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«Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, шын мәніндегі
мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілгенде, біз елімізді ҚАЗАҚ
МЕМЛЕКЕТІ деп атайтын боламыз»
Ұлт Көшбасшысы Н.Назарбаев
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Қыздархан РЫСБЕРГЕН,
А. Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институты ономастика
бөлімінің меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор

ОНОМАСТИКАЛЫҚ АТАУЛАРЫМЫЗДЫ ЛАТЫН
ӘЛІПБИІНДЕ ЖАЗУДЫ КҮРДЕЛЕНДІРМЕЙІК
Ономастикалық атаулар, оның ішінде еліміздің жер-су
атаулары, аты-жөндеріміз – ұлттық-тілдік және мемле
кеттік бірегейлігімізді айқындайтын басты факторлардың
бірі. Тәуелсіздік алған жылдардан бері ономастикалық
атаулардың мазмұнын ұлттандыруға бағытталған қы
руар іс-шаралар атқарылғандығы белгілі. Енді латын әліп
биі енгізілген сәттен бастап мыңдаған, жүз мыңдаған
ономастикалық атауларымыз кең халықаралық, әлемдік
ақпараттық кеңістіктегі айналымға енгелі отыр.
Осы орайда еліміздің жер-су атауларын латын әліпбиінде
таңбалау, сондай-ақ, шеттілдік географиялық атауларды қазақ
тілінің жаңа әліпбиінде жазу және төл антропонимдік жүйемізбен
қатар, шеттілдік есімдерді таңбалау мәселесі өзекті болмақ.
Өз атауларымыз бен өзге атауларды жаңа әліпбиде таң
балаудағы басты критерий – ол кез келген атаудың танымал
дылығын, яғни бірегейлігін (идентичность) жоғалтпауы, ережеге сай болуы шарт.
Атауларды таңбалаудың нақты ғылыми принциптерін жасау,
арнайы лингвистикалық нормалар мен заңдылықтардың тетігін
анықтау ісі, топонимдік атаулардың, Қазақстан Республикасы
азаматтарының аты-жөндерінің дұрыс жазылған нұсқаларына де22

ONOMASTIKA

ген мемлекеттік басқару органдары мен ұйымдарының, халықа
ралық ақпарат құралдарының т.б. практикалық сұранысының
жоғары болуымен байланысты. Бұл мәселеге орай Біріккен
Ұлттар Ұйымының құжаттарында «халықаралық стандарттауға
тек қатаң ұлттық стандарт бағдарламалары арқылы қол жеткізуге
болатындығы» жөнінде баса ескертілген.
Ономастикалық атаулардың емле ережесі 2018 жылы 6 жел
тоқсанда ҚР Үкіметі мақұлдаған «Жаңа әліпби негізіндегі қа
зақ тілі емлесінің ережелерінің» бұрыннан келе жатқан және
жаңадан енген басты базалық, емлелік принциптеріне сүйенеді.
Алайда қазақ тілінің латын графикасына көшуіне байланыс
ты транслитерациялауда тек жалқы есімдерге тән бірқатар
өзіндік өзгешеліктер бар. Яғни кейбір тұстары, әсіресе, шеттілдік
атауларға қатысты жалпы ережелік қағидаттарға бағынбайды.
Сондықтан кісі аттарына, еліміздің географиялық атауларына,
шеттілдік атауларға арнайы ережелер жасалуы тиіс.
Қазақстан тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан бері қазақ
халқының есімдер, фамилия жасау жүйесі ұлттық үрдіске бет
бұрды. Ұлты қазақ азаматтардың есім-фамилиялары қазақ
тілінде, ұлттық дәстүрге сай жазыла бастады. Оған ҚР тұңғыш
Президентінің «Ұлты қазақ азаматтардың тегі мен әкесінің
атын жазуға байланысты мәселелерді шешу тәртібі туралы»
1996 жылғы 2 ақпандағы Жарлығы мұрындық болды. Алайда
республикадағы құжаттаушы орындар көптеген қиындықтарға
тап болып, азаматтарымыздың аты-жөндері туу туралы
куәлік, жеке куәліктерде кейбір жағдайларда бұрмаланып жазылып келеді. Әсіресе орыс тілінде транслитерацияланған есімфамилияларда көптеген қателер кездеседі. Оның басты себебі
- екі әліпбилік жүйенің алшақтылығында жатыр, яғни қазақ
есімдеріндегі төл дыбыстар орыс тілінде жоқ болғандықтан,
қазақ жазуын, кісі есімдері мен тектерін адекватты түрде
толық жеткізе алмайды. Мәселен, Әбдімәлік есіміндегі төрт
бірдей төл әріп орыс тілінде Абдималик деп сәйкес әріптер
болмағандықтан жазылуы, айтылуы дәлме-дәл берілмей келеді.
Ал латын графикасына көшкеннен кейін осы сынды қателерден
арылатын боламыз.
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Ономастикалық ережелер жасауға жауапты маман ретінде
бізді алаңдататын бір жайтқа назар аударғымыз келген еді.
Жаңа ереже мақұлданды, оның кейбір тұстарын тілші мамандар талқылап, пысықтауда. Ереже баптары бойынша лингвис
тер негізінен ортақ шешімге келгенімен, бірқатар мамандар
тарапынан келісе алмай отырған біршама тұстары бар, әсіресе,
«и» мен «у»-дың жазылуына қатысты. Бұл кісі есімдерін,
тек атауларын, географиялық атауларды жазуға тікелей қа
тысы бар. Баспасөз беттерінде, әлеуметтік желіде, ғылыми
басқосуларда бұл жөнінде екіұдайы пікір айтылып келеді. Жаңа
емле ережелерінде айтылудағы уі (й), iı (ý) дыбыс тіркестері
сөздің барлық буынында «ı» әрпімен жазылады: ıgilik, ıman т.б.
делінген.
Фонетист ғалымдар мен қатар грамматология, морфология,
сөзжасаммен айналысып келе жатқан ғалымдардың пікірін
қысқаша тұжырымдасақ. Емле ережесін жасаушылардың байламды көзқарасы жаңа ереже оқуға, жазуға қолайлы, тілді
үйренуге жеңіл болуы керек, яғни морфологияға немесе таза
фонетикаға сүйеніп, сөзді ұзартып, емле ережесін күрделендіре
берудің қажеті жоқ дегенге саяды. Ал келесі топ ғалымдары
тіліміздің жазуын айтылым табиғатына сай, яғни сөз қалай айтылса, солай жазылуы керек деген ұстанымда. Басты уәждері
- қазақ сөзі орыс жазуының ықпалынан шыға алмай, санада
мықтап орныққан, яғни жазу өз табиғатына оралуы тиіс. Бұл
ұстаным бойынша киім-кийім [kıyim], су- сұу [suw], ине -ийне
[ıyne] деп айтылым бойынша жазылады. Сондай-ақ, «ю» әрпі
йұу, йүу тіркестерінің таңбасы болады және былай жазылады:
аю/айұу-aıuý, ою/ойұу–oıuý, үю/үйүу-úıúý, түю-түйүу-túıúý.
Бұл жазуды тілші мамандар өзара шартты түрде «таратып
жазу» деп те айтып жүр.
Таразы басындағы екі жақтың да уәждері салмақты, өзіндік
ғылыми негіз-дәйектері бар.
Сонда айтылуы бойынша тіліміздің төл табиғатын сақтап,
таратып жазу дұрыс па, жоқ оқу, жазу, қабылдау, үйрену
процесін жеңілдететін, уақытты үнемдейтін ықшамдалған
орфографиялық жазу дұрыс па? Бұл сауалға бірден кесімді жауап
24
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айту қиын. Жауабын ертеңгі күні әліпби мен ереже іс жүзінде
ресми енгізілгеннен кейін ала жатармыз.
Кирил жазуы санада орныққандықтан, кейбір лингвистер
таратып жазуды «күштеп» енгізіп, үйретуге де болатындығын
алға тартады. Яғни айтылу бойынша жазу дағдысы қалып
тасады. Біріншіден, кез келген тілдегі табиғи дыбыстарды,
олардың түрлі реңктері мен сазын идеалды түрде графикамен жеткізетін мінсіз әліпби кемде кем, жоқ деуге де болады.
Екі адам бір табиғи дыбысты бірдей айнытпай айта алмауы да
мүмкін. Сондықтан тілде орфография «жазу емлесі», нормалау «стандарттау» мен орфоэпияда «айтылу нормалары»
деген категориялары бар.
Беделді отандық және шетелдік мамандардың пікірінше, жазу
«таза орфографиялық» та, «таза фонетикалық» та болмауы керек, яғни тек айтылым бойынша ауыздан шыққан сөз айнытпай
жазылса, ол қарапайым фонетизмді (наивный фонетизм) ұстану
болып шығады. Дыбыстарды айтылуы бойынша фонемалар таң
балайды, мысалы, итмұрын сөзі - йітмұрұн. Бұл жерде буын
қуалау, яғни дауыссыз /дауысты принципіне сүйенеді. Сонда таратып жазу алгоритімі бойынша қалай айтылады – солай жазылады. Орфоэпиялық жазуды қуаласақ, онда орфографияға орын
жоқ болады, яғни емленің қажеті не? Осы жайтқа байланысты
қазақ тіл білімінің алғашқы теоретиктерінің бірі Елдос Омаров
былай дейді: «Қазақша жазудың жолы дыбыс жүйесінше дейміз.
Бірақ таза дыбыс жүйесінше болып шығатын емле ешбір тілде де
болған емес. Ондай емленің болуы мүмкін де емес. Біз өз елімізді
дыбыс жүйесінше дегенде, оны басқа тілдердің емлесімен салыс
тырып, басқа емлелерге қарағанда дыбыс жүйесінің жолына
анағұрлым жуық болған соң, сонымен ғана дыбыс жүйесінше
дейміз... Емле дегеннің өзі жазудың ережесі деген сөз ғой. Емле
болған соң-ақ онда ереже болмай қалмайды. Жазу таза дыбыс
жүйесінше болса, онда іш ереже де болмақ емес. Олай болған
күнде «емле» деген сөздің өзінің де болмауы керек. Бірақ біздің
жазуымыз дәл дыбыс жүйесінше болмағанмен, дыбыс жүйесіне
жуық болған соң, біздің ережелеріміз аз болу керек» (Е.Омарұлы,
"Емле мәселесі". 1929 жыл).
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Бұл жерде де «ойға қонымды» теңгерімді ұстау қажет деген пікірдеміз. Олай дейтініміз латын әліпбиі енген сәттен
республикамыздағы мыңдаған, миллиондаған жер-су атаулары
мен қазақ аты-жөндері, есімдері корпусы да осы таратып жазуға
тәуелді болатындығынан.
2021 жылдан бастап паспорт, барлық төлқұжаттарымыз латын
графикасына көшкелі отыр, олай болса, жазып көрелік:
Мәселен, Ақлима/Ақлыйма-Aqlyıma, Ақниет/Ағнійет-Aǵniıet,
Әсима/Әсійма-Ásiıma, Қияс/Қыйас-Qyıas, Иманғали/ЫйманғалійYımanǵaliı, Иманәлі/Ыйманәлій-Yımanáliı деп айтылып, жазылады. Онда айтылуы бойынша жазу алгоритімін сақтасақ, Мөлдір–
Мөлдүр, Күміс – Күмүс, Көшкінбай – Көшкүмбай, Қонысбай
– Қонұспай болып жазылуы тиіс. Бұл жағдайда ереженің өзге баптары бұзылады.
Жалпы лексика мен жалқы есімдерге қатысты проф. Н.Уәли
дің жуырда шыққан кітабынан мына ойын келтіре кетейік:
«Ал халықаралық терминдер мен прецедентті атауларды да
қосар -ый/-ій,-ұу/-үу түрінде де жазып көрдік: криминологиа (12 әріп) – кріймійнологійа (15әріп), университеті (12
әріп) - үунійверсійтеті (15 әріп), Иури Гагарин (11әріп) –
Ыйұурій Гагарійн (15 әріп) т.б. халықаралық терминдер мен
прецеденті атауларға келгенде, оппоненттер тарапынан «біз
тек төл сөздерімізді ғана -ый/ -ій, -ұу/үу деп жазамыз» дегендей де уәж айтылды. Бұндай уәжге де тоқталу қиын болды,
өйткені мыңдаған жазарманымыз иман/ыйман, уәкіл/үуәкіл,
Уәзипа/Үуәзійпа, уәжіп/үуәжіп, Уәлихан/Үуәлійхан, Иса/
Ыйса, Исатай/Ыйсатай, Иран/Ыйран т.б. сөздер мен атауларды жазарда төл ме, төл емес пе деп «сұрыптап» отырмақ
па? Дара не қосармен жазу санаулы сөздердің ғана орфографиялануы емес, күллі Емлеміздің үштен екісін құрайтын аса
ауқымды жүйе. Оны өзгерту – өзгеріс емес, төңкеріс болар еді»
дейді (Н.Уәли. Графика. Орфография. Орфоэпия. -2018).
Ономастикалық атаулардың орфографиясы графикалық, құ
жаттық нақтылықты, тұрақталған стандартты, бірізділікті талап
етеді.
Жүз мыңдаған жер-су атауларымыз қалай жазылмақ? Мысал
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дармен көрсетейік: Көкиiрiмсай/Көкійірімсай – Kókiıirimsaı,
Көкқия/ Көкқыйа – Kókqyıa, Көкшиелi/ Көкшійелі – Kókshiıeli/
Күйерсуықой/Күйерсұуықой – Kúıersuýyqoı, Қутұрғы Суай
рығы/Құутұрғы Сұуайырығы – Quýturǵy Suýaıyryǵy, Елубайқұ
дық/Елүубайқұдық – Elúýbaıqudyq немесе Еліубайқұдық –
Eliýbaıqudyq, Итмұрынқия/ Ійітмұрынқыйа – İıitmurynqyıa,
Иірсарықайрақ/ Ійірсарықайрақ – İıirsaryqaıraq/, Қисыққұдық/
Қыйсыққұдық – Qyısyqqudyq, Қиясанирек/ Қыйасанійрек –
Қыйасанійрек т.б.
Байқағанымыздай латын графикасында таратып жазсақ, сөз
кемінде бір-екі әріпке, кейде үш әріпке дейін ұзарып отырады.
Бұл жерде айтпағымыз мәселе тіптен мәтін көлемі көбейеді деген үнемділікте де емес. Жазу, оқу қиындай түседі.
Сөзді айтылым бойынша таратып жазуды практикалық транс
крипция айқындайды. Сөздің табиғи айтылымына сәйкес фонем
дік құрамын орфоэпиялық анықтағыштар реттейді. Сондықтан
айтылым бойынша жазу принципін бүкіл жазу жүйесіне тарату
оны күрделендіре, қиындата түсері анық.
Еліміздің географиялық атаулары оқулықтардан өзге, картогра
фиялық өнімдерде, алуан түрлі сөздік, энциклопедияларда, әр
түрлі сала қызметіне қажет анықтағыш-тізімдерде, оның сыртында өзге мемлекет карталарында, анықтағыштарда көрініс
табатындығын ескеруіміз керек. Сондай-ақ еліміздің ішкі
айналымында сан түрлі ресми құжаттарда, іскери қағаздарда,
БАҚ беттерінде қолданылатын болады.
«Таратып жазылған» мыңдаған атаулар саяси, физикалық
карталардың бетін шамадан тыс графикалық таңбалардың
көптігі шимайлап, шұбалаңқыландырып жібермей ме деген
қауіп бар.
Өткен ғасырдың басында белгілі орыс лингвисі Д.Н.Ушаковтың
сөзімен айтсақ, «Тіл мен жазу – мүлдем екі бөлек құбылыс. Жазу,
қандай болғандада, табиғи дыбыстарды нақты толық дәрежеде
жеткізе алмайды. Оның мақсаты да ол емес, күнделікті қолданыста
ыңғайлы болуы. Емле – тілге кигізген киім сынды, ол шақ келуі,
шақ келмеуі де мүмкін, ол тек тілдің сыртқы мәні, ол өзгергеннен
тіл өзгермейді».
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Сондықтан, емлеміз жазуға, оқуға, оқытуға, жалпы меңгеруге
икемді, қолайлы әрі ықшам болғаны дұрыс, өйткені кез келген
орфографияның түпкі мақсаты жазуды оңтайландыру. Латынға
көшуге тартыншақтап, жүрексінген өз жұртымыз бен тілімізді
үйренгісі келетін өзге жұртты жазуымызды күрделендіріп,
қиындатып үркітіп алмау жағын ойластырған абзал.
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Әлім БІРМАҒАМБЕТОВ,
География ғылымдарының кандидаты,
профессор

ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНА МӘН БЕРІП ЖҮРМІЗ БЕ?
Дүние жүзінде сан мыңдаған, тіпті миллиондаған геогра
фиялық атаулар немесе жер-су атаулары (ғылыми тілде
топонимдер) айналыста жүреді. Олар кез-келген тілдің
сөздік қорының айтарлықтай бөлігін құрайды. Бір тілден
екінші тілге ауысып, оны ұдайы толықтырып отырады. Бұл
үрдіс барысында жергілікті тілдің ерекшеліктеріне сәйкес
түрлі өзгерістерге ұшырайды (транскрипцияланады).
Дүние жүзі картасындағы географиялық атаулар қазақ тіліндегі
айналымға негізінен орыс тіліндегі транскрипциясы арқылы
енгені белгілі. Бұл мәселеде қол жеткен табыстарымыз ауыз толтырып айтарлықтай. Сонымен бірге түрлі тарихи кезеңдерде
кеткен және қазірге дейін орын алып келе жатқан олқылықтар
мен қателіктеріміз де аз емес. Мұндай кемшіліктер көп жағдайда
географиялық атауларды қазақ тіліне транскрипциялаудың негі
зіне алынып келген орыс тілінің қағидаларына сөзсіз бас июден
туындап отырғанын байқау қиын емес.
Кеңес дәуірі кезіндегі бір кезеңде географиялық атаулар менаберрациялар орыс тілінде қабылданған нұсқасынан айнымауы
керек деген қағида ұстанғанымыз сол кездегі ұрпақтың есінде
болар. Соған орай біраз уақыт Орал-Урал, Сібір-Сибирь, КСРОСССР, Кавказ алды-Предкавказье, Кавказ сырты-Закавказье, Байкал маңы-Прибайкалье т.с.с. түрінде алынып келді.
Әрине, мұндай жалтақтаушылық әсіресе мектеп оқулықта
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рының сапасына кері әсерін тигізгенін айтпасақ та түсінікті. Бертін
келе мұндай ағаттықтар біршама жөнделгенімен географиялық
атауларды орыс тіліндегі нұсқасына қарап бейімдеп транскрипциялаудан әлі күнге дейін арыла алмай келе жатқанымыз жасырын сыр емес. Мұндай жағдай бәрінен бұрын орысша септеу
ерекшеліктерін ескермеуден туады. Оған төменде келтірілген
мысалдар дәлел бола алады.

Кеңес үкіметі жылдарында тек географиялық қана емес, сонымен бірге тарихи әдебиетке көбірек қолданыс тапқан атаудың
бірі: Балтық: Балтық теңізі, Балтық маңы елдері, Балтық
флоты, Балтық теңізшісі….. Бұл атауларды керісінше орысша
транскрипцияласақ Балтикское море, Прибалтикские страны,
Балтикский флот, Балтикский матрос болып шығар еді. Бұдан
орыс тілінің ықпалымен жалғанған қазақ тіліндегі ық жалғауы
артық екендігі көрініп тұр. Атаудың негізіне «балт» сөзі алынған.
Сондықтан жоғарыда келтірілген атаулар Балт теңізі, Балт
маңы елдері т.с.с. түрінде алынуы керек.
Сібірдің солтүстік-шығысындағы чукча халқының атына бай
ланысты атаулар көп жылдар бойы орысша айтылуының ізімен
Чукот деп алынып келді. Чукот теңізі, Чукот түбегі, Чукот
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тауқыраты т.с.с. Бұл атау мектеп оқулықтарының аудармасын
дайындау барысында чукчаға өзгертілді (Чукча түбегі т.с.с)
Жерорта теңізінің Апенин мен Балқан түбектері аралығындағы
бөлігін Адрия теңізі алып жатыр. Бұл ат теңізге б.з.д. сауда айналымында үлкен орын алған Адрия портты қаласынан қалған атау
қазақ тіліндегі оқулықтар мен карталарда Адриат теңізі деп
бұрмаланып жүр.
Атлант мұхитының Солтүстік Америкаға таяу бөлігі қазақ
оқырманына Саргасс теңізі деген атпен белгілі. Теңізді 1492
жылы Колумбының экспедициясы ашқан. Саяхатшылар судың
бетін жаппай қаптап басып жатқан қоңыр түсті балдырды Португалияда өсетін сарга жүзіміне ұқсатқан. Содан Сарга теңізі
атауы туған.
Тынық мұхиттың Оңтүстік Америкалық жағалауын бойлап
өтетін ағыс мектеп оқулықтары мен карталарда Перуан ағысы
деп жазылып жүр. Ол орысша Перуанское течение дегенге сәйкес
келеді. Дұрысы Перу ағысы.
Осы сияқты географиялық атаулардан туындаған Пизан (мұ
нарасы), артезиан (суы, құдығы), американдық (американец),
мексикандық (мексиканец), аффрикандық (африканец) тектес бұрмаланып транскрипцияланған сөздер жиі кездеседі.
Олар Пиза, артезиа, америкалық, мексикалық, африкалық
түрінде қолданылса дұрыс болар еді.
Дүние жүзіндегі ең ірі көл-Каспидің аты орыс тіліндегі
септелу ізімен (Каспийское море) «Й» тіркеліп жазылып жүр
(Каспий теңізі). Ежелгі гректер оны әр кезде Гиркан, немесе
Каспи теңізі деп атаған. Ол орта ғасырларда Хазар, Ширван,
Апшерон, Хорасан т.б. аттармен белгілі болған. Сөйтіп, атаудың
жалпы саны 50-ге дейін барған. Солардың ішінде Каспи атауы көбірек қолданылып, біздің заманымызға дейін жеткен.
Тарихшылардың жазбаларында теңіздің оңтүстік жағалауында
каспи деген жауынгер халықтың мекендегендігі айтылады.
Олар парсылармен қосылып, гректерге қарсы соғысқа қа
тысқан. Талай рет грек легиондарын ойсырата жеңген. Осы жауынгер халықтың аты теңіздің атауы арқылы бізге дейін жеткен. Олай болса атау Каспий емес, Каспи болуы керек.
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Алтайдағы тау аралық, аса ірі, көрікті көл Телец көлі (Телецкое
озеро) деп айтылып жүр. Атау ежелгі түркілердің теле немесе телес тайпасының атымен байланысты. Сондықтан ол Телец емес,
Телес көлі түрінде айтылуы керек.
Сібірді оңтүстігінен жиектейтін тау белдеуінің ең батыс шетін
дегі жота географиялық оқулықтарда, энциклопедиялық басылымдарда, тіпті жер-су атаулары сөздіктерінде (Е.Қойшыбаев)
Кузнецк жотасы түрінде қабылданылып жүр. Бұл жота қаланың
атынан (Кузнецк) алынған дегенге меңзейді. Шынында олай емес.
Мәселенің анық-қанығына жету үшін қосалқы тарихи деректерге жүгінейік. Тарихшы Г.Ф.Миллер орыстар Батыс Сібірді жаулап
алған кезде Томь өзенінің алабын темір қорыту және өңдеумен
айналысқан татарлар қоныстанғанын айтады. Олар көршілеріне
«темірші» деген атпен белгілі болған. Ғалым бұл жерде татарлар
деген сөзді жалпы ішкі Азия тұрғындары деген мағанада қолданған
сыңайлы. Миллердің пікірін Ш.Уалиханов айқындай түседі. Қазақ
ғалымы «теміршілердің» түркілер екендігін ашып айтқан. Олар
жайлаған жердің Алатау аталуы да соны көрсетеді. Орыстар
жергілікті халықтың атауына сәйкес оны Кузнец (темірші) Алатауы деп атаған (кузнец-темірші деген сөздің аудармасы).
Азияның оңтүстік-шығысында Тайланд (тай елі) мемлекеті орна
ласқан. Мемлекеттің аты орысша транскрипцияда халық атына
көптік жалғау (таи) тіркеу арқылы берілген. Қазақ басылымдарында
да солай алынып жүр. Біз қазақша Таиланд емес, Тайланд түрінде алған
дұрыс деп есептейміз. Бұлай деп атаудың ағылшынша түп нұсқасына
да сәйкес келіп тұр. Дүние жүзі картасындағы географиялық атауларды қазақша транскрипциялағанда орыстардың «у» дің орнына
«в», «ж»-ның орнына «дж», «ш»-нің орнына «ч», «ә»-нің орнына «а»
(кейде «э») қолданатындығы көп жағдайда ескерілмей жүр.
Ұзақ жылдар бойы Еуропа – Европа, Еуразия – Евразия,
Аустралия – Австралия түрінде транскрипцияланып келді. Еуропа және Еуразия атаулары соңғы кезде ғана дұрыс айтылып,
жазылатын болды. Ал Аустралия кейде Аустралия, кейде сол
бұрынғы қалпында Австралия болып жүр. Аустралия атауының
мән-мағанасына жете түсініп, қолданысқа сенімді түрде енгізу
үшін сөздің этимологиясымен қысқаша таныса кетейік.
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Ежелгі дүние ғалымдарына дені солтүстік жарты шарда орна
ласқан Еуропа, Азия және Африка дүние бөліктері белгілі болған.
Олар Жер шарының тепе-теңдігі үшін Оңтүстік жарты шарда да
мөлшері сондай құрлық болуы керек деп болжаған. Оны-Террa
инкогнита Аустралис (Белгісіз Оңтүстік Жер) деген атпен картаға
да белгілеген. Ұлы географиялық ашылулар Оңтүстік полюстен
субтропиктік ендіктерге дейін созылып кететін ондай құрлықтың
жоқ екендігін анықтады. Бірақ оның аты Аустралияға қалған. Ол
алдымен — Терра Аустралис (Оңтүстік жер) деп аталған. Кейінірек
бұл атаудың тек -Аустралис (Оңтүстік) деген бөлігі ғана қалған.
Орыстар «ж» дан басталатын сөзге «д» қосып қатайтып айтатыны жайында мысалды көптеп келтіруге болады: Джомолунгма (Гималайдағы шың, Жер шарының ең биік нүктесі) Джанкой
(Қырымдағы қала), Джайпур (Солтүстік Индиядағы қала), Джерси (Ламанш бұғазындағы арал), Джалалабад (Ауғанстандағы
қала), Джебель (арабша тау атауының бастапқы бөлігі) т.б. Бұл
топонимдер қазақша Жомолунгма, Жанкой, Жайпур, Жерси,
Жалалабад, Жебел түрінде транскрипциялануы керек.
Құрамына «Ш» кіретін топонимдердің орыс тіліндегі нұсқа
сына сәйкес «Ч» арқылы айтылып, жазылуы да үйреншікті
нәрсеге айналып кеткен. Чулым-(Обътың саласы және халықтың
аты)-Шұлым, Чатырдаг (Қырым)-Шатырдағ, Шелекен-(Каспи
теңізіндегі арал)-Шелекен, Чебоксары (Ресей)-Шупашкар т.с.с.
түрінде берілуі керек. Дағыстанның астанасы Махачкала-Махач және кала деген екі сөзден тұрады. Атау Дағыстандағы азамат соғысының батыры Магомед әлі Дахадаевтың құрметіне
арналған. Магомед әлі-ерекше жылылықпен айтқанда Махач емес, Мақаш болуы керек (Мұқағали-Мұқаш, ҚайырғалиҚайрош деген сияқты). Сонда қаланың аты Махачкала емес
Мақашқала болады.
Құрамында «ә» дыбысы бар топонимдер орысша айналымға
араб, парсы және түркі тілдерінен енген. Ондай топонимдерді
қазақшаға транскрипциялағанда орысша нұсқасының өзгеріссіз
сақталуы қателікке алып барады. Бірнеше мысал келтірейік:
Үндістан түбегіндегі Пәкстан мемлекетінің аты пәк (таза, «Кү
нәдән пәк») және стан (ел) деген екі сөзден құралған. Бұл атау
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Орыс тіліндегі транскрипциясының ізімен қазақшаға да Пакистан немесе Пакстан түрінде орынсыз сіңісіп кеткен. Осы сияқты
Баб-эль-Мандеб (Сомали және Араб түбектерінің аралығындағы
бұғаз), Дар-эс-Салам (Танзанияның астанасы) сияқты атаулар да
түзетуді қажет етеді (Баб-әл-Мандеб, Дар-ас-Салам).
Географиялық атаулардың қазақша транскрипциясы жайында
сөз болғанда басқа тілдерден енген бірқатар топонимдердің ұзақ
уақыт айналымда жүруінің арқасында тілімізге сіңісіп, ыңғайланып
кеткенін де естен шығармаған абзал. Ондай атауларға Ресей (Россия), Мәскеу (Москва), Орынбор (Оренбург), Омбы (Омск), Баянауыл
(моңғолша Байн-Ола) т.б. жатқызуға болады. Оларды этимологиясына қарап бастапқы күйіне келтіремін деу (мысалы Ресей-Россия,
Баян-ауыл-Баянаула т.с.с.) ағаттық болар еді.
Осыған ұқсас жағдай атау түзуші жалғау батыс еуропалық
тардың тілінде жалғанып, орыс тілінде сол қалпында сақталған
және қазақша да өзгеріссіз пайдаланылып жүрген топонимдер
бар. Мәселен, Филипп топаралы-Филиппин топаралы, Карл штаты-Каролина штаты, Мария шұңғымасы – Мариана шұңғымасы
түрінде енген (Филиппинес-Филиппины-Филиппин, КаролинасКаролина-Каролина, Мариянес-Мариана-Мариана).
Осындай атаулар санатына дүние жүзіндегі барлық халықтар
дың тіліне енген Гибралтар атауы да жатады. Ол орта ғасырларда
Пиреней түбегін жаулап алған арабтардың Жебел әл-Тәрік (Тәрік
тауы) деген сөз тіркесінің өзгерген түрі. Бұл атпен алдымен
түбектің оңтүстік шетіндегі тау, кейінірек — Жерорта теңізін Атлант мұхитымен қосатын бұғаз аталған.
Дүние жүзі картасындағы географиялық атаулардың дұрыс
транскрипциялануы әр халықтың тіл мәдениетін жетілдіре тү
сетін іс-шаралардың қатарына жатады. Елімізде жазуды латын
әліпбиіне көшіру үрдісінде мұндай іс-шара өзінің лайықты орнын
алары сөзсіз.
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Бекжан ӘБДУӘЛИҰЛЫ,
Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дың
профессоры, ф.ғ.д.

ЖАҢА ЗАМАН ТАЛАПТАРЫНА БЕЙІМДЕУ
МАҢЫЗДЫ МІНДЕТ
Біз сияқты мәдениет жемісіне жаңа ауыз тиген жұрт, өз ті
лінде жоқ деп, мәдени жұрттардың тіліндегі даяр сөздерді ал
ғыштап, ана тілі мен жат тілдің сөздерін араластыра-арала
стыра ақырында ана тілдің қайда кеткенін білмей, айрылып
қалуы ықтимал. Сондықтан мәдени жұрттардың тіліндегі пән
сөздердің даярлығына қызықпай, ана тілімізден қарастырып сөз
табуымыз керек.
Ахмет Байтұрсынұлы
Ғылым тілінің дамуымен бірге тілдегі сөздердің терминденуі
үдерісі қатар жүретіні белгілі. Өткен ғасырдың басында бұл
заңдылық елеулі дәрежеде жүзеге асқанын білеміз. Терминдер жасалуының лексика-семантикалық, морфологиялық т.б.
түрлі жолдары бар. Бұл мәселе қазақ терминологтары тарапынан көптеп зерттеліп келеді. Теориялық шешімі айқындалған
терминжасамның қазіргі кезде алдында тұрған бір мәселе тілі
мізде бар сөздердің терминдерге айналуына жол ашу. Кез келген
сөз қолданылу белсенділігі артқан сайын мағыналық жағынан
дамып, жаңа мүмкіндіктерге ие болады. Сондықтан, жергілікті
аймақтарға тән немесе көнерген сөздер деп қарамай, сөздердің
мағынасындағы түрлі ақпараттарды зерттей отырып, жаңа за35
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ман талаптарына бейімдеу аса маңызды міндет болып табылады.
Тілдегі сөздердің жаңғырып, жаңаша түлеуі оның ақпараттық
кеңістігіндегі барша дифференциалды семантикалық кеңіс
тікті тереңірек тануға арналған зерттеулерге байланысты. Сөз
дің ақпараттық мүмкіндігінің көрсеткіші – семалардың ерек
шеліктері неғұрлым айқындалған сайын қолданыс аясы да
кеңейе бермек. А. Байтұрсынұлы тілдің ішкі мүмкіндігін сарқа
пайдалану туралы айтқанда осы жайтты ескерген болса керек.
Мақала көлемінде гидрология саласы бойынша қолданылып
жүрген және қолданылуы қажет терминдерге тоқталуды жөн
көріп отырмыз. Гидронимика ономастиканың аса маңызды
салаларының бірі болып табылады.
Т. Жанұзақтың анықтауы бойынша қазақ тілінде 85 мың өзен,
48 мыңнан аса көл бар екен, демек сонша атау бар [Т.Жанұзақ].
Табиғи нысандарды игеруде көптеген атауларды ойлап тапқан
халықымыз гидронимдермен қатар суға қатысты көптеген тер
миндерді де қолданған. Тіліміздің шұрайлы бөлігін құрайтын
бұндай байырғы сөздердің кейбірі көнергендердің қатарынан
орын алса, енді біразының белсенділігі төмендеп, қызмет аясы
тарылып отыр. Енді оларға қайта жан бітірудің жолдары – қа
зіргі су шаруашылығының тілінен кеңірек орын беру. Бір айта
кетерлігі су шаруашылығына қатысты көнерген кейбір сөздер
тілімізде аппелятивтік қызметімен сақталып отыр, яғни белгілі
бір нысанға атау ретінде телініп, гидроимдер қатарынан орын
алған. Мысалы, тіліміздегі Қопа, Балқаш, Атырау т.б. жалқы есім
ретінде ғана танимыз, ал олардың су шаруашылығына қатысты
жалпы есімдік мағынасы арнайы сала мамандары болмаса,
көпшілігімізге түсініксіз (бұл жөнінде сәл кейінірек).
Суға қатысты байырғы терминдерді лингвистер мен геог
рафтар «гидрографиялық терминдер», «индикатор-термин
дер», «номенк латуралық терминдер» деп түрліше атап жүр.
Павл од ар өңірінің гидронимдерін зерттеген ғалым В. Н. Попова өз зерттеулерінде қазақ топ он имиясындағы байырғы
терминдерді былайша топтастырады:
Гидронимдер
Индикатор-терминдер
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Көл атаулары (лимнонимдер)
Ащы, балқаш, батпақ, бидайық, былқылдақ, жалпақ, жалтыр, көл, қақ, қамыс, қопа, ми, ой, сор, тақыр, томар, тұз, шұқыр,
шығанақ, теңіз, татыр
Өзен атаулары (потомонимдер)
Айрық, ақсу, ащысу, еспе, ирек, кемер, қарасу, мұқыр, өзек, саға,
сай, соқыр, тұщысу
Микрогидронимдер
Индикатор-терминдер
Бұлақ
Бұлақ, көз, құдық, қайнар, үйірім, жылға
Құдық
Апан, қауға, құдық, шыңырау, әуіт т.б.
Гидрографиялық метафоралар
Ауыз, аяқ, бас, ерін, қолтық, көз, кіндік, құлақ, мойнақ, мойын [1].
Бұл терминдер топонимжасамдық мүмкіндігімен ерекше
ленеді. Алайда гидрологиялық тұрғыдан ащы, балқаш, бидайық,
жалпақ, жалтыр, қамыс, қопа, ми, томар, татыр, еспе, ирек,
мұқыр, соқыр т.б. мағыналары көбімізге түсініксіз болуы мүмкін.
Жалпы тілдік қолданыста Балқаш көлдің, бидайық, қамыс
өсімдіктің аты, жалпақ, жалтыр сөздері сын есім ретінде
белгілі, ал татыр, мұқыр сөздерінің мағыналарын көбіміздің
түсіне бермейтініміз шындық. Аталмай қалған басқа сөздер де
осылар секілді. Су нысандарына байланысты туып қалыптасқан
осы атаулар қолданыстан тыс қалып қойса, көнерген сөздердің
қатарында мүлдем ұмытылуы мүмкін. Алайда терминолог
ғалымдарымыздың ізденістерінің арқасында бұлардың көпші
лігі терминологиялық сөздіктерден орын алды. Сонымен қа
тар қазіргі су шаруашылығына қатысты терминдер мен ұғымтүсінік атаулары ретінде де қолданылады. Осы терминдердің
бірігуі мен тіркесуі арқылы да біршама терминдер жасалып
отыр. Мысалы, ағыс, ағын, ағар (суағар) т.б. секілді ағу сөзімен
тіркесіп жасалған мынандай терминдер бар: өзағар құрғату
(самотечное осушение), өзағар режімі (самотечный режим);
өзен ағындысы (сток речной), өзен ағындысын аудару (переброска речного стока) т.б. Әрине су шаруашылығына қатысты
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пайда болып, қалыптасып жатқан жаңа ұғымдардың атауы ту
баста қазақ тілінде жасалмағандықтан, орысшадан аударылған
терминдердің мағыналық және т.б. жағынан кемшіліктері болуы мүмкін, алайда қолданыла келе тілде қалыптанатынын да
ескеруіміз керек. Бөгделеу көрінуіне оның жаңадан жасалуы мен
бұрын тілде болмағандығы себеп. Екі тілді терминологиялық
сөздіктердің материалдарына жүгінсек, қазақ тілінің терминжасам жүйесі де біршама дамып, жаңаша үлгілердің қалыптасқанын
көреміз. Енді осы мүмкіндіктер пайдаланылып және жаңаша
дамытып, тілімізде бар сөздердің терминдену үдерісіне дем
берілуі тиіс.
Сондықтан, қазірге дейін гидрографиялық терминдер ретінде
байырғы қолданысымызда немесе көркем тіл құрамында сақ
талып келгенмен, гидрология саласы бойынша ғылыми айна
лымға ене алмаған бірнеше сөздердің мағынасына түсінік беріп,
сала мамандарына ұсынуды жөн көріп отырмыз:
Балқаш – (Рес., Орын.) батпақ, сазды жер [2].
Бидайық – көктемдегі қар және жаңбыр суы сарқылып жиналатын ойпаң жер [3].
Қақ – жауын-шашыннан соң тақыр жерге іркілген су [4].
Қопа – қураған шөптердің шіріндісіне аралас қоға, қамыс, құрақ
өскен қорысты жер [5].
Ми – Батпақты, балшықты жер, ұйық, тартпа [6].
Тілімізде термин ретінде қолдануға болатын бұл секілді сөз
дер арнайы зерттеп-зерделеуді қажет етеді. Салалық сөздікте
рімізден және ғылыми еңбектеріміздің тілінен орын алмай
тұрып, ондай сөздердің белсенділігі артпайтыны белгілі. Тек
су шаруашылығына ғана емес, басқа да салаларға қатысты кей
сөздердің ойға келе бермейтін мағыналары қайта жаңғыртуды
талап етеді. Мысалы, жер қыртысына, жер қыртысының сипатына, ондағы өсімдікке қатысты мынандай сөздер арнайы түсінігін
бере кетуді қажет етеді.
Тақыр зат. 1. геогр. Шөл. Шөлейтті өңірлерде өсімдік өспейтін
қуқыл жер.
2. экол. Шөл мен шөлейттегі жазық сазды ойпауыттарда
түзілетін топырақ типі [7].
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Ащы (МХР) мал жайылатын ащы топырақ (ащы тұз-көл (озеро
горько-соленое), ащы тұзды-су (вода горько-соленая) секілді терминдерде қолданылғанмен, ащы сөзінің жеке термин ретіндегі
қолданысын кездестірмедік).
Ой зат. Ойпаң, ойыс, төмен жер [6].
Татыр сор; сораң; сортаң (орысшы-қазақша сөздікте: 1. солончак, 2. солончаковый).
Татырау – жусанды дала (орысшы-қазақша сөздікте: полынная
степь. жылқысын айдап салды татырауға → он выгонял свой табун в полынную степь) [8]
Ұсынылып отырғандар секілді тілдегі көптеген сөздер қазіргі кезде жалпы көпшілікке филологиялық мағыналарымен танымал немесе жақын. Қазақ тұрмысындағы жер-судың жалпы қолданысына
байланысты басты белгілері назарға алынған, сондықтан қақ,
ойыс т.б. секілді сөздер мағыналас, яғни бірін-бірі қайталайтындай
көрінуі мүмкін. Филологиялық мағына деп отырғанымыз осы, олай
дейтініміз қазақ тілінің түсіндірме сөздігіндегі мағыналары өзара
жақын екені рас. Алайда салалық тұрғыдан алғанда жер қыртысы
ның немесе географиялық нысандардың түрлі ерекшеліктері болатыны секілді, оларға берілетін атаулардың да семалық дәрежеде
бір-бірінен айырмашылығы бары рас. Сондықтан салалық термин
ретінде олар дыбыстық тұлғасы секілді өзгеше мағынаға ие болады. Сөз басында айтып кеткеніміздей, олардың мағыналарын семалар деңгейінде қарастырғанда жалпы мағынадан жалқы белгілер
айқындалып шығуы мүмкін. Мысалы, жалпы мағына – су жиналған
жер болса, жеке мағына: ойыс – жердің сипаты, қақ – батпақтың
кеуіп, қабыршықталғанын көрсетеді. Осыдан келіп, нысанның сипатына қарай телінген атауға жаңаша мағына үстеледі. Терминжасам жүйесі дамыған сайын мамандар оның қыр-сырына тереңірек
үңілетін болады.
Тіл байлығын арттырудың жаңа заманға қажетті бір жолы
осындай болса керек. Рухани жаңғырудың бір тетігі ретінде де
маңызды. Тарих қойнауынан жеткен ұлттық танымның тілдегі
бейнесі белсенділігі төмендеген сөздермен бірге өшуге тиіс емес.
Қазақ терминологиясының алдында тұрған үлкен міндеттердің
бірі осы деп білеміз.
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Жазира АҒАБЕКОВА,
Назарбаев Университеті
қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к.,
қауымдастырылған профессор

ЛАТЫНҒА НЕГІЗДЕЛГЕН
ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ ЖӘНЕ ОНОМАСТИКАСЫ
Өткен жыл қазақ халқының өмірін үлкен бетбұрысқа бастаған
жыл болды. Қазақтың ғасырға жуық пайдаланып келген жазуы қайта өзгеріске түсіп, ұлттық бағытқа негізделген латын
графикасына көшіруге қадам жасалды. Қазіргі уақытта қазақ
тілінің емле - ереже жобасы жазылып, мамандардың арасында
талқылану процесі жүруде. Қазақ жазуының латын графикасына көшу процесінде тіліміздегі онимдік лексиканың жазылуына
байланысты көптеген проблемалар шығып отыр. Олардың пайда
болуының бірнеше факторлары бар.
Түрлі саяси оқиғалар мен отаршылдықтың салдарынан атау
мен оның мазмұнының өзара сәйкес болу заңдылығы жоғал
ған. Ономастикадағы негізгі заңды дәстүрлердің бірі - кезкел
ген объектінің атауы (географиялық объект, кісі есімдері, құс,
жануардың атаулары, адамның ой өрісін пайда болған атаулардың қайқайсы болмасын) оның табиғатына үйлестіре қойылуы керек. Заттың
атауы өзінің мазмұнын ашып тұруы маңызды. Қазақстанның
топонимикалық кеңістігінің түрлі саяси оқиғалардың құрбаны
болған барлықтарыңызға мәлім. Соған байланысты мағынасы
көмескі, жасанды, арнайы идеологияға негізделген атаулар пайда болды. «Ауылдың атына – атамның, көшенің атына - көкемнің
аты» деген құйтыртқы ұғымның бастауы отаршылдық саясатпен байланысты. Өздеріңіз отырған Павлодар қаласының атауы
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Александр II нің жаңа дүниеге келген ұлы Павлдың құрметіне
1861 жылы қойылған. Ұлы 1860 жылы дүниеге келеді. Жергілікті
көпестер 1860 ж. аяғында станицаны Павлодар қаласы деп өз
гертуге өздері өтініш білдіреді. Бұл өтініш қанағаттандырылады.
Қаланың географиялық орналасуы немесе пайда болуы тарихы
мен ешқандай байланысы жоқ атаулар, макротопонимдерде кө
бею сол дәуірлердің зардабы. Оларды адам атына қойылатын ви
зантиялық дәстүрді зорлықпен ендіре бастады.
Тіліміздегі ономастиканың құрылымы ұлттық бағытын жо
ғалтқан. Табиғатты жан-жақты зерттеп, ыңғайлы өмір сүруге
пайдаланып отырған ата-бабаларымыз жылдың төрт мезгіліне
сәйкес қоныстарын ауыстырған. Әрбір күздеу мен жайлау, көктеу
мен қыстау атауларына тапқырлықпен атау беріп отырған қазақ
халқы дәстүрінде макротопонимдер кісі есімімен аталмаған. Микротопонимдерге берілгенімен оларда арнайы құрылым болған.
Ата тегімен емес, ауылдағы беделді халық өзі мойындаған, халық
қамын ойлап отырған ел ағасының атымен аталған. Мысалы,
«Абай ауылы», «Мұхтар ауылы» деген сияқты.
Бұл мәселе антропонимиядан да көрініс тауып отыр. Қазақстан
азаматтарының аты-жөндерін беруде ресми бекітілген стандарт жоқ. Қазақстан ішіндегі ресми құжаттарда, анықтамаларды
толтырғанда мемлекеттік құжаттарды рәсімдеуде әртүрлі реттік
жазу қолданылады. Нәтижесінде кейбір азаматтардың аты мен
тегін шатастыру көп кездеседі. Кісіні атаудағы ұлттық стандарт
жоқ. Қазақ халықының ұлттық кодын белгілейтін «ұлы», «қызы»
деген құрылымды стандарттай алмай отырмыз. Басқа этнос өкіл
дерінің аты-жөндерін жазуда да арнайы белгіленген ережелер
бекітілмеген. Қаншама ұлттың өкілдері тұратын дамыған мемлекеттерде азаматтардың аты-жөнінің жазылуы мемлекет тарапынан қадағаланып отырады. Стильдік, орфографиялық жағынан
тексерілетін елдер де бар. Европа елдерінде кісі аттарының арнайы тізімдері бекітілген. Балаға қоюға болмайтын есімдер
анықталып қойылған. Ғалымдар бұндай үдерісті халықтың қауіп
сіздігін сақтау мен баланың психологиялық жағынан дұрыс қа
лыптасуға есімнің үлкен әсері барлығымен түсіндіреді.
Ономастикалық қордағы шет тілдерінен енген сөздер қазақ
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тілі заңдылықтарына сәйкес игерілмеген; Кезкелген тілдің оно
мастикалық қорында шет тілінің элементтері болуы заңды нәр
се. Әсіресе, бұл антропонимдермен қоса идеонимдер де көбірек
кездеседі, нарықтық заманға байланысты прагматонимдер де кө
бірек кездеседі. Осындай енген атауларды тілімізге игере қабыл
дау үрдісі қабылданбаған. Оларды қабылдау да арнайы нормалар
мен ережелер жоқ. Донор тіл ретінде қалыптасып қалған орыс
тіліндегі нұсқасын пайдаланып жүргенімізбен халықаралық ке
ңістікке шыға бастаған болашақ ұрпақ олардың ағылшын ті
ліндегі нұсқаларын пайдалануда. Енді донор тіл ағылшын тілі
болып қабылдануы мүмкін. арқылы қабылдау үрдісі енуі мүмкін.
Экзонимдік атаулар жөнінде арнайы ереже жасалмаған. Құзырлы
орындар тарапынан да бекітілген ресми тізім жоқ. Жасалған жұ
мыстар анықтамалық, нұсқаулық деңгейінде қалып отыр.
Ономастикалық бірліктердің жазылуында бірізділіктің жоқ
тығы жоғарыдағы фактордың жалғасы. Оның себебі елде ономас
тикалық заң рәсімделмеген.
Шет мемлекет атауларын транслитерациялауда қазақтілді дерек көздері ала-құла жазады. Оған себеп осы уақытқа дейін пайдаланып келген кириллица қазақ дыбыстарын толық беруге
мүмкіндігі болмаған. Оның үстіне осы проблемаларды шешудің
қандай жолдары бар?
Ол, қазір әліпбиге байланыстын науқандық жұмыстар жүргізі
ліп жатқан кезде ономастика саласында кеткен кемшіліктерді
бірден түзеп алуға тырысу керек. Мағынасы көмескі болып келген
атаулардан құтылу және тарихи атауларға қайта оралу процесін
жалғастыру керек. Оған көмек бола алатын нақты тарихи құ
жаттар мен архив материалдарын алға тарта отырып халықпен
жергілікті халықпен тығыз қарым-қатынас жасау. 2019 жылдан
бастап мектептерде жаңа әліпби оқытыла бастамақ. Мекемелер
маңдайшалардағы жазуларды, атауларды қайта жазу басталған
кезде экономикалық жағынан тиімді болуы үшін қазірден бас
тап қамдану қажет. Халықтың арасында сауалнама жүргізу барысында мынадай халықтың әкімшілік бірліктерді ауыстыруда
әлеуметтік жағдайларға байланысты қорқыныштар бар екені
мәселе болып шықты. Жылжымыайтын мүлік, мекен-жайдың
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дұрыс жазылмай қалуы деген сияқты проблемаларды да ойлап
ауыстырмай-ақ бұрынғысынша қалғаны дұрыс деген пікірлер
пайда болады екен. Соған байланысты атауларды өзгерткенде
жылжымайтын мүліктердің мекен-жайларын, тұрғындардың құ
жаттарын автоматты түрде еш қиындықсыз ауысатындай элек
тронды бағдарламаларды енгізуді қолға алу қажет.
Екінші проблемаға байланысты нақты макротопонимдерге
кісі есімдерін беруді тоқтататын арнайы құжат рәсімделу қажет.
Жаңа әліпби негізінде болашақта барлық мекемелердің атаулары мен тақтайшалары өзгертіледі. Бұл науқан басталып та кетті.
Алдымызда тұрған мәселенің бірі экономикалық жағынан тиімді
болу үшін ономастиканы бірізділікке түсіру қажет.
Әлеуметтік және экономикалық жағынан елге де басшылыққа
да ыңғайлы болуы үшін елге ономастикалық заң қажет. Қазақстан
территориясы жағынан әлемде 9 орынды иеленіп отыр. Аумағында
мыңдаған гидронимдер мен миллиондаған топонимдері бар, сан
түрлі ұлттың өкілдері тұратын болашақ ұрпақ үшін өмір сүретін
елімізде арнайы ономастикалық заң жасалуы керек. Атауларды
қадағалап отыратын үкіметтің басқаруындағы ономастикалық
орган керек. Атаулардың жазылуын реттеп отыратын стандарт
қажет. Осы бағытта жұмыс істелген жағдайда ұлттық ономастика
өз сипатына сай болары анық.
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Сәуле ИМАНБЕРДИЕВА,
С. Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университетінің
профессоры, ф.ғ.д.

ТОПОНИМДЕР – ҰРПАҚ ЖАЛҒАСТЫҒЫНЫҢ БЕЛГІСІ
Топонимдер – ұлтымыз, жеріміз, тарихымыз, мәдение
тіміз туралы бай дерек беретін тіл, тарих, география,
мәдениет тоғысындағы бірлік. Туған жеріңнің (астионим,
ойконим т.б.) атауы, шығу тегі туралы ақпаратты білу –
«өзім» дегеннің бастауы, мәнісі.
Ертең мемлекет тұтастығын сақтайтын ұрпаққа топоним
дерді оқытып, ақпаратпен бөлісу – әр азаматтың (оқытушының)
міндеті. Осы тұрғыдан алғанда мектеп, жоғары оқу орындарында конференция, дөңгелек үстел, клуб жұмыстары жандануда. Мәселен, конференцияда мектеп оқушылары, студенттер
топонимдер туралы әр деңгейде баяндамалар жасап, туған
жері туралы кешенді білімдерін көрсетіп жатса, әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ «Жерұйық» ономастикалық өлкетану клубы іс-шаралар өткізуде. Мәселен, филология ғылымдарының
докторы, профессор Г.Б.Мәдиева басқарып отырған кафедра
жанында «Жерұйық» ономастикалық өлкетану клубына мүше
студенттер, оқытушылар бірлесіп дөңгелек үстел, конференцияларды жиі өткізіп тұрады. Бұл клубтың жұмысына белгілі
ономаст-ғалымдар ат салысып тұрады. «Жерұйық» ономасти
калық өлкетану клубының ұйымдастыруымен Рухани жаңғыру
бағдарламасы мен Фараби оқулары аясында "Ономастика Қоғам - Уақыт" атты V Республикалық студенттер мен оқушы
лардың ғылыми танымдық конференциясы өз мəресіне жетті.
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Қатысушылардың баяндамалары тыңдалып, талқыланып, ең
үздік баяндамалар дипломмен, Тіл басқармасының сыйлықта
рымен марапатталды.
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетте өткен студенттік конференцияда Солтүстік өңір топонимия
сы, антропонимдерді зерттеуге арналған баяндамалар жасалды. Университеттің Гуманитарлық факультет Қазақ және орыс
тілдері кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының
докторы С.Қ.Иманбердиеваның ұйымдастыруымен «Дарынды
жастар» клубының студенттері «Туған өлкеңді таны» атты дөң
гелек үстел өткізді.

Мұнда студенттер туған ауылы, қаласы туралы деректермен бөлісті. Диахронды тұрғыдан қай кезеңде қала атауы қалай
өзгергені, уәжі, шығу тегі туралы қызықты ақпаратпен бөлісті.
Дөңгелек үстел атадан балаға мирас болған байлығымыз,
қазынамыз туған өлкеге деген құштарлығын арттырып, туған
жердің тарихы, мәдени ошақтары, топонимдердің шығу тегі мен
құрылымын ғылыми түрде негіздей отырып бөлісу мақсатында
ұйымдастырылды. Студенттер қазақ және орыс тілдерінде туған
жері туралы қызықты ақпараттарымен бөлісті. Түркістан, Атба46
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сар, Ерейментау, Меркі, Қызылорда, Көкшетау т.б. астионимдері
нің қыр-сыры ашылды.
Қазақ ономастикасын зерделеу және мәдени, тарихи-тілдік,
географиялық, геоэкологиялық сабақтастық негіздерін зерттеу
арқылы ұлттық ономастикалық мұраның ғасырлар бойы жа
салған рухани-тілдік құндылықтар жүйесі ретіндегі зияткерлік
әлеуеті айқындалады.
Топонимдердің ғасырлар бойы қалыптасып, өзгеріп, толығып
отыруындағы халықтың танымдық көзқарасы зерделененеді.
Осы құндылықтың барлығын өскелең ұрпақтың жадында сақ
татып, санасында «Бұл – менің елім! Менің жерім!» дегенді қа
лыптастыру – ел тұтастығын сақтауда маңызды фактор.
Топонимдерді ғалымдар зерттеп қана қоймай, олардың алдында топонимдерді мұра ретінде қабылдап алушы, құнын бағалай
алатын ұрпақты да тәрбиелеу міндеті тұр. Осы тұрғыдан алғанда
аталған шаралар бастауы ғана, әлі де болса осы тектес шараларды көбірек өткізу керек.
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Дидар САДЫҚ,
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының
ғылыми қызметкері

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАРДЫҢ ТІЛДІК ТАБИҒАТЫ
ЕМЛЕ ЕРЕЖЕСІНДЕ ЕСКЕРІЛЕ МЕ?
Қазіргі қазақ даласында болып жатқан күрделі саяси жағдайда,
әлеуметтік маңызы бар мәселелердің үрдісі шешімін таппай
жатқан кезде, халқымыз өзінің ұлттық когнициясын, дәстүрі мен
ділін жоғалтпай, өзгелерге өзін мойындатуда қазақтың рухани
жаңғыруының орны ерекше.
Әсіресе тілдің табиғаты мен тазалығын сақтау жолында
А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, күні бұрын
тілдің үлкен қамалына айналып үлгерген секілді. Ана тілімізге
еніп жатқан паразит сөздерге тосқауыл бола алмай, шет елдік
инвестиция болсын, әлемдік экономиканың көшкіні болсын,
өзге тілден енген сөздер өзгермеген күйі басымдық беріп келеді.
Біреуіміз бұны тіл дамуының жетістігі дедік, ал екіншіміз тілге
келген апат пен ақыр заманға баладық. Әсіресе, осы сияқты
тілдік картиналар ұлттық ономастиканың алдында тұрған күр
делі әрі ғылыми мәселелер санатында. Егер жаңа емле ережеде ономастикаға қатысты ана тілдің өзіне тән универсалиясы
мен ерекшелігі ескерілмесе, біз, географиялық атауларды арада делдал болып жүрген орыс тілі арқылы қабылдау әдетімізді
жалғастыра береміз. Алайда жаңа әліпбиде артық кірме дыбыс
тарды жойып, бар болғаны 32 әріпті қалдырдық. Бұл дегеніміз,
әлемдік географиялық атауларды бұлжытпай таңбалауда қиын
дық тудырары анық. Демек, осы тілдік өзгерістерді пайдала48
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на отырып, әлемдік атаулардың жазу тәртібін ұлттық танымға
сай етіп, көшімізді түзеп алудың сәті туып тұр. Мәселен, қазіргі
әліпбиде Ц ц дыбысының жоқтығы жалқы есімдерді таңбалауда
үлкен сұрақ тудырады. Мысалы: ЦУМ, РИТЦ ПАЛАС, Франция
дейтін атауларды латынша таңбалағанда SÝM, RITS PALAS, Fransıa
деп таңбалаймыз ба, әлде ТSÝM, RITТS PALAS, Frantsıa деп дәл орыс
тіліндегідей өзгертпей көрсеткеніміз дұрыс бола ма? Егер осындай жалқы есімдерді екінші мысалдағыдай еш өзгеріссіз жазар
болсақ, әліпбиге көшудің мәнін, маңызын сақтап қаларымызға
күдікпен қараймыз. Францияны ағылшындар France, түріктер
мен әзірбайжандар Fransa десе, біздер, еш өзгеріссіз Франция деп
қабылдай салыппыз. Ғалым Ш. Құрманбайұлы: «немістер өздерін
– Deutsch (Deutsche), мемлекетін – Deutschland десе, ағылшындар
оларды – German, елін – Germany, француздар – Allemagne (Альмани), allemand//allemande (альмаң, альмаңд) – Орыстар – немец//
немка, Германия, қазақтар – Германия және неміс дейміз. Ал
КСРО құрамында болған біз неміс, Германия деп, бұл атауларды
орыстардан алдық. Қытайлар өздерін ұлт ретінде – ханзу, мемлекет ретінде – Жұңго десе, ағылшындар – China – Chinese, француздар – Chine – chinois //chinoise, немістер – China – Chinese//
Chinesi, орыстар – китаец//китаянка, Китай, біз қазақтар – қытай,
Қытай деп ұлтты да, мемлекетті де таңбалап жүрміз» [1] - дейді.
Ғалымның соны талдауы орыс тілінің түпнұсқалығын барынша
дәлелдеп берген сыңайлы.
Мемлекет, қала, мегаполис т.б. атауларға таңатын қазақтың
қазақтығын танытатын, айтуға жеңіл, тілге икемді қосымша
лардың жоқтығы, оны аудару, транслитерациялау мен транскрипциялау мәселесі де көңілді қынжылтады. Бұл ғылыми сұрақ
бір жылда болмаса, бірнеше жылда шешімін табатын мәселе емес,
егер осы сәтті пайдаланып өзгерістер енгізсек, эволюциялық жолмен ондаған жылдардың мәселелерін жемісті шешеріміз анық.
Әр атаудың өзіндік семантикалық ерекшеліктері болғанымен,
формальды тұрғыдан бірдей емле ережесіне салып жазуға әбден
болатыны көрініп тұр. Географиялық атауларға келгенде елордамыз Нұр-Сұлтан қаласының да жазылу нормасы Санкт-Петербург,
Нью-Йорк, Абу-Даби қалаларының нобайын еске салып тұрғандай.
Кезінде ғалым Ә. Қайдар «халық тілін білмейтін топографтар
екі-үш сөзден тұратын жергілікті атаулардың бәрін сызықша
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арқылы бөлшектеп жаза берген. Біз одан біртіндеп арылып келе
жатырмыз. Дегенмен, «Кзыл-Орда, Талды-Курган, Катон-Карағай,
Жаксы-Жандыадыр, Булақты-Шилик, Жана-Киима, ЖаркентАрасан, Калам-Карасу, Куль-Аул, Мамай-Каинды, Огиз-Урели, Чулак-Каинды түрінде қазақ тілінің қабырғасын сөгіп, топонимика заңын таптап жазылып жүрген географиялық атаулар әлі де
көп» [2] - деген екен. Расында белгілі заңдылықтардың жоқтығы,
қазақ ономастикасының ешбір тілдік талаптарға сай келмейтін,
бірізділенбейтін атаулардың тууна жол беріп жатыр. Сондықтан,
жаңа емле ереженің өзіндік стандартының болуы – шарт.
Емле ережеден бөлек әр атаудың қазақ тіліндегі сан түрлі
нұсқалары да кездесіп жатады. Мәселен, Әзірбайжан/Әзербайжан/
Азербайжан, Новосибирск Сибир/Сібір, Моңғол/Монғол, Моңғо
лия/Монғолия т.с.с деп жазып, аймақтық ерекшеліктердің сан
түрлілігін әдеби нормада пайдаланып жүрміз.
Сондай-ақ, фонетиканың сойлын соғып жүргендер емле ере
жедегі И мен У мәселесіне үлкен толғаныспен қарайды. Бұл
мәселе жалқы атаулардың да айтағына ерді. Жоғарыдағы дыбыс
тарды таратпай жазуды айтпағанда, таратып жазудың мотивін
айқындап алудың жолы түсіп түр. Егер таратып жазудағы бас
ты мақсат, тілдегі ықшамдылықтан гөрі ауызекі сөйлеудегі
әуезділікті сақтау болған болса, жалқы атауларды жазудың шұба
лаңқылығына тап болатын жайымыз бар. Мәселен, Жамбыл облысы, Байзақ ауданына қарасты Аққия ауылын таратып жазып
көрейік. Аққыйа/Aqqyıa болып шығады. Түбір ішінде таратып
жазуда тасымал реті сақталады: Aq-qy-ıa; түбір сөздердің ішінде
сингорманизм заңы сақталады; егер осындай орфоэпиялық жазу
үлгісі нормаға айналатын болса, тілде үндесім пайда болып, сырттан келген сөздерді қаз-қалпында қабылдай алмайтын табиғи
тілге айналады. Ғалым Ә. Жүнісбек «сұу, бұу, тұу, тій, кій, тыйын,
тійін, сұуыр, сүурет, ыйық, ійін, алұу, келүу т.б. таратып жазатын болсақ, онда сөздің, ең алдымен, үндесім әуезі сақаталады,
морфем құрамы бұзылмайды, буын реті сетінемейді, тасымал
оңай шешілетін болады. Ең бастысы, қазақ сөзінің табиғи айтылымын қайтарып аламыз» [3] – деген соны пікірін де жоққа
шығара алмаймыз. Алайда, қазір қолданыста бар шет тілдік атау
ларды орфоэпиялық үлгіге салудың халі мәз болмайын деп тұр.
Мәселен, Жаңа Зеләндійә, Әңгілійә, Гермәнійә т.с.с деп жазған
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болар едік. Егер мәселенің төңірегі тек И мен У дыбыстарында
ғана емес, орфоэпиялық заңыдылықтың ұстанымы болған болса,
дифтонг деп аталатын Е, Ө дыбыстарына да қатысты екені жоққа
шығара алмаймыз. Египет атауын таратып жазар болсақ, Егійпет
болып шығады. Іі дыбысын естідік, таңба етіп түсірдік. Бірақ
сөздің басында айтылатын Й дыбысын естіп тұрып, неге таңба
етіп түсірмедік? Сонда, Йегійпет болып шығар еді.
Өскемен (қала)
Панфилов (аудан)
Еңбекшіқазақ (аудан)
Сиырөлген (қоныс)
Қияқсай (арна)
Өсібай (ауыл)
Егінді (ауыл)
Ертіс (ауыл, өзен)

Үөскемен (Úóskemen)
Панфыйлоф (panfyılof)
Йеңбекшіқазақ (Ieńbekshiqazaq)
Сыйырөлгөн (Syıyrólgón)
Қыйақсай (Qyıaqsaı)
Үөсібай (Úósibaı)
Йегінді (Iegindi)
Йертіс (Iertis)

Расында, біз, «дұрыс емле» мен «қате емленің» ара-жігін ажы
рата алмай жүрміз бе? Ал А. Байтұрсынұлы дұрыс емле менен
қате емлені айыруға қатысты мынадай пікір айтады: тіл таби
ғатына қарай емлені ыңғайлау ма? Жоқ, емле түріне қарай тілді
ыңғайлау ма? Емле – жазу үшін шығарылған нәрсе, жазу – тіл үшін
шығарылған нәрсе. Олай болса тілді бұзып емлеге ыңғайлау емес,
емлені тілге ыңғайлау болса керек.» [5] – дейді. Өзге тілден енген атауларды өзінің тілідік икеміне лайықты етіп айтуды, және
оны жазуды қазақ жатсынбас. Бірақ тілдің пәктігінен айырылған
ақсүектер үшін бұндай жазу-сызу өткен ғасырдың сарқыншағы
мен жаһандану жолында ескілікті еске алатын қараңғы қазақтар
дың танымына ғана лайықты емле деп түсінетінін ашық айтуға
тура келіп тұр.
Айтылған уәждер қазақ тілінің әуезділігін сақтап, өзге тілдерді
өзгертпей қабылдауға қорған болғанымен, таңбалардың шұба
лаңқылығын қабылдауда, визуалды ақпаратты игеруге, жаһан
дануға, жаңғырған сана мен балалардың болашағына кері әсерін
тигізе ме деп қатты алаңдаймыз.
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Айгүл МЫҢБАЕВА,
Батыс Қазақстан облыстық
Тілдерді дамыту басқармасының
басшысы

БІЗДІҢ РУХАНИ КОДЫМЫЗДЫҢ БІРІ – ОНОМАСТИКА
Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында: «Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры
тарихтың тереңінен бастау алатын рухани коды болады» деген
болатын. Ендеше біздің рухани кодымыздың бірі – ономастика
саласы, яки қазақ жеріндегі байырғы атауларды қайта қалпына
келтіру.
Тәуелсіз мемлекетіміздің іргетасы қаланып, қабырғасы бекіп,
ел еңсесі көтеріліп жатқанда, бірінші кезектегі аса зор саяси, рухани маңызы бар мәселе, төл тарихымыздың тамырына терең бойлап, кең жайылған саланың бірі де – ономастика.
Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық бел
деуі – неше ғасыр өтсе де бізді кез келген рухани жұтаңдықтан
сақтап, аман алып шығатын символдық қалқанымыз, әрі ұлт
тық мақтанышымыздың қайнар бұлағы іспеттес. Бүгінде ел
егемендігін алып, еңсесін тіктегеннен бері көптеген жер-су және
елді мекен атаулары байырғы атауларына қайта ие бола бастады.
Өйткені туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, жоны мен жотасы,
тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Осының барлығын бүгінгі
жас ұрпақ біліп өсуі тиіс.
Жүгірген аңның аяғы, ұшқан құстың қанаты талатын осынау
сайын даланы мекендеген қазақ халқы бір кездері өзінің геогра
фиялық ерекшеліктеріне қарап, атау берген. Өйткені әрбір жер
атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер
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бар. Сонымен қатар, кейбір өлке халқына суықта пана, ыстықта
сая болған, есімдері елге белгілі біртуар перзенттерімен ел есінде
сақталған. Дегенмен, кешегі солақай саясат ел-жұртты салтсанасынан айырып, рухани тамырынан ажырату үшін алдымен
жер-су атауларын өзгертті. Жергілікті халықтың пікірімен санасу
деген болған жоқ.
Ал, бүгінгі күні ономастика жұмыстарын жүзеге асыру барысында осы салаға бағытталған нормативтік құқықтық актілер
басшылыққа алынады. Ономастика саласының кешенді жолға
қойылуына «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы»,
«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы
туралы» Заңдары, «Әкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді ме
кендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау,
сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақты
лау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ес
керу қағидаларын бекіту туралы» және «Қазақстан Респуб
ликасының аумағындағы әуежайларға, порттарға, теміржол
вокзалдарына, теміржол стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, автостансаларға, физикалық-геогра
фиялық және мемлекет меншігіндегі басқа да объектілерге
атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атауларының
транскрипциясын нақтылау мен өзгерту және мемлекеттік
заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға
жеке адамдардың есімін беру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары ономастика
жұмысына оңтайлы ықпал еткені сөзсіз.
Аталмыш нормативтік құқықтық актілердің басты қағидасы –
ұсынылатын атаулардың тарихи-географиялық, лингвистикалық
ерекшеліктерін және тиісті аумақ халқының пікірін ескеру болып
табылады.
Батыс Қазақстан облысы әкімдігі жанындағы облыстық ономастика комиссиясы облыстың ономастикалық кеңістігін реттеу бағытында әр тоқсанға арналған нақты жұмыс жоспарын
жасап, оны жүйелі түрде іске асырып келеді. Осы орайда, зиялы
қауым және беделді қоғамдастық, Қазақстан халқы Ассамблеясы
өкілдері мен қоғамдық пікір көшбасшыларынан жасақталған ко54
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миссия мүшелері бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тұрақты
түрде ономастика саласы бойынша ақпараттық-насихаттық жұ
мыстарын тұрақты жүргізуде.
Сонымен қатар, Орал қаласы мен аудандарда «Ономастикалық
нысандардың тарихи және дәстүрлі атауларын қалпына келтіру
бойынша ұсыныстарды зерделеу және пысықтау жөніндегі жұмыс
топтары» құрылды. Аталған жұмыс тобының мүшелері бұқаралық
ақпарат құралдары әлеуетін және әлеуметтік желілерді пайдалана отырып ақпараттық-түсіндіру бағытындағы жұмыстарды
атқарады.
Облысымызда Елбасының 2017 жылғы 28 ақпандағы тапсырмасына сәйкес ономастикалық атауларды ретке келтіру және
идеологиялық тұрғыдан ескірген атауларды ұлттық танымға
жақын атаулармен ауыстыру бағытында да бірқатар жұмыстар
жүргізілді.
Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Президентінің 2018
жылғы 28 желтоқсандағы Жарлығымен Зеленов ауданының атауы Бәйтерек ауданы болып өзгертілді.
Өңірімізде ономастика саласында соңғы екі жылда облыстық
ономастика комиссиясының қорытындысымен идеологиялық
тұрғыдан ескірген немесе мән-мағынасыз елді мекендерді қай
та атау жұмыстары қолданыстағы заң талаптарына сәйкес
жүргізілуде. Мәселен, Шыңғырлау ауданының Белогор ауылы
Ақтау ауылы, Полтава ауылы Ардақ ауылы, Лубен ауылы Ақшат
ауылы, Ақжайық ауданының Первомай ауылы Қабыршақты ауы
лы, Сырым ауданының Бірінші май ауылы Саралжын ауылы,
Тасқала ауданының Беленькое ауылы Ақкүтір ауылы, Черная Па
дина ауылы Қарой ауылы, Ермольчево ауылы Еменжар ауылы,
Теректі ауданының Подхоз ауылы Ыждағат ауылы, Донецк ауылы
Тақсай ауылы, Социализм ауылы Кемер ауылы, Новая жизнь ауылы
Жаңа өмір ауылы, Бәйтерек ауданының Факел ауылы Жалын ауы
лы, Озерный ауылы Болашақ ауылы деп ұлттық танымға жақын
атаулармен өзгертілді.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018
жылғы 9 шілдедегі қаулысымен Тасқала ауданындағы 8 білім
беру ошағының атауы қайта аталынды.
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Бұл бағыттағы жұмыстар халықтан түскен ұсыныстар бойынша
жалғаса береді, өйткені барлық мәселе жергілікті жұртшылықтың
қолдауы арқылы шешіледі.
Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында
«Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп тұрмайды, жаңғыру да
тарихтың өзі сияқты жалғаса беретін процесс» деп атап көрсеткен
болатын. Ендеше ономастика мәселесі еліміздің тәуелсіздігін рухани идеялық тұрғыдан қамтамасыз ететін факторлардың бел
ортасында тұрғанын әрқашан есте ұстауымыз керек.
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Жарасхан НАУРАЗБАЕВ,
Қостанай облысы әкімдігі тілдерді
дамыту басқармасы ономастика және
көрнекі ақпараттар мониторингі
бөлімінің басшысы

ОНОМАСТИКАЛЫҚ ЖАҢАРУ – РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ КЕПІЛІ
Баршамызға мәлім жергілікті жерлерде кездесетін идеология
лық тұрғыдан ескірген және қайталанатын атауларды тарихи
жер-су және ұлттық танымға жақын дәстүрлі атаулармен өзгерту,
сондай-ақ кісі есімдерін беруге мейлінше шектеу қою туралы
барлық билік тармақтарына қатаң ескерту жөніндегі Елбасының
2017 жылғы 28 ақпандағы №17-388-5 тапсырмасын орындау
үшін Қостанай облысында белгілі бір жұмыстар жүргізіліп келеді.
Кеңестік дәуірдің ықпалынан арылудың бір жолы – тотали
тарлық сипаттағы және мән-мағынасыз қойылған, моральдік
тұрғыда ескірген елді мекен, жер-су атауларын жою болып табылады.
Қостанай өңірінің географиялық жағдайы мен мекендеген
халықтың ұлттық құрамына байланысты бұл өңірде жер-су ат
тарының орынсыз өзгеріске түсуінің тарихы әріден басталатыны белгілі.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
тарапынан «Тарихи тұлғалар», «Тарихи жер-су атаулары» және
«Дәстүрлі атаулар» тізімдері жобасы әзірленіп, Қазақстан Респуб
ликасы Президенті Әкімшілігімен келісілді.
Сондай-ақ аталған тізім жобалары 2018 жылғы 12 наурызда
өткен Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республи
калық ономастика комиссиясының отырысында қаралып, ма
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құлданды. Осыған орай алдағы уақытта объектілерге, әкімшілікаумақтық бірліктерге, олардың құрамдас бөліктеріне атау беру
және қайта атау кезінде аталған тізімдер облыстарға жұмыс барысында басшылыққа алу үшін 2018 жылғы 16 наурызда жіберілді.
Облыстық ономастика комиссиясының 2017 жылғы қарашажелтоқсанда өткізілген үш отырысында өңірлерден түскен 85
ұсыныс қаралды, оның ішінде Жітіқара қаласындағы алаңға
«Тәуелсіздік» атауын беру, Қостанай ауданындағы 3 ауылдың,
Жангелдин ауданындағы 1 ауылдың, Алтынсарин және Қамысты
аудандарындағы 3 ауылдық округтің, 76 көше мен тұйық көшенің
(Федоров - 20, Қарабалық - 14, Таран -14, Жітіқара -7) атауларын өзгерту туралы бастамалар комиссия мүшелері тарапынан
қолдау тапты.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 қаңтардағы
№ 9 қаулысымен Алтынсарин ауданының Маяковский орта
мектебіне Омар Шипиннің, Жітіқара қаласындағы № 2 орта
мектепке Мұса Шожановтың, Таран ауданы Таран ауылындағы
№ 1 орта мектепке Сапар Ерғалиевтің есімдері берілді.
Ағымдағы жылы облыстың барлық қалалары мен ауданда
ры әкімдіктері жанындағы объектілерді, әкімшілік-аумақтық
бірліктер мен олардың құрамдас бөліктері атауларын оно
мастикалық жаңарту бойынша ұсыныстар жобаларын қарау
жөніндегі жұмыс топтарының құрамдары өзектендірілді.
Аталған топтардың мақұлдаған ұсыныстарын Қарабалық,
Қостанай, Таран, Федоров және тағы басқа аудандар әкімдіктері
көшелер мен өзге де объектілерді қайта атау кезінде жергілікті
қоғамдастық жиналыстарында белсенді пайдаланды.
Тарихи топонимдерді зерделеу және ономастикалық мәселе
лерді көпшілікке тарату мақсатында Алматы, Астана, Көкшетау,
Павлодар, Петропавл және Қостанай қалаларынан келген ға
лымдардың қатысуымен «Ономастикалық жаңару – рухани
жаңғыру кепілі» тақырыбында республикалық ғылыми-прак
тикалық конференциясы, Елорданың 20 - жылдық мерейтойы
қарсаңында «Астананың жаңа топонимикасы» дөңгелек үстелі
өткізілді. Шаралар барысында ономастика саласындағы өзекті
мәселелер талқыланды.
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Ағымдағы жылы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде
тұрғындар арасында ономастика саласындағы тіл саясатын ке
ңінен насихаттауға бағытталған «Ономастика және көрнекі ақ
парат» әлеуметтік жобасы іске асырылды.
Облыстық тілдерді дамыту басқармасы облыстық ономас
тика комиссиясы мүшелерін, үкіметтік емес ұйымдар және
БАҚ өкілдерін тарта отырып облыстағы 4 аудан (Жітіқара,
Меңдіқара, Қарабалық, Науырзым) орталықтарында ономас
тика мәселелері бойынша көшпелі дөңгелек үстелдер өткізді.
Олардың жұмысына көршілес жатқан қалалар мен аудандар
өкілдері қатысып, 400-ден астам адам қамтылды. Шараларға
барлық қалалар мен аудандар әкімдіктері, жергілікті қоғам
дастықтар, ардагерлер және жастар ұйымдары өкілдері, ономас
тикалық ұсыныстар жобаларын қарау жөніндегі жұмыс топтары мүшелері қатысты, жан-жақты түсіндіру жұмысы жүргізілді.
Сондай-ақ отырыстар барысында Әділет департаменті қызмет
керлері әкімшілік-аумақтық бірліктер мен олардың құрамдас
бөліктерін қайта атау бойынша құжаттарды заңдық ресімдеу
жөнінде әдістемелік көмек көрсетті. Өткізілген шара туралы
ақпарат газет беттерінде жарияланды, теледидар арқылы бір
неше көрсетілім орын алды.
2018 жылы облыстық ономастика комиссиясының жоспарлы 2 отырысы өткізіліп, Қарабалық, Қостанай, Федоров аудандары әкімдіктерінің ономастикалық жұмысы туралы есептері
тыңдалды, сондай-ақ Қостанай ауданының Глазуновка ауылы
мен Глазунов ауылдық округіне Айсары тарихи атауын қайтару,
аталған ауылдың 4 көшесі, сонымен қатар Қарабалық ауданы
Қособа ауылының 2 көшесі, Лисаков қаласы Октябрьский кен
тінің 1 көшесі, Федоров ауданы Қоржынкөл ауылдық округі Лесное ауылының 1 көшесі, Первомай ауылдық округі Первомайское ауылының 2 көшесі, Костряков ауылдық округі Костряковка
ауылының 4 көшесі атауын өзгерту туралы ұсыныстар қаралып,
қолданды, барлығы 14 көше.
ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 16 қарашадағы № 755 қаулысымен
«Арқалық қаласы әкімдігі білім бөлімінің №4 жалпы орта білім
беретін мектебі» мемлекеттік мекемесіне халық қаһарманы Кейкі
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батырдың және Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының
«Боровской кәсіптік-техникалық колледжі» коммуналдық мемле
кеттік қазыналық кәсіпорнына Социалистік Еңбек Ері Кәмшат
Дөненбаеваның есімдері берілді.
ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 12 сәуірдегі №192 қаулысымен Рудный қаласы әкімдігінің «№7 мектеп-гимназиясы» коммуналдық
мемлекеттік мекемесіне Бейімбет Майлиннің есімі берілді.
Қазіргі күндері Қостанай облысы Қостанай ауданы орталығы
Затобол кентінің мәртебесін өзгерту, оның атауын аудандық
маңызы бар Тобыл қаласы және Қостанай облысының Таран
ауданын Бейімбет Майлин ауданы деп қайта атау бойынша ҚР
Үкіметі қаулысы мен ҚР Президенті Жарлығының жобасына
тиесілі министрліктердің келісімін алу жұмыстары жүргізілуде.
Келісімдер алынғаннан кейін құжаттар ҚР Премьер-Министрі
кеңсесіне енгізілетін болады.
Қостанай облысы әкімдігінің 12.12.2018ж. № 20 қаулысы және
Қостанай облыстық мәслихатының № 349 шешімімен Қостанай
облысы Таран ауданы Таран ауылдық округі мен Таран ауылы
Қостанай облысы Таран ауданы Әйет ауылдық округі және Әйет
ауылы болып қайта аталды.
Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Республикалық
ономастика комиссиясының 2018 жылғы 10 сәуірдегі қорытын
дысына сәйкес Қостанай қаласындағы Авиационная көшесі Кәмшат Дөненбаева, Қазақ көшесі - Әбілсай көшесі болып қайта
аталды.
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің 2018 жыл
ғы 12 қарашадағы тапсырмасына сәйкес облыстық ономастика
комиссиясының жұмысы уақытша тоқтатылды.
Сол себептен идеологиялық тұрғыдан ескірген 2 ауылдық ок
руг, 1 ауыл, аудан орталығындағы 9 көшені қайта атау туралы
Ұзынкөл ауданы әкімдігінің ағымдағы жылдың басында облыс
тық ономастика комиссиясына келіп түскен ұсыныстарын әлі
күнге дейін қарап, шешім қабылдау мүмкін болмай отыр.
Рудный қаласында идеологиялық тұрғыдан ескірген көшелер
атауларын өзгерту бойынша тұрғындар арасында ақпараттықтүсіндіру жұмыстарын жүргізу басталды. Облыстық ономастика
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комиссиясы мүшелерінің қатысуымен жұмыс топтарының отырыстары өткізіліп, И. Франко, 40 лет Октября, 50 лет Октября
көшелері тұрғындарының пікірін мониторингілеу жүргізілуде.
Осы көшелерді қайта атау бойынша жол картасы әзірленіп,
әкімдік жанындағы жұмыс тобының мүшелері әрбір үйдің бар
лық пәтер иелерімен кездесіп, дәйекті түсіндіру жұмыстарын
жүргізуде. Облыста ономастика саласындағы тіл саясатын және
бекітілген қағидаттарды сақтай отырып идеологиялық тұрғыдан
ескірген атауларды жаңарту бойынша түсіндіру жұмыстары
жалғасын табатын болады. Әрбір аудан мен қалада қоғамдық тарихи сананы жаңғырту аясында алдын алу ақпараттық-түсіндіру
жұмыстары жүргізілуде.
Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында тарихи сананы жаңғырту стратегиялық міндет ретінде айқындалуы
алдағы жылдары ономастика саласындағы жүйелі жұмысты одан
әрі жалғастыру қажеттілігін өзектендіре түсуде.
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Ермек АҚШАБАЕВ,
Алматы облысының тілдерді
дамыту жөніндегі басқармасы,
ономастикалық жұмыс
және талдау бөлімінің басшысы

ОБЛЫСЫМЫЗДЫҢ ОНОМАСТИКАЛЫҚ АЖАРЫ
Ономастика саласы – тіл саясатының аса маңызды бөлігі бол
ғандықтан, тіл мәртебесін көтеру жолындағы мемлекеттік бағ
дарламаның басым бағыттарының бірі – ономастикалық атауларды жүйеге келтіру.
«Жеріңнің аты – бабаңның хаты» – деген халық нақылы тегін
нен-тегін айтылмаса керек.
Жер жанатын иемденген Алматы облысы әсем табиғатын
айтпағанда, терең тарихты, мол мұралы, шежірелі өлке. Ұлттық
таным мен салт-дәстүріміздің белгісі болып, кеше мен бүгінді
байланыстырып тұрған күре тамыр, тарихи жер-су аттары мен
дәстүрлі атауларға бай мекен.
Дәстүрлі атау демекші, қазақ тау-тасына, сай-саласына, өзен-кө
ліне, құз-жартасына лайықты атау бере білген, сөзге бай халық.
Импровизаторлық қасиеттерін таныта отырып, не нәрсеге болсын ат қойып, айдар таққанда әр сөздің мағынасына ерекше мән
берген. Шешендік пен көсемдіктің сан түрлі үлгісін қолданып, әр
сөзін талдай білген, ой жүйесі мен сөздің ішкі мәніне терең үңіле
білген. Сондықтан да халық тарапынан қойылған ел-жер атаулары сол жердің кешегі өткен тарихының бейнелі сөзбен бекітілген
ақиқаты деуге болады.
Өшкеніміз жанып, өткеніміз қайта оралған заманда Тәуел
сіздігімізді, Елдігімізді, Мемлекеттігімізді мейлінше берік ор
нықтыру мақсатында ежелден ел санасында қалыптасқан төл
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атауларымызды жаңғырту, тарихи тұлғаларымызды ұлықтау –
отаншылдық, ұлттық рухымызды асқақтататыны сөзсіз.
«Елу жылда ел – жаңа» демекші, облысымызда тарихи, идео
логиялық тұрғыда ескірген, мағынасы жоқ жер-су атаулары мен
көше аттары өзгеріп, жаңа сипат, жаңа тынысқа ие болуда. Бүгінгі
таңда Алматы облысындағы 3 ауданның, 8 ауылдық округтің, 18
елді мекеннің, 2880 көшенің, 101 білім мекемесінің атауы тарихи
тұлғалардың атымен аталды. Мәселен, Географическая көшесі –
Абылай хан көшесі, Прудхозная көшесі – Райымбек батыр көшесі,
Молодежная көшесі – Қожахмет Яссауи көшесі, Лесная көшесі –
Әйтеке би көшесі деп өзгертілді.
Дәстүрлі ономастиканы жаңдандырып, атқарылған жұмыс
тардың жетістіктері мен кемшіліктерін саралау үшін былтыр
облысымызда ономастика комиссиясының отырысы төрт мәр
те өткізіліп, онда Балқаш, Еңбекшіқазақ аудандары мен Қапша
ғай, Текелі қалаларындағы ономастикалық ахуал сараланды.
Отырыста 2 ауылдық округке, 11 елді мекенге, 905 құрамдас
бөлікке, 18 мемлекет меншігіндегі нысандарға атау беру және
оларды қайта атау бойынша барлығы 936 ұсыныс қаралды.
Нәтижесінде, Петропавловка, Садовое, Соколовка секілді 12
әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы өзгертілді, 838 құрамдас
бөлікке оң қорытынды берілді.
Сондай-ақ, Қапшағай қаласына қарасты 48, Талдықорған қа
ласына қарасты 7, барлығы 55 құрамдас бөлікке атау беру және
қайта атау туралы ұсыныс Республикалық ономастика комис
сиясының қарауына жолданып, мақұлданған ұсыныстар бойынша облыстық мәслихат пен облыс әкімдігінің бірлескен шешімі
шығарылды.
Осы тұста білім және мәдениет мекемелеріне атау беру және
қайта атау бойынша 15 ұсыныс Республикалық ономастика
комиссиясының қарауына жолданып, оң қорытындыға ие бол
ғанын айтып өткен орынды.
Ономастика – халықтың жады, тарихы, білімі мен танымы.
Қай заманда, қай қоғамда болмасын өз тағдырын, өз мәселесін
халық өзі шешкен. «Халықтың пікірі мен еркі – бұл заңның ең
жоғарғы санкциясы» – деп, Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхан
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айтпақшы, халықтың, көптің ой-пікірі қашанда маңызды. Сон
дықтан, тұрғындардың ономастикалық комиссиялардың жұмы
сындағы шешім қабылдау процесін талқылау кезінде қоғамдық
қолжетімділік пен ашықтық қағидаттарының сақталуын жыл
дан-жылға ұлғайту мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Осы
орайда, әкімшілік-аумақтық бірліктер мен елді мекендерге және
әлеуметтік нысандарға атау беру, оларды қайта атау мәселелері
бойынша жиынға 68986 адам қатысып, 68526 адам қолдап дауыс
беріп, 99,3% көрсеткішті құрады.
Дегенмен де, ономастикалық атауларды жүйелендіру, идео
логиялық тұрғыдан ескірген атауларды ретке келтіру бағытында
әлі де атқарылар жұмыстар аз емес. Ғасырлар бойы санаға сіңіп,
ұлттық ономастикамыздың құрамынан орын алған атауларды
бірер жылда өзгерте салу оңай мәселе емес. Алдағы уақытта
бірте-бірте шешімін табатын үлкен іс. Аудан қалалардағы
атауларға жүргізілген мониторинг нәтижесінде Алматы облысында әлі де болса өзгертуді қажет ететін атаулар - 5,6 % құрап
отыр. Яғни, Заречное, Казцик, Энергетический, Чапаев, Междуреченск, Рудник, Черкасск сияқты 7 ауылдық округ пен 16 елді
мекен, 633 көше атауларын өзгерту бойынша жұмыстар алдағы
күндердің еншісінде.
Ономастика мемлекеттік саясаттың бір тарауы ретінде құ
қықтық-нормативтік құжаттар арқылы басқарып отыруды
талап етеді. Атауларды ретке келтіру және тарихи атауларды
жаңғырту мақсатында идеологиялық тұрғыдан ескірген неме
се қайталанатын атауларды тарихи жер-су атауларына алмас
тыру жұмыстары жоғарғы атқарушы органдар тарапынан ке
ліп түскен тапсырмалар аясында жүргізілуде.
Өңірімізде, ономастикалық жұмыстарды жүргізу барысында қоғамдық пікірді ескеріп, шешімдерді қабылдау кезінде аза
маттық қоғам институттарын және бұқаралық ақпарат құрал
дарын кеңінен тарту мақсатында өткен «Ономастика және көрнекі
ақпарат мәселелері» атты семинар-кеңесте Ахмет Байтұрсын
ұлы атындағы Тіл білімі институтының ғалымдары, аудандық,
қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшылары
мен салаға жауапты мамандарының қатысуымен облысымыздың
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ономастикалық ахуалы кеңінен талқыланып, өзекті ой-пікір
ортаға салынды.
Сонымен қатар, ономастика мәселелерін талқылау және жетіл
діру мақсатында сәулет және қала құрылысы мамандарының
қатысуымен «Нысандарға атау беру – жауапты іс» атты көшпелі
семинар-кеңес облысымызда жүйелі өтеді.
Ұлттық сананы қалыптастырудың ең негізгі жолы – тарихи білім. Өткеннің өнегесі бүгінгі күнге тіреу болып, келешекті
кемелдендіретін құндылық дейтін болсақ, ұрпақты отансүйгіш
тікке тәрбиелеп, ұлт бойына тарихи сананы қалыптастыру жолында ескі тарихи атауларды қайта жаңдандыру маңызды іс
болмақ. Елді мекендердің байырғы, тарихи жер-су атауларын
қалпына келтіру, оларды тарихи тұрғыдан реттеу жұмыстары
үлкен ыждаһаттылықты, жауапкершілікті талап етеді.
Өткеніміз бен бүгініміздің арасындағы шырғалаңды ке
зеңд ердің нәтижесі – ұмытылып, халық жадынан өшірілген
тар ихи атаул арды қайтару, қалпына келтіру мен тарихи са
бақтастықты қал ыптастыру міндеттерін алдымызға көлде
нең тартып отырған кезд е, тағы бір бөгесін – жаһандану үрдісі
есігімізден еркін еніп, төрімізге жайғасуда.
Жаһандану белең алған заманда мемлекеттік тілге басымдық
беріп, тілімізге қамқор болып, ономастика саласына ерекше мән
беру басты міндет, әрі парыз.
Ономастика мен көрнекі ақпарат көздің ағы мен қарасындай
бір-бірінен ажыратып қарауға келмейтін дүние. Ономастика –
қоғамның ажырамас бөлігі болса, көрнекі ақпарат халықтың
эстетикасы мен интеллектуалдық мәдениетінің көрсеткіші.
Cондықтан, көрікті жарнама, көркем тіл болуы үшін ондағы
сөз барынша сауатты, салиқалы болуы тиіс. Бұл – халықтың
шығармашылық әлеуеті мен тіл мәдениетін анықтайды, тарихын танытады. Бүгінде сыртық жарнама мен көрнекі ақпа
рат мәтіндерінің сауатсыздығы ономастика саласының ғана
емес, бүгінгі қазақ қоғамындағы жиі сынға ұшырайтын, аса
өзекті мәселелердің бірі. Сананы тұрмыс билейтін заманда, жарнама өміріміздегі басты табыс көзіне айналып отыр.
Сондықтан да болар, сауатсыз жарнамалар жаңбырдан кейінгі
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саңырауқұлақтай қаптауда. Орыс тілінен қазақ тіліне сөзбесөз, тікелей аударылған мағынасы түсініксіз жарнамаларды
бірден байқауға болады. Ал бізге аз сөзбен көп мағына беретін,
мәнді де мағыналы, тиянақты ойды білдіретін жұрт санасына
тез сіңетін қазақ тілді жарнамалар керек.
Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019 жылдарға арнал
ған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2017-2019
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарында көрнекі ақпараттарда
мемлекеттік тілдің пайдаланылу дәрежесі 2018 жылы – 85 %,
2019 жылы – 100 %-ға жету көзделген. Осы тұрғыда, көрнекі ақпа
раттарды ретке келтіруде, дәстүрлі түрде өткізілетін «Тіл тазалығын
сақтайық» акциясы көп көмегін тигізуде. Акция барысында облыс орталығындағы, аудан-қалалардағы түрлі нысандардың (дү
кендер, шаштараздар, кафелер, дәмханалар, дүңгіршектер т.б.)
маңдайшаларында жазылған жазулар, хабарландырулар, жарнамалар, баға көрсеткіштері және басқа да көрнекі ақпараттардың
заңнама талаптарына сай ресімделуін қадағалау мақсатында арнайы жұмыс тобы құрылып, 1540 зерделеу жұмыстары жүргізілді.
Зерделеу кезінде қатемен жазылған, заңға қайшы 737 кемшілік
анықталып, оның 556 заң талаптары бойынша сәйкестендірілді.
Ал, қалған 181 кемшілікті түзету бойынша нысан (дүкен, кафе,
шаштараз т.б.) иелерімен қосымша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп,
әдістемелік көмек көрсетілді. Орын алған олқылықтарды жіпке тізіп
айтар болсақ, тек ресми тілде жазылған, бірыңғай ағылшын тілінде
жазылған, араб графикасымен жазылған, қытай иероглифтерімен
жазылған, латын графикасы бойынша қате жазылған, латын графикасында жазғанда акут таңбаларының орнына апостроф қойған
сөздер кездесті. «Жаңа киімге шама келмей ақталамын», «Жылжымайтын мүлік жөнінде басыңды қатырма», «Салмаққа киім» деген
тәрізді орыс тілінен сөзбе-сөз аударылған, мағынасы күңгірт жарнамалар да кездесті. Орысшасы көзге алыстан менмұндалап көрінетін
жарнама қағазының бір бұрышына қазақша жазуды қыстыра сал
ған нысандар да болды. Нәтижесінде, барлық нысан басшылары,
жеке кәсіпкерлер жарнамаларда жіберілген олқылықтарды белгілі
уақыт ішінде ретке келтіру шараларын қолға алатындықтарын
айтты.
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Ал пайызға шаққанда, облысымызда көрнекі ақпараттарда
мемлекеттік тілдің пайдаланылу дәрежесі 88,2% құрап отыр.
Сол сияқты, сауатсыздықтың алдын алу мақсатында Алматы
облысы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасында болып,
«Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерін оқып,
сертификат алғалы отырған болашақ кәсіпкерлермен кездесу
өткізу шарасын дәстүрге айналдыруды көздеп отырмыз. Себебі,
кәсіптен нәсібін іздеп, өз ісін дөңгелетемін деген кәсіп иелері тіл
мәселесіне де жауапкершілікпен қарап, асқан сауаттылық танытуы қажет. Өйткені, заңды білетін, тілін құрметтейтін кез келген сауатты нысан басшысы ешқашан сауатсыз жарнамаға жол
бермейді.
Қорыта айтар болсақ, Алматы облысы - ұлты үшін еңбек ететін
талай кемел тұлғаларды дүниеге алып келген, жайдарлы, жайсан
жандар мекен ететін, қазақи бояу мен ұлттық танымның көрінісі
көзге түсіп тұратын қазақи өңір. Оған күн санап жаңарып, жасарып келе жатқан Жетісудың кіндік қаласы – Талдықорғандағы
көше атаулары, қазақ тілді жарнамалары мен көше билбордта
ры да мысал бола алады. Қазақ тілді, латын графикасында жа
зылған көрнекі ақпарат мәтіндері қала көшелерінде күн санап
көбеюде. Бұл дегеніміз, жаңалыққа, жаңашылдыққа жаны құмар
жұртшылықтың латын әліпбиіне, болашаққа деген сенімді көзқа
расын көрсетеді.
Қаймағы бұзылмаған Алматы облысының ономастикалық ажарын келтіру бағытындағы игілікті іс, маңызды шаралар алдағы
уақытта да жалғаса бермек.
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Ернияз СҰЛТАНОВ,
Солтүстік Қазақстан облысы
әкімдігінің тілдерді дамыту жөніндегі
басқармасы ономастикалық жұмыс
бөлімінің басшысы

ОНОМАСТИКА САЛАСЫ ОҢ ӨЗГЕРІСТЕРДІ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ
Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Тілдерді дамыту жө
ніндегі басқармасының ономастика саласындағы жұмысы Елба
сының «өңірлерде кездесетін идеологиялық тұрғыдан ескірген,
қайталанатын атауларды тарихи жер-су атаулары және ұлттық
танымға жақын дәстүрлі атаулармен өзгерту» туралы тапсырмасын жүзеге асыруға бағытталған.
Өткен жылы облыстық ономастика комиссиясының 4 отырысы өткізілді. Комиссия мүшелері тарапынан 5 ауылдық округтің,
4 ауылдың атауын өзгерту туралы ұсыныстар қолдау тапты.
Атап айтқанда: Мағжан Жұмабаев ауданындағы Молодежный
ауылдық округі Мағжан ауылдық округі, Молодежное ауылының
атауы Жастар ауылы; Фурманов ауылдық округі Бәйтерек
ауылдық округі; Октябрь ауылдық округі Аққайың ауылдық
округі; Надежка ауылдық округі Ноғайбай би ауылдық округі;
Совет ауылдық округі Алтын дән ауылдық округі; Авангард
ауылдық округінің Хлеборобное ауылы Достық ауылы; Бәй
терек ауылдық округінің Новый быт ауылы Береке ауылы және
Уәлиханов ауданындағы «Молодая гвардия» ауылы «Жас Ұлан»
ауылы болып қайта аталды.
Білім беру, мәдениет және спорт мекемелеріне облысымызға еңбе
гі сіңген тұлғалардың есімдерін беру және қайта атау туралы ұсыныс
тар, атап айтсақ өнер колледжі – музыкалық эстетикалық бейіндегі
дарынды балалар мектеп – интернатына Ермек Серкебаевтың,
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Петропавл қаласындағы №24 орта мектепке Маты Құсайыновтың,
облыстық филармонияға Ақан серінің облыстық бокстан спорт
мектебіне Камиль Сафиннің есімін беру және Жамбыл ауданы №2
Преснов орта мектебін Қожаберген жырау атындағы орта мектеп, Мағжан Жұмабаев ауданындағы №4 Булаево орта мектебін
Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектеп, Қызылжар ауданы Новоникольск орта мектебін Геннадий Зенченконың атындағы орта
мектеп деп қайта атау, Республикалық ономастика комиссиясының
отырысында қарастырылып, оң қорытындығы ие болды.
Тілдер фестивалі аясында Мағжан Жұмабаев ауданы «Ономас
тика жұмысын белсенді жүргізген аудан» номинациясына
лайық деп танылды.
СҚО әкiмдiгiнiң тiлдердi дамыту жөнiндегi басқармасының
қызметкерлерінің қатысуымен облыстың бірқатар (Қызылжар,
Жамбыл, Мамлют, Ақжар) ауданының тұрғындарымен түсіндіру
жұмыстарын жүргізу мақсатында көшпелі семинарлар ұйымдас
тырылды.
2018 жылы Петропавл қаласының әкімдігі жанындағы жұмыс
тобында облыс орталығындағы көшелерге атау беру туралы 13
ұсыныс қаралды. Жұмыс тобының мүшелері Қазыбек би, Сегіз
сері, Қазақстанның Еңбек Ері Бәйкен Әшімов, белгілі журналист Бақыт Мұстафин, мемлекет және қоғам қайраткері Мақтай
Сағдиев, Сегіз сері, Қазыбек би және еңбегі сіңген құрылысшы
Арон Левковичтің есімдерімен қала көшелерін атау туралы ұсы
ныстарды қолдады және де қайта атау бойынша көшелерге таң
дау жұмыстары жүргізілуде.
Бүгінгі күні қалалық әкімдікке қала көшелеріне Сәруар Байса
ринаның, Мырзатай Серғалиевтің, Кәкімбек Салықовтың, Жарасбай Нұрқановтың, Әнас Ілиясовтың, Серік Мұхамеджановтың,
Ербол Шаймерденовтің, Геннадий Зенченконың, Владимир Чер
мисиновтің есімдерін беру туралы 7 өтініш келіп түсті.
Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың
2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының
үшінші бағытында ономастика саласының жұмысын жетілдіру,
ашықтық үрдісін енгізу, халық пікірін ескеру, ономастикалық
жұмыстарды жүргізу барысында шешімдер қабылдауда азамат
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тық қоғам институтары мен бұқаралық ақпарат құралдарын
кеңінен тарту қарастырылған.
Бүгінгі таңда Ономастика комиссиясының жұмысын уақытша
тоқтатуға байланысты идеологиялық тұрғыдан ескірген атауларды қайта атау бағытындағы дайындық жұмыстарын жүргізу
басты назарға алынып отыр. Осы іске жауапты мамандар елді
мекендердің шығу тарихы, көшелерге есімін беруге ұсынылған
тұлғалардың өмірі және еңбек жолы туралы зерттеу материалдарын жинақтауда.
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Бердібек БИЯРОВ
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ доценті,
филология ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚ ТОПОНИМДЕРІНДЕГІ ҚАЛМАҚТЫҚ САРЫН
(ШЫҒЫС ҚАЗАҚТАН ОБЛЫСЫ ТАРБАҒАТАЙ АУДАНЫНЫҢ
ЖЕР-СУ АТТАРЫ БОЙЫНША)

Мақалада ХVI – ХVIII ғасырлар бойы жүрген қалмақ-қазақ соғы
сының жаңғырығы топонимдік аңыз-әңгімелер арқылы бүгін
гі күнге дейін жетіп отырғаны баяндалады. Арнайы экспедиция
жасалған Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының жерсу аттарынан нақты мысалдар келтірілген. Екі ғасырға созылған
екі көшпенді елдің қақтығысы, оның зардабы ел жадынан өшпей,
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатуының себебі ізделеді. Ол
соғыстың аяқталғанына үш ғасыр өтсе де, жергілікті тұрғындар
көптеген топонимдердің этимологиясын қалмақтық сарынмен
байланыстырып, кеше ғана болып өткен оқиғадай айтып береді.
Қазақ халқының сол заманда көрген қиындығы, азабы санаға
сіңіп кеткені сондай, қазақ тілінен жасалған атауларды да қалмақ
тақырыбына апарып тірейді.
Түйін сөздер: қалмақ, қазақ, топоним, халықтық этимология,
аңыз-әңгіме, қалмақтық сарын, халықтық сана.
Кіріспе
Алдымен Ойрат одағын, кейін Жоңғар хандығын құрған Батыс
Моңғол тайпалары қазақ жеріне ХVI ғасырдың бірінші жартысынан бастап шабуылдай бастады. Оларды қазақтар «қалмақ» деп
71

ÓŃIR ATAÝLARY

атады. Кезінде бейбіт қатар өмір сүрген Алтынорда ұлысының
қалдығы, қалмағы деген мағынада қойылған этноним болса керек. Алмакезек жеңіп, қыруар қан төгілген бұл итжығыс күрес
ХVIII ғасырдың ортасына дейін созылды [1;185].
Өз алдына хандық құрып, енді іргесін бекітіп жатқан Қазақ
хандығы үшін, қазақ халқы үшін бұл екі ғасырға жалғасқан соғыс
аса ауыр тиді. Оның зардабының халық санасында сақталып
қалғаны сондай, қазіргі ұрпаққа дейін ұмытылмай келеді. Оны
жуықта ғана Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының
жер-су аттарын зерттеу мақсатында жасалған экспедиция кезінде
анық байқадық. Жергілікті тұрғындар, хабарламашылар көпте
ген жер-су аттарын қалмақтармен байланыстырады.
Негізгі бөлім
Шығыс Қазақстан аумағы Жоңғарияның қоластында ұзақ
уақыт жатты, моңғол тілді атаулар мол сақталған, бірақ сол топо
нимдердегі қалмақтық сарын осы уақытқа дейін үзілмей келе
жатқаны таңырқарлық жағдай. Тіпті кейбір қазақ (түркі) тілінен
жасалған атауларды қалмақ ұғымымен байланыстыратын аңызәңгімелер кездеседі. Мысалы: «Сеңгірден 8-10 шақырым өрлеп,
Обалы кезеңге жақындағанда «Қатай» деген шатқал, сайдың аузы
кездеседі. Осы тау аңғарында жау (қалмақтар – Б.Б.) әлденеше
бекініс жасап, көп адамды мерт қылады. Батырлар осы маңға
келгенде бекініп жатқан жау кездеседі. «Бұл жерде жау күшті
бекінген, қатайыңдар», - деседі екен. Содан сол сай «Қатай» атанып кеткен» [2].
Топонимдердегі қалмақтық сарын моңғол тілінен енген атау
ларда да, сондай-ақ таза қазақ тілінен жасалған атауларда да
кездесе береді. Мәселен, «Қандысу атауына байланысты халық
арасында сақталған аңыздар көп. Соның бірінде қазақ қолы мен
ойрат-қалмақтардың жасағы арасында қатты шайқас болып,
адам есепсіз қырылыпты. Жаудың денесін өзенге тастағанда,
судың беті қызыл қанға боялған. Содан бастап бұл су «Қандысу»
деп аталыпты»[3]. Гидронимдердің өте ерте пайда болып, көп
өзгеріске түспейтінін ескерсек, Қандысу жоңғарлар жорығынан
бұрын пайда болуы да мүмкін. Ағыны қатты болғандықтан, кешу
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бермей, адамдар суға жиі кететін өзендерді де Қандысу деп атай
береді. Кейде өзенннің түсін (құм топырағының түсін) меңзеуі де
ықтимал, Қызылсу сияқты. Бірақ қазіргі адамдар гидронимнің
этимологиясын, міндетті түрде қалмақтармен байланыстырады.
Қандысу атауына қатысты екінші мысалды келтірейік: «Абылай хан болып, Қабанбай қолбасы болып тұрған шақта, жоңғар
шапқыншылары бейбіт жатқан қазақ жасақтарын сан рет ойсыра
шауып, қызыл қырғын соғыс салып, жерін тартып алып отырған.
Сондай бір аласапыран кезде, жау жақ қапталда Қосай, Тама
батырлардың жасағы қалқан болып, мыңғырған жылқылары сонау Орқашар жеріне дейін созылып жатқан бір мәуетек шақта,
Алтайдағы Алқабек-Білезікке бекінген торғауыттар тағы да
мың-мыңдап жылқы барымталап, бірқыдыру адаммен бірге
Таманың ұлы Байқонысты да өлтіріп, Тарбағатай өңіріне біржола
бекініп алады. Жаудан үркіп, Қалбаға қарай қашқан ел ағыны
қатты өзеннен өткел таба алмай, көп адам суға кетеді. Бозша,
Маңырақ, Ақжар ауылдарының іргесінен ағып өтетін тау өзенінің
«Қандысу» аты содан қалған деген аңыз бар» [4].
Қандысу гидрониміне ұқсас аңыздар Сеңгір топониміне қа
тысты айтылады: «Ел аузында қалған тағы бір аңыз бойынша,
жаугершілік замандарда Қандысу бойынан «Сеңгір» таулы үстір
тіне дейін қалың тоғай болған. Сол қалың тоғайдан өту батырлар үшін қиямет-қайымға айналған. Батырларымыз осы тоғайға
келгенде жүрексініп, «сен кір, сен кір» деп бір-біріне жол беріскен
деседі. Осыдан бері бұл өңір «Сеңгір» деп аталған» [3]. Болмаса: «Ел аузында сақталған аңызда қалмақ батыры Шаған сексен
күнге созылған атақты Шорға ұрысында қолға түсіп, қазақ батыры Дәулетбайдың одан не тілегі бар екенін сұрағанда, қалмақ батыры осы жолы босатуын, ұрыс даласында өлуге мүмкіндік беруін
өтінгендігі айтылады. Содан бұл тілек орындалады да, Шаған
өгізге мініп қашады. Дәулетбай батыр көз көрімге дейін Шағанды
қудырмайды. Қуғыншылар біраздан кейін шығады. Шаған қалың
нуға кіргеннен кейін, қуғыншылар тосылып қалыпты да, бірінебірі «сен кір, жоқ, сен кір» деп жүрексініпті. Осыдан бұл жер Сеңгір
аталып кеткен деседі». Бұл атаудың мағынасын ұқпағаннан кейін
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туатын аңыз-әңгімеге (халықтық этимологияға) жатады, өйткені
Сеңгір атауы моңғол тіліндегі цэнхэр «көк, көгілдір, көкшіл» сын
есімінен жасалып тұр. Аңыздағы шағын тоғай, қамыс сар далада
көк түске боялып тұратындықтан, Цэнхэр/Сеңгір атаған. Сеңгір
атауы үнемі көгілдір тартып тұратын шың-құздардың басына
қаратып айтылатын еді (сеңгір тау), енді оның жасыл (көк) түсті
жерге де қойылатынын байқаймыз.
Кейде аңыз қиялдан ғана емес, шындықтан да туып жатады.
Тарбағатай өңірінде кездесетін Қабанбай шаты, Бөгенбай шаты,
Боранбай шаты, Қубас ат сияқты топонимдер «қалмақтың соңғы
аяқ тіреген жері болған, жан алысып, жан беріскен сұрапыл
шайқастардың куәсі іспеттес тарихи ескерткішті жерлер» болып
табылады [5]. Әр қолбасшы өз жасақтарымен бекінген шат, сайлар сол қалпында аталып қалған және Қабанбай батырдың әйгілі
Қубас аты зорығып өлетін жер де халық назарынан тыс қалмаған.
Серенқамал атауы туралы «қалмақтың атақты қонтайшысы
Қалден Серен салдырған қамал болған» деген дерек те шындыққа
жанасады. Хабарламашы Қизатов Сейітбек (мектеп директоры,
география мұғалімі, Жаңалық ауылы) көзбен көргендей етіп айтады: «Бізде, мысал үшін, 18 ғасырдағы Қалдан Серенді білесіздер
ғой? Қалмақтың ханы. Соның бізде қамалы болған. Мына біреу
көрініп тұрған тау Құлдәулет деп аталады. Сол Құлдәулет тауын
да қамал бар. Серенқамал деп аталады. Сереннің қамалы. Қазақтар
енді Қалданды толық айтпайды ғой. Бұл Қалдан Серен болғаннан
кейін Серенқамал деп аталған. Сол Жоңғар соғысының ақырғысы
осы жерден бітеді. Міне Қалдан Сереннің қамалы тұрған жерінің
алдыңғы жағында ғана баратын жер бар да арт жағы түгел қорған.
Қалдан Сереннің ставкасы болған».
Жоңғария астанасы, орыс саяхатшыларының жазбасында
Шульдеттау деген жерде болған делінеді. Бұл қазіргі Зайсан көлі
нің түстігіндегі Қытай жерінде қалған Шүлентау болуы әбден
мүмкін. Сондықтан Тарбағатай, Зайсан өңірлері Жоңғарияның
басты тірек жерлері болғаны белгілі. Хабарламашы Жоңғарияның
соңғы хандарының бірі Әмірсананың да қорғаны бар екенін тілге
тиек етті, бірақ оның қайда екенін дәл айта алмады.
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Бұқар жыраудың: «Қозы Маңырақ, Қой Маңырақ, Арасы тол
ған көп қалмақ...» - деген толғауында айтып тұрғандай, Қозы
Маңырақ және Қой Маңырақ деген екі тау расында да бар және
екі арасы кең аңғар екен.
Осы орайда Сауытқойған топонимі туралы бірнеше пікір айтылады: «Қалмақтың сауыты соғыста қашқаннан қалып қойған
екен. Қазақтар осы жерде «қалмақты жеңдік» дегенді білдіру
үшін осылай атап кеткен екен», - дейді хабарламашы Сағатов
Ержан Манарбекұлы (Қызылкесік ауылы). «Шорға шайқасынан
кейін, жеңіп келе жатқан қазақ батырларының бірі сауытын
шешіп, қойған жер екен», - дейді хабарламашы Сайлау Қалиев.
(Қызылкесік ауылы). Әйеуір атаудың мағынасын қалмақпен
соғысқа апарып тіреу хабарламашылардың негізгі дәлелі. Оларға
ата-бабадан айтылып келе жатқан әңгімелер екені де даусыз.
Жер-су аттарындағы қалмақтық сарын тек Тарбағатай ауданына
тән үрдіс емес, Қазақстан бойынша кездесіп отырады.
Жергілікті хабарламашылар қалмақтардың жеңілгенін көбірек
айтады және жеңіл мысқыл, мазақ та қосып жібереді. Мысалы: «Бас
пан деген жердің аты бар. Жоңғардың бір батыры биік тауға шығып,
қашып бара жатып, «енді мен бұл жерді баспан» депті. Содан бері сол
атау қалып қалған. Ар жағында Долаңқара деген тау атауы аталған.
Долаң деген ол да қалмақтын батыры. Е, ана Долаң қашып барады
деп, біздің батырлар қараған ғой. Содан Долаңқара атанып кетіпті».
Кейде қалмақ батырына деген құрмет те сезіліп қалады. Мә
селен, «Шаған деген қалмақтың батыры. Бұл осы өңірдегі қазақ
тың бір сұлу қызына ғашық болады. Мұны қайтсем де алуым керек дейді. Жергілікті батырлар бергісі келмейді Содан енді қиын
шарт қойған ғой. «Мына шыңға атпен шығып, атпен түссең, қызды
саған береміз» деген. Содан кейін қалмақ батыры атпен шығады
дағы, шыңның басынан құлап өледі. Сонда өліп бара жатқанда
өсиет еткен екен біздің қазақтың батырларына. «Мен енді өлдім
осы қыздың жолында, бірақ енді менің атым қалсын. Мен де бір
елдің батырымын ғой. Осы тауды менің атыммен атаңдар» деген. Содан кейін Шағаншыққан тауы деп тарихта қалған», - дейді
Жылқыбаев Бақытбек ақсақал (Кіндікті ауылы).
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Енді бірде Шағаноба оронимі туралы «Құтлықшаған деген
қалмақтың батыр қызының қаза тапқан, жерленген жері» деп
нық сеніммен айтады. Ал топонимнің ғылыми этимологиясы
Шағаноба моңғол тілінен аударғанда Ақоба болып шығатынын
ескере бермейді: цагаан «ақ, боз» түсті білдіретін моңғол сөзі, ал
оба екі тілге ортақ сөз.
Қорытынды
Тарбағатай ауданының жер-су аттарындағы қалмақ тақырыбы
осылайша кете береді. Аңыз-әңгімелерді айтатын хабарламашылар арасында мұғалім де, малшы да, әкім де, ақын-жазушылар да
бар. Бұл әпсаналар ел ішіне кең тараған және кеше ғана болып
өткен оқиғадай қылып айтады. Бұдан үш ғасыр бұрын аяқталған
қазақ-қалмақ соғысының жаңғырығы сол қалпында қалайша
сақталған? Бұл мүмкін жер-су атына байланысты болған соң, ел
есінен өшпей келе жатқан шығар? Қалай десек те, халықтың санасында қиын-қыстау кезең үрей болып қалып қойғандай. Қазақ
халқы бастан кешкен кейінгі нәубеттер (ақ патшаның отарлауы,
кеңестік кезеңдегі аштық, қуғын-сүргін, Ұлы Отан соғысы) дәл
мұндай әсер етпеген сияқты.
Біздің ойымызша, қазақтар жас ұрпақтың жауынгерлік рухын көтеру үшін, елін қорғауға тәрбиелеу үшін, қалмақпен соғыс
тақырыбын үнемі қозғап отырған сыңайлы. Сол үрдіспен атадан
балаға, баладан немереге айтыла беретін аңыз-әңгімелер бүгінгі
күнге дейін қаймағы бұзылмай жетіп отыр.
Кейбір топонимист-ғалымдар еліміздің топокеңістігін орыс
атауларынан тазалап болған соң, моңғол тілді атауларды ауыс
тыру қажет екендігін айтып жүр. Ауыстырып қажеті жоқ.
Моңғол-қалмақ тілді атаулар тілімізге бейімделіп кеткені сондай, ажырату қиынға соғады және екі тіл алтай тілдер семьясына барып тоғысатын төркіндес тілдерге жатады. Олар да көшпелі
тайпаларға тән үрдіс бойынша, жер-су аттарын ерекше бір
белгісіне қарап дәл қояды.
Әдебиеттер:
1. Бакин Н.С., Жанақова Н.Т. Қазақстан тарихы. Жалпы білім
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беретін мектептің 7(6) сыныбына арналған оқулық. – Алматы:
Атамұра, 2017. – 240 бет.
2. Ақанұлы С. Тарбағатай, Ғасыр көші. Өскемен қаласы, 2015.
3. Кәрімхан З. Қырылған халық. Қуған жау. Жылаған су. (Мақала).
e-istory.kz сайты.
4. Игісін Ж. Тұлпар мініп, ту алған. (Мақала). e-istory.kz сайты.
5. Сәдуақасұлы Ә. Тарихыңды танып біл. - Алматы: Шартарап,
1996. – 295 бет.
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ЖАҢҒЫРҒАН ЖАҢА АТАУЛАР
...Кез келген адам, ең алдымен табиғат перзенті... Мен ал
дымен өзім өскен өлкенің жер бедеріне, табиғат сұлулығына
қарыздармын деп білемін. Мен туған Үшқоңырдың жанындағы
сайлардан өтсең, әрі қарай Қарасаз, Үлкенсаз, Кішісаз, Ботасаз, Құ
лансаз деген сияқты неше түрлі жайлаулар жалғасып кете береді.
«Құдайдың құдіретін көрем десең тауға бар», – дейді. Өте әдемі
жерлер. Көрсең көз тоймайды. Әр тасы тарих... Қазақстандағы
барлық жер атауларының сөздігін шығарып, қай атау, қандай
жағдайда, қандай мағынамен қойылған, ол сөздің түпкі түрі
қандай болған дегенді ғылыми тұрғыдан анықтап, көрсету керек.
Жеріңе қойылған ат еліңнің ұрпақтарға қалдырып кеткен хаты
сияқты ғой...
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
Н. Ә. НАЗАРБАЕВ
Топонимдердің бір түрі болып саналатын ойконимдер адам
дардың, қоғамдардың тарихы іспеттес. Олар түрлі себептермен
дүниеге келіп, ғұмыр кешеді де, өмірден кеңінен қолданыс табады, былайша айтқанда, олардың өздеріне тән тарихы болады.
Кейбір атаулар мыңдаған жылдар, кейбіреулері тек жүздеген, баз
біреулері санаулы жылдар ғана өмір сүреді. Олардың бұлай ғұмыр
кешуі тарихи-қоғамдық, саяси-экономикалық факторларға байланысты болады. Ойконимді зерттеудің, зерделеудің ерекше ма
ңызы бар. Сақ, ғұн, үйсін, қаңлы, арғын, алшын т.б. тайпалардың
ұлан-ғайыр далаларының ойконимдік жүйелерін мүмкіндігінше
зерттеп, келер ұрпаққа табыс ету – аталмыш ғылымның мақсатміндеті.
Алматы облысында жаңарған ауылдар туралы қысқа мәлемет
тер береміз.
.
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БИБАҚАН ауылы – Сапақ ауылдық округіне қарасты әкімшілік аумақтық бірлік. Аудан орталығы Үшарал қаласынан 91 шақырым
жерде орналасқан. Тұрғындар саны 240 адам (01.01.2016).
Бұрынғы Успеновка селосына Мемлекеттік ономастикалық ко
миссияның шешімімен белгілі ардагер Бибақан есімі берілген.
Алматы облысы әкімінің 1999 жылғы 14 шілдедегі №7–205 ше
шімімен Успеновка ауылы Бибақан ауылы болып өзгертілген.
БҰЛАҚТЫ ауылы – Бескөл ауылдық округіне қарасты әкімші
лік-аумақтық бірлік (округ орталығы). Аудан орталығы Үшарал
қаласынан 14 шақырым жерде орналасқан. Тұрғындар саны 3900
адам (01.01.2016). Іргетасы 1910 жылы қаланған.
Ресейдің Орталық губерниясынан қоныс аударып келген орыс
шаруаларының бірі Обухов деген адамның есімімен аталып кеткен. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы қаулысымен
тарихи есім Бұлақты қалпына келтіріліп, қайтадан қойылған. Атау
«бұлағы көп, бұлағы мол жер», [8;75] – деген мағынаны білдіреді.
ДОСТЫҚ кенті – Достық кенттік округіне қарасты әкімшілік
– аумақтық бірлік (округ орталығы). Аудан орталығы Үшарал
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қаласынан 168 шақырым жерде, «Жоңғар қақпасында» орналас
қан. Тұрғындар саны 5196 адам. (01.01.2016). Іргесі 1956 жылы
қаланған.
Достық бекеті 1960 жылы орнады. «Достық жолы» темір
жол құрылысының аяқталуы «Достық» бекетінің орнауымен,
«Достық» станциясының ашылуымен тікелей байланысты. Ол
халықаралық тасымалдауда Шығыс пен Батысқа қол ұстаттыр
ған шынайы достықтың символына айналды. Талдықорған об
лыстық кеңесі Төралқасының 1990 жылғы 27 тамыздағы қау
лысымен «Достық» аталған.

ЕКПІНДІ ауылы – Екпінді ауылдық округіне қарасты әкімшілікаумақтық бірлік (округ орталығы). Аудан орталығы Үшарал қала
сынан 70 шақырым жерде орналасқан. Тұрғындар саны 1357 адам
(01.01.2016).
1925 жылы желтоқсанда ВКП(б)-ның V партия конференция
сында «Ауылды кеңестендіру» туралы шешім қабылданып, ком
мунистік партия ұйымдастырушыларының бірі болған (кейінде
оппозиционер) Л. Троцкий атымен аталған. Ауыл атауы Екпінді
«алдыңғы қатардағы үздік, озық, озат» мәніндегі сөз.
ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ ауылы – Қабанбай ауылдық округіне қа
расты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан орталығы Үшарал қала
сынан 56 шақырым жерде орналасқан. Тұрғындар саны 145 адам
(01.01.2016).
Халық ақыны Жамбыл Жабаевтың есімін мәңгі есте қалдыру
мақсатында қойылған елді мекен аты.

ЖҰМАХАН БАЛАПАНОВ ауылы – Қызылащы ауылдық округіне
қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік (округ орталығы). Аудан орта
лығы Үшарал қаласынан 33 шақырым жерде орналасқан. Тұрғын
дар саны 1934 адам (01.01.2016). Ж. Балапанов – (2009.1920,
қазіргі Алматы облысы Алакөл ауданы Қарасу ауылы – 2004, Алматы қ.) – ғалым, агроном, экономика ғылымдарының докторы
(1977), профессор (1979).
Алматы облысы әкімдігінің 2005 жылғы 7 қазандағы №10–41
қаулысымен Алматы облыстық мәслихаттың 2005 жылғы 7 қа
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зандағы №20–151 шешімінің негізінде Қызылащы ауылына
Жұмахан Балапановтың есімі берілді.

ЖЫЛАНДЫ ауылы – Жыланды ауылдық округіне қарасты әкім
шілік-аумақтық бірлік (округ орталығы). Аудан орталығы Үшарал
қаласынан 90 шақырым жерде орналасқан. Тұрғындар саны 1348
адам (01.01.2016). Жер атауы жыланы көп болғандықтан, Жыланды аталған. Аудан орталығы – Үшарал қаласынан оңтүстікке
қарай 80 шақырым жерде, Жетісу (Жоңғар) Алатауының солтүстік
сілемдерінен басталатын Шынжылы өзенінің жағалауындағы
бұта аралас қылқан боз, селеу, бидайық, сұлыбас өскен қара қо
ңыр топырақты ылғалды–қоңыржай агроклиматтық белдемеде
орналасқан.
Іргесі 1936 жылы К.Маркс атындағы кеңшарды ұйымдастыруға
байланысты қаланды. Талдықорған облысы Кеңесінің 1993 жыл
ғы 7 қаңтардағы ХІІ сессиясы ХХІ шақырылымының қаулысымен
Джеланды ауылы «Жыланды» деп өзгертілген.
КӨКЖАР ауылы – Жыланды ауылдық округіне қарасты әкім
шілік-аумақтық бірлік. Аудан орталығы Үшарал қаласынан 99 ша
қырым жерде орналасқан. Тұрғындар саны 183 адам (01.01.2016).
Алматы облысы әкімінің 1999 жылғы 14 шілдедегі №7–205 ше
шімімен Константиновка ауылы Көкжар ауылы болып өзгертіл
ген. Атау жар, жыраның түсіне байланысты қойылған.

КӨЛБАЙ ауылы – Көлбай ауылдық округіне қарасты әкімшілік–
аумақтық бірлік (округ орталығы). Аудан орталығы Үшарал қа
ласынан 90 шақырым жерде орналасқан. Тұрғындар саны 1477
адам (01. 01.2016). Алакөл ауданының оңтүстік-батысында Же
тісу өзенінің бірі – Лепсінің бір саласы – «Ащыөзек» өзенінің сол
жағасында орналасқан.
Көлбай ауылы 1930 жылдан бері қарай 250-300 жыл бұрын
өмір сүрген Көлбай бабаның атымен аталып келеді. Талдықорған
облысы Кеңесінің 1993 жылғы 7 қаңтардағы ХІІ сессиясы ХХІ ша
қырылымының қаулысымен Комсомольский ауылы Көлбай ауылы деп өзгертілген.
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ҚАБАНБАЙ ауылы – Қабанбай ауылдық округіне қарасты әкім
шілік-аумақтық бірлік (округ орталығы).
Аудан орталығы Үшарал қаласынан 61 шақырым жерде орна
ласқан. Тұрғындар саны 6248 адам (01.01.2016). Қабанбай батыр
Абылай хан тұсындағы қазақ әскерінің бас қолбасшысы, жоңғар
басқыншыларына қарсы соғыстың даңқты қаһарманы Қаракерей
Қабанбай батыр есіміне қойылған.
Аудан орталығы Үшарал қаласынан оңтүстікке қарай 55 ша
қырым жерде, Шынжылы өзенінің жағалауында, Басқара құмы
мен Шыбынды тауының аралығында, бұта аралас бетеге, қау, т.б.
астық тұқымдас шөптесін өскен қызғылт қоңыр, қара топырақты
жазықта орналасқан. (2008).
Іргесі 1905–1907 жылдары қаланған. Ауыл 1909–1992 жылда
ры «Андреевка» деп аталған. Ауылдың алғашқы атауы Борша болған. Борша қырғыны ел көктеуде отырғанда болыпты.
Қазақстан Республикасы Жоғары кеңесі Төралқасының 1992
жылғы 8 қыркүйектегі №1613–ХІІ қаулысымен Андреевка ауылы
Қабанбай ауылы деп өзгертілген.
ҚАЙНАР ауылы – Қайнар ауылдық округіне қарасты әкімшілікаумақтық бірлік (округ орталығы). Аудан орталығы Үшарал қала
сынан 34 шақырым жерде орналасқан. Тұрғындар саны 981 адам
(01.01.2016). Қайнар деп аталу себебі - шаруашылықтың Қаратұма
өңірі мен көл жағасында көптеген қайнар, тұмалары бар. Оның
суы тереңнен қайнап, бұрқырап шығып жатады соған байланыс
ты аталған.
Аудан орталығы Үшарал қаласынан шығысқа қарай 28 шақы
рым жерде, Ақтоғай – Достық теміржол бойында, Алакөл көлінің
батысындағы жусан, ши аралас, сарсазан, көде, көкпек өскен сұр
сортандағы шалғын топырақты шөлейт белдемеде орналасқан.
Іргесі 1905–1907 жылдары қаланған. Қайнар ауылы кеңес дәуі
рінде Социалды деп аталған.
Талдықорған облысы Кеңесінің 1993 жылғы 7 қаңтардағы ХІІ
сессиясы ХХІ шақырылымының қаулысымен Социалды ауылы
Қайнар ауылы болып өзгертілген.
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ҚАМЫСҚАЛА ауылы – Қамысқала ауылдық округіне қарасты
әкімшілік – аумақтық бірлік (округ орталығы).
Аудан орталығы Үшарал қаласынан 61 шақырым жерде орна
ласқан. Тұрғындар саны 981 адам (01.01.2016). 1. Қамысты, қа
мысы қалың жерде орналасқандықтан және үйдің көбі қамыстан
жасалғандықтан «Қамысқала» аталыпты. 2. 1920 жылдары шамасында Алтай өлкесінен балық, құс, аң байлығына қызығып, көл
жағасына он шақты жанұя көшіп келген. Олар алғаш рет өздеріне
қамыстан үй тұрғызып, саяжай салады. Осыған орай, шағын
қоныс Қамысқала деп аталды.
Аудан орталығы Үшарал қаласынан шығысқа қарай 56 шақы
рым жерде, Алакөлдің солтүстік-батыс жағалауында, қамыс, құ
рақ басым өскен шалғынды сұр топырақты шөлейт белдемеде
орналасқан. Іргесі 1943 жылы балық шаруашылығымен айналысатын артель ретінде қаланған.
Талдықорған облысы Кеңесінің 1993 жылғы 7 қаңтардағы ХІІ
сессиясы ХХІ шақырылымының қаулысымен Рыбачье ауылы Қа
мысқала ауылы болып өзгертілген.
ҚОҢЫР ауылы – Ақжар ауылдық округіне қарасты әкімшілікаумақтық бірлік. Аудан орталығы Үшарал қаласынан 77 шақырым
жерде орналасқан. Тұрғындар саны 738 адам (01.01.2016). 1. Қо
ңыр – түр мен түске байланысты аталғанмен, топонимдік термин
ретінде де қолданылып, тікелей географиялық атауға да ие болады. 2. Жазда қоңыр салқын, қоңыржай климатты болғандықтан
солай аталуы да мүмкін. Ауыл 1996 жылға дейін «Надеждовка»
деп аталған.
Талдықорған облысы Кеңесінің 1993 жылғы 7 қаңтардағы ХІІ
сессиясы ХХІ шақырылымының қаулысымен Надеждовка ауылы
Қоңыр деп өзгертілген.
ҚЫЗЫЛҚАЙЫҢ ауылы – Көлбай ауылдық округіне қарасты
әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан орталығы Үшарал қаласынан
90 шақырым жерде орналасқан.
Тұрғындар саны 1113 адам (01.01.2016). Сол жерде өсетін қайың
жапырақтарының түсі қызыл күрең болғандығына байланысты
аталуы мүмкін. Ауыл 1992 жылға дейін «Саратовка» деп аталған.
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1997 жылға дейін Үйгентас ауданының құрамына кірді. 1963–
1997 жылдары осы ауданның қой өсіретін «Саратов» кеңшарының
орталығы болды.
Талдықорған облысы Кеңесінің 1993 жылғы 7 қаңтардағы ХІІ
сессиясы ХХІ шақырылымының қаулысымен Саратовка ауылы
Қызылқайың ауылы деп өзгертілген.
ЛЕПСІ ауылы – Лепсі ауылдық округіне қарасты әкімшілік
-аумақтық бірлік (округ орталығы). Аудан орталығы Үшарал қа
ласынан 106 шақырым жерде орналасқан. Тұрғындар саны 1024
адам (01.01.2016). 1938 жылдан жұмысшы кенті. Лепсі өзені басын Сарымсақты және Ағынықатты өзендерінің суы құрайды.
Осы екі өзен басын Ешкіөлмес тауынан алады. Өзеннің ұзындығы
346.7 шақырым, су алабы 12,14 шақырым.
Ал Э. Пекарский: «Көне түркілердің сай, өзен, сала, жыра мән
деріндегі лаба// лапа тұлғалы сөздері қазіргі якут және чуваш
тілдерінде күні бүгінгіе дейін сақталып келеді», – деп жазыпты.
Ал, В. Аристовтың айтуынша, өткен ғасырда Лапсу аталыпты.
Атау мағынасы: «Сайдағы өзен, су, судың жағасы». Лепсі атауы
на байланысты белгілі ғалымдар А. Әбдірахманов, Е. Қойшыбаев
тар да пікір білдірген. Атау түбірі леп, лап сөздерінен шығып, лапасу, лепсу, лепсі болып өзгерген. Парсыша леб – жаға, шет және
лаб жаға, бойы өзгеше лаб, лаба өзеннің бойы, жағасы [15; 331].
Іргесі 1934 жылы қаланған. 1963–1997 жылдары сүт өндіретін
«Лепсі» кеңшарының орталығы болған.
Жоңғар Алатауының шығысында Қытаймен шекараға жақын,
айналасын тау қоршаған жер, әйгілі Лепсі өзені бойының екі жа
ғын алып жатқан алқап. Ертеректе бұл жерді Абылай ханның
ұрпағы Бөлен сұлтан мекендеген. Ресей патшасының отарлау
саясатына байланысты казак әскерлері жіберіліп, бекет ұйымдас
тырылды.
Содан 1880 жылы Лепсі уезі құрылды. Уез тарағаннан кейін
Лепсі ауданы құрылып, Ойжайлау–Лепсинск 1935 жылға дейін аудан орталығы болып тұрды. Отызыншы жылдары бұл жерде Калинин және ІІІ интернационал атындағы ұжымшарлар «Пламя»,
«Яна иол» артельдері құрылды.
84

ÓŃIR ATAÝLARY

САПАҚ ауылы – Сапақ ауылдық округіне қарасты әкімшілікаумақтық бірлік (округ орталығы). Аудан орталығы Үшарал қала
сынан 85 шақырым жерде орналасқан. Тұрғындар саны 768 адам
(01.01.2016).
Кісі есіміне қойылған ауыл аты. 1993 жылға дейін «Герасимов
ка» деп аталған. 1958–1997 жылдары Үйгентас ауданының Дзержинский атындағы қой өсіретін ұжымшарының орталығы болған.
Талдықорған облысы әкімінің 1996 жылғы 12 қарашадағы
шешімімен Герасимовка ауылы Сапақ ауылы деп өзгертілген.

ТЕРЕКТІ ауылы – Теректі ауылдық округіне қарасты әкімші
лік-аумақ тық бірлік (округ орталығы). Аудан орталығы Үшарал
қаласынан 68 шақырым жерде орналасқан. Тұрғындар саны 2174
адам (01.01.2016).
Ауыл 1993 жылға дейін «Осиновка» деп аталған. 1958–1997
жылдары Үйгентас ауданының Победа ұжымшарының орталығы
болған.
Тал – теректің қалың, көп өсуімен байланысты Теректі аталған.
Талдықорған облысы Кеңесінің 1993 жылғы 7 қаңтардағы ХІІ сес
сиясы ХХІ шақырылымының қаулысымен Осиновка ауылы Те
ректі ауылы болып өзгертілген.
ТОҚЖАЙЛАУ ауылы – Тоқжайлау ауылдық округіне қарасты
әкімшілік-аумақтық бірлік (округ орталығы).
Аудан орталығы Үшарал қаласынан 110 шақырым жерде орна
ласқан. Тұрғындар саны 2272 адам (01.01.2016). Жоңғар Ала
тауының сілемі. Малға жайлы, шөбі шүйгін де құнарлы, алуан
түрлі шөпке бай болғандықтан осылай аталған.
Бұл ауылдың тарихы Ресей патшасы ІІ Александрдың 1861
жылғы «Жер реформасымен» тығыз байланысты. 1868 жылы
Қазақстан даласына Жетісуға орыс шаруаларын қоныстандыру
шарасы жүргізілді. Аталған реформаны жүзеге асырушы Жетісу
облысының губернаторы Колпаковский болды.
Ауыл іргетасы 1870 жылдары құрылған. Ертеде бұл жерде
қалың орман болған. 1959 жылы Ленин, Сталин ұжымшарлары
біріктіріліп Дзержинск ұжымшары болып аталды. Ауыл 1993 жыл
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ға дейін «Дзержинское» деп аталған. 1958-1997 жылдары Үйгентас
ауданының Дзержинский атындағы қой өсіретін ұжымшарының
орталығы болған. Талдықорған облыстық Кеңесінің 1993 жылғы
25 маусымдағы ХІІ сессиясы ХХІ шақырылымының қаулысымен
Дзержинский ауылы Тоқжайлау ауылы болып өзгертілген.
ҮШАРАЛ қаласы Үшарал қалалық округіне қарасты әкімшілікаумақтық бірлік (округ орталығы). Облыс орталығы Талдықорған
қаласынан 305 шақырым жерде орналасқан.
Тұрғындар саны 17947 адам (01.01.2016). 1871–1872 жылдары Воронеж губерниясынан келген қоныс аударушылардың 242
жанұясы Степановка ауылын құрды. Степановка облыс орталығы
ретінде Лепсі уезінің құрамында болды. Лепсі уезіне Сарқан,
Үйгентас, Алакөл, Ұржар аудандары кірді. Алакөл ауданының
құрамына 4 болыстық қарады: Шарбақты, Шынжылы, БатысШынжылы, Алакөл. Осы тұста Үшарал қаласы «Степановка» деп
аталған. Қаланың батысынан Тентек өзені үш тармаққа бөлініп
ағатындықтан Үшарал атаныпты. Іргетасы 1861 жылы қаланған.
1929 жылдан Үшарал аудан орталығы, 1984 жылы 19 қыркүйекте
ҚКСР Жоғары Кеңесінің қаулысымен қала мәртебесі статусы
берілді. Талдықорған облыстық кеңесінің 1993 жылғы шешімімен
г.Учарал – г.Ушарал деп транкрипциясы өзгертілген.
ҮШБҰЛАҚ ауылы – Үшбұлақ ауылдық округіне қарасты әкім
шілік-аумақтық бірлік (округ орталығы).
Аудан орталығы Үшарал қаласынан 135 шақырым жерде орна
ласқан. Тұрғындар саны 1069 адам (01.01.2016). Бұл маңайдан
қатар үш бұлақ аққандықтан жер аты осылай аталып, кейіннен
сол жерге орналасқан ауыл атына ауысқан.
Үшбұлақ ауылының алғашқы елді мекен болып құрылуы Ресейден, Украинадан, Кавказдан жер аударылғандар тарихымен
тығыз байланысты. Ауыл 1995 жылға дейін «Глиновка» деп
аталған. 1966–1990 жылдары Андреев, кейіннен (1990 жылдан)
Үйгентас ауданындағы қой өсіретін «Путь Ильча» кеңшарының
орталығы болған.
Талдықорған облысы Кеңесінің 1993 жылғы 7 қаңтардағы ХІІ
сессиясы ХХІ шақырылымының қаулысымен Глиновка ауылы
Үшбұлақ ауылы болып өзгертілген.
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ҮШҚАЙЫҢ ауылы – Екпінді ауылдық округіне қарасты әкім
шілік-аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Үшарал қаласынан 78 шақырым жерде орна
ласқан. Тұрғындар саны 319 адам (01.01.2016).
Талдықорған облысы Кеңесінің 1993 жылғы 7 қаңтардағы ХІІ
сессиясы ХХІ шақырылымының қаулысымен Фурманов ауылы
Үшқайың деп өзгертілген. «Үшқайың» атауы туралы екі түрлі
болжам бар. 1. Ел аузындағы әңгімелерде Қыпшақ Есалының
бір келінінің 3 қайыны отырған тауды Үшқайың тауы деп атап
кетсе керек. Бірақ «н» әрпінің дыбысы «ң» болып естіледі де
«Үшқайың» аталып кеткен деседі. 2. Таудың басында үш қайың
өсіп тұрғандықтан «Үшқайың» тауы деп аталған дейді.
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Темірғали АРШАБЕКОВ,
Қарағанды облыстық бейнелеу өнері
музейінің директор орынбасары

ТУҒАН ЖЕР АТАУЫ – ТҰНҒАН ТАРИХ
Жер – су атаулары, ғылыми тілде «топонимика» деп аталады. Бұл грек сөзі, қазақшаға аударсақ «мекен немесе орын
атауы» деген мағынаға лайық. Қазақ халқының атам заманнан орнығып, өмір сүріп жатқан жерінің өзен, көл, тау,
қырат секілді жер бедеріне меншіктелген атаулардың да
мыңдап саналатыны мәлім.
Ертеде өткен ата – бабаларымыз солардың әрқайсысына ат
қойып, айдар тағу жағынан жай ұқыпты ғана емес, шебер де тап
қыр болғандығын байқаймыз. Міне, бұл атаулар ғасырлар бойы
сақталып келе жатыр. Тек бір ғана Сарыарқа аймағында бірнеше
мыңдаған тарихи топонимдер көне кезеңнен жалғасын тауып отыр.
Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында:
Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз. Ұлы
Даланың көз жеткізгісіз кең-байтақ аумағы тарихта түрлі рөл
атқарған, бірақ осынау рухани географиялық белдеуді мекен
еткен халықтың тоңның ішкі бауындай байланысы ешқашан
үзілмеген. Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені
тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талайталай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта
пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар
перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс [1].
Әрбір атау – тарихтың табы сіңген нысаналы белгісі. Мұндай
ұлттық және рухани байлығымыз саналатын топонимдерді зерт88
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теу бүгінгі күн талабынан туындап отыр. Кез келген аймақтың
жер-су атаулары өзінің бойына көптеген тарихи деректерді, этно
графиялық мәліметтерді, географиялық сыр-сипаттарды сақтап
отырады. Топонимдегі деректер белгілі бір географиялық ұғым
атаулары болғандықтан, олар арнайы сұрыпталған лексикалық
қабаттардан тұрады. Көне дәуір куәсі болып табылатын аймақ
топонимдері халықтың этнографиялық, қоғамдық, әлеуметтік
жай-күйінен, өткендегі өмір-тіршілігінен әр қилы мәлімет бере
ді. Мұның өзі топонимдерді зерттеудің өте күрделі құбылыс екен
дігін, ол істе белгілі бір ғылыми әдіспен ғана мақсат-мұратқа
жету мүмкін еместігін көрсетеді. Топонимдердің қалыптасуын,
сол тілде сөйлеуші этностың (халықтың) дүниетанымына, салтдәстүріне, ұлттық менталитетіне байланысты да айқындауға болады. Сондықтан белгілі бір аймақтың топонимиясын зерттеуді
қолға алмас бұрын сол жердің тарихына, саяси-әлеуметтік жағ
дайына және оны мекендеуші халық өмірінің этникалық мәдени
тарихына ерекше көңіл бөлу керек.
Өте көне замандардан бастап адам баласы бір жерге орналас
қанда өз айналасындағы қоршаған ортаға атау бере бастайды.
Олар белгілеген әрбір атау белгілі бір мағынаға ие болады.
Х-ХІІІ ғасырларда Орта Азия Қазақстан жерін картаға түсіруде
араб географтары көп еңбек сіңірген. Олардың ішінде Орталық
Қазақстан топонимдеріне қатысы бар еңбектің бірі – Х ғасырдағы
Ал – Идрисидің «Китаб-Роджері» мен «Сурат ал-Ард» атты картасы
[2]. Академик Ә.Марғұлан бұл еңбектегі мәліметтерді Сарысу, Торғай
өзендері мен Ұлытау өңірлеріне байланысы бар деп атап көрсеткен
[3]. ХІІ ғасырлық иран тарихшысы Рашид ад-Дин еңбектерінде де
оғыз қағандарының мекендері Ортағ, Қазтағ атты таулы өңірлерде
болғандығы және сол жерде Инандж атты қала бар екендігі,
қыста Борсун, Какья, Каркорун деген жерлерді қыстайтыны айтылады [4,80-81]. Бұл топонимдік деректер Әбілғазы Бахадурхан
шежіресінде де ұшырасады. Ол оғыздар туралы айта келіп, «Қара хан
атасынан соң патша болды. Ертағы мен Кертағы тауларын жайлады,
қыста Қарақұм мен Сырдың жағасын қыстар еді» деп жазған [5,15].
Осы өңірдің ежелгі қоныстары туралы орта ғасырлық араб географтары мен жазушылары Инб-әл Варди, Ибн-Сайд, Ибн-Ийаса т.б. да
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мәліметтер қалдырған [6,98-108]. Орталық Қазақстанның көне қала
орындарын зерттеуші ғалым, археолог Ж.Е.Смайловтың пайымдауынша, жоғарыдағы атаулардың дені Орталық Қазақстан жерінде
ұшырасады. Атап айтқанда, Руза қазіргі Сарысу өзені, Магра-Кенгір
өзені, Горгуз - Теңіз көлі; Аскарун-Бұғылы, Музгар-Ұлытау, ОртағОртау, Кертаг -Қызылтау таулары. Және де автор В.Г.Тингаузен
зерттеулеріне сүйене отырып, Руза (Сарысу) өзенінің XIV ғасырда
Сарыгузен аталғаны туралы да мәлімет береді [7,5-11].
Ал орта ғасырда, атап айтқанда, ХІІІ ғасырдағы орталық Қа
зақстанның кейбір топонимдері Шыңғысхан жорығына қатыс
ты болып келеді. Ол жаулап алған өңірлерін үш ұлына үлес етіп
бөлгенде, қазіргі Орталық Қазақстан өңірі (Дешті Қыпшақ) үлкен
ұлы Жошы хан үлесіне тиеді. Оның Дешті Қыпшақ жерін аралау
барысында Ұлытауға келгендігі Чингиз-намеде айтылады [8,83].
Ол өз ордасын Ұлытауға орнатқандығы туралы тарихи деректер
жеткілікті, әрі Жошы мавзолейі де қазіргі Жезқазған қаласының
солтүстік-шығысында 45 шақырымдай жерде, Кеңгір өзенінің сол
жағалауында тұр. Археологиялық зерттеулер мавзолей орналасқан
жерде Жошы ордасының болғандығын айтады [11,32].
Орталық Қазақстанда Шыңғыс әулетіне қатысты бұлардан
басқа Едіге мен Барақ хандардың есімдеріне байланысты топонимдер ұшырасты. Едіге діңі қазіргі Ұлытау тауының үстінде,
әрі Ұлытаудың бір саласы Едіге тауы деп аталады, ал Барақ атты
көл Жезқазған қаласының солтүстігінде 210 шақырым жерде
орналасқан. Сөз етіп отырған өңірдің (Орталық Қазақстан) тарихы мен ел аузындағы аңыз-әңгімелерінде Шыңғысхан ұрпағына
байланысты деректер Ұлытау жерінде мол ұшырасады. Ұлытау
төңірегіндегі топонимдермен Шыңғыс, Жошы, Алаша, Темір,
Құтлық, Едіге, Тоқтамыс, ақсақ Темір, Керей, Жәнібек, Қасым,
Тәуке, Болат, Абылай, Әбілқайыр, Кенесары хандардың есімдері
сабақтасып жатады. Міне, бұл тек Ұлытау өңіріндегі кейбір
топонимдердің бірнеше ғасыр жалғасын тауып келе жатқанын
дәлелдейді.
Қазақ халқында жер – су атауын үлкен мән берген. Мысалы,
өзендердің атауы көбінесе оның ағысына, тереңдігіне, түсіне
байланысты қойылса, елді мекен атаулары көбінесе ландшафт,
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өсімдіктер әлеміндегі ерекшеліктерімен немесе қоныстанушылар
өмірлеріндегі фактілерге сәйкес беріліп отырады. Сондықтан
географиялық атаудың пайда болуы кездейсоқ емес, тарихи
себепті болады.
"Тарихтың әуелгі дереккөзі – жер аты" деген қағидаға сүйеніп,
алдымен Ботақора-Нұра өңірінің жер-су атаулары жүйесіне, оның
мәдени, тарихи және табиғи мағыналарына тоқталған дұрыс. Бұл
өлкенің айтулы жерлері Нұра, Ащысу, Соқыр, Бұқпа, Шоқай – өзенсуларына (гидроним) қатысты. Көл аттары – Қаракөл, Шөптікөл,
Шыбынды, Батпақ, Қорғанкөл, Құмдыкөл, Шалқаркөл, Төрткөл,
Қайындыкөл, Сарыкөл, Саумалкөл, Арықтыкөл (қазақтың байыр
ғы егіншілік алқабы); өзен су аттары – Шаңтимес, Шилі, Айнабұлақ,
Алтынсу, Өткелсіз, Шат, Көкпекті, Аққора, Ақбастау, Ұзынбұлақ,
Қайнар, Шолақ Қарасу, Керней Қарасуы, Есен, Шоқай, Суықсу, Жындысу, Қарасу; құдық аты – Аққұдық, Қарақұдық, Жалғызқұдық,
Тоғызқұдық, Майқұдық, Қымызкұдық, Жарқұдық, Күмісқұдық,
сондай-ақ, сулы, нулы, өзек, сай-сала жерлер – Майөзек, Көкөзек,
Борлысай, Қуөзек, Текеқараөзек, Көкпекті; өсімдік, ағаш ретіне
қарай – Жосалы, Теректі, Қайың, Көктал, Белағаш, Қосағаш бар. Тау,
тас, биік төбе, шоқы жерлердің аттары (ороним) – Аюлы, Жыланды, Ботақара, Шешенқара, Қоянқара, Жауыр, Ақтөбе, Сарытөбе,
Ақөре, Ақбел, Сарыадыр, Семізбұғы, Жауырбұғы, Үштөбе, Оғыз
төбе, Ақшоқы, Тасшоқы, Шоршоқы, Қушоқы, Қызылтау Қотыр,
Үштау, Қожар, Таушық, Ақтас, Жартас, Қарақойтас, Керегетас; жыралы, жар жерлер – Ақжар, Қаражар; сондай-ақ, Шатан, Шақпақ,
Шидерадыр атаулары шағын қыраттарға қойылған атауларымен
өзге өлкелерден ерекшеленеді.
Географиялық нысандардың негізгі атауларының нақтылы сырсипат, себеп-салдары нысандардың түр-түс, көркін бейнелейтін
жалпы есім сөздерден, сол жерде тұратын адамдардың әдетғұрып, салт-санасын және діни, идеологиялық жағдайларын сипаттайтын сөздерден қойылып отыруы көп елдерге тән құбылыс.
Біздегі сөз мәдениетінің бір тарамы – жер-су атаулары. Жер
болған соң жердің барлығы жазық бола бермейтіні белгілі. Өзінің
табиғи, геологиялық қалыптасуына орай жер бедері әртүрлі болады.
Соның сипатына қарай адамның мал өсіру, егін салу сияқты басты
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шаруашылығын жүргізуіне орай жер аты да қалыптасатын болған.
Жер су атауларында халықтық атаулармен қатар отаршылдық
атаулар да жиі кездеседі.
Отаршылдық атаулар тек қана кешегі Кеңес дәуірімен келген
жоқ. Оның тамыры тереңде жатыр. Ресей империясының қазақ
жерін отарлау саясатынан басталған болатын. ХІХ ғасырдың бі
рінші жартысында жаңа округ болыстық әкімшіліктер құрылуы
мен қатар қара шекпенділер шұбыры елімізге толассыз келе бастады. Мәселен, осы кезеңде жаңа әкімшілік бірліктер мен қатар
жаңа атаулар пайда болды. Бұдан былай емін-еркін көшіп-қонып
жүрген жайлау мен қыстауға шектеу қойылатын болды.
ХІХ ғасырдың 60 жылдарының аяғындағы реформаға дейін
Нұра, Осакаров аудандары территориясын мекендейтін қазақ рулары 1832 жылы құрылған Ақмола сыртқы округінің құрамында,
ал Ботағара ауданын мекендейтін қазақ рулары жартылай Ақмола,
жартылай 1833 жылы құрылған Баянауыл, жартылай 1824 жылы
құрылған Қарқаралы сыртқы округінің территорияларын жайлап жатты. ХІХ ғасырдың орта тұсындағы аталған аудандарды
мекендеген қазақ рулары туралы мәлімет 1839-41 жылдардағы
архив құжаттарында сақталған [10].
Бұл құжаттан алатын ең құнды мәлімет елді мекендердегі пат
шалық әкімшілік құрылымның төменгі буыны - болыстар атауын
дағы өзгерістерді көруге болады. 1865-68 жылдарға дейінгі болыстар ел атымен – рулар атымен аталып келсе, 1875-78 жылғы
құжатта елдердің атауы жер-су атауларымен алмастырылған. Мысалы: бұрын Айтқожа-Қарпық, Сайдалы-Алтай, Тінәлі-Қарпық,
Қареке-Алтай деп аталса, енді Жаңаарқа, Қараағаш, Ақмола,
Спасск деп ауыстырылған.
Келесі бір аңғаратын мәселе – көштің тарылуы. Мысалы:
1860-шы жылдарға дейін қазақ рулары оңтүстіктен солтүстікке,
оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа және керісінше бірнеше
болыстың территориясын кесіп өтіп, даланы ен бойлап жайлап жүрсе, енді өз болысының шеңберінен шығуға тиым салын
ғандықтан, қыстауынан алыс шыға алмайтын болған.
Бірақ ХІХ ғасырдың ортасындағы реформадан кейін де стихия
лы қоныс аудару мемлекеттік қоныс аударудың алдында жүрді.
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Қоныс аудару ісін жоспарлы түрде іске асыруға мемлекет тек 1885
жылы ғана, алғашында әкімшілік тұрғысынан, ал 1889 жылдан
бастап заң жағынан да араласа бастайды. 1890-шы жылдың басынан бастап Сібірді (Қазақстанды) қоныстандыру ең алғаш рет
мемлекеттік мәнге ие болды. Қоныстандыруды жалпы басқару
Патша мұрагерінің председательдігімен құрылған Сібір темір
жолы Ерекше Комитетіне жүктелді [11, 1].
Шаруаларды басыбайлы құлдықтан босатқан 1861 жылдан
1885 жылға дейін Оралдың бер жағына (Қазақ даласына қарай)
300 мың қоныс аударушылар келген. Келесі 20 жылда – 18851905 жылдары - 1 млн 520 мың 750 қоныс аударушылар келген.
Ал соңғы 5 жылдың ішінде – 1906 – 1910 жылдары - қоныс аударушылар саны 2 млн. 516 мың 075 адамға жеткен. Сонымен, қоныс
аударудың бір жылғы орташа көлемі бірінші кезеңде – 1861-1885
жылдары – 12 000 адамды құраған, екінші кезеңде – 1885-1905
жылдары – 6 есе өсіп, 76 000 адамға жеткен, ал соңғы кезеңдегі
бесжылдықта – 1906-1910 жылдары – бір жылда орташа есеппен
қоныс аударушылардың саны 500 000 адамға жеткен.
Кеңестік дәуірде тарихи топонимдік жүйенің жаңа кезеңі басталды. Бұл таза кеңестік идеологияға сүйенген атаулар бірнеше мәрте
қайталанып та отырды. Мәселен кеңестік көсемдердің атын барлық
жерлерге беру міндетті болды. Кеңестік дәуір жаңа әкімшіл РСФСРдің Бүкілроссиялық Орталық атқару комитеті мен Халық Комиссарлар Кеңесінің Қырғыз (Қазақ) АССР-ін құру жөніндегі 1920 жылғы 20
тамызындағы Декреті бойынша қазақ ұлттық мемлекеті жарияланумен бірге оның әкімшілік –территориялық бөлінуі облыстар мен
уездерінің құрамы белгіленген болатын. Республика құрамындағы
Семей облысына, Павлодар, Семей, Өскемен, Зайсан және Қарқаралы
уездері болды. Ал Ақмола облысына Атбасар, Ақмола, Көкшетау,
Петропавл уездері мен Омбы уезі жартылай қарады.
Топонимикалық зерттеудiң мақсаты – бұрынғы орысша атау
ды немесе науқан барысында қойыла салған кездейсоқ атауды
ыңғайлы қазақшамен ауыстыра салу емес, атаулар өзгерiсiнiң
тарихи себептерi мен заңдылықтарына үңiле отырып, тарихиэтнографияның, өлкетанудың шешiлмеген күрделi мәселелерiне
жауап табу.
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Туған жер – әркімнің шыр етіп жерге түскен, бауырында еңбек
теп, қаз басқан қасиетті мекені, талай жанның өмір-бақи тұратын
өлкесі. Оны қайда жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп өтпейтін
жан баласы болмайды.
Ономастикалық атаулар беруде жалпы ұлттың тарихи жадына
байланысты маңызды мәселелер қозғалатыны белгілі. Сондықтан
жер-су атауларына байланысты атаулардың генезисі, мәні, маз
мұны және олардың тәуелсіздік мұраттарымен сабақтастығы
мәселелері күн тәртібінде тұрғанда бұл салада атқарылмақ жұ
мыстардың ауқымды екені өзінен өзі түсінікті.
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Хангелді ӘБЖАНОВ,
ҰҒА академигі,
тарих ғылымдарының докторы,
профессор

КИЕЛІ ЖЕРЛЕР ЖӘНЕ ОНОМАСТИКА
Киелі нысандардың мекен-жайы, яғни адресі көп мәселеден хабар береді. «Киелі» сөзінің мән-мағынасы өте күрделі. Халқымыз
осы ұғыммен зорлық-зомбылыққа, әділетсіздікке қарсылығын,
адамның, табиғаттың, қоғамның арасындағы жарасымдылық пен
үйлесімділікті сақтауға құштарлығын білдірген. Жүгірген аңның,
ұшқан құстың, жер мен судың, ерекше қасиетке ие адамның киесі
ұрады деуімен қоғамдық-саяси, рухани, экологиялық, әлеуметтік
тұрақтылықты, ынтымақ пен ықпалдастықты бәрінен жоғары
қоя алған. Батыс тарихнамасында әлі күнге дейін өмір сүріп келе
жатқан қате тұжырымды – көшпелілер өркениеттен тыс қалған,
олар соғысқұмар, отырықшыларға тыныштық бермеген тәрізді
пайымдарды жоққа шығара алғанын да білуіміз керек. «Киеліден»
туындайтын қазақ әлемінің гуманистік және жасампаз әлеуетін
өзімізге де, өзгеге де түсіндірудің маңызы зор. Бодандықтағы
үш ғасырға жуық уақыт ішінде киелі жерлеріміз аз бүлдірілген
жоқ. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» мақаласындағы «Біз жат идеологиялардың әсері туралы айтқанда, олардың артында басқа халықтардың белгілі бір
құндылықтары мен мәдени символдары тұрғанын есте ұстауымыз
керек. Тиісінше, оларға өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз ар
қылы ғана төтеп бере аламыз. Қазақстанның қасиетті жерлерінің
мәдени-географиялық белдеуі – неше ғасыр өтсе де бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман алып шығатын символдық
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қалқанымыз әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы»,
деген ой-түйіндер, біріншіден, ұлттық кодымыздың тынысын
кеңейтуді көздейді, екіншіден, ономастикалық міндеттерімізді
тиянақтап тұр, үшіншіден, ең бастысы – қазақ қазақ қалпында
ғана жаһандық бәсекеге төтеп бере алатынын еш бүкпесіз жайып
салды. Турасын айтқанда, тәуелсіздіктің ғұмырын ұзартып,
«Мәңгілік Елге» айналу үшін жаңғыру үшін бізге қазақ болып
қалғаннан басқа жол жоқ. Танымдық тұрғыдан киелі жерлерге нені жатқызуға болады? Біздің ойымызша, олар төрт топтан
тұрады: біріншісі – ислам діні келгенге дейінгі арғы қазақтардың
салт-дәстүрі мен ритуалдары орындалатын жерлер. Мәселен,
Наурыз мейрамы қарсаңында Маңғыстаудағы Отпантауда алау
жағу дәстүрі. Екіншісі – ислам дініне байланысты қасиетті саналатын нысандар. Бұл орайда ежелден белгілілері мен кейбір
пысықайлардың өз пайдасы үшін аяқ астынан ойлап тапқан нысандарды шатастырмау керек. Үшіншісі – ұлы тарихи оқиғалар мен
тұлғаларға қатысты киелі жерлер. Қазірдің өзінде олар жас пен
кәрінің тәу ететін құндылығына айналуда. Төртіншісі – тылсым
сырлары ғылыми талданбаған, бірақ адамға, оның денсаулығына
пайдалы немесе зиянды әсері күдік-күмән тудырмайтын жерлер.
Бұлардың киелі аталатын себебі – адамдарды руына, тайпасына
қарай алаламай, өзіне тартып тұратыны, оларға жақсылық сыйлайтыны, алдағы күнге сенімін арттыратыны. Қазақстанда киелі
жерлер, нысандар баршылық. Алдымен осылардың мемлекеттік
тізімін жасау керек. Келесі міндет – мәртебесін – халықаралық,
республикалық, жергілікті – анықтау. Ең маңыздысы – әрқайсына
қатысты байтақ зерттеу жүргізіп, аңыз, хикаяларын, деректерін
жинау. Арнайы ғылыми-зерттеу институтын ашса артықтық ет
пес еді. Қасиетті рухани құндылықтарды ұлықтаудың соңғы нүк
тесі арнайы заң қабылдаумен қойылатынынан үміттіміз. Киелі
жерлер «ақтаңдақтардан» ада емес. Соларды жою – ұлттық тарихты қалың көпшілікке жеткізудің пәрменді тетігі. Әзірге Қызыл
орда облысындағы Бегім ана мұнарасын, Оңтүстік Қазақстан
облысындағы Ақсүмбені, Қостанай облысындағы Мұғалім көлін
рухани құндылық ретінде әркім біле бермейді.
Тарих – ұлттық құбылыс. Оның ақиқатын, тылсым сырын ашу
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үшін бірінші кезекте халықтың, биліктің, тұлғаның, яғни тарихты түзушілердің барша өмірі мен қаракеті неден күш алатынын, қайда табан тіреп тұрғанын анықтау қажет. Империялық
биікке көтерілген испан, ағылшын, орыс, француз қауымы үшін
материалдық өндіріс, табыс, соғыс маңызды болса, отар немесе
аграрлық қауымға тарих дөңгелегін айналдыруға басқа өлшем
бар. Ұлы дала елінің тарихын көктей шола отырып, оның мазмұ
ны мен ерекшеліктерін анықтаған тарихи оқиғаға, үдеріске,
тіпті тұлғаға тұғыр, базис болған нағыз түпжаратушыдай үш
байлықтан ажырамау керек екеніне иландық. Бірінші тұғырлы
байлық – жер, екіншісі – тіл, үшіншісі – мемлекет. Осылардың қай
сын алсақ та, ономастикамен ажырағысыз байланысы бар.
Ұлы даладағылардың антропологиясы, шаруашылығы, өмір
салты, алыс-жақын елдермен қарым-қатынасы, ономастикасы
жерге байлаулы табиғи-географиялық факторлармен анықталды.
Арғықазақтарды біріктірген, тұтастырған, ел болуға жетелеген
құдірет – тіл. Бізді қыпшақ, моңғол, ноғай атандырмаған, Қазақ
елі, қазақ атандырған, Сарыарқаны – Сарыарқа, Түркістанды –
Түркістан атандырған өндіріс тәсілі емес, билеушінің жарлығы
да емес, ол – тіл.
Тарихқа тұғыр болған жер мен тіл тарихты түзбейді. Олар –
тарихтың куәгерлері. Осы куәгерлерді археология, терминология,
ономастика, түркология, салыстырмалы саясаттану, этнология,
антропология ғылымдары тұрғысынан зерттеумен, сөйлетумен,
түсінумен, сәйкестік пен бірегейлігімізді танумен бұрынғы мен
бүгінгінің сабақтастығын ұғынамыз. Тарихқа тағзым дегеніміз –
ол ең алдымен жерге және тілге тағзым деген сөз.
Өкінішке орай, еліміздің жер-су атауларында әрісі – отарлық,
берісі – тоталитарлық дәуірлердің ізі сайрап жатыр. Тұтас
елдімекендер «Алексеевка», «Николаевка», «Покровка», «Октябрь», «Осакаровка» атауынан арылған жоқ. Бұлардың басым
бөлігі – коммунистік идеологияның мұрасы. Демек, Елбасымыз
дың мақаласындағы: «тарихта тұтас ұлттардың ешқашан орын
далмайтын елес идеологияларға шырмалып, ақыры су түбіне
кеткені туралы мысалдар аз емес. Өткен ғасырдың басты үш
идеологиясы – коммунизм, фашизм және либерализм біздің
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көз алдымызда күйреді», деген қағиданы басшылыққа алумен коммунистік елестен бұржолата қол үзгеніміз жөн. Кезінде
Кремльдің бас қиялшысы орыс тіліне тезірек көшу коммунизмді
тезірек орнатудың шарты екенін қоғамдық санаға тықпалаған
екен. Империялық ұлт мүддесіне адал басшы басқаша сөйлеуі
мүмкін де емес. Енді қазақтың мүддесі сөйлейтін уақыт туды.
Тәуелсіздігімізді әлем мойындаған шақта ономастикадағы ұлт
тық, мемлекеттік мүддемізді басымдықпен алға шығарып, киелі
жерлерімізді әліппеде ұлықтаудан Заң күшімен қорғауға дейін
қисынды жүйелей алсақ, ешкім қазақты ұлтшылдықпен айыптай
алмайтынына кәміл сенемін.
Киелі нысандардың мекен-жайы, яғни адресі көп мәселеден
хабар береді. Ойымыз түсінікті болу үшін бір ғана мысал кел
тірейік. Алматыда «Ғылым ордасы» бар. Ол – кешегі ғылым
академиясының бас ғимараты. Мұнда кезінде Қ. Сәтбаев,
М. Әуезов, Ә. Марғұлан, А. Жұбанов, т.б. тұлғалар еңбек еткен. Сөз
жоқ, киелі, қасиетті мекен.
Киелі жерлер атауларын ономастикамызда әрі тарихымызбен ажырағысыз байланыста орнықтыру арқылы қазақстандық
патриотизмнің іргетасы – жерге, тілге, мемлекетке құрметімізді
нығайтамыз. Бұл қазақ жеріне көзін тігіп жүрген басқаларға да
сабақ болғанына қоса, ұлттық тіліміздің мәртебесін, мемлекетшіл
санамыздың деңгейін арттырары сөзсіз.
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