мəстекке теѕеп барып» жер-су атттары
жасалады.
Мəстек + сай (ќыстау, Атырау облысы, Ќызылќоєа ауданы)
Мəстек + сор (ќоныс, Маѕєыстау облысы, Маѕєыстау ауданы)
310) «Мезгіл» зат есімі + зат есім
Мезгіл сґзі «ќайталанып болып тўратын оќиєаныѕ уаќыты; кез,
мерзім» маєынасын береді. Топонимжасамда «белгілі мерзімде пайда болатын табиєи нысанды, не табиєат ќўбылысына байланысты ќалыптасќан
нысанды» атауєа араласады.
Мезгіл + сор (тўзды кґл, Аќмола облысы, Шортанды ауданы)
311) «Мектеп» зат есімі + зат есім
Мектеп арабтыѕ мактаб сґзінен енген, «бастауыш жəне орта білім
беретін оќу орны» маєынасын береді (ЌТТС, 7т, 185). Топонимжасамда
«мектеп їйі орналасќан жер» мəнінде атаулар жасайды.
Мектеп + құдық (ќыстау, БЌО, Шəкір ауылы)
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312) «Ми» зат есімі + зат есім
Ми сґзініѕ топонимжасамєа ќатысты маєынасы – «батпаќты,
балшыќты жер» маєынасы. Оныѕ ґзі ми сґзініѕ негізгі маєынасынан
(«адам мен жануарлардыѕ орталыќ нерв жїйесі») шыєатыны байќалады.
Топонимжасамєа «батпаќты, езілген жер» мəніндегі географиялыќ термин ретінде ќатысады.
Ми + бұлақ (сор. Атырау облысы, Жылыой ауданы)
313) «Мойын» зат есімі+зат есім
Мойын сґзі «басты кеудемен жалєастыратын дене мїшесініѕ» аты,
анатомиялыќ термин. Топонимжасамда «мойынєа ўќсас бір табиєи нысанды екінші табиєи нысанмен жалєастырып жатќан жерді» атайды.
Мойын+құм (ќўмды алќап. Жамбыл облысы, ОЌО)
Мойын+тоғай (бґген. Алматы облысы, Ўйєыр ауданы)
Мойын сґзінен кішірейткіш мəнді жўрнаќ арќылы туындайтын
мойнақ (мойын+аќ) сґзі де жер-су атын жасауда біршама белсенді болып келеді.
Мойнаќ Қарасу (ґзен. Аќмола облысы, Атбасар ауданы)
Мойнаќ Сарыкөл (кґл. Аќмола облысы, Атбасар ауданы)
314) «Мола» зат есімі+зат есім
Мола сґзі «ґлген адамныѕ сїйегі жерленген жер, бейіт, зират» мəнін
береді де, ќазаќ даласыныѕ негізгі белгілерініѕ біріне жатады: Ақмола,
Қарамола, т.б. Ќазаќтар ґздерініѕ арєы тегі саќтар сияќты моланы ерекше ќўрмет тўтып, «моласы бар жерлердіѕ» атын əдейі таѕбалап отырєан.
Кґшпелі ґмірдіѕ заѕына орай моласы тўрєан жердіѕ бəрін ґз жерім деп
есептеген.
Мола+адыр (бейіт, Ќараєанды облысы, Ќаражал ауд.)
Мола+бұлақ (бўлаќ, Ќараєанды облысы, Жаѕаарќа ауданы)
Мола+қара+жар (ќыстау, Аќтґбе облысы, Ойыл ауданы)
Мола+құдық (ќўдыќ, Маѕєыстау облысы, Бейнеу ауданы)
Мола+сай (зират, Аќтґбе облысы, Мўєалжар ауданы)
315) «Молда» зат есімі+зат есім
Молда сґзі «мўсылман дінініѕ ќызметкері, діни білім алєан адам»
маєынасындаєы арабизм екені мəлім. Топонимжасамда «молда кісініѕ
мекені болєан жерді» атап кґрсетеді. Оныѕ басты себебі, діни рəсімдерді
ґткізу їшін ќажет молданыѕ мекен-жайын əркім білуге тиіс болєан.
Молда+ауыл (ќоныс, Аќмола облысы, Аќжал ауданы)
Молда+бұлақ (ќоныс, Павлодар облысы, Аќќу ауданы)
Молда+көл (кґл. СЌО, Жамбыл ауданы)
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316) «Мөр» зат есімі+зат есім
Мөр сґзі «бетінде ойып жазылєан əріптері бар, куəландыру, растау їшін ќолданылатын заттыѕ» аты (ЌТТС, 7 т, 239). Топонимжасамда
«бетінде кґне сурет, таѕба салынєан табиєи нысандарды» атауы мїмкін.
Мґр+жақ (ќыстау, ШЌО, Тарбаєатай ауданы)
Мґр+тас (е.м. ШЌО, Жарма ауданы)
317) «Мұз» зат есімі+зат есім
Мұз сґзі «суыќтыѕ əсерінен ќатып ќалєан су» маєынасын береді де,
топонимжасамда «мəѕгі мўз саќталатын жерлерге, мўздаќтарєа» атау
ретінде танылады.
Мўз+бел (ќырат, Аќмола облысы, Ќорєалшын ауданы)
Мўз+көл (кґл. Алматы облысы, Талєар ауданы)
Мўз+тау (шыѕ, ШЌО, Катонќараєай ауданы)
Мўз+тоқай (ќыстау, Ќараєанды облысы, Аќтоєай ауданы)
318) «Мұрын» зат есімі+зат есім
Мұрын сґзініѕ «адам мен жануарлардыѕ иіс сезу мїшесі»
маєынасынан басќа, «тау, судыѕ мўрынєа ўќсас мїйісі, тўмсыєы»
мəніндегі географиялыќ термин екенін кґпшілік біле бермейді.
Мўрын+көл (ќыстау, БЌО, Аќжайыќ ауданы)
Мўрын+су (бўлаќ, ШЌО, Їржар ауданы)
Мўрын+тал (е.м. Алматы облысы, Талєар ауданы)
Тіркесті атау да жасалады:
Мўрын Толағай (тґбе. ШЌО, Кїршім ауданы)
319) «Мырза» зат есімі+зат есім
Мырза сґзініѕ бір-бірімен сабаќтас екі маєынасы бар: «бай, əкім,
тґре адамды мадаќтап атау, лауазым» жəне «ќолы ашыќ, береген адам»
маєыналары. Топонимжасамєа мырза зат есімі осы екі мəнмен де ќатыса
алады. Біріншіден, «əкім, тґре отырєан, мекендеген жер, меншігі болуы
да мїмкін.» Екіншіден, «шґбі, суы мол, береген, тозбайтын жер, балыєы
кґп су т.б.» атаулар жасауєа ќабілетті.
Мырза+бет (ќоныс, Алматы облысы, Райымбек ауданы)
Мырза+кент (кент, ОЌО, Маќтаарал ауданы)
Мырза+көл (кґл, Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы)
Мырза+көл+сор (кґл. Аќмола облысы, Зеренді ауданы)
Мырза+қара (е.м. БЌО, Шыѕєырлау ауданы)
Мырза+төбе (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауданы)
Мырза+шоқы (тау.Ќараєанды облысы , Ќаражал ќ.ə.)
Мырза+шөл (ќўмды шґл. ОЌО, Маќтаарал ауданы)
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320) «Мыс» зат есімі+зат есім
Мыс сґзі «ќаптауєа тґзімді, ќызєылт, жылтыр тїсті металдыѕ» аты
(ЌТТС, 7 т, 288). Топонимжасамда «мыс кені бар, мыс ґндірілетін
жерлердіѕ, мыс тїстес нысандардыѕ» атын жасауєа ќатыса алады.
Мыс + көл (ќоныс. Аќмола облысы, Шортанды ауданы)
321) «Найза» зат есімі+зат есім
Найза сґзі «ўшы їшкір темірден істелген ўзын аєаш сапты соєыс
ќўралыныѕ» аты. Топонимжасамда «найзадай тік шаншылєан тау-тасќа,
найза бойы тереѕдігі бар суларєа» атау болуєа жарайды.
Найза+жер (ќоныс, Павлодар облысы, Екібастўз ќ.ə.)
Найза+көл (кґл, СЌО, Жамбыл ауданы)
Найза+қара (шоќы, Аќмола облысы Аршалы ауданы)
Найза+құдық (ќўдыќ, Аќтґбе облысы, Темір ауданы)
Найза+тас (ґзен, Ќараєанды облысы, Аќтоєай ауданы)
Найза+томар (ќоныс, Аќмола облысы, Шортанды ауданы)
Найза+шоқы (тау, Алматы облысы, Панфилов ауданы)
322) «Нар» зат есімі+зат есім
Нар сґзі – зооним. «Жалєыз ґркешті, асыл тўќымды ірі тїйеніѕ» аты
(ЌТТС, 7 т, 320). Топонимжасамда «нар тїйелер мекенін де, нар тїйеге
ўќсас ірі табиєи нысанды да» атауы мїмкін.
Нар+байтал (е.м. Ќызылорда облысы, Жаѕаќорєан ауданы)
Нар+бақ (е.м. Ќараєанды облысы, Шет ауданы)
Нар+қызыл (тґбе, Жамбыл облысы, Шу ауданы)
Нар+сай (ґзен, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
Нар+төбе (е.м. ОЌО, Сайрам ауданы)
Нар+шоқы (тау, Ќараєанды облысы, Шет ауданы)
323) «Нау» зат есімі + зат есім
Нау сґзі ну «ќалыѕ (орман, тоєай, ќамыс)» сґзініѕ ауызекі тілдегі
нўсќасы. Жер-су атын жасауєа осы мəнде ќатысады.
Нау + етек (кґл, Аќмола облысы, Ќорєалжын ауданы)
324) «Намаз» зат есімі + зат есім
Намаз – «мўсылмандардыѕ аллаєа баєыштап кїніне бес рет оќитын
дўєасы» мəніндегі араб тілінен енген сґз. Топонимжасамда «елді
мекенніѕ ќўбыла жаєында орналасќан табиєи нысанды» атауы мїмкін,
ґйткені намаз тек ќўбылаєа ќарап оќылады.
Намаз + бұлақ (бўлаќ. Аќтґбе облысы, Байєанин ауданы)
Намаз+тау (тау. Аќтґбе облысы, Байєанин ауданы)
Намаз+шағыл (тґбе. Маѕєыстау облысы, Бейнеу ауданы)
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325) «Науа» зат есімі+зат есім
Науа сґзі «малдыѕ су ішіп, жем жеуіне арналєан їлкен, ўзын астаудыѕ»
аты (ЌТТС, 7т, 326). Топонимжасамда кґбінесе «науаєа ўќсас сай, аѕєар,
жыралардыѕ» атына ќатысып отырады.
Науа+тоған (е.м. Алматы облысы, Кґксу ауданы)
326) «Никель» зат есімі + зат есім
Никель сґзі «кїміс тїстес, ќатты, тотыќпайтын металдыѕ» аты. Топонимжасамда «никель кені бар жердіѕ» атын жасауєа ќатысќан. Алайда
кірме сґзден ќалыптасќан атау жарасым тауып тўрєан жоќ. Келешекте
кірме терминдерден жасалєан тілімізге жат топонимдер ќаптап кетпеуін
ескеру ќажет. М: Никельтау, Хромтау, т.с.с.
Никель+тау (е.м. Аќтґбе облысы, Хромтау ауданы)
327) «Нұр» зат есімі + зат есім
Нұр сґзі «сəуле, жарыќ, шўєыла» мəндес зат есім болып келеді. Топонимжасамда «нўрлы, сəулелі жер» маєынасында топонимдер тудырады. Мўнда табиєатќа табыну семасы да жоќ емес. Соѕєы кезде
Ќазаќстандаєы бірінші Елбасыныѕ ќўрметіне орай жерлердіѕ атына
нұр сґзін ќосу ќўбылысы пайда болуда. Мəселен, Ґскемен ќаласыныѕ
жанындаєы шаѕєы тебу базасы Нұртау (бўрынєы аты – Княз тауы), таєы
бір бўлаќ Нұрбұлақ (бўрынєы аты – Шыбындыбўлаќ) атала бастады.
Мўны да жаќсы їрдіс дей алмаймыз, ґйткені кеѕестік-коммунистік атаулардан айырмашылыєы шамалы.
Нўр+ауыл (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауданы)
Нўр+көл (кґл. Алматы облысы, Балќаш ауданы)
Нўр+құм (ќоныс. Алматы облысы,Балќаш ауданы)
Нўр+оң (ќўдыќ. Жамбыл облысы, Мойынќўм ауданы)
Нўр+сай (е.м. БЌО, Ќазталов ауданы)
Нўр+тау (тау, ШЌО, Ґскемен ќ.ə.)
328) «Нұра» зат есімі + зат есім
Нұра географиялыќ термині «су орєан жыра, тереѕ сай» маєынасын
береді жəне осы маєынада топонимжасауєа ќатысады. Нўра сґзініѕ тїбі
моѕє. нураа «ќўлаєан, опырылєан, ќўлама» сґзінен шыєады. [77; 345]
Нўра+сор (ќўдыќ. Ќызылорда облысы, Сырдария ауданы)
Нўра+тау (тау.ОЌО, Отырар ауданы)
329) «Найман» зат есімі + зат есім
Найман сґзі – этноним. «Орта жїздіѕ ірі руларыныѕ бірініѕ аты». Тїбі
моѕє. найм «сегіз» + санскрит. ман/мен «адам, ел» сґздерініѕ бірігуінен
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шыєады: «сегіз тайпалы ел (сегіз оєыз)». Топонимжасамда «найман
руыныѕ мекені, кґш жолы т.б.» болєан жерлердіѕ атын жасауєа ќатысады.
Найман+жол (таулар.Ќараєанды облысы, Ќарќаралы ауданы)
Найман+құдық (ќўдыќ. ОЌО, Сарыаєаш ауданы)
Найман+сары (е.м. ШЌО, Шар ауданы)
Найман+сүйек (е.м. Алматы облысы, Ќаратал ауданы)
Тіркесті атау да жасалуы мїмкін екен.
Найман Бұқарбай (е.м. ОЌО, Шардара ауданы)
330) «Низам» зат есімі+зат есім
Низам сґзі «заѕ, ереже, ќаєида, тəртіп» маєыналы арабизм болып
табылады. (ЌТТС, 7т, 349). Топонимжасамда «заѕ шыєарушы орталыќ;
ќала» мəнінде ќолданыла алады.
Низам + абат (е.м. ОЌО, Сайрам ауданы)
331) «Ноғай» зат есімі+зат есім
Ноғай сґзі – этноним. «Ќазаќќа еѕ жаќын тїркі тектес халыќтыѕ»
аты (Ноєайлы хандыєында бірге болєан). Топонимжасамда «ноєай
этносыныѕ шоєырланып тўрєан жерін, мекенін» білдіретін топонимдер
ќўрамына енеді.
Ноєай+ауыл (е.м.Аќмола облысы, Целиноград ауданы)
Ноєай+баз (ќыстау.Аќтґбе облысы, Əйтеке би ауданы)
Ноєай+бұлақ (ґзен. ОЌО, Бəйдібек ауданы)
Ноєай+көл (кґл. Ќостанай облысы, Əулиекґл ауданы)
Ноєай+қара (Ќыстау. Ќызылорда облысы, Сырдария ауданы)
Ноєай+құдық (ќўдыќ. Ќызылорда облысы, Шиелі ауданы)
Ноєай+сай (ќыстау.БЌО, Аќжайыќ ауданы)
Ноєай+там (бейіт, Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
332) «Об<оп» зат есімі + зат есім
Об (<оп) зат есімі «тереѕ ќўз, ор» (ЌТТС, 7т, 437) маєынасын беріп, географиялыќ термин категориясына ґтеді. Осы маєынада жер-су атын жасауєа ќатысады. Сібірдегі Обь ґзенініѕ атында осы оп сґзі жатќаны
кїмəнсіз.
Об+қара (бўлаќ. Ќызылорда облысы, Жаѕаќорєан ауданы)
Об+қара+көл (бўлаќ. Ќараєанды облысы, Ўлытау ауданы)
333) «Оба» зат есімі + зат есім
Оба зат есімі «тау асулары мен ґзен ґткелдерінен аман-есен ґткен соѕ,
тасталатын тас, не топыраќ їйінділері» маєынасында географиялыќ терминге ауысќан. Обалардыѕ діни мəнімен бірге «меже, белгілік» ќызметі де бар.
Оба + тас (тау. Алматы облысы, Алакґл ауданы)
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334) «Ой» зат есімі + зат есім
Омонимдес ой сґзініѕ топонимжасамєа тікелей ќатысы бары –
«ойпаѕ, ойыс, тґмен жер» маєынасы (ЌТТС,7т, 383). Ой сґзі осы мəнде
географиялыќ терминге ґтеді де, топонимдер ќўрамына енеді.
Ой + жайлау (жота. Алматы обл. Панфилов ауд.)
Ой + қарағай (асу Алм.обл. Райымбек ауд)
Ой + құдық (ќоныс. ШЌО. Аягґз ауд.)
Ой + саз (ґзен. Алм.обл. Ескелді ауд)
Ой + сексеуіл (кґл ШЌО обл. Їржар ауд)
Ой + тал (ґзен Жамбыл обл. Меркі ауд)
Ой + тоған (е.м Алм.обл, Аќсу ауд)
Ой + шұбар (ќоныс Ќар обл.Ўлытау ауд)
Ой + шілік (ќоныс СЌО обл,Аќќайын ауд)
335) «Оймақ» зат есімі+зат есім
Оймақ зат есімі «іс тіккенде ќолєа ине кірмес їшін саусаќтыѕ басына
киетін жезден, темірден, былєарыдан жасалєан ќўралдыѕ» аты (КТТС,
7т,388). Топонимжасамда «оймаќтай шаєын, дґѕгелене біткен табиєи нысандарды» атауєа ќатысады.
Оймаќ + көл (ќоныс.Алм. обл.Ерейментау ауд).
336) «Ойнақ» зат есімі+зат есім
Ойнақ сґзі «асыр салып ойнайтын жер» маєынасын бергенмен, топонимжасамда «мал не аѕныѕ кґп жиналып, ойнаќтайтын жері» мəнінде
атауєа араласады. М: Құр ойнақ, қасқыр ойнақ, бұғы ойнақ т.б.)
Ойнаќ + сор (тау.Аќмола облысы, Ерейментау ауд).
337) «Олжа» зат есімі+зат есім
Олжа сґзі «ойламаєан, кїтпеген жерде пайда болєан кіріс» маєынасын
береді (КТТС, 7т, 416). Топонимжасамда «адамдар арасында жер таласы
кезінде тегінен-тегін тїсіп ќалєан табиєи нысандар; жаудан ќайтарып
алєан, тартып алєан ќоныс мекендер» аталуы ыќтимал.
Олжа + көл (Ќост.обл. Амангелді ауд)
Олжа + қыз (мола.Маѕє.обл.Тїпќараєан ауд)
338) «Оңтүстік» зат есімі+зат есім
Оңтүстік зат есімі «əлемніѕ тґрт бўрышыныѕ солтїстікке ќарамаќарсы жаєы, тїстік» маєынасын береді. Топонимжасамда дəл осы мəнде
кездеседі, біраќ кґбінесе кітаби, ресми топонимдерде ќолданылады.
Орыс. южный сґзінен аударылып енгені кґрініп тўрады. Ќазаќ оңтүстік
сґзініѕ орнына күнгей сґзін жиі пайдаланєан.
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Оѕтїстік Алтай (Ґр Алтай) (тау жотасы ШЌО, Катонќараєай).
Оѕтїстік Ақтау (бўйрат. Маѕє.обл. Маѕєыстау ауд)
Оѕтїстік Ащыбұлақ (ґзен. Алм. обл, Ескелді ауд)
Оѕтїстік Есік (ґзен.Алм.обл. Іле Алатауында)
Оѕтїстік Сарыбұлақ (тау.Ќар.обл. Шет ауд)
Оѕтїстік Үшқара (тау. Ќар обл. Шет ауд)
339) «Ор» зат есімі+зат есім
Ор сґзініѕ бір маєынасы «табиєат əсерінен болєан немесе əдейі
ќазылєан шўќыр жер» маєынасы болып келеді. Кґбінесе осы мəнде жерсу аттарын жасайды. Кейде ор «ќызєылтым, ќоѕыр тїс» (ор ешкі) жəне
ор «жетілген ірі, їлкен» (ор ќоян) мəніндегі сын есімдері де атау жасауєа
ќатысуы мїмкін.
Ор + тақыр (е.м Атыр обл. Ќўрманєазы ауд.)
Ор + тау (тау. Ќар обл. Шет ауд.)
340) «Орақ» зат есімі+зат есім
Орақ зат есімі «егін, шґп ору їшін жасалєан имек жїзді, ќысќа сапты
ќўралдыѕ» аты. Топонимжасамда «ораќ пішіндес имек табиєи нысан, не
шґбі орылатын жер» мəнді атаулар жасайды.
Ораќ + сай (ґзен. Алм.обл. Ескелді ауд)
341) «Орда» зат есімі+зат есім
Орда сґзініѕ негізгі маєынасы «кґшпелі елдіѕ əкімшілік орталыєы,
хан отырєан сарай, астана» болып келеді. Топонимжасамда «кґп табиєи
нысанныѕ їлкені, негізгісі; кезінде хан ордасы орналасќан жер» мəніндегі
атаулар жасайды.
Орда + бас (шоќы. Ќар обл., Шет ауд.)
Орда + тас (тау. Аќм. обл., Ерейментау ауд.)
Орда + тау (тау. ШЌО, Абай ауд.)
Орда + шақан (тау. Ќар. обл., Жаѕаарќа ауд.)
342) «Орман» зат есімі+зат есім
Орман сґзі «əр тїрлі аєаштардыѕ табиєи ґскен шоєыры» маєынасымен
жер бедерініѕ негізгі белгілерініѕ біріне жатады. Осы мəнде географиялыќ
терминге ґтіп, топонимдер ќўрамына енеді.
Орман + құдық (ќўдыќ. ОЌО, Отырар ауд.)
Орман + сай (ґзен. Алм. Обл., Аќсу ауд.)
343) «Орыс» зат есімі+зат есім
Орыс сґзі – этноним. «Ресейдіѕ негізгі халќыныѕ» аты. Ќазаќ
халќымен кґршілес отырып, бірнеше єасыр араласќандыќтан, жер-су ат296
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тарында ізі ќалєан. Келешекте їлгі етіп, дамытудыѕ ќажеті жоќ. Ґйткені
əр халыќтын ґз ўлттыќ топожїйесі болуы керек.
Орыс + бұлақ (ґзен. Алм. обл., Жамбыл ауд.)
Орыс + қопа (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Орыс + құдық (ќўдыќ. Атыр. обл., Жылыой ауд.)
344) «От» зат есімі + зат есім
От сґзініѕ топонимжасамєа тікелей ќатысы бары – «малєа азыќ
боларлыќ шґп» маєынасы (ЌТТС 7т, 484). Топонимжасамда «шґпті, оты
бар жерді» атауєа араласады.
От + жар (тау.ШЌО, Аягґз ауд.)
345) «Отар» зат есімі+зат есім
Отар сґзі «бґлек баєылатын бір ќора ќой» маєынасымен ќазаќ
даласыныѕ ерекше бір белгісіне айналєан. Оєан ќазаќтыѕ ежелден ќой
шаруашылыєымен айналысуы себеп болады. Топонимжасамєа «жеке бір
ќора ќой баєылатын орын, жер» мəнімен ќатысады.
Отар + баз (жўрт. Аќт. обл., Темір ауд.)
Отар + көл (кґл. Атыр. обл., Индер ауд.)
Отар + тау (тау. Аќм. обл., Ерейментау ауд.)
346) «Отын» зат есімі + зат есім
Отын сґзі «от жаєуєа арналєан аєаш» мəнімен-аќ топонимжасамєа
ќатыса алады. Атап айтќанда, «отындыќ аєашы бар жерді» атауєа жарайды.
Отын + ағаш (орман. Аќм. Обл., Аќкґл ауд.)
Отын + қоға (е.м. Ќост. обл., Жангелдин ауд.)
347) «Ошақ» зат есімі+зат есім
Ошақ сґзініѕ негізгі маєынасы «їстіне ќазан асылатын їш аяќты
шеѕбер темір, їштаєан» болса, ауыспалы мəнде «адамныѕ їйін, жанўясын,
атамекенін» білдіреді. Топонимжасамда «ошаќќа ўќсас табиєи нысанды
атауы мїмкін немесе от жаќќан жер, жўрт» мəнінде атаулар жасайды.
Ошаќ + қара + су (ќоныс. Аќм. обл., Шортанды ауд.)
Ошаќ + құдық (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
348) «Өгіз» зат есімі + зат есім
Өгіз сґзі «кїш кґлігі ретінде пайдаланылатын сиыр малыныѕ
піштірілген еркегініѕ» аты, зооним. Топонимжасамда «ґгіз секілді
дґѕкиген табиєи нысанды айтады, не ґгізге байланысты бір оќиєаны сипаттайды». Кейде кґне тїркі. үгүз «ґзен» сґзініѕ жер-су атында саќталып
ќалуы да ыќтимал.
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Ґгіз + балық (е.м. Ќост. обл., Ўзынкґл ауд.)
Ґгіз + бөгет (ќыстау. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Ґгіз + көл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Ґгіз + құла (ќыстау. Аќт. обл., Байєанин ауд.)
Ґгіз + мүйіз (тґбе. Ќызылорда. обл., Жаѕаќорєан ауд.)
Ґгіз + сай (арна. ОЌО, Отырар ауд.)
Ґгіз + тау (ќыстау. Ќар.обл., Бўќар Жырау ауд.)
Ґгіз + төбе (тау. Ќар. обл., Ќарќаралы ауд.)
349) «Өзбек» зат есімі + зат есім
Өзбек сґзі – этноним. «Ґзбекстанныѕ жергілікті халќыныѕ» аты.
Ќазаќстанныѕ оѕтїстігімен шектесетіндіктен, əрі аєайын тїркі тектес ел
болєан соѕ, жер-су аттарында өзбек этнотопонимініѕ саќталып ќалуы –
заѕды ќўбылыс.
Ґзбек + қорған (ќоныс. Алм. обл., Балќаш ауд.)
350) «Өзек» зат есімі + зат есім
Өзек сґзі «жауын, ќар суынан пайда болєан кішірек сай; жыра»
маєынасын беретін географиялыќ термин болып табылады. Сол мəнде
жəне «ґзен» маєынасында жер-су аттарын жасауєа ќатысады.
Ґзек + шым (ќоныс. СЌО., Айыртау ауд.)
351) «Өлең» зат есімі + зат есім
Өлең сґзі «ылєалды жерде бітік болып ґсетін, кґп жылдыќ майда шґптіѕ» аты (ЌТТС, 7т, 537). Топонимжасамда «ґлеѕ шґп ґсетін
жерлердіѕ» атын жасауєа ќатысады.
Ґлеѕ + құдық (жайлау. Павл. обл., Баянауыл ауд.)
352) «Өр» зат есімі + зат есім
Өр сґзі «таулы жердіѕ етегінен биіктеп кґтерілетін ылдиєа ќарамаќарсы жердіѕ» аты. Осы мəнде топонимжасамєа тікелей ќатысып, «ґр,
биіктегі табиєи нысанды» атауєа араласады.
Ґр + өзек (ќўдыќ, Маѕє. обл., Ќараќия ауд.)
Тіркесті атау да ќўрылады.
Ґр Алтай (Оѕтїстік Алтай) (тау жотасы. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
353) «Өре» зат есімі + зат есім
Өре зат есімі «ќўрт, ірімшік кептіру їшін аєаштан жасалєан биік
сəкініѕ» аты (ЌТТС, 7т, 565). Топонимжасамда «ґреге, сəкіге ўќсас
биіктеу жерлердіѕ» атын жасауєа ќатысады.
Ґре + бас (ќоныс. Павл. обл., Май ауд.)
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354) «Өрмек» зат есімі + зат есім
Өрмек сґзі «алаша тоќу їшін екі ќазыќќа керіп байлаєан иірілген
жіптер шумаєы» маєынасын білдіреді. Топонимжасамда «ґрмекке ўќсас
жіѕішке, ўзын табиєи нысандарды, не ґрмек ќўруєа ыѕєайлы жерді» атауы мїмкін.
Ґрмек + сай (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
355) «Өртен» зат есімі + зат есім
Өртен сґзі ќазаќтыѕ өртең сґзінен шыєып тўрмаєаны соѕєы (нѕ) дыбыстарынан-аќ кґрініп тўр. Оныѕ ќалм. уртен «ќарауыл бекет»
сґзінен шыєатыны байќалады («ќарауыл бекет тўрєан жер» маєынасында
атау жасалады).
Ґртен + жүрек (ќыстау. ШЌО, Кїршім ауд.)
356) «Өртең» зат есімі + зат есім
Өртең зат есімі «ескі шґбі ґртеліп, орнына кґк шґп шыќќан жер»
маєынасын береді де, осы мəнде жер-су аттарын жасауєа ќатысады. Кейде ґрт болєан жерді де келесі жылы өртең деп атай береді.
Ґртеѕ + тау (таулар. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
357) «Өріс» зат есімі + зат есім
Өріс сґзі «мал жайылымдыќ жердіѕ» аты. Жер-су атын жасауєа осы
мəнімен ќатысады: «ауыл маѕынан шалєайлау мал жайылып келетін жер».
Ґріс + құдық (ќўдыќ. Павл. обл., Баянауыл ауд.)
358) «Сабан» зат есімі + зат есім
«Дəнді даќылдардыѕ дəні алынєаннан кейінгі ќалєан сабаєы» (ЌТТС, 8т,
85) мəніндегі сабан сґзі де жер-су атыныѕ ерекше бір белгісі бола алады.
Сабан + балға (ќыстау. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
Мўндаєы балға ор. балка «мəтке, арќалыќ» сґзінен шыєып, «тґбесі
сабанмен жабылєан ќора» маєынасын беруі мїмкін.
359) «Сабын» зат есімі + зат есім
Сабын сґзі «кір жууєа арналєан, суєа еритін заттыѕ» аты. Топонимжасамда «жаєасы еріген сабындай аќ кґбіктеніп жататын ґзен, кґлге» атау
болуєа ќатысады.
Сабын + көл (кґл. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
360) «Саға» зат есімі + зат есімі
Саға зат есімі «ґзен, я болмаса тау сілемініѕ ќабысып-тїйіскен жерін»
атап, географиялыќ терминге айналады. Сол маєынада біріккен атаулар
жасауєа ќатысады.
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Саєа + күрес (е.м. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Саєа + терек (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Тіркесті атаулар жасайды:
Саєа Бүйен (е.м. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Саєа Қандыағаш (ќыстау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
361) «Саз» зат есімі + зат есім
Географиялыќ атау жасауєа саз сґзініѕ «кґгалы ќалыѕ ґскен, дымќыл
кеѕ алќап» маєынасы жиі ќатысады (ЌТТС, 8т, 95).
Саз + бастау (бўлаќ. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Саз + құдық (е.м. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Саз + терек (е.м. Жамбыл обл., Байзаќ ауд.)
Саз + төбе (тж. бекеті. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
Тіркесті атау да жасалады:
Саз Қора (асу. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Саз Талғар (ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
362) «Сай» зат есімі + зат есім
Сай сґзі «їлкен жыра, аѕєар» (ЌТТС, 8т, 98) мəнімен географиялыќ
терминге айналады. Сол маєынада кїрделі топонимдер ќўрамына енеді.
Сай + бас (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Сай + құдық (е.м. ШЌО, Зайсан ауд.)
Сай + утес (е.м. Маѕє. обл., Маѕєыстау ауд.)
Соѕєы їлгідегі утес ор. утёс «жартас, ќўз» сґзінен жасалєаны
байќалады.
362) «Сайыр» зат есімі + зат есім
Сайыр сґзі моѕєол тілінен ќалєан: моѕє. сайр «малта тас» [77;406].
Осы мəнде топонимжасамєа ќатыса алады.
Сайыр + құм (тґбешік. Маѕє. обл., Маѕєыстау ауд.)
363) «Сақал» зат есімі + зат есім
Сақал зат есімі «еркек адамныѕ иегі мен жаєына шыєатын тїк» (ЌТТС,
8т, 106) мəнін беретіні мəлім. Топонимжасамда тек пішін ўќсастыєы
арќылы єана атаулар жасай алады.
Саќал + төбе (тґбе. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
364) «Салдыр» зат есімі + зат есім
Салдыр сґзі «заттардыѕ бір-біріне соќтыєысуынан шыєатын дыбыс;
ќаѕєыр» (ЌТТС, 8т, 126) мəнін білдіреді. Топонимжасамда, кґбінесе,
«сылдырама тастары бар жерлерді» атауєа араласады.
300

Аналитика-семантикалық тəсіл арқылы жасалған топонимдердің
типтік модельдері

Салдыр + тас (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
366) «Самал» зат есімі + зат есім
Самал сґзі «жанєа жайлы ќоѕыр салќын желдіѕ» аты. Топонимжасамда «їнемі самал жел есіп тўратын геонысанды» атайды.
Самал + жота (тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
367) «Самар» зат есімі + зат есім
Самар сґзі ќазаќ тілініѕ батыс диалектісінде «їлкен табаќ, тегене,
шара» маєынасын береді [156;571]. Пішін ўќсастыєы арќылы топонимдер жасайды.
Самар + көл (кґл. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
368) «Самса» зат есімі + зат есім
Самса сґзі «жўќалап жайєан ќамырдыѕ ішіне пияз аралас тартылєан ет
салып майєа пісірген нанныѕ» аты (ЌТТС, 8т, 145). Тек сырт тўлєасыныѕ
ўќсастыєы єана оныѕ геонысанєа атау болуына жол ашады.
Самса + шоқы (тау. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
369) «Сандық» зат есімі + зат есім
Сандық зат есімі «əр тїрлі бўйым салуєа арнап аєаштан не темірден
жасаєан їй жићазыныѕ» аты (ЌТТС, 8т, 153). Табиєи нысанды «тґрт
бўрышты сандыќќа ўќсату арќылы» топонимдер жасауєа араласады.
Сандыќ + су (ґзен. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Сандыќ + тас (тау. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Сандыќ + тау (жота. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Сандыќ + төбе (е.м. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
370) «Саң» зат есімі + зат есім
Саң сґзі Аягґз, Шелек говорларында «ўра, астыќ саќтайтын жер»
мəнінде ќолданылады [156; 572]. Топонимжасамда «ўрадай, саѕырайєан
шўѕќыр жер» маєынасында атаулар жасауы бек ыќтимал. Екінші жаєынан
алєанда, парсы. sang «тас» сґзініѕ ќатысы болуы мїмкін.
Саѕ + көл (бейіт. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Саѕ + мұрын (е.м. Алматы обл., Їйгентас ауд.)
371) «Сапа» зат есімі + зат есім
Сапа сґзі «заттыѕ басќа бір заттан ґзгеше ќасиеті, ерекше айырмасы, белгісі» мəнін береді. Топонимжасамда «табиєи нысанныѕ сапалы,
жаќсы» екенін атап кґрсетеді.
Сапа + көл (е.м. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
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372) «Сапы» зат есімі + зат есім
Сапы зат есімі «кішкене ґткір ќылыштыѕ» аты. Топонимжасамда
«пішін ўќсастыєына орай» атау ќўрамына енген.
Сапы + көл (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
373) «Сарт» зат есімі + зат есім
Сарт сґзі – этноним. ЌТТС-та «ґзбектерге революцияєа дейін телініп
келген ат» деген тїсініктеме беріледі (8т, 185). Дўрысы санскрит тілінде
«саудагер» мəнін беретін сарт сґзі парсы тектес соєдыларєа тїріктер
ќойєан ат еді. Топонимжасамда «ќазаќ ішінде жеке ру болып ќалыптасќан
сарттар тўратын жер» маєынасында этнотопоним жасай алады.
Сарт + асу (асу. Алматы обл., Райымбек ауд.)
374) «Сауда» зат есімі + зат есім
Сауда сґзі «затты сату мен сатып алу əрекеті» маєынасын беретіні
аян. Топонимжасамда «сауда жасалатын орын, мекен» мəнінде жер-су
атын жасауєа ќатысады.
Сауда + кент (е.м. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
375) «Саумал» зат есімі + зат есім
Саумал зат есімі «əлі аши ќоймаєан бие сїтініѕ» аты. Топонимжасамда «ґзен, кґлдіѕ тїсін немесе суыныѕ дəмін саумалєа теѕеу» арќылы атаулар жасауы мїмкін.
Саумал + көл (кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ескерту: Кґл аты саумалдық (кислица) ґсімдігініѕ атымен байланысты болуы да ыќтимал.
376) «Сəкі» зат есімі + зат есім
Сəкі зат есімі – «жату мен отыру їшін, таќтайдан биіктеу етіп жасаєан
орын, нар» (ЌТТС, 8т, 228) мəніндегі сґз. Топонимжасамда «табиєи
нысанныѕ сəкіге ўќсауы» атауєа уəж болады.
Сəкі + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
377) «Сəн» зат есімі + зат есім
Сəн сґзі «əдемі, жарасымды кґрік» мəнді зат есім екені мəлім.
«Кґркем, əсем геонысанды атауєа» ќатыса алады.
Сəн + кесе (тўзды кґл. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
378) «Сексеуіл» зат есімі + зат есім
Сексеуіл сґзі «діѕі иір, ќатты болып келетін, ќўмды жерде ґсетін
жапыраќсыз аєаштыѕ» аты, фитоним. Топонимжасамда «сексеуіл аєашы
ґсетін жерді» атап кґрсетеді.
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Сексеуіл + дала (дала. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
379) «Солдат» зат есімі + зат есім
Солдат зат есімі орыс тілінен енген кірме сґз: «ќатардаєы əскери
адам» мəнін береді. Топонимжасамда «əскери бґлімше тўрєан жерлерді,
солдатќа байланысты əлдебір оќиєа болєан орынды» атауы мїмкін. М.:
Солдатқұлаған (ќўз. ШЌО). Тарихи атау ретінде ќаралєаны болмаса, їлгі
етуге жарамайды.
Солдат + көл (кґл. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Солдат + сай (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Солдат + үй (ќыстау, ШЌО, Катонќараєай ауд.)
380) «Солтүстік» зат есімі + зат есім
Солтүстік зат есімі «оѕтїстікке ќарсы жаќ, терістік» (ЌТТС, 8т, 335)
маєынасын беретіні белгілі. Алайда байырєы топонимдерде солтүстік
сґзі кездеспейді де, оныѕ орнына теріскей сґзі ќолданылып келгенін
кґреміз. Ал ќазіргі топонимдер ќўрамындаєы солтїстік сґзі орыс тілінен
енген северный аныќтауышыныѕ аудармасы екені айќын.
Келешекте кеѕінен ќолданылуы мїмкін.
Солтїстік Ақтау (жота. Маѕє. ауд., Маѕєыстау ауд.)
Солтїстік Ақшығанақ (асу. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Солтүстік Ащыбұлақ (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.) Солтїстік
Қазақстан (əкімшілік бґлініс. Солтїстік Ќазаќстан облысы)
381) «Сор» зат есімі + зат есім
Сор омоним сґзініѕ бір маєынасы «тўзды батпаєы бар жер» болып
келеді. Сор сґзі осы мəнде географиялыќ терминге айналып, кїрделі атаулар ќўрамына енеді.
Сор + аша (кґл. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Сор + бұлақ (кґл. Алматы обл., Іле ауд.)
Сор + дала (ќоныс. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Сор + көл (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Сор + қабақ (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Сор + құдық (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Сор + төбе (ќыстау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Сор + шырпа (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Соѕєы їлгідегі шырпа сыѕары батыс диалектіде «судыѕ сарќырауы,
бўрќылдауы» маєынасын береді [156; 756].
Соршырпа – «суы толыќ, біраќ тўзды ќўдыќ» мəнін бермек.
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382) «Су» зат есімі + зат есім
Су сґзі «ґзен, кґл т.б. тїзетін тїссіз мґлдір сўйыќ зат» (ЌТТС, 8т, 371)
маєынасын беретіні дəлелденген. Топонимжасамда «су негізгі белгісі болатын геонысандарды атайды».
Су + айрық (кґл. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Су + көл (кґл. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Су + кіл + сай (ґзен. Аќтґбе обл., Ќарєалы ауд.)
Су + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Успен ауд.)
383) «Суат» зат есімі + зат есім
Суат зат есімі – «ґзенніѕ, кґлдіѕ мал суаратын жері» мəніндегі сґз.
Топонимжасамда «суаты бар жерлерді жəне суаттыѕ ґзіндік ерекшелігін»
атап кґрсетеді.
Суат + бар + сор (тўзды кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Суат + көл (кґл. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Суат + сай (ґзен. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Суат + тау (жота. Алматы обл., Панфилов ауд.)
384) «Суыр» зат есімі + зат есім
Суыр сґзі «ќыста ўйыќтап ќалатын, кеміргіштер тобына жататын
кішірек аѕныѕ» (ЌТТС, 8т, 383) аты, зооним. Топонимжасамда «суыр
аѕы бар жəне мол кездесетін жерлерді» атауєа ќатысады.
Суыр + құман (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Суыр + сай (ґзен. Алматы обл., Сарќант ауд.)
385) «Сұлтан» зат есімі + зат есім
Сўлтан сґзі «шыєыс елдеріндегі жергілікті билеушілердіѕ лауазым аты» екені мəлім (ЌТТС, 8т, 389). Ќазаќ жерінде Шыѕєысхан
ўрпаќтары єана сўлтан атанып келген. Топонимжасамда екі тїрлі мəнде
ќолданылады:
1) Əлдебір сўлтан мекендеген жерді білдіреді; 2) «Жердіѕ сўлтаны;
жаќсы жер» маєынасында ќолданылады.
Сўлтан + рабат (е.м. ОЌО, Тґле би ауд.)
Сўлтан + шеген (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
386) «Сұңқар» зат есімі + зат есім
Сұңқар сґзі «бїркіт тўќымдас ќыран ќўстыѕ» (ЌТТС, 8т, 393) аты.
«Сўѕќар ќўсы ўя салєан, мекендеген жерлерді» атауєа ат салысады.
Сўѕќар + ќия (жўрт. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Сўѕќар + ўя (шоќы. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
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387) «Сүмбе» зат есімі + зат есім
Сүмбе (< сүмбі) сґзі «мылтыќтыѕ ўѕєысын тазалайтын əрі майлайтын ўзын, жіѕішке жўмыр темір немесе тобылєы таяќша» (ЌТТС, 8т, 418)
маєынасын береді. Топонимжасамда «сїмбедей тїзу табиєи нысандарды» атауєа ќатысады.
Сїмбе + тау (жота. Алматы обл., Райымбек ауд.)
388) «Сүт» зат есімі + зат есім
Сүт сґзі «сїт ќоректілердіѕ жас ўрпаєын ґсіру їшін денесінен бґліп
шыєаратын аќ тїсті, ќоректік маѕызы бар сўйыќ заттыѕ» аты. Топонимжасамда, кґбінесе, «тїсі сїт, айран тїстес ґзен, суларєа» ќаратып айтылады.
Сїт + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Сїт + кент (е.м. ОЌО, Шардара ауд.)
Соѕєы їлгі (Сүткент) «аќ тїсті ќала» мəнін беруі мїмкін.
389) «Сын» зат есімі + зат есім
Сын омоним сґзініѕ бір маєынасы «бір заттыѕ табиєи бітімі мен сəні,
ґз сыры мен келбеті» (ЌТТС, 8т, 475) болып келеді. Ќазаќ «адам бейнелі
жасалєан балбал тастарды» сынтас деп атайды. М.: «Мен мəѕгі жасайтын сынтас емеспін, бір кїні ґлермін», - деген айтылыс кездеседі.
Сын + тас (шоќы. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Сынтас – «адам сынды (бейнелі) тас» мəнінде тўр.
390) «Табақ» зат есімі + зат есім
Табақ зат есімі «піскен ет, т.б. таєам салатын дґѕгелек жайпаќ
ыдыстыѕ» (ЌТТС, 8т, 519) аты. Тїбі араб тілінен енген сґз. Топонимжасамда «табаќќа ўќсас дґѕгелене біткен ойпат жерлерді» атап кґрсетеді.
Табаќ + бұлақ (тж. бекеті. Жамб. обл., Талас ауд.)
Табаќ + құдық (ќоныс. Жамбыл обл., Талас ауд.)
Табаќ + кең + тақыр (аѕєар. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Табаќ + кең + тарлау (аѕєар. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
391) «Табан» зат есімі + зат есім
Табан сґзініѕ негізгі маєынасы «аяќтыѕ жерге тиетін, жер басатын бґлігі» (ЌТТС, 8т, 521) болса, топонимжасамєа оныѕ ауыспалы
маєынасы: «ґзенніѕ, сайдыѕ, ґзектіѕ тїбі, арнасы» ќатысады.
Табан + көл (кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Табан + қазы (кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Табан + сала (асу. ШЌО, Зайсан ауд.)
Табан + тал (е.м. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Табан + тау (ґзен. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
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392) «Таған» зат есімі + зат есім
Таған зат есімі «ошаќтыѕ т.б. нəрсеніѕ аяєы; тіреуіш» маєынасын
береді (М.: ошаќты «їштаєан» деп атау ќалыптасќан). Топонимжасамда «таєандана, салаласа біткен табиєи нысандарды» атап кґрсетуге
ќатысады.
Таєан + ас + сай (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
393) «Таз» зат есімі + зат есім
Таз сґзініѕ негізгі маєынасы «басќа тїсетін жўќпалы жара»
болєанымен, кґбінесе «басы таз адам» мəнінде ќолданылады (ЌТТС, 8т,
533). Топонимжасамда «ґсімдігі жоќ немесе аз, таќыр геонысандарєа»
таз сґзі атау болады.
Таз + көл (кґл. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Таз + төбе (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
394) «Тай» зат есімі + зат есім
Тай сґзі «бір жастан асќан, екі жасќа əлі толмаєан жылќы тґлініѕ» аты
екені мəлім. Сонымен бірге тай зат есімі «бума, байлам, теѕ» (ЌТТС, 8т, 536)
маєынасында ќолданылады. Топонимжасамєа тай сґзі осы екі маєынада
ќатысуы мїмкін: 1) жылќы баласы тайєа тікелей ќатысты болады (М.:
Тайќора) жəне геонысан кґлемі кішілеу болса, тайєа теѕестіріліп аталады
(Тайтґбе); 2) тайланєан теѕге, жїкке ўќсас геонысандар аталады (Тайтас).
Тай + база (ќыстау. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Тай + бақан (ґзен. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Тай + бота (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
Тай + қара (е.м. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Тай + қоңыр (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
Тай + мола (бейіт. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Тай + сай (ґзен. Аќмола обл., Есіл ауд.)
Тай + томар (бўлаќ. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Тай + торы (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Тай + төбе (шоќы. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
395) «Тақта» зат есімі + зат есім
Тақта зат есімі «бормен жазуєа арналєан баран тїсті тегіс таќтай»
маєыналы парсы сґзі болып табылады. Екінші маєынасы – «арасын межелеп бґліп-бґліп тастаєан егістік жер» (ЌТТС, 8т, 551). Екеуіне ортаќ сема
– заттыѕ тегіс жəне тґртбўрыш болып келуі. Топонимжасамда «пішіні
тґртбўрыш болып келетін тегіс табиєи нысандарды» атауєа ќатысады.
Таќта + брод (е.м. СЌО, Є.Мїсірепов ауд.)
Таќта + көл (кґл. СЌО, Майбалыќ ауд.)
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396) «Тақтай» зат есім + зат есім
Тақтай сґзі «бґренені тіліп əзірленетін екі жаєы тегіс аєаш, ќўрылыс
материалыныѕ» (ЌТТС, 8т, 551) аты. Топонимжасамда «таќтайдан
жасалєан ќўрылысы бар табиєи нысанды» атап кґрсетеді. «Таќтайдай
жазыќ жер» семасы да жоќ емес.
Таќтай + көпір (е.м. Ќостанай обл., Амантоєай ауд.)
Таќтай + құдық (ќоныс. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
397) «Тақыр» зат есімі + зат есім
Тақыр сґзі «шґл, шґлейтті ґѕірлерде ґсімдік ґспейтін ќуќыл жер»
(ЌТТС, 8т, 554) маєынасын беретін географиялыќ терминге айналєан. Топонимжасамда «мїлде шґп ґспейтін жерлер мен шґбі тыќыр жерлерді»
бірдей тақыр деп атау ќалыптасќан.
Таќыр + ащы (ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Таќыр + бас (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Таќыр + болат (мўнай бекеті. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Таќыр + бұлақ (
Таќыр + көл (жўрт. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
Таќыр + құдық (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Таќыр + құм (ќыстау. Жамбыл обл., Байзаќ ауд.)
Таќыр + оба (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Таќыр + сай (ґзен. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Таќыр + сор (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Таќыр + табан (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Таќыр + төбе (тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Таќыр + тұма (бўлаќ. ШЌО, Аягґз ауд.)
Таќыр + шыңырау (бўлаќ. ШЌО, Аягґз ауд.)
398) «Тал» зат есімі + зат есім
Тал зат есімі «майысќаќ бўтаќты, жіѕішке жапыраќты ґсімдіктіѕ» аты,
фитоним. Топонимжасамда «тал аєашы ґсетін жерлерді» атауєа атсалысады.
Тал + бөгет (ќоныс. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Тал + қайран (е.м. Атырау обл., Атырау ќ.ə.)
Тал + қара (ґзен. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Тал + құдық (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Тал + сай (ґзен. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Тал + суат (е.м. Ќызылорда обл., Ќызылорда ќ.ə.)
Тал + тас (е.м. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Тал + тоғай (ќыстау. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Тал + томар (кґл. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Тал + шат (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Тал + шілік (ќоныс. СЌО, Є.Мїсірепов ауд.)
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399) «Талас» зат есімі + зат есім
Талас зат есімі «белгілі бір мəселе жайындаєы пікір тартысы, дау,
керіс» (ЌТТС, 8т, 562) мəнін береді. Топонимжасамда «əлдебір этникалыќ
топтар арасында таласќа тїскен даулы жерлерді» атауєа ќатысады, немесе тал+ас «биік таудан аєатын су» (Т.Жанўзаќ) кґне топонимі болып
табылады.
Талас + асу (асу. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Талас + көл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Талас + құдық (ќўдыќ. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Талас + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
Талас + шоқы (ќоныс. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
400) «Там» зат есімі + зат есім
Там сґзі əдеби тіл дəрежесіне жетпеген диалект ќалпында екі маєына
береді: 1) «шатырлы жəне тоќал їй»; 2) «мола, бейіт» (ЌТТС, 8т, 574).
Топонимжасамда «там (їй) немесе мола салынєан жерді» атап кґрсетеді.
Там + бала (е.м. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Там + қайнар (бейіт. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Там + қамыс (ќыстау. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Там + сор (тўзды кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Там + су + қора (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Там + ши (ќыстау. Жамбыл обл., Шу ауд.)
401) «Тамшы» зат есімі + зат есім
Тамшы зат есімі «сўйыќ заттыѕ еѕ кішкене бґлігі» (ЌТТС, 8т, 579)
маєынасын береді. Топнимжасамда «судыѕ сыздыќтап, тамшылап аєатын
аздыєын» білдіреді.
Тамшы + бўлаќ (ќўдыќ. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
402) «Тана» зат есімі + зат есім
Тана сґзі омонимдес екі маєына береді: 1) «бір жас пен екі жас
аралыєындаєы сиыр малы; тайынша»; 2) «аќыќтан жасалєан, киімге
таєылатын жалтырауыќ тїйме» (ЌТТС, 8т, 582). Топонимжасамда осы
екі маєына да атау жасауєа ќатысуы мїмкін. Атап айтќанда, «кґлемі танадай (тайыншадай) єана нысанды» атауы жəне «танадай жалтыраєан кґл,
су т.б.» нысанды атауы ыќтимал (м.: антропоним Танакөз).
Тана + көл (кґл. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
403) «Таң» зат есімі + зат есім
Таң сґзініѕ мезгілді білдіретін маєынасына ќараєанда, «шаттыѕ ішкі
жаєы, шап» (ЌТТС, 8т, 588) маєынасы жер-су атын жасауєа ќабілетті бо308
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лып келеді. Ол маєына ауыспалы тїрде «сай, шатќал, жыралардыѕ ішін»
атауєа ќатысады.
Таѕ + сай (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Таѕ + сор (кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Таѕ + орпа (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
404) «Тарақ» зат есімі + зат есім
Тарақ зат есімі «шашты, жїнді жазып тарайтын ќўралдыѕ» аты екені
белгілі (ЌТТС, 9т, 17). Топонимжасамда «тараќтала біткен табиєи нысандарды» пішін ўќсастыєы арќылы атайды.
Тараќ + тұмсық (тау. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
405) «Тары» зат есімі + зат есім
Тары сґзі «дəнді даќылдардыѕ бір тїрініѕ» аты, фитоним. «Тары
ґсімдігі егілетін, ґсетін жерлерді» атап кґрсетеді. Тары ќазаќ жеріне кеѕ
тараєан дəнді даќылєа жатады.
Тары + тұмсық (тау. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
406) «Тас» зат есімі + зат есім
Тас сґзін «таудыѕ ќатты жынысы, соныѕ їлкенді-кішілі бґлшектері»
(ЌТТС, 9т, 41) маєынасына таратып айтуєа болады. Тас жердіѕ негізгі
белгілерініѕ бірі болєандыќтан, топонимжасамда «тасы бар, тасты жер»
мəнінде кґптеген атаулар жасауєа араласады.
Тас + арал (арал. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Тас + аран (шоќы. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Тас + арық (ќоныс. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Тас + астау
Тас + аудан (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Тас + ауыл (е.м. Ќараєанды обл., Бўќар Жырау ауд.)
Тас + ащы (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Тас + бас (тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Тас + бастау (ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Тас + бидайық (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Тас + бөгет (кент. Ќызылорда обл., Ќызылорда ќ.ə.)
Тас + бұлақ (ґзен. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Тас + бұтақ (ќоныс. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Тас + кен (е.м. ОЌО, Сайрам ауд.)
Тас + кешу (е.м. ОЌО, Сайрам ауд.)
Тас + көл (кґл. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Тас + күрке (ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Тас + күтір (е.м. БЌО, Казталов ауд.)
Тас + қабақ (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
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Тас + қайнар (е.м. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Тас + қала (е.м. Атырау обл., Атырау ќ.ə.)
Тас + қара (жўрт. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Тас + қара + ала (тау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Тас + қопа (тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Тас + қора (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Тас + құдық (е.м. ОЌО, Арыс ауд.)
Тас + құлақ (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Тас + мола (ґзен. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Тас + мұрын (е.м. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Тас + оба (ќоныс. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Тас + орпа (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Тас + өткел (е.м. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Тас + сай (жыра. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Тас + су (е.м. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Тас + суат (кґл. Аќмола обл., Астана ќ.ə.)
Тас + суық + оба (ќоныс. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Тас + сүйек + оба (жота. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Тас + табақ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Тас + тар + тау (тау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Тас + темір (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Тас + томар (кґл. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Тас + төбе (шоќы. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Тас + тұма (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Тас + түбек (е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Тас + шағыл (ќыстау. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Тас + шалқар (кґл. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Тас + шеген (жайлау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Тас + ши (ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Тас + ши + төбе (ќоныс. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Тас + шоқы (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Тас + шолақ (е.м. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
407) «Татыр» зат есімі + зат есім
Татыр сґзі «тўзды, сортаѕ, таќыр жер» (ЌТТС, 9т, 53) маєынасымен
тікелей топоним жасауєа ќатысады да, географиялыќ терминге айналады.
Татыр Жезақ (жазыќ жер. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
408) «Тау» зат есімі + зат есім
Тау зат есімі «айналасындаєы жерден едəуір кґтеріѕкі, биік жер»
(ЌТТС, 9т, 54) маєынасымен топоним жасауєа ќатысып, географиялыќ
терминге айналады.
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Тау + ағаш (е.м. СЌО, Есіл ауд.)
Тау + гүл (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Тау + құдық (ќўдыќ. ОЌО, Арыс ауд.)
Тау + құм (ќўмдар. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Тау + сүгір (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Тау + теке (тау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Тау + төбе (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Тау + шан (бейіт. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Тіркесті атаулар:
Тау Қаратұрық (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Тау Түрген (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Ескерту: Мўндаєы Таушан атауыныѕ екінші сыѕары шан: 1) ќаз. шан
«сўйыќтыќ ќўятын їлкен ыдыс» немесе 2) моѕє. шанд «тўма, бастау, кґз»
[77;731] маєыналарыныѕ бірінде тўр деуге болады.
409) «Тəж» зат есімі + зат есім
Тəж сґзі «хан, патша жəне корольдіѕ арнаулы бас киімі» маєынасын
беретіні мəлім (ЌТТС, 9т, 59). Топнимжасамда «басы тəжге ўќсас болып
келетін биік нысандарєа» атау бола алады.
Тəж + шоқы (мола. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
410) «Тəңір» зат есімі + зат есім
Тəңір<теңір сґзі тїркі (ќазаќ) ўєымында «кґк аспан, ќўдай, алла таєала,
ќўдірет» маєынасын береді. Топонимжасамда «аспанмен таласќан биік тауды немесе тəѕір тўтып табынатын табиєи нысандарды» атауєа ќатысады.
Тїркілер Тəңіртау атаєан тауды кейін ќытайлар Тянь-Шань «аспан тау»
атандырып жіберген. Алайда Тəѕіртау оронимі саќталып ќалды.
Тəѕір + тау (жота. Алматы обл., Райымбек ауд.)
411) «Тебен» зат есімі + зат есім
Тебен сґзі «кґзі їлкен, ґзі жуан, əрі ўзын иненіѕ» (ЌТТС, 9т, 86)
аты. Топонимжасамда «тўрќы тебен инеге ўќсас геонысандарды» атауы
мїмкін.
Тебен + сай (ґзен. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
412) «Тебіс < Тебіз» зат есімі + зат есім
Тебіз зат есімі Аќтґбе, Ќызылорда сґйленістерінде (говорларында) «шґбі ќалыѕ ойпаѕ жер» маєынасын береді [156; 632]. Тебіз сґзі
диалектілік геотермин ретінде жер-су атын жасауєа ќатысады. Əдеби
тіліміздегі тебін сґзініѕ бір нўсќасы деп білеміз.
Тебіс + сор (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
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413) «Теке» зат есімі + зат есім
Теке зат есімі «ешкі малыныѕ екі жастан асќан піштірілмеген
еркегініѕ» (ЌТТС, 9т, 101) аты, зооним. Топонимжасамда, кґбінесе, «жабайы тау ешкісін теке, таутеке тїрінде атап барып, олар мекендейтін
жерлерді де солай атау ќалыптасќан».
Теке + бастау (бўлаќ. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Теке + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Теке + көл (кґл. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Теке + сары (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Теке + су (е.м. ОЌО, Тґле би ауд.)
Теке + тас (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Теке + тау (тау. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
414) «Телпек» зат есімі + зат есім
Телпек зат есімі «тґбеге єана киетін таќия сияќты жўќа бас киімніѕ»
аты (ЌТТС, 9т, 109). Топонимжасамда «телпекке ўќсас шаєын тґбе, дґѕі
бар жер» мəнінде атаулар жасайды.
Телпек + қоңыр (ќоныс. СЌО, Жамбыл ауд.)
415) «Темір» зат есімі + зат есім
Темір сґзі «берік жəне салмаќты металл; шойын мен болаттыѕ негізгі
бґлігі» маєынасын береді [ЌТТС, 9т, 111]. Топонимжасамда «темір кені
бар жердіѕ; темірден жасалєан əлдебір нысан тўрєан жердіѕ атын жасауєа
ќатысады жəне темірдей берік, темірдей суыќ» мəндерін туєызады.
Темір + астау (тўзды кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Темір + бұлақ (бўлаќ. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Темір + көпір (тж. бекеті. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Темір + қазық (е.м. Ќостанай обл., Алтынсарин ауд.)
Темір + құдық (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Темір + тас (ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
Темір + тау (ќала. Ќараєанды обл., Теміртау ќ.ə.)
Темір + тау + өзен (ќоныс. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Тіркесті атау да жасайды:
Темір Қаба (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
Ескерту: Соѕєы їлгі кейде Темірті Қаба тўлєасында айтылады.
416) «Теңіз» зат есімі + зат есім
Теңіз сґзі «кґлден їлкен, мўхиттан кіші суќоймасын» атап,
гидрографиялыќ терминге айналєан. Топонимжасамда тура маєынасымен
де, сондай-аќ «теѕіздей їлкен, кґлемді» мəнімен де атаулар жасай
береді. Мəселен, Ќазаќстанда ірі кґлдерді (Арал, Каспий), жасанды су
ќоймаларын (Бұқтырма, Қапшағай) теңіз деп атау ќалыптасып кеткен.
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Теѕіз + көл (кґл. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
Теѕіз + сор (кґл. ШЌО, Бесќараєай ауд.)
417) «Терек» зат есімі + зат есім
Терек сґзі «жалпаќ жапыраќты їйеѕкі тўќымдас ірі аєаштыѕ» аты,
фитоним.
Топонимжасамда негізінен «терек аєашы ґсетін жерлерді (Терексай),
кейде теректен жасалєан əлдебір нысан бар жерлерді (Терексал, Терекорпа)» атап кґрсетеді.
Терек + бұлақ + сай (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Терек + жыра (жайлау. БЌО, Казталов ауд.)
Терек + орпа (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Терек + сай (ґзен. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Терек + сал (кґл. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Терек + тау (тау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Терек + ши (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
418) «Теріскей» зат есімі + зат есім
Теріскей – «солтїстік жаќ, терістік» (ЌТТС, 9т, 137) мəнінде баєытбаєдар беретін сґз. Топонимжасамда «кґбінесе биік, кґтеріѕкі нысанныѕ
кїнгейіне (оѕтїстігіне) ќарама-ќарсы жаєын» атайды.
Теріскей Бөкенбай (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
Теріскей Қаратау (тау. ОЌО, Созаќ ауд.)
419) «Теріскен» зат есімі + зат есім
Теріскен сґзініѕ «адам кґзіне шыєатын бґрткен» мəнінен басќа «алабота тўќымдас шала бўта» маєынасы бар екені мəлім (ЌТТС, 9т, 137).
Топонимжасамєа «теріскен бўтасы ґскен жер» мəнімен єана ќатыса алады.
Теріскен + еспе (арна. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Теріскен + сай (арна. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
420) «Тиек» зат есімі + зат есім
Тиек сґзініѕ топонимжасамєа ќатысуы мїмкін маєынасы – «бір
нəрсені бекітіп, жауып, тиектеп ќою» маєынасы. «Тўйыќ, бекітілген»
табиєи нысандарды атап кґрсетеді.
Тиек + бұтақ (ґзен. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
421) «Тобылғы» зат есімі + зат есім
Тобылғы сґзі «раушан гїлділер тўќымына жататын ќызыл кїреѕ тїсті
бўтаныѕ» (ЌТТС, 9т, 153) аты, фитоним. Топонимжасамда «тобылєы
бўтасы ќалыѕ ґсетін жерлерді» негізгі белгі етіп алып, атаулар жасалєан.
Тобылєы + баз (ќыстау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
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Тобылєы + сай (Халыќ əнінде кездесетін топоним)
Тобылєы + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
422) «Тоғай» зат есімі + зат есім
Тоғай сґзі «кґбінесе ґзен бойында ґсетін, басым бґлігі жалпаќ
жапыраќты болып келетін аєаштар тобын» атайды да, фитонимге жатады.
Топонимжасамда «тоєай тїрінде ґскен аєаштары бар алап, аѕєарларды»
атап кґрсетеді.
Тоєай + құдық (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Тоєай + тал (ґзен. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
423) «Тоған» зат есімі + зат есім
Тоған сґзі «су жинап алатын бґгет, тоспа, арыќ» маєынасымен
гидрографиялыќ терминге айналады. Топонимжасамда «тоєан ќўрылысы
салынєан жерлерді» атауєа ќатысады.
Тоєан + ас (е.м. БЌО, Сырым ауд.)
Тоєан + көл (кґл. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Тоєан + сай (бґген. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
424) «Той» зат есімі + зат есім
Той сґзі «ќуанышты жайєа байланысты ет асылып, ел шаќырылып
ґткізілетін ойын-тамашалы жиынныѕ» аты. Тїбі той «тойынып тамаќ
ішу» сґзімен байланысып жатыр.Топонимжасамда «ел есінде саќталєан
ірі той болєан жерлерді» атауєа ќатысады.
Той + бас (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Той + қонақ (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Той + құдық (ќўдыќ. Жамбыл обл., Талас ауд.)
Той + сай (ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
425) «Тоқты» зат есімі + зат есім
Тоқты сґзі «ќойдыѕ алты айдан асќан тґлініѕ» аты, зооним. Топонимжасамда «тоќты малына тікелей ќатысты оќиєа болєан жерді (М.:
Тоқтықұлаған) немесе кґлемі шаєын нысанды (М.: Тоқтыөткел)» атайды.
Тоќты + қора (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Тоќты + өткел (тж. бекеті. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
Тоќты + су (ґзен. ШЌО, Семей ќ.ə.)
426) «Тоқым» зат есімі + зат есім
Тоқым сґзі «аттыѕ арќасына ер батпау їшін киізден пішіп салатын ертўрман жабдыєыныѕ» аты. Топонимжасамда, кґбінесе «шаєын кґлемді
геонысандарды (м.: тоќымдай жер)» атауєа ќатысады.
Тоќым + бұлақ (тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
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427) «Толағай» зат есімі + зат есім
Толағай сґзі, алдыѕєы тарауда айтып кеткендей, моѕє. толгой «бас;
бірдеѕеніѕ бас жаєы; тґбе, тґбешік» маєыналарын береді [77;463]. Топонимжасамда «басќа ўќсас тґбелердіѕ, домалаќ тасты таулардыѕ» аттарында саќталып ќалєан.
Толаєай + сор (ќоныс. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
428) «Толқын» зат есімі + зат есім
Толқын сґзі «желдіѕ əсерінен су бетінде пайда болатын жал-жал
шайќалысы» маєынасын береді. Топонимжасамда «анда-санда емес,
їнемі толќындап жататын гидронысанды» атауєа ќатысады.
Толќын + көл (кґл. Аќмола обл., Астрахан ауд.)
429) «Томар» зат есімі + зат есім
Томар сґзініѕ екі маєынасы да: бірі – «кесілген аєаштыѕ ќалєан
тїбірі»; екіншісі – «шалшыќты, ќопалы жерде болатын жертомар»
топонимжасамєа ќатысуы мїмкін. Алайда топоним жасау əлеуеті екінші
маєынада басым болып келеді, ґйткені ол біршама тўраќты белгіге жатады. «Томарлы, шґптесін, сазды жер» мəнінде топонимдер тудырады.
Томар + ащы (тау. ШЌО, Ўлан ауд.)
Томар + бұлақ (бўлаќ. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Томар + көл (кґл. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Томар + қамыс (ќоныс. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Томар + қара + су (кґл. СЌО, Есіл ауд.)
Томар + құдық (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Томар + мыс + көл (кґл. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Томар + тас (ґзен. Алматы обл., Ќапшаєай ќ.ə.)
430) «Тоң» зат есімі + зат есім
Тоң сґзі «жер ќыртысыныѕ суыќтан сіресіп ќатып ќалєан їстіѕгі
ќабаты» (ЌТТС, 9т, 196) маєынасын береді. Топонимжасамєа да осы
мəнде – «тоѕы ўзаќ уаќыт жібімей жататын жер» мəнінде ќатыса алады.
Тоѕ + аша (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Тоѕ + қара (тўзды кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Тоѕ + құрық + сор (сор. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Тоѕ + өткел (ќоныс. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
431) «Топ» зат есімі + зат есім
Топ сґзі «бірнеше адамныѕ, малдыѕ, т.б. заттардыѕ басы ќосылєан шаєын
жиыны» (ЌТТС, 9т, 200) маєынасын береді. Топонимжасамда, негізінен,
«ґсімдік тїрініѕ топтана, топ-топ болып ґсетін жерлерін» атап кґрсетеді.
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Топ + қайың (е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Топ + қарағай (ќыстау. ШЌО, Бесќараєай ауд.)
Топ + терек (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
432) «Топан» зат есімі + зат есім
Топан сґзініѕ «шґптіѕ, ўшырылєан астыќтыѕ ўсаќ ќалдыєы»
маєынасынан гґрі, «жер бетін басќан тасќын су, сел» маєынасы топоним
жасауєа ќабілетті болып келеді. «Ќатты тасып немесе жайылып кететін
мінезі бар гидронысандарды» атауєа ќатысады.
Топан + өзек (ґзен. Ќараєанды обл., Осакаров ауд.)
433) «Топар» зат есімі + зат есім
Топар сґзініѕ маєынасы ќазаќ тілінде ашылмаєанмен, тїбі тїркімен,
ќараќалпаќ тілдеріндегі «топ, жиын» мəнінде диалектілік ќолданысќа
енсе керек [156;642]. Топонимжасамда «топтана, жинаќтала орналасќан
табиєи нысандарды» атауєа ќатыса алады.
Топар + көл (кґл. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
434) «Топырақ» зат есімі + зат есім
Топырақ сґзі «жердіѕ сыртќы, їстіѕгі жўмсаќ, ќабатыныѕ» аты екені
мəлім (ЌТТС, 9т, 206). Топонимжасамда «ґсімдіксіз топыраєы шыєып
жатќан жерлерді; топыраќтан жасалєан əлдебір нысан орналасќан жерді»
атауєа араласады.
Топыраќ + көл (е.м. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Топыраќ + мола (жайлау. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
435) «Тораңғы» зат есімі + зат есім
Тораңғы сґзі «шґлейт аймаќтарда, ґзен аѕєарларында ґсетін, терек
тўќымдас аєаштыѕ» аты, фитоним. Ауызекі тілде тораңғыл нўсќасы да
ќолданылуы мїмкін. Топонимжасамда «тораѕєы аєашы ґсетін табиєи
нысандарды» атап кґрсетеді.
Тораѕєы + құм (ќўм. Алматы обл., Алакґл ауд.)
436) «Торғай» зат есімі + зат есім
Торғай сґзі «сїйір тўмсыќты, кішкене ќўстыѕ» аты, зооним (ЌТТС,
9т, 208).
Топонимжасамда «торєай ќўсы мол кездесетін жерді немесе торєайдай
єана шаєын табиєи нысандарды» атауы ыќтимал.
Торєай + база (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Торєай + бұлақ (бўлаќ. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Торєай + ши (жайлау. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
Торєай + шоқы (тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
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437) «Торпақ» зат есімі + зат есім
Торпақ зат есімі «сиыр малыныѕ алты айдан бір жасќа дейінгі
бўзауыныѕ» аты, зооним. Топонимжасамда «торпаќтай шаєын геонысандарды» атауы мїмкін.
Торпаќ + бел (асу. ОЌО, Тґле би ауд.)
438) «Тоты» зат есімі + зат есім
Тоты сґзі «тїрлі-тїсті ќауырсынды, əдемі ќўстыѕ» аты, зооним
(ЌТТС, 9т, 221). Ќазіргі кезде тоты деп попугайды атап жїр, алайда
ќазаќ ўєымында тотықұс деп тауысты (павлин) атаєан сыѕайлы (М.:
«тотыдайын сыланєан» концептісі).
Тоты + ұя (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Топонимжасамда «тоты ќўс мекендеген жерді» атайды, алайда
Ќазаќстанда тауыс та, попугай да мекендемейді.
439) «Төбе» зат есімі + зат есім
Төбе сґзініѕ негізгі маєѕынасы «бастыѕ еѕ їстіѕгі бґлігі» болєанымен,
оєан ўќсату арќылы таєы бірнеше маєына ќалыптасќан. Соныѕ бірі «жер
бедерініѕ дґѕестене, дґѕгелене біткен биіктігі» мəніндегі төбе сґзі. Ол
осы маєынада географиялыќ термин жасап, топоним ќўрамына енеді.
Кґбінесе «тґбе маѕындаєы, тґбедей нысандарды» атайды.
Тґбе + бұлақ (бўлаќ. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Тґбе + көл (кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Тґбе + қара (ќыстау. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Тґбе + қора (ќыстау. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Тґбе + қорған (тґбе. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
Тґбе + құдық (ќоныс. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Тґбе + құм (ќўдыќ. ОЌО, Отырар ауд.)
Тґбе + құнар (е.м. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Тґбе + сор (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Тґбе + су (бўлаќ. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Тґбе + тау (жўрт. БЌО, Шыѕєырлау ауд.)
Тґбе орографиялыќ терминініѕ басќа тїркі тілдерінде кездесетін
тепе нўсќасы да ќазаќ топожїйесінде бар екені байќалады
Тепе + құдық (ќўдыќ. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
440) «Төбел» зат есімі + зат есім
Төбел сґзі «жылќы малыныѕ маѕдайында болатын дґѕгелек аќ
даќтыѕ» аты (ЌТТС, 9т, 226). Топонимжсамда «жылќы тґбеліндей болып, басында аќ ќар саќталєан тауларды» атайды.
Тґбел + қара (тау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
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441) «Төл» зат есімі + зат есім
Төл сґзі екі маєынада ќолданылады: 1) «Малдыѕ жаѕа туєан баласы»;
2) «Меншікті, ґзінікі». Төл сґзі осы екі мəнде де топоним жасауєа ќатыса
алады: «малдыѕ тґлі жайылуєа ыѕєайлы ерте кґктейтін жер» жəне «бір
елге, не адамєа меншікті жер» маєыналарында.
Тґл + адыр (ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
442) «Төр» зат есімі + зат есім
Төр сґзініѕ негізгі маєынасы «їйдіѕ есігіне ќарама-ќарсы жоєарєы
жаєы» екені мəлім (ЌТТС, 9т, 240). Топонимжасамда «бір табиєи
нысанныѕ жоєарєы, тґргі жаєына орналасќан екінші табиєи нысанды»
атауєа ќатысады.
Тґр + адыр (тау. ШЌО, Шыѕєыстауда)
Тґр + құдық (ќўдыќ. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Тґр + қуыс (жайлау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Тґр + тоғай (ќыстау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Тґр Алтай (Ґр Алтайдыѕ поэтикалыќ нўсќасы. ШЌО)
443) «Төре» зат есімі + зат есім
Төре сґзі – «їстемдік етуші аќ сїйек; əкім» маєыналы кґнеден келе
жатќан сґз. Тїбі төр сґзімен байланысатыны байќалып тўр. Топонимжасамда «біртекті табиєи нысандардыѕ ішіндегі ірісі, биігі» жəне «əлдебір
тґре тўќымыныѕ адамы (Шыѕєысхан ўрпаќтарыныѕ бірі) мекендеген
жер» маєыналарыныѕ бірінде атаулар ќўрамына енеді.
Тґре + адыр (тґбешік. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
Тґре + арық (е.м. ОЌО, Ордабасы ауд.)
Тґре + жал (жўрт. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Тґре + нан (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Тґре + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Тґре + там (кент. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Тґре + там + сай (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Тґре + төбе (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
444) «Төс» зат есімі + зат есім
Төс сґзі «адамныѕ, жан-жануардыѕ кеуде сїйегі, кґкірек» маєынасын
береді де, ауыспалы мəнінде «тау мен тґбеніѕ беткей жаєын» (ЌТТС,
9т, 245) білдіреді. Соѕєы маєынада топонимжасамєа тікелей араласады.
«Дґѕестене, тґстене біткен тау беткейлерін» атай отырып, метафоралыќ
топонимдер тудырады.
Тґс + ағаш (е.м. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Тґс + қайың (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
Тґс + қайың + сай (ќоныс. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Тґс + құдық (е.м.Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
318

Аналитика-семантикалық тəсіл арқылы жасалған топонимдердің
типтік модельдері

445) «Тұғыр» зат есімі + зат есім
Тұғыр сґзі «саят ќўстары (бїркіт, ќаршыєа т.б.) ќонаќтап отыратын
аєаш ќондырєы» мəнінен жалпы «бір нəрсеніѕ астына ќойылатын тірек,
сїйеніш» мəніне ауысќан. Топонимжасамда «тўєырєа ўќсас, екінші бір
геонысанныѕ тірегі болып тўрєан немесе ќўс кґп ќонатын нысанды»
атайды.
Тўєыр + тас (арал. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
446) «Тұз» зат есімі + зат есім
Тұз сґзі «ас-таєамныѕ дəмін келтіретін ащы аќ тїсті кристалл заттыѕ»
аты.
Топонимжасамда «тўз ґндірілетін немесе тўзды, сортаѕ» жерлерді
атайды. Ќазаќ даласында жиі кездесетіндіктен, тўз, сорлар негізгі
топонимдік белгілердіѕ біріне жатады.
Тўз + ауыл
(жўрт.Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Тўз + ащы
(тўзды кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Тўз + байыр
(тау. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Тўз + бұлақ
(бўлаќ. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Тўз + дала
(ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Тўз + кен
(тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Тўз + көл
(кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Тўз + қала
(тж. бекеті. Павлодар обл., Успен ауд.)
Тўз + құдық
(ќоныс. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
Тўз + сай
(ќўдыќ. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Тўз + сор
(кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Тўз + шоқы
(жўрт. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Тўз + шілік
(жайлау. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
447) «Тұма» зат есімі + зат есім
Тұма сґзі «жер ќойнауынан шыєатын кішірек бастау, кґздіѕ» аты,
гидрографиялыќ термин. Топонимжасамда «тўмасы бар табиєи нысандарды» атап кґрсетеді.
Тўма + ат + сор
(тўзды кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
Тўма + бұлақ
(е.м. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Тўма + өзек
(ґзен. ШЌО, Абай ауд.)
Тўма + құм
(ќоныс. Алматы обл., Алакґл ауд.)
448) «Тұмсық» зат есімі + зат есім
Тұмсық сґзі «жан-жануар мен адам басыныѕ ауыз, мўрын орналасќан
жері» (ЌТТС, 9т, 274) маєынасын береді де, ўќсату арќылы «тау-тґбеніѕ,
судыѕ сїйірлене біткен бір шетін» атауєа ќатысады.
Тўмсыќ + бұлақ
(бўлаќ. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
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Тўмсыќ + құдық
(жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
Тіркесті атау жасауєа да ќатысады:
Тўмсыќ Сарытау (тау сілемі. ШЌО, Кїршім ауд.)
449) «Тұт» зат есімі + зат есім
Тұт зат есімі «жапыраєын жібек ќўрты жейтін аєаштыѕ» аты, фитоним.
Топонимжасамда «тўт аєашы ґсетін табиєи нысанды» атауєа араласады.
Тўт + сай
(ґзен. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
450) «Түбек» зат есімі + зат есім
Түбек сґзі «суєа сўєына еніп жатќан ќўрлыќтыѕ шеті» маєынасымен
географиялыќ терминге айналады. Сол мəнде топонимжасамєа ќатысады.
Тїбек + бұлақ
(ќўдыќ. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Тїбек + көл
(кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
451) «Түбір» зат есімі + зат есім
Түбір сґзі «аєаштыѕ, ґсімдіктіѕ жерде ќалєан тїбі» (ЌТТС, 9т, 306)
маєынасын береді. Топонимжасамда «тїпкі (негізгі) табиєи нысанды»
атауы мїмкін.
Тїбір + көл
(кґл. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
452) «Түйе» зат есімі + зат есім
Түйе сґзі «бір немесе екі ґркешті, кїйіс ќайтаратын ірі малдыѕ» аты,
зооним. Тґрт тїлік малдыѕ бірі ретінде кґшпелілер ґмірінде ерекше
маѕызєа ие болєан тїйе ќазаќ даласыныѕ негізгі белгілерініѕ ќатарына
жатады. «Тїйеге байланысты əлдебір оќиєа болєан жерді, сырт пішіні
тїйеге ўќсас табиєи нысанды, тїйе малы мол ґсетін маѕды» атауєа
ќатысады.
Тїйе + база
(ќыстау. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Тїйе + жар + қақ (ќоныс. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Тїйе + қара
(ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Тїйе + қарын
(асу. Жамбы обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Тїйе + қора
(ќоныс. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Тїйе + құдық
(ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Тїйе + мойнақ
(асу. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Тїйе + мойын
(ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
Тїйе + сай
(жайлау. БЌО, Сырым ауд.)
Тїйе + су
(ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Тїйе + тас
(шоќы. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Тїйе + текше
(ќоныс. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Тїйе + төбе
(шоќы. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Тїйе + ши
(тўзды кґл. Павлодар обл., Баянапуыл ауд.)
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453) «Түйме» зат есімі + зат есім
Түйме зат есімі «ќаусырыну їшін киімге ќадалатын кішірек дґѕгелек
заттыѕ» аты (ЌТТС, 9т, 319). Топонимжасамда «дґѕгелене біткен шаєын
табиєи нысандарды» атайды.
Тїйме + кент
(е.м. Жамбыл обл., Байзаќ ауд.)
Тїйме + құдық
(ќўдыќ. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
454) «Түкпір» зат есімі + зат есім
Түкпір (< тїпкір) сґзі «кіретін ауыздан алыстау таса жер, ќалтарыс;
ќиыр шет» маєыналарын береді. Топонимжасамда «алыстау, тїптегі,
шеткі табиєи нысанды» атауєа ќатысады.
Тїкпір + ши
(ќыстау. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
455) «Түлкі» зат есімі + зат есім
Түлкі сґзі «їлпек ќўйрыќты, ит тўќымдас, терісі баєалы аѕныѕ» аты,
зооним.
Топонимжасамда «тїлкі аѕы кґптеп кездесетін жерді немесе тїлкіге
ўќсас табиєи нысанды» атауєа араласады.
Тїлкі + бас
(кент. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
Тїлкі + сай
(ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Тїлкі + шоқат
(тґбе. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
456) «Түн» зат есімі + зат есім
Түн сґзі «тəуліктіѕ ќараѕєы жартысы» маєынасын береді. Топонимжасамда «тїнде єана суы пайда болатын ќўдыќ; тїнде шаќыратын ќўсы
бар жер» мəндері секілді ерекше оќиєаны белгі ететін атаулар тудырады.
Тїн + құдық
(жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
Тїн + құс
(кґл. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
457) «Түп» зат есімі + зат есім
Түп сґзініѕ бірнеше маєынасы бар, алайда топонимжасамєа «тїкпір,
шет» маєынасы ќатысады. Түпкір > түкпір, түп + ек > түбек сґздерініѕ
тїбірі болып табылады. Топонимжасамда «тїпкі, шеткі табиєи нысанды» атайды.
Тїп + бөгет
(е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Тїп + қараған
(тїбек. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
458) «Түркі» зат есімі + зат есім
Түркі сґзі «тїрік» этнонимініѕ ґзгерген нўсќасы, «тїркі тектес, тілдес
халыќтардыѕ жалпы аты». Топонимжасамда «тїркі халыќтарыныѕ мекендеген жерлерін» атауєа ќатысады. Тарихта басќа елдер еѕ шеткі, шека321
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ралас орналасќан тїркі елдерін жалпы тїрде түрік терминін ќосып атайтын болєан: Түрік + еш > Түргеш «кіші түріктер» мəнінде; Түрік+мен >
Түркімен «түркі елі»; Түркия (осман түріктері).
Тїркі + стан
(ќала. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
459) «Тырна» зат есімі + зат есім
Тырна сґзі «мойны мен аяєы ўзын, ірілеу келген жыл ќўсыныѕ» аты,
зооним. Топонимжасамда «жаз бойы тырналар мекендейтін сулы жерді»
атауєа ќатысады, себебі тырна – аса жершіл ќўс.
Тырна + көл
(ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
460) «Тышқан» зат есімі + зат есім
Тышқан сґзі «кеміргіштер тобына жататын сїйір тўмсыќты кішілеу
жəндіктіѕ» аты. Далалы жердіѕ бір белгісіне жататындыќтан, «тышќан
кґп мекендейтін жер» мəнінде атаулар жасайды.
Тышќан + бұлақ
(бўлаќ. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Тышќан + көл
(кґл. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Тышќан + құм
(ќўм. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Тышќан + сай Қарасу
(ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Тышќан + тау
(жота. Алматы обл., Панфилов ауд.)
461) «Тікен» зат есімі + зат есім
Тікен сґзі «кейбір аєаштар мен ґсімдіктердіѕ бўтаєында болатын ине
тəрізді їшкір ґскінініѕ» аты, фитоним. Топонимжасамда «тікенді жиде,
долана, бўта ґсетін жерлерді» атауы мїмкін.
Тікен + құдық
(ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
462) «У» зат есімі + зат есім
У [ўу] зат есімі «тірі организмніѕ тіршілік əрекетін бўзатын, ґлімге
əкелетін химиялыќ заттыѕ» аты. Топонимжасамда «əлдебір улы заты, не
улы ґсімдігі бар жерлерді» атауєа ќатысады.
У + тас
(тау. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
У + тоғай (ќыстау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
463) «Уақ» зат есімі + зат есім
Уақ сґзі, егер «мезгіл, сəт, уаќыт» жəне «ўсаќ, майда» маєыналарыныѕ
бірінде тўрмаса, онда ќазаќ халќыныѕ ќўрамындаєы Орта жїзден
шыєатын уақ руыныѕ атын білдіреді, этноним. Топонимжасамда «уаќ
руыныѕ мекендеген жерін» атайды.
Уаќ + арай (ќоныс. СЌО, Айыртау ауд.)
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464) «Уыз» зат есімі + зат есім
Уыз сґзі «жас тґлдеген малдыѕ алєашќы 2-3 кїнгі ќою сїтініѕ аты»
(ЌТТС, 9т, 447). Топонимжасамда «уыздай ќўнарлы жер» маєынасында
ќолданылуы мїмкін.
Уыз + құдық
(жайлау. БЌО, Казталов ауд.)
465) «Ұра» зат есімі + зат есім
Ұра сґзі «жерден ќазылєан астыќ саќтайтын шўѕќыр, жабыќ кґмбе»
(ЌТТС, 9т, 485) маєынасын береді. Топонимжасамда «ойпаѕ жерлерді немесе кеѕірек ќазылєан шўѕќыры бар жерлерді» атауєа ќатысады.
Ўра + құдық
(ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
466) «Ұран» зат есімі + зат есім
Ұран сґзініѕ негізгі маєынасы «кґпшілікті бір іске жўмылдыру
маќсатында айтылатын жалынды сґз» болєанмен, топонимжасамда ұра+ң
«ойпаѕ, шўѕќырлау жер» мəнін туєызуы да ыќтимал: Ұра+ң > Ұраң > Ұран
Ўран + сай
(ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
467) «Ұры» зат есімі + зат есім
Ұры сґзі «ўрлыќты кəсіп еткен адам» маєынасында ќолданылады. Топонимжасамда, кґбінесе, «ўрланєан малды алып ґтетін ќауіпсіз жолдарды» атауєа ќатысады.
Ўры + сай
(ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
468) «Ұрын» зат есімі + зат есім
Ұрын зат есімі «айттырєан ќыздыѕ аулына кїйеудіѕ жасырын келуі»
маєынасын береді, ал топонимжасамда «ўрынды (ыѕєайлы, жасырын)
тґте жолы бар жер» мəнінде ќолданылады.
Ўрын + сай
(ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
469) «Ұшан» зат есімі + зат есім
Ұшан сґзі «ўшы-ќиыры жоќ кеѕ жазыќ» (ЌТТС, 9т, 505) маєынасын береді. Топонимжасамда «кеѕ, ўлан-єайыр табиєи нысанды» атауєа ќатысады.
Ўшан + көл
(кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
470) «Ұя» зат есімі + зат есім
Ұя сґзі «ќўс жəне жəндіктердіѕ балапан басып шыєаратын немесе
ќыстап шыєатын орындары» мəнін береді. Топонимжасамда, əдетте,
«сўр ќарлыєаштардыѕ жарлы жерге жаєалай салатын ўяларын» атауєа
уəж етеді.
Ўя + сай
(ґзен. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
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471) «Үй» зат есімі + зат есім
Үй сґзі «адам тўратын, мекендейтін баспана» маєынасын беретіні
мəлім (ЌТТС, 9т, 526). Топонимжасамда «їйге ўќсас немесе їй салынєан,
їйі бар табиєи нысандарды» атап кґрсетеді.
Їй + бұлақ (бўлаќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Їй + мола (ґзен. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Їй + тас
(тау. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
472) «Үйеңкі» зат есімі + зат есім
Үйеңкі зат есімі «жапыраєы ќалаќша тəрізді жалпаќ болып келетін
аєаштыѕ» аты, фитоним (ЌТТС, 9т, 529). Топонимжасамда «їйеѕкі аєашы
ґсетін жерді» атауєа араласады.
Їйеѕкі + бастау
(бўлаќ. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Їйеѕкі + көл
(кґл. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
473) «Үйсін» зат есімі + зат есім
Үйсін сґзі «ќазаќ халќыныѕ ќўрамындаєы Ўлы Жїз руыныѕ» аты, этноним. Топонимжасамда «їйсін руыныѕ адамдары мекендеген жерлерді»
атайды.
Їйсін + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
474) «Үкі» зат есімі + зат есім
Үкі сґзініѕ екі маєынасы бар: 1) «тїнде єана ўшатын имек тўмсыќ,
жыртќыш ќўстыѕ» аты, зооним; 2) «ґзен, кґлдіѕ мўзын ойып жасайтын
суаттыѕ» аты (ЌТТС, 9т, 540). Топонимжасамєа үкі сґзі осы екі мəнімен
де ќатыса алады: 1) «їкі ќўсы мекендейтін не їкіге ўќсас геонысанды; 2)
«їнемі їкі ойып, суын пайдаланатын» жерді атауы мїмкін.
Їкі + бас
(ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Їкі + құлан
(ќыстау. БЌО, Сырым ауд.)
475) «Үңгір» зат есімі + зат есім
Үңгір сґзі «таулы жерде кездесетін табиєи, я болмаса ќолдан ќазылєан
ќуыстыѕ» аты. Топонимжасамда «їѕгірі бар табиєи нысанды» ерекше
бґліп кґрсетеді.
Їѕгір + бата
(ќоныс. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Їѕгір + қора
(ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Їѕгір + тас
(е.м. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
476) «Үсік» зат есімі + зат есім
Үсік сґзі «кґктем мен кїзде кенеттен болатын ызєарлы суыќтыѕ»
аты (ЌТТС, 10 т, 15). Топонимжасамда «беймезгіл тїсетін суыєы бар»
жерлерді атаса керек.
Їсік + тас
(ґзен. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
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477) «Үтір» зат есімі + зат есім
Үтір сґзі «жазуда ќолданылатын тыныс белгілерініѕ бірініѕ» аты
екені мəлім. Топонимжасамда «сырт бейнесі їтірге ўќсас табиєи нысанды атауы мїмкін немесе ор. хутор сґзініѕ ќазаќ тіліне бейімделген
нўсќасы: хутор > қотыр, күтір, үтір».
Їтір + төбе
(е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
478) «Хабар» зат есімі + зат есім
Хабар сґзі «болєан іс, оќиєа жґнінде білдірілген ауызекі немесе жазбаша мəлімет» маєынасын беретіні белгілі. Топонимжасамда «арлы-берлі
хабар алмасуєа тиімді жолы бар жерлерді атауєа ќатысады.
Хабар + асу
(асу. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Ескерту: Атауєа моѕє. хавар «кґктем, жазєытўрым» жəне хамар
«дґѕес, тўмсыќ, мойнаќ» сґздерініѕ ќатысы бар болуы мїмкін.
479) «Хан» зат есімі + зат есім
Хан сґзі «тїркі, моѕєол халыќтарында еѕ жоєарєы лауазым аты»
екені аныќ. Топонимжасамда «тарихта болєан əлдебір ханныѕ мекенін,
ханєа байланысты оќиєа болєан жерді немесе хан тəрізді ерекше бґлек
тўратын, биік нысандарды» атауєа ќатысады.
Хан + арық
(е.м. ОЌО, Тґле би ауд.)
Хан + көл
(е.м. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Хан + қорған
(е.м. ОЌО, Сайрам ауд.)
Хан + тағы
(кент. ОЌО, Кентау ќ.ə.)
Хан + тау
(жота. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Хан + тəңірі
(шыѕ. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Хан + темір
(ќыстау. ШЌО, Бесќараєай ауд.)
Хан + тоғайы
(орман. БЌО, Жайыќ- Шаєан ґзені)
Хан + төбе
(тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Хан + Шыңғыс (тау. ШЌО, Абай ауд.)
480) «Хром» зат есімі + зат есім
Хром сґзі «жалтырауыќ сўрєылт тїсті ќатты металдыѕ» аты (ЌТТС,
10т, 64), химиялыќ элемент. Топонимжасамда «хром кені табылєан жер»
маєынасында атау жасай алады. Алайда əр кеннен шыєатын химиялыќ
элементтерді жер-су атына айналдырудыѕ ќажеті жоќ.
Хром + тау
(ќала. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
481) «Шабақ» зат есімі + зат есім
Шабақ сґзі «майда балыќ» маєынасымен топонимжасамєа ќатысып,
«шабаќ балыєы бар немесе мол» мəнінде гидроним ќўрамына ене алады.
Шабаќ + көл
(кґл. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
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482) «Шаған» зат есімі + зат есім
Шаған сґзі «биік əрі діѕі тїзу, бўтаќсыз болып ґсетін аєаштыѕ»
(ЌТТС, 10т, 81) аты, фитоним. Топонимжасамда «шаєан аєашы ґсетін
жер» маєынасында кїрделі атаулар тудырады.
Шаєан + даба
(асу. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Шаєан + сай
(арна. ОЌО, Созаќ ауд.)
Шаєан + тоғай
(ќыстау. ШЌО, Їржар ауд.)
Ескерту: Шаған сґзі моѕє. цагаан «аќ, боз» сын есімінен жасалып
тўруы да мїмкін. М.: Шғандаба < моңғ. Цагаан даваа «аќ кезеѕ».
483) «Шағыл» зат есімі + зат есім
Шағыл сґзі «белес-белес, жота-жота боп їйіліп ќалєан ќўмныѕ
жəне тасы шаєылып, ќирап тўрєан тау, тґбелердіѕ» аттарын білдіретін
географиялыќ термин. Топонимжасамда осы екі мəнде жер-су аттарын
жасауєа ќатыса алады.
Шаєыл + құдық
(ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Шаєыл + терек
(ќыстау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Шаєыл + мыс
(тїбек. ШЌО, Зайсан ауд.)
484) «Шағыр» зат есімі + зат есім
Шағыр сґзі əрі сын есім, əрі зат есім ретінде ќолданылатыны белгілі.
Зат есім шағыр сґзі «ќўмды жерде ґсетін ќурай тектес ґсімдіктіѕ» атын
білдіреді, фитоним (ЌТТС, 10т, 85).
Шаєыр + көл
(кґл. Ќостанай обл., Ќамысты ауд.)
Шаєыр + шағыл
(ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Шаєыр + ши
(тау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ескерту: Шағыр сґзі біріккен атау ќўрамында тўрып, оныѕ сынын
(м.: шағыр көз концептісі) немесе шґбін білдіретінін геонысанєа ќарап
аныќтау ќажет болады.
485) «Шай» зат есімі + зат есім
Шай сґзініѕ топонимжасамєа ќатысты маєынасы аныќ емес, ґйткені
ќазаќ жерінде шай ґсімдігі ґспейді. Мўнда, əлде «шай орнына пайдаланылатын əлдебір ґсімдікті» атауєа белгі ету бар, əлде оєыз тілдеріне тəн
шай «сай; ґзен» сґзі саќталып ќалєан. Сонымен бірге «шай ішетін орын»
жəне «шай тїстес жер» мəндерін де жоќќа шыєаруєа болмайды.
Шай + қора
(ќыстау. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
Шай + құдық
(ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Шай + құрық
(е.м. Жамбыл обл., Жамбыл ауд.)
Шай + маң
(жайлау.Павлодар обл., Май ауд.)
Шай + төбе
(тж. бекеті. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Шай + хана
(е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
326

Аналитика-семантикалық тəсіл арқылы жасалған топонимдердің
типтік модельдері

486) «Шайтан» зат есімі + зат есім
Шайтан сґзі «ескі сенім бойынша жын-пері, ыбылыс» мəнін береді.
Топонимжасамда «шайтаны бар-мыс жерлерді» атауєа ќатысады.
Шайтан + арал
(арал. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Шайтан + жота
(тау. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Шайтан + көл
(ќоныс. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Шайтан + қара + су (ґзен. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Ескерту: Шайтан сґзініѕ фонетикалыќ нўсќасы сайтан сґзінен де
жер-су аттары жасалуы мїмкін.
Сайтан + көпір
(ґткел. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
487) «Шал» зат есімі + зат есім
Шал зат есімі «жасы 60-70-тен асќан ер адам; ќария, ќарт» (ЌТТС,
10т, 104) маєынасын беретіні белгілі. Алайда шал сґзініѕ тїпкі мəні алтай тілдерінде ша/ча «аќ, боз» тїбірінен шыєатыны дəлелденген [67;1213]. Сондыќтан топонимжасамда «шал адамєа байланысты əлдебір
оќиєа болєан жерді, тозыѕќы, ескі нысанды» атап кґрсетумен ќатар,
геонысанныѕ «аќшыл, боз» тїсін білдіруі де мїмкін.
Шал + қия
(кеніш. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
Шал + құдық
(ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Шал + оба
(тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Шал + ой
(ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Шал + су
(ґзен. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Шал + тас
(ќыстау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Шал + ши
(ґзен. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Шал + шоқы
(тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
488) «Шаң» зат есімі + зат есім
Шаң сґзі «ауада не жер бетінде болатын кїлдей майда тозаѕ»
маєынасын береді. Топонимжасамда «шаѕы шыєып жататын жерді» атап
кґрсетеді. Кейде моѕє. шанд «бастау, судыѕ кґзі» сґзі топоним жасауєа
ќатысады.
Шаѕ + бел
(ќўдыќ. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Шаѕ + көз
(тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Шаѕ + көл
(ќыстау. БЌО, Сырым ауд.)
Шаѕ + құдық (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Шаѕ + құт
(кґл. БЌО, Теректі ауд.)
Шаѕ + төбе
(тау. Аќмола обл., Сандыќтау ауд.)
489) «Шар» зат есімі + зат есім
Шар сґзініѕ кґптеген маєыналарыныѕ ішінен «дґѕгелек, домалаќ
зат» мəні єана топонимжасамєа ќатысуєа ќабілетті болып келеді. Ол
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геонысанныѕ «дґѕгелене, домалаќтана біткен» пішінін негізгі белгі
етіп алады. Парсы. чаһар>чаар «тґрт, тґртбўрыш» сґзі де, моѕєол. шар
«сары» сын есімі де топонимжасамєа араласа алады.
Шар + бұлақ
(е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Шар + құдық
(ґткел. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Шар + тас
(жота. Алмты обл., Райымбек ауд.)
490) «Шара» зат есімі + зат есім
Шара сґзі «аєаштан жасалєан їлкен ыдыстыѕ, аяќтыѕ» (ЌТТС, 10т,
148) аты. Топонимжасамда «шараєа ќўйєан сўйыќќа ўќсас дґѕгелене
біткен кґлдерді» атауєа ќатысады.
Шара + көл
(жўрт. Ќостанай обл., Таран ауд.)
491) «Шарап» зат есімі + зат есім
Шарап зат есімі «жемістен ашытылатын жеѕіл спиртті ішімдіктіѕ»
аты. Топонимжасамда «шарап ґндіретін жер» мəнінде атау жасай алады.
Шарап + хана
(е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
492) «Шаруа» зат есімі + зат есім
Шаруа сґзі «ауылшаруашылыєымен айналысатын адам» маєынасын
береді. Топонимжасамда «шаруалар мекендейтін жер немесе шаруалар
жасаєан нысан» атауєа негіз болады. Кеѕес їкіметі кезінде жўмысшы
мен шаруаєа ерекше кґѕіл бґлінген болатын.
Шаруа + құдық
(ќоныс. Аќмола обл., Астрахан ауд.)
Тіркесті атау да жасалады:
Шаруа Көксай
(ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
492) «Шарық» зат есімі + зат есім
Шарық сґзі «темір ќўралдарды ќайрау їшін арнайы жасалєан
дґѕгелек тас ќайраќтыѕ» аты. Топонимжасамда «шарыќќа, ќайраќќа жарайтын тасы бар жерлерді» атауєа араласады.
Шарыќ + тас
(ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
493) «Шат» зат есімі + зат есім
Шат сґзі «екі санныѕ тїйіскен жері, іш жаєы» маєынасын беретін
анатомиялыќ термин. Топонимжасамда «шатќа ўќсас жыќпыл, жыра,
сайларды» атап кґрсетеді.
Шат + құдық
(ќыстау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Шат + қызыл
(тау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
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495) «Шатыр» зат есімі + зат есім
Шатыр сґзі «їйдіѕ т.б. ќўрылыстыѕ жауын-шашын ґтпестей етіп,
ќырландыра жапќан тґбесі» маєынасын береді. Топонимжасамда «пішіні
шатырєа ўќсас табиєи нысандарды» атап кґрсетеді.
Шатыр + көл
(ґзен. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Шатыр + тас
(ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
496) «Шаш» зат есімі + зат есім
Шаш зат есімі «адамныѕ бас терісіне біткен жіѕішке ќалыѕ ќылдыѕ»
аты (ЌТТС, 10т, 171). Топонимжасамда «шашќа ўќсас ґскіні бар табиєи
нысандарды» атауєа ќатысады. Шаш сґзі, сонымен бірге парсы. sang
«тас» сґзінен шыєуы да мїмкін [111; 215]. М.: Шаш = Ташкент.
Сонымен бірге моѕєол. цаст «ќарлы, ќар басќан, ќар жамылєан» мəнді
сґзінен жасалуы мїмкін екенін жоќќа шыєара алмаймыз [77, 679 б].
Шаш + мұрын (кґл. СЌО, Мамлют ауд.)
Шаш + тараз (е.м. Ќараєанды обл., Ќамысты ауд.)
Шаш + төбе (е.м. ОЌО, Тїркістан ќ. ə.)
Шаш + ійін (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
497) «Шек» зат есімі + зат есім
Шек сґзі «бір нəрсеніѕ жеткен жері; белгілі мґлшер, шама, меже»
маєыналарын береді (ЌТТС, 10т, 190). Топонимжасамда «екі елдіѕ,
əлдебір жер бґлісініѕ межесін, аражігін» білдіреді.
Шек + ара
(ќўдыќ. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
Шек + ара + төбе
(тґбе. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
498) «Шекер» зат есімі + зат есім
Шекер зат есімі «ўсаќ ќант; ќўм шекер» маєынасын беретіні мəлім.
Моѕєол тілінде де чихэр «шекер, ќант» мəнінде ќолданылады [77;715].
Тїбі парсы. Šеn, Šеnzär «ќўм» сґзінен шыєатын сияќты [111;434]. Топонимжасамда «ўсаќ, майда ќўмы бар жерді» атауєа ќатыса алады.
Шекер + дала
(ќыстау. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
499) «Шеңбер» зат есімі + зат есім
Шеңбер сґзі «дґѕгелек етіп сызєан сызыќ; дґѕгелек ќоршау; аумаќ»
маєыналарын береді. Топонимжасамда «дґѕгелене, шеѕбер жасап
орналасќан табиєи нысанды» атап кґрсетеді.
Шеѕбер + құдық
(бўлаќ. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Шеѕбер + тал
(е.м. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
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500) «Шеңгел» зат есім + зат есім
Шеңгел сґзі «гїл шашатын тікенекті бўтаныѕ» (ЌТТС, 10т, 201) аты,
фитоним. Топонимжасамда «шеѕгел бўтасы ќалыѕ ґсетін жерлерді»
атауєа ќатысады.
Шеѕгел + өткел
(ќоныс. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Шеѕгел + тұма
(бўлаќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Шеѕгел + ши
(е.м. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
501) «Шер» зат есімі + зат есім
Шер сґзі ќазаќ əдеби тілінде «ќайєы-ќасірет, мўѕ-зар» мəнінде єана
ќолданылады (ЌТТС, 10т, 202). Ал жалќы есімдегі шер сґзі парсы. Šir
«арыстан» сґзінен шыєады. М.: Шерхан. Соѕєы маєынада топоним
жасауєа араласады: «арыстанєа, арыстан жалына ўќсас» табиєи нысандарды атайды.
Шер + көл
(кґл. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Шер + қала
(ќырќа. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
502) «Шет» зат есімі + зат есім
Шет зат есімі «заттыѕ ўшы, жиегі; сырт жер, оќшау маѕ» мəндерін
береді. Топонимжасамда «біркелкі табиєи нысандардыѕ шеткісін;
жыраќта орналасќанын» белгілеуге ќатысады. М.: Орта Теректі < =>
Шет Теректі.
Шет + бұлақ
(бўлаќ. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Шет + шоқы
(тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Шет сґзі, кґбінесе, тіркесті атаулар жасайды:
Шет Бақанас
(ґзен. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Шет Бұғаз
(ґзен. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Шет Мерке
(ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Шет Тентек
(ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Шет Түрген
(ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Шет Ырғыз
(ґзен. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
503) «Шетен» зат есімі + зат есім
Шетен сґзі «ќуаѕшылыќќа тґзімді, биіктігі 15 метрге дейін ґсетін
ќабыєы ќызыл ќоѕыр тїсті аєаштыѕ» аты, фитоним (ЌТТС, 10 т, 207).
Топонимжасамда «шетен аєашы мол ґсетін жерлерді» атап кґрсетеді.
Шетен + сай
(ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
504) «Ши» зат есімі + зат есім
Ши сґзі «тїп-тїп болып ґсетін, сабаєы жіѕішке əрі ўзын ќамыс тектес
ґсімдіктіѕ» аты, фитоним (ЌТТС, 10т, 216). Ќазаќ шиді тоќып, киіз їй
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ішін бґлуге, ќўрт, сїзбе кептіретін жайма жасауєа пайдаланєандыќтан,
ши ґсетін жерлерге маѕыз беріп, атап кґрсететін болєан.
Ши + адыр
(шоќылар. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Ши + аяқ
(ќысаѕ. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ши + бастау
(жўрт. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Ши + бұлақ
(ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Ши + дере
(ќыстау. ШЌО, Жарма ауд.)
(е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Ши + жаға
Ши + қамыс
(кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Ши + құдық
(ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ши + мойнақ
(тау. Алматы обл., Талєар ауд.)
Ши + мыңдық + жал
(тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Ши + оба
(ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Ши + өзен
(ґзен. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ши + түбек
(е.м. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Ши + шалқар
(кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Тіркесті атау жасалуы да мїмкін:
Ши Быжы
(ґзен. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
505) «Шойын» зат есімі + зат есім
Шойын сґзі «кґміртегін ќосу арќылы алынєан ґте берік темір
ќорытпасыныѕ» аты (ЌТТС, 10т, 238). Топонимжасамда «шойын темір
тїстес ќаракґк тасты тау, тґбені» атауєа ќатыса алады.
Шойын + қара
(ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
506) «Шоқпар» зат есімі + зат есім
Шоқпар зат есімі «бір басы дґѕкиіп жўмыр келген аєаш ќарудыѕ» аты
(ЌТТС, 10т, 241). Топонимжасамда «сырт келбеті шоќпарєа ўќсас болып
келетін табиєи нысанды» атауєа араласады.
Шоќпар + жал
(жота. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Шоќпар + сор
(тўзды кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Шоќпар + тас
(тау. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
507) «Шоқы» зат есімі + зат есім
Шоқы сґзі «таудыѕ, тґбеніѕ еѕ биік жері, ўшы» мəніндегі
географиялыќ термин. Топонимжасамєа тура осы маєынада ќатысып,
оронимдер жасайды.
Шоќы + бай + тұз
(сор. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Шоќы + бұлақ
(ќўдыќ. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
Шоќы + тас
(тж. бекеті. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
Шоќы + тораңғы
(ќоныс. СЌО, Жамбыл ауд.)
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508) «Шопан» зат есімі + зат есім
Шопан сґзі «ќой баєатын кісі, ќойшы» мəнін беретіні мəлім (ЌТТС, 10т,
257). Топонимжасамда «ќойдыѕ пірі Шопан атаєа сыйыну маќсатында;
əлдебір ќойшы отырєан жер» маєынасында жер-су аттарын жасай алады.
Шопан + ата
(ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Шопан + қара + су (ґзен. Аќмола обл., Атбасар ауд.)
509) «Шор» зат есімі + зат есім
Шор сґзі «тірі организмде жəне аєашта кездесетін ќатып ќалєан тїйін,
беріш» маєынасын береді. Топонимжасамда «шорлана біткен ўрасы бар
табиєи нысанды» атап кґрсетеді.
Шор + қара
(тґбе. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Шор + шоқы
(тау. Ќараєанды обл., Бўќар жырау ауд.)
510) «Шортан» зат есімі + зат есім
Шортан зат есімі «тўрќы ўзын, басы сопаќша келген, жыртќыш
балыќтыѕ» аты, зооним (ЌТТС, 10т, 259). Топонимжасамда «шортан
балыєы бар ґзен, кґлдерді» атауєа ќатысады.
Шортан + көл
(кґл. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Шортан + құдық (ќыстау. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Шортан + шоқы
(жота. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
511) «Шот» зат есімі + зат есім
Шот сґзі «ќысќа сапты, имек тўмсыќты, жїзі ґткір, аєашты жырып,
оятын ќўралдыѕ» аты. Топонимжасамда шоттыѕ «иіле, дґѕгелектене
біткен тўрќын ўќсату арќылы» єана атаулар жасалуы мїмкін.
Шот + қара + сор (кґл. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Шот + маңдай
(ќоныс. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
512) «Шошќа» зат есімі + зат есім
Шошқа сґзі «жиі торайлайтын ґсімтал айыр тўяќты хайуанныѕ;
доѕыздыѕ» аты, зооним. Топонимжасамда, кґбінесе «жабайы шошќа
(ќабан) мекендейтін жерлерді» атап кґрсетеді. Ал мўсылман дініндегі
ќазаќтар шошќаны ќолда ґсірмейтіні белгілі.
Шошќа + бас
(ќоныс. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Шошќа + бұлақ
(ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Шошќа + көл
(бўйратты тау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Шошќа + сай
(ґзен. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
513) «Шөже» зат есімі + зат есім
Шөже сґзі «тауыќтыѕ балапаныныѕ, шібидіѕ» (ЌТТС, 10т, 265) аты,
зооним. Топонимжасамєа шөже сґзініѕ ауыспалы маєынасы «уаќ, майда,
кішкентай» ќатысып, «шаєын кґлемді геонысандарды» атайды.
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Шґже + көл

(кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)

514) «Шөл» зат есімі + зат есім
Шөл зат есімі «жауын-шашын аз жауатын, суєа тапшы аймаќтыѕ»
аты, географиялыќ термин. Топонимжасамда осы маєынамен атаулар жасап, «шґлді жерлерді» белгілеп береді.
Шґл + адыр
(жота. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Шґл + дала
(е.м. Жамбыл обл., Жамбыл ауд.)
Шґл + жота
(ќоныс. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
Шґл + қара
(тґбе. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Шґл + қара + су
(кґл. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Шґл + қара + ши
(ќоныс. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Шґл + қияқ
(ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Шґл + қоңыр
(шоќы. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Шґл + құм
(е.м.Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Шґл + қызыл
(ќоныс. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Шґл +маң
(ќўдыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Шґл + сор
(ќўдыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Шґл + тау
(тау. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Шґл + төбе
(ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Шґл + шағыл + құм (ќўм. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Шґл + шоқы
(тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
515) «Шөміш» зат есімі + зат есім
Шөміш сґзі «ас ќўятын їлкен ожаудыѕ» аты (ЌТТС, 10т, 269). Топонимжасамда «шґмішке ўќсас дґѕгелек, шўѕєыл, ойыс геонысандарды»
атап кґрсетеді.
Шґміш + көл
(кґл. Алматы обл., Алакґл ауд.)
516) «Шөп» зат есімі + зат есім
Шөп сґзі «жер бетіне жап-жасыл болып шыєатын шалєынныѕ» жалпы аты, фитоним. Топонимжасамда «шґп ќалыѕ, мол шыєатын ќўнарлы
жерлерді; шґп даярланатын шабындыќтарды» бґліп кґрсетуге ќатысады.
Шґп + көл
(е.м. Павлодар обл., Железин ауд.)
Шґп + сор
(тўзды кґл. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Шґп + шоқы
(шоќы. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
517) «Шуақ» зат есімі + зат есім
Шуақ сґзі «кїн сəулесі тїскен жер» маєынасын береді (ЌТТС, 10т,
273). Топонимжасамда «кїн сəулесі молынан тїсетін ашыќ, ќаєыр
жерлерді» атауєа ќатысады.
Шуаќ + көл
(кґл. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
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518) «Шуда» зат есімі + зат есім
Шуда зат есімі «тїйеніѕ ґркешіне, желкесіне, тамаќ астына шыќќан
ўзын ќылшыќ жїнніѕ» аты (ЌТТС, 10т, 273). Топонимжасамда «шудадай
желкілдеген əлдебір ґсімдік ґсетін табиєи нысанды» атайды.
Шуда + сай
(ґзен. СЌО, Шал Аќын ауд.)
518) «Шумақ» зат есімі + зат есім
Шумақ сґзі «бір топ нəрсеніѕ жиынтыєы, тізбегі, будаєы» маєынасында
ќолданылады (ЌТТС, 10т, 274). Топонимжасамда «шумаќталєан арќандай
дґѕгелене жинаќталєан табиєи нысанды» таѕбалауы мїмкін.
Шумаќ + тау
(тґбе. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
520) «Шұқыр» зат есімі + зат есім
Шұқыр зат есімі «ќазылєан, ойылєан жер; шўѕќыр» мəнді
географиялыќ термин болып табылады. Топонимжасамда осы мəнде,
яєни «шўќыры бар жер» мəнінде ќолданылады.
Шўќыр + бұлақ
(е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
Шўќыр + көл
(кґл. Ќостанай обл., Ќамысты ауд.)
Шўќыр + қар
(ќыстау. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Шўќыр + қопа
(кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Шўќыр + құм
(ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Шўќыр + ой
(ќоныс. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Шўќыр + тау
(тау. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
Шўќыр + ши
(е.м. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
521) «Шұңқыр» зат сеімі + зат есім
Шұңқыр сґзі «ќазылєан, ойылєан жер, шўќыр» маєынасындаєы
географиялыќ термин болып табылады (ЌТТС, 10т, 285). Топонимжасамда мəнін ґзгертпей, «шўѕќыр, ойыс жерлерді» атауєа ќатысады. Кґріп
отырєанымыздай, шұңқыр мен шұқыр бір ўєымныѕ екі тїрлі айтылысы
єана екен.
Шўѕќыр + ащы
(кґл. Аќмола обл., Степногорск ќ.ə.)
Шўѕќыр + көл
(кґл. СЌО, Айыртау ауд.)
Шўѕќыр + қора
(ќоныс. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Шўѕќыр +құдық
(е.м. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Шўѕќыр + сор
(тўзды кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Шўѕќыр + шілік
(ќоныс. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
Тіркесті атаулар да жасалады:
Шўѕќыр Қалжыр (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
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522) «Шүрегей» зат есімі + зат есім
Шүрегей зат есімі «жабайы їйректіѕ еѕ кішкене тїрініѕ» аты, зооним.
Топонимжасамда «шїрегей їйрегі бар кґл, суларды немесе шїрегейдей
шаєын нысанды» атауы мїмкін.
Шїрегей + сор
(тўзды кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
523) «Шүршіт» зат есімі + зат есім
Шүршіт сґзі «ќазаќтардыѕ ќара ќытайларєа (мəнжїрлерге) ќойєан
аты». Тарихи чжурчжэн этнонимініѕ ґзгерген тїрі болуы мїмкін. Топонимжасамда «шїршіттер уаќытша мекендеген жерлерді» атауєа
ќатысќан. Тарихта ќытайлар ґз шекарасын кїзетуге мəнжїрлерді
(сібелерді) жалдаєаны белгілі.
Шїршіт + су
(е.м. ШЌО, Зайсан ауд.)
524) «Шыбық» зат есімі + зат есім
Шыбық сґзі «аєаштыѕ жаѕа ґсіп келе жатќан солќылдаќ жас кезін»
атайды. Топонимжасамда «жас шыбыќ ґскен жер» маєынасында топонимдер тудырады.
Шыбыќ + бел
(ќўдыќ. ОЌО, Отырар ауд.)
Шыбыќ + құм
(ќўдыќ. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
525) «Шыған» зат есімі + зат есім
Шыған сґзі «алыс, шалєай жер; шет, ќиян» (ЌТТС, 10т, 307)
мəнінде ќолданылады. Кґне тїркіде «шынтаќ» маєынасын берген.
Топонимжасамєа осы мəнде ќатысып «алыс, шет, шыєыѕќы жерлерді»
атап кґрсетеді.
Шыєан + көл
(кґл. БЌО, Айдар ґзені)
Шыєан + ши
(е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
Шыған сґзіне кішірейткіш мəнді -ақ жўрнаєы жалєанып, «мўхит,
теѕіз, кґлдіѕ ќўрлыќќа сўєына еніп жатќан бґлігін, шетін» атайтын
географиялыќ термин жасайды: шығанақ < шыған +ақ. Ол, ґз кезегінде,
кїрделі атаулар ќўрамына енеді.
Шыєанаќ + сай
(жыра. ОЌО, Арыс ауд.)
526) «Шығыс» зат есімі + зат есім
Шығыс зат есімі «əлемніѕ тґрт жаєыныѕ бірі; кїн шыєатын жаќтыѕ»
аты (ЌТТС, 10т, 316). Топонимжасамда «бір геонысанныѕ кїн шыєыс
жаєына орналасќан екінші табиєи нысанды» атап кґрсетеді. Кґбінесе
тіркесті атаулар жасайды.
Шыєыс Аршалы
(ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Шыєыс Желдіқарағай
(асу. Алматы обл., Аќсу ауд.)
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Шыєыс Қазақстан
Шыєыс Қарабұлақ
Шыєыс Қаратау
Шыєыс Қоңырат
Шыєыс Тасқұдық

(облыс атауы, орталыєы Ґскемен ќ.)
(ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
(жота. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
(кент. Ќараєанды обл., Балќаш ќ.ə.)
(ќўдыќ. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)

527) «Шым» зат есімі + зат есім
Шым сґзі «жердіѕ жылдар бойы шґп тамырлары тўтасып ґскен
ќўйќалы ќабатыныѕ» аты (ЌТТС, 10т, 334). Топонимжасамда «шымды жерді атайды жəне ертеде шымды ойып, ќўрылыс тґбесіне шатыр
орнына пайдаланєандыќтан, сондай нысандар бар жерлерді» атап
кґрсетеді.
Шым + айрық
(ґзен. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Шым + бұлақ
(ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
Шым + кент
(ќала. ОЌО, Шымкент ќ.ə.)
Шым + қора
(е.м. ШЌО, Ўлан ауд.)
Шым + қорған
(е.м. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Шым + құдық
(ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Шым + мола + көл (кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
528) «Шымылдық» зат есімі + зат есім
Шымылдық сґзі «тґсек-орынды басќалардыѕ кґзінен тасалау їшін
ўсталатын перденіѕ» аты (ЌТТС, 10т, 337). Топонимжасамда «бір
географиялыќ нысанды кґлегейлеп, кґрсетпей тўратын екінші геонысанды» атап кґрсетеді.
Шымылдыќ + қарағай
(ќоныс. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Шымылдыќ + тау
(тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
529) «Шынжыр» зат есімі + зат есім
Шынжыр сґзі «бір-біріне ілмектеліп жасалєан тізбек» маєынасын
береді. Топонимжасамда «тізбектеле орналасќан біркелкі табиєи нысандарды» атауєа ќатысады.
Шынжыр + қабақ
(ќоныс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
530) «Шың» зат есімі + зат есім
Шың зат есімі «таудыѕ ўшар басын» атап, географиялыќ терминге айналады. Топонимжасамда осы мəнде ќолданылады.
Шыѕ + бұлақ
(ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Шыѕ + тал
(ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
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531) «Шыңырау» зат есімі + зат есім
Шыңырау сґзі «ґте тереѕ жер, ќўлама ќўз; тўѕєиыќ су» мəнін береді
(ЌТТС, 10т, 347). Топонимжасамда «ќўлама тереѕ ќўзды немесе тўѕєиыќ
тереѕ суды» атауєа араласады.
Шыѕырау + құдық
(ќўдыќ. ОЌО, Арыс ауд.)
532) «Шырын» зат есімі + зат есім
Шырын сґзі «ґсімдік бойындаєы, оныѕ жемісіндегі ќўнарлы нəрдіѕ»
аты (ЌТТС, 10т, 360). Топонимжасамда «суын шырынєа теѕейтін гидронысандарды» атап кґрсетеді.
Шырын + құдық
(ќўдыќ. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
533) «Шідер» зат есімі + зат есім
Шідер сґзі «аттыѕ алдыѕєы екі аяєы мен артќы бір аяєын ќосып
тўсайтын тўсамыстыѕ» аты (ЌТТС, 10т, 366). Топонимжасамда «шідерге
ўќсас їш салалы табиєи нысандарды» атайды.
(кґл. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Шідер + көл
534) «Шіл» зат есімі + зат есім
Шіл сґзі «ќўр тўќымдас сўрєылт тїсті кішкене ќўстыѕ» аты, зооним.
Топонимжасамда «шіл ќўсы мекендейтін маѕды» атап кґрсетеді.
Шіл + қора
(ќыстау. БЌО, Сырым ауд.)
Шіл + тоғай
(ќыстау. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
535) «Шілік» зат есімі + зат есім
Шілік сґзі «ќаптап, ќалыѕ ґсіп келе жатќан жас аєаштыѕ» аты, фитоним.
Топонимжасамда «шілік аєаштар ґсіп тўрєан жерлерді» атап кґрсетеді.
Шілік + қара + оба (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Шілік + құдық
(ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Шілік + саз
(ќоныс. Алматы обл., Панфилов ауд.)
536) «Ыза» зат есімі + зат есім
Ыза сґзі «жер астынан шыєатын ылєал, судыѕ» аты» (ЌТТС, 10т,
381). Топонимжасамда «жер бетіне ќысылып шыєып жататын ыза суы
бар жерлерді» атап кґрсетеді.
Ыза + көл (кґл. ОЌО, Отырар ауд.)
Ыза + саз (ќоныс. Алматы обл., Панфилов ауд.)
537) «Ық» зат есімі + зат есім
Ық сґзі «тау, тґбеніѕ жел кґп тимейтін ќалќасы, ќаєа беріс жаєы»
маєынасын береді. Топонимжасамда осындай «ыќтасын, ќалќа жерлерді»
атап кґрсетеді.
Ыќ + түбек
(ќоныс. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
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538) «Ыс» зат есімі + зат есім
Ыс сґзі «тїтін тозаѕынан байланатын ќара даќтыѕ» аты (ЌТТС, 10т,
413). Топонимжасамда «ыстанєан тəрізді тозыѕќы, лайлы табиєи нысандарды» атауы мїмкін. Кейбір диалектіде ыс «ыстыќ» маєынасын береді.
Ыс + көл
(ќыстау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
539) «Ін» зат есімі + зат есім
Ін сґзі «жабайы аѕдардыѕ жерді їѕгіп жасаєан мекені, орны»
маєынасын береді. Топонимжасамда «əлдебір аѕныѕ іні бар жерді»
атауєа ќатысады.
Ін + кез
(ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ін + қай
(тґбе. ОЌО, Созаќ ауд.)
540) «Іні» зат есімі + зат есім
Іні сґзі «бірге туєан ер адамдардыѕ жас жаєынан кішісі» мəнін береді
(ЌТТС, 10т, 438). Топонимжасамда «бірдей табиєи нысандардыѕ тўрќы
жаєынан кішісін» атайды.
Іні + шоқы (тау. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
541) «Ірге» зат есімі + зат есім
Ірге зат есімі «їйдіѕ ќабырєасы; жаќын, кґрші маѕ» маєыналарында
ќолданылады. Топонимжасамда «бір табиєи нысанєа жаќын, іргелес
орналасќан екінші бір нысанды» атап кґрсетеді.
Ірге + жал (ќўдыќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Ірге + құм (ќўмды дала. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ірге + тау (тау. Алматы обл., Панфилов ауд.)
542) «Іш» зат есімі + зат есім
Іш сґзі «бір нəрсеніѕ ішкі жаєы; ќўрсаќ» маєыналарын береді. Топонимжасамда «бір табиєи нысанныѕ ішкі жаєына орналасќан екінші нысанды» атайды. Сырт сґзіне бинарлыќ позицияда ќолданылады.
Іш + кент (ескі ќала. ОЌО, Тїркістан ауд.)
4.4 Сан есім + зат есім үлгісімен жасалған біріккен топонимдер
Біріккен топонимдердіѕ келесі бір тобы сан есім + зат есім їлгісі
бойынша жасалады. Алдыѕєы сыѕары сан есім, лексика-семантикалыќ
жаєынан сандыќ ўєымды білдіретін сґздер де, соѕєы сыѕары негізінен,
географиялыќ терминдер, басќа да зат есімдер болып келетін кїрделі топонимдер ауќымы жаєынан сын есім + зат есім, зат есім + зат есім
їлгілерінен кейінгі орынды иемденеді. «Ќазіргі ќазаќ тіліндегі сан
есімдер – заттыѕ немесе заттыќ ўєымдар мен ќўбылыстардыѕ санын,
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мґлшерін, бґлшегін, ретін білдіретін сґз табы («Ќазаќ грамматикасы»,
2002, 469) болєандыќтан, жаратылысынан зат есімге жататын жалќы
есімдермен бірігуі, тіркесуі заѕды тілдік ќўбылыс болып есептеледі.
Адамзат біртекті табиєи нысанныѕ бірнеше тїрін байќаєан соѕ, олардыѕ
сындыќ, сапалыќ ерекшеліктерін елемей, бірден сан-мґлшерін атауєа
уəж етіп алєан. М.: Алтықарасу, Бесағаш, Екіаша т.б.
Сан есімніѕ ґзі бар-жоєы жиырма шаќты сґзден тўратынына, туынды
сан есім жасайтын ќосымшаларыныѕ аздыєына, басќа сґз таптарынан сан
есім жасалмайтынына ќарамастан, тілдіѕ барлыќ ќажетін ґтеп тўрады.
Жер-су атын жасауєа олардыѕ оннан астамы ќатысады (бір, екі, үш, он,
жүз, мың т.б.) жəне семантикалыќ жаєынан сан есімге жаќын біраз сґз
де бар (егіз, жалғыз, жарты, көп т.б.). Соѕєылары «сан-мґлшерлік
маєынада ќолданылєанымен, лексика-грамматикалыќ ерекшеліктеріне
ќарай басќа сґз таптарына жатады» [3; 470].
Біріккен сґздер, кəдімгі сґз сияќты, əрі лексикалыќ, əрі грамматикалыќ
маєынаєа ие болады дегенімізбен, сґзжасамда лексика-семантикалыќ
маєына алєа шыєады. Наќтылап айтќанда: «Сґзжасамдыќ процесс барысында атаудыѕ морфологиялыќ сипаты, ќай сґз табына ќатысты болатыны басты мəселе емес. Сґзжасам процесіндегі басты меже жаѕа
атау жасау, туынды сґз туєызу». [1;87]. Демек сан-мґлшерлік маєынада
ќолданылатын егіз, жалғыз, қос тəрізді сґздерді сан есім + зат есім
їлгісіне салып ќарауєа болады деген сґз. Ќазіргі ќазаќ тілінде мўндай
сґздердіѕ семантикалыќ жаєынан сан есімге жаќын екені мойындалады.
Сондыќтан біз де оларды топонимжасамныѕ сан есім + зат есім їлгісіне
жатќызамыз (Егізтөбе, Жалғызағаш, Жартытам т.б.).
Топонимжасамда сан есімдер, əдетте морфологиялыќ ґзгерістерге
тїспей ќолданылады: Алтықұлаш, Бесқауға, Үштөбе, Мыңшұңқыр т.б.
Біраќ сан есімніѕ ґзіне тəн шектеулі ќосымшаларыныѕ кейбірі жер-су атын
жасауєа ќатысуы мїмкін. Біріншібаз, Бірінші Қарасай, Үшіншіауыл т.б.
Ќазіргі ќазаќ топонимиясында кездесетін сан есім + зат есім їлгісі
бойынша жасалєан біріккен жəне тіркескен топонимдер мыналар:
1) «Алпыс» сан есімі + зат есім
Алпыс есептік сан есімі «елу тоєыз бен алпыс бірдіѕ аралыєындаєы
сан» (ЌТТС, 1т, 233) екені мəлім. Тіл білімінде алпыс, жетпіс сан
есімдері кґне дəуірде алты +мыш, жеті+міш тўлєаларыныѕ бірігуі
арќылы жасалєаны, мўндаєы -мыш, -міш «мїше» (он саны) екендігі
дəлелденген. Топонимжасамда алпыс сґзі «табиєи нысанныѕ наќты санын емес, мол, кґп екенін» білдіру маќсатында ќолданылады.
Алпыс + базар (айырыќ. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Алпыс + сала (шатќал. ШЌО, Кїршім ауд.)
Алпыс + су (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
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2) «Алты» сан есімі + зат есім
Алты сґзі – «бестен кейінгі есептік санныѕ» аты (ЌТТС, 1т, 233). Топонимжасамда алты сан есімі «наќты біртектес алты табиєи нысанды
білдіруі де мїмкін (Алтыкөл) жəне біршама шаєын кґлемді нысандар
тобын атауы да мїмкін (Алтыағаш)». Соѕєы маєына «алты айлыќ жол»,
«алты ќырдыѕ асты» тўраќты тіркестерінен айќын кґрінеді.
Алты + ағаш (ќыстау. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Алты + айғыр (ґзен. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Алты + апан (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Алты + ат (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Алты + аяқ (бейіт. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Алты + баз (е.м. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Алты + бас (ќыстау. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Алты + көл (кґл. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Алты + қарасу (е.м. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
Алты + құдық (жайлау. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Алты + құлан (ќыстау. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Алты + құлаш (ќўдыќ. Атырау обл., Индер ауд.)
Алты + қыз (тау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Алты + үй (е.м. Алматы обл., Панфилов ауд.)
3) «Бес» сан есімі + зат есім
Бес есептік сан есіміне «тґрттен кейінгі сан» (ЌТТС, 2т, 277) деген
аныќтама беріледі. Жер-су атын жасауда тым белсенді бес сан есімі «кейде наќты біртектес бес нысанды, кейде аздаєан, шаєын топ нысанды»
атайды. Соѕєы мəн «бес тал шаш», «бес тиынєа тўрєысыз» тіркестерінде
аныќ байќалады.
Бес + ағаш (ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
Бес + ағаш + құдық (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Бес + алаң (ќоныс. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Бес + апан (ќоныс. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Бес + арық (ґзен. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
Бес + бақан (тґбе. ШЌО, Їржар ауд.)
Бес + бақсы (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бес + бақыр (тґбе. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Бес + бала (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Бес + балдақ (ґзен. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Бес + бастау (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Бес + бидайық (ќоныс. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Бес + бұғы (ќыстау. ШЌО, Кїршім ауд.)
Бес + бұлақ (бўлаќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
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Бес + жылдық (е.м. Жамбыл обл., Жамбыл ауд.)
Бес + кемер (жайлау. Аќтґбе обл., Мартґк ауд.)
Бес + кемпір (тґбе. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Бес + кепе (е.м. ОЌО, Сайрам ауд.)
Бес + кесік (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Бес + кетік (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
Бес + көл (кґл. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Бес + қаз + оба (кґл. СЌО, Мамлют ауд.)
Бес + қайнар (е.м. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Бес + қайың (шоќы. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Бес + қала (ќыстау. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Бес + қара (ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Бес + қарағай (е.м. ШЌО, Бесќараєай ауд.)
Бес + қатын (е.м. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Бес + қатыр (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Бес + қауға (е.м. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
Бес + қол (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Бес + қопа (тўзды кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Бес + қора (ќоныс. Алматы обл., Іле ауд.)
Бес + қотан (ќўдыќ. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Бес + қотыр (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Бес + құбыр (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Бес + құдық (ќоныс. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Бес + құлан (ќоныс. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
Бес + құлаш (ќўдыќ. ОЌО, Арыс ауд.)
Бес + мая (ќоныс. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Бес + мойнақ (тау. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Бес + мола (кґл. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Бес + мұрын (тґбе. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Бес + оба (кґл. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Бес + отар (е.м. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Бес + өзен (е.м. Ќызылорда обл., Тереѕґзек ауд.)
Бес + пішен (е.м. БЌО, Казталов ауд.)
Бес + саз (тау. ОЌО, Созаќ ауд.)
Бес + сала (ќоныс. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Бес + сексеуіл (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Бес + сор (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Бес + там (е.м. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Бес + тамақ (е.м. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
Бес + тана (ґзен. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Бес + тармақ (е.м. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
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Бес + тас (е.м. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Бес + тау (тау. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Бес + тентек (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
Бес + терек (е.м. ШЌО, Ўлан ауд.)
Бес + тоғай (ґзен. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Бес + тоған (е.м. Ќараєанды обл., Жаѕааарќ аауд.)
Бес + тораңғыл (е.м. ОЌО, Отырар ауд.)
Бес + төбе (е.м. Ќостанай обл., Ќамысты ауд.)
Бес + төбе + мола (бейіт. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Бес + тұз (тўзды кґл. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
Бес + шаған (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Бес + шатыр (кґне ќорым. Алматы обл., Іле ауд.)
Бес + шоқы (тау. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Бес + шыңырау (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Мўндаєы қатыр, қотыр сыѕарлары ор. хутор сґзініѕ ґзгеріске тїскен
тїрлері.
Тіркесті атаулар да жасалады:
Бес Басқан (асу. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Бес Төрткіл (ќоныс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
4) «Бір» сан есімі + зат есім
Бір сґзі «есептік санныѕ еѕ алєашќысы» (ЌТТС, 2т, 608) маєынасын
береді жəне кґптеген басќа маєыналары емес, «табиєи нысанныѕ жалєыз,
дара» екенін білдіретін негізгі маєынасы єана кїрделі топоним жасауєа
ќатысады.
Бір + айрық (е.м. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Бір + есек (ґзен. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
Бір + көлік (е.м. ОЌО, Тґле би ауд.)
Бір + қазан (кґл. Ќостанай обл., Əулиекґл ауд.)
Бір + қазан + көл (кґл. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Бір + қала (бґгет. БЌО, Жəнібек ауд.)
Бір + қара (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Бір + қарын (тґбе. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Бір + құдық (ќўдыќ. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Бір + қыз (кґл. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Бір + мойын (жота. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Бір + сай + су (арна. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Бір + суат (ќоныс. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Бір + табан (кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
Бір + табан Қарасор (сор. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Бір + тал (ґзен. Аќмола обл., Есіл ауд.)
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Бір + төбе (бейіт. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Бір + тұз + кен (ќўдыќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Бір + шоғыр (тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Мўндаєы Бірқазан атауы ќўс атынан шыєуы да, «бір ќазандай шаєын,
дґѕгелек, шўѕєыл кґл» маєынасында тўруы да мїмкін.
5) «Егіз» сан-мґлшер мəнді сґзі + зат есім
Егіз сґзі «бір анадан бір мезгілде туєан екі бала» маєынасын береді
жəне єалымдар егіз сґзініѕ тїбірінде екі сан есімі жатќанын мойындайды:
екі + з > егіз (мўндаєы -з, -ыз, - із кґптік мəн беретін кґне жўрнаќ). Топонимжасамда «нысанныѕ екі данадан тўруы» єана шарт емес, ол «нысандар ґзара ўќсас, бірдей болып келуі» де талап етіледі. Ґйткені егіз сґзініѕ
ендігі бір мəні «ўќсас, бірдей» дегенге саяды (М.: Егіз қозыдай ұқсас).Сонымен бірге тілші-єалымдар Н.А.Баскаков егіз сґзініѕ кґне тїркі тілінде
эес (> егис) «биік» маєынасын беретінін, Э.Мурзаев ќырєыз. эгиз «биік»,
«биік таудаєы жайлау» маєынасын беретінін жазады [145;538]. Əрине,
егіз сґзініѕ ќай мəнде атау жасауєа ќатысып тўрєанын геонысанныѕ ґзі
єана айєаќтап бере алады.
Егіз + ен (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Егіз + қақ (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Егіз + қара (ќырат. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Егіз + қыз (кґл. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Егіз + қызыл (тж. бекеті. ШЌО, Аягґз ауд.)
Егіз + лақ (ќўм. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Егіз + төбе (ќыстау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Мўндаєы ен компоненті – «еркек малдыѕ ўрыќ безі» маєынасындаєы
сґз. «Екі бірдей жўмыр тасты тау» мəнінде атау жасауєа ќатысып тўр
(ќазаќ тілінде «сыңар ен» тіркесі де кездеседі).
6) «Екі» сан есімі + зат есім
Екі сґзі – «бірден кейінгі санныѕ» аты, есептік сан есім. Топонимжасамда «кґбінесе ќатар орналасќан жўп, ќос табиєи нысанныѕ» санын
білдіреді. Біраќ егіз сґзі арќылы жасалатын нысандардай тїрлерініѕ
бірдей болып келуі міндетті емес.
Екі + аша (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Екі + ащы (е.м. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Екі + бас + тұз (тўзды кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Екі + бұлақ (тау. Ќостанай обл., Арќалыќ ќ.ə.)
Екі + дың (кґне ескерткіштер. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Екі + жол + құдық (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Екі + көр (бейіт. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
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Екі + қыз + сай (ґзен. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Екі + лас (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Екі + ойпат (ќоныс. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
Екі + ошақ (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Екі + сай (жайлау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Екі + сор (кґл. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Екі + тай (жўрт. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Екі + тау (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Екі + төбе (бейіт. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Екі + шек (е.м. Павлодар обл., Железин ауд.)
Екі + шоқ (ќоныс. СЌО, Есіл ауд.)
Мўндаєы дың сыѕары «тас ескерткіш, балбал, сынтас» маєынасында
ќолданылып тўр. Ал Екілас атауыныѕ екінші сыѕары лас ќаз. «кір, лай,
арам» маєынасын, не моѕє. уллас «терек» мəнін береді.
Тіркесті атаудан бір їлгі кездеседі:
Екі Ағайынды (тау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Алайда ағайынды сґзін ќазаќ жер-су атына ќолданбаєан, сондыќтан
бўл ор. Два брата атауыныѕ ќазаќша аудармасы екені кґрініп тўр.
Мўндай аударма атауларды ќалыптастырєанда, тіліміздіѕ сґжасам (топонимжасам) ерекшеліктерін ескеру керек.
7) «Жалғыз» сан-мґлшер мəнді сґзі + зат есім
Жалғыз сґзі «жеке, дара, бір» маєынасын береді жəне «жеке, дара,
тўрєан табиєи нысанды» атау арќылы кїрделі атаулар жасайды. Оныѕ
ішінде біріккен жəне тіркесті атаулардыѕ аралас келуі сияќты тыѕ їлгі де
кездеседі: Жалғыз + ағаш Талдық (Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд,.)
Жалєыз + ағаш (ґзен. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
Жалєыз + апан (е.м. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Жалєыз + дала (ќоныс. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Жалєыз + жиде (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Жалєыз + көл (кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Жалєыз +қайың (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Жалєыз + қайыр (шыєанаќ. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Жалєыз + қара (жайлау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Жалєыз + қарағай (ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
Жалєыз + құдық (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
Жалєыз + құм (тґбе. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Жалєыз + мола (ќоныс. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Жалєыз + су (жўрт. ШЌО, Аягґз ауд.)
Жалєыз + тал (е.м. Ќостанай обл., Арќалыќ ќ.ə.)
Жалєыз + тал + бұлақ (бўлаќ. ШЌО, Аягґз ауд.)
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Жалєыз + тас (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Жалєыз + тау (тау. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Жалєыз + төбе (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Жалєыз + тұма (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Жалєыз + шағыл (ќыстау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Жалєыз + шеген (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
8) «Жаңғыз» сан-мґлшер мəнді сґзі + зат есім
Жаңғыз сґзі жалғыз «жеке, дара, бір» маєыналы сґзініѕ ауызекі тілде
ќалыптасќан нўсќасы екені белгілі. Бўл жерде фонетикалыќ ґзгеріс
ќана бар (л~ѕ дыбыс алмасуы). Топонимжасамда да сол маєынада
ќолданылады.
Жаѕєыз + ағаш (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Жаѕєыз + апан (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Жаѕєыз + жар (ќыстау. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
Жаѕєыз + көл (кґл. Ќостанай обл., Əулиекґл ауд.)
Жаѕєыз + құдық (жайлау. БЌО, Бґрілі ауд.)
Жаѕєыз + мола (бейіт. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Жаѕєыз + төбе (кент. ШЌО, Жарма ауд.)
Жаѕєыз + шағыл (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
9) «Жарты» сан - мґлшер мəнді сґзі + зат есім
Жарты сґзі «бір бїтін нəрсені теѕ екіге бґлгендегі бір бґлігі, екіден
бірі» маєынасымен сан есімге жуыќ ќолданылады. Топонимжасамда
«толыќ емес, жарым-жарты нысандарды» атауєа ќатысады.
Жарты + көл (кґл. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Жарты + құм (жўрт. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
Жарты + сор (тўзды кґл. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Жарты + там (мола. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Жарты + төбе (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
10) «Жеті» сан есімі + зат есім
Жеті сґзі «алты мен сегіздіѕ арасындаєы теѕ санныѕ» аты, есептік
сан есім. Ќазаќ халќы киелі сандар ќатарына жатќызады. Топонимжасамда «тура жеті геонысанды немесе бір їйір, шоєыр нысандар тобын» атап
кґрсетеді.
Жеті + арал (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Жеті + ген (е.м. Алматы обл., Іле ауд.)
Жеті + жал (жота. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Жеті + жылдық (ќоныс. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Жеті +көк + сор (сор. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
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Жеті + көл (е.м. БЌО, Сырым ауд.)
Жеті + көл + жарма (канал. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
Жеті + қара (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Жеті + қоңыр (ќўмды алќап. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Жеті + құдық (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Жеті + қыз (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Жеті + сай (ќала. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
Жеті + су (аймаќ. Алматы обл.)
Жеті + төбе (обалар. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
Жеті + төр (асу. Алматы обл., Кїнгей Алатауда)
Їлгілер тізіміндегі Жетіген атауы антротопоним ретінде кґрсетілген
[145;178]. Сонымен бірге Жетіген «музыкалыќ аспаптыѕ аты» жəне
Жетіген «жеті ґзен, су» маєыналарымен де жер-су атын жасауы мїмкін.
Ал Жетіжылдық ойконимі «жеті жылдыќ мектеп» мəнінде тўрмаса,
онда Кеѕес дəуірінде ел экономикасын «жетіжылдыќ», «бесжылдыќ»
кезеѕдерге бґлген саясаттан ќалєан, ауыстыруды ќажет ететін атау
болєаны. Бесжылдық, Жетіжылдық топонимдері енді їлгі болуєа жарамайды.
11) «Жүз» сан есімі + зат есім
Жүз сґзі «тоќсан тоєыздан кейінгі санныѕ, он ондыќтыѕ» аты (ЌТТС,
4т, 248) екені мəлім. Топонимжасамда наќты жїз санынан гґрі «табиєи
нысанныѕ біршама мол, кґп шоєырын, тобын» атауєа ќатысады.
Жїз + ағаш (ґзен. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Жїз + адыр (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Жїз + асу (асу. Алматы обл., Жоѕєар Алатауында)
Жїз + қарағай (жўрт. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Жїз + құдық (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Жїз + ұйық (ќоныс. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Мўндаєы ұйық сыѕары «тартпа батпаќ, не тартпа ќўм» мəніндегі ГТ
болып табылады.
12) «Көп» сан-мґлшер мəнді сґзі + зат есім
Көп сґзі «мол, ќыруар» (ЌТТС, 5т, 181) маєынасын ґзгертпейаќ топонимжасамєа ќатысып, «санауєа келмейтін мол, бір жерге
шоєырланєан нысандарды» білдіретін атаулар жасайды.
Кґп + бейіт (ќоныс. ШЌО, Абай ауд.)
Кґп + бұлақ (бўлаќ. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Кґп + бірлік (е.м. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Кґп + ерен (ќоныс. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Кґп + жиде (ќыстау. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
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Кґп + көл (тўзды кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Кґп + күтір (е.м. БЌО, Казталов ауд.)
Кґп + қара (ќара. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Кґп + қорған (ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Кґп + құдық (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Кґп + құдық + сай (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кґп + құжыр (е.м. БЌО, Казталов ауд.)
Кґп + мола (е.м. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Кґп + тақыр (ќоныс. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Кґп + там (мола. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Кґп + тас (ќоныс. ШЌО, Їржар ауд.)
Кґп + тау (шыѕ. Алматы обл., Талєар ауд.)
Кґп + тоғай (е.м. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Кґп + томар (ќоныс. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Кґп + шалаш (ќыстау. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Кґп + ши (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Кґп + шоқы (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Кґп + ісек (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Їлгілер тізіміндегі Көперен атауы моѕє. эрээн «шўбар, ала, теѕбіл»
сын есімініѕ заттануы арќылы жасалєан: «кґп шўбарлы жер, не шўбар
тас» мəніндегі топоним.
Көпкүтір – ор. хутор сґзінен жасалып тўр.
Көпқұжыр- мўндаєы құжыр сыѕары моѕє. хужир «ащы, сор жер»
сґзінен немесе араб. құжыра «мешіт, медресе, баспана, мола» сґзінен
шыєуы мїмкін.
Көпшалаш – мўндаєы сыѕары кґне тїркі. шалаш «жеѕіл-желпі баспана, кїрке» [98;408].
Көпшоқыр – мўндаєы шоқыр «еті мен уылдырыєы баєалы
семсертўмсыќ балыќ (осетр)» (ЌТТС, 10т, 246) екені мəлім, алайда
Ќараєанды облысында ол балыќ кездесе ме деген сўраќ туады.
Көпісек – мўндаєы ісек сґзі «екі жасќа келген еркек ќой» (ЌТТС, 10т,
448) маєынасын береді. «Ісек ќой баєылєан жер, немесе ісек ќойдай тастары бар жер» мəнінде атау жасауєа ќатысады.
13) «Қос» сан-мґлшер мəнді сґзі + зат есім
ЌТТС-та қос сґзі «екі, пар, егіз» маєынасындаєы сын есім екені атап
кґрсетіледі (6т, 362). Топонимжасамда оныѕ екі сан есімініѕ орнына
жїретіні маѕызды жəне қос сґзінен бірігу арќылы жасалєан атаулар екі
сан есімінен жасалєан кїрделі атаулардан анаєўрлым кґп кездесетіні де
сол себептен шыєады. Қос сан-мґлшер мəнді сґзі «кґбінесе ќатар тўрєан
біртекті екі табиєи нысанды» атауєа ќатысады.
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Ќос + ағаш (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
Ќос + ағаш + томар (ќоныс. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќос + ағыл (ґзен. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
Ќос + айыз (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Ќос + апан (е.м. Жамбыл обл., Тїрар Рысќўлов ауд.)
Ќос + арал (ќоныс. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Ќос + арық (ќыстау. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Ќос + асар (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Ќос + ат (шоќы. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Ќос + ауыз (жўрт. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Ќос + ауыл (е.м. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Ќос + аша (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Ќос + ащы (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Ќос + аяқ (тау. Ќараєнды обл., Ўлытау ауд.)
Ќос + аяқ + батпақ (ќоныс. СЌО, Айыртау ауд.)
Ќос + əуіт (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Ќос + баз (е.м. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Ќос + бақ (ґзен .ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ќос + бастау (тау. ШЌО, Абай ауд.)
Ќос + бармақ (ќоныс. СЌО, Есіл ауд.)
Ќос + бидайық (тўзды кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Ќос + бұлақ (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
Ќос + бүйрек (тау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Ќос + доңғал (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ќос + ерін (тўзды шґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Ќос + жал (ќыстау. Атырау обл., Махамбет ауд.)
Ќос + жалтыр (жўрт. Ќостанай обл., Таран ауд.)
Ќос + жар (е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Ќос + жарық (ќоныс. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Ќос + ирек (ќоныс. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Ќос + келіншек (ќўдыќ. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Ќос + кемпір (бейіт. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Ќос + көбік (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Ќос + көл (кґл. СЌО, Айыртау ауд.)
Ќос + көпе (ќыстау. Ќараєнды обл., Ўлытау ауд.)
Ќос + күмбез (ґзен. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќос + қақ (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
Ќос + қара (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Ќос + қарағай (ќыстау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Ќос + қара + құм (тж. бекеті. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
Ќос + қара +сай (ќоныс. Алматы обл., Іле ауд.)
Ќос + қара + су (кґл. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
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Ќос + қасқыр (ќыстау. ОЌО, Арыс ауд.)
Ќос + қатын (бейіт. ШЌО, Жарма ауд.)
Ќос + қия (жота. Павлодар обл., Май ауд.)
Ќос + қоға (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
Ќос + қоңыр (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Ќос + қопа (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Ќос + қора (е.м. ШЌО, Зайсан ауд.)
Ќос + қорған (ескі бекініс. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Ќос + құдық (кґл. ШЌО, Кїршім ауд.)
Ќос + құлақ (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќос + құт (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Ќос + қызыл (ќўдыќ. Жамбыл обл., Талас ауд.)
Ќос + қызыл + шоқы (тау. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Ќос + лақ (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Ќос + мола (ќоныс. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Ќос + мұрын (тау. ШЌО, Жарма ауд.)
Ќос + оба (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Ќос + өзек (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќос + өзен (е.м. Алматы обл., Іле ауд.)
Ќос + өрен (кґл. СЌО, Тимирязев ауд.)
Ќос + сары (таулар. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Ќос + серкеш (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќос + сор (кґл. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Ќос + сортаң (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
Ќос + тақыр (тўзды кґл. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
Ќос + тал (ґзен. Алматы обл., Павнфилов ауд.)
Ќос + там (бейіт. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Ќос + тана + ай (ќала. Ќостанай обл.)
Ќос + тарақ (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Ќос + тау (таулар. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќос + терек (е.м. ШЌО, Їржар ауд.)
Ќос + тоғай (ќоныс. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Ќос + тоған (е.м. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Ќос + томар (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
Ќос + төбе (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
Ќос + түйін (е.м. ОЌО, Отырар ауд.)
Ќос + уан (бейіт. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ќос + уақ (ґзен. ШЌО, Ўлан ауд.)
Ќос + үйеңкі (е.м. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
Ќос + шағыл (сор. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Ќос + шеген (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Ќос + шоқы (тау. ШЌО, Семей ќ.ə.)
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Ќос + шығыр (е.м. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Ќос + шың (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Ќос + шыңырау (жайлау. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Ќос + шілік (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
Ќос + істек (ґзен. Аќтґбе обл., Ќарєалы ауд.)
Мўндаєы Қосағыл атауыныѕ екінші сыѕары ағыл – кґне тїркі. «атќора,
ќоршау; ауыл» маєынасын беретін сґз [46;38].
Қосайыз – мўндаєы айыз кґне тїркі. < ағыз «ауыз; ґѕеш» сґзі [60;81].
Ќаз. айызы қану тіркесінде саќталєан, маєынасы «шґлі ќану». Қосайыз
атауы «ќосауыз ќўдыќ» маєынасын береді деуге болады.
Қосөрен – мўндаєы өрен сґзініѕ бір маєынасы «туыс-туєан» ґренжаран ќос сґзінде кездеседі (ЌТТС, 7т, 567). Қосөрен кґлі «бір жерден су
ќорегін алатын туыс кґлдер» мəнін бермек.
Қостанай ойконимініѕ ќўрамы Қос+тана+ай тўлєаларынан тўрады.
Маєынасы «екі танадай єана, шаєын саз, батпаќ, тоќтаєан су» болуы ыќтимал. Ќостанай ќаланыѕ аты болмастан бўрын микротопоним
болєаны аныќ.
Қосуан – мўндаєы уан/уаң сґзін кґптеген зерттеушілер ќыт. ван
(князь» лауазым атынан шыєарады. Алайда Ќазаќстанныѕ əр аймаєынан
табылып отырєан уан атауы бўл пікірді теріске шыєарады. Уан/уаѕ
сґзі, кґбінесе, тґбе, жоталарєа ќатысты айтылатындыќтан, моѕє. уваан
«сопаќ, ўзынша» сґзінен шыєатын сияќты.
Қосістек – мўнда істек сыѕары Аќтґбе диалектісінде «айыр»
маєынасын береді.
14) «Қырық» сан есімі + зат есім
Қырық сґзі «отыз тоєыздан кейінгі есептік санныѕ» (ЌТТС, 7т, 14)
аты екені мəлім. Топонимжасамда «табиєи нысанныѕ наќты ќырыќ санынан гґрі біршама мол, кґп шоєырын топтап айту» мəні басым болып
келеді (М.: ќырыќ жамау, ќырыќ ќўбылады тіркестері тəрізді).
Ќырыќ + бақыр (жўрт. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Ќырыќ + басан (тау. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Ќырыќ + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќырыќ + көшек (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Ќырыќ + қазық (ќыстау. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Ќырыќ + қара + ши (тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Ќырыќ + қора (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Ќырыќ + құдық (ќоныс. ШЌО, Абай ауд.)
Ќырыќ + мылтық (таќыр. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Ќырыќ + сай (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ќырыќ + төбе (ќоныс. Атырау обл., Исатай ауд.)
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15) «Мол» сан-мґлшер мəнді сґзі + зат есім
Мол сґзі «кґп, сан жетпес» (ЌТТС, 7т, 225) маєынасымен жер-су аттарын жасайды да, «табиєи нысанныѕ санауєа келмейтін кґп екенін»
білдіреді.
Мол + айдар (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Мол + база (е.м. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
Мол + бұлақ (е.м. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Мол + жыра (жайлау. БЌО, Сырым ауд.)
Мол + көл + сай (ґзен. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Мол + шат (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Молдыкґл (кґл. Ќараєанды обл., Нўра ауд.) нўсќасы да кездеседі.
Мўндаєы – ды басы артыќ тўрєан туынды сын есім жўрнаєы.
16) «Мың» сан есімі + зат есім
Мың есептік сан есімі «он жїздіѕ ќосындысынан тўратыны» (ЌТТС,
7т, 282) белгілі. Ал топонимжасамда, əрине, наќты мыѕ санын емес,
«табиєи нысанныѕ мол, аса мол» екенін айєаќтап тўрады.
Мыѕ + адыр (таулар. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Мыѕ + арал (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Мыѕ + атыз (ќыстау. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
Мыѕ + бұлақ (тау. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
Мың + жылға (жота. Алматы обл., Ескелді ауд.)
Мыѕ + жылқы (ќоныс. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Мыѕ + жылқы + жайлау (ќоныс. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Мыѕ + киік (ќоныс. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Мыѕ + көл (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
Мыѕ + қайнар (ќорымдар. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Мыѕ + қауға (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
Мыѕ + қора (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Мыѕ + құдық (ќыстау. ШЌО, Їржар ауд.)
Мыѕ + сай (ќоныс. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Мыѕ + тас (ќыстау. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Мыѕ + теке (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Мыѕ + томар (кґл. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Мыѕ + төбе (ќорым. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Мыѕ + төбе + тау (ќоныс. Атырау обл., Исатай ауд.)
Мыѕ + шұқыр (кґл. СЌО, Шал Аќын ауд.)
Мыѕ + шұңқыр (ќоныс. Павлодар обл., Май ауд.)
Мыѕ + шұрат (ќоныс. Алматы обл., Балќаш ауд.)
17) «Он» сан есімі + зат есім
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Он сґзі «тоєыздан кейінгі есептік санныѕ» (ЌТТС, 7т, 425) аты, сан
есім. Топонимжасамда «біртекті табиєи нысанныѕ наќты он екенін немесе шаєын бір тобын» білдіру арќылы біріккен атаулар жасайды.
Он + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Он + жас (е.м. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
Он + кере (бўлаќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Он + құдық (ќўдыќ. Маѕєыстау обл.,Бейнеу ауд.)
Мўндаєы кере сыѕары «кере ќарыс», «кере ќўлаш» їєымдарына
ќатысып, ўзындыќ ґлшемін білдіріп тўр. Онкере гидронимі «ені он
ќарыс, не ўзындыєы он ќўлаш бўлаќ» маєыналарыныѕ бірін береді.
Он дара сан есімі таєы бір дара сан есіммен тіркесіп барып, кїрделі
сан есімге айналатыны белгілі. Егер табиєи нысанныѕ мґлшері кїрделі
санєа келіп тўрса, онда кез келген кїрделі сан атау ќўрамына ене алады.
Ондай кїрделі атаудан бір єана їлгі кездесіп отыр:
Онбес + құлаш (ќўдыќ. ОЌО, Созаќ ауд.)
«Онбес ќўлаш тереѕдіктен су шыќќан ќўдыќ» маєынасындаєы атау.
Ертеде ќўдыќ ќазушы шеберлер ќўдыќ тереѕдігін ќўлаштаєан арќанмен
ґлшегені белгілі.
18) «Сегіз» сан есімі + зат есім
Сегіз есептік сан есімі «жетіден кейінгі сан» маєынасында
ќолданылады жəне топонимжасамєа да осы мəнмен ќатысып, «наќты
сегіз табиєи нысанды» атап кґрсетеді.
Сегіз + құм (е.м. БЌО, Сырым ауд.)
Сегіз + қырқа (ќоныс. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Сегіз + саяқ (ќоныс. Павлодар обл., Железин ауд.)
Сегіз + үй (е.м. БЌО, Сырым ауд.)
Мўндаєы Сегізсаяқ атауы «їйірден айєыр ќуып жіберген бойдаќ
жылќылар санын, немесе бґлек, оќшау тўрєан сегіз геонысанды»
білдіреді.
19) «Тақ» сан-мґлшер мəнді сґзі + зат есім
Тақ сґзініѕ негізгі бір маєынасы «жўппен алмасып келіп отыратын
сан (1,3,5,7)» болса, оныѕ ауыспалы маєынасы «жеке, дара, жалєыз»
(ЌТТС, 8т, 547) болып келетіні аныќталєан. Осы соѕєы семантикасы топонимжасамєа ќатысып, «жеке, жалєыз тўрєан табиєи нысанды»
таѕбалайды.
Таќ + моншақ (ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Таќ + сай (тж. айрыєы. БЌО, Теректі ауд.)
Таќ + сары (шоќы. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Таќ + сор (кґл. Ќостанай обл., Таран ауд.)
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Таќ + тақ (тау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Мўндаєы Тақтақ оронимі тақ «жалєыз, дара» + тақ кґне тїркі. тағ
«тау» сґздерінен бірігу арќылы жасалєаны байќалады. Маєынасы: «жеке
тўрєан жалєыз тау».
20) «Тоғыз» сан есімі + зат есім
Тоғыз есептік сан есімі «сегіз бен онныѕ аралыєындаєы санды»
білдіретіні мəлім (ЌТТС, 9т, 156). Топонимжасамда «тура тоєыз санымен саналатын табиєи нысанды, не бір шаєын нысандар тобын» атап
кґрсетеді. Оєан ќоса тоғыз тїркілердіѕ киелі сандарыныѕ біріне жататынын да ескерген жґн.
Тоєыз + ақ (шыѕ. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Тоєыз + балауса (ќоныс. СЌО, Мамлют ауд.)
Тоєыз + бұлақ (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Тоєыз + кебен (ќыстау. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Тоєыз + кент (е.м. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Тоєыз + кен + тау (тау. ОЌО, Созаќ ауд.)
Тоєыз + көл (ескі жўрт. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
Тоєыз + қамыс (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
Тоєыз + құдық (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
Тоєыз + құмалақ (тау бґктері. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Тоєыз + тарау (е.м. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
Мўндаєы Тоғызақ оронимі «тау басында ќысы-жазы жататын тоєыз
шаќты ќар ќалдыєын» меѕзейді.
Тоғызкебен - мўндаєы кебен сыѕары Батыс Ќазаќстан, Торєай
ґѕірлерінде «їйілген шґп, отау» мəнінде ќолданылатын диалект сґз [107;
490]. Топоним «тоєыз отау, немесе отауєа ўќсас тґбелер» маєынасында тўр.
Тоғызқұмалақ – «тоєыз біркелкі жўмыр тґбелер немесе ќазаќтыѕ
ўлттыќ ойыны тоєызќўмалаќ шаршысына ўќсас жер» мəндерініѕ бірін
береді.
21) «Тоқсан» сан есімі + зат есім
Тоқсан сґзі «сексен тоєыздан кейінгі есептік санныѕ» аты (ЌТТС, 9
т, 171). Топонимжасамда сирек ќолданылады жəне «табиєи нысанныѕ
біршама мол екенін» білдіру маќсатында атау ќўрамына енеді.
Тоќсан + сай (е.м. ОЌО, Ордабасы ауд.)
22) «Төрт» сан есімі + зат есім
«Їштен кейінгі есептік санныѕ» (ЌТТС, 8т, 243) аты болып келетін
төрт сґзі топонимжасамєа ќатыса алады жəне «біртектес тґрт табиєи
нысанды» атап кґрсетеді.
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Тґрт + ай
Тґрт + бастау
Тґрт + көз
Төрт + көл
Тґрт + көл + сай
Тґрт + көң
Тґрт + күл
Тґрт + қара
Тґрт + құдық
Тґрт + құлақ
Тґрт + пішен
Тґрт + тақыр
Тґрт + тау
Тґрт + төбе
Тґрт + үй

(е.м. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
(ќыстау. ШЌО, Їржар ауд.)
(жайлау. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
(ќыстау. ШЌО, Їржар ауд.)
(ќоныс. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
(ќыстау. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
(тґбе. ШЌО, Кїршім ауд.)
(ќўдыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
(ќоныс. СЌО, Айыртау ауд.)
(бейіт. Ќызылорда обл., Арал ауд)
(ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
(ќоныс. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
(жўрт. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
(тґбе. Алматы обл., Алакґл ауд.)
(ќоныс. Павлодар обл., Железин ауд.)

23) «Үш» сан есімі + зат есім
Үш есептік сан есімі «екіден кейінгі есептік санныѕ» (ЌТТС, 10т,
17) аты жəне осы мəнде топонимжасамєа ќатысып, «наќты біртекті їш
табиєи нысанды» атап кґрсетеді.
Їш + ағаш
(ауыл. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Їш + айрық
(ґзен. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Їш + ана
(е.м. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Їш + арал
(е.м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Їш + аша
(е.м. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Їш + аша + сай +бас (ґзен. Аќмола обл., есіл ауд.)
Їш + ащы
(е.м. ШЌО, Їржар ауд.)
Їш + балық
(е.м. Жамбыл обл., Жамбыл ауд.)
Їш + бас
(ґзен. ОЌО, Созаќ ауд.)
(е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
Їш + биік
Їш + бұлақ
(асу. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Їш + бұлақ +тұма
(ќоныс. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Їш + емшек
(асу. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
Їш + жал
(ќоныс. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Їш + жарма
(е.м. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Їш + жыңғыл
(тґбе. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Їш + келіншек
(ќыстау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Їш + кемпір
(ќыстау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Їш + көл
(кґл. СЌО, Тайынша ауд.)
Їш + көмей
(е.м. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Їш + көпір
(е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
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Їш + күнгей
Їш + қағыл
Їш + қайқаң
Їш + қайнар
Їш + қайың
Їш + қақ
Їш + қалмақ
Їш + қамыс
Їш + қара
Їш + қарағай
Їш + қара + қобы
Їш + қара +су
Їш + қара + тал
Їш + қасқа
Їш + қолқа
Їш + қоңыр
Їш + қорған
Їш + құдық
Їш + құлын
Їш + құр + сай
Їш + құю
Їш + қызыл
Їш + мола
Їш + оба
Їш + отар
Їш + өзек
Їш + өзен
Їш + пура
Їш + сай
Їш + сақау
Їш + сарт
Їш + сары
Їш + сор
Їш + таған
Їш + таған + төбе
Їш + таған + тұз
Їш + там
Їш + там + мұрын
Їш + тарау
Їш + тас
Їш + тау

(асу. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
(тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
(ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
(ќоныс. Алматы обл., Ескелді ауд.)
(таулар. ШЌО, Аягґз ауд.)
(ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
(ќоныс. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
(кґл. СЌО, Аќжар ауд.)
(тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
(ґзен. Алматы обл., Алакґл ауд.)
(ќоныс. Алматы обл., Кґксу ауд.)
(ґзен. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
(ќоныс. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
(тўзды кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
(ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
(е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
(е.м. Жамбыл обл., Жамбыл ауд.)
(жайлау. ШЌО, Абай ауд.)
(тўзды кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
(е.м. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
(ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
(ќоныс. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
(ќоныс. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
(бейіт. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
(ќыстау. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
(арна. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
(ґзен. ОЌО, Тїркістан ќ.ə.)
(жўрт. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
(ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
(ґзен. Алматы обл., Панфилов ауд.)
(е.м. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
(тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
(е.м. Ќостанай обл., Таран ауд.)
(тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
(тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
(кґл. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
(ќоныс. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
(ќоныс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
(ґзен. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
(е.м. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
(тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
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Їш + терек
(е.м. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Їш + тоғай
(е.м. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Їш + төбе
(тау. ШЌО, Жарма ауд.)
Їш + фонтан
(кґл. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Їш + шал
(жайлау. ШЌО, Семей ќ.ə.)
Їш + ши
(ќоныс. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Їш + шоқы
(тґбе. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Мўндаєы Үшқұю атауы тура маєынасында «їш ќўдыќ» мəнін береді,
ґйткені кґне тїркі. құй > құйы «ќўдыќ» деген сґз болєан [38;228].
Үшпура – дўрысы Үшбура атауы. Ілгерінді ассимиляция ќўбылысы
бойынша ўяѕ б ќатаѕ п-єа алмасќан.
Үшфонтан атауын келешекте їлгі етпесін деп əдейі тізімге енгіздік,
себебі фонтан кірме сґзініѕ ґзі ќазіргі кезде бұрқақ тїрінде аударылып
ќолданылады.
Ќорыта келгенде, сан есім + зат есім жəне сан-мөлшер мəнді сөз
+ зат есім їлгілерімен алуан тїрлі тамаша топонимдер жасалєанын
кґреміз. Ол топонимдер ќазаќ тілініѕ сґзжасамдыќ ќабілетін танытып
ќана ќоймайды, ќазаќ халќыныѕ бїкіл болмысын, дїниетанымын паш
етіп тўрады. Келтірілген їлгілердіѕ кез келгенін жаѕа табиєи нысанєа
ўялмай ўсынуєа болады немесе осы їлгілерге сїйеніп, тыѕ атаулар
ќалыптастыруєа жол ашады.
4.5 Аналитика-семантикалық тəсілмен жасалған өнімсіз күрделі
атаулар үлгілері
Алдыѕєы тарауларда жїргізілген зерттеулер ќазаќ тілініѕ топонимжасамында еѕ ґнімді типтерге сын есім + сын есім, зат есім + зат есім,
сан есім + зат есім модельдері жататынын кґрсетті. Сонымен бірге
аналитика-семантикалыќ əдіспен жасалатын біраз ґнімсіз кїрделі атаулар їлгілері де кездеседі. Атап айтќанда сын есім + сын есім, зат есім +
сын есім, зат есім + етістік т.б.
Бўл ґнімсіз їлгілердіѕ ќазаќ тілі сґзжасамындаєы ґзі тўлєалас
їлгілерден сəл-пəл ґзгешелігі бар. Ол ґзгешелік – жалќы есімдерге тəн
болып келетін субстантивтену заѕдылыєы. Мəселен, сын есім + сын
есім їлгісіндегі Сарықасқа атауындаєы қасқа сыѕары, зат есім + сын
есім їлгісіндегі Қойсары атауындаєы сары сыѕарын таза сапалыќ сын
есім мəнінде тўр деп айту ќиын. Олар «ќасќа тау», «сары тїсті тґбе»
мəніндегі зат есімге, дəлірек айтсаќ, географиялыќ терминге жаќын
маєыналанады. Сондыќтан аталып отырєан їлгілердегі сґз таптарында
шарттылыќ басым болып келеді.
Ќалай болса да, екі не їш ќўрамды кїрделі атауларда, дəл
сґзжасамдаєыдай, жаѕа маєына пайда болатыны сґзсіз жəне ол маєына
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атау жасауєа ќатысып отырєан сыѕарлардыѕ маєынасынан алшаќ
кетпейді: Қараала, Далаашық, Ағысбер т.б.
Кґптеген єалымдар (Г.И.Донидзе т.б.) кїрделі атаудыѕ аныќтауышы
(алдыѕєы сыѕары) етістіктен болєан жаєдайда оєан -єан, -ген; -ар, -ер, -р
есімше ќосымшалары, -ды, -ді жедел ґткен шаќ ќосымшалары арќылы
жасалєан тўлєаларды жатќызады: Нарөлгенсай, Қайнарбұлақ, Керегесалды т.б. [124;30-31]. Біздіѕ зерттеуде бўлар туынды топонимдер
бґлімінде ќарастырылады, ґйткені ол атаулардыѕ синтетикалыќ жолмен
жасалып тўрєаны айќын. Жоєарыда айтып ґткендей топонимжасамда сґз табы критерийі маѕызды емес, жаѕа маєыналы сґздіѕ (атаудыѕ)
ќалыптасуы маѕызды болмаќ. Сонымен бірге бір логикалыќ ґрісті екінші
бір логикалыќ ґріспен араластырып жіберуге болмайды.
Бўдан аналитика-семантикалыќ жолмен жасалатын кїрделі атаулар
ќўрамына етістік кірмейді екен деген ой тумауєа тиіс. Тїбір етсітіктер де
ќатыса алады. М.: Алғабас, Ағысбер, Қымызал, Қызқаш т.б.
1) Сын есім + сын есім үлгісімен жасалған біріккен топонимдер
Біріккен кїрделі сын есімдер ќазаќ тілі сґзжасамыныѕ ґзінде кґп емес:
көнетоз, көнтері, тілалғыш, есерсоқ, т.б. Ал тіркесті кїрделі сындар
тілден кеѕ орын алады. Олар сґзді танудыѕ емле белгісіне баєынбайды.
Тіркесті кїрделі сындар неше сыѕардан ќўралса да, оныѕ сыѕарлары
бґлек-бґлек жазылады. М.: ақ сары, күрең қызыл, қара қошқыл т.б.
[3;357]. Біздіѕ сын есім + сын есім їлгісі деп танып отырєанымыз дəл
осы тіркесті кїрделі сын есімдер, алайда олар жалќы есімніѕ жазылу талабына орай бірге жазылады.
Сілтеме жасалып отырєан еѕбекте («Ќазаќ грамматикасы, 2002»)
осы їлгіні сапа сыны + сапа сыны тїрінде келтіреді, алайда екеуініѕ
заты бір. Толыќ маєыналы екі сґзден кїрделі сындыќ маєына туады. М.:
Ақсары, Жуанқоңыр, Керала, Қарақұла т.б. Жоєарыда атап ґткендей сын
есім + сын есім їлгісімен жасалєан кїрделі атаудыѕ екінші сыѕарында
заттыќ мəнніѕ реѕкі байќалып тўрады: Көкащы, Кеңқара, Қарасерек т.б.
Кїрделі сын есімнен жасалєан атаулар географиялыќ нысанныѕ
кїрделенген ерекше белгісін білдіреді де, нысанныѕ ґз атын
(географиялыќ терминді) атамайды. Сондыќтан кїрделі сын есімді
топонимдерді эллипсис ќўбылысына ўшыраєан деуге толыќ негіз бар.
Мəселен, сол кїрделі сын есімнен жасалєан топонимдер Керала (дала),
Қарақасқа (тау), Қараащы (көл) тўлєаларында болуы мїмкін екенін
жоќќа шыєара алмаймыз.
Аќсаќ + сары (тау. Ќараєанды обл., Осакаров ауд.)
Ашыќ + тайпаќ (сор. Маѕєыстау обл., )
Ащы + кеѕ (ґзен. СЌО, Аќжар ауд.)
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Бай + ќоѕыр (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Баян + ќызыл (тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
Баян + шаєан (шабындыќ, ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Жуан + ќоѕыр (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Жуан + сары (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Кеѕ + ќара (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Кеѕ + сары (жайлау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Кер + ала (ќўдыќ. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
Кґк + ащы (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Кґк + ќасќа (ќоныс. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Кїреѕ + ала (кґл. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќара + ала (тау. ШЌО, Ўлан ауд.)
Ќара + алып (тґбе. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Ќара + ащы (е.м. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќара + бўдыр (ќўм. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Ќара + бўжыр (тау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќара + ќасќа (ќоныс. Аќмола обл., Егіндікґл ауд.)
Ќара + ќоѕыр (тж. бекеті. ОЌО, Отырар ауд.)
Ќара + ќўла (ќыстау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ќара + салпы (жота. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Ќара + сары (тґбе. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
Ќара + серек (таулар. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Ќара + суыќ (е.м. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Ќара + таќыр (жайлау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Ќара + тентек (ґзен. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Ќара + тоќал (тау. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќара + тїлей (сор. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Ќызыл + кеѕ (ќыстау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Ќызыл + ќара (жўрт. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Сары + ала (кґл. СЌО, Тайынша ауд.)
Сары + ќасќа (кґл. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Сўлу + сары (е.м. Ќостанай обл., Ќамысты ауд.)
Тереѕ + ќызыл (ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Їлгілер тізіміндегі Баянқызыл, Баяншаған топонимдерініѕ бірінші
сыѕарындаєы баян сын есімі моѕє. баян «бай» сґзі екені мəлім. Осыєан
ўќсас Байнала (тау. ШЌО, Кїршім ауд.) оронимі бар, алайда ол моѕє. байн
«їздіксіз; əлсін-əлсін» + ала (<уул) «тау» сґздерінен шыєатыны байќалады.
Сонымен бірге сын есімніѕ кїшейтпелі шырайы арќылы жасалєан екі
їлгі кездеседі: Аппаќ (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.), Сапсары (ќоныс. Маѕєыстау
обл., Бейнеу ауд.). Бўл жаѕа маєына тудырып, жаѕа атау жасамаса да, шыраймен тїрленген сын есімдердіѕ жер-су атын жасауы мїмкін екенін кґрсетеді.
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2) Зат есім + сын есім үлгісімен жасалған біріккен топонимдер
Ќазаќ тілі сґзжасамында зат есім + сапа сыны їлгісімен жасалєан
кїрделі сґздер біршама мол кездеседі: томаға тұйық, мақпал қара,
теке сары, қозы күрең, түлкі бұлаң т.б. [3;360]. Єалымдар осы їлгімен
жасалєан кїрделі сындардыѕ кейбірініѕ тўраќты тіркес сияќты басќа
маєына беретінін (томаға тұйық «ауыр мінез; їндемейтін адам»),
кейбірініѕ тура маєына жасайтынын (теке сары «текедей сары») байќаєан
(сонда).
Топонимжасамда аныќталып отырєан азын-шаєын зат есім + сын
есім їлгісіндегі атаулар да тура осылардай тіркесіп келеді жəне маєынасы
тым жалпыланбай, наќтылыќ сипатќа ие болады. М.: Дөңала, Қойсары,
Құланқызыл т.б. Оныѕ басты себебі – табиєи нысандардыѕ болмыста бар
шын дїние екендігінде болса керек.
Екінші жаєынан алєанда, географиялыќ нысанєа есім ойлап табушы
ата- бабаларымыз атаулардыѕ ќайталанып келуінен ќашып, біріккен
сґздердіѕ орнын əдейі ауыстырып ќолданєандай əсер ќалдырады.
Мəселен, Далаашық <= Ашықдала, Дөңқызыл <= Қызылдөң, Боржақсы
<= Жақсыбор, Шоқыақ <= Ақшоқы т.б.
Ќалай десек те, зат есім + сын есім їлгісінде аз болса да, жерімізге
жарасымды əдемі атаулар жасалатынын кґреміз.
Аєыны + ќатты (ґзен. Алматы обл., Сарќан ауд.)
Ай + сары (тж. бекеті. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
Ат + жаќсы (ґзен. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Бор + жаќсы (ќоныс. Аќмола обл., Егіндікґл ауд.)
Гїл + сары (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Дала + ашыќ (ќоныс. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Дəн + ала (жайлау. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Дґѕ + ќызыл (орман. СЌО, Есіл ауд.)
Дґѕ + сары (кґл. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Еспе + ашыќ (ќоныс. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
Ешкі + аман (бўлаќ. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Жарыќ + ќара (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Жол + ќызыл (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Кґѕіл + кеѕ (ќоныс. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Ќой + сары (е.м. Атырау обл., Жылыой ауд.)
Ќўлан + ќызыл (ќоныс. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Тас + ќара + ала (тау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Тїрі + жаман (тўзды кґл. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Шайтан + семіз (бўлаќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
Шоќы + аќ (ќоныс. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
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3) Сан есім + сын есім үлгісімен жасалған біріккен топонимдер
Ќазаќ тілі сґзжасамында сан есім + қатыстық сын есім їлгісі
кездескенімен, сан есім + сапа сыны їлгісі ќарастырылмаєан.
Э.М.Мурзаевтыѕ тїркі топонимдерініѕ ќўрылымдыќ типтерін жіктеген
кесетесінде де сан есім + сын есім їлгісі кездеспейді [124;32]. Оныѕ
себебін бўл їлгініѕ ґнімсіз болєандыєынан іздеген жґн.
Ќазаќ топонимиясында сан есім + сын есім їлгісімен жасалєан атаулар кездеседі, алайда олардыѕ екінші сыѕарында келіп отыратын сын
есімдерде заттыќ мəн басым тїсіп отырады. Дегенмен таза тўлєалыќ
жаєынан алып ќараєанда, олардыѕ субстантивтенуіне назар аудармасаќ,
кəдімгі сапалыќ сын есімдерді кґреміз.
Бес + ќасќа (кґл. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Егіз + ќара (ќыстау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Егіз + ќызыл (тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Таќ + сары (шоќы. Аќмола обл., Аршалы ауд.)
Їш + ќызыл (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
Їш + сары (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
4) Зат есім + етістік үлгісімен жасалған біріккен топонимдер
Зат есім + етістік їлгісініѕ екінші сыѕарына кґптеген єалымдар
есімше, болымсыздыќ етістік тўлєаларын жатќызады. Мəселен, ґсімдік
аттарын жан-жаќты зерттеген профессор Б.Ќалиўлы зат есім + етістік
їлгілеріне тасжарған, күнбағар, құсқонбас, шыбынқуғыш тəрізді
фитонимдерді жатќызады [102;35].
Бўл дўрыс, дегенмен біз аналитика-семантикалыќ тəсілмен жасалєан топонимдер їлгісін ќарастырып отырєан тарауєа ќосымшаларды араластырмауды кґздедік. Біз ўсынып отырєан їлгідегі етістіктер, негізінен, бўйрыќ
райдыѕ екінші жаєына жатады да, «табиєи нысанды ќалай мекендеп, игеру
керектігін нўсќап» тўратындай (Қойбақ, Қымызал, Батаоқы т.б. )
Аєыс + бер (ќыстау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Аяќ + бас ( е.м. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
Бата + оќы (мола. Павлодар обл., Май ауд.)
Ќара + кес (жўрт. БЌО, Жəнібек ауд.)
Ќой + баќ (ќыстау. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Ќыз + ќаш (жота. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Ќымыз + ал (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Еліміздіѕ топокеѕістігінде осы їлгініѕ орын ауыстырєан тїрі, яєни
етістік + зат есім їлгісіне бірді-екілі мысалдар ўшырасады. Атап
айтќанда:
Сау + ќайыѕ (ґзен. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
Сау + ќўдыќ (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Тірел + сай (ґзен. Алматы обл., Аќсу ауд.)
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5) Үстеу + зат есім
«Ќзіргі ќазаќ тіліндегі їстеулер ќимылдыѕ, іс-əрекеттіѕ əр тїрлі
белгісін, жїзеге асу амал-тəсілін, мекенін, себебін, мезгілін, жай-кїйін
білдіретін жəне «грамматикалыќ тўлєалармен тїрленбейтін сґздер»
(Ќазаќ грамматикасы, 2002, 545) екені айќын. Топонимжасамда үстеу +
зат есім, үстеу + етістік їлгілерінде кґрініс береді. Соѕєы їлгіге бір єана
атау жатады жəне оныѕ ґзі кеѕестік атау: Алєа +бас (е.м. Аќмола обл.,
Астрахан ауд.)
Үстеу + зат есім їлгісімен жасалєан кїрделі топонимдер мыналар:
А) «Бөлек» їстеу сґзі + зат есім
Бөлек сґзі «ґз алдына, жеке; оќшау» ЌТТС, 2т, 409) маєыналарымен
їстеулер ќатарына енеді. Топонимжасамда «оќшау, оѕаша тўрєан табиєи
нысандарды» атап кґрсетеді.
Бґлек + аяқ (кґл. Атырау обл., Индер ауд.)
Бґлек + қызыл (тау. ОЌО, Созаќ ауд.)
Бґлек + мола (бейіт. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
Бґлек + саз (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Бґлек + тау (ќоныс. Аќмола обл., Сандыќтау ауд.)
Ə) «Көлденең» їстеу сґзі + зат есім
Көлденең їстеуі «кесе, кґлбеу, тік емес» (ЌТТС, 5т, 143) маєынасын
береді жəне топонимжасамда «бір табиєи нысанєа екінші бір нысанныѕ
кесе-кґлденеѕ келуін» аныќтап тўрады.
Кґлденеѕ + бел (ќоныс. Алматы обл., Іле ауд.)
Кґлденеѕ + өзен (жўрт. Ќараєанды обл., Бўќар Жырау ауд.)
Кґлденеѕ + сай (ќыстау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
Кґлденеѕ + сор (тўзды кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Кґлденеѕ + су (ґзен. ШЌО, Абай ауд.)
Тіркесті атау да жасалады:
Кґлденеѕ Темір (ґзен. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Б) «Құр» їстеу сґзі + зат есім
Ќўр сґзініѕ бір маєынасы «бекер, бос, текке, жай» (ЌТТС, 6т, 490) болып келеді де, їстеу сґз табына жатады. Топонимжасамда «болуєа тиісті
нысаны жоќ, бос ќалєан екінші нысанды» атап кґрсетеді.
Ќўр + аша (жыра. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Ќўр + бет + көл (кґл. Ќостанай обл., Ерейментау ауд.)
Ќўр + бұлақ (ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
Ќўр + жай (кґл. СЌО, Мамлют ауд.)
Ќўр + жаман (ґзен. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
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Ќўр + жар (ќоныс. ШЌО, Абай ауд.)
Ќўр + жыра (ќоныс. ШЌО, Зайсан ауд.)
Ќўр + көл (кґл. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
Ќўр + қаба (ґзен. Алматы обл., Талєар ауд.)
Ќўр + қамыс (кґл. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
Ќўр + қара (ґзен. Алматы обл., Райымбек ауд.)
Ќўр + қарағай (ґзен. СЌО, Айыртау ауд.)
Ќўр + қопа (батпаќ. Аќмола обл., Бўланды ауд.)
Ќўр + қуыс (е.м. Ќостанай обл., Əулиекґл ауд.)
Ќўр + құдық (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Ќўр + құс (арна. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Ќўр + құшақ (кґл. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Ќўр + сай (е.м. БЌО, Жəнібек ауд.)
Ќўр + сор (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Ќўр + тоғай (ќоныс. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
Ќўр + торғай (тау. Алматы обл., Талєар ауд.)
Ќўр + төбе (тау. Алматы обл., Алакґл ауд.)
Ќўр + ұста (ќоныс. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
Ќўр + шілік (ґзен. Алматы обл., Ќапшаєай ќ.ə.)
Тіркесті атаулар:
Ќўр Жем (ґзен. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Ќўр Келес (ґзен. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
Ескерту: Құр сґзі «тауыќ тўќымдас ќўстыѕ аты» жəне құр «мінілмеген,
тыѕ ат» маєыналарын беретінін де ескерген жґн.
6) Қосарлы күрделі атаулар
Тіліміздегі ќос сґздердіѕ жасалуы, сонау орхон жазба ескерткіштерінде
кездесетін арқыш-тіркіш, ічін-ташын сияќты ќос сґздерден бастап,
біршама толыќ зерттелді десе де болады. Барлыќ єалымдар ќос сґздерді
жаѕа сґзжасамдыќ маєына жасайтын туынды сґздер деп таниды жəне
екіншілік маєына жасауєа себепші негіздердіѕ арасында мынадай байланыстар бар деп табады:
1) маєыналары жаќын, мəндес себепші негіздер ќайталанып, атаудыѕ
номинативтік ерекше белгісін аныќтайды (жүн-жұрқа, бала-шаға,
жетім-жесір т.б.).
2) маєыналары ќарама-ќарсы себепші негіздер ќайталанып, ерекше
маєынаны туєызады (бұрын-соңды, алды-арты, əрі-бері, үлкенді-кішілі
т.б.);
3) сандыќ жəне сапалыќ жаєынан бір-бірімен ыѕєайлас, мəндес
себепші негіздер ќайталанып, жаѕа туынды маєына жасайды (бес-алты,
қырық-елу, əке-шеше, ине-жіп т.б.);
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4) ќимыл-ќозєалыстыќ мəнді сґздер бір-бірімен ќосарланып келіп,
сґзжасамдыќ жаѕа маєына туєызып, туынды сґз ретінде таныла алады
(жата-жастана, келе-келе, айта-айта т.б.) [1; 254-255].
Топонимжасамда сґзжасамдаєыдай ќос сґздер тілдіѕ аналитикалыќ
тəсілініѕ ќосарлама жолы арќылы жасалєанмен, «ќос сґздіѕ сыѕарлары
бір сґз табына жатуы тиіс, маєыналары теѕ болуы керек, буын саны
їндесіп келуі ќажет» деген талаптар ќатаѕ саќтала бермейді. Мўнда,
негізінен, ќос сґздердіѕ бəріне тəн болып келетін жинаќтау, жалпылау мəні алєа шыєады. Кґбінесе, аумаєы бір атауєа сыймайтын кґлемді
жерлерді атау їшін, кґрші топонимді ќосаќтап айту жиі кездеседі. М.:
Қойтас- Талды, Нұра-Есіл, Ақсу-Аюлы т.б. Кейде бір табиєи нысанныѕ
орнын наќтылап атап кґрсету маќсатында, кґрші тўрєан нысандардыѕ аттарын ќосып жіберу ќолданылады. М.: Айыртам-Ой ескерткіші, АрасанҚапал курорты т.б. Енді бірде жолдыѕ, каналдыѕ бас-аяєын айќындап
тўратын топонимдерді ќосарлап атау ќалыптасќан. М.: Жайық-Каспий
каналы, Алматы-Талдықорған тас жолы т.б.
Ќосарлы атаулардыѕ кґпшілігі ресми сипатта пайда болєанмен, келешекте кґптеген кїрделі топонимдер тудыруєа əлеуеті бар тиімді тəсіл
болып табылады.
Айбас-Ќайбас
(сор. БЌО, Бґкей ордасы ауд.)
Арасан-Ќапал
(е.м. Алматы обл., Аќсу ауд.)
Арыс-Тїркістан
(канал. ОЌО, Ордабасы ауд.)
Аса-Талас
(канал. Жамбыл обл., Жамбыл ауд.)
Асмантай-Матай
(сор. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
(ауыл. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Жаркент-Арасан
Кґктал-Арасан
(е.м. Алматы обл., Панфилов ауд.)
Ќамыс-Самар
(кґлдер.БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Ќарабура-Ќасќа
(ќоныс. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
Ќарасу-Байсерке
(ґзен. Алматы обл., Іле ауд.)
Нўра-Есіл
(канал. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Нўра-Сарысу
(канал. Ќараєанды обл., Абай ауд.)
(е.м. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ораќ-Балєа
Шу-Іле
(таулар. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
Іле-Алатау
(ўлттыќ ќорыќ. Алматы обл., Талєар ауд.)
Тґртінші тарауды ќорыта келгенде, бўрын айтылып жїргендей, тїркі
топонимжасамында аналитика-семантикалық жолмен жасалєан атаулар басым болып келеді деген пікір расталып отыр. Мəселен В.А.Никонов
тїркі топонимдерініѕ, кґбінесе, екі ќўрамды болып келуі, атаулар
ќўрамында жиі ќайталанып келетін белгілі бір мґлшердегі географиялыќ
номендердіѕ болуы ґзіндік ерекшелігі екенін атап кґрсетеді [53;103].
О.Т.Молчанова да тїркі тілді топонимдердіѕ кґпшілігі екі ќўрамды
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болатынын, топонимжасамєа номендердіѕ кґп ќатысатыны мен жиі
ќайталанып отыратынын жəне атау сыѕарларыныѕ орналасуында
белгілі бір тəртіп болатынын (номендер їнемі соѕєы позицияда тўрады)
байќайды [96;103].
Тїркі топонимиясында кездесетін осындай ґзіндік ерекшеліктер ќазаќ
топожїйесінде де бар екенін кїрделі атаулар їлгілерінен айќын кґреміз.
Біз ќазаќ топонимдерініѕ аналитика-семантикалыќ жолмен жасалєан
їлгілерініѕ басым бґлігі біріккен атаулардан тўратынын жəне тіркесті,
ќосарланєан атаулардыѕ кездесетінін аныќтадыќ.
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5. ТОПОНИМЖАСАМНЫҢ СИНТЕТИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ
ТƏСІЛІ
Ќазаќ тілі сґзжасамын зерттеуге ќатысќан єалымдардыѕ барлыєы
(А.Ысќаќов, С.Исаев, Н.Оралбаева, Є.Ќалиев, А.Салќынбай т.б.)
бірауыздан синтетикалыќ тəсілді сґзжасамныѕ еѕ ґнімді тəсілі деп таниды. Оныѕ себебін тілші-єалым, профессор Ќ.Шаяхметўлы былайша
атап кґрсетеді: «Сґзжасам мен сґзґзгерімніѕ басќа да амал-тəсілдері
бар болєанмен, солардыѕ ішінде ќосымшалар еѕ пəрменді, тґтенше
шара ретінде ќазіргі сґздіѕ ќўрылымдыќ ќўбылыстарында ґзгеше
оќшауланады. Бўл жаєдайдыѕ аќиќат-шындыќ екендігі тїркі тілдерін
бїтіндей типологиялыќ беті бойынша агглютинативті (жалєамалы)
деп танудан-аќ байќалса керек. Демек, ќосымшаларды тїркі тілдерініѕ
дериватологиялыќ жəне морфологиялыќ бейне-бітімін жан-жаќты ашып
білу їшін ќажетті басты тетік, кілт десе де болєандай» [150; 8].
Синтетика-семантикалыќ тəсіл арќылы сґз жасау лексикалық
мағыналы сөз + сөзжасамдық жұрнақ їлгісі бойынша жїретіні белгілі.
М.: көрер-мен, жүлде-гер, сəн-қой т.б. Мўндаєы «лексикалыќ бірліктерге
ќойылатын негізгі талап оныѕ лексикалыќ маєынасы болуы» жəне «оныѕ
тўлєасы мен ќўрамына ешбір шек ќойылмайды, сондыќтан туынды
сґздіѕ негіз сґзініѕ ќызметін негізгі тїбір сґз де, ќысќарєан сґз де атќара
береді» [3;203].
«Ќазаќ грамматикасы» лексикалыќ бірлік, негіз сґз деп атап отырєан
терминді А.Салќынбай себепші негіз деп атайды да, «синтетикасемантикалыќ сґзжасамдыќ тəсіл арќылы жасалєан атау маєынасы
себепші негіз бен сґз туєызушы тўлєаныѕ маєынасы арќылы пайда болады» дейді [1;205].
Сґз туєызушы тўлєаныѕ, яєни жўрнаќтыѕ тіл дамуында тїбір сґзден
ќалєан ќалдыќ «жўрнаќ» екені аныќталєан нəрсе жəне ол жўрнаќ жаѕа
сґз жасауєа негіз сґзбен теѕ дəрежеде ќатысады. Ол туралы кґрнекті
єалым С.Исаев мынадай ой айтады: «Сґзжасамныѕ синтетикалыќ
(морфологиялыќ) тəсілі негізінде сґзге (ол негізгі тїбір немесе кїрделі
тїбір болуы мїмкін жəне сґз табына ќатысы яєни грамматикалыќ сипаты
жаєынан да əр тїрлі болуы мїмкін) белгілі ќосымша (жалаѕ я ќўранды,
тґл я кірме, кґп маєыналы немесе омоним да болып келе береді)
жалєану арќылы, бір жаєынан, жаѕа маєыналы сґз туады, ол маєына
сґзжасам маєынасы деп аталады, екінші жаєынан, сґйлеу процесінде
сґзжасам маєынасыныѕ жалпылануы арќылы яєни екінші дəрежедегі
граммтикалыќ сипат алып, жалпы граммтикалыќ маєына тууыныѕ
негізінде жəне соєан байланысты белгілі грамматикалыќ тўлєаларымен
тїрленуі я тїрленбеуі негізінде жаѕа туынды белгілі бір сґз табына
365

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

енеді, їшінші жаєынан, əрбір ќосымша ќосылу арќылы жаѕа сґз жасалу синтетикалыќ тəсілдіѕ жеке-жеке сґзжасам їлгісі болып табылады,
ґйткені əрбір ќосымша арќылы бір єана сґз жасалып ќоймайды, ондаєан,
жїздеген, тіпті мыѕдаєан сґз жасалады [137;274].
Сонымен бірге: «... синтетикалыќ тəсіл арќылы жасалєан туынды
тїбірлердіѕ ќўрамындаєы морфемалардыѕ əрќайсыныѕ орны бар, негізгі
морфема бірінші орында тўрады, кґмекші морфема яєни жўрнаќ екінші
орында тўрады. Туынды тїбірдіѕ ќўрамындаєы морфемалардыѕ орны
тўраќты», - дейді «Ќазаќ грамматикасыныѕ» авторлары [3;204].
Сґзжасам жўрнаќтарыныѕ таєы бір ерекшелігі – олардыѕ арасында
сґздіѕ лексикалыќ маєынасын ґзгертпей, тек тїрлендірумен шектелетін
жўрнаќтардыѕ да болатындыєы. М.: əкетай, інішек, өзенше, белес т.б.
Ќазаќ тілі топонимжасамында синтетика-семантикалыќ тəсіл жалпы сґзжасамдаєыдай ґнімді емес: аналитика-семантикалыќ жолмен
жасалєан атаулардан кейін ќосымшалы атаулар келеді. Ал славян топонимиясында «аффиксация бірінші орын алатыны» белгілі [20;67].
Солай дегенімізбен, ќазаќ топожїйесінде лексикалық бірлік +
сөзжасамдық жұрнақ їлгісімен жасалєан туынды топонимдер аз емес.
Э.В.Севортян айтќандай, «сґз тудырушы формалар ґздерініѕ жалпылыќ
сипатына ќарамастан тїркі тілдерінде шектеулі ќолданыста болса» да,
«тілге жеѕіл, жїрекке жылы тиетін» біршама мол, əдемі атаулар жасап
шыќќан [151;344].
Топонимжасамда негіз сґзді – топонегіз, сґзтудырушы жўрнаќты –
топоформант деп атау ќалыптасќан. Топонегізге тїбір атау мен кїрделі
атаулар бірдей ќатыса береді, ґйткені негіз сґздіѕ тўлєасы емес, оныѕ
лексикалыќ маєынасы маѕызды болып келеді (Айдарлы, Ақбақалы, Ақсан
Қоянды т.б.).
Бўдан біз, сґзжасамдаєы негіз сґз бен жўрнаќтыѕ дəрежесі теѕ екенін
білсек те, синтетикалыќ тəсілде ќосымшаныѕ салмаєы артатынын
аѕєарамыз.
Топонимиканыѕ классиктерініѕ бірі В.А.Никонов əр сґз ґзіндік ќатар,
жїйе ќўрайтынын айта келіп, жеке тўрєанда ешќандай мəні жоќ кез келген жўрнаќтыѕ сґзжасамда ґзіндік ќатар тїзетінін атап кґрсеткен еді. М.:
читальня, спальня, красильня и т.д. [76;218].
Бесінші тараудыѕ ґзі топонимжасамныѕ синтетика-семантикалыќ
тəсілін ќарастыратындыќтан, біз ќазаќ топонимиясында кездесетін туынды топонимдердіѕ əр топоформантќа тəн типтік їлгілерін аныќтаймыз.
Ол їлгілер топожїйеміздегі барлыќ ќосымшалы атауларды аныќтап ќана
ќоймайды, келешекте жаѕа атаулар жасауєа да жол ашады.
Келесі кезекте ќазаќ топонимжасамында туынды атау жасауєа
ќатысатын əр топоформантќа жеке-жеке тоќталамыз жəне ол їлгілер
ґнімді ќосымшадан ґнімсіз ќосымшаєа ќарай ретімен талданып отырады.
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5.1 Топонимжасамның өнімді қосымшалары
1. -лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті
Бўл жўрнаќ «бір заттыѕ я басќа бір ќўбылыстыѕ бар екенін (барлыєын)
я мол екенін (молдыєын) білдіретін туынды сын есімдер жасайды: арлы,
атақты, шөпті, балалы т.б. [90;181].
-лы, -лі ќосымшасы тїркітануда кґне тїркі тілінде əрі зат есім,
əрі сын есім жасаєан -лығ(ліг, -лық, -лік) ќосымшасынан шыєатыны
дəлелденген. Мəселен, профессор М.Томанов -лы, -лі кґне тїркі тіліндегі
ўяѕ дауыссызєа аяќталєан (-лығ) аффиксініѕ ќысќарєан тїрі деп табады
жəне -лы, -лі ыќшамдалєан нўсќасы орта єасырдан бері ќарай біртіндеп
ќолданысќа ене бастаєанын айтады [152;182].
Сын есім сґзжасамыныѕ аса ґнімді жўрнаќтарыныѕ біріне жататын -лы, -лі топонимжасамда да тым белсенді. Белгілі бір заттыѕ,
не ќўбылыстыѕ атына жалєана отырып «сол заттыѕ, не ќўбылыстыѕ
белгілі бір жерде бар, мол екенін» атап кґрсетеді. Бір нəрсеніѕ бар екені,
мол екені де заттыѕ ерекше белгісіне жататыны логика заѕына ќайшы
келмейді. М.: Ащылы, Ақтасты, Бұланды, Жиделі т.б.
-лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті топоформанты топонегізге тїркі тіліне
тəн їндестік заѕына сəйкес жалєанып отырады. Егер їндестік заѕына
баєынбай тўрса, онда ол форманттыѕ не кґне тїркі тілінен ќалєан реликт
ќосымша (М.: Қарағанты, Бұланты), не моѕєол тілінен ќалєан субстрат
ќосымша (М.: Долайты моѕє. Туллай + т «ќоянды») болєаны.
Жўмысымыздыѕ алдыѕєы тарауларында лексика-семантикалық
жолмен жасалєан тїбір топонимдер жəне аналитика-семантикалық
жолмен жасалєан ќосымшасыз кїрделі атаулар бірыѕєай ќарастырылды
да, олардыѕ ќосымшалы тїрлері синтетика-семантикалық жолмен
жасалєан тарауєа топтастырылды. Оныѕ басты себебі ќосымшалы
атаудыѕ ќайсысына болса да соѕєы топонимдік мəн їстеп тўратын дəл
осы топоформанттар екені дау туєызбаса керек. М.: Алтынды, Ақтікенді,
Кіші Шағалалы, Балықтыкөл, Қандыөзек, Обалы –Бурабай т.б.
АйєырќияќТЫ (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
АйдарЛЫ (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
АќбаќаЛЫ (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
АќбасТЫкґл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Аќсан ЌоянДЫ (тау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Аќсу-ЖабаєыЛЫ (ќорыќ. ОЌО, Тґле би ауд.)
АќтасТЫ (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
АќтасТЫбиік (шоќы. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
АќтасТЫкґл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
АќтікенДІ (МОЛА. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
АќырысТЫкґл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
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АлмаЛЫ (е.м. Атырау обл., Махамбет ауд.)
АлмаЛЫбаќ (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
АлмаТЫ (ќала. Алматы обл., Алматы ќ.ə.)
АлтынДЫ (е.м. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
АѕќаТЫ (ґзен. БЌО, Сырым ауд.)
АранДЫ (е.м. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
АрдаєайТЫ (Е.М. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
АрќаЛЫ (тау. ШЌО, Їржар ауд.)
АрќарЛЫ (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
АршаЛЫ (тау. Павлодар обл., Май ауд.)
АршаТЫ (е.м. ШЌО, Ќатонќараєай ауд.)
АрыќТЫ (е.м. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
АрысТЫ
АрыстанДЫ (е.м. ОЌО, Ордабасы ауд.)
АуќатТЫ (е.м. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
АшаЛЫ (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
АшутасТЫ (е.м. Ќостанай обл., Арќалыќ ауд.)
АщыЛЫ (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
АщыЛЫкґл (тўзды кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
АщыЛЫґзен (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
АщыЛЫсай (ґзен. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
АщытасТЫ (ґзен. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
ƏлемДІ (е.м. Алматы обл., Алакґл ауд.)
БабаЛЫ (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
БаєанаЛЫ
(е.м. Ќостанай обл., Əулиекґл ауд.)
БаймырзашиЛІ (ќоныс. Павлодар обл., Май ауд.)
БаќанДЫ (ќыстау. ШЌО, Аягґз ауд.)
БаќаЛЫ (ќыстау. ШЌО, Зайсан ауд.)
БаќбаќТЫ (е.м. Алматы обл., Балќаш ауд.)
БаќТЫ (тау. ШЌО, Їржар ауд.)
БаќырЛЫ (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
Бала ЖезДІ (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
БалаЛЫ (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
БалапанДЫ (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Бала ШідерТІ (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Балєа ЛЫ (тж. бекеті. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
БалдыДЫберен (е.м. ОЌО, Тґле би ауд.)
БалдыДЫкґл (кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
БалыќТЫ (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
БалыќТЫбўлаќ (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
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БалыќТЫ кґл (кґл. ШЌО, Жарма ауд.)
БасєўрЛЫ (ойпат. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
БаспанДЫ (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
БатаЛЫ (тж. бекеті. Ќостанай обл., Таранов ауд.)
БатпаќТЫ (е.м. БЌО, Сырым ауд.)
БашентасТЫ (ќоныс. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
БаянДЫ (е.м. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
БаянДЫќопа (кґл. Ќостанай обл., Ќамысты ауд.)
БелДІ ґзек (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
БелсенДІ (ќоныс. СЌО, Ќызылжар ауд.)
БесаЛЫ (ќыстау. БЌО, Жəнібек ауд.)
БесікТІ (ќоныс. Павлодар обл., Май ауд.)
БорЛЫ (кґл. Павлодар обл., Успен ауд.)
БорЛЫаєаш (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
БорЛЫбўлаќ (ќыстау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
БорЛЫжар (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
БорЛЫкґл (кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
БорЛЫќаќ (кґл. ШЌО, Аягґз ауд.)
БорЛЫсор (дґѕ. Павлодар обл., Май ауд.)
БорсыќТЫ (арал. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
БґріЛІ (е.м. ШЌО, Абай ауд.)
БґріЛІкґл (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
БўланДЫ (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
БўлаќТЫкґл (ќыстау. Мѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
БўлаќТЫсор (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
БўлдаќТЫ (батпаќ. СЌО, Жамбыл ауд.)
БўлдырТЫ (ґзен. БЌО, Сырым ауд.)
БўршаќТЫ (кґл. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
БїркітТІ (ќоныс. СЌО, Мамлют ауд.)
БїргенДІ (е.м. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
Даєанде ЛІ (ґзен. ШЌО, Аягґз ауд.)
ДалаќамысТЫ (кґл. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
ДардамТЫ (е.м. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
ДауылДЫ (ґзен. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
ДоєалДЫ (кґл. Павлодар обл., Павлодар ќ.ə.)
ДолайТЫ (е.м. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
ДоланаЛЫ (жота. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
ДомбыраЛЫ (ќоныс. СЌО, Уəлиханов ауд.)
ДулыєаЛЫ (кґл. ШЌО, Ўлан ауд.)
ДулыєаЛЫ Жыланшыќ (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
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ЕбейТІ (е.м. Аќтґбе обл., Ќарєалы ауд.)
ЕгінДІ (жайлау. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ЕгінДІаєаш (е.м. СЌО, Айыртау ауд.)
ЕгінДІбўлаќ (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
ЕгінДІкґл (батпаќ. СЌО, Жамбыл ауд.)
Ескі ТўзДЫ (е.м. Ќараєанды обл., Бўќар Жырау ауд.)
ЕсТІбўлаќ (е.м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
ЖабаєыЛЫ (ќоныс. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
ЖаєалбайЛЫ (тау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
ЖазєўрЛЫ (ойпат. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
ЖайынДЫ (ґзен. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
Жаќсы БўтаЛЫ (тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
ЖалауЛЫ (е.м. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ЖалДЫќўм (ќўм. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
ЖалмаѕДЫ (жал. Павлодар обл., Железин ауд.)
ЖамбылДЫ (Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЖаманайраќТЫ (тау. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
Жаман ЌайыѕДЫ (ґзен. Ќостанай обл., Арќалыќ ќ.ə.)
ЖантаќТЫ (ќыстау. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
Жаѕа ЖосаЛЫ (е.м. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЖапаЛЫ (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЖапыраќТЫ (тау. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
ЖарЛЫ (ґзен. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
ЖарЛЫкґл (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЖарЛЫќойтас (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЖарЛЫсу (ґзен. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Жез ДІ (кент. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Жел ДІ (ќыстау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ЖелДІадыр (тау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ЖелДІкґл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
ЖелДІќара (тж. бекеті. ШЌО, Жарма ауд.)
ЖелДІґзек (ќоныс. СЌО, Есіл ауд.)
ЖемісТІ (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
ЖидеЛІ (тоєай. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
ЖидеЛІґзен (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Жоєары ЌайраќТЫ (е.м. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
ЖолДЫ ґзен (ќоныс. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
ЖосаЛЫ (айрыќ. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЖосаЛЫсор (кґл. СЌО, Уəлиханов ауд.)
ЖусанДЫой (е.м. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
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ЖўмабайшиЛІ (ќоныс. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
ЖўмаЛЫ (е.м. БЌО, Тасќала ауд.)
ЖўмыртќаЛЫ (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЖыланДЫ (арал. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
ЖыланДЫкґл (кґл. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
ЖыланДЫтау (тау. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
ЖылымДЫ (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
ЖымпиТЫ (е.м. БЌО, Сырым ауд.)
ЖынайЛЫсор (кґл. Павлодар обл., Павлодар ќ.ə.)
ЖыѕєылДЫ (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЖыѕєылДЫбўлаќ (бастау. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
ЖыѕєылДЫсор (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ЗеренДІ (кґл. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
ЗердеЛІ (е.м. ОЌО, Ордабасы ауд.)
ИзенДІ (кґл. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
ИзенДІарал (мїйіс. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
ИтмўрынДЫ (айрыќ. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Иір ЛІ (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
КекіреЛІ (е.м. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
КендірЛІ (кґл. Ќостанай обл., Таран ауд.)
КеѕжаєаЛЫ (е.м. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
КепеЛІ (ќўдыќ. ОЌО, Арыс ауд.)
КертінДІ (е.м. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
КґзДІќара (ґзен. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
КґкпекТІ (е.м. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
КґктўмаќТЫ (е.м. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
КґлДІ (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
КґлДІбажаѕ (ќоныс. СЌО, Есіл ауд.)
КґлеѕкеЛІ (тау. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
КґпірЛІ (ґзен. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
КїдеЛІ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
КїйеЛІќара (ґзен. Жамбыл обл., Шу ауд.)
КїкіртТІ (ќыстау. Атырау обл., Исатай ауд.)
КїркеЛІ (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
КїрТІкґл (кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
КіндікТІ (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Кіші АрќаЛЫ (тау. ШЌО, Їржар ауд.)
Кіші БорЛЫ (кґл. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
Кіші КендірЛІ (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Кіші ЌамќаЛЫ (кґл. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
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Кіші СїлікТІ (батпаќ. СЌО, Тимирязев ауд.)
Кіші ЇйірЛІ (ќоныс. СЌО, Шал Аќын ауд.)
Кіші ШаєалаЛЫ (батпаќ. Павлодар обл., Железин ауд.)
Кіші ШошќаЛЫ (батпаќ. СЌО, Тимирязев ауд.)
ЌабыршаќТЫ (кґл. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ЌазаЛЫ (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ЌазќайыѕДЫ (е.м. ШЌО, Ўлан ауд.)
ЌайнарЛЫ (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
ЌайраќТЫ (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
ЌайыѕДЫ (тау. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ЌайыѕДЫкґл (кґл. Ќостанай обл., Таран ауд.)
ЌайыѕДЫсор (кґл. Ќостанай обл., Ќамысты ауд.)
ЌайыршаќТЫ (е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
ЌаќпаќТЫ (бастау. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
ЌалєўТЫ (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
ЌалпаќТЫ (бастау. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
ЌалпаќТЫтау (тау. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
ЌалдыєайТЫ (ґзен. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
ЌамќаЛЫ (е.м. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
ЌамысаќТЫ (кґл. СЌО, Айыртау ауд.)
ЌамысТЫ Əйет (ґзен. Ќостанай обл., Денисов ауд.)
ЌамысТЫбас (кґл. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
ЌамысТЫкґл (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
ЌамысТЫ Шаѕдаќ (е.м. Ќостанай обл., Федоров ауд.)
ЌанДЫ (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌанДЫ аєаш (ќала. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
ЌанДЫадыр (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌанДЫ кґл (кґл. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
ЌанДЫќамыс (кґл. Павлодар обл., Успен ауд.)
ЌандыќТЫ (ќыстау. БЌО, Шыѕєырлау ауд.)
ЌанДЫќўдыќ (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
ЌанДЫґзек (е.м.Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
ЌанДЫґлеѕ (жайлау. СЌО, Уəлиханов ауд.)
ЌаѕбаќТЫсай (ќыстау. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
ЌарабараќТЫ (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
ЌараєайЛЫ (ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
ЌараєайЛЫбўлаќ (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌараєайЛЫтас (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌараєанДЫ (ќала. Ќараєанды обл., Ќараєанды ќ.ə.)
ЌараєанДЫкґл (е.м. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
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ЌараєанДЫґзек (ґзен. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ЌараєанТЫ (тау. Ќара Ертістіѕ басы)
ЌаражыланДЫ (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ЌаракенеЛІ (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
ЌараќоєаЛЫ (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌараќойЛЫ (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
ЌарамеѕДІ (ґзен. СЌО, Айыртау ауд.)
ЌараќатТЫ (ґзен. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
ЌараїѕгірЛІ (аѕєар. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
ЌарЛЫбейіт (ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
ЌарЛЫбўлаќ (ґзен. ШЌО, Абай ауд.)
ЌараталДЫ (жўрт. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
ЌарєаЛЫ (ќоныс. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
ЌартаЛЫ (ґзен. Ќарєанды обл., Ўлытау ауд.)
ЌарќараЛЫ (тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
ЌаѕбаќТЫ (е.м. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
ЌауынДЫ (сай. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
ЌауданДЫ (айрыќ. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
ЌимаЛЫ (кґл. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
ЌияќТЫ (батпаќ. СЌО, Шал Аќын ауд.)
ЌияќТЫкґл (кґл. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
ЌияЛЫ (е.м. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
ЌоєаЛЫ (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
ЌоєаЛЫ Жайдаќ (бастау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
ЌоєаЛЫ Тїбек (е.м. БЌО, Теректі ауд.)
ЌонаќТЫсор (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
ЌоѕДЫкґл (кґл. СЌО, Аќжар ауд.)
ЌасќырЛЫ (батпаќ. СЌО, Ќызылжар ауд.)
ЌопаЛЫ (ґзен. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
ЌарєаЛЫ (е.м. ОЌО, Маќтаарал ауд.)
ЌосаќТЫ (е.м. Атырау обл., Жылыой ауд.)
ЌосТЫкґл (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
ЌошаЛЫ (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
ЌоѕырауЛЫ (е.м. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
ЌоянДЫ (тау. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ЌоянДЫбўлаќ (бастау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌоянДЫґзек (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
ЌўндызДЫ (е.м. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
ЌўмДЫеспе (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ЌўмДЫ кґл (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
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Ќўрєаќ ЌайыѕДЫ (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
ЌўрєаќТЫ (ґзен. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
ЌўлынДЫ (дала. Павлодар обл.,
)
ЌурайЛЫ (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ЌўланДЫ (е.м. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
ЌўртТЫ Бидайыќ (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ЌўртТЫґзек (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌўсТЫ (тау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
ЌызылтїлкіЛІ (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
ЌырєауылДЫ (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
ЛайЛЫ (ґзен. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
ЛаќаЛЫ (е.м. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
МаєаЛЫ (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
МазарЛЫ (мїйіс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
МайЛЫ (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
МайЛЫбас (е.м. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
МайЛЫкент (тж. бекеті. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
МайЛЫкґл (е.м.БЌО, Ќаратґбе ауд.)
МайЛЫќамыс (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
МайЛЫтоєай (е.м. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
МайЛЫшат (ќыстау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
МаќалаЛЫ (жайлау. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
МаралДЫ (е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
МасаЛЫ (таулар. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
МиЛЫбўлаќ (е.м. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
МияЛЫ (е.м. Павлодар обл., Еекібастўз ќ.ə.)
МойылДЫ (е.м. Павлодар обл., Павлодар ќ.ə.)
МойынДЫ (ќыстау. ШЌО, аягґз ауд.)
МойынДЫќияќ (е.м. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
МойынТЫ (ґзен. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
МолаЛЫ ( ґзен. Жамбыл обл., Меркі ауд.)
МолаЛЫкґл (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
МўзДЫбўлаќ (бастау. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
МўзДЫкґл (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
МўзДЫоќа (айрыќ. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
МўнайЛЫмола (кеніш. Атырау обл., Маќат ауд.)
НауаЛЫ (е.м. ШЌО, Їржар ауд.)
НоєайТЫ (ґзен. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
НўраталДЫ (е.м. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
НўрЛЫ (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
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ОбаЛЫ (дґѕ. Павлодар обл., Май ауд.)
ОбаЛЫ Бекелексор (кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
ОйранДЫ (ґзен. Жамбыл обл., Мерке ауд.)
ОйынДЫ (айрыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
ОмыртќаЛЫ (ґзен. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
ОѕДЫ (е.м.Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
ОрмаЛЫ (бастау. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
ОшаєанДЫ (е.м. Ќостанай обл., Жанкелдин ауд.)
ОшаќТЫ (е.м. ОЌО, Сарыаєаш ауд.)
ҐгізДІ (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ҐлеѕДІ (е.м. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
ҐлеѕТІ (ґзен. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
СабынДЫ (ќыстау.Павлодар обл., Ертіс ауд.)
СабынДЫкґл (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
СазДЫ (е.м. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
СайЛЫкґл (е.м. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
СарыалжынДЫ (ґзен. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
СəулеЛІ (е.м. БЌО, Ќаратґбе ауд.)
СеѕгірЛІ (мїйіс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
СанаЛЫ (е.м. Ќостанай обл., Сарыкґл ауд.)
СуЛЫ (ґзен. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
СорЛЫќўдыќ (ќўдыќ .Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
СуЛЫкґл (кґл. Ќостанай обл., Əулиекґл ауд.)
СуырЛЫ (тж. бекеті. ШЌО, Жарма ауд.)
СўѕќайтТЫ (е.м. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
СїттігенДІ (ќыстау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
СїтТІкґл (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
СыєанДЫ (е.м. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
СырЛЫќала (е.м.Павлодар обл., Аќсу ауд.)
СілеТІ (е.м.Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
СіргеЛІ (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ТалДЫ (е.м. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ТалДЫапан (е.м. БЌО, Казталов ауд.)
ТалДЫбўлаќ (е.м. Жамбыл обл., мерке ауд.)
ТалДЫкґл (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ТалДЫќамыс (е.м. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ТалДЫќорєан (ќала. Алматы обл., Талдыќоєан ќ.ə.)
ТайЛЫ (ќыстау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
ТамДЫ (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ТамєаЛЫ (сор. ОЌО, Созаќ ауд.)
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ТараќТЫ (жайлау. Палодар обл., Май ауд.)
ТарлауЛЫ (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
ТасќараЛЫ (тау. Аќтґбе обл., Алєа ауд.)
ТасТЫ (тґбе. Павлодар обл., Май ауд.)
ТасТЫбастау (е.м. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
ТасТЫбўлаќ (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
ТасТЫталды (е.м. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
ТауДЫ (ґзен. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
ТауДЫеспе (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Жаѕааарќа ауд.)
ТауДЫќўдыќ (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ТауДЫсор (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
ТегісќараєайЛЫ (ґзен. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
ТемекіЛІ (тж. бекеті. ШЌО, Їржар ауд.)
ТеѕДІќўдыќ (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
ТерекТІ (е.м. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
ТерекТІбўлаќ (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
ТеріскенДІ (кґл. Жамбыл обл., Мерке ауд.)
ТоєайЛЫ (е.м. ОЌО, Арыс ауд.)
ТомарЛЫ (е.м. Атырау обл., Атырау ќ.ə.)
ТорДЫкґл (ќыстау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
ТўзДЫбастау (е.м. Алматы обл., Талєар ауд.)
ТўзДЫсор (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ТўзкґлДІ (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
ТўмаЛЫкґл (кґл. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
ТїлкіЛІ (тау. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
ТїлкіЛІадыр (тау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
ТїлкіЛІ Ойсексеуіл (тоєай. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
ТїѕлікТІ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
ТораѕєыЛЫ (мїйіс. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
ТікенекТІ (жайлау. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
ЎѕєыЛЫ (ќыстау. Ќостанай обл., Арќалыќ ќ.ə.)
ЎяЛЫ (мола. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
ЇкіЛІ (Е.М. ШЌО, Жарма ауд.)
ЇкіЛІќыз (е.м. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
ЇлгіЛІмалшы (е.м ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Їлкен БїркітТІ (тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Їлкен ДəмДІ (ґзен. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Їлкен ЖезДІ (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Їлкен ЖидеЛІ (ґзен. Жамбыл обл., Шу ауд.)
Їлкен ЌўндызДЫ (ґзен. Ќараєанды обл., Осакаровка ауд.)
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Їлкен ЛасТЫ (ґзен. ШЌО, Зайсан ауд.)
ЇѕгірЛІ (е.м. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ЇѕгірЛІсай (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ЇріліЛІтїп (арал. Павлодар обл., Железин ауд.)
ШабаќТЫ (ґзен. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
ШаєырЛЫ (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ШаєалаЛЫ (е.м. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
ШаєырЛЫ Жыланшыќ (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ШаєырЛЫ Ќўмды (ґзен. Аќтґбе обл., Темірлі ауд.)
ШаѕєырЛЫ (тау. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
ШайЛЫ (е.м. Ќараєанды обл., Бўќар Жырау ауд.)
ШанышќыЛЫ (кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
ШаѕДЫќўдыќ (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
ШарбаќТЫ (кґл. СЌО, Шал аќын ауд.)
ШарєаЛЫмола (мола. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
ШарыќТЫ (тау. Ќостанай обл., Арќалыќ ауд.)
ШатырЛЫ (кґл. Жамбыл обл., Байзаќ ауд.)
ШатырЛЫсай (ґзен. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
ШаќшаєайЛЫ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
ШиЛІболан (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
ШиЛІбастау (е.м. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
ШиЛІќўдыќ (ќўдыќ. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ШиЛІсу (е.м. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
ШойынДЫкґл (е.м. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
ШоќынДЫ (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Шолаќ ДəмДІ (ґзен. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
Шолаќ ЌайыѕДЫ (е.м. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
Шолаќ ЌайраќТЫ (ґзен. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
ШегірткеЛІ (ќыстау. БЌО, Казталов ауд.)
ШеѕгелДІ (кґл. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
ШґпТІкґл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
ШґмішТІкґл (кґл. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
ШїмекТІкґл (кґл. СЌО, Уəлиханов ауд.)
ШўбыртпаЛЫ (е.м.Атырау обл., Жылыой ауд.)
ШыбыќТЫ (е.м.Ќызылорда обл., Арал ауд.)
ШыєырЛЫ (е.м. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
ШыєырЛЫ Ќўмды (ґзен. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
ШыбынДЫ (кґл. ШЌО, Ўлан ауд.)
ШыбынДЫсор (кґл. Ќостанай обл., Денисов ауд.)
ШыбынДЫтау (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
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ШырпыЛЫсай (ґзен. СЌО, Уəлиханов ауд.)
ШідерТІ (ґзен. Ќараєанды обл., Осакаров ауд.)
ШіркейЛІ (е.м. Ќызылорда обл., Сырдария ауд.)
ЫзаЛЫ (е.м.Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
ЫсСЫкґл (батпаќ. СЌО, Ќызылжар ауд.)
ІргеЛІ (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)

20-сурет. Қарқаралы атауына бас киімге таєатын ќарќара ќауырсыны
сияќты тасќа ґскен аєаштары негіз болєан: «ќарќарасы бар» мəнінде.
2. -ған, -ген, -қан, -кен
Есімше сґйлемде əрі етістік, əрі сын есім орнына жїретін етістіктіѕ
функциялыќ формаларыныѕ бірі болып табылады. Есімшені жасайтын
-ған, -ген, -қан, -кен; -ар, -ер, -р; -атын, -етін, -йтын, -йтін; -ушы, -уші;
-мақ, -бақ, -бек, -пақ, -пек жўрнаќтары жəне ол жўрнаќтар тїбір, туынды
етістіктерге жалєана береді.
Алайда «есімше жўрнаќтарыныѕ ќызметі – ґзі жалєанєан етістіктіѕ
аѕєартатын маєынасын ґзгертпей, заттыѕ ќимыл-əрекет арќылы
білдіретін белгісін жасау. Мысалы, бар – ќимыл-əрекетті білдіретін
етістік, ал барған (адам), барар (жол), баратын (кісі), барушы (бала) –
заттыѕ ќимыл нəтижесімен аѕєартылєан белгісі [3;531].
Топонимжасамєа есімшеніѕ -ған, -ген, жəне –ар, -ер, -р форманттары
белсене ќатысады да, алдымен атрибуттыќ маєынаєа ие болып, одан соѕ
заттану арќылы жалќы есімге айналады. Мысалы, Құй + ған – Құйған(су)
– Құйған; Қаз + қонған (көл) –Қазқонған; Ат + жетер(жер) – Атжетер
т.б.
Біздіѕ бірінші ќарастыратынымыз – есімшеніѕ -ған, -ген жўрнаєы
арќылы жасалатын топонимдер, ґйткені олар кґлемі жаєынан -лы, -лі туынды сын есім жўрнаєы арќылы жасалєан атаулардан соѕ екінші орын
алады.
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Тілші-єалымдар -ған, -ген ќосымшалы есімшелерді іс-əрекеттіѕ
бўрын болып кеткенін білдіретіндіктен «бўрынєы ґткен шаќ есімше» деп
атайды (М.: мен барєанмын, сен барєансыѕ, ол барєан т.б.).
Тіл тарихында -ған, -ген ґткен шаќ есімше тўлєасы кґне тїркіде
белсенді ќолданыста болєан -мыш, -міш формантын ыєыстырып
шыєарєаны мəлім: бармыш-барған. Сонымен бірге -ған этимологиялыќ
жаєынан ќўранды жўрнаќ екені, оныѕ алєашќы сыѕары -ға –ќимыл есім
тўлєасы да, -н ежелгі дəуірде ґткен шаќты білдірген ќосымша болєаны
дəлелденген [152;229].
Топонимжасамда -ған, -ген аффиксі «табиєи нысанныѕ болып ґткен
ґз əрекетін (Құйған, Түйіскен, Аққан т.б.) немесе табиєи нысанда болып
ґткен басќа бір оќиєаны (Айғырөткен, Атсойған, Нарөлген т.б.)» негізгі
белгі ету арќылы жер-су аттарын жасайды. Ол атаулар біршама мол жəне
барынша кґрікті, кґркем болып келеді.
АйєыржыєылҒАН (батпаќ. СЌО, Жамбыл ауд.)
АйєыркґмГЕН (тау. Павлодар обл., Май ауд.)
АйєырґтКЕН (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
АќҚАН (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
АќҚАНбўрлыќ (ґзен. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
АќќуатҚАН (е.м.Павлодар обл., Ертіс ауд.)
АќїйтікКЕН (ќоныс. СЌО, Айыртау)
АтжарҒАН (ќыстау. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
АтсойҒАН (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
АщыўрҒАН (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
БайыҒАНкґл (кґл.Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
Бала ТерісаќҚАН (ґзен. Ќостанай обл., Арќалыќ ауд.)
БалашҚАН (ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
БалтакетКЕН (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
БерішшапҚАН (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
БиесойҒАН (батпаќ. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
БорќазҒАН (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
БґрікќалҒАН (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
БґрітїсКЕН (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
БуҒАН (ќоныс. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
БураґлГЕН (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
БўзауќырҒАН (ќоныс. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
БўзауґлГЕН (жайлау. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
БўќаґлГЕН (ќоныс. СЌО, Тайынша ауд.)
БўрҒАН (е.м. Алаты обл., Жамбыл ауд.)
ЕнтїсКЕН (ќоныс. СЌО, Шал Аќын ауд.)
379

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

ЖалєасҚАН (е.м. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
ЖарҒАН (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ЖарыпшыќҚАН (ґзен. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
ЖезќазҒАН (ќала. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ЖержамылҒАН (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ЖелґтКЕН (ќўдыќ. ОЌО, Созаќ ауд.)
ЖомартќашҚАН (кґл. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
ЖосаалҒАН (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
ЖыєылҒАН (батпаќ. СЌО, Тайынша ауд.)
ИтемГЕН (е.м. Аќмола обл., Еѕбекшілдер ауд.)
ИтжоєалҒАН (ќоныс. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
ИтќалҒАН (ќоныс. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
КелГЕНсай (е.м. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
КенесалҒАН (е.м. ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
КесКЕНтґбе (тау. СЌО, Аќжар ауд.)
КґнеккетКЕН (е.м. БЌО, Теректі ауд.)
КґшКЕНтал (тж. бекеті, ШЌО, аягґз ауд.)
КїйГЕНшілік (ќыстау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
КїйГЕНкґл (кґл. БЌО, Жəнібек ауд.)
КїйГЕНќора (айрыќ. Павлодар обл., Май ауд.)
КїйГЕНќўдыќ (жайлау. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
КїйГЕНсарай (ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
КїшікжуҒАН (кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
КілемжайҒАН (е.м. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Кішкене табаќќалҒАН (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
ЌазанкґмГЕН (ќоныс. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
ЌазќонҒАН (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌалҒАНдария (е.м. Ќызылорда обл., Ќызылорда ќ.ə.)
ЌалҒАН Сыр (е.м. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
ЌалымкїйГЕН (ќоныс. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
ЌарабиеыќҚАН (ќоныс. СЌО, Тимирязев ауд.)
ЌараєайсолҒАН (жўрт. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ЌарасойҒАН (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
ЌарсаќќазҒАН (ќоныс. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
ЌаршыєаќашҚАН (ќоныс. СЌО, Тайынша ауд.)
ЌатпаҒАН (кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
ЌалмаќжатҚАН (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
ЌашҚАНкґл (е.м. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
ЌобызілГЕН (жўрт. Павлоддар обл., Шарбаќты ауд.)
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ЌозыкетКЕН (е.м. Павлодар обл., Успен ауд.)
ЌозыќамаҒАН (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
ЌойарыҒАН (жайлау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ЌойкетКЕН (ќоныс. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
ЌойќырыќҚАН (тж.бекеті. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
ЌойсалҒАН (ќоныс. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
ЌонаќќонҒАН (кґл. СЌО, Тайынша ауд.)
ЌосќонҒАН (ќоныс. Павлодар обл., Май ауд.)
ЌўйҒАН (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
ЌўйҒАНкґл (кґл. Аќтґбе обл., Темір ауд.)
ЌўлаҒАН (жайлау. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
ЌўманшапҚАН (е.м. БЌО, Жəнібек ауд.)
ЌызкетКЕН (е.м. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
ЌырҒАН (мола. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
ЌырєызґлГЕН (ќўдыќ. ОЌО, Созаќ ауд.)
МайжарылҒАН (тау. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
МайкґмГЕН (е.м. Атырау обл., Жылыой ауд.)
МайтыќҚАН (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
МаяшапҚАН (ќоныс. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
МырзаќазҒАН (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
НарґлГЕН (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
НаршґкКЕН (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
НоєайкетКЕН Ќарасу (ґзен. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ОйылҒАН (жайлау. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ОѕатҚАН (е.м. Ќостанай обл., Ўзынкґл ауд.)
ОтаутїсКЕН (е.м. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
ОрысќазҒАН (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
ҐзекмайќалҒАН (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
ҐртќамаҒАН (кґл. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
СандыќсалҒАН (жўрт. Павлодар обл., Аќсу ќ.ə.)
СарыкетКЕН (ќыстау. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
СасыҒАНќўдыќ (жайлау. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
СиырґлГЕН (жайлау. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
СиырсойҒАН (жайлау. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
СоршыќҚАН (е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
СужарҒАН (кґл. Ќостанай обл., Жанкелдин ауд.)
СусіѕГЕН (кґл. ОЌО, Ќазыєўрт ауд.)
СїттиГЕНді (е.м. БЌО, Теректі ауд.)
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СызҒАН (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
ТабысҚАН (ќыстау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
ТайатҚАН (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
ТайҒАН (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
ТайќашҚАН (ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
ТайќамаҒАН (кґл. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
ТайґлГЕН (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ТайсойҒАН (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
ТаќиякетКЕН (е.м. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
ТаскесКЕН (е.м. ШЌО, Їржар ауд.)
ТасїйГЕН (тґбе. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ТашКЕНсаз (е.м. алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
ТекеќойҒАН (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ТесКЕНсу (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
ТесіпаќҚАН (ґзен. ШЌО, Їржар ауд.)
ТиГЕН (е.м. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
ТорыатсойҒАН (ќўдыќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
ТолҒАН (жўрт. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
ТоќымтыќҚАН (ќўдыќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
ТўрҒАНтам (е.м. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
ТїйебатҚАН (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
ТїгісКЕН (е.м. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
ТїрГЕН (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
ТіреуќазылҒАН (ќўдыќ. Атырау обл., Махамбет ауд.)
ЇйкесКЕН (е.м. Ќостанай обл., Ўзынкґл ауд.)
ЇймесалҒАН (тґбе. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
ЇйрекќырҒАН (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ЇйсатҚАН (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
Їлкен ТабаќќалҒАН (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
ХанќазҒАН (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
ХаншабылҒАН (ґзен. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
ШабдартуҒАН (тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
ШəріпшыќҚАН (ќыстау. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
ШилеГЕН (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
ШґкейќазҒАН (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ШошќаґлГЕН (ќоныс. Павлодар обл., Май ауд.)
3. -ақ, -ек, -ық, -ік, -қ, -к
Кґрнекті єалым А.Ысќаќов: «Бўл жўрнаќ – наєыз омоним жўрнаќ»
екенін атап кґрсетеді. М.: 1) етістіктен зат есім тудырады (қазық, бұйрық,
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бөлік т.б.); 2) есім сґзден зат есім тудырады (ортақ, мойнақ, қысырақ т.б.);
3)етістіктен сын есім тудырады (бөлек, сирек, жасық т.б.; 4) еліктеуіш
сґзден сын есім жасайды (қалтақ, жалтақ, бўлтаќ т.б.); 5) есім сґзден
етістік жасайды (сауық, молық, орнық т.б.); 6) тїбір етістіктен туынды
етісітік жасайды (көнік, обық, ширық т.б.); 7) етістіктен жасалып əрі есім,
əрі етістік болатын сґздер (толық, тынық, жабық т.б.); есімнен жасалып,
əрі етістік, əрі есім болатын сґздер (желік, ынтық, қырсық т.б.) [90;38].

21-сурет. Тау бетіндегі қалақтар
Ал профессор С.Исаев -ақ, -ек, -ық, -ік, -қ, -к ќосымшасыныѕ негізгі
ерекшелігі əрі есімге, əрі етістікке бірдей жалєана беруі екенін ескеріп,
оны омонимдік ќўбылыс емес, тїркі синкретизмініѕ əсеріне жатќызады
[137;266].
Сґзжасам зерттеушісі А.Салќынбай бўл жўрнаќ «омонимдік тўлєа емес,
синкретті жўрнаќ ретінде баєалануы керек» деп кесіп айтады [1;224-225].
Ќалай дегенмен -ақ, -ек, -ық, -ік, -қ, -к ќосымшасы тіліміздегі
ґнімді, белсенді сґзжасам жўрнаќтарыныѕ бірі болып саналады. Оныѕ
«ґнімділігі əсіресе туа тїбір зат атауларына жалєанєанда айќыныраќ
кґрінеді: атақ (<ат+ақ), мойнақ (<мойын+ақ), шырақ (<шыра+қ) т.б.»
[3;300].
Тілімізде ґнімді сґзжасам жўрнаєы болєандыќтан, сол тілден
шыєатын топонимжасамда да бўл жўрнаќ біршама белсенді ќызмет
атќарады. Маєынасы жаєынан да «табиєи нысан атын зат-ќўбылыстыѕ
аты, іс-əрекеттіѕ орны арќылы атайды (Қыста-қ, Айла-қ); сынын
білдіреді (Баты-қ, Біті-к); кішірейту мəн береді (мойын – Мойын+ақ)»
жəне тілдегі нўсќаларынан алшаќ кетпейді.
АйнаҚ (кґл. Павлодар обл., Успен ауд.)
АйрЫҚ (ґзен. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
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АќкентІК (бастау. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
АќойЫҚ (ґзен. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
АшЫҚ (е.м. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
АщыайрЫҚ (ґзен. ШЌО, Абай ауд.)
Аяќ БўлдырЫҚ (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
БаќаойнаҚ (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
БалпЫҚ (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
БасАҚсай (ќыстау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
БаскесІК (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
БатЫҚ (е.м. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
БесмойнАҚ (е.м. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
БидайЫҚ (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
БорсыҚ (жайлау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
БотамойнаҚ (е.м. Жамбыл обл., Байзаќ ауд.)
БґлЕК (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
БґріойнаҚ (жайлау. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
БўрсаҚ (е.м. ШЌО, Ўлан ауд.)
БўрЫҚ (ќыстау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
БўрЫҚкґл (кґл. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
БїлІКшўбар (е.м. БЌО, Казталов ауд.)
БылдырЫҚ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Талас ауд.)
БітІК (е.м. БЌо, Аќжайыќ ауд.)
ДґѕгелеК (кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
ЕлеК (ґзен. БЌО, Шыѕєырлау ауд.)
ЖабЫҚ (ќўдыќ. ОЌО, Созаќ ауд.)
ЖайЫҚ (ґзен. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
ЖарЫҚ (кґл. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
ЖарЫҚкґл (батпаќ. СЌО, Уəлиханов ауд.)
ЖиеК (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
ИмеК (е.м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
КеѕбидайЫҚ (е.м. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
КґкойЫҚ (тау. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
КґшЕК (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
КїлІК Жыѕєылды (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Кіші ОйнаҚ (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Кіші СїйірІК (ќоныс. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
ЌазбаќўраҚ (кґл. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
ЌайраҚ (е.м. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ЌалаҚ (тау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
ЌамысАҚ (айрыќ. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ЌараҚ (тау. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
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ЌаратўрЫҚ (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
ЌауЫҚ (е.м. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
Ќиыр СарыбаспаҚ (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌожалаҚ (айрыќ. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌойнАҚ (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌорыҚ (е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
ЌосжарЫҚ (ґзен. СЌО, Аќжар ауд.)
ЌўрыҚ (ґзен. ШЌО, Ўлан ауд.)
ЌўсАҚ (ґзен. ШЌО, Аягґз ауд.)
МайќўрАҚ (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
МаѕырАҚ (тау. ШЌО, Зайсан ауд.)
МасАҚ (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
МойнАҚ (кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
МортЫҚ (ќыстау. ШЌО, Аягґз ауд.)
МўжЫҚ арал (арал. Павлодар обл., Май ауд.)
ОйнаҚ (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
ОйнаҚсор (кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
ОйЫҚ (е.м. Жамбыл обл., Талас ауд.)
ҐлкейЕК (ґзен. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
СарыќўмАҚ (е.м. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
СарыќўраҚ (айрыќ. Алматы обл., Сарќант ауд.)
Тау ЌаратўрЫҚ (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
ТерісайрЫҚ (е.м. ШЌО, тарбаєатай ауд.)
ТесІК (ќыстау. Жамбыл обл., Шу ауд.)
ТоєызАҚ (ґзен. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
ТоѕкґбЕК (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
ТўйЫҚ (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
ТўрЫҚ (мола. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
ШалЫҚ (е.м. Атырау обл., Исатай ауд.)
ШаќырЫҚ (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
ШўрЫҚ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Талас ауд.)
ШыєанАҚ (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
4. -лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік
Бўл сґз тудырушы тўлєа ќазіргі ќазаќ тілінде єана емес, бїкіл тїркі
тілдерінде кеѕ ќолданылатын ґнімді жўрнаќ болып табылады. -лық, -лік
ќосымшасы, негізінен, тїбір зат есімге жалєанып, туынды зат есімдер
жасайды: орындық, қазандық, кісілік, айлық т.б.
Алайда ґнімді жўрнаќ болєан соѕ, оныѕ кґпмаєыналы болып келуі де
– заѕды ќўбылыс. Мəселен, тїркітанушы-єалым Н.К.Дмитриев башќўрт
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тілінде аталмыш ќосымшаныѕ тґрт маєынасын екшеп кґрсетеді: «а)
наќты бір заттыѕ бір орында жинаќталуы; ə) дерексіз ўєымдар; б) маќсаты
мен баєыт мəні; в) əлдебір ќўрал-жабдыќтыѕ аты болу» [153;54].
Санамаланєан маєыналардыѕ ішіндегі еѕ алєашќы жəне маѕызды семантикасы «бір заттардыѕ шоєырлануы, жиыны» екенін Л.С.Левитская
мен Б.А.Серебрянников -лық, -лік формантыныѕ этимологисынан
шыєарады. Олар -лық, -лік ќўранды жўрнаќ екенін жəне ондаєы -л(ы)
сыѕары да, -к,-қ сыѕары да кґне тїркі тілінде «жинаќтыќ, кґптік» маєына
бергенін дəлелдейді (сонда). Мысалы, Алмалық «алма кґп ґсетін жер»,
тат. Ташлық «тасты жер» т.б.
-лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік аффиксі топонимжасамда тым
белсенді емес, біраќ «бір зат не ќўбылыстыѕ белгілі бір табиєи нысанда
бар екенін, мол кездесетінін жəне табиєи нысанныѕ əлдекімніѕ меншігі,
туєан жері екенін» білдіретін маєыналарда біршама кґркем атаулар
жасауєа ќатысады: Алмалық, Егіндік, Қойлық, Қашқарлық, Ескідариялық
т.б. Бўлардан басќа дерексіз ўєымды (Достық, Бірлік, Теңдік) білдіретін
топонимдер де кездесіп отырады.
АлмаЛЫҚ (е.м. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
АмалДЫҚ (ќоныс. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
АрќаЛЫҚ (ќала. Ќостанай обл., Арќалыќ ќ.ə.)
Бала ТамДЫҚ (ґзен. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
Бала ТїнДІК (ґзен. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
БостанДЫҚ (е.м. СЌО, Мамлют ауд.)
БўрЛЫҚ (е.м. СЌО, Айыртау ауд.)
БірлесТІК (е.м. СЌО, Айыртау ауд.)
БірЛІК (е.м. СЌО, Есіл ауд.)
ДайынДЫҚ (е.м. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
ДосТЫҚ (айрыќ. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
ДїрДІК (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
ЕгінДІК (ќыстау. БЌО, Бґкей Ордасы ауд.)
ЕскідарияЛЫҚ (арна. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
ЖаѕаЛЫҚ (е.м. СЌО, Есіл ауд.)
ЖиренДІК (ќоныс. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ЖїзімДІК (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
КедейДІК (тау. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
КеѕДІКќараєай (е.м. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
КендірЛІК (е.м. ШЌО, Зайсан ауд.)
ЌанДЫҚ (е.м. БЌО, Теректі ауд.)
ЌобДЫҚ (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌойЛЫҚ (е.м. Алматы обл., Сарќант ауд.)
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ЌўмарЛЫҚ (е.м. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
ЌўрЛЫҚ (е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
ЌышТЫҚ (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
ОрманЛЫҚ (кґл. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
ОртаЛЫҚ (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
СарЛЫҚ (е.м. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ТасТЫҚ (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ТегісТІК (айрыќ. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
ТемірЛІК (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
ТеѕДІК (е.м. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ТораѕєыЛЫҚ (е.м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
ТїйінДІК (ґзен. Ќараєнды обл., Ќарќаралы ауд.)
ТїнДІК (ґзен. Павлодар обл., Май ауд.)
Ўлы ТамДЫҚ (ґзен. АќтҐбе обл., Əйтеке би ауд.)
ЇѕЛІКкґл (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
ШалДЫҚ (кґл. СЌО, Мамлют ауд.)
ШаѕДЫҚ (кґл. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
ШаѕДЫҚсор (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ШїкірЛІК (е.м. СЌО, Айыртау ауд.)
ШымылДЫҚ (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
ІрімТІК (кґл. СЌО, Мамлют ауд.)
5. -ар, -ер, -р, -с
Есімшеніѕ келер шаќ тїрі (А.Ысќаќов), болжалды келер шаќ тїрі
(«Ќазаќ грамматикасы») деп аталып жїрген -ар (-ер, -р, -с) жўрнаќтары
ќандай сґзге жалєанса да, «семантикасы жаєынан їнемі келер шаќ
маєынасын білдіреді» [90;314]. Есімшеніѕ бўл тїрі есімдерше тїрленеді,
біраќ кґптік жалєауын єана ќабыдамайды. Сондыќтан болжалды келер
шаќ есімшелер конверсияланып, зат есімдерге айнала алады: ат байлар,
шаш сипар, алтыатар т.б. [3;533].
Дəл осы субстантивтену ќасиеті келер шаќ есімшеніѕ жалќы есімдер
жасауєа ќатысуына жол ашады. Топонимжасамда -ар, -ер, -р, -с форманты «табиєи нысанныѕ келер шаќтаєы міндетін айќындап ќана ќоймайды,
ондаєы їнемі болып тўратын тўраќты бір процесті» де атап кґрсетеді.
Мысалы, Отырар, Құсқонар, Майемер т.б.
Есімшеніѕ -ар, -ер, -р жўрнаќтары болымды етістіктерге жалєанса, -с
форманты болымсыз етістіктерге тəн болып келеді: келер – келмес. Соєан
орай біз -ар, -ер, -р форманты арќылы жасалєан топонимдерді бір бґлек,
-с жўрнаєы арќылы жасалєан топонимдерді бір бґлек ќарастырамыз.
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1) -ар, -ер, -р
АќкґзќайнаР (е.м. Жамбыл обл., Мерке ауд.)
АтжетЕР (айрыќ. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
АтшабАР (тау. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
БасАР (мола. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
БелбасАР (е.м. Жамбыл обл., Шу ауд.)
БетќайнаР (е.м. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
ЖаєАР (ќоныс. СЌО, Айыртау ауд.)
ЖасАР (е.м. ШЌО, Абай ауд.)
ЖауАР (ќоныс. СЌО, Аќжар ауд.)
ЖелќуАР (е.м. Ќостанай обл., Жітіќара ауд.)
ЖоласАР (е.м. ОЌО, Созаќ ауд.)
ДалаќайнаР (е.м. Жамбыл обл., Ш у ауд.)
КґгЕР (батпаќ. Павлодар обл., Железин ауд.)
КґзашАР (е.м. СЌО, Тайынша ауд.)
КґкќайнаР (е.м. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
КґшЕРсай (шабындыќ. СЌО, Айыртау ауд.)
ЌўсќонАР (тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
КїйеуасАР (е.м. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
ЌайнаР (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌойбаєАР (кґл. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
МайемЕР (е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
МалтабАР (е.м. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
МінкесЕР (е.м. СЌО, Мамлют ауд.)
ОтырАР (е.м. ОЌО, Отырар ауд.)
ТаѕатАР (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
ТартАРкґл (кґл. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
ТўрАР (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
ЇркЕР (тоєай. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
ШабАР (е.м. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
ШаєАР (е.м. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
ШалќАР (кґл. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
ШаншАР (ќыстау. ШЌО, Аягґз ауд.)
2) - с
БарсакелмеС (ќорыќ. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
БиесыймаС (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
ЕшкіґлмеС (е.м. Алматы обл., Ескелді ауд.)
ИтжатпаС (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ИтжемеС (ќыстау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
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КїнтимеС (е.м. Ќостанай обл., Сарыкґл ауд.)
ЌалмаС (тау. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
ЌўланкетпеС (аѕєар. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
ЌўланґтпеС (ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
ЌўлынембеС (жайлау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
МыѕсуалмаС (тоєай. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
ОќжетпеС (шыѕ. Аќмола обл., Шортанды ауд.)
ТектўрмаС (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
ТербенбеС (тау. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
ШаѕтимеС (ґзен. Ќараєанды обл., Бўќар Жырау ауд.)
5.2 Топонимжасамның өнімсіз қосымшалары
1. -ма, -ме, -па, -пе, -ба, -бе
Ќазаќ тілініѕ сґзжасамы жеке сала болып бґлініп шыќќанєа дейін,
-ма, -ме тўлєалас ќосымша əрі зат есім, əрі сын есім тудыратын жəне
етістіктіѕ болымсыз тїрінде ќолданылатын омоним жўрнаќ деп танылып келген еді. Прфессор С.Исаев сґзжасамєа тəн -ма, -ме форманты
болымсыз етістік жўрнаєына єана омоним екенін, ал осы жўрнаќ арќылы
жасалєан сын есім туынды зат есімнен адъективтену жолымен кейін
ќалыптасќанын ескертеді [137;265].
Бўл сґз тудырушы тўлєа тїбір немесе туынды етістікке жалєанып,
ќўрал-жабдыќ, мекен-орын, ас-таєам атауларын, кəсіптік, терминдік
сґздерді т.б. жасауєа ќатысады: тартпа, шаппа, басқарма, бөлме, көмбе
(нан), сүзбе, аударма, сызба т.б.
Тїбі етістіктен шыєатындыќтан, мўндай туынды сґздерде ќимылдыќ
маєына мен заттыќ маєына астарласып жатады. Топонимжасамда осы
ерекшелік саќталады да, -ма, -ме форманты «табиєи нысанєа тəн əлдебір
ќимыл-ќозєалысты негізгі белгі ету» арќылы тыѕ топонимдер тудырады:
Аспа, Бұқпа, Жайма, Жарма т.б.
АќПАтер (е.м. БЌО, Казталов ауд.)
АсПА (е.м. Атырау обл., Махамбет ауд.)
АтПА (е.м. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
АтПАбўлаќ (бастау. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
БўќПА (жайлау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
БўќтырМА (ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
БўрМАсай (ґзен. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
Дїре ЖайылМА (тоєай. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
ЕсПЕ (ґзен. ШЌО, Аягґз ауд.)
ЕсПЕкґл (кґл. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
ЕсПЕтал (е.м. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
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Есімбай ЌопарМА (ќоныс. СЌО, Шал аќын ауд.)
ЖайМА (е.м. ШЌО, Абай ауд.)
ЖайылМА (е.м. Ќостанай обл., Ќамысты ауд.)
ЖолдаМА (ґзен. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
ЖанаМА (е.м. Алматы обл., Алакґл ауд.)
ЖантайМА (мола. Павлодар обл., Май ауд.)
ЖапПА (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЖарМА (е.м. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
ЖўмБА (ќоныс. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
КґкесПЕ (тоєай. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
КґлжарМА (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
Кіші ЖайылМА (ќоныс. СЌО, Тайынша ауд.)
ЖарМА (кґл. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
Кішкене ЌазБАќўраќ (кґл. СЌО, Є.Мїсірепов ауд.)
ЌайнаМА (ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
ЌараМА (тау. СЌО, Є.Мїсірепов ауд.)
ЌарєыБА (ґзен. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
ЌартосПА (ќоныс. СЌО, Уəлиханов ауд.)
ЌиМА (е.м. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
ЌосПАќўдыќ (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
ЌўмдыесПЕ (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ЌўраМА (е.м. Ќараєанды обл., Бўќар жырау ауд.)
ЌызылесПЕ (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
ЌызылжаресПЕ (тоєай. Маѕєыстау обл., бейнеу ауд.)
ЌызылжарМА (е.м. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
СарќыраМА (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
СарќыраМАжантаќ (бастау. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
СарыжайМА (жўрт. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
СорМА (е.м. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
СулаМА (ќўдыќ. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
Талды ЕсПЕ (ќўдыќ. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Тауды ЕсПЕ (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
ТесПЕ (канал. ОЌО, Сайрам ауд.)
ТўщыБА (кґл. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
ТырнаМА (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
ЇйМЕсалєан (тґбе. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ЇшжарМА (е.м. Алматы обл., Балќаш ауд.)
ШапшыМА (асу. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
ШатПА (ќыстау. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
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ШетПЕ (тж. бекеті. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
ШымшыМА (кґл. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
2. -лақ, -лек, -дақ, -дек, -тақ, -тек
Есімдерден туынды зат есім жасайтын -лақ, -лек ќосымшасыныѕ
ќўранды екені тіл білімінде дəлелденген болатын. Мəселен, Э.В.Севортян
-дақ ќўранды жўрнаєыныѕ алдыѕєы бґлігі -да есімнен етістік тудыратын жеке аффикс екенін, ал соѕєы бґлігі -қ ќимыл есім тўлєасы екенін
ескертеді [152;175]. Дегенмен -лақ, -лек форманты сґзжасамда екіге
жіктелмей, бір бїтін ќосымша тїрінде ќолданылады: айлақ, құмдақ,
жеңілтек, жүрдек т.б. Оныѕ басты маєынасы «табиєи заттардыѕ кґптігі
жəне белгілі бір мекенге тəндігі» болып келеді (тастақ, қыстақ).
Топонимжасамда -лақ, -лек форманты есім, еліктеуіш сґздерге
жалєанып, «табиєи нысанныѕ ґзіне тəн тўраќты бір ерекшелігін
(Былқылдақ), немесе бір нəрсеніѕ мол кездесіп отыруын (Шаңдақ)»
білдіреді.
ƏупілДЕК (батпаќ. СЌО, Жамбыл ауд.)
БалДАҚ (ќыстау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
БўрќылДАҚ (батпаќ. СЌО, Жамбыл ауд.)
БылќылДАҚ (ґзен. ШЌО, Жарма ауд.)
ДоєаЛАҚ (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
ЖайДАҚ (бастау. Жамбыл обл., Шу ауд.)
ЖайДАҚбўлаќ (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
ЖыбырЛАҚсор (ќоныс. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
КґкжайДАҚ (е.м. Алматы обл., Аќсу ауд.)
КїѕгірЛЕК (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
КїркілДЕК (ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Ќамысты ШаѕДАҚ (е.м. Ќостанай обл., Федоров ауд.)
Ќоєалы ЖайДАҚ (бастау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
ЌорќылДАҚ (кґл. Аќмола обл., Ќорєалжын ауд.)
ЌошаЛАҚ (е.м. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
ЌўмДАҚ (ќыстау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
ЛоќылДАҚ (бастау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
МаѕєышЛАҚ (тж. бекеті. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
СарєалДАҚ (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
СарпылДАҚ (е.м. алматы обл., Панфилов ауд.)
Таза ШаѕДАҚ (е.м. Ќостанай обл., Федоров ауд.)
ТасТАҚ (ќоныс.Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ТоќылДАҚ (е.м. ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
ШаѕДАҚ (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
391

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

ШаѕДАҚкґл (кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
ШиќылДАҚ (е.м. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ШуылДАҚ (тау. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
3. -аң, -ең, -ң
Əрі зат есімге, əрі сын есімге жалєана бергенімен, -аң, -ең, -ң
ќосымшасы ґнімсіз жўрнаќтар тобына жатады. Оныѕ їстіне сґзжасамдыќ
белгіге ќараєанда, кішірейту мəні, яєни сґзтїрленімдік реѕк басымыраќ
болып келеді: бел-белең, ой-ойаң.
-аң, -ең, -ң аффиксі бейнелеуіш сґздерден де туынды зат есім жасайды: салпаң (<салп+аң), бұлтаң (<бұлт+аң) т.б. [3;306].
Топонимжасамда «табиєи нысандаєы бір ерекше белгініѕ толыќ емес,
бəсеѕ сипатын айќындап тўратын» -аң, -ең, -ң форманты сґзжасамдаєы
секілді мўнда да белсенді емес.
Аќояѕ [АќойАҢ] (асу. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
АќсорАҢ (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
БарАҢкґл (е.м. Аќмола обл., Жарќайыѕ ауд.)
ДегелЕҢ (тж. бекеті. Павлодар обл., Май ауд.)
ЖайсаҢ (е.м. Жамбыл обл., Шу ауд.)
ЖаќсыАҢ (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
ЖалАҢ (тау. Павлодар обл., Май ауд.)
Кіші ЌайрАҢкґл (батпаќ. СЌО, Тимирязев ауд.)
КґлдібажАҢ (ќоныс. СЌо, Есіл ауд.)
ЌайрАҢ [ЌайырАЅ] (е.м. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ЌайрАҢкґл (кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
ЌарасорАҢ (тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
ЌобАҢ [Ќобыаѕ] (ќоныс. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
ЌоќАҢ [Ќоќыаѕ] (ќоныс. СЌО, Есіл ауд.)
ЌолАҢ Ќаратерек (ќоныс. СЌО, Уəлиханов ауд.)
ЌызылбелЕҢ (тау. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
ЌырбАҢкґл (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
МайкґбЕҢ (жўрт. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
СардоєалАҢ (тау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
СелтЕҢ (тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
СораҢ (е.м. Ќараєанды обл., Ќараєанды ќ.ə.)
ТепсеҢ+ќарабўлаќ (е.м. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
ТепсеҢ+ќыр (жайлау. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
ТопалАҢ (кґл. Ќостанай обл., Амнкелді ауд.)
ТойАҢбўлаќ (жайлау. Палодар обл., Май ауд.)
Їлкен ДоєалАҢ (тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
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ШатќалАҢ (ґзен. ШЌО, Абай ауд.)
ШўбалАҢ (е.м. Ќостанай обл., Жанкелдин ауд.)
ШїрЕҢ (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
4. -шы, -ші
Есімнен зат есім тудыратын жўрнаќтардыѕ еѕ ґнімдісі саналып
жїрген -шы, -ші істіѕ иесін, іс-əрекетті жасаушыны, кəсіпкерді білдіретін
сґздер жасайды: жұлдызшы, жылқышы, қазаншы, елші, оқушы т.б.
-шы, -ші ќосымшасыныѕ тґркінін Г.Рамстедт корей тіліндегі ша
«кісі, ер кісі» сґзінен іздесе, Н.А.Баскаков, А.Н.Кононовтар -шыл, -шіл
аффиксінен шыєарады: балықшыл>балықшы, ойшыл > ойшы т.б.
[152;171-172].
Сґзжасамда тым белсенді -шы, -ші форманты топонимжасамда,
негізінен, «кəсіп иесініѕ мекен, тўраєын» білдіретін шектеулі єана топонимдер жасайды. Кґптеген єалымдар -шы, -ші ќосымшасы топоним жасауєа ќатыспайды, топонимге даяр кїйінде келеді деп есептейді
(С.С.Губаева, Х.Шайнхард, Г.И.Донидзе) [154;123].
Дегенмен бўл формант алдымен кəсіп иесін атап, одан соѕ жер-су
атын жасауєа ќатысатыны мына їлгілерден байќалады:
БалыќШЫ (е.м. Атырау обл., Атырау ќ.ə.)
БасќынШЫ (е.м. Алматы обл., Панфилов ауд.)
БелШІ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
ЕгінШІ (ќыстау. ШЌО, Семей ќ.ə.)
ЕѕбекШІ (е.м. Павлодар обл., Железин ауд.)
ЕѕбекШІарал (е.м. Алматы обл., Жамбыл ауд.)
ЕѕбекШІќазаќ (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
ЖамбасШЫ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
ЖауШЫќўм (е.м. ОЌО, Шардара ауд.)
ЖемШІ (е.м. БЌО, Тасќала ауд.)
ЖетекШІ (кґл. Павлодар обл., Павлодар ќ.ə.)
ЖўмысШЫ (е.м. СЌО, Айыртау ауд.)
КґмірШІ (е.м. Алматы обл., Райымбек ауд.)
ЌараќШЫ (тж. бекеті. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
ЌызылмаќтаШЫ (е.м. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
МаќанШЫ (е.м. ШЌО, Їржар ауд.)
МўќанШЫ (е.м. Алматы обл., Кґксу ауд.)
МўнайШЫ (е.м. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
ОрманШЫ (кґл. Павлодар обл., Ќашыр ауд.)
СауынШЫ (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
ТаранШЫ (ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
393

Қазақ топонимдерінің типтік үлгілері

ТемірШІ (жайлау. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
ТўманШЫ (ґзен. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
ЇлгілімалШЫ (е.м. ШЌО, Кґкпекті ауд.)
Ескерту: -шы, -ші їнемі кəсіп иесін білдіре бермейтінін кейбір жер-су
аттары дəлелдейді. Мəселен, Белші, Жамбасшы, Тұманшы деген кəсіп
иелері жоќ. Бўлар Белшіл «белі кґп жер», Жамбасшыл «ќиялы, жамбасты
жер», Тұманшыл «тўманды жер» ўєымдарын тудырады. Келтірілген деректер -шы, -ші форманты -шыл, -шіл аффиксінен шыєады деген пікірді
растап береді. Сонымен бірге темірші, мақаншы топонимдері этнонимнен жасалып тўрєан сыѕайлы.
5. -ан, -ен, -ын, -ін, -н
Сґзжасамда біршама ґнімді жўрнаќ саналатын -ан, -ен, -ын, -ін, -н
форманты етістік негізді зат атауларын жасайды: боран, жиын, егін,
қорған т.б. Олардыѕ субстантивтеніп кеткені сонша, кґпшілігініѕ
алєашќы тїбірі дербес ќолданылатын етістіктер екені еленбейді де.
Топонимжасамда «табиєи нысанда болып ґткен, їнемі болып тўратын
іс-əрекетті негізгі белгі етіп» алады да, тыѕ атаулар ќалыптастырады.
Ағынсай, Боран, Бөген т.б.
АєЫНкґл (кґл. СЌО, Айыртау ауд.)
АєЫНсай (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
БасЫНкґл (кґл. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
БораН (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
БґгеН (ґзен. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
БўќЫНкґл (кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
ЖўрЫН (е.м. Аќтґбе обл., Мўєалжар ауд.)
КелІНтґбе (е.м.Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
ЌалмаќшабЫН (е.м. БЌО, Тасќала ќ.ə.)
ЌатЫНсу (ґзен. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
ЌоєаН (е.м. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
ЌорєаНтўз (сор. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
ЌостїйІН (тж. бекеті. ОЌО, Отырар ауд.)
ЌўмаєЫН (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
СаќтаН (е.м. Алматы обл., Талєар ауд.)
СарЫНкґл (кґл. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
ТоќырауЫН (ґзен. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
ШарЫН (е.м. Алматы обл., Ўйєыр ауд.)
ШауЫНкґл (кґл. Палодар обл., Баянауыл ауд.)
ШыєаН (кґл. СЌО, Мамлют ауд.)
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6. -у
Етістік негізден туынды зат есім ќалыптастыратын -у сґзжасамдыќ
формантыныѕ ќолданылу аясы кеѕ болып келеді. Мəселен, «бўл форма
арќылы зат есім де (асу, ауру, қашау), сын есім де (жүдеу, қату, бітеу),
сондай-аќ ќимыл əрекет атауы формалары да (оқу, байқау, жылу) туады»
[90;161].
-у ќимыл атауы соѕєы єасырлардан бастап белсенді ќолданыла
бастаєаны болмаса, кґне жазба ескерткіштерде сирек кездеседі. Оныѕ
себебін -у ќосымшасыныѕ синонимі болып табылатын -қ/-ғ аффиксініѕ
ќызметінен іздеген жґн. М.: қыстақ –қыстау, бақ-бау, күзек- күзеу т.б.
Ќазіргі ќазаќ тілініѕ терминжасамында бўл ќосымша ерекше
белсенділік танытуда: тежеу, нұсқау, кернеу, беттестіру т.б.
Ал топонимжасамєа «табиєи нысанныѕ ґзіне тəн болып келетін
ќызметін, ќимылын атап кґрсету» арќылы ќатысып, жаѕа топонимдер
тудырады: Жайлау, Бөгеу, Бастау т.б.
АлќаУ (е.м. Ќостанай обл., Меѕдієара ауд.)
АќбайлаУ (е.м. Алматы обл., Балќаш ауд.)
АтыраУ (ќала. Атырау обл., Атырау ќ.ə.)
БаркґрнеУ (жота. Алматы обл., Панфилов ауд.)
БастаУ (тау. Аќтґбе обл., Ќобда ауд.)
БейнеУ (е.м. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
БґгеУ (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
БітеУ (аѕєар. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
БїркеУ (батпаќ. СЌО, Жамбыл ауд.)
ЖайлаУ (е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
КерУ (е.м. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
ЌатУ (тау. Алматы обл., Панфилов ауд.)
ЌойнаУќыр (айрыќ. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
ЌолдаУќўдыќ (ќыстау. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
ЌоныстанУ (е.м. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
ЌўмкешУ (е.м. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
ТорлыєУ (тґбе. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
ТікжолданасУ (асу. ШЌО, Їржар ауд.)
ТўздыбастаУ (е.м. Алматы обл., Талєар ауд.)
ЇрУќора (жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
ШыѕыраУ (е.м. Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
7. -ды, -ді, -ты, -ті
Тілімізде осы ќосымша тўлєалас, біраќ омонимдік ќатынаста болатын тґрт тїрлі жўрнаќ бар: туынды сын есім жасайтын -ды, -ді, -ты, -ті
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сґзжасам жўрнаєы (ақыл-ды, сенім-ді); табыс септік жалєауы (тау-ды,
үй-ді); жіктік жалєауы (бара-ды, келе-ді) жəне жедел ґткен шаќ жўрнаєы
(бар-ды, кел-ді). Бўлардыѕ соѕєы їшеуінде сґзжасамдыќ ќабілет жоќ
болєандыќтан, екі жалєау сґзбайлам аффикстеріне, соѕєы жўрнаќ
сґзтїрленім ќосымшасына жатады.
Біздіѕ ќарастыратынымыз – осылардыѕ ішіндегі жедел ґткен шаќ
жўрнаєы -ды, -ді, -ты, -ті. Жедел ґткен шаќ жўрнаєы А.Ибатовтыѕ
«Ќазаќ тілініѕ туынды сґздер сґздігіндегі» сґз тудырушы жўрнаќтар
тізімінде кездеспейді [155;129-134]. Сґзжасамєа ќатысы жоќ жўрнаќтыѕ
топонимжасамєа ќатысуы, əрине, орынсыз болып кґрінеді, біраќ тїбірге
тікелей жалєанатын жедел ґткен шаќ жўрнаєы сол тїбірмен бірге даяр
кїйінде жалќы есім жасауєа ќатыса алады екен: Астаусалды, Ордакелді,
Жауғашты т.б.
«Етістік негізді атаулар» деп аталып жїрген мўндай топонимдер
«табиєи нысанда бір кезде болып ґткен оќиєаны негізгі белгі етіп ўстап
ќалатыны» байќалады. М.: Ханкелді, Ханқашты, Сиырөлді т.б. Сол
себепті жедел ґткен шаќ жўрнаєы топонимжасамєа шартты тїрде єана
ќатыса алады жəне оныѕ кґбінесе кїрделі атаулардыѕ соѕєы сыѕарында
келуі де даяр ќалпында ќолданылатынын айєаќтайды. Алайда элипсиске
ўшыраєан дара тїрі (Болды), жіктік жалєау арќылы жасалєаны (Кетет<
Кетеді ) кездеседі.
АрнаашТЫ (ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
АстаусалДЫ (тау. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
БайїлесТІ (е.м. Аќмола обл., Аќкґл ауд.)
БолДЫ (е.м. Ќостанай обл., Ќамысты ауд.)
ЖауќашТЫ (е.м. ОЌО, Отырар ауд.)
КетТІтаќыр (тоєай. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
ЌайтТЫ Дїкен (мола. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ЌарынсалДЫ (ґзен. Ќостанай обл., Аманкелді ауд.)
ЌоянќашТЫ (ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
ОрдакелДІ (кґл. Павлодар обл., Железин ауд.)
СабасалДЫ Торєай (ґзен. Ќостанай обл., Аманкелді ауд.)
СиырґлДІ (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
СїрілДІ (тґбелер. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ТулыќонДЫ (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєант ауд.)
Їлкен ЖауєашТЫ (кґл. Ќостанай обл., Денисов ауд.)
ХанкелДІ (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ТопыраќќашТЫ (ащы. Атырау обл., Ќызылќоєа ауд.)
ХанќашТЫ (тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
ШауыпкелДІ (тау. Ќараєанды обл., шет ауд.)
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8. -ша, -ше, -са, -се
«Ќазаќ грамматикасы» бўл форманттыѕ ќазаќ тілінде ќазір сґзжасамдыќ та, сґз тїрленімдік те ќызмет атќаратынын атап кґрсетеді.
Мəселен, кілем-кілемше сґздерінде маєына алшаќтыєы аз, ендеше мўндаєы -ше – сґзтїрленімдік формант, ал маңдай – маңдайша
дериватындаєы -ша –сґзжасамдыќ формант деп табады [3;300].
Ќазаќ тіліндегі ќосымшалардыѕ ќосќызметтілігін (бифункциялылыєын) арнайы зерттеген єалым профессор Ќинаят Шаяхметўлы
-ша, -ше аффиксініѕ əрі сґзжасамдыќ, əрі сґзтїрленімдік ќызметі
бар деген И.Е.Маманов пен С.Усмановтыѕ пікірлерін ќолдай келіп
былай дейді: «-ша//ше аффиксініѕ басты, бірінші ќызметі – їстеу
тудыру яєни сґзжасамдыќ болса, онымен ќатарлас екінші ќызметі –
сґз тїрленімдігі де бар. Олай болса – ша/-ше аффиксі – ќосќызметті
ќосымша» [150;124].
Топонимжасамда -ша, -ше форманты тым белсенді болмаса да,
«табиєи нысанныѕ кішілеу, шаєын тўлєасын (Астауша, Бақша), солєын
тартќан бояуын (Ақшатау, Бозшакөл)» атап кґрсету арќылы əдемі атаулар ќалыптастырады. Бўдан біз «Ќазаќ грамматикасы» авторларыныѕ:
«-ша, -ше жўрнаєыныѕ сґзжасамдыќ ќызметі сґзтїрленімдік ќызметі
негізінде кейін пайда болєанєа ўќсайды», - деген болжамыныѕ дўрыс
екенін кґреміз [3; 300]. Ќалєан салыстыру, ўќсату, əнтек алшаќ маєына –
барлыєы да кішірейту реѕін жойып тўрєан жоќ.
АќША (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
АќШАадыр (тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
АќШАтау (тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
АќШАтоєан (е.м. Алматы обл., Кґксу ауд.)
АстауША (жайлау. ШЌО,катонќараєай ауд.)
БаќША (айрыќ. Алматы обл., Кґксу ауд.)
БозША (е.м. Павлодар обл., Май ауд.)
БозШАкґл (кґл. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.
ЖалтырША (кґл. СЌО, тїлкібас ауд.)
КерШЕтас (е.м. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
КґкШЕтау (тау. Аќмола обл., Кґкшетау ќ.ə.)
ЌараШАкґл (кґл. Ќостанай обл., Ќарабалыќ ауд.)
ЌараШАсор (кґл. Ќостанай обл., Ќарабалыќ ауд.)
ЌараШАтґбе (тау. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
МаѕдайША (шабындыќ. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
СарША (е.м. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
ШаќША (тау. Ќызылорда обл., Жалаєаш ауд.)
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ШоќША (жайлау. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
ШоќШАауыл (е.м. СЌО, Уəлиханов ауд.)
9. -мақ, -мек, -бақ, -бек, -пақ, -пек
Етістікке жалєанатын -мақ, -мек сґзжасам жўрнаєы кґбінесе наќты
зат атауын жасайды: сырмақ, шақпақ, піспек, құймақ т.б.
Топонимжасамда -мақ, -мек ќосымшасы арќылы жасалєан туынды
зат есімдер жеке тўрып, не атау ќўрамына еніп, «табиєи нысанныѕ сырт
бейнесін (Тайпақ, Тоқмақ<Тоқпақ), ґзіндік ерекшелігін (Батпақ, Көкпек)
білдіреді». Топонимжасамда ґнімді формант емес.
АшыќтайПАҚ (сор. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
БатПАҚ (ґзен. Алматы обл., Ескелді ауд.)
БўтаМАҚ (тау. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
ЖайПАҚ (е.м. Алматы обл., Алакґл ауд.)
КґкПЕК (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
ЌарашатПАҚ (тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
Ќиыр СарыбасПАҚ (ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ЌосПАҚкґл (батпаќ. СЌО, Тайынша ауд.)
ТайПАҚ (е.м. Аќмола обл., Жаќсы ауд.)
ТоќМАҚ (мїйіс. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
ШаќПАҚ (тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ШаќПАҚата (е.м. Жамбыл обл., Жуалы ауд.)
ЫнтыМАҚ (е.м. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
10. -дай, -дей, -лай, -лей, -тай, -тей
Бўл жўрнаќтыѕ сґзжасамдыќ ќызметі сын есім мен їстеу жасауда
ерекше кґзге тїседі. Алайда їстеу жасаушы -дай, -дей аффиксі мен сын
есім жасаушы -дай, -дей аффиксі бір емес, екеуі омоним ќосымшалар
деген пікірлер де бар. Олар, мəселен Н.К. Дмитриев, Г.И.Рамстедт т.б.,
їстеу жасайтын -дай, -дей жўрнаєыныѕ тїбінде етістік сґз жатыр деп
есептейді. М.: таудай «тау сияќты», «тауєа ўќсас» [150;44].
Ал -дай, -дей жўрнаєы атау тўлєалы жекеше тїрдегі зат есімдерге
ќосылып сын есімдер жасайды: қазандай тас, мұздай су, тұздай көз т.б.
-дай, -дей ќосымшасыныѕ їстеу жасайтын жəне сын есім тудыратын
нўсќаларыныѕ екеуінде де алдымен салыстыру, ўќсату мəні жїретіні
байќалады. Осы салыстыру маєынасы топонимжасамда бірінші орынєа
шыєады. М.: Бағырдай (< Бауырдай) «бауыр сияќты», «бауырєа ўќсас»;
Білдей (<Пілдей) «піл сияќты їлкен». Дегенмен топонимжасамда
белсенді формантќа жатпайды.
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БаєырДАЙ (канал. Атырау обл., Индер ауд.)
БілДЕЙ (тґбе. Павлодар обл., Май ауд.)
ДоєаЛАЙ (тау. Павлодар обл., Павлодар ќ.ə.)
КішкенТАЙ Дґѕгелек (кґл. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
КішкенТАЙсор (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
КішкенТАЙ Ќараќамыс (батпаќ. СЌО, Жамбывл ауд.)
ЌўртТАЙ (ґзен. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
СыпТАЙ (е.м. Алматы обл., Панфилов ауд.)
ШалДАЙ (кґл. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
ШоќТАЙ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
11. -шық, -шік
А.Ысќаќов -шық, -шік жўрнаєын -шақ, -шек жўрнаєыныѕ ќысаѕ
(жіѕішке) тїрі деп есептейді жəне зат есімніѕ реѕк мəнін тудыратын
жўрнаќтары тобына жатќызады [90;167].
Ал «Ќазаќ грамматикасы» -шық, -шік ќосымшасын синтетикалыќ
сґзжасам жїйесіндегі ґнімді жўрнаќтар ќатарына ќосып жеке ќарайды,
əрі тїрлі реѕкті зат есімдер жасайтын 24 жўрнаќтыѕ ішіне де ќосады.
Ґйткені «... реѕк мəнді жўрнаќтар зат есім сґздердіѕ ґзіне жалєанып,
оныѕ лексикалыќ маєынасын ќўбылтады. Лексикалыќ маєынаныѕ
ќўбылуы жалпы тіл білімінде де, орыс тіл білімінде де сґзжасамєа жатады» [3; 320-321] М.: ойыншық, қапшық, айшық т.б.
-шық, -шік аффиксі арќылы ќалыптасќан дериваттыѕ тїбірі айќын,
дербес тўрєаны (үйшік, төбешік, бүршік) жəне тїбір мен ќосымшаны
мїшелеуге келмейтіні (бұлшық) болады.
Топонимжасамда –шыќ, -шік форманты, сґзжасамдаєы тəрізді,
кішірейту маєынасында ќолданылады. М.: Кезеңшік, Таушық, Төбешік т.б.
БґбеШІК (ќыстау. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
ЖылымШЫҚ (ќўм. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.)
КезеѕШІК (тау. СЌО, Єабит Мїсірепов ауд.)
ЌалаШЫҚ (кґл. Павлодар обл., ќашыр ауд.)
ЌомШЫҚ (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
ЌўмШЫҚ (е.м. Ќостанай обл., Жангелдин ауд.)
СарайШЫҚ (е.м. Атырау обл., Махамбет ауд.)
ТауШЫҚ (тґбе. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
ТґбеШІК (кґл. Павлодар обл., Шарбаќты ауд.)
Ўлы ЖыланШЫҚ (ґзен. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
Їлкен ЖыланШЫҚ (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
Шаєырлы ЖыланШЫҚ (ґзен. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
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12. -ым, -ім, -м
Етістіктен зат есім жасайтын ґнімді жўрнаќ -ым, -ім, -м дерексіз зат
ўєымдарын (білім, сенім, төзім), мекендік ўєымды білдіретін зат атауларын (күзем, жайылым, бөлім) жəне наќты зат атауларын (соғым, тізім,
иірім) ќалыптастырады.
Ќазір терминжасамда жиі ќолданылып жїр: тілтаным, сөйлесім,
сөзөзгерім, пікірлесім т.б.
Топонимжасамда «табиєи нысанныѕ тўраќты ќимылын атауєа негіз
етіп алу» арќылы азын-шаєын атаулар жасайды: Иірім, Егім т.б.
-ым, -ім, -м жўрнаєымен тўлєалас тəуелдік жалєауыныѕ жекеше I жаєыныѕ жалєауымен де бірді-екілі атаулар жасалады. Олар кґп
болмаєандыќтан, əрі -ым, -ім, -м сґзжасам жўрнаєымен шатастырмас
їшін, осы арада келтіре кетуді жґн кґрдік: АќбўлЫМ (е.м. Жамбыл обл.,
Жамбыл ауд.), КїделІМ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Жуалы ауд.), ЌўтЫМ (тау.
Аќтґбе обл., Шалќар ауд.), НаурызЫМ (ќорыќ. Ќостанай обл., Ќамысты
ауд.), ТасЫМ (ќыстау. Маѕєыстау обл., Тїпќараєан ауд.).
Ал -ым, -ім, -м сґзжасам форманты арќылы жасалєан туынды топонимдер мыналар:
АќсўєЫМ (е.м. БЌО, Шыѕєырлау ауд.)
БотабарЫМ (ґзен. Жамбыл обл., Шу ауд.)
ЕгІМ (е.м. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
КґкиірІМ (ќўдыќ. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
КґкґсІМ (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
ЎйыМкґл (жайлау. Павлодар обл., Павлодар ќ.ə.)
13. -шақ, -шек, -сақ, -сек
Тїркітанушы-єалымдар бўл жўрнаќты мезгіл мəнді шақ сґзінен
шыєарады (М.: балалық шақ). Профессор М.Томанов -шақ, -шек
жўрнаєын зат есім жўрнаќтарыныѕ ішіндегі ерекше топ – кішірейткішэкспрессив мəнді сґздер тудыратын топќа жатќызады: құлыншақ,
түйіншек т.б. [91;116].
Прфессор А.Ысќаќов -шақ, -шек – омонимдес жўрнаќ екенін, ал
ќосымша зат есімдерге жалєанып, кішірейту формаларын (келіншек,
түйіншек) тудырса, кейбір етістіктерден зат есім (емшек, бөлшек) жəне
ґздік етістен сын есім (еріншек, мақтаншақ) жасайтынын атап кґрсетеді
[90; 164-165].
Сын есім жасауда кґбінесе адамєа байланысты ќолданылады да, оныѕ
əлдебір əрекетке бейім тўратын ќасиетін білдіреді: мал+сақ, жарам+сақ,
сатым+сақ т.б. [3;351].
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Топонимжасамда -шақ, -шек форманты «табиєи нысанныѕ салыстырмалы тїрде кішілеу, шаєын, аз екенін (Қайыршақ) жəне нысанныѕ їнемі
ќайталанып тўратын ќозєалысын» (Басқыншақ) айєаќтайды.
БасќынШАҚ (кґл. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
БўрСАҚ (е.м. ШЌО, Ўлан ауд.)
ЖабаСАҚ (ќыстау. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
КелінШЕК (тау. Ќызылорда обл., ќармаќшы ауд.)
ЌайырШАҚ (ќоныс. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
ЌарымСАҚ (е.м. Алматы обл., Кербўлаќ ауд.)
ЌўмСАҚќор (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
МонШАҚ (ќыстау. Ќызылорда обл., Ќазалы ауд.)
ШўќырШАҚ (е.м. ОЌО, Бəйдібек ауд.)
14. -ыс, -іс, -с
-ыс, -іс, -с кґпмаєыналы, синкретті жўрнаєы етістіктен зат есім (ағыс,
жыртыс, тегіс) жасайды жəне ортаќ етіс тўлєасы ретінде ќызмет етеді
(жазысты, отырысты, салысты). Етістік негізден туынды зат есім
(ќимыл атауы) жасалєанда, наќты заттыќ маєына беретін дериваттар (өріс,
қоныс) жəне дерексіз сґздер (алғыс, жеңіс, өзгеріс) бірдей жасала береді.
-ыс, -іс сґзжасамдыќ жўрнаєыныѕ сирек кездесетін фонетикалыќ
нўсќасы –ыш, -іш, -ш форманты да бар: алданыш, төсеніш, шөміш т.б.
-ыс, -іс, -с ќосымшасы терминжасамныѕ ќайнар кґздерініѕ біріне жатады: ізденіс, жаратылыс, сайыс, көрініс т.б.
Топонимжасамда -ыс, -іс, -с форманты «табиєи нысандаєы тўраќты бір
ќозєалысты (Ағыс, Құйылыс) немесе мекен, орынды (Қоныс, Өндіріс)»
атайды.
АєЫС (кґл. Павлодар обл., Павлодар ауд.)
АйтылЫС (ќўдыќ. Ќараєанды обл., Абай ауд.)
АрќанбґлІС (тау. Аќмола обл., Ерейментау ауд.)
ЌонЫС (ќўдыќ. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
ЌорЫС (кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ЌўйылЫС (е.м. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
ҐндірІС (айрыќ. Павлодар обл., Железин ауд.)
ТґѕкерІС (е.м. Алматы обл., Талєар ауд.)
ЌорєаС (е.м. Алматы обл., Панфилов ауд.)
15. -қай, -кей
-қай, -кей ќосымшасы ќай жаєынан алып ќарасаќ та, ґнімсіз жўрнаќтар
ќатарына жатады. Мəселен, бірді-екілі туынды зат есімніѕ ќўрамына
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еніп, оларєа кішірейту мəнін їстейді: балақай, алаңқай т.б. Оңқай,
солақай тəрізді сын есімдер жасауєа ќатысады.
Тілші-єалымдар алаңқай, сілекей секілді туынды зат есімдер беретін
сема мен теріскей, күнгей, солақай, оңқай сґздерініѕ семасы бір емес
екенін; соѕєы туынды сґздердегі -қай, -кей ќосымша емес, жаќ «сторона» ўєымын беріп, баєыт сілтейтін дербес сґз болуы мїмкін екенін
ескертеді [3;306]. Алайда «Ќазаќ грамматикасы» соѕєы топќа беткей, төскей дериваттарын да ќосып жібереді. Біздіѕ ойымызша, бўл
екеуінде кішірейту реѕк беретін маєына басым жатыр: бет-беткей,
төс-төскей.
Топонимжасамда -қай, -кей форманты жəне дəлелденбеген дербес
сґзі беретін екі маєына да кґрініс береді, араласып жатады. Наќтыласаќ:
«табиєи нысанныѕ кішілеу, шаєын тўлєасын (Қалбағай, Төскей) жəне
баєытын (Күнгей, Теріскейбұлақ) білдіреді».
АѕыраҚАЙ (тау. Жамбыл обл., Шу ауд.)
АтшоѕҚАЙ (тау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)\
БытырыҚАЙ (жол. Павлодар обл., Железин ауд.)
ЕѕіреКЕЙ (е.м. ШЌО, Жарма ауд.)
КїнГЕЙ (ќыстау. Аќтґбе обл., шалќар ауд.)
КїнГЕЙ Бґкенбай (е.м. ШЌО, Кїршім ауд.)
ЌалбаҒАЙ (ќыстау. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
СарыбетКЕЙ (е.м. Ќызылорда обл., Арал ауд.)
ТґсКЕЙ (ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ТґсКЕЙбўлаќ (жайлау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
16. -қы, -кі, -ғы, -гі
Бўл ќосымша əрі етістік негізді зат есім (ішірткі, таралғы, тебіңгі
т.б.), əрі есім, етістік негізді сын есім (бұралқы, оралғы, жинақы т.б.)
жасауєа ќабілетті болып келеді. -Қы, -кі дерексіз сґзді де (ұйқы, күлкі,
тепкі), термин сґзді де (құрылғы, қондырғы, басытқы) ќалыптастыруы
мїмкін.
А.Байтўрсынўлыныѕ айтуынша, -қы, -кі форманты атауыш сґздерден
гґрі шылау сґздермен (кґмекші есім, їстеу, септеулік) жиірек байланысады: шеткі, жоғарғы, қыстайғы т.б. [3;350].
Топонимжасамда «табиєи нысанныѕ сипатын (Борқы «борлау,
боры бар», Тайқы) жəне мекен, баєытын (Жоғарғы Тобыл, Шеткікөл)»
білдіретін атаулар жасауєа ќатысады.
БорҚЫ
(ґзен. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
ЖоєарҒЫ Балыќ
(батпаќ. СЌО, Мамлют ауд.)
ЖоєарҒЫ Бўрлыќ
(е.м. СЌО, Айыртау ауд.)
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ЖоєарҒЫ Тобыл
ЌазалҒЫ
СыртҚЫ су
ТайҚЫ
ТаѕҚЫ
ШетКІкґл

(бґген. Ќостанай обл., Денисов ауд.)
(кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
(ґзен. Ќараєанды обл., Бўќар Жырау ауд.)
(кґл. Павлодар обл., Май ауд.)
(ќўдыќ. Ќараєнды обл., Ўлытау ауд.)
(кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)

17. -ыл, -іл, -л
Бўл сґзжасамдыќ ќосымшадан алдымен туынды зат есім жасалады
(кґбінесе ќимыл есімге жалєану арќылы): тосқауыл, шабуыл, жортуыл
т.б. Енді бір мол топты еліктеуіш сґзден жасалєан туынды зат есімдер
ќўрайды: арсыл, күрсіл, сартыл. «Сондай-аќ бўл ќосымша бат-ыл, жеңіл, жас-ыл, қыз-ыл т.б. сияќты наќтылыќ сапалыќ сын ўєымын білдіретін
кейбір сґздердіѕ ќўрамында ґлі ќосымшаєа айналып бара жатыр [137; 264].
Етістіктіѕ сґзжасамын зерттеген еѕбектердіѕ барлыєы дерлік етіс
жўрнаќтарыныѕ синтетикалыќ тəсілге ќатысы бар деп есептейді. Мəселен,
профессор А.Ысќаќов етіс жўрнаќтары туралы былай дейді: «Бўл
жўрнаќтарда етістік негізінен туынды етістік жасайтын ќабілетпен ќатар,
амалдыѕ (істіѕ) грамматикалыќ субъекті мен объектіге əр ќилы ќатысын
білдіретін ќабілет те болады» [90;249]. Бўл пікірге сїйенсек, ырыќсыз етіс
жўрнаєы -ыл, -іл, -л форманты омоним ќосымша болып табылады.
Топонимжасамда ырыќсыз етіс жўрнаєы (-ыл, -іл, -л) да (Бұрыл, Жайыл), ќимыл есім негіздісі де (Ереуіл), еліктеуіш, бейнелеуіш негізділері
де (Сымбыл) кґрініс беруі мїмкін екенін байќаймыз.
БўрЫЛ
(е.м. Жамбыл обл., Байзаќ ауд.)
БїгІЛґзек
(ґзен. Атырау обл., Махамбет ауд.)
ЕреуІЛ тґбе
(тґбе. Алматы обл., Райымбек ауд.)
ЖайЫЛ
(ќыстау. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
ЌаєЫЛ
(ќыстау. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
ЌарЫЛ
(ќоныс. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
СымбЫЛ
(тау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
Ескерту: Ойыл, Қиыл гидронимдерініѕ ќўрамындаєы ыл тіліміздіѕ
кґне ќабатында «су», «ґзен» маєыналы дербес сґз болєан деген пікірлерді
ескеріп, бўл їлгілердіѕ ќатарына ќоспадыќ.
18. -ат, -ет, -ыт, -іт, -т
Ќазаќ тілі сґзжасамында ґнімсіз ќосымша болып табылатын -ат, -ет
негізінен етістіктен туынды тїбір зат есімдер жасайды: сызат, көшет,
киіт, бөгет, шұбат, сарқыт т.б. -Ат, -ет жўрнаєы, сонымен бірге,
ґзгелік етіс тўлєасын (оқыт, сұрат, қарат); есімнен етістік (шырамыт,
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құмарт, сейілт); есімнен есім (қырат, уыт, жеміт) жасау арќылы омоним ќосымшалар тобына ґтеді.
Топонимжасамда етістік негіздісі де, есім негіздісі де кездеседі жəне
«табиєи нысанныѕ кішірейту реѕкті атын (қыр-қырат), бір ќимылдыѕ
нəтижесінде пайда болєанын (Бөгет)» білдіреді.
БґгеТ
(тарихи ќоныс. Аќтґбе обл., Хромтау ауд.)
БўйраТкґл
(кґл. Аќмола обл., Целиноград ауд.)
Ќарашоќ(ы)АТ
(е.м. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Шоќ(ы)АТ
(кґл. СЌО, Тайынша ауд.)
ШолаќќырАТ
(ќыстау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
ШўрАТ
(ќўдыќ. ОЌО, Созаќ ауд.)
19. -ыр, -ір, -р
Ќосымша кейбір ќимыл есімге жалєанып, ќўрал атауларын (туынды
зат есімдер) жасайды: ќандау+ыр, шымшу+ыр т.б. Екіншіден, еліктеуіш
сґздерден зат есімдер ќалыптастыра алады: күңгір (<күңк+ір), тықыр
(<тық+ыр), шықыр (<шық+ыр) т.б. [3;308]. Їшіншіден, кейбір бір
буынды кґне тїбірлерге ќосылып, туынды сын есімдер пайда болєан:
жұмыр, иір, обыр, қыңыр, шымыр т.б.
Топонимжасамда «табиєи нысанныѕ толыќ емес сипатын
(Жіңішкекебір, Татыр), мінезін (Есір)» білдіреді. Жер-су атын жасауда
ґнімді формант емес.
ЕсІР (е.м. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
ЖіѕішкекебІР (тоєай. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
ТатЫР (е.м. Атырау обл., Жылыой ауд.)
ТўмтїйІР (е.м. Ќостанай обл., Ќарасу ауд.)
20. -а, -е
Мўндаєы -а аффиксі – бірен-саран етістікке жалєанып, туынды зат
есім жасайтын жеке жўрнаќ: жыр-а, жаз-а, айнал-а. Ал -а, -е сонымен
ќатар есім сґзді етістікке айналдыратын кґне жўрнаќ болып табылады:
ат-а, дем-е, жас-а, күй(і)с-е т.б.
Топонимжасамєа -а, -е омоним ќосымшасыныѕ осы екі тїрі де
ќатысады: «табиєи нысанныѕ бір ќимыл-ќозєалыстыѕ нəтижесінде пайда болєанын білдіреді (Жыра) жəне сол нысанда істелуге тиіс əлдебір
ќимылєа нўсќау, бўйрыќ беріледі (Біте, Ора)».
БітЕ (бґген. БЌО, Аќжайыќ ауд.)
ЖырАќўдыќ (жайлау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ОрА (кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Ќай(ы)рА (ќыстау. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
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21. -ай, -ей
Бўл ќосымшаныѕ сґзжасамдыќ ќабілеті, негізінен, есімнен етістік
жасарда аныќ байќалады: ет-ей, күш-ей, мұң-ай т.б. Осы топќа
еліктеуіш негізді туынды етістіктерді де жатќызуєа болады: салп-ай,
селт-ей.
-ай, -ей, -й ќосымшасына омонимдес -й жўрнаєы бар жəне ол,
біріншіден етістіктен аздаєан зат есім тудырады (қура-й, ора-й);
екіншіден зат есімніѕ сыйлау, ќўрметтеу реѕкті білдіретін жўрнаєына жатады (ата-й, əке-й, апа-й).
Кґр(і)кЕЙ
(жайлау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Кіші АќшешеЙ
(батпаќ. СЌО, Жамбыл ауд.)
ЌотырселтЕЙ
(тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
СасыќќураЙ
(шабындыќ. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
ШаєанАЙ
(ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
ШаќаЙ
(тґбе. Павлодар обл., Май ауд.)
22. -ы, -і
Есім негізге єана жалєанатын -ы, -і форманты заттыѕ тектік сипатын
беретін сын есімдер жасауєа ќатысады: арабы, қазақы, алтайы, қырмызы
т.б. Оєыз тілдерінде -ы, -і ќосымшасы тїр-тїсті білдіретін туынды
сын есімдер тудырады: əзірб. күмүш+ү «кїміс тїсті», буғдай+ы «бидай
ґѕді» т.б.
Топонимжасамда «табиєи нысанныѕ негізгі бір белгісін сипаттау»
арќылы туынды атаулар ќалыптастырады: Сазы «сазды, саздау жер»;
Амалы «табиєат амалы (ќўбылысы) жиі болатын жер» т.б. Мўнда
Сазы (дала), Амалы (тау) тіркесті атаулары элипсиске ўшыраєаны айдан аныќ.
АуызбаќЫ (бастау. Ќараєанды обл., Аќтоєай ауд.)
АмалЫ (ќоныс. СЌО, Шал Аќын ауд.)
БайсалЫ (кґл. СЌО, Шал Аќын ауд.)
СазЫ (е.м. Алматы обл., Еѕбекшіќазаќ ауд.)
ТелІкґл (кґл. Ќызылорда обл., Шиелі ауд.)
ЇрілІтїп (арал. Павлодар обл., Железин ауд.)
Мўндаєы Байсалы «байсалды, тыныш кґл» мəнін беруі мїкін, немесе
моѕє. байц «жартас» сґзінен шыєуы єажап емес.
23. -кене, -ғана
Тіліміздегі зат есімніѕ кішірейту мəнін білдіретін (реѕк мəнді)
жўрнаќтарыныѕ бірі -кене (-ғана) еѕ ґнімсіз ќосымша болып табылады.
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Одан кіш(і)кене, азғана тəрізді санаулы сґздер пайда болєан. А.Ысќаќов
бўл ќосымшаныѕ їстіне таєы бір реѕк мəнді -тай жўрнаєыныѕ
ќосылуына ќарап, -кене (-ғана) кґнеленген тўлєа деп табады: кішкентай,
азғантай [90;167].
Топонимжасамда «географиялыќ нысанныѕ салыстырмалы тїрде
алєандаєы шаєын кґлемін білдіретін» кіш(і)кене > кішкене їлгісі єана
кездеседі.
Кіш(і)КЕНЕ
ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Кіш(і)КЕНЕ Жарма
(кґл. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
Кіш(і)КЕНЕ Жуантґбе
(тау. Павлодар обл., Май ауд.)
Кіші(і)КЕНЕкґл
(кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Кіш(і)КЕНЕ Ќандыкґл
(кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Кіш(і)КЕНЕќоѕыр
(ќоныс. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
24. -лар, -лер, -дар, -дер, -тар, -тер
Бўл ќосымша – кəдімгі кґптік жалєауы. Жалєаулар сґзжасамєа
ќатыспайтын болєандыќтан, даяр кїйінде семантикалыќ жолмен жалќы
есімге айналєан деуге болады. Алайда кґптік жалєауы сґзге кґптік, сонымен бірге ол заттардыѕ əркелкі екенін білдіретін маєыналар їстейтінін
(өзендер, кітаптар, ыдыстар) жəне кґптік жалєаудыѕ сґйлем ішінде
сґз бен сґзді байланыстыру ќабілетініѕ жоќтыєын ескеріп, жўрнаќтар
ќатарына бейімдейтін пікірлер де бар (137; 69-70].
Ќалай болса да, -лар, -лер кґптік жалєауы «тектес табиєи нысандардыѕ
біреу, екеу емес, бірнешеу» екенін атап кґрсету арќылы топонимге
айналєанын кґреміз.
БаќТАР
(ќоныс. СЌО, Шал аќын ауд.)
КґлДЕР
(ќоныс. СЌО, Есіл ауд.)
ЌолДАР
(тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
ТасТАР
(тау. Павлодар обл., Май ауд.)
ТґбеЛЕР
(е.м. Таулы Алтай ґлкесі, Ќошаєаш ад.)
ШалДАР
(тау. ШЌО, Аягґз ауд.)
25. -қын, -кін, -ғын, -гін
Ќазаќ тілі сґзжасамында етістіктен туынды тїбір зат атауларын жасайтын -қын, -кін аффиксі іс-əрекет иесін (қашқын, қуғын, тұрғын т.б.);
іс-əрекеттіѕ ґз атауын (тасқын, ұшқын, көшкін т.б.) білдіретін ґнімді
жўрнаќ деп есептеледі. Бўл ќосымша, сондай-аќ, аздаєан сын есім
(азғын, озғын), терминдік сґздер (босқын) ќалыптастыруєа ќабілетті болып келеді.
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Топонимжасамда «табиєи нысандаєы іс-əрекеттіѕ атауы» ретінде
кґрініс береді, біраќ ґнімді формант емес.
АќжайҚЫН
(кґл. ОЌО, Созаќ ауд.)
БарҚЫН
(ќўм. Аќтґбе обл., Ойыл ауд.)
ОрҒЫН
(тарихи ґзен. Орхон. Монєолия)
ТасҚЫН
(е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
ЎшҚЫН
(ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
ШайҒЫНсор
(кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
26. -ыншы, -інші, -ншы, -нші
Бўл сґзжасам жўрнаєыныѕ есептік сан есімнен реттік сан есім жасайтыны мəлім: бір-інші, екі-нші, он-ыншы, алты-ншы т.б. Реттік сан
есім заттардыѕ барлыќ санын білдірмейді, бір заттыѕ ќатарын, орнын,
рет санын аныќтап тўрады. Бўл оныѕ сґзжасамдыќ ќызметін белгілейді.
Топонимжасамда «біртекті табиєи нысандарды, елді мекендерді
таѕбалайды, кейде атау жетпей ќалєанда, реттік сан есімді пайдалану
їрдісі кездеседі».
БесІНШІ кґл
(кґл. СЌО, Аќќайыѕ ауд.)
БірІНШІ Елан
(шабындыќ. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
ЇшІНШІ ауыл
(е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
27. -қа, -ке
Зат атауларына кішірейту мəн ќосатын бўл ќосымша сґзжасамдаєы
сияќты топонимжасамда да белсенді емес. «Табиєи нысанныѕ шаєын,
кішілеу тўлєасын белгілейтін» бірен-саран атаулар жасайды.
ЎзынќырҚА
(мола. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ШґлеѕКЕ
(кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
Мўндаєы Шөл+ең (кішірейту мəнді жўрнаќ) +ке – «ґзі шґлеѕ, ґзі
кішілеу жер» мəнін береді.
28. -ш (-аш, -еш, -ыш, -іш)
Зат есімніѕ реѕк мəнді жўрнаќтарына жататын -ш аффиксі жалќы
есімге де, жалпы есімге де жалєанып кішірейту, еркелету сияќты
ќосымша маєына жалєайды: қалқаш, бөпеш, Төлеш, Гүліш т.б.
Топонимжасамда тура осы маєына бойынша, «шаєын кґлемді табиєи
нысандарды, олардыѕ солєындау сипатын» атап кґрсетеді.
ЖалаѕАШ
(ќоныс. Павлодар обл., Май ауд.)
КґлІШ
(ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
ЌырАШ
(е.м. Ќызылорда обл., Жаѕаќорєан ауд.)
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29. -сыз, -сіз
Кґне тїркі жазба ескерткіштерінен (тонсыз, кешусіз) сґзжасамдыќ
ќолданыста келе жатќан -сыз, -сіз жўрнаєы таза зат атауларына жалєанып,
туынды сын есім жасайды: жеңсіз, жолсыз, туырлықсыз т.б.
Топонимжасамда «табиєи нысанда жоќ нəрсені атау» арќылы жерсу аттарын ќалыптастырады. Логика єылымында «заттыѕ белгілі бір
ќасиетініѕ болмауы да оныѕ негізгі белгісі болып табылады» деген
ќаєида бар екені белгілі.
ЕтСІЗ
(кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
ОтынСЫЗ
(ќоныс. Павлодар обл., Железин ауд.)
СуСЫЗ
(тау. Ќараєанды обл., Жаѕаарќа ауд.)
30. -шыл, -шіл
Їнемі есім негізге жалєанып, туынды сын атауларын жасайтын
-шыл, -шіл аффиксі «адамныѕ (кейде заттыѕ) бір іске бейімділігін,
ќўмарлыєын» білдіретін маєына тудырады: сауықшыл, отаршыл, ойшыл
т.б.
Топонимжасамєа да осы мəнде ќатысатын -шыл, -шіл форманты
«табиєи нысанда бір нəрсеніѕ молдыєын (Бағана-шыл «баєанасы кґп,
жиі») жəне елді мекендегі адамдардыѕ бейім ісін (Еңбекшіл)» маєынасын
ќалыптастырады.
БаєанаШЫЛ
(е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
ЕѕбекШІЛ
(е.м. Павлодар обл., Железин ауд.)
ТегісШІЛ
(е.м. БЌО, Жəнібек ауд.)
31. -ылдыр, -ілдір
Сын есімніѕ салыстырмалы шырайына тəн -ілдір ќосымшасын (жалпы шырай категориясын) С.Исаев, А.Салќынбай ќатарлы єалымдар,
сґзжасамдыќ тўлєаларєа жатќызады. М.: Қызыл алма – қызғылт
алма екеуі екі тїрлі маєына беретін жеке-жеке атаулар болып табылады [1;81].
Топонимжасамда -ілдір ќосымшасы арќылы жер-су аттары жасалады
жəне «табиєи нысанныѕ толыќ емес сынын, сапасын» атап кґрсетеді.
КґгІЛДІР (тау. ШЌО, Аягґз ауд)
ШəуІЛДІР (е.м. ОЌО, Отырар ауд.)
32. -рақ, -рек, -ырақ, -ірек
Сын есім шырайларыныѕ сґзжасамдыќ ќабілеті бар екенін топонимжасам арќылы дəлелдеуге болады. Мəселен, салыстырмалы шырайдыѕ
таєы бір тўлєасы -рақ, -рек, -ырақ, -ірек те жер-су аттарын жасай алады.
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Мўнда да «табиєи нысанныѕ сыны мен кґлемініѕ кемшін соєып жататынын» атауєа уəж етеді.
КішіРЕКсор
(кґл. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
ЎзынЫРАҚтау (тау. ШЌО, Кїршім ауд.)
33. -лау, -леу, -дау, -деу, -тау, -теу
Салыстырмалы шырайдыѕ таєы бір ќосымшасы -лау, -леу біртектес
заттарды салыстыра ќараєанда, бірініѕ сын мен сапасы екіншісінен
артыќ не кем екенін білдіреді: аласалау, жалпақтау, орташалау т.б. Топонимжасамда «геонысанныѕ əлдебір ќасиетініѕ салыстырмалы тїрде
артыќ не кемдігін» нўсќап барып, бірді-екілі атау жасайды.
СыѕєырЛАУ
(е.м. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
ШыѕєырЛАУ (ґзен. БЌО, Шыѕєырлау ауд.)
34. -мал, -мел
Етістік негізден сын есім тудыратын аса ґнімсіз жўрнаќ -мал, -мел
«заттыѕ дəрежесін (танымал), мезгілін (түнемел, саумал, жасамал
(кісі)), ќасиетін (бауырмал)» білдіреді.
Топонимжасамда осы мəнніѕ бірінде, даяр кїйінде ќолданылып,
ўќсату арќылы жер-су атын жасауєа ќатысады.
СауМАЛ кґл
(кґл. Ќостанай обл., Амангелді ауд.)
35. -лан, -лен, -дан, -ден, -тан, -тен
Ќўрамы -ла жəне -н форманттарынан тўратын бўл ќўранды жўрнаќ
есім негізден етістік жасайды: малдан, баптан, ойлан т.б.
Топонимжасамда «табиєи нысанныѕ бір белгісін емес, онда ґтуге тиіс
адам əрекеттеріне нўсќау беру» маєынасы басым болып келеді.
ТойЛАН
(жайлау. Павлодар обл., Аќсу ауд.)
ЌосТАН
(е.м. Атырау обл., Индер ауд.)
Мўндаєы Қостан «ќос тік, їй сал» маєынасын береді.
36. -шаң, -шең
Есім негізден туынды сын есім жасайтын ґнімсіз жўрнаќ (бойшаң,
сөзшең, тершең т.б.). Кейбір єалымдар -шаң, -шең ќосымшасын
ќытай тіліндегі чан «мастер» сґзінен шыєарады: сөзшең «сґзге шебер» т. б.
Топонимжасамда фонетикалыќ ґзгеріске тїскен -таң (< -шаң) форманты арќылы жасалєан бір єана їлгі кездеседі.
АќсорТАҢ
(тоєай. Жамбыл обл., Сарысу ауд.)
Мўндаєы сор-таң сыѕары сор-шаң тўлєасынан шыєатыны байќалады.
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37. -сын, -сін
Бўл ќосымша əрі зат есім, əрі етістік жасауєа ќабілетті. Атап айтќанда
етістік негізден туынды зат есімдер (күресін, ықтасын, борасын т.б.)
жəне жалќы есімдер (Тұрсын, Тоқтасын, Ұлбосын т.б.) ќалыптастырады.
Ал есімдерден етістік жасайтын -сын, -сін жўрнаєы «менсінбеу, кекету,
тілек білдіру» сияќты реѕкті етістіктер тудырады (адамсын, білгішсін,
дамысын, көбейсін т.б.).
Топонимжасамда осы екі маєына бірдей жер-су аттарын жасауєа
ќатыса алады. М.: Биіктесін «биіктеу жер, (ыќтасын сґзімен типтес),
Ұлғайсын «дамысын, кеѕейе тїссін» деген тілек мəнді атау.
БиіктеСІН
(е.м. Аќмола обл., Зеренді ауд.)
ЎлєайСЫН (е.м. Аќтґбе обл., Əйтеке би ауд.)
38. -лас, -лес, -дас, -дес, -тас, -тес
Ґзі ќўранды (-ла+с), ґзі омоним болып келетін -лас, -лес бірде сын
есім, бірде етістік тудырады. Олардыѕ есім, не етістікке тəн екендігін
сґйлем ішіндегі маєынасына ќарай ажыратамыз. М.: Сырлас адам (сын
есім); мен сырластым (етістік). -Лас, -лес ќосымшасы арќылы жасалєан
туынды сын есімдер адамныѕ туыстыќ, мінездік, мекендік байланыстарын білдіреді: аталас, қарындас, пікірлес, ақылдас, ауылдас, жерлес т.б.
Ал туынды етістік жасалєанда, кґбінесе ортаќтасу əрекетін білдіреді:
бірлес, достас, кезектес, мұңдас.
Топонимжасамда -лас, -лес формантыныѕ омонимдік ќасиеті
саќталады. Мəселен, Төбелес «ќатар тўрєан (кґршілес) тґбелер»
мəніндегі заттанєан сын есім жəне Бірлес «бірігіѕдер, ўйымдасыѕдар»
мəніндегі етістік атаулар жасала береді.
БірЛЕС (е.м. Жамбыл обл., Тўрар Рысќўлов ауд.)
ТґбеЛЕС (е.м. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
39. -гер, -кер
Бўл ќосымша əуел баста араб, парсы тілдерінен енгендіктен,
тіліміздегі їндестік заѕына баєынбайды: балгер, жұмыскер т.б.
Негізінен кəсіп иесін білдіретін -шы, -ші ќосымшасымен мəндес
-гер, -кер жўрнаєын қар (ќолдыѕ ќары) сґзінен шыєаратын пікірлер де
кездеседі, ґйткені «ќол, ќар адамныѕ іс істейтін негізгі мїшесі»: суреткер, саяткер, сайыскер т.б. [1; 221-222].
-кер форманты сын есім жасауєа да ќабілетті (айлакер, дəулескер,
мініскер т.б.) жəне терминжасамєа белсене араласуда (кəсіпкер,
қылмыскер, бапкер, саясаткер т.б.).
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Топонимжасамда адамныѕ кəсібіне байланысты немесе дерексіз
ўєымды елді мекен атауларын єана жасайды. Табиєи нысанныѕ ерекше
бір белгісін білдіруге ќабілетсіз болып келеді.
ЖўмысКЕР (е.м. Павлодар обл., Май ауд.)
ТалапКЕР
(ќыстау. Павлодар обл., Железин ауд.)
40. -ынды, -інді
Етістік негізден туынды зат есім жасайтын бўл ќўранды жўрнаќ
(-ын+ды) «іс-əрекеттіѕ нəтижесінде пайда болєан зат атауын» жасайды:
жу-ынды, шай-ынды, үг-інді, еріт-інді т.б.
Терминжасамда белсенділік танытып жїрген -ынды, -інді
(қорытынды, көбейтінді, үйінді) форманты топонимжасамєа да ќатыса
алады.
СоєЫНДЫ
(е.м.Жамбыл обл., Ќордай ауд.)
ШоќЫНДЫ
(кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
41. -қал, -кел
Зат есімніѕ тїрлі реѕкін білдіретін ќосымшалар тобына жататын -қал,
-кел жўрнаєы затќа кішірейту мəнін їстейді: шат-шатқал, өт-өткел.
А.Ысќаќов -қал, -кел ґлі формант деп есептейді [90; 159].
Топонимжасамда «табиєи нысанныѕ шаєын тўлєасын» атап кґрсетеді.
ЌараґтКЕЛ
(жўрт. Аќмола обл., Астана ќ.ə.)
ШатҚАЛ
(айрыќ. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
ШаѕҚАЛ
(тау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
42. -ып- іп, -п
-ып, -іп, -п ќосымшасы арќылы жасалєан кґсемшелер топонимжасамєа даяр кїйінде еніп, етістік мəнді атаулар ќалыптастырады.
АйдаПкел
(ќыстау. ШЌО, Абай ауд.)
АлыПќаш
(кґл. СЌО, Мамлют ауд.)
43. -ғыр, -гір
Етістік негізден сын атауларын жасайтын ґнімсіз ќосымша -ғыр, -гір
«бір нəрсеніѕ əлдебір іс-əрекетке бейімділігін, ќабілетін» білдіреді: алғыр, ұш-қыр, өт-кір т.б. Екінші жаєынан алєанда, ќарєыс мəнді сґздер
туєызады (жамандатқыр).
Топонимжасамда сирек болса да кездеседі.
ЌалҒЫРкґл
(кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
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44. -ғақ, -гек
Етістіктен туынды сын есім жасайтын -ғақ, -гек жўрнаєы «əлденеге
бейімділік» сапасын білдіреді: сыңғақ, оңғақ, қатқақ т.б.
Топонимжасамда осы мəнде ќолданылады.
ЌўрҒАҚ Ќайыѕды (ґзен. ШЌО, Кїршім ауд.)
45. -тай, -тей
Моѕєол тілінен енген жер-су аттарында кездесетін туынды сын
есім жўрнаєы. Ќазаќ тілініѕ -лы, -лі, -ды, -ді туынды сын есім жўрнаєымен
мəндес. Кейбір єалымдардыѕ тай «тау» маєыналы сґз деген пікірлері
негізсіз.
АлтТАЙ>АлТАЙ (таулы ќырат. ШЌО)
ЌандыєаТАЙ (тау. ШЌО)
ТарбаєаТАЙ (тау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
ШындыєаТАЙ (тау. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
ШыѕєысТАЙ (е.м. ШЌО, Катонќараєай ауд.)
Мўндаєы Алтай - Алтынды, Ќандыєатай - Бўланды, Тарбаєатай - Суырлы, Шындыєатай - Аќќоянды, Шыѕєыстай (<Шəѕгіштай) - «шəѕгіш
ґсімдігі мол ґсетін жер» мəндерін беретіні меніѕ жəне басќа єалымдардыѕ
тарапынан талай рет айтылєан.
5.3 Изафеттік құрылымдағы атаулар
«Тїрік изафеті» деп аталып жїрген ќўрылым (ілік септігі + тəуелдік
жалғауы) сґзжасам саласында жаѕа сґз тудырушы ќўрылым ретінде
ќаралады: темір қасық, дала қосы, оқушының дəптері т.б. Олардыѕ
ќўрамындаєы сґздердіѕ маєыналары арќылы жаѕа сґзжасамдыќ маєына
туатыны аныќ байќалады.
Сґзжасамда изафетті аналитика-семантикалыќ тəсілмен жасалєан
атаулар тобына жатќызып ќарау бар. Алайда изафеттіѕ їш тїрі де
ќосымшалардыѕ кґмегімен єана матаса байланысып тўрєанын естен
шыєармаєан жґн. Аналитика-семантикалыќ тəсілге ўќсап тўрєаны
изафеттіѕ бірінші тїрі (алма ағаш) болса, оныѕ ґзі нґлдік формада
тўрєаны аныќ (алма+ның ағаш+ы).
Топонимжасамда изафеттіѕ їш тїрі арќылы жасалєан жер-су аттары
бар жəне оларды біз синтетика-семантикалық тəсілмен жасалєан деп
танимыз. М: Адайкөл, Ескене бұлағы, Қазыбектің Қарасуы.
1) Изафеттің бірінші түрі арқылы жасалған туынды топонимдер (0)
Жалпы алєанда тїрік изафеті меншіктік маєынаны білдіру маќсатында
пайда болєаны айќын. Изафеттіѕ ќосымшасы тїсіріліп, нґлдік
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тўлєада ќолданылатын бірінші тїрі де меншіктік ќатынасты білдіреді
(Айманбұлақ, Бөкенсор, Қамбабаадыр т.б.).
Бірінші изафет, сґз жоќ, їшінші, екінші изафеттерден ќосымшаларын
тїсіріп, ыќшамдап ќолданудан пайда болєан. М.: Абайдың ауылы >Абай
ауылы > Абайауыл.
Нґлдік тўлєадаєы изафеттіѕ біріккен атаулардан тїбегейлі
айырмашылыєы бар. Біріккен атаулардыѕ сыѕарлары ґз маєыналарын
жоєалтып, біртўтас сґзге айналып кетеді де атрибуттыќ ќатынаста болады: тасбақа, кемпірқосақ, түйетабан т.б. Ал изафетте алєашќы
(баєыныѕќы сыѕары) міндетті тїрде меншік иесін кґрсетіп тўрады
жəне ґзара синтаксистік байланыста болады: Арыстансаз, Бабайтас
т.б.
Топонимжасамда изафеттік ќўрылымды атаулардыѕ бірінші сыѕары
кґбінесе, антропоним, этноним болып келеді, ґйткені меншік иесі адам
немесе этностан тўратыны белгілі.
Абайауыл
(ќоныс. СЌО, Маєжан Жўмабаев ауд.)
Адайкґл
(кґл. Ќостанай обл., Ќамысты ауд.)
Айманбўлаќ
(ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Аќанбараќ
(е.м. СЌО, Шал аќын ауд.)
Албайжартас
(ќоныс. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Алтайкґл
(кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Алтайтау
(тґбе. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Арыстансаз
(кґл. Ќостанай обл., Денисовка ауд.)
Ахметќора
(жайлау. Павлодар обл., Май ауд.)
Əділшоќы
(тау. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Бабайтас
(ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Бабыќбўрлыќ
(ґзен. СЌО, Айыртау ауд.)
Базаршолан
(е.м. БЌО, Аќќайыѕ ауд.)
Байєаш Ќайраѕкґл (кґл. СЌО, Ўзынкґл ауд.)
Баймаєамбеткґл (кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Балтасап
(кґл. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Батайбўлаќ
(ќыстау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
Бейсембайжол
(тау. Павлодар обл., Май ауд.)
Бейсенќўдыќ
(ќўдыќ. Павлодар обл., Павлодар ќ.ə.)
Беріштам
(ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
Бижансор
(ќоныс. Павлодар обл., Екібастўз ауд.)
Бозбайќоныс
(ќоныс. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Боќай Ќарашілік (е.м. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
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Боштайбет
Бґкейкґл
Бґкейтау
Бґкенсор
Бўланбайкґл
Біржанкґл
Елемесќамыс
Есілтал
Жібексор
Иманжал
Исламтоєан
Ќалаужекен
Ќалыниязќолќа
Ќамбабаадыр
Ќапандїм
Ќожанќорыќ
Ќосайшаєыл
Ќўрманшат
Маќсўтжыра
Мўќышќарасу
Наурызбайшўбар
Саќаушеген
Сəлімшошаќ
Тайшабаза
Таѕатўзынкґл
Тілемісќоѕыр
Уаќбаймола
Їйсінсор

(мола. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
(кґл. Аќтґбе обл., Ырєыз ауд.)
(тау. ОЌО, Тїлкібас ауд.)
(кґл. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
(кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
(кґл. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
(ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
(орман. СЌО, Есіл ауд.)
(кґл. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
(тґбелер. СЌО, Айыртау ауд.)
(ќоныс. СЌО, Есіл ауд.)
(ќыстау. Павлодар обл., Май ауд.)
(тоєай. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
(тау.Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
(тоєай. СЌО, Жамбыл ауд,)
(ќоныс.Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
(тоєай. ШЌО, Їржар ауд.)
(тау. Жамбыл обл., Мойынќўм ауд.)
(жайлау. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
(ґзен. Ќараєанды обл., Нўра ауд.)
(ќўдыќ. Ќараєанды обл., Ўлытау ауд.)
(ферма. Павлодар обл., Баянауыл ауд.)
(ќыстау. Атырау обл., Индер ауд.)
(ќыстау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
(кґл. СЌО, Жамбыл ауд.)
(ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
(ќоныс. Павлодар обл., Май ауд.)
(кґл. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)

2) Изафеттің екінші түрі арқылы жасалған туынды топонимдер
(0 + ы,і)
Мўнда изафетке ќатысушы бірінші сґз нґлдік тўлєада тўрады да,
екінші сыѕары тəуелдік жалєауда тўрады: орман шыршасы, елбасы
т.б. Екінші изафет əсіресе жалќы есімдер жасауєа ќабілетті болып
келеді. Себебі: «Географиялыќ атаулар мен мекеме, ўйым, кґше аттарын айтќанда ілік септіктіѕ кґрсеткіші жасырын келеді. Иелікменшіктілік мəні кґмескіленіп, екі сґз (Каспий теңізі) бір маєыналы
атауєа айналып, сґйлемніѕ бір-аќ мїшесі, бір-аќ сыѕары болып кетеді
[3; 622].
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Топонимжасамда екі сґзден тўратын тїрі де (Жібек жолы), бірнеше
сґзден тўратын кїрделі тїрі де (Үлкен Борсық құмы) ќолданыла береді
жəне компоненттері бґлек жазылады.
Аќмола кґлі
(кґл. Ќостанай обл., Наурызым ауд.)
Алтын жалы
(е.м. ОЌО, Арыс ауд.)
Асмантай –Матай соры
(сор. Аќтґбе обл., Байєанин ауд.)
Байшолаќ бекеті
(айрыќ. Павлодар обл., Май ауд.)
Баќсай тармаєы
(ґзен. Атырау обл., Махамбет ауд.)
Балапан жалы
(тау. ШЌО, Бесќараєай ауд.)
Балыќты жайылма тоєайы
(сор. БЌО, Казталовка ауд.)
Батпайсаєыр ќўмы
(ќўм. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Белгібай кардоны
(ќоныс. Павлодар обл., Аќќу ауд.)
Бозанай ќўмы
(ќўм. Атырау обл., Ќўрманєазы ауд.)
Есен ќазаќ тоєайы
(тоєай. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Ескене бўлаєы
(е.м. ШЌО, Аягґз ауд.)
Жар кемері
(тау. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Жоѕєар Алатауы
(тау жотасы. Алматы обл.)
Жоѕєар Ќаќпасы
(тау. Алматы обл.)
Жўмаќ тау
(тау. ШЌО, Абай ауд.)
Жібек жолы
(тарихи жол аты, ЌР)
Каспий теѕізі
(теѕіз. Ќазаќстанныѕ батысы)
Каспий маѕы
(ойпат. БЌО)
Кґлдер жырасайы
(ќоныс. СЌО, Есіл ауд.)
Кїріш даласы
(айрыќ. Алматы обл., Ќаратал ауд.)
Кішкенекґл батпаєы
(ќоныс. СЌО, Есіл ауд.)
Ќошќарбасы
(ќўм. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќу тауы
(тау. Ќараєанды обл., Ќарќаралы ауд.)
Ќўланбасы
(е.м. Алматы обл., Балќаш ауд.)
Ќўржем орманы
(ќоныс. Павлодар обл., Ертіс ауд.)
Ќырєыз жотасы
(тау. Жамбыл обл., Мерке ауд.)
Ќырєыз Шоќќайыѕы
(ќоныс. СЌО, Ќызылжар ауд.)
Манас тауы
(тау. ШЌО, Тарбаєатай ауд.)
Мўзбел жалы
(жал. Маѕєыстау обл., Ќараќия ауд.)
Мўрын каналы
(канал. БЌО, Жаѕаќала ауд.)
Сайрам шыѕы
(тау. ОЌО, Тґле би ауд.)
Салыќ тауы
(тау. ШЌО, Зайсан ауд.)
Солтїстік Жаркемері їстірті (їстірт. Маѕєыстау обл., Бейнеу ауд.)
Солтїстік Сарыбўлаќ тауы
(тау. Ќараєанды обл., Шет ауд.)
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Сырдаќ кґлі
(кґл. Ќостанай обл., Ќарабалыќ ауд.)
Тауарасы
(айрыќ. Алматы обл., Кґксу ауд.)
Таужолы
(е.м. Алматы обл., Ќарасай ауд.)
Торєай ылдиы
(аймаќ. Ќостанай обл.)
Їлкен Борсыќ ќўмы
(ќўм. Аќтґбе обл., Шалќар ауд.)
Їлкенсор тоєайы
(тоєай. Маѕєыстау обл., Маѕєыстау ауд.)
Шежін жайылма тоєайы
(тоєай. БЌО, Тасќала ауд.)
Хан тоєайы
(орман. БЌО, Жайыќ-Шаєан ґзендері)
Ескерту: Изафеттіѕ екінші тїрі арќылы жасалєан атаулар їлгісінде
табиєи ќалыптасќан атауларєа (Балапан жалы, Бозанай құмы) ќоса, ресми, орыс тілінен аударылєан, картада тўрєанымен халыќ ќолданбайтын
топонимдер де кездеседі (Көлдер жырасайы, Солтүстік Жаркемері
үстірті т.б.).
Солтїстік Ќазаќстан облысындаєы Қырғыз Шоққайыңы тўлєасындаєы
атау ќазаќты «киргиз» деп атаєан патшалыќ Ресей дəуірінен ќалєан
ќалдыќ екенінде кїмəн жоќ. Оны ќазіргі зерттеушілердіѕ тікелей аударып, Қырғыз Шоққайыңы деп ќаєазєа тїсіруі сауатсыздыќтыѕ белгісі.
Дўрысы: Қазақ Шоққайыңы болса керек еді.
3) Изафеттің үшінші түрі арқылы жасалған туынды топонимдер
(ілік септігінің жалғауы + тəуелдік жалғауының II жағы)
Екі сыѕарыныѕ ќосымшалары тїсірілмей ќолданылатын изафеттіѕ
бўл толыќ тїрі меншіктік, иелік маєынаны аныќ, айќын білдіреді. М:
Менің қарындасым, бидайдың ұны, үйдің есігі т.б.
Топонимжасамда изафеттіѕ ќалєан екі тїріндей белсенді емес, біраќ
«белгілі бір геонысанныѕ кімге, неге тиесілі екенін наќты кґрсететін»
атаулар тудыра алады.
Алаќайдыѕ Аќтаќыры
(тоєай. Ќызылорда обл., Ќармаќшы ауд.)
Алтынайдыѕ жырасы
(бўлаќ. Павлодар обл., Екібастўз ќ.ə.)
Бекбайдыѕ Аќбалшыєы
(ќоныс. Павлодар обл., Аќтоєай ауд.)
Жанаттыѕ Ќарасуы
(кґл. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Кґшердіѕ бґгені
(бґген. Ќостанай обл., Меѕдіќара ауд.)
Кішіенемніѕ ќыстауы
(ќыстау. БЌО, Сырым ауд.)
Ќазаќтыѕ ќисыќ орманы (орман. СЌО, Шал аќын ауд.)
Ќыздыѕ Ќарасуы
(ґзен. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Ќырєыздыѕ жерлері
(ќоныс. СЌО, Жамбыл ауд.)
Саќтыѕ ќорасы
(ќоныс. СЌО, Уəлиханов ауд.)
Сиырсалєанныѕ ќўмы
(ќўм. БЌО)
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Мўнда да тура аударма (Казахский лес - Қазақтың қисық орманы;
Киргизская земля – Қырғыздың жерлері) орын алып, картаєа белгіленіп
кеткен. Бўрынєы «киргиз» атауыныѕ сол ќалпында ќалуы ґкінішті-аќ.
Ќорыта келгенде, синтетика-семантикалыќ тəсілмен жасалєан топонимдер топонимжасамда аналитика-семантикалыќ тəсілмен жасалєан топонимдердей белсенді болмаса да, кґркем де айќын атаулар туєызатынын
кґреміз. Олар ґзіндік жїйе жасайтын тарихи ќалыптасќан їлгілер болып
табылады.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Тіліміздегі топонимдердіѕ барлыќ сґзжасамдыќ їлгілерін аныќтап
шыєуымыздыѕ себебі екі тїрлі ќажеттіліктен туындады: біріншісі –
ќазаќ топожїйесініѕ топонимжасамдыќ типтерін толыќ ќамтып кґрсету;
екіншісі – кґрсетілген топомодельдерге сїйене отырып, ќажетті жерлерге тыѕнан атаулар жасау. Жазылєан єылыми жўмыс атын ауыстыруды
ќажет ететін нысанєа жаѕа атау берерде басшылыќќа алынатын негізгі
еѕбек болып табылады. Зерттеу жўмысы, ґз кезегінде ґзекті мəселені
кґрсетіп ќана ќоймайды, оныѕ дўрыс шешілуін ќамтамасыз ету їшін,
ќолдануєа даяр їлгілерді жасап шыєарады. Ал атын ауыстыруды ќажет
ететін табиєи, жасанды нысандар Ќазаќстан жерінде жетіп артылады.
Атап айтќанда:
1. Əртїрлі экстралингвистикалыќ əсерлердіѕ нəтижесінде топжїйемізге еніп кеткен кірме топонимдердіѕ саны əлі де ќомаќты.
2. Кеѕестік идеологияны насихаттау маќсатында ќойылєан, алайда ґзі
таѕбалайтын нысанєа сəйкес келмейтін «саясаттанєан атаулар» тобы бар.
3. Кірме атауларды ауыстыру барысында жер бедерініѕ ерекше бір
белгісін уəжділікке алмай, əсіреќызыл, эмоциялы, жалпы маєыналы
сґздерден жасалып, ќолданысќа еніп кеткен жер-су аттары да жоќ емес.
4. Əкімшілікте ќызмет еткен немесе кəсіпкерлікпен айналысќан
ќалталы азаматтардыѕ ґз ата-бабасыныѕ атын дəріптеу їшін, ел топонимиясына енгізіп жіберген «мансапќор» антротопонимдер тобы бар екені
шындыќ.
Аталєан тґрт топќа жататын жер-су аттары тїгелдей жаѕалауды
талап етеді. Оныѕ ґзі таза ўлттыќ топожїйе ќўру маќсатынан туындап
отырєаны аныќ.
Келтірілген їлгілер бойынша атауларды ауыстыруда, жаѕєыртуда
табиєи нысанныѕ ерекше бір белгісін аныќтап алу міндеті ќойылады.
Уəжділіктіѕ болуы топонимніѕ жай єана таѕба емес, кəдімгі атау-сґзге
теѕ екенін айєаќтайды. Атаудыѕ уəжділігін аныќтау їшін, табиєи нысанды кґзбен кґріп, арнайы зерттеу жїргізу ќажет. Онсыз жер-су аты нысаннан алшаќтап, ґз маєынасын жояды, ґміршеѕ болмайды.
Топонимжасам барысында атаудыѕ этимологиясы міндетті тїрде
ескерілуі керек. Атау жасауєа ќатысатын əр тїбір сґздіѕ, əр форманттыѕ
маєынасын айќындап алмайынша, жаѕа атау жасауєа ќатыстыруєа болмайды. Топонимжасамєа ќатысатын бір компонент мəн-маєынасыз болса, онда атау да маєынасын жоєалтады.
Ќазаќ жерініѕ топонимиясы ґткен єасырларда əртїрлі саясаттыѕ
кеселінен ґзгеріске тїсіп, шўбарланєаны аныќ. Ендігі кезекте ўлттыќ
топожїйемізді толыќ ќалпына келтіру їшін де саясатќа сїйенуге тура
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келеді. Бўл мəселе мемлекеттік Тіл саясаты аясында тїбегейлі шешімін
табуєа тиіс.
Топонимжасамныѕ негізгі маќсатыныѕ бірі – тарихи топонимдерді
саќтап ќалу. Əр атауда сол халыќтыѕ дїниетанымы, ўлттыќ ґзіндік
бейнесі кумулятивті тїрде жинаќталатыны дəлелденген. Байырєы
атаулардыѕ ќўндылыєы да сонда, оларды ќандай атаќты адамныѕ атына,
ќандай əдемі сґзге айырбастауєа болмайды.
Топонимжасамныѕ географиялыќ принципі екі тїрлі маќсатты
кґздейді: 1) Жаѕа атау берілмес бўрын, табиєи нысанныѕ географиялыќ
жаєдайы, жер бедері əбден зерттелуі тиіс. Ол, ґз кезегінде, тіл біліміндегі
«атау затќа ќарай беріледі» деген принциппен їндесіп жатады. 2)
Ќазаќстанныѕ табиєи аймаќтарына сəйкес келетін географиялыќ терминдер болатынын ескеріп отырмаса болмайды. Мəселен, далалы аймаќќа
тəн географиялыќ термин таулы аймаќќа тəн топонимніѕ ќўрамына кіре
алмайды.
Сґзжасам лексикамыздаєы барлыќ сґздерді ќамтитындыќтан, жалќы
есімдердіѕ жасалуын да ќамтамасыз етеді. Сондыќтан, біз, жер-су
аттарыныѕ жасалуын «топонимжасам» деп бґлек атап, сґзжасам аясында ќарастырдыќ. Ќазаќ тіліндегі туынды топонимдерді лексикасемантикалыќ, аналитика-семантикалыќ, синтетика-семантикалыќ типтерге бґліп, оларєа тəн жеке-жеке їлгілерді барынша толыќ ќамтып
кґрсетуге тырыстыќ.
Лексика-семантикалыќ тəсілмен жасалатын сґз де, атау да ќазаќ
тілінде аз топќа жататыны мəлім. Біздіѕ зерттеуімізде 442 онимденген
тїбір сґз талданды. Ол топонимдер 18 їлгі бойынша топтастырылып
берілген. Топонимжасамда ґнімсіз тəсіл болєанмен, конверсиялыќ жолмен жасалєан тїбір топонимдер тілімізде алєаш пайда болып, кейінгі
кїрделі атаулардыѕ жасалуына ўйытќы болєан деп есептеледі.
Топонимтанушы-єалымдардыѕ барлыєы дерлік тїркі топонимиясында аналитика-семантикалыќ тəсілмен жасалатын жер-су аттарыныѕ
мол кездесетінін ескеріп, негізгі топонимжасам типіне жатќызады.
Аналитика-семантикалыќ тəсілмен жасалєан атаулар ішінде біріккен
топонимдердіѕ їлес салмаєы басым болып келеді. Біріккен атауєа
ќатысушы себепші маєыналар жаѕа, туынды атаудыѕ уəжі болып табылады да, жаѕа маєынаны, кейде екіншілік маєына, кейде сґзжасамдыќ
маєына деп атайды. Ал топонимжасамдаєы екіншілік маєына (жаѕа сґз)
туынды топонимніѕ ґзі болып табылады.
Тґртінші тарауда аналитика-семантикалыќ тəсілмен жасалєан 4174
біріккен, тіркескен атаулар 692 їлгі бойынша топтастырылєан.
Ќазаќ тілініѕ сґзжасамында синтетика-семантикалыќ тəсіл еѕ ґнімді
тəсіл деп танылады. Алайда ќазаќ тілі топонимжасамында синтетикалыќ
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тəсіл жалпы сґзжасамдаєыдай ґнімді емес. Біздіѕ єылыми жўмысымызда
аналитика-семантикалыќ жолмен жасалєан атаулардан кейін ќосымшалы
атаулар келеді: 1197 топоним 47 їлгі бойынша топтастырылды. Бўл
їлгілер топожїйеміздегі барлыќ ќосымшалы атауларды аныќтап ќана
ќоймайды, келешекте жаѕа атаулар жасауєа да жол ашады.
Ќорыта келгенде, сґзжасамныѕ негізгі їш тəсілі арќылы жасалєан
5813 топоним 757 їлгі бойынша топтастырылып берілді. Бўлардан тыс
назарєа ілінбей ќалєан їлгілер, жер-су аттары болуы мїмкін, біраќ олар
кґп емес жəне ќазаќ топонимжасамындаєы басты-басты типтер мен
їлгілер тїгел ќамтылды деп ойлаймыз.
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