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ҚР Президентінің Жарлығы және Үкімет қаулысымен
шығарылған облыс, аудан, қала және мекемелер тізімі (2019 ж.)
Өзгертілген облыс, аудан, қала және мекемелер бойынша
№ Берілген атау

Бұрынғы атауы

Қабылдан
ған құжат
нөмірі

Облыс
атауы

Облыс, аудан, қала атаулары бойынша
1

Бейімбет
Майлин ауданы

Қостанай облысының
Таран ауданы

ҚР Президен Қостанай
тінің 2019
облысы
жылғы 24
маусымдағы
№29 Жар
лығы

Мекемелер атаулары бойынша
1

Бейімбет
Майлиннің есімі
берілді

2

«Қазақстан Респуб
ликасы Ұлттық қа
уіпсіздік комитеті
Шекара қызметі
нің 2017 әскери
бөлімі» республи
калық мемлекет
тік мекемесінің
«Қасым Қайсенов
атындағы» шекара
заставасы

3

4

«Екібастұз қаласы
әкімдігінің бөлімі
«Естай атындағы
балалар музыка
мектебі» комму
налдық мемле
кеттік қазыналық
кәсіпорны
Бауыржан
Момышұлының
есімі берілді

Қостанай облысы Руд
ный қаласы әкімдігінің
«№ 7 мектеп-гимназия
сы» коммуналдық мем
лекеттік мекемесі

«Қазақстан Республи
касы Ұлттық қауіпсіз
дік комитеті Шекара
қызметінің 2017 әскери
бөлімі» республикалық
мемлекеттік мекеме
сінің «В.В. Кондюрин
атындағы» шекара зас
тавасы
«Екібастұз қаласы
әкімдігінің білім бөлімі
«М.И. Глинка атын
дағы балалар музыка
мектебі» коммунал
дық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны
«Ақтөбе қаласының
білім бөлімі» мемле
кеттік мекемесінің

7

ҚР Үкіметі
Қостанай
нің 2019
облысы
жылғы 12 сә
уірдегі №192
қаулысы
ҚР
Үкіметінің
2019 жылғы
30 сәуірдегі
№206
қаулысы

Шығыс
Қазақстан
Облысы

ҚР
Үкіметінің
2019 жылғы
30 сәуірдегі
№234
қаулысы

Павлодар
облысы

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы 13
мамырдағы

Ақтөбе
облысы
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5

Міржақып
Дулатұлының
есімі берілді

6

Ұзақбай
Құлымбетовтің
есімі берілді

7

Шәкәрім
Құдайбердіұлы
ның есімі берілді

8

Жұмабек
Тәшеновтің есімі
берілді

9

Жақсылық
Үшкемпіровтің
есімі берілді

«№ 62 жалпы білім
беретін орта мектебі»
коммуналдық мемле
кеттік мекемесі

№273
қаулысы

«Ақтөбе қаласының
білім бөлімі» мемле
кеттік мекемесінің
«№ 64 жалпы білім
беретін орта мектебі»
коммуналдық мемле
кеттік мекемесі

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы 13
мамырда
ғы №273
қаулысы

Ақтөбе
облысы

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы 13
мамырда
ғы №273
қаулысы

Ақтөбе
облысы

«Ақтөбе қаласының
білім бөлімі» мемле
кеттік мекемесінің
«№ 63 жалпы білім
беретін орта мектеплицейі» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
13 мамыр
дағы №273
қаулысы

«Ақтөбе қаласының
білім бөлімі» мемле
кеттік мекемесінің
«№ 66 жалпы білім
беретін орта мектебі»
коммуналдық мемле
кеттік мекемесі

ҚР Үкіметі
Ақтөбе
нің 2019
облысы
жылғы
13 мамырда
ғы №273
қаулысы

«Ақтөбе қаласының
білім бөлімі» мемле
кеттік мекемесінің
«№ 68 жалпы білім
беретін орта мек
теп» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

Шығыс Қазақстан облы
сы дене шынықтыру
және спорт басқармасы
ның «Семей қаласы
бойынша № 1 Шығыс
Қазақстан облыстық
олимпиадалық резерв
мамандандырылған
балалар-жасөспірімдер
спорт мектебі» комму
налдық мемлекеттік
мекемесі

8

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
11 маусым
дағы №392
қаулысы

Ақтөбе
облысы

Шығыс
Қазақстан
Облысы
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10 Қажымұқанның
есімі берілді

Шығыс Қазақстан
облысы дене шынық
тыру және спорт бас
қармасының «Шығыс
Қазақстан облыстық
жеке күрестен маман
дандырылған бала
лар-жасөспірімдер
олимпиадалық резерв
мектебі» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
11 маусым
дағы №392
қаулысы

12 «Бородулиха ау
«Киров атындағы орта
данының білім
мектеп» коммуналдық
бөлімі» мемле
мемлекеттік мекемесі
кеттік мекемесінің
«Ыбырай Алтын
сарин атындағы
орта мектеп» ком
муналдық мемле
кеттік мекемесі

Шығыс
Қазақстан
Облысы

11 Сағадат
Өскемен қаласы әкім
Нұрмағамбетовтің дігінің «№ 4 орта
мектеп» коммуналдық
есімі берілді
мемлекеттік мекемесі

ҚР Үкіметінің Шығыс
2019 жылғы Қазақстан
11 маусымда Облысы
ғы №392
қаулысы
ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
11 маусым
дағы №392
қаулысы

Шығыс
Қазақстан
Облысы

13 «Бородулиха ау
данының білім
бөлімі» мемлекет
тік мекемесінің
«Әлихан Бөкейхан
атындағы жалпы
білім беретін қазақ
орта мектебі» ком
муналдық мем
лекеттік мекемесі

«Жалпы білім
беретін Бородулиха
қазақ орта мектебі»
коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

ҚР Үкіме
тінің 2019
жылғы
11 маусым
дағы №392
қаулысы

Шығыс
Қазақстан
Облысы

«Шемонаиха ауданы
ның білім беру бөлімі
«Киров жалпы білім
беретін орта мектебі»
коммуналдық мемле
кеттік мекемесі

ҚР Үкіметінің Шығыс
2019 жылғы Қазақстан
11 маусымда Облысы
ғы №392
қаулысы

15 «Көкпекті ауданы
ның білім бөлімі»

«Көкпекті ауданының
білім бөлімі» мемле

ҚР Үкіметі
нің 2019

14 «Шемонаиха ауда
нының білім
беру бөлімі «Мұхтар
Әуезов атындағы
жалпы білім беретін
орта мектеп» ком
муналдық мемле
кеттік мекемесі

9

Шығыс
Қазақстан
Облысы
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мемлекеттік ме
кемесінің «Аққала
мектеп-балабақша
кешені» коммунал
дық мемлекеттік
мекемесі

16 «Көкпекті ауданы
ның білім бөлімі»
мемлекеттік ме
кемесінің «Биғаш
негізгі мектебі»
коммуналдық мем
лекеттік мекемесі

17 «Көкпекті ауданы
ның білім бөлімі»
мемлекеттік меке
месі «Сарыбел орта
мектебі» коммунал
дық мемлекеттік
мекемесі

18 «Қарағанды облы
сы Нұра ауданының
әкімдігі білім беру
бөлімінің«Рақымжан
Қошқарбаев атын
дағы жалпы білім
беретін мектеп»
коммуналдық мем
лекеттік мекемесі
19 «Қарағанды облы
сы Нұра ауданы
ның әкімдігі білім
беру бөлімінің
«Шоқан Уәлиханов
атындағы жал
пы білім беретін
мектеп» коммунал
дық мемлекеттік
мекемесі

20 «Қарағанды облы
сы Нұра ауданы
ның әкімдігі білім
беру бөлімінің
«Мағжан Жұмабаев

кеттік мекемесінің
«Октябрь мектепбалабақша кешені»
коммуналдық мем
лекеттік мекемесі

жылғы
11 маусым
дағы №392
қаулысы

«Көкпекті ауданының
білім бөлімі» мемле
кеттік мекемесі «НовоТимофеевка орта мек
тебі» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
11 маусым
дағы №392
қаулысы

ШҚО

«Көкпекті ауданы
ның білім бөлімі»
мемлекеттік меке
месінің «Маяковский
атындағы негізгі мек
тебі» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
11 маусым
дағы №392
қаулысы

ШҚО

«Қарағанды облысы
Нұра ауданы әкімді
гінің, білім беру
бөлімінің «Индуст
риальный жалпы орта
білім беретін мек
тебі» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
11 маусым
дағы №393
қаулысы

Қарағанды
облысы

«Қарағанды облысы
Нұра ауданы әкімді
гінің, білім беру бө
лімінің «№ 1 Киевка
жалпы орта білім
беретін мектебі»
коммуналдық мем
лекеттік мекемесі

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
11 маусым
дағы №393
қаулысы

Қарағанды
облысы

«Қарағанды облысы
Нұра ауданы әкім
дігінің, білім беру
бөлімінің «Киевка № 2
жалпы орта білім

ҚР Үкіметінің Қарағанды
2019 жылғы облысы
11 маусым
дағы №393
қаулысы

10
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атындағы жалпы
беретін қазақ мектебі»
білім беретін қазақ коммуналдық мем
мектебі» коммунал лекеттік мекемесі
дық мемлекеттік
мекемесі

21 «Қарағанды облы
сы Нұра ауданының
әкімдігі білім беру
бөлімінің «Әлихан
Бөкейхан атындағы
жалпы білім беретін
мектеп» коммунал
дық мемлекеттік
мекемесі

«Қарағанды облысы
Нұра ауданы әкім
дігінің, білім беру
бөлімінің «Заречное
жалпы орта білім
беретін мектебі»
коммуналдық мем
лекеттік мекемесі

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
11 маусым
да-ғы №393
қаулысы

«Тірек мектеп
(ресурс орталығы)
Қарағанды облысы
Нұра ауданы әкім
дігінің, білім беру бө
лімінің «№ 3
Киевка жалпы орта
білім беретін мектебі»
коммуналдық мем
лекеттік мекемесі

ҚР Үкіметінің Қарағанды
2019 жылғы облысы
11 маусым
дағы №393
қаулысы

23 «Қарағанды облы
сы Нұра ауданының
әкімдігі білім беру
бөлімінің «Жүсіпбек
Аймауытұлы атын
дағы негізгі орта
мектеп» коммунал
дық мемлекеттік
мекемесі

«Қарағанды облысы
Нұра ауданы әкім
дігінің, білім беру
бөлімінің «Дон негізгі
орта мектебі» комму
налдық мемлекеттік
мекемесі

ҚР Үкіметінің Қарағанды
2019 жылғы облысы
11 маусым
дағы №393
қаулысы

«Қарағанды облысы
Нұра ауданы әкімді
гінің білім беру бөлі
мінің «Щербаков
жалпы орта білім
беретін мектебі»
коммуналдық мем
лекеттік мекемесі

ҚР Үкіметінің Қарағанды
2019 жылғы облысы
11 маусым
дағы №393
қаулысы

22 «Қарағанды облы
сы Нұра ауданының
әкімдігі білім беру
бөлімінің «Ыбырай
Алтынсарин
атындағы жалпы
білім беретін мек
теп» тірек
мектебі (ресурс
орталығы)» ком
муналдық мем
лекеттік мекемесі

24 «Қарағанды облы
сы Нұра ауданының
әкімдігі білім беру
бөлімінің «Ахмет
Байтұрсынұлы
атындағы жал
пы білім беретін
мектеп» коммунал
дық мемлекеттік
мекемесі

11

Қарағанды
облысы
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25 Қарағанды облысы
Нұра ауданының
әкімдігі білім
беру бөлімінің
«Міржақып Дулат
ұлы атындағы жал
пы білім беретін
мектеп» коммунал
дық мемлекеттік
мекемесі

«Қарағанды облысы
Нұра ауданы әкім
дігінің, білім беру
бөлімінің «Пржевал
жалпы орта білім
беретін мектебі»
коммуналдық мем
лекеттік мекемесі

ҚР Үкіметінің Қарағанды
2019 жылғы облысы
11 маусым
дағы №393
қаулысы

26 Насыр
Ақмола облысы
Смағұловтың есімі Ерейментау ауданы
берілді
білім бөлімінің «№ 2
орта мектеп-лицейі»
коммуналдық мем
лекеттік мекемесі

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
14 маусым
дағы №409
қаулысы

Ақмола
облысы

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
8 қазан
дағы №740
қаулысы

Маңғыстау
облысы

28 Фариза
Оңғарсынованың
есімі берілді

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы
8 қазан
дағы №740
қаулысы

Маңғыстау
облысы

ҚР Үкіметі
нің 2019
жылғы 4
мамыр
дағы №250
қаулысы

Нұр-Сұлтан
қаласы

27 Әбіш Кекілбайұлы Маңғыстау облысы
ның есімі берілді
ның мәдениет, тілдер
ді дамыту және архив
ісі басқармасының
«Маңғыстау облыс
тық тарихи-өлкетану
музейі» мемлекеттік
коммуналдық қазы
налық кәсіпорны

«Ақтау қаласының
әкімдігі, Ақтау қала
лық білім бөлімінің «№
29 жалпы білім беру
орта мектебі» комму
налдық мемлекеттік
мекемесі

Теміржол станциялар атаулары бойынша
1

«Нұр-Сұлтан»
теміржол
станциясы

«Астана» теміржол
станциясы
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ГҮЛЖАН МЕНДЕКИНОВА
Қостанай облысы әкімдігінің
тілдерді дамыту басқармасының басшысы

ОНОМАСТИКА: ІЗДЕНІС ПЕН ТӘЖІРИБЕ
Қостанай облысындағы ономастика саласы бойынша жыл бойы
атқарылған жұмыстарды қорытындылау, жүйелеу, жаңа мақсаттар мен
міндеттерді айқындау дәстүрге айналды.
Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы
Қазақстан халқына жолдауында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі
рөлін күшейту, оның ұлтаралық қатынас тіліне айналатындығы ту
ралы айтылған ойлар тіл саясатының болашақтағы бағыт-бағдарын
белгілеп берді.
Сонымен қатар, Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы
даланың жеті қыры» мақалаларында халқымыздың өткеніне көз жү
гіртіп, жаңа тарихи кезеңдерге баға беріп, рухани жаңғыру арқылы
қоғам дамуының бағыттарын анықтаған.
Сондықтан тарихи топонимдерді жаңғырту, идеологиялық атау
ларды егемен еліміздің жетістіктерін әйгілейтін қазақстандық
мазмұнд ағы атауларға өзгерту – ономастика саласының негізгі
мақсаты.
2017 жылғы 28 ақпандағы Елбасының тапсырмасында жергілікті
жерлерде кездесетін идеологиялық тұрғыдан ескірген және қайтала
натын атауларды тарихи жер-су атаулары және ұлттық танымға жақын
дәстүрлі атаулармен өзгерту, сондай-ақ кісі аттарына мейілінше шек
теу қою туралы айтылған.
Кезінде бекітіліп, келісілген «Тарихи тұлғалар», «Тарихи жер-су
атаулары» және «Дәстүрлі атаулар» тізімдері объектілерге, әкімшілікаумақтық бірліктерге, олардың құрамдас бөліктеріне атау беру және
қайта атау кезінде міндетті түрде басшылыққа алынуы ұсынылған.
Осы тізімдерді зерделеу, өзектендіру әлі жалғасуда. ҚР Президенті
ономастика саласындағы жұмысты жүргізу, сондай-ақ жалпыға ортақ
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сананы қалыптастыру мақсатындағы тапсырмасына сәйкес «Тарихи
тұлғалар» және «Жер-су атаулары» тізімдерін пысықтау жөнінде бас
қарма жанында жұмыс тобы құрылды. Оның құрамына 10 адам (та
рихшы-өлкетанушылар, ғалымдар) кірді.
Аталған тапсырманы орындау мақсатында жұмыс тобының оты
рысында өңіріміздің тізімдері қайта қаралып, Тіл саясаты комитетіне
жалпы тізімге енгізу үшін облысымыздан жаңадан 79 тарихи тұлғалар,
71 жер-су атаулары ұсынылды.
Осы тапсырманы орындау барысында басқарма аудандар мен қа
лалар әкімдіктері тыс қалмау үшін қажетті ақпаратты басқармаға
жолдауын сұратты. Бірақ Денисов (бөлім басшысы Хасанова Нағима
Оспанқызы), Наурызым (бөлім басшысы Бикенов Аслан Оразханұлы)
аудандар әкімдіктері, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімдерінің
басшылары өңірдегі ономастикалық ахуалға нақты талдау жүргізбей,
ешбір мәлімет ұсынбады.
Мысалы, бүгінде Денисов ауданында ауылдардың жалпы саны 31,
оның ішінде идеологиялық тұрғыдан ескірген және орысшалаған атау
лары 28 елді мекенде.
Красноармейский, Свердлов, Тельман ауылдық округтері, Антонов,
Денисов, Георгиев, Глебовка ауылдарының кезінде тарихи атаулары бол
мауына ешкім сенбейді, бірақ әкімдіктің позициясы өзгеше болып тұр.
(Ауылдық округтердің жалпы саны: 11, оның ішінде орысша атаулар
9, идеологиялық тұрғыдан ескірген атаулар саны: 3;
Ауылдардың жалпы саны: 31, оның ішінде орысша атаулар 23,
идеологиялық тұрғыдан ескірген атаулар саны: 5;
Көшелердің жалпы саны: 288, оның ішінде орысша атаулар 281,
идеологиялық тұрғыдан ескірген атаулар саны: 23.
2018 жылы ҚР Президент Әкімшілігі тарапынан жүргізілген тексе
ріс барысында өңірімізде ономастика саласы бойынша орын алып
отырған көптеген кемшіліктер анықталды. Тексеріс қорытындысы
бойынша идеологиялық тұрғыдан ескірген елді мекен, көше атау
ларының басым бөлігі біздің облысымыздың үлесіне тиесілі болып
отырғаны көрсетілді. Осы орайда, Президент Әкімшілігі жазба хатын
да төмендегідей бірқатар тапсырмалар берді:
1. Үгіт-насихат жұмысын жүргізуде тұрғындар арасында наразылық
туындауына жол бермеу;
2. Тарихи ескірген атауларға екпін бере отырып, қоғамдық ономас
тикалық бастамаларды жергілікті тұрғындар тобының атынан жүр
гізуді кеңінен қолдану;
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3. Рудный қаласындағы идеологиялық тұрғыдан ескірген көшелер
(Ленин, Комсомольский даңғылдары, 50 лет, 60 лет Октября және т.б.
көшелер) атаулары әлі де сақталып отырғандығы;
Президент Әкімшілігінің хатына сәйкес бүгінгі күні елімізде идеоло
гиялық тұрғыдан ескірген 5017 көше, 901 елді-мекен және 940 объект бар
екен. Олардың негізгі бөлігі Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан
және Қарағанды облыстарында орналасқан.
Қазіргі таңда облыс аумағында жалпы 142 ауылдық округ бар, оның
ішінде 42 идеологиялық ескірген немесе 30% құрайды, (7 өзгерді,
қалғаны – 35 (83%), ауылдардың жалпы саны – 556, 63-идеологиялық
ескірген, 7 – өзгерді, қалғаны – 56 (89%), көшелердің жалпы саны – 6138,
602-сі идеологиялық ескірген, 98 (18%) өзгерді, қалғаны – 504 (84%),
орта мектептердің жалпы саны – 328, 16 идеологиялық ескірген, 11- өз
герді, қалғаны – 5 (31%).
Осы талдау негізінде облысымызда ономастика саласын жандан
дыру мақсатында елді мекендерге, көшелерге тарихи атауларын қай
тару, ескірген аттарын өзгерту бойынша заңға сәйкес жұмыстар жүр
гізілуде.
Облыстық ономастика комиссиясының мүшелері өткізілген 9 оты
рысына келіп түскен ұсынымдармен мұқият танысып кейбіреулері кері
қайтарылады. Мысалы, Белоглин ауылдық округінің Научный ауылын
дағы Советская көшесін Казахстанская көшесіне қайта атау туралы
ұсынысты қолдамбады.
Нәтижесінде өткен 2 жылда облыс бойынша 1 аудан, 7 ауылдық ок
руг, 7 ауыл, 106 көше, 14 объектінің атаулары өзгертілді және атау бе
рілді(135).
Барлық 707 идеологиялық ескірген атаулардың 135 қайта атал
ды немесе 19%. Өздеріңіз көріп отырғандай, атқарылған істі былай
қойғанда, алдағы күндері қыруар жұмыстарды жүргізу қажет.
Мемлекеттік бағдарламада ономастика комиссияларының ашықтық
принципін сақтау 82 % деп бекітілсе, қайта атау мәселелеріне қатыс
ты облыс аумағында өткізілген жалпы жиналыстарда ұсынымдарды
жалпы тұрғындардың 95% қолдаған, яғни бекітілген нәтижеге қол
жеткізілді.
Соның ішінде Таран ауданына атақты жерлесіміздің 125-жылдық
мерейтойы қарсаңында Бейімбет Майлиннің есімі берілді. Тіл жана
шырлары Ақылбек Қожаұлы Шаяхмет, Қалқаман Хасенұлы Жақып,
Ахметчин Ғұмар Ғарифұлы ағаларымыздың тікелей атсалысуы
арқасында аяқталған жұмыс.
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Сонымен қатар ағымдағы жылғы 2 қыркүйекте облыс орталығын
дағы Юрий Гагарин көшесі Тұңғыш Президенттің құрметіне Нұрсұлтан
Назарбаев даңғылы болып қайта аталды.
Басқарма өз құзыреті шеңберінде ономастика мәселесіне қатысты
жеке және заңды тұлғалардың жазбаша өтініштерін қарастырады.
Мысалы, 2018 жылы басқармаға 41 өтініш келіп түссе, ағымдағы
жылдың 9 айында 21 өтініш түскен. Осы 62 өтініштің көпшілігінде
тұлғалар есімдерін көшелерге, мектептерге беру жөнінде мәселе
көтерілген.
Соның ішінде 7 өтініш Ұлы Отан Соғысы ардагерлері, Бердіқожа,
Жабағы батырлар туралы, көбісі облыс көлемінде танымал адамдар
дың есімдерін беру бойынша. Мысалы, Қаратай Сәрсембаев, Бауыр
жан Амандосов, Сейіт Қарбенов, Павел Скопец және тағы басқалардың
есімдері. Жалпы келіп түскен ұсыныстың 44-не (71%) заңға сәйкес
қазіргі уақытта шешілмейтіні түсіндіріліп кері қайтарылды. Сонымен
қатар, республика деңгейінде танымсыз тұлға есімдері Республика
лық ономастикалық комиссия мүшелерінен тұрақты сұрақтар
тудыратыны сөзсіз.
Өтініштердің 9-ында Тіл туралы заң талабының бұзылуы көрсе
тілген, мысалы, Юбилейный, Север-Запад шағын аудандары атауларын
қазақшаландыру туралы.
Қаралған өтініштердің қанағаттандырылғандарының ішінде Қоста
най қаласындағы Қазақ көшесін ауыстыру, Кейкі батырдың есімін
Арқалық қаласындағы мектепке беру, Өмірзақ Сұлтанғазиннің есімін
Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетіне беру, Рудный
қаласындағы мектеп-гимназияға Бейімбет Майлиннің есімін беру
жөніндегі және тағы басқа өтініштер шешілді.
2020 жылы Ұлы Отан Соғысындағы Жеңістің 75 жылдығына
орай өңірімізден шыққан Кеңес Одағының Батырлары Е.Есжанов,
С.Нұрмағамбетов және осы сұрапыл соғыстың ардагерлерінің тізімі
басқармада жинақталды. Осы танымал тұлғалардың есімдерін объекті
лерге, көшелерге беру мәселесін қарастыруға рұқсат беру сұралады.
Баршаңызға мәлімет үшін, елімізде 2020 жылы Ұлттық санақ өтеді,
осыған байланысты атауларды өзгертуге тыйым салынады. Бірақ оно
мастика мәселелері бойынша алдын ала жұмысты жүргізуге мүмкіндік
те және уақыт та мол болады, осы мерзімді нақты тиімді пайдалануға
шақырамыз.
Халыққа жан-жақты ақпараттық-түсіндіруді жүзеге асыру шара
ларына беделі бар тұлғалар, соның ішінде тарихшылар, өлкетанушы
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лар, Қазақстан халқы ассамблеясы, бұқаралық ақпараттық құралдары
мен бизнес өкілдері, блогерлер тартылады.
Өңірімізде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясындағы «Қазақ
әліпбиін латын графикасына көшіру» жобасын іске асыру жұмыста
ры облыста жүйелі орындалуда. Үш жылдың ішінде облыс бойынша
7 мыңнан астам алуан түрлі имидждік және ақпараттық-түсіндіру ісшаралары өткізілді, 400 мыңға жуық адам қамтылды. Бұл жұмысқа
мемлекеттік органдар, ауыл шаруашылық, ірі кәсіпкерлер, шағын және
орта бизнес субьектілері қатысуын атап өту жөнді.
Жыл басынан басқармаға облыс бойынша әртүрлі мекемелерден
өз атауларын қазақ тілінде латын графикасында жазып беру жөнінде
100-ге жуық өтініштер қаралған. Басқарма өз тарапынан жаңа емле
ережелерге сүйене отырып, көмек көрсетуде.
Қазіргі таңда, көптеген сауда орталықтары қазақша мәтіндерді жа
ңа латын графикасында жаза бастады. Мемлекеттік мекемелердің де
маңдайшалары жаңартылу кезінде жаңа әліпбиде жазылуда. Соны
мен қатар білім беру мекемелерінің маңдайшаларының атаулары ла
тын графикасымен жазылған, сондай-ақ жаңа ашылатын ғимараттар
мен басқа да әлеуметтік объектілерде (саябақтар, алаңдар) көрнекі
ақпарат латын графикасында орналастырылды.
Бүгінгі күнде барлығы 400-ден астам елді мекен атаулары латын
графикасында жазылды. Соның ішінде «ҚАЗАҚАВТОЖОЛ» ЖШС
Қостанай облыстық филиалының сұрауы бойынша үлкен тас жолда
ры күрделі жөндеуден өткен соң жол бойындағы 47 елді мекен атау
лары латын графикасында жазылған.
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» ко
мерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойын
ша филиалының сұрауы бойынша 200-ден астам елді мекен мен көше
атаулары латын графикасында жазылған. Осы жұмыстар басқарма
арқылы өтіп жатыр, әрбір хатқа, түскен өтінішке түсініктеме, көмек
көрсетудеміз.
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ҚЫЗДАРХАН РЫСБЕРГЕН
А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институты
ономастика бөлімінің меңгерушісі, ф.ғ.д.
ОНОМАСТИКАЛЫҚ АТАУЛАРДЫҢ НОРМАТИВТІК
БАЗАСЫН ЖЕТІЛДІРУ
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2018 жылғы 13 нау
рыздағы №27 өкімімен бекітілген «Қазақ тілі әліпбиін латын графика
сына 2025 жылға дейін кезең-кезеңімен көшіру жөніндегі іс-шаралар
жоспарының» бірінші кезеңі 2018-2020 жылдар аралығында нормативтікқұқықтық базаны жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеуді көздейді,
ал «Ұйымдастырушылық және әдістемелік іс-шаралар базаны жетілдіру
бойынша іс-шаралар» атты екінші кезеңде сол құжаттар іс жүзінде
қолданысқа енгізіле бастайды. Ономастикалық саладағы емле-ережелерді
дайындау осы нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру шарасына жата
ды. Кісі есімдері мен жер-су аттарын латын әліпбиінде жазу ережелерінің
жобасы әзірленіп, таяуда сарапшылар мен мамандарға ұсынылмақ. Яғни
2019-2020 жылдарда көпшіліктің талқылауынан өтіп, бекіген ережелердің
негізінде осы Өкімнің 30-тармағында көрсетілгендей төлқұжаттар латын
әліпбиінде жазыла бастайды. Сондай-ақ географиялық атаулардың жазу
стандарттары бекіп, еліміздің жер-су атауларын ұлттық мазмұнда ереже
талаптарына сай реттестірілмек. Бағдарламада осы аталған шаралардан
өзге де ономастикаға қатысты бірқатар шаралар бар.
Латын әліпбиі енгізілген сәттен бастап мыңдаған, миллиондаған
ономастикалық атауларымыз кең халықаралық, әлемдік ақпараттық
кеңістіктегі айналымға енеді. Бір жағынан, еліміздің жер-су атауларын
латын әліпбиінде таңбалау, екінші жағынан, шеттілдік географиялық
атауларды қазақ тілінің жаңа әліпбиінде жазу, үшіншіден, төл антро
понимдік жүйемізбен қатар, шеттілдік антропонимдерді таңбалау
мәселесі өзекті болмақ. Өз атауларымыз бен өзге атауларды жаңа
әліпбиде таңбалаудағы басты критерий – ол кез келген атаудың таны
малдылығын, яғни сәйкесімділігін (идентичность) жоғалтпауы шарт.
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Баяндамада ономастика саласында латын графикасын енгізу іс-ша
раларын екі бағытта, яғни бірінші бөлімде Үкімет жоспарына енген
және оның сыртындағы жасалуға тиіс мәселелерге тоқталамыз.
Қазақ жазуын кезең-кезеңімен латын әліпбиіне көшірудің 2025 жылға
дейінгі Мемлекеттік бағдарламасында ономастикалық блокқа қатыс
ты бірқатар шаралар аталған. Олар төмендегедей:
1) 24 тармақ. Оқу, физикалық географиялық карталар, атластар әзір
леу. - 2020 ж.
2) 26-тармақ. Салалық топонимиялық және антропонимиялық сөз
діктердің қолжазбасын әзірлеу. - 2019 ж.
3) 27 тармақ. Латын графикасы негізінде Қазақстан Республика
сы әкімшілік-аумақтық бірліктері атауларының және физика-геогра
фиялық атауларының анықтамалығын әзірлеу. - 2019 ж.
4) 33-тармақ. Латын графикасы негізінде салалық топонимиялық,
антропонимиялық сөздіктерді, Қазақстан Республикасының әкімші
лік-аумақтық бірліктерінің және физикалық географиялық объекті
лерінің анықтамалықтарын шығару және тарату. Бұл жұмыс Тіл білімі
институтының нысаналы қаржыландыру бағдарламасы бойынша әзір
ленеді және республикалық бюджеттен мемлекеттік тапсырыс бойын
ша орындалады.- 2021 жыл.
5) 34-тармақ. Латын графикасы негізінде қазақ тілінде шеттілдік
атауларды (экзонимдерді), сондай-ақ, шет мемлекеттерінің, әлем ел
дері астаналарының, мұхиттардың, теңіздердің және «Дүниежүзінің
саяси картасының» басқа да объектілерінің атауларын транслитера
циялау ережелерін әзірлеу. Бұл тапсырыстың нәтижесі ретінде нақты
ұсынымдар, яғни ережелер жасалады. - 2021 ж.
Бағдарлама тапсырмаларының мазмұны үш бағытта қарастыры
лады: ғылыми-теориялық зерттеу жүргізу, бірқатар ономастикалық
ережелер, сөздіктер мен анықтамалықтар әзірлеу көзделіп отыр.
Тіл білімі институты мақсатты-зерттеу бағдарламасы бойынша:
- 2018 ж. кісі есімдері ережесі мен анықтамалығын әзірледі;
- 2019 ж. латын графикасы негізінде Қазақстан Республикасы әкім
шілік-аумақтық бірліктері атауларының (елді мекен, аудан, қала) жә
не физика-географиялық атауларының (гидронимдер мен оронимдік
атаулар: көл, өзен, тау, қырат, төбе, шатқал т.б.) анықтамалығын әзір
леу көзделіп отыр;
- 2020 ж. шеттілдік географиялық атауларды транслитерациялау
ережесін жасау жоспарланып отыр.
Бұл мемлекеттік жоспарда көрсетілген әрі Тіл білімі институты ат
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қаратын шараларды атап өттік. Енді 2025 жылға дейін, яғни латын
графикасына толық көшіп болғанға дейін, жоспардан тыс атқарыла
тын бірқатар өзекті мәселелер бар.
Біріншіден, қалаіші, елді мекен іші ономастикалық кеңістігін латын
графикасында таңбалау мәселесі.
Қалаіші немесе урбанонимдік атаулар тобына үш мегаполис пен
облыс орталықтары, еліміздегі ірілі-кішілі қалалар мен өзге елді ме
кендердің ономастикалық ландшафты қалай өрнектелмек? Санамалап
көрсетсек, олар: көше, саябақ, алаң, қала аудандары, ықшамаудандары,
тұрғын үй кешен атаулары т.б. Көшеге ат беру үрдісін реттестіру шара
ларын қолға алу қажет.
Екіншіден, Республикамыздың ономастика саласында егемендік
алған жылдары қалыптасып үлгерген үлкен маңызды топ бар, ол эр
гонимдік атаулар жүйесі.
Олар: мекеме, фирма, компания, қоғам, сауда-саттық, ойын-сауық ке
шендері, клуб, мейрамхана, спорттық кешендер және т.б. нысана атау
ларын жинақтау, инвентарлау, жүйелеу жұмыстарын жүргізу мәселесі
де таяу жылдары өзектілігі арта түспек.
Үшіншіден, мемлекеттік жоспарда шеттілдік атауларды (экзоним
дер), дүниежүзілік саяси картадағы латын графикасында жазу жұмыс
тары жоспарланғанмен, оның сыртында да көптеген өз шешімін күтіп
тұрған мәселелер бар. Олар:
а) шетел мемлекет, астана, әлемдік әуежай атаулары, әр қайсысы
200-ден астам атауды қамтиды;
ә) шеттілдік тарихи танымал тұлғалар, тарихи және қазіргі қоғам,
өнер, ғылым қайраткерлері мен саясаткерлер, жазушы, ғалымдар есімфамилияларын жинақтау, инвентаризациялау, жүйелеу, қазақ латын
әліпбиінде транслитерациялау;
б) әлемдік брендтер атауларының (Майкрософт, Фейсбук, Эпл, Нест
ле, Шанель, Гуччи, Тойота, Самсунг, American Airliens, China Southern
Airlienes, KLM және т.б.) тізімін жасау, тақырыптарға қарай жүйелеу
(автокөлік, технология, киім, тамақ өнімдері және т.б. тауарлық белгі
лердің көптеген салалары бойынша), анықтамалығын әзірлеу, қазақша
қалай қабылданады деген мәселелерді шешу.
Сөйтіп, бағдарламаның бірінші кезеңінде нормативтік-ортогра
фиялық шаралар кешені қарастырлып, жүйеленуі тиіс, яғни ономас
тиканың аталған негізгі 5 саласы бойынша: 1. емле-ережелер әзірлеу,
әр топтың емлелік қағидаттарын айқындау; 2. ономастикалық лекси
кография мәселелесі: әр саладағы сөздік, анықтамалық, энциклопедия
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ларды құрастыруда басшылыққа алынатын лексикографиялық аспек
тілерді анықтау; 3. ономастикалық топтардағы онимдік атауларды
қазақ тілінің латыннегізді графикасында таңбалау ерекшеліктеріне
сай арнайы ереже, практикалық нұсқаулықтар әзірлеу; 4. Мемлекеттік
ономастикалық комиссияға әр топ бойынша ұсыныстар әзірлеу қажет. 5.
Ономастикалық іс-шараларды жүзеге асыратын аймақтардағы маман
дардың біліктілігін арттыру, тренинг-семинарлар ұйымдастыру керек.
ІІ Бөлім. Баяндаманың екінші бөлімінде жалқы есімдерді орфогра
фиялау, транслитерациялау мәселесіне тоқталамыз.
Жалқы есімдер орфографиясы 2018 жылдың 6 желтоқсанында
ҚР Үкіметі мақұлдаған «Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің
ережелерінің» бұрыннан келе жатқан басты базалық, емлелік прин
циптеріне сүйенеді. Алайда қазақ тілінің латын графикасына көшуіне
байланысты транслитерациялауда тек жалқы есімдерге, әсіресе шет
тілдік онимдерге тән бірқатар өзіндік өзгешеліктер бар. Яғни кейбір
тұстарда жалпы ережелік қағидаттарға бағынбайды.
Алайда жаңа латын графикасында қазақ тіліндегі онимдік атаулар
негізінен адекватты түрде оңай транслитерацияланады. Мысалы, орыс
– қазақ фонетикалық жүйелерінің сәйкессіздігінен туындаған қателер
мынадай есімдерде кездеседі: Кавылвек, Ченосил, Сиркалы, Сайлевкан,
Супатай, Тюлюген, Чамчит, Кулчаным, Клящ, Ербол/Эрбол/Әрбол, Аж
бомбетов, Давлятяр және т.б. Төлқұжаттарымызда көптеген жылдары
бұрмаланып, қате жазылып келе жатқан аты-жөндеріміз бен жер-су ат
тарымыз тіліміздің төл табиғатын сақтап, дұрыс жазылатын болады.
Қалай жазған дұрыс? Тілші мамандардың қызу пікірталастырып
отырған мәселе И мен У-ды таратып жазсақ, тіліміздің төл табиғаты
сақталады дегенге саяды. Алайда таратып жазу әріп санын шамадан
тыс арттырып, латын әліпбиін енді үйренгелі отырғандарға, оқу мен
оқыту процесін қиындата түсе ме деген қауіп бар.
Күні бүгін жаңа ереже жобасын талқылау барысында И мен У-ды
«таратып жазу» формуласына қатысты тілші мамандар арасында
екіұдайы пікір қалыптасып отыр.
Айтылуы бойынша тіліміздің төл табиғатын сақтап таратып жазу
дұрыс па, жоқ оқу, жазу, қабылдау, үйрену процесін жеңілдететін, уақытты
үнемдейтін қысқарған орфографиялық жазу дұрыс па? Таратып жазар
болсақ республикамыздағы мыңдаған, миллиондаған жер-су атаулары
мен қазақ аты-жөндері, есімдері корпусы да осы жазуға тәуелді болады.
Мәселен, Ақлима – Ақлыйма, Әсима – Әсийма, Қияс- Қыйас, ИманғалиЫйманғалий, Иманәлі -Ыйманәлій, президент – пірезійдент, дирек
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тор – деректір деп айтылып, жазылады. Онда айтылуы бойынша
жазу алгоритімін сақтасақ, Мөлдір – Мөлдүр, Көшкінбай – Көшкүмбай,
Қонысбай –Қоныспай болып жазылуы тиіс. Бұл жағдайда ереженің өзге
баптары бұзылады.
Жалпы лексика мен жалқы есімдерге қатысты профессор Н.Уәлидің
мына ойын келтіреміз: Ал халықаралық терминдер мен прецедентті
атауларды да қосар-ый/-ій,-ұу/-үу түрінде де жазып көрдік: кримино
логиа (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 бо
лар еді» дейді.
Жер-су атауларымыз қалай жазылмақ? Мысалдармен таблицада
көрсетейік:
Көпүйеңкі

Kópúıeńki

Көкиiрiмсай

Kókıirimsaı

Көкқия

Kókqııa

Көкшиелi

Kókshıeli

Ақтопырақсай

Aqtopyraqsaı

Алқакөлқұм

Alqakólqum

Ұзынқарағандысай

Uzynqaraǵandysaı

Көктұмсықсай

Kóktumsyqsaı

Ақтөбешоқы

Aqtóbeshoqy

Ақдомалақсай

Aqdomalaqsaı

Жаман Айрықты

Jaman Aıryqty

Шет Ырғыз

Shet Yrǵyz

Бас Дересін

Bas Deresin

Аяқ Қаратал

Aıaq Qaratal
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Төменгі Нарын

Tómengi Naryn

Жоғарғы Теректi

Joǵarǵy Terekti

Орта Қакпақ

Orta Qakpaq

Орталық Қазақстан

Ortalyq Qazaqstan

Жаңа Бұқтырма

Jańa Buqtyrma

Ал «таратып» жазар болсақ әріп саны артатындығына көз жеткіземіз:

Қутұрғы Суайрығы/Құутұрғы
Сұуайырығы
Елубайқұдық/Елүубайқұдық
немесе Еліубайқұдық
Итмұрынқия/Ійітмұрынқыйа
Иірсарықайрақ/Ійірсарықайрақ
Көкшиелi/Көкшійелі

Quýturǵy Suýaıyryǵy
Eliýbaıqudyq

Іıitmurynqyıa,
Іıirsaryqaıraq
Kókshiıeli

Фонематикалық транскрипция ғылыми мақсатта жұмсалып, айты
луды сақтамай, сөздің фонемдік құрылымын айқындайды. Яғни негізгі
фонемаларды көрсете отырып, сөздің орфография «жасырып тұрған»
морфологиялық құрылымын айқындап береді.
Шеттілдік атаулардың жазылуы жөнінде. Ал шеттілдік атау
ларды жазғанда графикалық нақтылық қажет. Практикалық транс
крипцияда фонетизм деңгейі жоғары болады, ол сөздің дәлме-дәл
айтылуын, қандай таңбалардан жасалғанын нақтылайды. Ал транс
литерация графикалық нақтылыққа сүйенеді. Практикалық транс
крипция мен транслитерацияның айырмашылығы да осында.
Латын графикасын енгізуге байланысты ұлттық ономастиканың
тағы бір үлкен мәселесі – ол шеттілдік атауларды өз әліпбиімізде,
өз ережемізге сай жазу болып тұр. Бұлай дейтініміз, жүз мыңдаған
шеттілдік мемлекет, астана, теңіз, мұхит, өзен, тау, жота, арал т.б. атау
лары мектеп, ЖОО оқулықтарынан бастап, картографиялық өнімдерде,
анықтағыш, сөздіктерде, ресми құжаттарда, жалпы ауқымды ақпа
раттық кеңістікте айналымға түседі.
Көптеген мемлекет атаулары, жалпы өзге де халықаралық ономас
тикалық атаулар орыс тілі арқылы еніп, қалыптасқаны белгілі. Мәсе
лен, -ия қосымшасымен келетін: Болгария, Швеция, Германия, Индия,
Жапония, Түркия, Испания, Дания сынды елдердің атауларындағы –ия
қосымшасы кезіндегі ежелгі Рим дипломатиясынан қалған мұра, сол
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кездегі еуропалық дипломатиялық қатынас үлгісі ретінде дәстүрге ай
налып, штамп болып қалыптасқан екен. Сондықтан көптеген мемле
кет атаулары қазақ тілінде осы қалыптасқан күйде қала бермек. Алай
да болашақта кейбір атауларды қазақыландыруды ойластыру керек
сияқты. Аталған мемлекет атауларының арасында түрік, әзербайжан,
өзбек тілдерінің айтылу заңына бейімдеп, өзгертіп, осы жалғаусыз
қабылдағандары да кездеседі. Мысалы, Сауд Арабиясы – түрікше Suudi
Arabistan, Mogolistan, Ermenistan деп транслитерацияланған. Черногория
(ағылшынша түпнұсқасы Montenegro) атауы түрік тілінде Karadağ деп
түгел аударылған екен. Осы сынды атауларды біз өз тілімізге бейімдеп
аударамыз ба, әлде орыс тілінде қалыптасқан стандартпен қала бере
ме? Бізге үлгі бола ала ма? Ал өзбек тілі көптеген мемлекет, астана атау
ларын өз тілінің фонетикалық ерекшелігіне икемдеп алғанын байқауға
болады, сөйтіп біздің Астана – Ostana, Eron, Boku, ал Алжир атауы
Cezayir, Jazoir түрік, өзбек тілдерінде түрінде транслитерацияланған,
қазақша Жазира, әл-Жазира деуге болады. Алайда транслитерацияның
басты принциптерінің бірі атау өз денотатымен байланысын үзбеу ке
рек, яғни сәйкесімділік (идентификациялық), бірден танылатын қа
сиетінен айрылмау керек. Мұны да келешекте есте ұстаған абзал.
Шеттілдік атауларды жазудағы негізгі емлелік принциптер шама
мен былай болуы тиіс:
1. Транскрипциялау өзге тіл атауының қабылдаушы тілдің құрал
дарын қолдану арқылы тек жазбаша (дыбыстық) түпнұсқасын ұсына
ды, яғни донор тілдің әліпби ерекшеліктері ескерілмейді: Нью-Мексико,
Жаңа Мексика емес; Нью-Йорк, Жаңа Йорк емес; Санкт-Петербург, Әулие
Петербург емес, Солт-Лейк-Сити, Тұзды Көл Қаласы емес. Атаудың
мекенжайлық қызметі бұзылмауы тиіс.
Дегенмен транскрипция тәсілі кең танымал болғанымен кәсіби бо
лып есептелмейді.
2. Қазақ тілінде қалыптасқан дәстүрлі жазылуы/айтылуы (фонети
калық транскрипцияға қайшы): Мәскеу, Балқан, Бейжің, Мажарстан,
Мысыр, Ауғанстан, Алмания, Техас/Tehas, Теksas емес.
3. Транслитерациялау, қазақ әліпбиіне икемдеп қабылдау: Әлпі, Аль
пы емес; арабтілді топонимдер: эль/аль, эр, абу артиклдері әл, әр, әбу
болып жазылады: Әл-Гиза, Әр-Рияд, Әбу-Хамид. Әбу-Даби.
4. Кейбір түркітілдес атаулар аударылмай төл жазуы сақталып,
қазақ әліпбиі негізінде транслитерацияланады, мысалы: Чанаккале,
Жаңақала емес, Ескишехир, Ескішахар емес, яғни сақталады. Кері жағ
дайда георафиялық-мекенжайлық сәйкесімділігінен айрылады. Өзбек,
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түркімен, әзербайжан т.б түркітілдес мемлекет топонимдері алдағы
уақытта арнайы қарастыруды, талдауды қажет етеді, Ташкент (орыс)
//Тошкент (өзбек) //Тәшкен (қазақша айтылуы), Қушқурғон/Қосқорған,
Яныкурғон/Яныкурган/Жаңақорған.
5. толық аударма жасау //калькалау: Ақсу-Беловодск, the Pacific
Ocean-Тынық мұхит, Жасыл мүйіс аралы, Қайырлы үміт мүйісі, Ақ піл
жағалауы, Үлкен Еріксіздер көлі, Әулие Лаврентий аралы/ остров Свя
того Лаврентия
4. жартылай аударма жасау немесе аралас тип: Ноттингем аралы,
Бискай шығанағы, Король Фредерик жағасы, Жаңа Зеландия.
Транслитерацияның басты кемшілігі «барлығына бірдей жақсы
болғанымен, ешкімге де жүз пайыз қолайлы емес». Өйткені донор
тілдегі диакритика мен төл дыбыстардың, өзге маркерлердің екін
ші жергілікті тіл жазуында еш мәні жоқ. Сондықтан романдаудың
«транслитерациялық кілті» қажет. Ал романдау кілтін түсіндіру үшін
транскрипциялық әдіске жүгінуге тура келеді, өйткені түсініктеме
өзге тіл иелменіне өз тілінде транскрипция арқылы берілуі тиіс. Яғни
транслитерация мен транскрипция өзара тығыз байланысты тәсілдер.
Сондықтан географиялық атауды романдаудың үш тәсілі: транс
литерация, транскрипция және аударма тілші маманнан жан-жақты
біліктілікті қажет етеді.
Енді шеттілдік географиялық атауларды жаңа қазақ әліпбиінде
транслитерациялау мәселесіне көшсек, жеке әріптер бойынша мы
надай тұстарына тоқтау қажет. Жалқы атаулар ережесі жалпы ере
же тармақтарына бағына бермейтін жағдайлары бар дедік. Мәселен,
шеттілдік атауларды әріптермен таңбалау.
Әліпбидегі басты жаңалықтардың бірі – дыбыстық жүйемізге жат Ё,
Ц, Ю, Я, Ь,Ъ сынды әріптерден бас тарту.
Ё әрпі бойынша: Соловьёв Артём Огонёк сынды ономастикалық атау
лар е әрпі арқылы беріледі. ІО қосарланған әріптер арқылы берілмейді,
өйткені Ресейде орыс тілі 2020 жылдан бастап 7 әріптен бас тартайын
деп отыр, оның ішінде ё әрпі де бар. Яғни бұл онимдер тілімізде Solovev
Artem Ogonek болып жазылады.
Жер-су атауларының болашақ ережесінде ц әрпі ts әріптер тіркесі
арқылы жазылады: Цюрих, Цинциннати, Черновцы – Tsıýrıh, Tsıntsınnatı,
Chernovtsy, Цукерберг – Tsýkerberg, Щедрин - Shedrın –Shchedrin (Ресей
стандарты), біз тек Sh әріп тіркестерін ұсынып отырмыз, өйткені қа
лай болғанда жіңішке айтылады.
Сөз соңында айтарымыз, ономастикалық емле-ереже жобаларын
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әзірлейді, Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылымипрактикалық орталығы республикадағы барлық өңірлердегі оно
мастикалық саладағы жұмыстарға жауапты мемлекеттік мекеме
мамандарымен, сондай-ақ, тілші, құқықтанушы, географ мамандар
арасында талқылау ұйымдастырады, белгілі сарапшылар, филолог
тердің, географтардың тәуелсіз сараптамасынан өткізеді. Ереже жо
басы талқылауға ұсынылғаннан кейін республиканың әр аймақ-өңір
леріндегі ономастикаға жауапты мамандар өз талқысынан өткізіп,
толықтырулар мен түзетулерді ұсынар деген үміттеміз. Өйткені күн
делікті жұмыс барысында жер-су аттарына қатысты, көше атауларын
қоюға, жазуға қатысты көптеген сауалдар туындап отырады, яғни
жергілікті мәселелерге қатысты пікір білдірсе деген тілек.
Алдағы уақытта латын әліпбиін енгізуге жауапты ведомство, меке
ме мамандары, ғалымдар бірлесіп, тізе қосып, бұл іске жұмыла кіріссе,
көтерер жүкте жеңілдер, оң нәтижелерге қол жеткізеріміз хақ.
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БЕКЖАН ӘБДУӘЛИҰЛЫ
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің профессоры, ф.ғ.д.

ҮНДЕСУГЕ МІҢГЕСУ
Бірізділік, тұтастық, үндестік секілді ұғымдар бар, ұлттың тілінен
бастап, құрып отырған мемлекет биігіне дейінгі аса ауқымды әрі ма
ңызды кеңістікті қамтиды. Қазіргі кісі есімдері де осы құндылықтарға
мұқтаж. Қойымызды құрттап, айранымызды ұрттап, арқаны кеңге са
лып отыратын заман емес – ХХІ ғасыр. Ұлттық бейнеміздің үлгісіндей
кісі есімдері де сол үдеден рәсімдеуді талап етеді. Тарихи болмысын
сақтап қалу үшін, жазуда осыған дейін қалыптасқан табиғи болмы
сы ескерілуі тиіс. Солардың бірі қ дыбысының жазылуына байланысты.
Кейе ұяңданып ғ болып айтылады. Айғаным, Телғожа, Қарағыз секілді
есімдердің байырғы қолданысы бойынша қалыптасқан нормасы бұзылып,
үндестік заңы ескерілмей, қазіргі кезде ғ орнына қ жазуды әдет қылып
жүрміз. Бұл қазақ есімдерінің тарихи нормасына қайшы екені белгілі. Та
рихи есім Айғанымды Айханым деп жазсақ, тура сол тұлға болмайды,
өйткені осы нормаға сол адамның бейнесі орныққан. Егер кісі есімдерінің
емле ережесінде осы мәселе ескерілмесе, талай есімдеріміздің тарихи бол
мысынан айырылатыны анық. Осындай үндестік заңын бұзып, міңгесіп
жүрген есімдерді біріздендіру аса қажет-ақ.
Қазіргі зерттеулердің тұжырымдарына сүйенсек, қ, к, ғ, г (х) жасалу
орны, шығу тегі жағынан бір-біріне жақын дыбыстар. Қ мен ғ, к мен г
бір дыбыстың қатаң ұяң нұсқалары болса, қ мен к немесе ғ мен г жуанжіңішке нұсқалары екені рас. Тағы бір айта кететін жайт сөз басында
ғы ғ мен г-нің сөз ортасындағы сыңарларынан шығу тарихы жағынан
айырмашылығы болғанмен (сөз басында кірме болып есептеледі),
қазіргі қолданысы, сипаты жағынан айырмашылығы жоқ: Гүлім мен
көгер, Ғалия мен тоғыз сөздерінің басы мен ортасындағылар бірдей
дыбыстар. Айтылуы жағынан парсы тіліндегі г-нің қазақ тіліндегіден
ерекшелігі болуы мүмкін, алайда кірме сөздің (Гүлім) құрамындағы г
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мен төл сөзіміздің (көгер) құрамындағы г дыбысы бірдейлесіп кеткен,
қазақ тілінің әліпбиінде бір дыбыс болып есептеледі.
Сонымен, қазіргі қазақ тіліндегі аталған төрт дыбыс туыстығы жа
ғынан бір-біріне жақын екендіктері белгілі болды, енді кісі есімдері
нің құрамындағы қызметі мен өзгерістеріне тоқталып көрелік. Басын
да: Қанабеков1, Көбей, Ғали, Гүлайым; ортасында: Шалқар, Көркем,
Айгүл, Нұрғалым; соңында: Ынтымақ, Халық, Ергөбек, Берік (ғ мен г сөз
соңында қолданылмайды) т.б. Жазылуы мен айтылуы бір-біріне сәйкес,
ешқандай қиындық тудырмайтын есімдер. Бұлардан бөлек ақ, қабыл,
қали, қара, қиса, қожа, құл, қыз секілді компоненттер бар. Алдында тұрған
компоненттің соңғы дыбысының ыңғайына қарай былайша бірде қатаң,
бірде ұяң нұсқаларда жарыспалы түрде жазылып жүр: ақ – ағ, қабыл –
ғабыл, қали – ғали, қан – ған, хан, қара – ғара, қаным – ғаным – ханым, қиса
– ғиса, қожа – ғожа, құл – ғұл, қыз – ғыз т.б. Бұлардың жазылуына қатысты
мәселелер арнайы әрқайсысына жеке талдаулар жүргізуді қажет етеді.
Ақ компоненті өзінен кейінгі келетін дыбыстардың түрлеріне қарай
ұяңданады немесе кейінгі дыбыстарды қатаңдандырып отырады. Бірін
шіден, жазу нормасына сәйкес арнайы талаптардың болмауынан, қазақ
тілінің үндестік заңына байланысты туындап отырған қиындықтар бар.
Ақайдар – Ағайдар
Ақарыс – Ағарыс
Ақдидар – Ағдидар
Ақерке – Ағерке
Ақжайық – Ағжайық
Ақжан – Ағжан
Ақжарқын – Ағжарқын
Ақжол – Ағжол
Ақжонас – Ағжонас
Ақжүзік – Ағжүзік
Ақжібек – Ағжібек
Ақжігіт – Ағжігіт
Ақзия – Ағзия
Ақназар – Ағназар
Ақниет – Ағниет
Ақнұр – Ағнұр
Ақырыс – Ағырыс
Ақілес – Ағілес
Мысалға келтірілген есімдер азаматтардың жеке куәлігінен алынды, сондықтан кейбірінің
тегі өзгеріссіз берілді.
1
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Осылар секілді қ дыбысы мынандай біріккен есімдердің жігінде де
өзгереді:
Бақжан – Бағжан,
Бақжанай – Бағжанай;
Қуандықжан – Қуандығжан,
Тоқжан – Тоғжан (Мағжан – Мағжан, Ағыбай),
Ақұлан – Ағұлан,
Ақүрпек – Ағүрпек т.б.
Бұл есімдердің құрамындағы қ дыбысының ұяңдануы тарихи тұр
ғыдан тіл заңдылығына сәйкес, қд~ғд, қе~ғе, қж~ғж, қз~ғз, құ~ғұ,
қү~ғү т.б. түрінде өзгереді екен. Бұл орайда қ мен ғ дыбыстарын екі
фонема деуге болмайды, керісінше ғ қ-ның аллофоны. Айтылым мен
тыңдалымды жеңілдеткені болмаса, бұл орайда қатаң дыбыстың ұяң
дануының мағынаға әсері жоқ, оны тек тіл мамандары ғана емес, осы
тектес есімдерді иеленіп жүрген әрбір азамат түсініп, жазуда ескеруі тиіс.
Түрлі дыбыстардан басталатын «Ақ»-тан кейінгі есім сыңарлары
ның барлығы бірдей қ-ны ұяңдата бермейді. Қ ққ, қк, қп, қс, қт, қш
секілді қатаң және қб, қм үнді дыбыстары тіркескенде қатаң қалпын
да сақталады: Аққыз, Ақкенжин, Ақпанбетова, Ақсәуле, Бақтұрұлы,
Ақшолпан және Ақмарал, Ақмоншақ, Ақб(п)ала т.б. Қ айтылуда өзінен
кейінгі компоненттің бірінші дыбысы д-ны қатандандырып, п-ға ай
налдырып жібереді: Ақпаян, Ақперген, Көппосын т.б., алайда екінші
сыңарлары өзінің жеке тұрғандағы тұлғасын сақтап, «б» әрпімен жазыла
ды. Төл тұлғасын сақтап жазу бұндай жағдайда айтылуға аса үлкен ықпал
етпейді, яғни есімдердің төл тұлғасында аса үлкен өзгеріс болмайды.
Жазудың бір ерекшелігі – көру арқылы қабылдануы. Мысалы, ақиқат,
шындық; жолы ашық, бақытты және таза, пәк, кең т.б. мағынасында
түрлі этнолингвистикалық уәжге негіз болып отырған «ақ» сөзінің
«ағ» түрінде жазылуы бір қарағанда қате секілді көрінуі мүмкін, алай
да бұл көргенде ғана солай. Ілгеріде атап өткеніміздей, қ мен ғ бір
дыбыстың екі түрлі реңкі ғана. Мысалы, қазақ дегенде сөз соңында
«қ», қазағым дегенде «ғ» жазылатыны секілді. Осы үлгі сақталып,
екеуі бірдейлестірілсе, есесіне аты-жөніміздің айтылуы мен естілуі тіл
заңдылықтарына сәйкес көркем сипатын сақтайды. Үндестік бойынша
жазу әсіресе қазақ тілін мүлде білмейтіндердің аты-жөнімізді дұрыс
айтуына мүкіндік береді. Егер үндестік заңы бойынша таңбаланса Аг
нур, Агерке, Агжан деп біртұтас, түпнұсқаға жақын айтылатын болар
еді. Қазіргі кезде түбір сақтап жазудан есімдердің дыбыстық нұсқасы
өрескел бұзылып, Ак-нур, Ак-ерке немесе А-кереке, Акжан~Акшан түрінде
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айтылып жүр. Қатаң жұмсармаған соң өзінен кейінгі дауысты, үнді,
ұяң дыбыстармен арасында сәл кідіріс пайда болады, ал «Ақжанның»
құрамындағы ұяң «ж» қатаңданып, «ш»-ға (Ақшан) айналатын мы
салдар да бар. Сонымен қатар, жастар арасында «Ахерке, Ахнұр, Ах
шан» түрінде де айту кездеседі. Бұл мысалдар тіл заңдылығы өзінің
табиғатынан ауытқығанда заңсыздыққа ұрынатынын көрсетеді.
Қабыл – ғабыл қатар қолданылып жүрген компоненттердің та
рихы ертеректен басталады. Араб тілінен енген есім. Бірінші орында
тұрғанда тек Қабыл нұсқасы ғана қолданылады, өзгеріске түспейді,
жеке тұрып та кісі есімі бола алады. Айтқабыл, Есқабылов, Тілекқабыл
т.б. тқ, сқ, кқ және басқа да қатаң дыбыстармен қатар келгенде, өзінің
бастапқы қалыбын сақтайды, қ дыбысы жазылады. Ал кейінгі орын
да тұрып, өзіне дейінгі дыбыстармен қатар келгендегі өзгерістері
төмендегідей болып келеді: Биғабыл, Айғабылұлы, Нұрғабылқызы,
Тлеуғабылқызы, Жанғабылұлы секілді есімдерде й (йғ), р (рғ), у (уғ),
н (нғ) дыбыстарымен тіркескенде ұяңданып ғ жазылады. Қазіргі кез
де сирек болса да құжаттарда Есенқабыл, Жанқабыл, Тілеуқабылұлы
түрінде жазылулар кездесіп қалады.
Қази (Ғази) – Қазы (Ғазы) қатар қолданылып жүрген компонент
тер. Араб тілінен енген есім. Бірінші орында тұрғанда тек Қази (Қазы)
тұлғасы қолданылады. Ғази – өзіне дейінгі дыбыстың ықпалымен
ұяңданған нұсқа. Қазидан, Қазиолла, Қазикеш, Қазипа, Аққазин,
Есқазиева, Сейтқазинова секілді кқ, ққ, пқ, сқ, тқ, шқ қатаң дыбыстар
мен тіркескенде бастапқы тұлғасын сақтайды. Бұл мысалдардан
қатаң тұлғасының екінші орында да қолданылатыны көрінеді. Қазіргі
құжаттарда Гымңқазы, Жанқазы, Еркінқазықызы, Ерқазықызы секілді
нормадан ауытқып жазылып жүрген аты-жөндер бар. Жұмағазина,
Ерғазықызы, Насырғазы, Жанғазина, Байғазы, Төлеуғазыұлы, Алғазы,
Әсемғазы, Байғазы, яғни ағ, еғ, іғ, йғ, лғ, мғ, нғ, рғ, уғ, ығ тіркестерде
ұяңданады және солай жазылады.
Қали – ғали, ғалы – қалы. Бірінші дыбыстық нұсқалар жеке есім
ретінде нормаға айналған, сондықтан бірінші орында да, кейінгі сы
ңарлар қатарында да тұра береді. Ғали, Қали антропонимдік қорда
өзіндік орны бар есімдер және Ғали, Ғалы, Ғалым, Қалыбай, Қалым,
Қалымса, Қалыш қолданыста сақталып келеді. Аққали, Берікқали,
Есқалиев, Қуанышқалиұлы секілді ққ, кқ, сқ, шқ тіркестерде, яғни қатаң
дыбыстардан кейін қ өзгеріссіз сақталады. Жұмағали, Мырзағали,
Әбдіғали, Байғалиева, Оралғали, Қосымғалина, Құрманғалиқызы, Ерғали,
Жақсығалиқызы, Төлеуғалиева, Оразғали, Қайрғалыұлы, Ерғалыұлы
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секілді есімдердің құрамында а (ағ), і (іғ), й (йғ), л (лғ), м (мғ), н (нғ), р (рғ),
ы (ығ), у (уғ), з (зғ) дыбыстарымен тіркескенде ұяңдайды және нормаға
сәйкес ғ әрпі жазылады. Қазіргі құжаттардағы кей аты-жөніміз ғ орнына қ,
х әріптерімен толтырылған. Мысалы, Әзімқали, Бақтықалиұлы, Жанқали,
Жумақалиқызы (Айтхали, Бекхалиұлы, Халибек, Әбдіхалиев, Оразхалиұлы,
Айтхали). Дәстүрлі антропонимдік үлгілермен салыстырғанда бұл есімдер
тілдік нормадан ауытқу болып табылады.
Қан (ған), хан мағыналық жағынан бір-біріне сәйкес келетін де,
келмейтін де жақтары бар, сондықтан аты-жөнімізді рәсімдегенде осы
жағдайдың ескерілуі тиіс. Кейде Қангелді, Қанғара, Қансейіт, Қанғали
түрінде жазылғанмен, түбір тұлға «Хан» екені белгілі. Байырғы дыбыс
тық қолданыс басшылыққа алынып, х орнына қ жазылып отыр.
Қалыптасып қалған бұл есімдерді өзгертуге болмайды. Сол секілді
Қанай, Қанаш, Қаныш, Қантай, Қаныбек т.б. х, қ, ғ дыбыстарынан бас
талатын есімдердің қысқарып, оған еркелету мәнді қосымшалардың
жалғануы арқылы жасалған антропонимдік формалар бар. Бұлар қ ды
бысымен айтылып, жазылады.
Екінші бір мәселе – кісі есімдерінің құрамында қолданылатын еркелету
мәнді -қан қосымшасы бар. Әй-кен, Нұр-кен жұрнақтарының жуан нұсқасы:
Жумақанқызы, Кәдірқанқызы, Масымқанқызы, Нұрқан, Нұрсынқанов,
Үмітқан құрамындағы осы қосымшалар. Үшінші бір нұсқасы – есімшенің
-қан жұрнағы: Жұбатқанов, Қуантқан, Таңатқан, Ізбасқан. Қазіргі құжат
тарда қ орнына х-ны қойып, мағынасының анықтығына қарамай,
«Хан» түрінде жазуға бейіл таныту байқалады: Жұбатхан, Жұмаханова,
Кәдірханқызы, Мәсімхан, Ахан. Мағыналарының дұрыстығы үшін бұл
есімдердің құрамындағы есімше мен еркелету мәнді -қан жұрнақтары
екенін білуіміз керек. Алайда қазіргі қолданушылар аты-жөнін рәсімдеуде
өзіндік мағына беріп, «хан» сөзімен байланыстыруға ниет білдіріп жат
са, олардың талғамына шек қоюға болмайды. Себебі аталған есімдердің
бір-бірінен ажыратып алуға болатын айқын белгілері жойылып, өзара
жақындасып кеткен. Мысалы, Жұбатқан «жұбаныш әкелген сәби» болуы
да, «жұбатушы хан (ұл)» болуы да мүмкін, сол секілді Жұмагелдіні еркеле
туден туған Жұмақан немесе «Жұма күні туған хан» дейтін мағынада да
қойылуы мүмкін, сондықтан ат қоюшының есімнің жазылуына қатысты
көзқарасына бұл орайда қысым жасауға болмайды. Бір-бірімен тым
жақын болып кеткен қ мен х-ның орындары ауысқаннан бұндай жағдайда
үлкен кемшілік тумайды, тек қ төл, х кірме дыбыс. Есімдер құрамында
бірінің орнына бірін қолдану нормаға айналған. Есімшенің ұяң нұсқасы
-ған етістік түбірлеріне жалғанатындықтан, біршама айқын: Айтуған,
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Аңсаған, Бектұрған. Қан (ған), хан тұлғаларының мағынасы мен дыбыс
тық тұлғаларының арақатысы жөнінде қысқаша осы мәселелер назарға
алынады.
Жазылуы мен нормасы төмендегідей: -ған есімше жұрнағы қызме
тін ғана атқарады да, бірінші орында жеке компонент ретінде қолда
ныла алмайды. Ал қан мен хан кез келген орында тұра береді. Үндесім
ерекшеліктері жоқ, өздерінің дыбыстық нұсқаларын сақтап қалады:
Айқан (Айхан), Балақан, Оразқан (Оразхан), Досымқан (Досымхан). Х
мен ғ-ның сәйкестігіне байланысты ертеден қалыптасқан Нұрмахамбет
– Нұрмағамбет, Есмахамбет – Есмағанбет т.б. секілді үлгілер бар. Әрқай
сысы жеке есімдер, екеуі де тілімізде норма болып табылады.
Қаным – ғаным – ханым шығу тегі жағынан әйел есімдеріне қа
тысты тұлғалар, кейін түрлі қосымшалар жалғанып, жаңаша мағыналар
үстеліп, ерлерге де қойылатын болған. Қаным, Қанымай, Қанымбай,
Қанымбала, Қанымбек, Қанымбет, Қанымбике, Қанымбүбі, Қанымет,
Қанымжан, Қанымгүл (Қанымкүл), Қанымхан, Қанымқұл, Қанымша т.б.
есімнің басында тұрып қатаң нұсқасы сақталады, ал Айғаным, Нұрғаным,
Бірғаным, Биғаным, Гүлғаным секілді ертеден бар есімдердің құрамында
ұяңданады. Қазіргі құжаттарда бұлардың Айханым, Биханым, Бірханым,
Гүлханым, Нұрханым т.б. секілді жарыспалы нұсқалары пайда болып,
қатаң х-мен жазылып жүр. Бұл нормадан ауытқу. Дұрысы қатаңдардан
(х, к, п, қ, с, т, ш) және үнді м-дан кейін қаным, ханым тұлғаларында жа
зылады. Тіліміздің дыбыстық заңдары бойынша йх, рх, лх тіркестері
қатар келгенде байырғы қолданыста йғ, рғ, лғ т.б. түрінде ұяңданған,
сондықтан, жазуда осы нұсқасы норма ретінде сақталады.
Қара – ғара, қожа – ғожа, құл – ғұл, қыз – ғыз. Қатаң нұсқалары
бірінші және екінші сыңарларда бірдей қолданылса, ұяңдар жеке тұ
рып және есімнің бірінші сыңары ретінде қолданыла алмайды. Бірінші,
кейінгі сыңарларда, қатаңдар мен ұяң з-дан кейін қара, қожа, құл, қыз:
Есқара, Баққожа, Айтқұл, Аққыз т.б.; үнді, ұяң және дауыстылардан кейін
ғара, ғожа, ғұл, ғыз: Жанғара, Жанғожа, Смағұл, Жұмағұл, Қарағұлов,
Қойшығұлқызы, Жанғұлақова т.б. болып жазылады. Ал Айғыз, Қарағыз,
Нарғыз т.б. секілді есімдердің құрамында «ғыз» нұсқасы сақталып жа
зылады. Осы секілді адамдардың тегін жазғанда есім түбірінің қандай
дыбысқа аяқталғанына қарамай «қыз» қосымшасы қатаң тұлғасын
сақтап жалғанады.
Қиса – ғиса. Белсенділігі төмен компоненттер қатарында тұрады.
Қазіргі қолданыста Қиса, Қисабек секілді нұсқалары бар. Нұрғиса есі
мінің құрамында Нұрғиса тұлғасында сақталған.
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Қ дыбысының ұяңдану заңдылықтары мен олардың жазуда еске
рілуі туралы мәселені сөз еткенде тілдің тарихи, табиғи болмысы,
байырғы қолданысы мен қазіргі жаңадан жасалып жатқан есімдер ара
сындағы өзгешеліктерге тоқталуды көздеп отырмыз. Ілгерідегі мы
салдардан тілімізде бұрыннан қалыптасқан байырғы кісі есімдерінің
бар екенін көрдік. Олардың қазіргі құжаттарда негізінен төл болмы
сын сақтап, ұяңданған формада беріліп жүргеніне көз жеткіздік. Мыса
лы, антропонимдік қорда өзіндік орны бар дәстүрлі қазақ есімдерінің
қатарында тұратын Ағназар, Балғожа, Айғаным, Байғозы, Ергөбек,
Нұрғожа т.б. айтылуы мен жазылуы бірдейлесіп, қалыптанған есімдер.
Егер құрамындағы осы үндестікті қазіргі кезде өзгертіп, түбір сақтап
жазатын болсақ, аталған тарихи тұлғалардың есімі өзінің қалыбынан
ауытқып кетер еді. Демек, кісі есімдері жалпы есімдік мағынасымен са
лыстырып қарағанда өзіндік ерекшелігі бар құрылым болып табылады.
Дегенмен, қазіргі кезде осы есімдердің дәстүрлі нұсқаларын өз
гертіп, Айханым, Биханым, Бірханым, Гүлханым, Нарқыз, Нұрханым,
Назарқасым, Нұрқанат, Өрқара, Нарқыз, Нұрқали, Нұрқанат,
Омарқазы, Нұрқожа т.б. секілді үнді «р»-дан кейін ұяңдануы тиіс
үндестікті бұзып жазып жүргендер бар. Бұлайша қалыптасып қалған
дәстүрлі құрылымды бүлдірер болсақ, есімдердің жазылуындағы ға
на емес, жалпы қолданылуындағы бірізділікті әлсіретеміз. Қазақ есі
мі деген ұғым аясына топтасатын лексикалық бірліктердің тұтасты
ғы сақталуы қиынға айналады. Қазіргі кездің өзінде тілімізде түрліше
қалыптасып кеткен Нұрмұхамбет, Нұрмахамбет, Нұрмағамбет т.б. се
кілді бір есімнің түрлі нұсқаларын бірізді жазуға қол жеткізе аламай
отырмыз. Ал Әзімқали (дұрысы Әзімғали), Бақтықалиұлы (дұрысы
Бақтығалиұлы), Жанқали (дұрысы Жанғали), Жумақалиқызы (дұрысы
Жұмағалиқызы) т.б. секілді түбір сақтап жазу мақсатымен түрлі
нұсқалар жасауға жол беріле берсе, келесі кезекте құжаттарымызда
жаңадан бой көрсетіп келе жатқан Ерқанат, Ерқуат, Ерқазы, Нұрқалым,
Қолқанат, Қадырқожа, Мірқожа т.б. секілді жаңа есімдер легі дүниеге
келуі мүмкін. Ондай жағдайда қазақ есімдерін жинақтау мен жүйелеу,
нормасын белгілеу мүлде қиынға айналатыны сөзсіз.
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ЕЛОРДА КЕҢІСТІГІНДЕГІ ЭРГОНИМДЕРДІҢ СИПАТЫ
Ономастика – жалқы есімдер кеңістігін қарастыратын тіл білімінің
саласы. Жалқы есімдерді барлық салаға қатысты қолданамыз. Бұған
адамның аты-жөні, географиялық атаулар ғана емес, сондай-ақ бұл
топқа даралаушы қызмет атқаратын атаулар да жатады. Бұл – мекеме
лер мен кәсіпорындар атауы. Ғылымда бұл атауларды эргонимдер деп
атайды. Эргоним – ұйымдардың, мекемелердің, корпорациялардың,
кəсіпорындардың, қоғамдардың, яғни адамдардың іскерлік бірлес
тігінің атауы. Эргонимдік бірліктер қатарына ғылым, білім, оқу, өндіріс
орындары, коммерциялық мекемелер (агенттік, банк, дүкен, фирмалар),
мәдени нысандар (кинотеатр, клуб, театр, ойын-сауық орындары), спорт
орындары (кешендер, стадиондар) секілді түрлі қызмет атаулары жа
тады. Эргонимдер өзі тектес өзге онимдер табиғатынан құрылымдықсемантикалық жағынан ерекшеленеді. Мекеме атауы ретінде жекеле
ген графикалық таңбадан бастап күрделі синтаксистік құрылымдарға
дейін беріледі. Әрі бұл атаулардың құрылымы өзгермелі болады. Яғни
эргономикалық лексика ономастикадағы ерекше орынға ие және үнемі
өзгеріп, ауысып отыратын атаулардың әлемі болып табылады.
Нұр-Сұлтан қаласында түрлі кәсіптік саладағы мекемелердің, кәсіп
орындардың саны қаулап өсіп отыр. Бұған, бір жағынан, қоғамдық өз
герістер ықпалын тигізсе, екінші жағынан жаңа нысандардың көп пай
да болуы да әсер етіп отыр. Қазіргі таңда ономастикалық кеңістіктің
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бір бағыты космополиттік сипатта, екінші бағыты ұлттық бағытта
дамып отыр. Елорда эргонимдеріне тілдік сараптама жүргізу кезінде
бірінші бағыттың, яғни шет тілдерінде (ағылшын, орыс) ұсынылған
атаулардың басымдығы көрінеді. Оның ішінде ағылшын тілінде ойынсауық орындары мен түрлі кәсіпорындардың атаулары жиі кездеседі.
Жалпы кез келген мекеме атауларының жазылуы Қазақ тілінің
орфографиялық ережесі негізінде жүзеге асырылуы тиіс. Латын гра
фикасына ауысу барысында да атаулардың жазылуы қазақ тілінің үн
дестік заңына сәйкес жазылады. Фонематикалық принципке сәйкес
дыбыстардың сөз ішіндегі немесе сөз тіркесіміндегі өзара әсері еске
рілмей, негізгі фонемалық түрі сақталып жазылады.
Орфографиялық ережеге сәйкес мемлекеттік әкімшілік-басқару ор
гандарының, оған қарасты құрылымдық бөлімшелер атауларының
(министрлік, комитет, департамент, басқарма) бірінші сөзі бас әріппен
жазылады. Мысалы: Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғам
дық даму министрлігі Азаматтық қоғам істері комитеті – Qazaqstan
Respýblıkasy Aqparat jáne qoǵamdyq damý mınıstrlіgі Azamattyq qoǵam іsterі
komıtetі; Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті –
Qazaqstan Respýblıkasy Aýyl sharýashylyǵy mınıstrlіgіnіń Agroónerkásіptіk
keshendegі memlekettіk ınspeksıa komıtetі; Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің Аймақтық
гидрогеологиялық-мелиоративтік орталығы – Qazaqstan Respýblıkasy Aýyl
sharýashylyǵy mınıstrlіgі Sý resýrstary komıtetіnіń Aımaqtyq gıdrogeologıalyqmelıoratıvtіk ortalyǵy. Сонымен қатар ғимарат атауларының алғашқы сөзі
бас әріппен жазылады. Мысалы: Президенттік мәдениет орталығы
музейі– Prezıdenttik mádenıet ortalyǵy mýzeıi; «Астана Опера» опера және ба
лет театры – «Astana Opera» opera jáne balet teatry; Нұр-Сұлтан қаласының
мемлекеттік мұрағаты – Nur-Sultan qalasynyń memlekettik muraǵaty.
Мекеме атауларында кездесетін қысқарған күрделі атаулардың
алғашқы әріптері бас әріппен беріледі: JITS (ЖИТС), AQ (Aksıoner
likqoǵam); JShS (Jaýapkershiligi shekteýli seriktestik). Сонымен қатар ме
кеме атауларында аралас қысқарған сөздер де кездеседі: «Медлазер»
медициналық орталығы–«Medlazer» medısınalyq ortalyǵy; «Медлайн»
медициналық орталығы– «Medlaın» medısınalyq ortalyǵy; «МедОКар»
медициналық орталығы–«MedOKar» medısınalyq ortalyǵy. Қосымшалар
қысқарған сөздің айтылу заңдылықтарына сәйкес дефис арқылы жа
зылады: ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес орталығы – JITStiń aldyn alý jáne oǵan qarsy kúres ortalyǵy.
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Мекеме атауларында кездесетін ағылшын тіліндегі қысқарған
ұйым атаулары түпнұсқа тіліндегідей жазылады. Мысалы: «KEGOC»
сөзі. Бұл сөзге қосымшалар дефис арқылы жалғанады. Нұр-Сұлтан
қаласы бойынша «KEGOC» сөзімен қолданылатын бірнеше мекеме
атаулары ұшырасады: «KEGOC» энергия жүйелерін басқару жөніндегі
қазақстандық компания» АҚ – «KEGOC» energıa júıelerіn basqarý jónіndegі
qazaqstandyq kompanıa» AQ,; «KEGOC» АҚ-ның филиалы –«Жүйелік опера
тордың Ұлттық диспетчерлік орталығы – ЖО ҰДО» – «KEGOC» AQ-nyń
fılıaly –«Júıelіk operatordyń Ulttyq dıspetcherlіk ortalyǵy –JO UDO».
Сонымен бірге бірқатар мекеме атауларында кездесетін кірме сөздер
айтылуы бойынша игерілген түрде жазылады. Атап айтсақ, «Л.Н.Гумилев
атындағы Еуразия ұлттық университеті» деген эргониміндегі «Еура
зия» сөзі. Сонымен қатар «Евразия» сауда орталығының және құрылыс
мекемесінің атаулары «Eýrazıa» (Еуразия) түрінде ұсынылады.
Кейбір мекеме атауларында шет тілдік сөздер (аудармасыз) мен қа
зақ сөздері араласып берілген. Атап айтсақ, «Самұрық-Қазына Business
Service» ЖШС – «Samuryq-Qazyna Business Service» JShS; «KazakhExport»
экспорттық сақтандыру компаниясы» АҚ –«KazakhExport» eksporttyq
saqtandyrý kompanıasy» AQ және т.б. Жалпы бұл атаулардағы ағылшын ті
ліндегі сөз бен латын тіліндегі сөздердің полиграфиясы ескерілуі қажет,
себебі бұл мекеме атауларында ағылшын тіліндегі жазу мен латын тіліндегі
жазу араласып кетеді. Ағылшын тіліндегі сөзден ерекшелеу мақсатында
қазақ тілінің латын негізді нұсқасы басқа шрифтімен берілгені дұрыс.
Қазіргі таңда қаладағы көптеген мекемелердің атаулары латын ті
лінде беріле бастаған. Бірақ көптеген эргонимдердің латынша ұсы
нылған нұсқаларында емлелік қателіктер кездеседі. Атап айтсақ,
Нұр-Сұлтан қаласының Абылай хан көшесінде тұрған «E Pro Estetica»
пластикалық хирургия клиникасы» деген мекеме атауының латын
тіліндегі нұсқасында емлелік қателер кездеседі: «хирургия» сөзі
«HIRURGIIA» деп беріледі. Қазіргі латын графикасында «У» таңбасы
«U» емес, «Ý» таңбасымен жазылады. Сонымен қатар «ı» әрпінен кейін
тұрған «я» әрпінің орнына «IA» емес, «а» таңбасы ғана жазылады.
Әрине, Елорда ономастикалық кеңістігінде атаулар типтерінің алуан
түрлілігі байқалады. Дегенмен, қаланың визуалды кеңістігінің ұлттық
мүддеге сәйкестілігі, сауаттылығы мен саламаттылығы үнемі назарда
болуы тиіс.
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БОЛАТ ЖЕКСЕНҒАЛИЕВ
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы»
қоғамдық бірлестігі БҚО филиалының
төрағасы
ҚАЗАҚ ОНОМАСТИКАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТІЛДІК НОРМАЛАР
Тіл болса, оның законы боларға керек
Ахмет Байтұрсынұлы

Бүгінгі күні елімізде «Қазақстан Республикасында тілдерді қол
дану мен дамытудың 2011 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы» бойынша мемлекеттік тіл саясатын іске асырудың ше
шуші кезеңі. Қазақ алфавитін латын жазуына көшіру бойынша нақты
жұмыстар жүргізілуде. Сонымен бірге жаңа әліпбиге көшер алдында
тіл болашағына тікелей қатысты маңызды мәселелерге байланысты
жинақталған, күрделенген сұрақтарға жауап тапсақ, «ұлт үшін деген
ұлы іс» (А.Байтұрсынұлы) түзу де даңғыл жолға түсетіні анық.
Тақырыпқа өзек болып отырған қазақ ономастикасында да айрықша
назар аударуды қажет ететін бірнеше өткір мәселе бар және бұл мәселелер
негізінен қазақ жазуында болатын өзгерістермен тікелей байланысты.
Ең алдымен, ұлттық ономастика жүйесін қалыптастыру мақсатында
басталған жұмысты тұрақты түрде жүйелі жүргізу мәселесін айтқан жөн.
Еліміздің ономастикалық картасындағы отаршылдық, тоталитар
лық белгілерден арылу, тарихи атауларды қайтару (Атырау, Ақтау, Та
раз, Бөкей Орда, Ақсу т.б) және мемлекеттік, ұлттық мүдде тұрғысынан
жаңа атаулар беру (Астана, Мағжан Жұмабаев атындағы аудан), бұр
маланып жазылып жүрген атаулардың орыс тіліндегі жазылуын тілдік
нормаға сәйкестендіру (Алма-Ата – Алматы, Чимкент - Шымкент)
бағытындағы шаралар мәселесінде міндет-мақсат айқын, жүйелі жұ
мыс та бар. Алдағы уақытта бұл шаралар міндетті түрде жалғасын
табатын болады. Өйткені еліміздің, оның ішінде біздің облыстың кар
тасында кешегі отаршылдық, кеңестік-тоталитарлық мазмұндағы
атаулар, тіпті мән-мағынасыз атаулар жеткілікті.
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Сонымен бірге бұл бағытта басталған жұмыс тілдің байырғы мәсе
лесіне қайта оралу және оны шешу қажеттілігін тағы көрсетіп отыр.
Ең алдымен, бұл еліміздегі ономастикалық жұмыстың нормативтікқұқықтық базасын нығайту және жалпы қазақ тілін өзге жат тілдік
заңдылықтардың тіл бұзарлық ықпалынан босату мен тілдің табиғи
тілдік нормаларының сақталуына қатысты.
Маңыздылығы жағынан жалпыұлттық, жалпыхалықтық мәселеге
айналған латын жазуы негізіндегі қазақ әліпбиіне байланысты мәсе
лелер, нақты айтқанда жаңа әліпбидегі жат әріптер мен өзге тілдік
сөздердің жазылымы мәселесі бүгінде қазақ қоғамында алаңдаушылық
туғызып отыр. Бұл мәселелердің туындауы да заңды. Өйткені біз жа
зу реформасын бастадық, бірақ күні бүгінге дейін халықаралық тер
мин сөздерді қолдануға қатысты бірыңғай ережеміз бен ұстанар нақ
ты қағидатымыз болмай отырғандықтан қиындықтарға ұшырап
жатырмыз. Нәтижесінде екіұшты ережелер мен қосамжар емле тағы
алдымыздан шықты. Қазақ тіліндегі жат тілдік заңдылықтар және
халықаралық сөздердің қазақ тілінде айтылымы мен жазылымы мәсе
лесі қазіргі жағдайда тіл болашағымен тікелей байланысты ең қиын,
күрделі мәселеге айналды. Бұл мәселені түбегейлі шешпей, ұлттық
жазу туралы айту да қиын.
Тілге төнген қатерді сезіп, дабыл қаққан Алаш зиялыларының тө
мендегі ой-пікірлері бүгін де маңызды.
«Жат сөздер қазақ тілінің дыбыстық заңдылықтарына бағынуы
тиіс. Өзге тілден енген сөздерді өзіміздің сөзімізге айналдыру үшін бұл
- қажет нәрсе» [1.423].
«Тілдің заңына келмейтін жат сөздер көбейіп кетсе, тіл бұзылады,
тілдің негізгі қасиеттері, тұрлаулы заңдары бұзылады» [2.97] немесе
«Қазақ тіліне жат сөздерді кіргізгенде, оның жат дыбыстарын бұзбай
кіргізуге болмайды» [3.22].
Қазіргі қазақ тілінде халықаралық терминдер, атау сөздер негізінен
орыс тілі нормалары бойынша қолданылып келді және қолданылуда.
1940 жылы жаңа графикаға көшкен қазақ тілі емлесіне «орыс тілінен
енген атау сөздердің тұлғасы сақталып, орыс орфографиясы бойынша
өзгертілмей жазылады» [4.9] деген қағидатпен бірге «тілдің заңына
келмейтін шатақ ережелер» (А.Байтұрсынұлы) енді. Мыс: Африка, Па
риж, Гималай, Черчилль, Киев, Минск, Испания т.б.
Сонымен бірге қазақ тілі заңына сәйкестендірілген, тарихи прин
цип бойынша жазылуы, айтылуы бұрыннан қалыптасқан атаулар да
бар: Қытай, Жапония, Үндістан, Ауғанстан. Соңғы кезде бұлардың
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қатарына Ресей, Мәскеу, Еуропа, Бейжін, Ыстанбұл, Аустралия, ҰланБатор сияқты атаулар қосылды. Қарапайым тіл тұтынушыға қазір
қиын. «Ресей, Мәскеудің» қазақ тілі заңына бағынып жазылуын, ал
«Украина» мен «Киевтің» орыс тілі орфографиясы бойынша жазылуын
түсіндіру тілші – маманға да оңай емес.
Халықаралық атау сөздердің қазақ тілінде қолданылуына бірізділік
пен нақтылық керек. Жағдай осы қалпында қала беретін болса, қазақ
тілінің дерті де асқына бермек. Қазір жат тіл нормалар өзіміздің төл
сөздерімізден де анық байқала бастады. (Айнура, Бахыт, Гульнара, Ко
нус, Амангельды, Чокан т.б). Антропонимдік норманың жоқтығынан бір
неше нұсқада айтылып, жазылып жүрген атаулар да жеткілікті (Шын
гыс – Шынгыз - Чингис – Чынгыз, Омар – Умар, Гульсим – Гулсим т.б.).
Ал латын графикасы негізіндегі жаңа әліпби емлесі жобасында бұл
мәселеге қатысты нені байқаймыз? 107 параграфтан тұратын емле ере
желерінің бір параграфында ғана араб, парсы тілінен енген кісі есімде
рі қазақ тілінің дыбыстық заңдылығына сәйкес жазылады деп көрсе
тілген [5.§56]. Ал басқа ұлт өкілдерінің есімдерін, тегін қалай жазамыз?
Орыс тілі емлесімен жазып келдік қой, солай қала ма? Емле жобасын
да [5.§57] келтірілген мысалдарға қарағанда сол үлгі қалған сияқты,
мына сөздердің (Leonardo da Vınchı, Janna d’Ark, Fon der Gols, Lıýdvıg van
Bethoven) таңбасы өзгергенмен жазылым ережесі сол күйінде, дәлмедәл орыс тілі емлесімен алынған. Өзге тілдік жер-су атауларының жа
зылымы туралы да емле жобасында нақты ештеңе берілмеген. Жазу
әріптері өзгергенмен, халықаралық атау сөздердің негізгі бөлігінің
жазылым, айтылым нормалары қазіргі күйде қалатыны анық. Демек,
шеттілдік сөздердің басым бөлігін біз тап сол күйінде өзгеріссіз орыс
тілі заңдылығымен жазуды жалғастырамыз деген сөз.
Тілге түскен «жараның» жазылуы қиын. Егер тілге екінші бір тіл
дің жазу, сөйлеу нормалары ықпал ететін болса, қатар қолданылатын
болса, ықпалға ұшыраған тілдің өн бойында «кесел» пайда болады де
ген сөз. Тілдің әлеуеті әлсіреп, ақыр соңында ешкімге керексіз болып
қалуы да мүмкін. Әлемде жойылып кеткен тілдер қаншама?!
Қазіргі қазақ тілі – жаңғыртуды қажет ететін тіл. Мемлекеттік тіл
деп жарияласақ та, өкінішке орай, мемлекеттік, басқару, заң шығару,
қызмет көрсету тілі ретінде толықтай қолданылып жүрген жоқ, бар
лық қазақстандықтарды біріктіруші тіл ретінде қоғамдағы орнын әлі
ала қойған жоқ. Бір кездегі шешен халқымыз бүгінде сөйлеу дәстүрінен
де жаңылып қалды. Осының барлығын біле отырып, жаңа әліпбиіміз
ге тағы да екінші тілдің заңдылықтарын қатар таңатын болсақ, тіл
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дің адасуы жалғаса береді. Біз қазіргі жазу жүйеміздегі ескі «ауруды»
жаңа әліпбиге де алып бара жатқан секілдіміз. Тіл маманы ретінде бізді
толғандыратын да – осы.
Аударылмайтын қазақ атауларының орыс және басқа да шет тілдер
де жазылуы да көп жағдайда сұрақ тудыруда. Қазақ атауларының өзге
тілдерде жазылуы бойынша ҚР Үкіметі жанындағы Мемономкомда
бекітілген және барлық мекемелер мен кәсіпорындар үшін міндетті
болып табылатын «ҚР физикалық-географиялық нысандарының ат
тарын қою, атауларын өзгерту және олардың транскрипциялық өзге
рістерінің тәртібі туралы» нұсқаулықты және мемлекеттік ономас
тикалық жұмыс тұжырымдамасы негіз болады.
«Барлық атаулардың дұрыс жазылуы қазіргі қазақ әдеби тілінің нор
маларына сәйкес жүргізіліп, ал орыс және басқа ұлт тілдеріндегі транс
крипциясы осы нормаларға сай келуі тиіс» [6]
Бәрі де анық, айқын сияқты болғанмен, осы мәселеде де түсініс
пеушілік пен тілдік нормалардың сақталмауы жиі кездеседі. Басқа
тілдер туралы айтпай-ақ, орыс тілінде қазақ атауларының жазы
луында жүйелілік сақтала бермейді. Мысалы: Караганды-Кара
ганда, Шаган-Чаган, Жайык-Яик-Урал, Зашаған – Зачаганск, Бура
бай-Боровое, Карашыганак-Карачаганак сияқты жер-су атаулары
немесе Шынгыс-Чингиз, Болат-Булат, Омирбек-Умирбек, ЖамбылЖамбул-Джамбул т.б. есімдердің жазылуы. Сол сияқты бүгінгі күні
қазақ атауларының латын графикасымен жазылуы да жиі кездесе
бастады. Ал бұл мәселеде арнайы транслитерация нормалар айқын
болмағандықтан, түрліше жазу үрдісі қалыптасып отыр. Мыс:
Zhambul-Jambil, Kazakistan-Kazakhstan-Qazaqistan, Almaty-Almati, OralUral т.б.
Тұтастай алғанда бұл мәселелер халықаралық сөздердің, соның
ішінде аударылмайтын жалқы есімдерді қазақ тілінде қолдану мен
қазақ тілінің аударылмайтын атауларының орыс тілінде, латын жа
зуымен өзге тілдерде жазылу ережелерінің ортақ жүйесі болмауынан
туындауда және осы бағытта реформалық шаралардың қажеттілігіне
тағы бір дәлел болып отыр.
Аударылмайтын қазақ атауларының орыс тілінде, ағылшын тілінде
жазылуында ортақ қағида, жүйе және фонетикалық транслитерация
нормасы сақталуы керек. Ол үшін өзге елдердегі тәжірибені ескеріп,
«Транслитерация туралы» нұсқау немесе ереже қабылдау – кезек
күттірмейтін шаруа.
Сонымен бірге ұлты қазақ азаматтардың аты-жөнін жазу туралы
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арнайы стандарт пен нұсқаулық қабылдау жаңа әліпбиді қолдану ба
рысында алғашқы кезекте шешілуі тиіс мәселе екені анық.
Жазу реформасының басты мақсаты – қазақ тілінің табиғи болмысын
сақтау, тілдегі «тіл бұзар ережелерден» арылу деп түсінеміз. Сондықтан
да жат (кірме) дыбыс пен таңбалардың, өзге тілдік сөздердің, соның
ішінде атау сөздердің де тілімізде қолданылуы мәселесіне байланыс
ты түпкілікті байлам мен шешімге келу маңызды. Бұл арада жартылай
шешім болуы мүмкін емес. Қазақ жазуы мен емлесінде шешімін күткен
осы мәселелер болашаққа жүк болмауы үшін бүгін шешілгені дұрыс.
Өзге тілден сөздерді біз қазақ тіліне қызмет етуі үшін алдық қой. Ал
тілімізге қызмет етсе, сол тіл заңына бағынуы керек.
Тіл мәңгілік болу үшін өзге тілдің заңымен емес, өз заңымен өмір
сүруі керек. Сондықтан да әліпби құрамы мен емле ережелері жобасы
на ұлттық тіл мүддесі тұрғысынан сараптама жасап, өзгерістер енгізу
қажет деген пікірді қостаймыз. Жалпы жазу жүйеміздегі осы негізгі мәсе
ле шешілсе, қазақ ономастикасы нормалары да бір жүйеге түсетіні сөзсіз.
Басты мақсат – ұлттық жазу мәселесін ұлттық деңгейге көтеріп,
ұлттық мүдде тұрғысынан ортақ пікірге келіп, шешім қабылдауға
қол жеткізу. Сонымен бірге жазу реформасы арқылы ұлттың руха
ни жаңғыруын жүзеге асыру, мемлекеттік тілдің барлық өркениетті
елдердегі сияқты конституциялық мәртебесіне сай қолданылуына қол
жеткізу, қуатты ұлттық идеологияның негізі болатын мемлекеттік тіл
идеологиясын қалыптастыру мақсатында «Мемлекеттік тіл туралы»
арнайы заң қабылдау да уақыт талабы деп ойлаймыз.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. А.Байтұрсынұлы. Тіл тағылымы. Алматы, «Ана тілі», 1992.
2. Х.Досмұхамедұлы. Аламан. Алматы, «Ана тілі», 1991.
3. Қазақ білімпаздарының тұңғыш сіиезі. Алматы, 2005.
4. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, «Қазақстан», 1988.
5. Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері, «Егемен
Қазақстан», 18.01.2019.
6. ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 21 қаңтардағы №45 қаулысымен
мақұлданған Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік ономастика
лық жұмыс Тұжырымдамасы.
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ДАНАБЕК МАДАЛХАН
Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің
4-курс студенті
ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ ЭРГОНИМДЕРІ
Қазіргі күнде экономикалық және әлеуметтік өмірде көптеген
өзгерістер болуда. Мұның бәрі тілден өз көріністерін табуда. Бәсеке
лестік пайда болысымен бұрынғы мекеме, фирма, қоғамдық ұйымдар
дың, дүкендердің бір типтегі, бір сарындағы атаулары келмеске кетті
де, көптеген кәсіпкерлер өз кәсіпорындарының атауларын өзгелерге
ұқсамайтындай және бір көргеннен, бір естігеннен ұмытылмайтындай,
сонымен қатар мекемені жарнамалайтындай етіп таңдап қоя бастады.
Осындай сауда саттық мекемелерінің, олардың тауарлық белгілерінің
аттары, бұқаралық ақпарат құралдарының және т.б. атаулары қазіргі
күнде ғалымдар тарапынан зерттелетін тақырып ретінде үлкен қызы
ғушылық тудырып отыр [1, 2].
Қазіргі күнде эргонимдер саласындағы зерттеулер Қазақстанның
жекелеген қалаларының тілдік материалдары негізінде қолға алынып
зерттеліп жатыр [3, 4]. Біз осы мақаламызда эргонимдерді Қызылорда
қаласының мысалында қарастырамыз.
Қызылорда қаласы эргонимдерінің кеңістігі көпсалалы. Біз жиналған
эргонимдерді (463 атау) іріктеп және жүйелеп қарастырғанда негізгі 5
мағыналық топқа біріктірдік. Енді осыларға жекелей тоқталайық.
1. Кісі аттарынан немесе жанды сияқты түсінілетін зат атауларынан
жасалған эргонимдер. Бұлар Қызылорда қаласындағы кең тараған эрго
нимдер тобы болып табылады. Олар біздің жинастырған эргонимдердің
33,0 пайызын құрады. Бұл, әсіресе, қаладағы сауда нысандарында өте
көп кездеседі. Мысалы дүкендер: «Мейіржан», «Гүлнаурыз», «Индира»,
«Пірмағанбет», «Ерлан», «Бекжан», «Анар», «Ұлжан», «Гүлназ»; сауда үйлері:
«Күлпаш», «Ақниет», «Азамат», «Айтбек», «Жайна», «Ажар», «Сұлтан»; мей
рамханалар: «Қуаныш», «Адема», «Жанетта», «Меруерт»; кафелер: «Айбек»,
«Даурен», «Айжан», «Айман», «Нұрмағанбет», «Мунира», т.б.
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Көптеген жағдайда мұндай атауларды таңдау нысан иелерінің же
ке мүддесімен анықталады, олар дүкендерінің атауын өз есімімен неме
се баласының не жақын туыстарының атымен атайды. Бұл Қызылорда
қаласында ғана емес, жалпы елімізде кеңінен етек алған дәстүр. Ерекше айта
кетер жағдай, біздің зерттеуімізде Қызылорда қаласында ер адамдардың
есіміне қарағанда әйелдердің есімімен аталатын сауда орындары өте
көп. Бұл, біздің ойымызша, сауда өнімдерін тұтынатын не керісінше соны
сатуға ұсынатын әйелдердің көп болуынан болуы да мүмкін.
Бұлардан кейінгі маңызды орында алатындар мифонимдерден, яғни
миф, эпос, ертегі, аңыздардағы ономастикалық кеңістіктің кез келген
саласының аттарынан жасалған эргонимдер: «Алладин» (кафе), «Қыз
Жібек» (мейрамхана), Байтерек (мейрамхана), Волшебная лампа Аллади
на (дәмхана), «Самрук» (қонақүй), «Ертөстік» (балабақша), «Алпамыс»
(балабақша), «Толағай»(балабақша), «Три богатыря» (кафе), «Золатая
рыбка» (кафе), «Золатой дракон» (мейрамхана), «Али баба» (кафе), т.б.).
Бұл әдеби-мифологиялық тақырыптың өзектілігін көрсетеді. Мұнда
ат берушінің тұтынушыға оң ассоцация қалдыру үшін атауға немесе
мәтінге ден қойғандығы байқалады.Қызылорда қаласында осындай
көркем шығармалардан алынған образдармен тұтынушының мәдени
әлеуетін көтеретіндей атаулар өте аз. Менің ойымша, бұлар әр уақытта
жағымды сипатты білдіретін, балалықтың символымен байланысты
келетін атаулар. Бұл – жоғарыда аталған «Ертөстік», «Алпамыс», «Ке
руен сарай» т.б. эргонимдер. Бұл тұтынушының назарын аударататын
әдістің бір түрі. Алайда Қызылорда қаласы кәсіпкерлері өз нысанда
рына ат қоюда осындай эргонимдерді аз таңдайды.
Бұл топтағы эргонимдер арасында қаланың көпэтностылығын та
нытатын атаулар бар екенін айта кету керек: «Алишер» (дүкен), «АлиШах» (дүкен), «Татьяна» (Перде шеберханасы), «Мунира» (кафе), «Жас
мин» (кафе), «Шахноза» (дәмхана), т.б.
Осы топтағы тағы бір назар аударатын эргонимдерге нысанның кең
танымдылығы мен беделдігін таныту мақсатында шетелдік анторо
понимдерді, кейбір брендтік атауларды да қою жатады. Өйткені тұты
нушы қалай да болсын белгілі бір идеалға ойша ұмтылады, сөйтіп ше
телдік модаға ассоцация беретін дүкендегі тауарды таңдайды. Олар:
«Angela» (сән салоны), «Adidas», «Reebok», «Nokia», т.б.
Қызылорда қаласы көшелерінде сондай-ақ әйгілі тарихи тұлғалар
дың аттарын да кездестіруге болады: «Төле би» (дүкен), «Ибн Сина»
(дәріхана), «Бейбарыс» (мейрамхана), «Томирис» (кафе), «Наутилиуст»
(кафе) т.б.
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2. Жансыз заттар атауларынан жасалған эргонимдер. Мұны ма
ғынасы тек «тауарлық ассортиментті» ғана білдіретін атаулар деп те
атауға болады. Бұл тәсіл бойынша эргонимдер жасау дәстүрге айнал
ған. Олар біз жинастырған эргонимдердің ең көп бөлігін, яғни бар
лық атаулардың 45,1 пайызын құрады Бұл кәсіпорынның не сауда
орнының ұсынатын ассортиментіндегі тауар атауларына байланыс
ты эргонимдер («Білім», «Киімдер», «Аяқ киім», «Кілемдер», «Тағам»
«Автобөлшектер» т.б.). Бұлардың негізгі бөлігі – бұл тауар мен қызмет
ассортиментін тіке көрсететін немесе ассоциация беретін атаулар.
Бұл эргонимдер әр алуан, олар тұтынушылар тобын анықтайды. Мұн
дай дүкендер тұтынушының уақытын үнемдейді және жүйкесін тоз
дырмайды. Мысалы, құрылысшы өз қажетін алу үшін «Строймате
риал» дүкеніне, жүргіуші өз көлігіне қажетті бөлшекті іздеу үшін
«Автобөлшектер» дүкеніне барады.
Бұл атауларда сондай-ақ тұрмыстық бұйымдар: тағам, сусын атау
лары, киімдер мен оған қажетті заттар т.б. туралы мәліметтер бар. Бұл
эргонимдерде ақпараттық қызмет маңызды рөл атқарады. Мұндай
эргонимдердің басым көпшілігі тауар немесе қызмет түрлеріне қатыс
ты атауларды қамтиды:
1) интерьер, тұрмыс заттары дүкендері («1000 сан ұсақ-түйек», «Ком
форт», «Жиһаз», «Уют», т.б.). Қарастырып отырған осы топқа шартты
түрде «әлем», «орталық», «үй» мағынасындағы атауларды қосуға болады.
Осындай атаудағы дүкендер тұтынушылар үшін әрқашан орасан тауарлар
әлеміне ассоциация береді: «Балалар әлемі», «Ыдыстар әлемі», «Кілемдер
әлемі», «Сауда орталығы», «Сауда үйі» т.б. Мұндай дүкендер тұтынушы
үшін өте ыңғайлы, өйткені онда олар тауарды өзі ұстап шыққан мерзімін,
өндірушісін т.б. мұқият қарайды және оны таңдауға асықпайды.
2) тамақ, сусын түрлері, дүкендер: «Арзан балық», «Алтын балық»,
«Мандарин», «Халал ет», Халва, «Жеміс-жидек»; кафелер: «Дом пива»,
«Аral-beer», «Вeer-лога»; дәмханалар: «Тағам», Дастархан, Бауырсақ,
«Лаваш», «Сластена», «Кофе До», «Арай фаст-фуд», «Қуырдақ», т.б.
3) киімдер мен қосалқы заттар (аксессуарлар), дүкендер: «Башма
чок», «Гардероб», «Каблочек», «Мир обуви», «Спорт тауарлары», «Трико
таж әлемі», «R.A.M.JEANS», «Сөмке», «Fashion», «Евростиль», т.б. Бұлар
эргонимдердің ақпараттық қызметінің маңызды екендігін дәлелдейді.
Осы топта топонимдерден жасалған эргонимдер саны да едәуір. Олар
есте қалдыру (мемориалды) және көбінесе мекенжайлық қызметті
атқарады (ат қоюшы топонимді пайдалана отырып, коммерциялық
өнеркәсіптің белгісін топонысан ретінде көрсетеді). Ал бұл маңызды
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белгі болып табылады. Аталмыш факті географиялық тақырыптың
өзектілігін танытады. Мысалы: «Астана» (мейрамхана), «Алатау»
(мейрамхана), «Стамбул» (сауда үйі), «Пекин» (мейрамхана), «Токио»
(кафе). «Прага-7» (кафе), «Қызылорда» (қонақүй), т.б.
Гидроним-атауларды да бір топ ретінде көрсетуге болады. «Сырда
рия» (сауда үйі), «Sарқырама» (дизайн орталығы), «Оазис» (кафе), «Ме
лиоратор» (ЖШС), «Құмкөл транссервис» (АҚ), т.б.
Сөз болып отырған топқа флора мен фаунаға байланысты бо
лып келетін эргонимдерді жатқызуға болады. Мысалы: «Қалампыр»
(дәріхана), «Қызғалдақ» (дәріхана), «Жалбыз» (дәріхана), «Ромашка»
(дәріхана), «Байтерек» (мейрамхана), «Жасмин» (кафе), «Ласточка»
(кафе), «Алма», (сауда үйі), «Акация» (гүл орталығы), т.б.
Осы топқа сондай-ақ космонимдерден: «Уркер» «мейрамхана), «Шол
пан» (дүкен), «Жұлдыз» (дүкен), «Сатурн» (кафе), «Сириус» (кафе),
«Спутник» (дүкен) «Миркурий», (кафе), т.б. жасалған атаулар да бар.
3. Күрделі аталымды нысандар атауынан жасалған эргоним
дер (А.ВСуперанский оларға мерзімді баспасөз органдарының, ме
реке атауларының, әдеби және өнер туындыларының атауларын
жатқызады). Олардың ішінде түрлі өнер түрлері – әдебиет, телеарна,
музыка, театр аттарымен байланысты болып келетін эргонимдер анық
байқалады. Бұл топтағы эргонимдер біздің жинастырған атаулардың
6,9 пайызын құрады. Мұндай атаулар білімділікті, ассоциативтілікті
көрсетеді. Мысалы: дүкендер: «Академкітап», «Канцтауар», «Мұстафа
Шоқай кітап үйі», мекемелер: «Нартай Бекежанов атындағы қазақ
музыкалық драма театры», «Сәбира Майқанова атындағы мәдениет
үйі», «Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті»,
«Ә.Тәжібаев атындағы облыстық кітапхана» т.б.
4. Адамдарды, мекемелерді және т.б. сипаттайтын сөздерден
жасалған эргонимдер. Қызылорда қаласындағы аталмыш топтағы эр
гонимдер онша көп емес, бірақ бар. Біздің жинастырған эргонимдердің
9,9 пайызын құрады. Олардың ішінде адамды сипаттайтын атауларға:
«Сыр сұлуы» (кафе), «Гүлмира доктор» (тіс емханасы), «Шакир-дан
тист» (тіс емханасы), «Доктор-Мом» (дәріхана), «Бай Сара» (корокекафе), «Сұлтан сүйрік» (сән солоны), т.б. жатады. Сондай-ақ өнеркәсіпті
сипаттайтын «Шоқ су» (ЖШС), «Селена-star» (қонақүй), «Алтын Орда»
(қонақүй,), «Алтын сарай» (мейрамхана), «Имперал Строй» (сауда үйі),
«Строй люкс» (дүкен), «COPY EXPRESS» (дүкен), «Сыр қуаты» (ЖШС),
т.б.эргонимдер бар. Бұл атаулар әрі ақпараттық, әрі жарнамалық си
патпен сәтті қойылған.
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5. Астарлы мағыналы эргонимдер. Мұндай сипаттағы эргоним
дер көбінесе құрылтайшылар мен олардың жақын туыстарының
есімдерінің алғашқы дыбысы не буынынан құралған қысқарған атау
лар болып келеді. Бұл топтағы эргонимдер қалада ең аз санды атау
лар тобына жатады. Біздің жинастырған эргонимдердің 5,1 пайызын
құрады. Нысан иелерімен жүргізілген сұхбаттар мұндай эргоним
дер ат қоюшының «өзіндік бір айласы»екенін және ол оның өзіне
ғана түсінікті болатындығын көрсетті. Көбінесе мұндай атаулар
құрылтайшылардың және олардың жақын туыстарының есімдерінен
алынған қысқартулар «ЖанРос» (Жандос – үлкен ұлының аты + Рос
сия – мемлекет атауы), «Ибрайхан и К» (Ыбрайхан және Кенжебек –
мекеме иелерінің атауы), «ВАВ-групп» (Боранбаев Әскербек Болатұлы
– мекеме құрылтайшысының атыжөні), «Жан и Ш» (ЖШС), «Ырыс-НГ»
(ЖШС), «К-групп» (ЖШС), «Абзал и К» (ЖШС), «Венера и К» (дүкен),
т.б. Енді бірі жай ғана дыбыс тіркестерінен алынған атаулар болуы
мүмкін, оны ат қоюшы ол эргонимнің мағынасын түсіндіре де алмай
ды. Мысалы, «Ергош» (кафе), «Гемакасис» (ЖШС), т.б. Жалпы мұндай
эргонимдер әдетте өте аз кездеседі. Мұнда ат қоюшы эргонимнің
негізінен адресатқа жеңіл қабылдануына, есінде тез сақталуына көңіл
бөледі. Тағы бір топтағы эргонимдер сатып алушыларға ешқандай
ақпарат бермейді. Бұл кәсіпорын иесінің эргонимнің мүмкіндігін біле
бермеуінен жіберілетін қателігі. Жалпы қандай да бір эргоним бол
масын ол фирманың имиджін жасайтын және оны тауар мен қызмет
көрсету нарығында алға сүйреуге көмектесетін сыртқы жарнаманың
бір тәсілі болып табылады.
Жүргізілген зерттеу аясында біз жоғарыдағыларға қосымша поли
этникалық сипатты танытатын эргонимдер тобын да анықтадық.
Жалпы эргонимдер сол жерде қолданылып отырған тіл немесе тілдер
базасында, сол халықтардың ерекшелігін көрсететін атаулар негізінде
қалыптасады. Қызылорда қаласында көптеген этностар мен диаспо
ралар өмір сүреді. Міне, осы жағдай көптеген дүкен, мекеме, фирма,
мейрамхана атауларының әралуан тілде болуына себепші болып отыр.
Мысалы, орыс тілі негізінде жасалған эргонимдер мейрамханалар:
«Золотой дрокон», «Арбат», «Кристал»; кафелер: «Фортуна», «Нас
талгия», «Ласточка»; дүкендер: «Оптовик», «Нородный», «Башмачок»;
дәмханалар: «Волшебная лампа Алладина», «Минутка»; сән салоны:
«Принцесса», шеберхана: «Татьяна», т.б. корей тілі негізінде жасалған
эргонимдер: «Чосон», Кореана (кафе), «Асон» (кафе) т.б.; шешен тілі
негізінде жасалған эргоним: «Дашо сай» т.б.
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Сондай-ақ Қызылорда «Сыр – алаштың анасы» деп аталған үш жүз
дің басы қосылған, рулық құрамы әртүрлі өңір болып табылады. Бұл
қаладағы осы топтағы эргонимдерде біршама орын алған. Мысалы:
«Қыпшақ» (орта жүз руы), «Ер Шоштан» (орта жүз руы Найманның бір
атасының атауы), «Дөйт» (кіші жүз руы), «Алаша» (кіші жүз атауы), т.б.
Түрік тілдері тобынан алынған атаулар да кездеседі: «Регистан»,
«Шахноза», «Мунира», «Узбечка», «Алишер», «Азия», «Шаһар», «Шайхана»,
«Шейх-S», «Стамбул», «Анкара», «Кишлак», т.б..
Бүгінгі таңда тілімізге өзге тілдердің элементтері еніп, тіліміздің
жүйелері ішінара болса да өзгерістерге түсуде. Жалпы бір тілге өзге тіл
ден енген сөздерді зерттеу отандық лингвистердің ғана емес, онымен
қатар шетел лингвистерінің де өзекжарды мәселесі болып саналады.
Шет тілінен енген сөздер деп өзге тілдің сөздік қорына тиесілі сөз
дерді айтамыз. Олардың бірі біздің сөздік қорымызға ешқандай ба
ламасыз дәл өзінің сол мағынасында еніп жатса, кейбірінің тілімізде
аудармасы болғанымен оны өзіміз өзара қарым-қатынаста қолданып
жатамыз. Өйткені ол сөздер өзге елдің мәдениеті арқылы енуде. Ал мә
дени тұрғыда елімізде жаһандану үрдісі жүріп жатыр, демек біз әртүрлі
дамыған елдермен мәдени және жан-жақты тәжірибе алмасудамыз.
Тілімізде шет тілі элементтері өз қалпында қолданылуы ономас
тиканың эргонимика саласында қатты сезілуде. Бұның ең негізгі
себептерінің бірі ол атаулардың мемлекеттік тіл басқармасына қарас
ты болмағанынан туып отыр. Әрбір номинатор өз кәсіпорнына өзі қа
лаған есімді атау етіп беруде. Кәсіпорын иелері үшін немесе, басқаша
айтқанда, ат қоюшылар үшін маңыздысы тілдік саясат емес, адресатқа
эргонимнің жағымдылығы болып отыр.
Қазақстан Республикасы бүгінгі таңда егемен ел ретінде әлемнің
көптеген елдерімен мәдени, саяси, экономикалық байланыста дамып
келеді. Бұл оның лингвистикалық кеңістігіне де өз әсерін тигізеді.
Қазақстанның барлық қалалары мен аудандарында, соның ішінде зерт
теу нысаны болып отырған Қызылорда қаласында өзінің шеттілдік
атауын (брэнділерін) көрсететін көптеген белгілі шетелдік фирмалар
атаулары мен шетел сөздерінен ғана тұратын көптеген эргонимдер
бар. Мысалы, фирмалық дүкен «АDIDAS» (дүкен), «NOKIO» (дүкен), шаш
тараз-салон «WELLA, «Ti-tech сервис» (ЖШС), «Esperanza» (кафе), «Oasis»
(турситік агенттік), «City jeans» (киім дүкені), «Sonata» (кафе), «GALLA»
(түрік жиһазы), «R.A.M.JEANS» (ерлер киім дүкені), «Fashion» (киім
дүкені), «Camellia» (гүл орталығы), «Evim» (түрмыстық тауарлар дүкені),
«COPY EXPRESS» (компьютерлік техника дүкені) «TEKSAN» (дүкен),
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«TEXNOMAN» (дүкен), «PLATINA» (зергелік шеберхана), «MAXSMUM» (жар
нама агенттігі), «NEXUS» (дизайн студиясы), «SUPERMATIK» (интернет
клуб), «Royal» (интернет клуб), «ANGELA» (сән салоны), т.б.
Қаланың экономикалық және өндірістік өмірдің орталығы ретінде
танытатын атауларды «техногендік эргонимдер» деп атайды. Техно
гендік эргонимдердің мынадай түрлері бар: -құрылыс, -авто, -сауда
және трейд (ағыл. to trade – сауда жасау), -техно және -тех, -энерг және
-энерго, мұнай жәнеoil (ағыл. мұнай, май), - инвест, -холдинг, -газ, -хим,
-жөндеу, металл. Оларға: «Торғай-Петролиум» (АҚ), «АйДан Мұнай»
(АҚ), «Қуат Амлон Мұнай» (ЖШС), «КазПетрол Групп» (ЖШС), «Құмкөл
Транс Сервис» (ЖШС), «КазРосМұнай» (ЖШС), «ЭкоҚұрылысМаркетинг»
(ЖШС), «Ай-дан-инвест» (ЖШС), «АсарХолдинг» (ЖШС), «Бест сервис»
(ЖШС), «Батт Ойл» (ЖШС), «Дорстрой» (ЖШС), «Строй-Мода» (Сауда
үйі), «Отырар travel» (туристік агенттік), т.б.
Әрбір атау сол халықтың тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі туралы
белгілі бір ақпарат береді. Сонымен Қызылорда қаласының эргоним
дік кеңістігі мекеме, компания, өнеркәсіп, фирма, қоғамдық ұйым
атауларының өзіндік жүйесін білдіреді. Ғалымдарды аймақтық дең
гейдегі осы заманғы эргонимдер проблемалары және ылғи да даму
үстіндегі лексикалық бірліктер қызықтырады.
Сонымен Қызылорда қаласындағы эргонимдер туралы ақпараттарды
жинап және оларды жүйелей келе дүкен иелері өз сауда нысандарының
атауын беруде бірінші және екінші топтағы эргонимдерді таңдайды екен:
1. Мағынасы тек «тауарлық ассортиментті» ғана білдіретін атаулар.
2. Антропоним-атаулар.
Бірінші топ, біздің ойымша, ең сұранысқа ие атау, өйткені тұтынушы
егер ол дүкен болса, оның атынан оның не сататынынан нақты ақпарат
ала алады. Мұндай эргонимдерді таңдап қана қою жеткіліксіз, оған
осымен қоса аздаған қиял мен шығармашылық ізденіс керек. Мыса
лы тек «Азық-түлік» емес «Ең балғын азық-түліктер», «Киімдер» ғана
емес «Сіздің киіміңіз» деген сияқты т.б. Антропонимдердің де жиі пай
далануы түсінікті. Қызылорда үлкен қала емес және оның жекелеген
шағын аудандарындағы тұрғындар сол жердегі дүкеннің кімге тиесілі
екені ғана емес, атауды кімнің құрметіне қойылғанын да жақсы біледі
(мысалы, «Индира» дүкені оның иесінің қызының атына, «ЖанРос»
компания иесінің баласының атына, «Ажар» сауда үйінің әйелінің
атына қойылған). Жалпы алғанда Қызылорда қаласы эргонимдерінде
шығармашылық ізденіс бастауы мен креативтілік мүлдем жоқ деп
айтуға болмайды.
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Қала эргонимдерінің сөзжасамдық ерекшеліктерін қарастырғанда
біз олардың екі түрлі тәсіл арқылы – семантикалық және атаулық
сөзжасам тәсілдер арқылы жасалуына көңіл бөлеміз:
1. Сөзжасамның семантикалық тәсілі арқылы жасалған эрго
нимдер. Олар: 1) эргоним сөздер, олар өз ішінен мынадай жолдар
мен жасалған: а)трансонимдену (бір атаудың екінші нысанға атау
ретінде көшуі) (дүкендер – «Рахат», «Арай»; сауда үйлері – «Сырдария»,
«Торғай», «Стамбул»; мейрамханалар - Қыз Жібек, Жанетта т.б.); ә)
онимдену, бұл негізгі екі типі арқылы метафорамен (сән салондары
– «Шарм», «Принцесса»; күзет агенттіктері «Найза», «Арлан», т.б.) және
метонимиямен («Арзан баға» - «Арзан» базары т.б.), өзге тілден енген
атаулар («Кореана», «Виола», «Версаль», т.б.) және т.б.
2) эргоним сөз тіркестері, құрамы әртүрлі сөз таптарынан болған,
мысалы: зат есім+зат есім (құрылыс компаниялары - «Асар Құрылыс»,
«Адем Жан»; мұнай компаниясы «Торғай-Петролиум», «Қуат Амлон
Мұнай»), сын есім+зат есім (мейрамханалар – «Алтын сарай», «Золотой
дракон», «Жас отау»), сан есім+зат есім (дәмханалар - «Жеті қазына»,
«Три поросенка»).
3) эргоним сөйлемдер, жалпы мұндай эргонимдер өте аз кез
деседі, мысалы бұл орыс тілінде көбінесе этикеттік формалармен, ода
ғайлардан жасалған (дүкендер: «Браво», «Вива») және бұйрық райлы
етістікпен келетін сөйлемдер (дәріхана: Будьте здоровы!). Біздің ойы
мызша, мұндай эргонимдер қазақ табиғатына тән емес және осы си
паттағы кірме эргонимдер де біз зерттеу нысаны еткен қалада мүлдем
кездеспейді.
2. Атаулық сөзжасам тәсілі арқылы жасалған эргонимдер. Бұлар
өз ішінде үш түрлі жолмен жасалған: 1) буынның қысқаруы жолы
мен жасалған эргонимдер (мұнай компаниялары: ЖандосРоссия
– «ЖанРос»; Қазақстан Россия мұнай – «КазРосМұнай»; Фармация Сер
вис –«ФармСервис», т.б. 2) қосарлану арқылы жасалған эргонимдер
(«Эко-фам», «Ай-дан-инвест», «Аңсар-Сервис», т.б.). 3) сан және өзге
де символдар қоса жазылғандар («Жайна -2», «Прага -7», «Азия +»,
«Шейх-S» т.б.).
Қызылорда қаласындағы эргонимдерге сөзжасамдық тұрғыдан тал
дау жасау барысында біз семантикалық тәсілдің өнімді екенін көрдік.
Оның ішінде ең өнімдісі эргоним сөздер, оның ішінде онимдену жолы
мен жасалғандары. Бұл тілдік материалды үнемдеуге қатысты, өйткені
метафора мен метанимия тұтынушынының көңілін аудартуға септігін
тигізеді, атау берушіге қысқа да нұсқа, образдық ат қоюға көмектеседі.
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Саны жағынан келесі орынды эргоним сөз тіркестері алады. Бұл
тәсілді атау берушілер бойына барынша көп ақпарат жинақтайтын
көпқызметті эргонимдер жасауда жиі пайдаланады.
Жоғарыда айтып өткеніміздей, эргоним сөйлемдер зерттеу ныса
ны болып отырған қала тілінде кездеспейді.
Қаладағы әртүрлі кәсіпорындарының маңдайшаларында мүлдем жі
беруге болмайтын түрлі қателіктерін жиі көретін болдық. Біз бұлар
ды сондай-ақ жарнамалардан, афишалардан, хабарландырулардан т.б.
көреміз. Бұл не? Бұл сауатсыздық сөзді дұрыс айта алмаудан ба, әлде дұрыс
жаза алмаудан ба немесе әдейі бөлектеніп көрініп, назар аудартудан ба?
Біздің көзқарасымыз бойынша, Қызылорда қаласы эргонимде
рінде осы заманғы жазу өз бейнесін тапқандай. Эргонимдерден біз
көбінесе орфографиялық нормалардың саналы түрде бұзылғандығын
кездестіреміз. Мысалы, бас әріптерді нормаға сәйкес қолданбау, ат
қоюшы сөздің алдыңғы бөлігін бөлектеп көрсетеді («АВТОбөлшектер»),
кейде бас әріптер сөз тіркесінің ортасында қолданылады («Ыдыстар
Әлемі», «Сыр Әлемі»-«Мир Красок»), (жалпы Ыдыстар, Кілемдер, Киімдер
деп көптік жалғаумен жазу да қазақ тілінің табиғатына жат), тіпті
сөздің соңын да бас әріптермен саналы түрде жазу кездеседі («Масте
рОК», «ТурАН» «ӘлемТУР» «ШоқСУ»).
Тағы бір тілдік норманы бұзушылыққа сөзбен бірге әріптік емес таң
баларды пайдалану жатады («Азия+», «Прага- 7»).
Кейбір эргонимдерден шетелдік әріптердің (латын алфавиті) арала
суын жиі көреміз («Sарқырама», «ШейхS» «Лаборотория-S», «Империя –s»).
Қазақтың біртуар азаматтарының есімдерін қала көшелеріне беруге
болғанымен, оларды сол көше бойындағы нысандарға беруге болмай
ды. Мұндай келеңсіздіктерге тиым салынуы керек. Мысалы, «Төле би»
дүкені, «Baistrit» (Байтұрсынов көшесіндегі мейрамхана), «Бейбарыс»
сауда үйі т.б.
Қаланың лингвистикалық ландшафтында шетелдік лексиканың
белең алғандығын айтпай кетуге болмайды. Мұндай шетелдік эрго
нимдер тек өзі ғана жазылып қоймай, енді қазақ сөздерімен бірге ара
ласа қолданылатын болды («Алма-dent», «ДостарМед-lain», «Отрарtravel1» «БАТ-OIL», «МК-OIL», «Baistrit»»). Сондай-ақ қала көшелерінде
жеке адам есімдерінің де әдейі саналы түрде қате жазылуы да көбейіп
барады («Адема» - Әдемі, «Ақ-Ерке» - Ақерке, т.б.).
Мұны тілге менсінбеушілік танытудың белгісі, тіпті мемлекеттік «Тіл
туралы» заңды өрескел бұзу деп түсіну қажет. Басқа ұлт өкілдерін былай
қойғанда, бұл өзіміздің тілге деген немқұрайлығымызды байқатады.
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Қала эргонимдерінің дұрыс жазылуы – бұл қала халқының сауаттылық
көрсеткіші. Басқаша айтқанда, сауаттылық – бұл тұтынушыға кәсіп
кердің көрсеткен сыпайлығы, сауаттылық – бұл табысқа жетудің
маңызды қадамы. Кәсіпкер тұтынушыны тілдік заңдылықты, норма
ны саналы түрде бұзу арқылы емес, көрсететін қызметі мен тауарын
жарнамалайтын басқа әдіс-тәсілдерді табуы тиіс.

Пайдаланған әдебиеттер:
1. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. Москва: «Наука»,1988. – 151 с.
2. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. / А.В. Супе
ранская. – Москва, 2007.
3. Иманбердиева С. Қала ономастикасының кейбір мәселелері.
- Алматы: Арқас, 2004.
4. Какимова М.Е. Типология эргонимов Северо-Казахстанской облас
ти. Автореф. канд. филол. наук. - Алматы, 2004, - 12
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ЗАРҚЫН ТАЙШЫБАЙ
М.Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік
университетінің профессоры, ф.ғ.к.,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері
АТА-БАБАМЫЗ ТАҢБАЛАП КЕТКЕН ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНА
ИЕ БОЛАЙЫҚ
Жер-су атауларына зер сала қараған адам, сол атаулардың аста
рындағы ғажайып сырларды танып, қайран қалар еді. Мәдениетті ха
лықтың санасында бұл атаулар ғасырлар қойнауындағы қазына ретінде
бағаланады. Қазақ халқы ежелден елді мекендердің, жер, су, өзен, көл
атауларының мән-мағынасына, тари-хына ерекше көңіл бөлген. Әр
дәуірдің ескерткіші ретінде халық тарихының, ұғым-нанымның дерегі
саналып, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отыратын тарихи жәдігерлерді
құрметтеп, аялап сақтап отыру – азаматтық борыш болуға тиіс.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 1998 жыл
ғы 17-наурызда еліміздің шығармашылық зиялы қауым өкілдерімен
кездескенде, қатысушылар тарапынан осы мәселе де қозғалды. Сонда,
Елбасымыз ашық та, айқын былай деген болатын: «...ономастикалық
саясатты босаңдатуға болмайды. Жалтақтай беретін ештеңе жоқ.
Отаршыл заманды еске алып, халықтың намысына тиетін атаулар
ды да, тілдің өзіндік заңдылығын, табиғи үндестігін бұзып тұрған
атауларды да ауыстырмай болмайды...» 2
Әрине, бұл жұмыстар оңай атқарылып келе жатқан жоқ. Жалпы
республиканы тұтас алып қарағанның өзінде ономастикалық жағдай
лардағы баяулық пен енжарлық барлық аймақтарда біріне-бірі өте
ұқсас «Олар – әлі де жалтақтықтың басымдығы, нақты тәжірибенің
аздығы, кей ретте көзбояушылықтың орын алу, нақты тетіктерді та
уып, қосуға деген ерік-жігер мен білім-біліктің, белсенділіктің жетіс
пеуі, қажетті қаржы мөлшерімен қамтамасыз ету мәселесінің шешімін
таппауы, көптеген басшылардың осы мәселелерге қатысты өздерінің
Қазақ ономастикасының өзекті мәселелері. Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның
материалдары. Астана, 2004, 106-бет.
2
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жеке жауапкершіліктерін әлі терең сезінбей жүргендігі және оларға
бұл ретте тиісті талап қойылмай келе жатқандығы, т.б»3.
Солтүстік өлкеде жер-су аттарының орынсыз өзгеруі, шамамен
осыдан 230-250 жыл бұрын басталған болатын. Айталық, отарланған
елді мекендердің қазақша атауларын орысшамен айырбастау туралы
әскери губернатор Г. Меньшиковтың бұйрығы 1774 жылғы 1-қаңтардан
орындала бастады. Әкімшіліктің зорлық күшімен өзгерген алғашқы
атаулар, мысалы, мыналар еді:
Омбы уезіндегі Атқы-Мөнтік-Сары Қарауыл болысының атауы Ни
колаев болысы, Петропавл уезіндегі Матақай-Сыбан-Керей болысы
ның атауы Пресногорьковская болып өзгертілді4. Бұл атаулар күні бү
гінге дейін отарлау саясатының ескерткішіндей сақталып қалды. Бұл
үрдіс тоқталмай, жалғаса берді.
Мысалы, 1830 жылғы географиялық картаның бетіндегі көлдер мен
елді мекендер аттарының жаппай орысшалануы да көп нәрседен хабар
бергендей.
1832 жылы Омбы облысының аймағын әскери-топографиялық
картаға түсіру үшін подполковник Бутковскийдің басшылығымен ар
найы экспедиция құрылды. Экспедицияның 1833 жылы дайындаған
есеп-санақ сипаттамасында Көкшетау округінде (қазіргі СҚО аймағын
да қамтиды -З.Т.) тұратын халықтың әкімшілік болыстарға бөлінгендегі
жағдайы көрсетілді5.
1. Майлы Балта-Атығай болысы (ондағы негізгі рулар: бабасан 286
түтін, сүйіндік-қара 228 түтін, елтоқ 150 түтін, сарыбаласы 342 түтін,
қадыр 280 түтін).
2. Атығай-Бағыш (оның ішінде доңқай 150 түтін, рысқұл 198 түтін,
құлансу 80 түтін).
3. Қырғыз (долана-қырғыз 155 түтін, басай-қырғыз 180 түтін).
4. Дауылбай-Қарауыл (дүйсен 110 түтін, серке 75 түтін, күлдей 63 түтін).
5. Құттымбет-Қарауыл (ноқай 205 түтін және малай 205 түтін).
6. Қылды-Қарауыл (жанған 176, тарағай 150 және қуандық 66).
7. Едікбай-Қошқар-Қарауыл (байқошқар 145, елікбай 150).
8. Баба-Атығай (оның ішінде баба 490 түтін)
9. Қойлы-Атығай (қарабалық 207 және әлмәмбет 307 түтін)
10. Рысай-Атығай (есенгелді 376 түтін).
Ономастика: бүгіні мен болашағы. Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның
материалдары. Астана, 2002, 4-бет.
4
ООМА. 3-қор, 1-тізбе, 11863-іс, 4-6-беттер.
5
Аристов Н.Н. Заметки об этническом составе тюркских племен. СПб., 1897, С.101.
3
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11. Құдайберді-Атығай (көшқұлы және ораз 249 түтін, аңдағұл және
жұмық 330, жантелі және ақмәліш 236 түтін).
12. Ноғай-Қарауыл (есенгелді 219 түтін).
13. Атығай-Бағыс (назар, байназар және серке 612 түтін).
14. Балта-керей (балта 184 түтін).
15. Құрсары-керей (бураз және құрман – 45 түтін).
16. Уақ (шоға – 132 түтін)
17. Бәйімбет-Атығай (айбас 385 түтін).

Аманқарағай округінен қосылған:
18. Уақ (байдалы 500, жансары 525, барғана 450, шайгөз 225, сіргелі
50, ерергенекті-уақ 50 шаңырақ).
19. Керей (көшебе 700, сибан 500, матақай 1000, самай 500, есенбақ
ты 200, еменәлі 150, қантай 250, тазда-керей 100, дәулетімбет 100,
нұрымбет 380, қақсүт 540, шағалақ 100, қаракемпір 8, құрама-құлтаба
180 шаңырақ).
20. Арғын (таз 700, өтей 500, қалуқай 500, оқташ 510, тағаш 100,
жиембет 200, қанжығалы 500, қубет-ұзын-торайғыр-қыпшақ 350,
бағаналы 300, арғын-ақшаты 100, арғын-сүгір 40, матақай-керей 500,
арғын-сарыжетім 300, арғын-жолтай 135 шаңырақ.

Моншақты округінен қосылған:
21. Құрсары-керей 4011 түтін, ақсары-керей 208 түтін, қашақты
және шұбар қарауыл 2100, қанжығалы 6420, әжібай – 1580, қанжығалы
2000, ақсары-керей 3592 түтін. Қарапайым есеп сияқты көрінгенімен,
бұл мәліметтер бір кезде осы атаплардан тараған ұрпақтардың са
нын дәл көрсетеді де, «осылардан қазір қалғаны қанша екен?» деген
қайғылы ойға жетелейді.
Подполковник Бутковский экспедициясының санақ мәліметтері
бойынша 1832 жылы Сібір әкімшілігіне қарайтын 8 округте 116500 тү
тін болған, мұның 60 мыңы батыс және орталық округтердегі арғындар.
Олар негізінен атығай, төртуыл, қанжығалы, қарпық, алтай, бәсентин,
қарауыл, шаншар, шақшақ, әжібай және басқа рулардан құралған ша
ңырақтар еді. Ал, 15 мыңға таяу керей тайпасының өкілдері батыс
және орталық округтерді мекендеді. Олар негізінен құрсары, ақсары
т.б. керейлер еді. Қыпшақтардың басым бөлігі Торғай округінде болған.
Патшалық Ресейдің отарлау саясатының негізгі бағыты аумақтық
және саяси-әлеуметтік бірлігі тұтас, ынтымақтаса ұйып отырған
қазақ руларын бөлшектеп, әрбір әкімшілік бөліске таратып жіберуге
бағытталғаны осы құжаттан көрініп тұр. Жоғарыдағы кестеде бір ру
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дың адамдары әртүрлі болыстарда қайталанып келе беруінің мәнісін
санақ жүргізушілер өз әлінше түсіндірген: «Қазақ руларының ұсақ топ
тарға бөлініп, араласып кетуі округтік приказ құру, әкімшілік болыс
тарға бөлу салдарынан. Осылайша, тарихи рулардың бұрынғы атау
лары өз мәнін жойды»6. Бұл айтылғандар 1822 жылғы реформаның
нәтижелеріне қатысты мәліметтер және кейін аблыс, аудан, совхоз құ
ру кезінде мүлде асқынып, тұтас қазақты тас-талқан етіп бытыратып,
шашып жіберді. Бір рудың, бір атаның ұрпақтары бірін-бірі танымай,
суысып кетуінің тамыры осындай тарихи құбылыста жатыр.
Солтүстік Қазақстан облысының қазіргі аймағы ежелден арғынның
атығай, қарауыл руларының, керей мен уақтың атамекені болған. ХҮ-ХҮІ
ғасырдың өзінде осы рулардың батырлары мен билері өз жерлерін көздің
қарашығындай сақтап, жат жұрттықтардан ерлікпен қорғай білген.
Арғы дәуірлерден жазба дерек сақталмаған, соның өзінде ХҮІІІ ға
сырдың аяғындағы құжаттарда әр рудың ұлыстарға бөлініп, өз билеу
шілері болғанын мұрағат құжаттары дәлелдеп отыр.
Мысалы: атығайдың құдайберді-бәйімбет тармағын Байжігіт тар
хан және оның інісі Күсес батыр, Қорамса мырза, одан беріде Жылқара
Байтоқин биледі. Құлсары тармағын Құлсарының үлкен ұлы Құлыбек
батыр; жәпек тармағын Аю батыр; бабасан тармағын Төбет батыр
Төлеұлы, Ақбота батыр, Құдайназар би; қойлы-атығайды Мырзатай
батыр, Ақшүкір Баубекұлы ұстап отырды.
Күрлеуіт қыпшақты басқарған Төлеген батыр, Иман сұлтан; орта-ке
рей болысын Дәулеткерей сұлтан; уақ болысын Сарғалдақ қожа, Қуанбай
би; көшебе-керейді Таңқаттың Қалыбегі, Шалқардың Қаратоқасы,
Сағындықтың Көшенейі деген ел ағалары, сибан-керейді Сейіттің
Естемесі; қанжығалыны Айтбай батырдың ұлы Жаманқарас билеген.
Міне, кейінгі ұрпақ өз ата-бабаларының алдындағы перзенттік па
рызын терең түсініп, ел болуымыздың тірегі, жеріміздің қорғаны әрі
көркі болған осы аталарымыздың есімін мәңгі жадымызда сақтауға
қатысты жұмыстар жасау керек. Бұл – кейінге қалдыра беретін іс
емес. Әлі де, алды тоқсаннан асып, арты жетпіске ілігіп отырған аға
ұрпақ өкілдері баршылық. Міне, солардың естіген-білгендерін қағаз
ға түсіріп, сол арқылы қазақ жерлерінің байырғы, тарихи атауларын
орнына келтіру – маңызды міндет.
Еліміздің Солтүстік аймағы тарих тәлкегіне ерте ұшырап, Ресей
отаршылығына душар болғаны мәлім. Есіл шебі деп аталатын бекі
6

Аристов Н.Н. Заметки об этническом составе тюркских племен. СПб., 1897, С.103.
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ністер негізінен осы күнгі солтүстіктегі, Ресеймен екі арадағы қазіргі
шегараға сәйкес келетіні кездейсоқ емес. Бабаларымыз бізге мұра
қылған байлық осы.
Абылай ханның сара саясатының арқасында Орта жүздің осынау
солтүстік аймағы, ежелгі қазақ жерлері Қазақстан шебінде сақталып
қалды. Ұлы ханның айбары атамекенге қорған болды. Абылай хан
дүниеден өткеннен кейін ғана Ресей империясы бұл жерлерге келім
сектерді «ерікті» және «еріксіз» қоныстандыру амалдарын жасай оты
рып, Есіл өзені бойындағы тоғайлардан, өзеннің шұрайлы аңғарынан
қазақтарды күшпен ығыстыра берді.
Содан, бір ғасыр өткенге дейін, бұл аймақта көптеген бекіністер мен
қамалдар салынып, Ресейдің орталық өлкелерінен, тіпті Украинадан
келген қоныс аударушылар Сарыарқаға қаптап ене бастады.
Отарлау саясатының осылай асқынуына байланысты, қазақ дала
сындағы билік жүйесін өзгертіп, жаңа әкімшілік-аумақтық бөліс қа
лыптастыру қажеттігі туды. Ақыры, 1864 жылы Сібір комитетінің
басқарушысы В.П.Бутковтың басшылығымен «арнайы комиссия» құ
рылып, ол Орынбор және Батыс-Сібір бас губернаторлықтарындағы
жаңа әкімшілік-басқару жүйесінің жобасын әзірледі. Бірақ, бұл ко
миссияның әзірлеген жобасы әскери және ішкі істер министрліктерін
қанағаттандырмаса керек, 1865 жылы шілде айында, қазақ өлкесіндегі
жаңа басқару жүйесінің жобасын әзірлеу үшін, тағы бір арнаулы «дала
комиссиясы» құрылды7.
Осындай дайындық жұмыстарының негізінде 1861 жылғы 21-қа
занда «Орал, Торғай, Ақмола және Семей облыстарын басқару туралы
уақытша Ережеге» Ресей патшасы ІІ Александр қол қойып, заң күшіне
енгізді8. Бұл төртеуіне оңтүстіктегі Жетісу және Сырдария облыстарын
қосқанда, Қазақстанда барлығы 6 облыс құрылды. Бұл құрылым 1917
жылы Романовтар әулетінің билігі күйрегенше сақталып қалғаны мәлім.
Бұрынғы Петропавл уезі ежелден Ақмола облысының құрамында
болғаны мәлім. Солтүстік Қазақстан облысының қазіргі шегі тұтасымен
Петропавл уезін, Көкшетау және Омбы уездерінің біраз аймағын
қамтиды. Сондықтан өлке топонимикасы туралы сөз болғанда, жер
аумағын қазіргі облыс кеңірек қамтуға тура келетінін ескертеміз.
«Уақытша Ереженің 6-бабында «Ақмола облысы – бұрынғы Сібір
қазақтары облысының Көкшетау, Атбасар, Ақмола округтерінен және
Сүлейменов Т.С. Подготовка реформы 1867-1868 гг. в Казахстане//Известия Казфилиала АНССР. Серия:
история, 1946, №2.
8
Материалы по истории политического строя Казахстана. 1-том, Алма-Ата, 1960, С.282-316.
7
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Сібір казактары әскери округінің 1, 2, 3, 4, 5 полктерінен, Омбы және
Петропавл қалаларынан құрылатыны» көзделді9. «Ақмола облысының
орталығы – Ақмола қаласы. Бірақ онда облыстық басқару жүйесі
қалыптасқанша, уақытша Омбы қаласы орталық болады»10,- деп ше
шілді. Кейінгі тарих көрсеткендей, Ақмола облысының орталығы қазақ
жеріне көшірілмей, атауы ғана сақталып, 1917 ақпан төңкерісіне дейін
Омбы қаласында қалып қойғанын білеміз.
Ал, 1917 жылы большевиктер билікті басып алғаннан соң, қазіргі
Солтүстік Қазақстан облысының аумағы орталығы Петропавл қаласымен
қоса Ресейдің Омбы облысының құрамына заңсыз және құпия түрде
тез беріліп кетті. (Аласапыран жағдайда бұл өзгерісті ешкім байқай
алмай да қалды. Қазақтардың өз жерін жоқтауға мұршасы болмады, ал басқа жерлестеріміз мұны құп көргендей. Қазіргі тарихшылар жер шегарасының осындай өзгеріске түскеніне. Оның себебі
мен салдарына назар аудара қойған жоқ. Бұл қиянатты шешім тек
1920 жылы ғана Қазақ автономиялы Республикасы құрылғаннан
кейін, Алаш көсемдері Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы,
Әлімхан Ермеков сияқты азаматтардың күшімен ғана түзетілді.
Жастардың құлағына алтын сырға: 1920 жылы 27 жастағы математик, Том университетінің түлегі Әлімхан Ермеков Кремльдің
төрінде Ресей үкіметінің төрағасы В.Ленинмен екі сағат салғыласып
отырып, осы жерлерімізді қайтарып алған болатын. Сол Ермековтерге Қызылжардан бір көше бұйырмай отыр.-З.Т.).
1868 жылы «Уақытша Ереженің» 15-бабына сәйкес, Ақмола облы
сы төрт уезге бөлінді. Олар: Омбы, Петропавл, Көкшетау және Ақмола
уездері еді. Облысты басқаруға, яғни әскери губернатор қызметіне ге
нерал-майор А.Окольничий тағайындалды. Ол сонымен қатар, Сібір ка
зак әскерінің атаманы болып есептелді11. Ал, уездерді басқару дворян
тектілер мен казак офицерлеріне тапсырылды. Яғни, 1868 жылғы ре
форма қазақ даласына әскери билік әкелді.
1868 жылы 20 қараша күні облыс аймағында Ақмола, Омбы, Петро
павл, Көкшетау уездерін басқару туралы бұйрық шықты. Келесі 1869
жылы 30 қазанда орталығы Атбасар станицасы болып Сарысу уезі
ашылды. Ол көп ұзамай Атбасар уезі деп атала бастады.
Енді уездердің ішкі құрылымын аз-кем таныстыра кетейік.
Ақмола уезі: «Айтқожа-Қарпық, Қареке-Алтай, Тінәлі-Қарпық, Те
ҚРОМА. 25-қор, 1-тізбе, 1817, 2-бет.
Сонда.
11
ҚРОМА. 25-қор, 1-тізбе, 1817, 4-бет.
9
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меш, Құлан-Қыпшақ, Ақсары-Құрсары Керей, Құрман-Құрсары Керей,
Қанжығалы-Жетіру, Қанжығалы-Жапар, Қанжығалы-Тентек болыста
рын қамтыды. Халқының 93,28 проценті қазақтар деген мәілімет
бар. Негізінен арғынның қуандық руынан тарайтын алтай, қарпық,
беріш, ағыс, қалқаман және темеш тармақтары, оларға қоса арғынның
қарауыл (уездің солтүстік батыс бөлігі) және қанжығалы рулары
(солтүстік-шығысында), батыс жақтан біраз қыпшақтар, солтүстікте
керей тайпасының ақсары, құрсары рулары қосылды»12 .
Атбасар уезі: Сайдалы Алтай, Енем Түнғатар, Мойын Алтай, Ақсай
Алтай, Әлеке Байдалы Алтай, Төмен және Алшын болыстары. Мұндағы
қазақтардың үлес саны 1870 жылғы дерек бойынша 98,8 процент13. Ат
басар уезінде негізінен арғындар мен наймандар мекен етті.
Петропавл уезі солтүстігінде Тобыл губерниясымен, шығысында
Омбы уезімен, батысында Торғай облысымен шектесіп, 60953 шар
шы шақырым жерді қамтыды. Жергілікті қазақтар 45250 шаршы
шақырым, яғни облыс жерінің 74 процентін иеленді14.
1870 жылғы мәлімет бойынша уездегі қазақ саны 89887 адам, яғни
барлық тұрғындардың 58,8 проценті15 .
Уездің аумағындағы әкімшілік бөліс көрінісі:
Аңдағұл-Рысай, Қойлы-Атығай, Байдалы-Уақ, Самай-Керей, Матақай
Сыбан-Керей, Байдалы-Уақ-Ақтам-Қанжығалы, Еменәлі-Керей, Баба
сан, Бабалы-Атығай болыстарымен бұрынғы Көкшетау округінің
Бағыш болысының 350 шаңырағы16 .
Басқа уездерге қарағанда мұнда қазақ халқының үлес салмағы аз
екенін өлкедегі отарлаудың қарқынына байланысты тарихи жағдай
лардың ықпалы өктем болғанымен дәлелдейміз. Петропавл уезінде
арғынның атығай және қарауыл, қанжығалы рулары, керейдің сы
бан, көшебе, балта рулары, уақтың шоға және ергенекті рулары мен
қыпшақтардың торайғыр, бұлтың рулары мекендеді17.
Көкшетау уезінің аумағы 63.688 шаршы шақырым болса, мұның
Востров М.С., Муканов М.С. Родоплеменной состав расселения казахов (конец ХІХ – начало ХХ в). АлмаАта, 1968, С.187.
13
Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма. М,
1986, С.142.
14
Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 18. Киргизский край. СПб. 1903, С.358, 367.
15
Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма. М,
1986, С.142.
16
Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұрағаты - ҚРОММ, 345-қор, 1-тізбе, 967-іс,
57-58-беттер.
17
Востров М.С., Муканов М.С. Родоплеменной состав расселения казахов (конец ХІХ – начало ХХ в). Алма-Ата,
1968, С.196-198-200.
12
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53.372 шаршы шақырымы (84 процент), ал қалған 10.296 шаршы
шақырымы казактардың иелігінде деп есептелді.
Бұл уездің әкімшілік түзілімі: Шоқтыбай-Есенбай, Көшқұл-Бәйімбет,
Қылды-Ноғай, Қараша-Жайылбай, Атығай-Бағыш, Есенбақты-Керей,
Майлы-Балта және Қарауыл-Мөнтік болыстарынан құралды18.
Көкшетау уезінде негізінен арғынның атығай, қарауыл, керейдің
ақсары руларынан тараған ұрпақтар мекендеді19.
Омбы уезінің жері басқалармен салыстырғанда шағын болды, яғни
41049 шаршы шақырым. Мұның 77 проценті қазақтардың үлесінде
екені көрсетілген20.
Омбы уезінде бұрынғы Көкшетау округінің: Бағы-Бағыш, АтқыМөнтік, Сарықарауыл болыстарынан, Ақмола облысының: ТөлекеҚұрсары Керей, Малай-Бақтыбай-Құрсары Керей, Құлатай-Қыпшақ,
Қанжығалы болысының 65 шаңырағы және Баянауыл округіндегі қан
жығалының 40 түтіні қосылды.
Омбы уезінің негізгі халқы Орта Жүздің арғын, қыпшақ және керей
тайпаларының қазақтары еді. Мұнда жалпы тұрғындардың ішінде қазақ
тардың үлес салмағы 1870 жылғы есеп бойынша 43, 45 процент болды21.
Оқырмандарға түсінікті болу үшін қазақтардың қауқары кеміп,
ата қонысынан ығысып, өңшең шөлейт қырға қоныстана бастағаны,
әсіресе, дәл осы кез екендігін атап кеткіміз келеді. Жоғарыдағы дерек
терде «қазақтарға тиесілі» деп тіркелген жерлер аумағы жағынан өте
көп көрінгенімен, адамдардың тіршілік етуіне қолайсыз, құнарсыз жер
лер болатын. Оның бір ғана айғағын Ертіс, Есіл, Нұра, Тобыл өзендерінің
екі жағалауындағы топырағы құнарлы, сулы-нулы аймақтардағы жерқоныс атауларының арасында қазақшасының осы уақытқа дейін си
рек екендігінен-ақ білуге болады. Мұндай шұрайлы жерлерді басып
алған «қоныстанушылар» кейін дауға қалмас үшін сол жерлерді өз
қалауынша тезірек орысшалап жіберген.
Керісінше, егін шықпайтын, тастақ, суы сораң немесе ащы, қырға
қарай қазақша атаулар көбейе береді. Бұл жағдай әлі де сол күйінде,
өзгерместен сақталып отыр. Себебі, бұл жерлерді «өзге ұлт өкілдері»
мекендеп келген.
Көп ұлтты империяға айналған Ресей ХҮІІІ ғасырдың аяғында, Абы
лай хан дүниеден өтісімен-ақ, қазақ қоғамын, қазақ елін мемлекеттік
Омбы облыстық мемлекеттік мұрағаты - ООММ. 3-қор, 6-тізбе, 8172-іс, 228-229-беттер.
Муканов М. Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. А, 1974, С.173-174.
20
Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 18. Киргизский край. СПб. 1903, С.381.
21
Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма.
М, 1986, С.142.
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тұтастығынан айыру, сол арқылы қазақ жеріне баса-көктеп ену сая
сатын жүйелі және мақсатты түрде жүргізді. Уақыты келді-ау дегенде
1822 және 1868 жылғы реформалар нәтижесінде Ресей өкіметі қазақ
даласында әскери-феодалдық басқару жүйесін орнатты.
Соның салдарынан өзін-өзі қорғау қабілетінен айырылған қазақ
қоғамы Ресей империясының экспансиялық саясатына жалпыұлттық
деңгейде қарсылық көрсете алмады. Оның мәнісін Абай атамыз ай
тып кеткендей, «Бас-басына би болған өңшең қиқым...», «Арқаға ұлық
қаққанға мәз болған парақор болыстар...» билікке келген болатын.
Сөйтіп, қазақ халқы ғасырлар бойы қан төгіп, қорғап келген жерінің
ең құнарлы, шаруашылыққа қолайлы бөлігінен айырылды. Патша
әкімшілігі тәуір жерлерді «артық жер», «көшпелі және отырықшы нор
ма», «жерге орналастыру» сияқты әдістерді қолданып, тартып алды22.
Әлбетте, бұл кездейсоқтық емес еді. Ресей патшалығының біртіндеп,
мемлекеттік деңгейде жүргізген отарлық саясатының нәтижесі осын
дай. Тіпті, бертін келе, ХХ ғасырдың басында да Қазақстанның барлық
аймақтарындағы құнарлы жерлерді түгелге дерлік қазақтардан тар
тып алғаннан кейін де, бұл мәселеге шектеу жасалмады. Мұның бәрі
жер-су атауларының өзгеріп, ежелгі иелеріне жат болуына әкеп соқты.
1907 жылы Петербургте қазақтардың наразылық арыздары қарал
ғанда, Ресей егіншілік департаментінің директоры Крюков өз баянда
масында мына сөздерді айтқаны тарихтан белгілі: «Америкалықтар
үндістерді туған жерінен шөл және шөлейт жерлерге қуып, қандай сая
сат жүргізсе, бізде қазақтарға сондай саясат ұстануымыз керек»23.
Қазақстанның солтүстік аймағының географиялық жағдайы мен
мекендеген халықтың ұлттық құрамына байланысты бұл өңірде жерсу аттарының орынсыз өзгеріске түсуінің тарихы мүлде әріден баста
латынын айттық. Ресей отаршылығымен бетпе-бет келген өңірдегі
қазақтардың тілі мен діліне, ұлттық салт-санасына нұқсан келтіре
отырып, жергілікті халықты маргиналдық санадағы тобырға айнал
дыру екі жарым ғасыр бойы империялық саясат негізінде жүйелі түрде
жүргізілді. Соның зардаптарын әлі тартып отырмыз. Қазірдің өзінде
«құжатта теріс жазылған аты-жөніңді өзгертіп алсаңшы» десең шам
данып қалатын, тіпті өзіңді жәбірлеп, қарсы сөйлейтіндер, олардың
ұрпақтары намысқа тиеді.
Қоныс аударушылар қазақ жеріне аяқ басысымен, сол жерге өз ті
Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. А., 1995, 65-75-беттер.
Ваганов А. Земельная политика царского правительства в Казахстане (1907-1914)// Исторические за
писки, М., 1950, №31, С.66.
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лінде ат қоятын. Сөйтіп, ежелгі Ащыкөл, Тұщыкөлдер – Горькое, Прес
ное болып шыға келді.
Мысалы, қазіргі Мамлют ауданының орталығы Мамлютка қала
сының атауы жөнінде мынадай мағлұматтар анықтадық.
Ресей империясының 1822 жылғы «Сібір қазақтары жөніндегі»
Жарғы (Сперанский жарғысы) бойынша Қазақстан-ның солтүстік өңі
ріндегі әкімшілік өзгерістердің заңды жалғасы ретінде 1824 жылы
29-сәуірде Көкшетау сыртқы округі құрылғанын айттық. Округ немесе
дуан құрамына кіретін қазақтар алдымен «Ақ патшаға» адалдық ан
тын беруге тиіс болды. Ол үшін орыс әкімшілігінің өкілдері Көкшетауға
өздерімен бірге бірнеше татар молласын ала келген. Олардың ішінде
бұл өңірмен Абылай заманынан бұрыннан қарым-қатынасы бар, мал
саудасымен айналысатын Усман Мәулітов деген молла да болған. Ол
Жылғара Байтоқиннің «тамыры», яғни жақсы араласқан досы екен.
Көкшетау дуанының аға сұлтаны Ғұбайдолла Уәлиханұлы Усман
молланы бала оқытуға шақырып, қоныс беруге уағдаласады. Сол Усман
Мәулітов 1830 жылғы наурызда Рысай-атығай болысының аумағына
көшіп келеді. Оған Есіл өзенінің жағасында, Новоникольск редутынан
қырық шақырым жердегі «Тасыбек тоғайы» деген жерден үй салуға,
Қарағаш деген жерден (Кіндікті, Талдыкөл, Жалтыркөл маңайы) пішен
дайындауға жер кесіліп беріледі24.
Алғашқы 4 жылда Мәулітовтер үш үй салып алады. Ірі қара өсіріп,
кәсіппен айналыса бастайды. Усман мектебінде қазақтың елу баласы
дәріс алады. Бұл елді мекеннің салынуына байланысты архив құжат
тарында ел ағасы Шана (немесе Шона), оның інілері Сүйік және Мәтен
Онышевтар, Кәмәл Жұматай, Табылды Тасыбеков деген адамдардың
есімдері аталады. (Қазір де ұрпақтары болуға тиіс). Тасыбек тоғайынан
алты шақырым жерде Шаңырақ қарасу деген көл аты кездеседі.
Жылдар өтіп, бұл елді мекеннің аты Мәуліт, орысшасы Мамлютка бо
лып өзгеріп кеткен. Осы атауды тарихи қалпына келтіріп, қазақша жазуға
зиялы деген қазақтардың өзі қарсы. Тіпті, басқа антротопонимдерді де
есім түбірін ғана сақтап жазудың орнына Сергеевка, Иваново, Соляное
деп, қазақта жоқ «родтарды» тірілтіп қолданып келе жатқанымыз ұят.
Жер-су атын өзгерту – жай әуесқойлық емес, сол маңайда бұрын
ешқандай халық мекендемеген, демек, иесіз жерге қазық қағуға бола
ды деген жымысқы саясатпен әдейі жасалған шара екені мәлім. Және
мұндай ат қою немесе байырғы қазақы атауларды өзгерту ешқашан
тоқтамастан, бірте-бірте жүргізіліп келді. Бұған, сонымен қатар,
Солтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік мұрағаты - СҚОММ. 158-қор, 1-тізбе, 69-іс, 9-бет.
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қазақы атаулардың өзінің транскрипциясын өзгертіп, адам таныма
стай қалыпқа түсіргендікті де қосу керек (Мысалы: Шабақты – Чеба
шье, Тереңкөл – Торангул, Тоқыш – Токушино, Асан – Асаново т.с.с).
М. Сперанскийдің жобасы қазақтың кең даласын бір ғана Ресейдің
бодандығына түбегейлі көшіру жоспары болатын. Орта Жүздің ханы
Уәли Абылайұлының қазасын сәтті келген жағдай деп есептеп, Ресей
империясы Қазақстандағы хандық билікті мүлде жойып жіберді.
Омбы деп аталатын жаңа облыс құрылғанда, «Сібір қазақтарының Жар
ғысы» деген құжат өмірге келді. Отарлау саясатының білгір мамандарының
бірі Корф бұл жоспар жөнінде кезінде былай деп жазған болатын:
«Қазақ даласын осы бір ғана құжат арқылы бейбіт жолмен басып
алудың маңызы өз кезінде қалай бағаланса да, тарихи тұрғыда бұл өзі
аса зор маңызды факт болатын»25.
Ал, Сперанский Капцевичке жазған құпия хатында өз жоспарының
ішкі сырын былайша ашқан:
«Қазақ даласына қарай басқан әрбір қадамымыз батылдық болып
көрінетіні рас. Бірақ, Жарғыда бұл қадамдар – мақсат, түпкі бағыт, беталы
сымызды түзеп алу тұрғысында көрсетілген. Бәлкім, бұл мақсатқа жар
ты ғасыр өткеннен кейін жетерміз. Әзірше сенімсіздеу, баяу жылжып
келе жатсақ та, айқын жоспарымыз бар, бағытымыз дұрыс. Жергілікті
жағдайлардың аңысын аңдып, қолайлы сәтті қалт жіберіп алмасақ болғаны.
Осылайша, Қыр өлкесіне қарай жылжып, азаматтық өзгерістерді
(«жер-су атауын өзгертуді» деген сөз.-З.Т.) қазақ арасына бірте-бірте
енгізіп отыру – Глазенап марқұмның үшінші шекара шебін тарту
жөніндегі ұсынысына қарағанда, ең қолайлы әдіс»26.
Қазақ жерлеріне қарай жылжудың екінші кезеңі Қыр өлкесінің ге
нерал-губернаторы Х.Гасфорттың кезінде, 1854 жылы Омбы облысы
таратылып, Ақмола және Семей облыстарының құрылуы еді. Сөйтіп,
Қазақстанның ұлан-байтақ солтүстік, шығыс және орталық аймақтары
немесе Орта Жүздің жері Ресей империясының қарауына сұраусыз,
жоқтаусыз өтіп жатты.
«Русский инвалид» газетінің 1857 жылғы 12-қарашадағы санында
«Омбыдан хат» деген тақырыппен жазған автор, қуанышын жасыра ал
май былай деп жазыпты:
«Жаңадан екі облыс құрылуына байланысты «қазақ жерлері», «Орта
Жүз бен Ресей шекарасы» деген түсініктер мүлде жойылды. Ешбір
шығынсыз, әуре-сарсаңсыз, қауырсын қаламның ұшымен бір-ақ сы
Граф Сперанскийдің өмірі. СПб., 1861, Т.ІІ., 142-бет.
Сонда, 247-бет.

25
26

62

TOPONIMIKA

зып, осынау үлкен елдің аумағын империя шегіне енгізіліп, үзілдікесілді қосып алдық»27.
Ал, социалистік идеяны ту еткен кеңес үкіметі тоталитарлық зор
лау, қинау, жазықсыз жазалауды өмірге ендіру арқылы бір қалыпқа
түсірілген «үйретінді» менталитетті қалыптастырудың нәтижесінде
жаңа атаулар саясатынодан әрі жалғастырды. Осы арқылы халықтың
тарихи жадының бір саласы ретінде қалыптасқан тұрақты тарихи
ұлттық ұғымына айналған елді мекен, жер атауларын зорлықпен
өзгертіп, одан қол үздірді28.
Кеңестік дәуірде колхоздастыру, тың игеру науқандарына байланы
сты өңірдің байырғы елді мекендерінің атаулары аяусыз өзгертілгенін
айтып жеткізу мүмкін емес. Оған қоса қызыл империяның саясатына
сай, идеология мүддесіне орай ешқандай мәні жоқ, даңғаза қазақша ата
улар енгізілді. «Жаңа тұрмыс», «Алғабас», «Жаңа талап», «Жаңалық»,
«Орталық», «Бірлік», «Мәдениет» т.б. атаулар бұрынғы тарихи топони
миканы ел санасынан өшірді, басқасы жаппай орысша болып кетті.
Сонымен бірге коммунистік партия мен үкіметтің басшыларының
аттары мәңгі есте қалдыруға лайық деп танылғанын білеміз. Кейінде
олардың көбі «халық жауы» болып кетті ме, тіпті ақылға сыймайтын
жағдайлар болды ғой. Бір ғана мысал, Петропавлдан 40 шақырым жерде
Смирнов елді мекенінің бұрынғы аты «Дәрмен», яғни станцияның аты
да солай аталмақ екен. 1921-22 жылдары Қазақстаннан тартып алынған
астық пен етті Ресейдің орталық аймақтарына жедел жеткізу үшін
Көкшетауға теміржол тарту жұмысын азық-түлік халық комиссарының
орынбасары Смирнов деген, әлде осы аттас Сибревком төрағасы
басқарыпты-мыс.. «Дәрмен» атын өзгертіп, Смирновтың атын беруді
«еңбекшілер жалынып сұраған соң» оның аты қойылыпты... Осы бір
ғана селкемдіктің орнына келтіруге шамамыз келмей отыр. Ал, әлдебір
Смирновтың әруағын жоқтаған ешкім жоқ. «Бүлікшіл Пугачев», Болотни
ков, баскесер Шапай... әлі де әр қазақтың аузында құрметпен аталып жүр.
Сөзімізді «...Мәдениетті халықтың санасында бұл атаулар ғасырлар
қойнауындағы қазына ретінде бағаланады» - деп бастаған едік.
Сондықтан Тәуелсіздіктің отыз жылына таяп қалғанда өз жерімізге
ие болайық, сол жерлердің атауын кім көрінгеннің тәлкегіне салып
қоюымыз мәдениетсіздік болар деп аяқтайын.
Бүрбаев Т. Ұлт менталитеті. Астана, 2001, 26-бет.
Мырзахметұлы М. Қазақ топонимдері мен антропонимдері.// Ономастика: бүгіні мен болашағы. Астана,
2002, 20-бет.
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АБАТ ПАНГЕРЕЕВ
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университетінің
профессоры, ф.ғ.д.
ТОПОНИМДЕР ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ТАНЫМ
Табиғаттың беймәлім сырларына үңілу, оларды білмекке құштарлық
қандай да болмасын халықтың тарихи санасына тән нәрсе екендігі
белгілі. Халықтың тарихи санасы мен фольклор туындыларын бірбірінен бөліп алуға келмейді, бұл екеуі сан ғасырлар бойы бірге жасасып,
бірігіп кеткен ұғымдар. Жалпы фольклорлық процестің ерекшеліктерін
халық тұрмысының, әдет – салттарының, дәстүрлерінің тереңіне бой
ламай анықтап алу тіпті мүмкін емес. Халықтың сөз, ән, күй өнері
сол халықтың өзімен бірге туып, бірге өскен, халық тағдырын сол
халықтың өзімен бірге арқалап көтеріскен, халықтың тарихи өмірінде
болып өткен үлкенді-кішілі оқиғалар фольклорлық шығармаларда
іздерін қалдырып отырған. Сондықтан батырлық және лиро-эпикалық
жырларды, шежірелерді, аңыздар мен аңыз-әңгімелерді халық тарихы
нан бөліп алып қарастыру және мүмкін емес.
Осы айтылып отырған ұлан-ғайыр фольклорлық шығармаларда ізін
қалдырып отырған халық танымының бір парасы – топонимдер десек,
ол да сол халықтың шығармашылық өнері аясында туып, халықпен
бірге жасасып келе жатқан мәдени-рухани құндылықтары қатарынан
орын алады. Мәдени, рухани құндылық дегенде біз әдетте ұлттың
асыл қасиеттерін білдіретін абстракциялық ұғымдарды еске алаты
нымыз анық. Ал енді дала төсінде халықтың шежіресіндей жазылып,
орнығып қалған жер-су атаулары дерексіздіктен гөрі, деректілігімен
ерекшеленеді. Сайын даланың өзінің аталу ерекшелігіне байланыс
ты талай сырды бойына бүккен, шешуін тауып сөйлеткен кісіге та
рихтың куә көзіндей әңгіме шертетін жер-су, елді мекендер мен мұн
далап тұнып тұр. Егеменді ел болып еңсеміз көтерілген, әсіресе,
қазіргі кезде бұл ұлттық құндылықтарымызды танып білуге деген оң
көзқарас қалыптасты, мәдени өреміз биіктеді. Кейінгі ұрпақтың жер64
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су атауларын білуге ықылас танытуы сол ұлттық мәдени құндылықты
түгендеуге деген ұмтылыс деп білу керек.
Бір кездері ата-бабасының аяғы тиген, ен жайлап, еркін көшкен
жерлерінің атауы қызықтырған ел баласының қай-қайсысы да ол
атау, есімдердің қайдан шыққандығын, оның өзегінде нендей оқиға
жатқандығын, өлке шежіресіне айналған атау қойнауында қандай сыр
бүгулі тұрғанын сұрастырып білуді атадан қалған салтқа, өзіндік бір
дәстүрге айналдырған. Бір сөзбен айтқанда туған жердегі елді мекен,
жер атауларына халық қашан да ерекше перзенттік сезіммен қараған.
Жалпы қай уақытта, қай қоғамда болмасын жер-су атауларының
алар орны бөлек. Халқымыздың дәстүрінде берік сақталған нәрсенің
бірі жолаушылап келе жатырған адаммен амандасып жөн сұрасу бол
са, сол жөн сұрасу барысында қойылар сұрақтар қай жақтан (жерден)
келесің, жеріңнің, суыңның аты не, ол не себепті олай аталған болып
келеді. Алыстан келе жатқан жолаушыға немесе әлдебір себептермен
ел аралап жүрген жүргіншіге, не жоқ іздеп жүрген жоқшыға, болмаса
әйтеуір көлденең көк аттының бәріне қойылар сауал осы. Бұл оларды
тергейін, тексерейін деген ниеттен емес, кеңістікті, дүниені, басқа да
елдерді танып, білейін деген ойдан туындап қанға сіңген әдет, жақсы
әдет. Өйткені адам баласы дүниенің төрт бұрышының түрін түстеп,
атын атап танып білуге ежелден бері құмар. Жер мен жерді, ел мен елді
ажырату үшін де топонимдердің маңыздылығы, қажеттілігі осында.
Белгілі бір жер аумағына, территорияға иелік ететін, сол жерді мекен
деп тұратын халық өз меншігін топонимдік атаулар арқылы белгілеп
алмай ма? Яғни топонимдік атаулар өмірдің экономикалық дамуына,
меншіктілік формасының қалыптасуына да қатысты. Жалпы жер-су
атауларының әрбір объектіге (тауға, суға, орман-тоғайға т.б) жекелене
атала бастауы да адамзаттың осы табиғатты игеруі нәтижесінде пай
да болған меншіктілікке тікелей байланысты деп айтуға болады. Осы
жөнінде В.А.Никонов: «Чем полней человечество овладевает природой,
тем огромней количество названий и важней их роль» [1,11-б.], – деп
жазған екен. Бұл дұрыс айтылған пікір. Себебі адам табиғатты игер
ген сайын, оның құбылыстарын түсінген сайын оның бәрін өз танымы
тұрғысынан бағалап, ат қойып, өз алдына бөлек жаңа дүниелерді аша
түсетіндігі белгілі жайт.
Табиғаттағы құбылыстардың бәрінде де белгілі бір себептілік бола
ды. Адамның психологиясы сол себептіліктерді білуге, құпия сырла
рын ашуға құштар келеді.
Адамның табиғатқа деген қоғамдық санасы дами келе алдымен
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жер-су атауларын өз сипат белгісіне қарай атауды, ал кейіннен ғылым
пайда болып дамыған кезде топонимика деген жер-су атауларының
жиынтық бейнесін білдіретіндей атау алды десе де болғандай. Қазіргі
аса дамыған қоғамдық қатынастар елдің ішінде болсын, ел мен елдің
арасында болсын өндіріске, мәдениетке, өнерге, жалпы қай салада бол
масын орнатылған іскерлік қарым-қатынастар, не болмаса қарапайым
сапарлардың өзі бетке алған мекеннің атын білмей іске аспайтындығын
түсіндіріп жатудың өзі артық.
Сонымен, жер бетінен атауы жоқ белгі-бедер таба алмайтынымыз
ақиқат. Өйткені адамзат қоғамының ілгері дамуы үшін географиялық
атаулардың мәні айрықша болған, бола да бермек. Бір мемлекет
ішіндегі, тұтас халықтар арасындағы саяси-әлеуметтік өмір ырғағын
былай қойғанда, ең елеусіз деген хабардың өзін белгілі бір мекен
жайын айтып алмаса түсіну мүмкін болмас еді. Демек, топоним атау
лы тарихи, географиялық және лингвистикалық мәннен хабар беріп
тұрады деген сөз. Мұның өзі белгілі бір өңірдің топониміне қарап сол
өңірді мекен еткен ұрпақтың тарихы туралы, тіршілік көзі жайында,
ой-өресі хақында, тіптен сезім сұлулығына дейін тамаша хабардар бо
лып, белгілі бір қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Ең бір елеусіз
деген географиялық атаудың астарында тұтас романға бергісіз шы
тырман тарих тұнып жатуы кәдік [2,72 б.].
Қалай болғанда да топонимдік атаулар халық өмірінен, қоғам өмі
рінен тыс болмақ емес. Бұл баяндап отырған тезистеріміздің бәрі топо
нимияның қоғамдық маңызы туралы. Біз топонимдік фольклордың
қоғамдық қызметін айтқанда оның халық өмірімен байланыстылығын
алдымен сөз етіп отырған себебіміз фольклордың өзі халық өмірінің ай
насы іспетті болғандығынан, олардың бір-бірне астасып, тұтасып жатқан
ерекшеліктерінен деп білген жөн. Сондықтан топонимдік фольклордың
қоғамдық мәні мен маңызына тоқталғанда жер-су атауларының халықтың
тарихи санасымен бірге туып, бірге жасасып келе жатқан ерекшелігін,
фольклор атты халық шығармашылық өнерімен еншілес болып, тіпті біте
қайнасып бірігіп кетуін заңды құбылыс деп білеміз. Осы бірлік, тұтастықты
жіті байқаған ғалымдардың бірі М.Базарбаев былай дейді: «Жер және
тіл», анығырақ айтсақ, табиғат, мекен, оған байланысты сөйлеу тілі.
Асылында, ешбір әдебиет алғашында осы байланыссыз, осы ықпалсыз
өсіп, дамымаған болар. Бұл байланыстық, әрине кейін де үзілмейді, қазір де
бар» [3,67 б.]. Ғалымның талдауға алып отырған «Жері» – топонимика да,
«тілі» – фольклор сюжеті деп білсе де болады. Бұл екеуінің байланысын
фольклор жанрларының қай-қайсысын алып қарасақ та айқын танимыз.
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Мұндай байланыс – бірліктің өміршең болатындығы олардың қоғамдық
қызметінің бір екендігінде деп білу керек.
Енді осы екі ұғымды тарқатып көрейік. Халық «жер» деген сөзді
«жер-су» түрінде де айтып қолданады. Оны ғалым М.Базарбаев та
дұрыс көрсеткен.
Бұндай сөз қолданысы, ауызекі сөйлеу тілінде қазір қолданыста
болмағанымен бағзы замандарда ең қастерлі ұғымның бірі ретінде
қолданыста болып, қазіргі отан ұғымында түсіндірілгені айқын. Оның
дәлелі негізінде Монғолия жері, Орхон өзенінің бойында табылған
Күлтегін мен Білге қағанға арнап орнатылған ескерткіш тастарда
бәдізделген, бүгінде халқымыздың төл мәдениетінің белгісі, ерлік істе
рінің жаңғырығы, ел үшін, жер үшін күресінің символы, елдікті сақтаудың
айрықша белгісі, үлгісі болып отырған жазба деректері болмақ.
Тасқа қашалып жазылған бұл мызығымас мұраны зерттеушілер
екі түрлі бағытта қарастырып, бірі түркі қағанатының тарихи де
ректер жиынтығы десе, екіншілері тарихи ерлік поэма түрінде ұғуды
ұсынады. Бұл жөнінде ғалым М.Жолдасбеков: Орхон жазуларының
жанрлық табиғаты туралы тюркологияда қазір қарама-қайшы екі
түрлі көзқарас қалыптасып келеді. Оның бірі А.Щербактың, екіншісі
И.Стеблеваның есімімен тікелей байланысты дей келе «Орхон жырла
ры тек қана өлеңге құрылмаған, арасында қара сөз араласып келіп оты
ратын өзіміздің «Алпамыс», «Қобыланды» тәрізді эпикалық жырларды
еске салады», – деп түйінді ой айтады. Бұдан әрі ғалым Орхон жазула
ры жөнінде Ә.Марғұлан айтқан «VI-VIII ғасырлардағы халық фолькло
рында эпостық поэзияның Орхон ескерткіштерінде жазылып қалған
ең ертедегі ақындық тәсілдері мен дәстүрлері белгілене бастаған»
деген пікірді, М.Әуезов айтқан «Бұл күнге дейін оларды (Орхон жазу
лары) тіл тарихының ескерткіші ретінде зерттеп жүр. Соған қоса ол
фольклордың мейлінше көне үлгілерінің де ескерткіші емес пе? Сол
жазуларда эпостық аңыздардың шағын да ықшам фабулалық желілері
бар ғой» деген пікірін келтіре отырып, Орхон ескерткіштерінің жанры
жөніндегі мәселені күн тәртібіне алғаш қойған, оның әдеби сипатын
ашып көрсеткен осы екі тұлға екендігін баса атап көрсетеді [4, 71-72 б.].
Әрине, уақыт өте келе кезінде өз заманының шындығы болып
мәңгі тасқа қашалған бұл сөздерді тарихи шежіре деп те, эпос стилінде
жазылған әдеби мұра деп те қабылдауға болар. Мәселені бұдан да терең
барып қарастыруға да еркіндік бар. Ең үлкен мәселе – бабаларымыздың
асқан көрегендікпен тасқа қашап бәдізшілерге жаздырып кеткен бұл
теңдессіз мәдени мұрасының атқарған және атқара бермек қоғамдық
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қызметіне байланысты. Осы қызметіне байланысты әр ғылым саласы
бұл жазу мәтіндерін өз зерттеулеріне пайдаланып, өзіндік пайымдау
лар жасауларына құқылы сияқты. Біз де өз тақырыбымызға орай бұл
жазуларды негізгі жетекші мотиві ел мен жер қорғау болғандықтан
топонимдік желідегі әдеби ескерткіш – поэтикалық туынды деп атау
ды жөн деп білеміз. Себебі тастағы мәтінде (Күлтегін жазбаларында)
түркі жұртының елін сақтау, жерін қорғау үшін жүргізген соғыстар,
жауынгерлік әдістер мен тактикалар, елдікті орнату жөніндегі басқа да
әрекеттер нақтылы жер-су аттарын қолдану арқылы айқындалып оты
рады. Күлтегін жазуында (кіші және үлкен жазу) тасқа қашалған жер-су
атының саны – 23, оның ішінде Өтукен, Көгмен, Темір қақпа сияқты атау
лар бірнеше рет қолданысқа түсіп, жалпы мәтін бойында топонимдік
атаулар 32 рет айтылады. Жортуыл, жорықтардың қайда өткендігіне
куәлік беретін бұл жер-су атаулары сан ғасырды артқа тастап бүгінге
жетіп отырған ескерткіш мәтінінің негізгі идеясын ашуға сеп болғандай.
Негізгі идея, басты мақсат не еді? Қаһарман бабалардың «Күндіз отыр
мауы, түнде жатпауы, Бастыны еңкейтуі, тізеліні бүктіруі» не үшін қажет
еді деген сұрақтардың жауабы біреу. Ол – түркі халқының қасиетті жерсуын (отанын) сақтау үшін. Өйткені мәтіндегі басты лейтмотив осы. Жерсуды қасиетті санап, оны ешкімнің табанына таптатқысы келмеген, одан
айрылу, өмірден қол үзумен, елдіктен, ұлттық болмыстан айрылумен бір
деп есептеген бабаларымыз оны қасық қаны қалғанша қорғағандығын
бұл мәселені зерттеушілердің қай–қайсысы да атап көрсеткен. Әсіресе,
осы ескерткіштерді зерттеушілердің бірі әдебиетші ғалым М.Жолдасбе
ков түркі халықтарының діни көзқарастары жөнінде айта келіп: «Ол уа
қытта (ислам діні тарамаған кез) халық құдайды, әулиені білмеген. Көкке
– Тәңірге, қара жерге, суға табынған. Не бір қысылшаң тар кезеңдерде
дағдарған, есеңгіреген түркі халқына дем беретін де осылар – түріктің
қасиетті жер-суы» [4,25 б.], – деп жазған болатын. Жер-суды отан ұғы
мында қолдану да осы тезистерден бастау алады деуге болады. Сайып
келгенде бұл ұғымның күні бүгінге дейін маңызды болып келетін қо
ғамдық қызметі де осында.
Әрине, жер-су туралы ұғым, түсініктер бір ғана Орхон ескерт
кіштерінен басталды деу асығыстау айтылған пікір болады. Оны осы
ретпен тасқа жазу үшін де арғыдан келе жатырған таным-түсінігі,
жортуыл-жорықтары жөнінде әңгімелеу, жазу дәстүрі болғандығына
дау жоқ. Өйткені мәтінді тасқа жазу үшін оның алдымен ауызша ай
тылып тараған өзіндік негізі болуы керек ғой. Халықтың танымтүсінігі дегенде оны қалай білеміз, қалай анықтаймыз деген ой
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көлденеңдейтіні белгілі. Расымен де оны қалай айқындаймыз деп
ойлап қарағанда нақтылы дәлел табуға болады. Байыптап қарасақ
күнделікті қолданып жүрген біздің тіліміз көптеген сұрақтың шешімін
табады екен. Яғни тарихты тарихтан емес, тілдің өзінен, өзінің ішінен
іздеген дұрыс. Мәселен, біздің тілімізде «күліңді көкке ұшырайын»
деген сөз бар. Өлтіру деген мағына беретін осы сөздің астарында ер
теде онимистік түсінікте болған халқымыздың танымы жатыр. Яғни
адамның рухын көкке үрлеп, көк тәңірісіне тапсыру деген ұғымды
береді. Индияда әлі күнге дейін өлген адамды өртеп, күлін (рухын) су
тәңірісіне беріп Ганга өзеніне шашатын дәстүр бар екені көпке мәлім.
Сонда осы айтылған «күліңді көкке ұшырайын» деген сөз ерте заман
да, исламнан бұрынғы кезеңдерде біздің жерімізде де өлген адамды
өртеу ғұрпы болғандығын білдіреді. Және бұл жобалап айтылған, ло
гика арқылы жеткізуге тырысқан сөз болғанымен бүгінгі таңда расын
да да дерегі бар сөз болып отыр.
Қытайдың Минзу университетінің профессоры, бітіктанушы (ес
керткіш танушы) ғылым Еркін Ауғалидің айтуынша олар Моңғолия
аумағындағы Күлтегін ескерткішіне зерттеу жүргізгенде, оны қазып
сүйекті көрмекші болады. Қазып қалғанда сүйек жоқ болып шығады.
Алайда табыттың иесі жоқ басында тұрған екі құмыраны байқайды.
Құмыраның ішінде шүберекке түюлі күл болып шығады. Өртеу ғұрпы
болғандығының нақты айғағы осы. Тарих тілдің ішінде деп осы себеп
тен айта аламыз.
Олай болса, адам баласы жер бетінде тіршілік ете бастаған уақыты
нан бастап кеңістікті игеру барысында қоршаған орта, табиғат, дүние
дегі заттар мен құбылыстар төңірегінде көп ойланып, олардың пайда
болу, аталу сырлары жөнінде көп толғанып келеді десек дұрыс болады.
Жер-суға ат қойып, айдар таққан уақыт адам табиғаттан өзін бөлек
теп, енді оған қожалық ете бастаған мерзім болса керек. Өйткені бол
мысты, қоршаған ортаны танып-білу санамен тікелей байланысты
екендігі белгілі.
Адам баласының табиғатында әуелі басқаны біліп алып, өзін кейін
нен танып білу қасиеті бар. Ежелгі дәуір адамдарының алдымен өзінен
басқа заттарға ат қоятыны, өзін сол басқаларға ұқсата атайтыны – өз
басын кіші дүние деп біліп, оны ана үлкен дүниеге ұқсатуынан болған.
Осы таным тілге де әсер еткен.
Біз топонимдік атауларды алғашында жалпылама су, тау түріндегі
географиялық атау ретінде аталды деп ұйғарып, ал олардың төбе,
жота, қырат, теңіз, өзен, көл т.б. жіктеле, түрлене бөлінуі адамның
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қоршаған ортаны толық танып меңгергендігінің, белгілі бір кеңістікті
игеріп, сол жерде тұрақты мекенденуі себепті өзіне меншікті сезініп
әрекет етуінен деп білеміз. Затқа, құбылысқа ат қою, табиғатты өзіндік
бедер-белгісімен ұқсата атау өмір тәжірибесінен туындайтыны, белгілі
бір себептерге, құбылыстарға байланысты болатындығы аян.
Бұдан қандай да болмасын жер-су атауы алдымен географиялық
термин ретінде дүниеге келетінін, яғни белгілі бір жердің, кеңістік
атауының бедерін, өзіне тән белгісін көрсететін базалық географиялық
термин мәнінде, мысалы, сай, өзен, жылға, тау, тас т.б. түрінде таныла
тындығын көреміз.
Ендігі кезекте адам баласы сан ғасырлар бойғы өмір тәжірибесі
негізінде өзінің сөздік қорына енген, ұғымына сіңген осы базалық
терминдерді енді олардың сапалық белгілеріне сай күрделендіре
отыра пайдаланып атаулар жасаған деп білеміз. Бұл терминдердің
күрделенуі, қордалана жиылуы өмірдің күрделенуімен тікелей байла
нысты. Яғни, адамзат баласы өз материалдық қажеттіліктеріне орай
жаңа жерлерді мекендеп, кеңістікті игеруіне, иемденуіне байланысты
және тарихи санасының табиғатты, дүниені тану барысында үнемі өсу
үстінде болуы себепті танылған объектіге үйлесімді, ұғымға сіңісті
болған атаулар қоры үздіксіз жасала берді деуге негіз бар.
Уақыт өткен сайын, кеңістікті игеру барысында адам аяғы тір
шілікке қолайлы жаңа жерлерге тиген сайын атаулар легі көбейіп
жаңа танымдық негіздер жасалатындығы белгілі. Бұл және тоқталып
қалатын да процесс емес, үздіксіз жүріп отыратын құбылыс. Оның
үстіне жер-су атаулары мызғымас тұрақтылығымен де ерекшеленеді.
В.А.Никонов жер бетінен жоғалып кеткен тілдердің белгісі ретінде
географиялық атаулардың ғана сақталып қалғандығын айта келіп:
«Разрушены города, распались государства, исчезли языки и сами на
роды, а названья выжили. Хрупкие слово оказалось прочней грани
та» [1,12 б.], – деп таңданыс білдіреді. Бұл топонимдік атаулардың
тұрақтылығын көрсететін фактор.
Уақыт өте келе жер бетінде табиғат қалпы өзгеруі мүмкін. Бір кез
дері болған айдын көл, арналы өзендер тартылып, орнын қоға ба
сып, не құрғап кетуі, немесе Аққулы, Шағалалы аталған көлдерде ол
құстардың қарасының да көрінбейтіні, сайдың бітеліп тегістеліп
кетуі, көкмайсалы жерді құм басып шөлге айналып кетуі сияқты
құбылыстар табиғат дүниесінде болып тұратындығы белгілі. Мұның
өзін былай қойғанда ғасырлардың мызғымас ескерткіші – тілдің өзінің
өзгеріске түсу, кейбір сөз қолданыстарының историзм, архаизм са
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натына қосылып, санада көмескі із қалдырып күңгірт тарта бастауы
мойындалған шындық.
Сонымен қандай бір елді мекен, жер атаулары болсын, ол алды
мен халық тарапынан қойылатын географиялық жер атаулары бол
са, екінші жағынан, ол халықтың тарихи жадының көрінісі ретінде
өз ішіне әуелі тілді, рухани ұғым-наным мен дүниетанымды, тіпті
әдет-ғұрыпты да қоса қамти отырып, кешенді түрде ақпарат берудің
қайнар көзіне айналады. Тарихта кез-келген халықтың жоғалып, не
жойылып кетуі мүмкін, бірақ сол халықтың авторлығымен қойылған
географиялық жер атаулары сол халықтың тарихынан тынбай хабар
беріп жататын халық жанының жанды индикаторы тәрізді құбылысқа
айналмақ дей келе ғалым М.Мырзахметов: «Мысалы, Солтүстік Кав
казда ғасырлар бойы өмір сүріп келген ұбық халқы 1817-1864 жылдар
ішінде отарланып, өздері туған жерінен қуылды. Шетке қашып, ана
тілінен де айырылып, рухани өмір сүруін тоқтатты. Бірақ ұбық халқы
жоғалғанымен, соның авторлығымен қойылған кейбір жер атаулары
өмір сүруде. Қазіргі Сочи (ру аты) қаласы – соның нақтылы айғағы»
[5,220 б.], – деп пікір білдіреді. Бұл топонимдік атаулардың жалпы жер
бетінде сақталуының мысалы.
Ал, оның фольклор сюжеттеріне арқау болуы, фольклорлық мәтін
дерде сақталуы ерекше құбылыс. Жер бетінде сақталған атаулар
жоғарыда көрсетілген мысалдағыдай соғыс, жаугершілік әрекетінен,
халықтар миграциясы әсерінен, саяси-әлеуметтік себептерден өзгеруі
мүмкін, ал фольклор мәтіндерінде сақталған жер-су атаулары тұрақ
тылығымен ерекшеленеді, олар сол фольклор туындысымен бірге
туып, бірге жасамақ. Бұл мәселенің бір жағы. Екінші жағынан фольклор
сюжеттеріне арқау болған жер-су аттарының өзгермейтін тұрақтылығы,
өміршеңдік қасиеті олардың атқарар танымдық, эстетикалық қызметіне
және қоғамдық әлеуметтік жүгіне тікелей байланысты.
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1998. – 368 б.
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РАУАН БАЙДАЛЫ
Ө.Сұлтанғазин атындағы
Қостанай мемлекеттік педагогикалық
университетінің қауымдастырылған
профессоры, PhD доктор
ТОБЫЛ ӨҢІРІНДЕГІ ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫ
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алғаннан кейін елдің бар
лық жергілікті атқару орындарында облыс, аудан аумақтарында
елді мекендердің тарихи атауларын қайтару жұмыстары бастал
ды. Тобыл өңіріне келетін болсақ, бұл шаруа 1990 жылдары жақсы
қарқынмен жүргізілді. Мысалы 1997 жылы Президент Н.Назарбаевтың
жарлығымен Қостанайдың орыс тіліндегі транскрипциясы қазақша
өзгертілді. Облыстағы аудан атаулары Камышнин - Қамысты, Ком
сомол - Қарабалық, Ленин - Ұзынкөл, Семизер - Әулиекөл, УрицкийСарыкөл, Орджоникидзе - Денисов ауданы болып аталды. Бұл жерде
Денисов атауынан басқаларының тарихи атаулары қайтарылды.
Бірақ кейіннен белгілі себептермен бұл жұмыс тоқырап қалды. Се
бебі республикамыздағы орыс халқы өкілдерінің көбі «ұлы орыстық»
психологиядан айыға қойған жоқ. Жаңа тарихи ақиқатты мойында
ғысы келмейді немесе түсінбейді. Бұған олардың тарихи-өркениет
тік, географиялық, заңдық жағынан сауатсыз болуы да ықпал етсе ке
рек. Әйтеуір жергілікті ұлттан гөрі орыс халқының өкілдері көбірек
тұратын елді мекендердің төл аттарын қайтару мәселесі жеке адамдар
не болмаса таптардың қарсылығына ұшырап шешілмей қалды. Кезінде
Солженициннің мақаласында жазылған Шығыс және Солтүстік Қазақстан
облыстарының жерлері Ресейдікі деген пікірлер орыс баспасөзінде және
теледидарында әлі де болса айтылуда. Оған В.Жириновскидің көкезу
сөздерінің өзі-ақ нақты дәлел бола алады. Екінші жағынан, Қазақстанға
шетелден келген қонақтар жер-су аттары орысша болғандықтан «ә, бұл
Ресейдің жері екен ғой» деп ойлауы да мүмкін. Осы тұрғыдан қарағанда,
жер-су аттарын тарихи атауларын қайтару саяси мәселе [1]. Сайып кел
генде мұның өзі тарихи фактіге негізделген ғылыми ономастикалық
жұмыстың қажеттілігін алға тартты.
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Міне осы мақсатта облысымызда тілдерді дамыту басқармасы мен
ономастикалық комиссия облыстық әкімшіліктің тапсырмасымен
аймақтағы А.Күзембайұлы, Е.Әбіл, Қ.Орманов, Т.Әлібек, Р.Байдалы,
Қ.Мырзахметов сияқты тарихшы ғалымдармен бірлесіп, Қостанай
облысының топонимикалық картасын құрастыру мақсатында арнайы
зерттеу жүргізу жұмысын қолға алды.
2008 жылдың жаз айында басталған жоба 2013 жылға дейін со
зылды. Оған арнайы қаржы бөлініп, 2008 жылдың маусым айында
Қостанай аумақтық тарихи зерттеулер институтымен келісім жасалды.
Тарихшы ғалымдар тобынан құралған экспедиция тобы облысымызда
топонимикалық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп, оның тари
хи жағын зерттеп, ғылыми тұрғыда дәделдеуді мақсат етті. Қостанай
облысының тарихи топонимикасын зерттеу үшін ұйымдастырылған
ғылыми экспедиция алдына төмендегідей міндеттер қойылды:
– Өлкенің тарихын зерттеу;
– Тұрғылықты мекендердің тарихи атауын анықтау;
– Карта құрастыру (Археологиялық, ортағасыр, ХІХ-ХХ ғғ. ұжым
дастыру, тың және тыңайған жерді игеру жылдары мен қазіргі);
– Елді мекендердің қазіргі әлеуметтік-экономикалық және мәдени
жағдайын сипаттау;
– Елді-мекен, өзен көлдердердің тарихи атауын қайтаруға ұсыныс
тар [2, 6].
Далалық ғылыми-зерттеу жұмыстары Меңдіқара, Ұзынкөл аудан
дарынан басталды. 2009 жылдың жаз айларында Қарабалық, Федоров
және Қостанай, 2010 жылы Таран, Денисов және Жітіқара, 2011 жылы
Әулиекөл, Қамысты, Наурызым, 2012 жылы Алтынсарин, Сарыкөл жә
не Қарасу аудандарында жүргізілді. Осы игілікті іске қатысушылар
дың бірі ретінде жер-су елді мекендердің қазақша атауларының орыс
ша өзгертілуінің себеп-салдары жөніндегі атқарылған жұмыстарға
тоқталсам.
Бізге мынадай міндеттер жүктелді:
1) Әр ауданның топонимикасы жөнінде материал жинау.
2) 150 информатормен әңгімелесіп, анкета толтыру.
3) Аудандардың белгілі тұлғаларының тізімін жасау.
4) Облыстық және аудандық архив пен кітапханада жұмыс істеу.
5) Интернент желісіне ақпарат жинау.
Осындай жұмыстардың атқарылуындағы қолданған этгографиялық
әдістерге қысқаша тоқтала кетсек. Экспедицияға материал жинау
да стацианарлы және маусымдық әдіс таңдап алынды. Маусымдықта
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маршруттық және бұталық (кустового) әдіс арқылы мәлімет жинал
ды. Маршруттық зерттеуді біз Меңдіқара және Ұзынкөл аудандарын
да әрбір селолық округке бір-екі күннен тоқталып жүріп өтсек, Федо
ровка, Қарабалық, Қостанай аудандарында бұталық әдіс қолданылды.
Яғни негізгі база аудан орталығы, таңертең шығып, кеш келіп отырып
мәлімет жиналды. Информатор парағында мәлімет берушінің атыжөні, туған жылы, тұрған жері, руы, ұлты, білімі, қай жерде, қандай
қызмет істеді дегені толтырылып, негізгі берген ақпараты толты
рылып, соңында информатордың қолы, информация жинаушының
аты жөні, информация алынған жері, орны, уақыты көрсетіліп, қолы
қойылып, селолық округтің мөрі басылады (қосымша 1).
Информатор
Аты-жөні...
Туған жылы...
Туған жері...
Руы, ұлты...
Білімі...
қай жерде, қандай қызмет істеді...
Информатырдың берген мәліметтері...
Информатор қолы...
Информация жинаушы...
Информация алынған жері...
Информация алынған орын...
Информация алынған уақыт « ».... 2008 ж. сағат « »
Экспедиция мүшелері жергілікті байырғы тұрғындармен, алғаш
қы қоныс аударушылармен әңгімелесіп, олардың сөзін жазып алды.
Сол жердегі ескі қазақ, християн зираттарын, археологиялық ескерт
кіштерді, көзімізбен көріп көңілге түйдік. Елдегі үлкен кісілерден «бұ
дан ертерек келгендеріңде жақсы білетіндер көп еді» деген сөздерді
өте жиі естідік. Мәселен 2009 жылдың 27 тамызында Федоров ауда
нының Жиентай қажы мешітінің бас имамы 83 жастағы ақсақал Жиен
таев Бақытжан Ерғалиұлынан сұхбат алу барысында ол, Федоров
ауданындағы көлдердің қазақшасын, осы аудандағы славяндардың
ішкі Ресейдің қай жерінен келгенін, өз руының шежіресі мен
Қарабалық пен Федоров өңірінің тарихын баяндады. Көнекөз ақсақал
ХХ ғасырдың 30-40 жылдары мен Екінші дүниежүзілік соғысынан
кейінгі уақыттағы елді мекендер мен өзен көлдердің әр кезеңдегі
атауын біледі. Экспедиция барысында Федоров ауданының тілдерді
дамыту мен мәдениет бөлімінің бастығы Қойшығұлов Марат пен
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Қарабалық ауданының мұражай қызметкері біздің экспедициямызға
қатысып, елді мекендерді аралап өз көмектерін берді.
Архив материалдарын, саяхатшылардың жазғандарынан іздеп тауып
оқыдық. Солардың бәрін елеп – екшеп келгенде жер-су, елді мекендер
ге орысша айдар тағудың бірнеше түріне көз жеткіздік:
Бірінші түрі – Ресей жерінен келген қоныс аударушылар жердің
бұрынғы қазақша атауын қиынсынып, өздерінің келген жағының
атының алдына «ново» деген сөзді қосып жіберіп айтқан. Мысалы:
Николаевкадан келген болса Нованиколаевка, Александровкадан
болса – Новоалександровка деген.
Екінші түрі – сол жердің қазақша атауын орысша аударған. Мәселен,
Қарағайлы дегенді Боровское, Ақбалшықты Белоглинка (Қарабалық
ауданы) деген.
Үшіншісі – қазақша атауды бұрмалап атаған. Мысалы, Ұзынкөл
ауданындағы Бабакөлді – Озеро Бабье, Өзенкөлді – Узынколь деген.
Төртіншісі – ең алдымен қай отбасы көшіп келіп орналасса, соның фа
милиясымен атаған. Мысалы, Павловка, Романовка, Александровка т.б.
Атап айтар болсақ, 1888 жылы Орынбордың вице-губернато
ры И.П. Кереев қазіргі Меңдіқара ауданындағы Михайловка де
ген село тұрған жерге келеді. Сол кезде ауылдың аты сол жердей
Қараңғылық деген өзеннің атымен аталған екен. И.П. Кереев болса
жергілікті халықты жинап алып, «Орыстар тұратын жерге неге орыс
ша ат қоймағансыңдар?» дейді де, елді мекенді «Михайловка» деп
өзгертіп кетеді. Бұл «Қараңғылыққа» Ресейден алғаш келген қоныс
аударушының аты-жөні екен.
Бесіншісі – қоныс аударып келушілер келген жерін өздерінің арасын
дағы белгілі адамдардың қыздарының не әйелдерінің есімімен атаған.
Мысалы, Ұзынкөл ауданында Варваровка деген ауыл бар. Оның тари
хына үңілсеңіз бұрынғы аты Қарамойыл болған, бірақ ХІХ ғасырдың
90-шы жылдарында Украинадан қоныс аударып келген Варвара де
ген әйел Тойсай деген жерде тоған салады да, соған байланысты бүкіл
ауылға сол әйелдің ныспысы беріледі. Ал Меңдіқара ауданындағы
«Татьяновка» деген жер 1903 жылы Қалыбай деп аталған екен. Оған
орыстар Қазақстан жеріне қоныс аударушыларға жер өлшеп берушінің
Татьяна деген қызының есімін берген. Сол сияқты Алешин деген ауыл
да сол кездегі жер өлшеушінің есімі болған. Мұндай мысалдарды басқа
аудандардан да көптеп келтіруге болады.
Бір анығы – жер атауларының осылай өзгертілуіне патша өкіметі
бірден жарлық шығарып отырған. Ал Кеңес өкіметі орнағаннан кейін
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көптеген жерімізге партия қайраткерлерінің, съездерінің реттік саны
берілген. Одан кейін тың көтерілген жылдары құрылған ұжымшарлар
облысымызға жұмысқа кім қайдан келсе, солардың келген жағының
атымен аталды. Мысалы, Меңдіқара ауданындағы Красно-Преснен
ский, Минский, Харьковский т.б. елді мекеңдер сол бір солақай саясат
тың айқын куәсі [1].
Қорыта айтқанда жинақталған материалдарды бір-бірімен салыс
тыра, талданып, жер-су аттарының әу бастағы тарихи атаулары анық
талып бес томдық кітап болып басылып шықты [3].
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1. Керімбекқызы К. Жер-су аттарын қайтару-тарихи ғана емес, саяси
мәселе. //Айқын- 2009 ж. 1 сәуір.
2. Историчеческая топонимика Костанайской области. В 5-ти частях.
Научное издание. Часть1 (Мендыкаринский, Узынколский районы).Костанай: Центрум, 2009. – 287 с.
3. Историчеческая топонимика Костанайской области. В 5-ти частях.
Научное издание. Часть1 (Мендыкаринский, Узынколский районы).Костанай: Центрум, 2009. – 287 с., Историчеческая топонимика Коста
найской области. В 5-ти частях. Научное издание. Часть 2 (Карабалык
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МӘУЛЕН ЖАКИН
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік университеті археология,
этнология және Отан тарихы кафедрасының
доценті, т.ғ.к.
ШЕТ АУДАНЫ ТОПОНИМДЕРІНІҢ ТАРИХИ ЖӘНЕ ЭТНОӘЛЕУМЕТТІК
НЕГІЗІН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
Топонимдердің пайда болуы мен қоғамда атқаратын қызметінің
табиғаты мен мәнін түсіну үшін зерттеу табиғи-географиялық, тари
хи, (этноәлеуметтік) және тілдік бағытта қатар жүргізілу керек. Осы
аталған топоним негіздерінің ішінде тарихи және этноәлеуметтік
аспектінің маңызы өте зор.
Қазақ топонимиясының даму тарихын зерттеген ғалымдар осы ойға
сай: "Әдетте жер-су атаулары қандай да бір адамдар қауымдастығының,
этностардың қоғамдық, шаруашылық, тұрмыстық қажеттіліктеріне сай
пайда болып, өшіп, өзгеріп, қайта жаңғырып отырады және сол қауым
мүддесіне кызмет етеді. Алайда атаулар табиғи түрде пайда бола ма,
әлде мақсатты түрде жасанды жолмен дүниеге келе ме, одан оның басты
қызметі - мекен-жайлық, бағдарлық қызметі өзгермейді" - дейді [1, 13 б.].
Топонимдердің тарих бойында сан алуан өзгерістерге түсетінін:
"Қоғамда әр кезде орын алатын саяси, әлеуметтік дағдарыстар, нақты
бір территориядағы халықтың этникалық құрамының өзгеруі (көбеюі,
азаюы), мемлекеттік құрылымдық өзгерістер өз кезегінде жер-су атау
лар репертуарында да тікелей көрініс тауып отырады. Кез келген
этностың, халықтың түрлі тарихи дәуірлерде мәдени, тілдік, әлеуметтік
дамуына сыртқы, экстралингвистикалық факторлар тікелей ықпал
ететіндігі белгілі. Қоғам құрылымының алмасуы, қоғамдық инсти
туттар мен оның идеологиясының ауысуы құндылықтар жүйесінің
өзгеруіне алып келетіндігі анық. Қазақ қоғамы да өзінің пайда болу,
даму тарихында осындай бірнеше қоғам құрылымының, мемлекеттік
идеологиясының өзгеруін, басқа кеңестік республикалардағыдай бір
неше даму кезеңін бастан кешірді. Ең алдымен, бұл өзгерістер жер
гілікті халықтың жер-су атаулар жүйесінде көрініс тауып отырды.
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Бұрынғы топонимдер орнына жаңа топонимдердің орнығуы жер-су
атауларын қолдануда жарыспа варианттылыққа (ескі мен жаңаның қатар
қолданылуы немесе ресми жаңа қолданыспен қатар бейресми ескі атаудың
қолданылуы), ала-құлалыққа жол береді. Осыған байланысты Еуропа
елдерінде ертеректен бастап, қазіргі кезеңде әлемнің көптеген өркениетті
мемлекеттері өз жеріндегі жер-су атауларын реттестіруге, стандарттауға
әрқашан айырықша көңіл бөліп келеді" - деп түсіндіреді [1, 13 б.].
"Топонимдердің (жер-су аттарының) шығу, пайда болу тарихы ең
алдымен халық тілінің байлығына, әрбір тарихи дәуірдегі қоғамдық
өмірдің құрылысына, оның әлеуметтік-экономикалық жағдайына, елжұрттың кәсіби тірлігіне, мемлекеттің дамып өсуі мен елді мекендердің
сан жағынан артып, молая түсуіне тікелей байланысты болып отырады.
Жеріміздегі мыңдаған атаулардың шығу, пайда болу, дамып өсуі бір ғана дәуірге тән емес, талай ғасыр, тарлан дәуірлердің куәсі, біздің
заманға жеткен бай қазына, асыл мұрасы. Қазіргі қазақ жерінде сан
қилы тарихи оқиғалардың болып өткені, бұл қасиетті де, құдіретті
жерімізді талай ұлыс, тайпа, ел, халықтың жайлап, мемлекет құрып,
ғұмыр кешкендігі тарихтан мәлім" [1, 16-17 б.].
"Ғылымның барлық саласы тарихпен тығыз байланысты десек те,
олардың ішінде тіл білімінің тарихпен байланысы ерекше орын ала
ды. «Адамзат мәдениетінің барлық өкілі сияқты, тіл - тарихи тұрғыдан
қаралатын пән», - дейді белгілі ғалым Г.Пауль [2, 29 б.].
Сондықтан біз қарастырып отырған Шет аудан аумағындағы топо
нимдерді зерттеу үшін алдымен ол аумақта өмір сүрген елдің этника
лық құрамын, тіршілігіне негіз болатын кәсібінің ерекшелігін, қоғам
ның басынан кешірген тарихын анықтап алу қажет.
Бұл мақалада осы аталғандардың ішіндегі этникалық (рулық) құра
мға байланысты кейбір атауларды қарастырамыз.
"Көптеген ғалымдар тіл көне тарихты, яғни жазуға дейінгі тарихты
калпына келтіруде таптырмайтын дереккөз деп біледі. Белгілі аумақтағы
диахрониялық кезеңдерді аныктауда тіл археологиямен бірдей маңызға
ие болады. Тілшілер арасында қалыптасқан «топонимика - күрексіз ар
хеология» деген теңеуді «тіл - күрексіз археология» деп кеңейтіп айт
са да жарасады. Тілдің кумулятивті қасиеті деп жүргеніміздің өзі осы оның өз бойына жинақтаған тарихи ақпараты" - дейді Б.Бияров [2, 29 б.].
Бірақ, бастапқы топонимикалық зерттеудегі бір ерекшелік, Шет өңірінің
XIX ғасырға дейінгі кезеңіне әзірге тарихи тұрғыдан бойлауға мүмкіндік
жоқ. Оның әзірге мүмкін еместігін мына бір мысалдан-ақ түсінуге болады.
Оған Б.Бияровтың: "Кейде нақты тарихи дерек тілдік зерттеулерді
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терістеп немесе толықтырып жатса, кейде, керісінше, тілдік дерек та
рихи тұжырымды өзгертіп жіберуі мүмкін" - деген [2, 29 б.] пікірі де
дәлел болғандай. Оған төмендегі атауды талдап көрсек көзіміз жетеді.
XVII ғасырдың аяғында тапсырыс алынып, 1701 жылы жасалып
шыққан Ремезов картасында, Арқаның таулары бейнеленген тұсында
("горы Арка" деп жазылған тұста) "Тайша(ы) казак" ("Tayschy kozak")
деген атау кездеседі [3].
Қазақ тарихында бұл кезде елді Тәуке хан билеп тұрды. Тарих ғы
лымында қалыптасқан пікір бойынша Тәуке үш жүздің басын біріктіріп,
бір отралықтан басқарылатын қазақ мемлекетінің ханы болды. Ал
мына картадағы "Тайша" (Тайчи, Тайшы-М.Ж.) деген атаудың мағынасы
сан түрлі ойға жетелейді.
Ә.Нұрмағамбетовтың еңбегіне сілтеме жасай отырып [4], ғаламторға
жарияланған мәліметте "Тайшы. Түсіндірме не орфографиялық сөздіктер
де бұл тұлғалы сөз кездеспейді. Ол заңды да. Өйткені бүкіл халық аузында
ғы сөзді жинақтап хатқа түсіру қиын іс. Дегенмен, ел арасында ақсақал,
қариялардың айтуынан «тайшы атағымыз болмаса да, қойшы атағымыз
бар» деген мақалды құлағымыз шалғаны бар. «Қойшысы» түсінікті, бірақ
мал баққан қазақтарда тайды бөліп алып бағу кәсібі болмағандықтан
«тайшы» деген атау болуы да мүмкін емес, бұл не сөз болды екен деп
те ойлайсың. Ертедегі түркі жазба ескерткіштерінде осы тұлғалы сөзді
кездестіргенде көне түркі тайпалары тілінде қолданылғанына күмән
келтіру қиын. Тайшы — 1. аға ұстаз, оқытушы; 2. атақты, әйгілі адам. Мон
ғол тілінде тайж — ақ сүйек (дворянин). Көрсетілген тілдердің қайсысында
болмасын сөздің алғашқы тұлғасы мен мағынасына өзгерістер кірген.
Сөздің шыққан төркіні — қытай тілі. Оларда «тайцзы» — тақтың мұрагері
дегенді білдірсе, «тайцзу» тұлғасы — династияның негізін құрушы. Сонда
бізге жеткен мақалдың түсінігін қазіргіше айтсақ — «әйгілі атағымыз бол
маса да, қойшы атағымыз бар» дегенді аңғартады" - дейді [5].
Бұған қоса Арғын атамыздың бірде әкесі деп, бірде баласы деп жүрген
Құтанның атына да "тайшы" деген сөз қосылып айтылады. Осы жөнінде
Құдайбердіұлы Шәкәрім: "... арғындардың арғы атасы Дайырқожа хан
ның сүйікті қазысы екен, әділ айтқандықтан Ақжол атаныпты. Және
қара Қыпшақ Қобыланды батыр да Әбілқайырға сүйікті екен. Екеуі ішінен
жауласып жүргенде, бір күні далада Қобыланды батыр Дайырқожаны
өлтіріп кетіпті... біздің қазақта мақал болып жүрген "Қара қыпшақ
Қобыландыда нең бар еді, құлыным" деген сөз Дайрқожаның сүйегін айна
лып жүріп жылаған әкесі Қыдан тайшы деген кісінің сөзі. Аты Қыдан еді,
Тайшы деген өлеңші, ақын дегені" [6, 16 б.] - дейді.
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Осы сөз тіркесін мәтел ретінде әкемнің аузынан да жиі естуші едім.
Кейінгі қолданыста ел аузында: "тайшы атағымыз болмаса да" деп
тұрғаны түсінікті. Ал XVII ғасырдың аяғы мен XVIII ғасырдың басында
картаны жасаған Ремезов "қазақ" сөзінің алдына неге "тайшы" деген
анықтауышты қосып жазған? Бұл сөздің мағынасын түсіну үшін Реме
зов оны картаға қандай түсінікпен жазғанын анықтау керек.
Бұдан үш түрлі сұрақ туады.
1-ші - Ремезов көрші елдердің Арқа қазақтарын осылай атағанына
сүйеніп жазды ма?
2-ші - әлде, бұл атаумен сол кездегі Арқа қазағы өзін өзі осылай ата
ды ма?
3-ші - әлде, Ремезов өзінің пайымымен, бізге әзірге белгісіз себеп
терден, осылай атау дұрыс деп есептеді ме?
Осы үшеуінің жауаптары бір-біріне түбірінен қарама-қайшы түсінікті
қалыптастырады.
Мысалы, 1-ші болжам дұрыс десек, мынадай ой тууы мүмкін: "Бұл
кезде (1701 ж.) Арқаның қазағы тұтас немесе оның бір бөлігі Тәукеге
емес, қалмаққа немесе қытайға бағынып, елді билеп отырған қазақ бас
шысы билік құқын бекітетін "тайшы" атағын не қалмақтан, не қытай
билеушілерінен алып отырған" - дегенді білдере ме?
Екінші болжам дұрыс деп шешсек: "бұл жерді қалмақ немесе қытай
өз иелігім деп сыртынан иеленіп отырса да, өзін өзі билеп, өз басшы
сын өз ортасынан сайлап отырған қазақ елі сол кездегі халықаралық
қанынаста осы өңірде жиі қолданылатын ұғымды өзіне қаратып
қолданған" - дегенді білдере ме?
Үшінші болжам дұрыс деп шешсек: "бұл жерді қалмақ немесе қытай
өз иелігім деп отырса да, онда өзін өзі билейтін, өз басшысы бар қазақ
елі мекендейтінін есепке алып, бұл атаумен Арқаның қазағы өзін өзі
бұлай ешқашан атамаса да, картаның авторы өз пайымымен осылай
атау дұрыс" - дегенді білдере ме?
Осы атауға байланысты туындайтын келесі ой: "Тайшы қазақ" пен
"Тайатқан" "Шұнақ" атауларының арасында үндестіктен туындаған
байланыс болуы мүмкін бе? Әлде, "Тайатқан" "Шұнақ" атаулары сол
кезден бар атаулар десек, онда ол тауларды мекендеген елді неге "Тай
шы қазақ" деп атады екен?
Бұл атау жоғарыда аталған картаның "горы Арка" деп жазылған
тұсынан оңтүстік батыс пен солтүстігінде екі рет жазылған. Екеуінің
тұсында да тау бедерлері бейнеленген. Оңтүстік батысындағы тау
лардың солтүстік батысынан Сарысу өзені белгіленген, ал осы бағытта
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әрі қарай Қорғалжың көлі (озеро Кургалчи), одан батысқа қарай
Ұлытау (Улутау) бейнеленген. Солтүстік жағынан шығатын жолдың
бірі Ұлытаудың үстімен оңтүстікке қарай, ал осы жолдың Тылкара өзені
белгіленген тұсынан жол бөлініп, шығысқа қарай бет алып, "горы Арка"
деген тұсқа дейін барып, одан кілт бұрылып оңтүстік батыс бағыттағы
"тайшы қазақ" деген тұстағы таудың шығыс жағынан өтіп, Созақ
қаласына дейін барады. Бұл жолдың орта тұсында "дорого калмыц
кая" деген жазу жазылған. Ал осы "тайшы қазақ" деген жазу жазылған
тұстан шығысқа қарайғы жер "кочевья калмыцкие" деп белгіленген.
Картадағы "горы арка" деген тұс - Қарқаралы таулары, одан оңтүстік
батыстағы - Тайатқан, Шұнақ тауларының тұсы, солтүстіктегі - Баянауыл
тауларының тұсына дәл келіп тұр. [3].
Бірақ, бұл жерде нақты бір пікірге тоқталу – қате тұжырым жасап,
кейінгі зерттеушілерді шатастыруға себеп болуы мүмкін. Сондықтан
да атаудың пайда болу тарихын, белгілі бір шешуші өзгерістерге сай
мән-мағынасының өзгеруін, оны кім, қандай түсінікпен ауызша сөй
лемде қолданатынын немесе хатқа түсіргенін анықтамай қандай да бір
тұжырым жасау ертерек.
Бір ғана атау ("тайшы қазақ") осы уақытқа дейін тарих ғылымының
нақты өлкелік зерттеулерге немқұрайды қарап келгенін, бұл деректің
(Ремезов картасының) 1882 жылғы қайта баспадан басылып шыққан
нұсқасы Қазақстанда болса да, онда жазылған, нақты қолданыстағы
ұғымдардың мәнін ашып беруге себеп болатын тарихи қалыптасқан
жағдайларды байыбына барып зерттемегенін айқындап беріп отыр.
Бұл атау осы өлке тарихына қатысты қалыптасып қалған ұғымдарды
қайта сын сүзгісінен өткізу қажеттілігін көрсетеді. Ал бұл арнайы та
рихи зерттеулердің алдында тұрған, болашақта шешілуі тиісті мәселе.
Ал, бергі кезең, XIX ғасыр дерегі атауға байланысты мұндай күрделі
сұрақтар туындаған жағдайда зерттеушіге көп мүмкіндерге жол аша
ды. Оның себебі бұл ғасырдың тарихи тынысы тарих ғылымында жанжақты зерттеліп, қағида, тұжырымдары орныққан кезең.
Топонимдердің тарихи негізін анықтау үшін XIX ғасыр тарихынан
бастаудың қажеттілігі - осы нәтиже шығару мүмкіндігіне байланысты.
Енді соны мысалдармен қарастырып көрейік.
Мысалға "Бес ата" деген атауды алайық. Шет өңірін мекендеген елді
тарихқа қатысты ауыз-екі әңгімеде "бес ата елі" деп те атап жатады. Оның
аңыздағы нұсқасын Төрехан Майбас: “... Қаракесектен екеу туады. Үлкенi
– Ақша, кiшiсi – Түйте. ... Түйтеден Майқы мен Танас тарайды. Майқыдан
екi бала тарайды. Үлкенi – Әлтеке, кiшiсi – Сарым. Ақшадан жалғыз туады.
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Бошан. Бошаннан бесеу туады. Үлкенi Жанту, одан кейiн Байбөрi, одан кейiн
Таз, одан кейiн Машай, одан кейiн Манат. Осы бес атаны “Бес Бошан” дейдi.
Бес Бошанның балалары жауға шапқанда ұраны – “Бошан” болған. Осының
iшiнде қазiргi Шет ауданын мекендеп отырған “Бес ата” бар. Оның бiреуi
жаңағы Майқыдан тарайтын Сарым мен Әлтеке. Одан кейiн Бораншыдан
тарайтын Кәрсен-Керней, Қояншы-Тағай" - деп түсіндіреді [7, 36 б.].
"Бес" деген сан есім Бошанға қатысты болса дәл келеді. Бошанның
бесеуінің бірі – Машайдың ұрпақтарына да келеді. Олар бесеу: Кәрсөн,
Керней, Дәулет, Қояншы, Тағай. Ал, Сарым мен Әлтекені қосып санаса
бесеу емес, жетеу болып кетеді. Ал, "Әлтеке", "Сарым", "Кәрсөн", "Кер
ней", "Қояншы-Тағай" деп, соңғысын (бұрмалап: "Қоныштағай" деп)
біріктіріп бір ата деп есептесе, "бес ата" дегені Шет өңірін мекендеген
елді толық қамтып: "бес ата елі" деуге келеді. Бірақ осы нұсқа жөнінде
аңызды айтып берген автор – Төрехан Майбастан кейін сұрағанда өзінің
күмәнін жасырмады. Екі нұсқаның да ауыз-екі қолданыста жүргенін.
Әркім өз ыңғайынша түсіндіретінін айтқан.
Бұл атауға тілдік жағынан қанша талдау жасасаң да, оны қандай
аумақта қолданып, оған кімдерді жатқызатынын анықтау мүмкін емес.
Ал тарихи зерттеуде міндетті түрде аңыз бен мұрағаттың жазбаша
дерегін салыстыру талап етіледі. Осы атауға байланысты "Кенесары алғаш
ұран тастағанда Шет өңіріндегі бесатаны бастап бірінші Бәйсейіттің
барғаны жөнінде" мұрағат дерегінде: «Биш-ата-Каракисетская, Кернеев
ская с старшиной Байсеитом - Близ Актау на юг при горах Актасе и Джал
тасе. Карсоновская - При горах Таяткан Чунаке, от Актау на юг же за
первыми. Куянчи - Тагаевская и род Сарымовский - Смежно с первыми от
Актау на юг же» - деп мәлімдейді олардың соңынан жіберілген шекара
дан тыс әскери отрядтың бастығы әскери старшын Карбышев [8, 104 б.].
Бұл жерде Әлтеке аталмағанмен, олардың Сарыммен алдында бір болыс
құрап, бірге көшіп-қонып жүргені тарихи құжаттардан бұрыннан белгілі
[9, 31 қп, 32 п]. Кейін, 1873-77 жылдардың аралығында болыстардың ше
карасын нақты анықтап, оларды қайта бөлгенде [10, 17-18 п, 41 қп-51
п., 69 қп-76 п.] Әлтеке - Тоқырауын болысын, Сарымдар - Нұра болысын,
Кәрсөндер - Мойынты болысын, Кернейлер - Ақшатау болысын құрады.
Ал, Қояншы-Тағай болысы өз алдына бір болыс болып, алдында Аюлы бо
лысы деп, кейіннен "Қызылтау" болысы деп аталып қала берді.
Сондықтан, Әлтеке, Сарым, Кәрсөн, Керней, Қояншы-Тағай - "бес
ата" елін құрайды деген тұжырым шындыққа жақын келеді. Ал
мұндай қорытындыны нақты тұжырымдап айтуға толық мүмкіндікті
беріп отырған - "бес ата" деген ұғымның нақты бір өңірді мекендеген
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рулардың бірлестігін нақты уақыт бойында (1838 ж) атауға қолданған
жазба мәтінде жазылған мұрағат дерегі.
Ал алдыңғы кезеңдерде бір жағынан тарихи ақтаңдақтардың толық
ашылмағандығынан, екінші жағынан кейінгі (XIX) ғасырмен cалыс
тырғанда деректің тапшылығына байланысты мұндай мүмкіндік си
рек кездеседі.
Осы екі мысалды салыстырудан шығатын қорытынды – дерегі
мен аңызы жазбаша және ауызша күйінде сақталған кезеңдердің мә
ліметтерін салыстыру арқылы көптеген сұрақтарға анық жауап алу
мүмкіндігі бар. Сондықтан осы мүмкіндікті іске асырып алған соң
ғана, деректері үзік және бір жақты болып келетін алдыңғы күрделі
кезеңдерге бойлауға кезек келеді.
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ТЕМІРҒАЛИ АРШАБЕКОВ
Қарағанды облыстық бейнелеу
өнері мұражайы директорының орынбасары
ӘЛИХАН БӨКЕЙХАННЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ЖЕР МӘСЕЛЕСІ
Қазақ халқының ертедегі ата-бабалары, табиғатқа етене жақын,
жер-суға үнемі тамырлас өскен. Сондықтан сол ортаға қатысты атау
ларды тау-жоталардың бедерін, дарқан даланың келбетін дәл бейне
леп, оның сипатына лайық қисынмен атаған. Табиғаттағы әрбір заттар
ға, тау-тас, өзен-көлдерге берілген атаулар ұрпақ үшін – үлгі, ұлттық
тілдің сарқылмас қазынасы. Осы тұрғыда өзіндік қалыптасқан жер-су
атауларының жүйесі бар. Дәстүрлі жер-су атаулары жер сипаты, оның
географиялық ерекшеліктері туралы мағыналарды қамтиды.
Қазақ халқының ерекше қастерлейтіні ата-бабасы қоныстанған жер
ұғымы. Қыстау күзеу мен жайлау мезгілдеріне бөле отырып жердің
бедерін игере білді. Осы жердің табиғи ерекшелегіне қатысты сан алуан
атаулармен аталды. Дәстүрлі қазақ қоғамының халықтық топонимика
саласына күрт өзгеріс ХХ ғасыр басында жасалды.
Әлихан Бөкейхан ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасыр басындағы қазақ
зиялыларының, қоғам және мемлекет қайраткелері арасындағы ерек
ше тұлға. Көрнекті қоғам қайраткері Әлиханды ұлт мәселесінде ең бас
ты назарында жер мәселесі болды.
ХVIII ғасырдың соңы ХІХ ғасырдың басында Орта жүз қазақтарының
шаруашылық қатынастары үлкен дағдарысқа ұшырай бастады. Оның
негізгі себебі Ресей патшалығының осы өңірлерді отарлау мақсатында
орналастырылған орыс-казак әскери линияларының салынуымен ту
ындады. Яғни, қазақтардан құнарлы жайылымдық жерлерінің алы
нуы, көшпелі өмір салтының жүйесі бұзылып, жер, мал дауларының
өршуі болды [1].
ХІХ ғ. бас кезеңі қазақ жерлеріне орыс отаршыларының тікелей
қысым көрсету сипатына ие болды. Осы тарихи кезеңде Ресей мемле
кетінің экономикасында капиталистік қатынастардың дамуы отарлау
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саясатын күшейтуді талап етті. Мұнымен қатар көрші қазақ мемле
кетінің аймағы, осы ел арқылы Шығысқа бастайтын қолайлы қаты
нас олардың қызығушылығын арттыра түсті. Басты мәселе саясатқа
толық бойұсына қоймаған қазақ халқына қатал және батыл шаралар
қолданыла бастады.
Қазақ этносын ғасырлар бойы тұтастандырып келген рулық құры
лымның шырқы бұзылып, берекесі кетті. Қазақ ауылдарының көш
жолдары шектеліп, қоныстары белгіленді. Империя жергілікті халық
тың құнарлы жайылымдары мен шабындықтарын, суы мол, шөбі
шүйгін жерлерін тартып ала бастады. Қарқаралы, Ақтоғай өңірлерінде
қазақтар егістігінің көпшілігі Талды, Жарлы, Тоқырауын өзендерінің
жағалауларында орналасты. Ақтоғай (Қоңырат) ауданының жерін
мекендеген рулардың Қазан төңкерісіне дейінгі кәсібі арқа жағында
мал өсірушілік болса, Тоқырауын бойы мал бағу мен қоса суармалы
егіншілікпен шұғылданған. Малды ауқаттылар қыста көл жағалап қо
ныстанса, жаз бойы арқа жағына жайлауға шығып, айлап көшіп жүрген.
Ақтоғай аймағы маржанды ақ бидайымен де танымал болған жер.
1846 жылы Сәмбет Тілеубай Жалайырдан екі фут ақ бидай тұқымын
әкеліп, алғашқыда Қарабұлақ жеріне егіп, өнім ала бастайды. Осы өңір
дің шаруашылығын егжей-тегжей зерттеген ғалым Ә.Бөкейхан болды.
Қарқаралы уезінің жер шаруашылығында біршама өзгерістер болды [2].
О земледелии в Токраунской, Котан-Булакской, и Западно-Балхаш
ской волостях Каркарилнского уезда «В последние 15 лет блогадаря ус
ловиям жизни в названных волостях возникает хлебопашество, вводи
мое приумщественно бедными энергичными киргизами. Самым первым
популярным пахарем был киргиз Западно-балхашской волости некто
Тарыбай. Он рассказывал, что в первый раз посеял девять «аршинов»
пшеницы, полученый им в вознагреждени за труд, оставался на целое
лето с женой на девстенной пашне, на берегу пустыной Токраун... В сле
дующие годы, повторя свое занятие, он сделался «баем» собрал своих
родственников и научил их хлебопашеству. И теперь дети и родстве
ники Тарыбая после смерти его занялись хлебопашеством в довольно
большом размере.
..В верховьях тогана, для того чтобы направить наибольшее количе
ство воды реки в русло тогана, делають плотиници,стоящие гораздо
дороже выхапывани самого тогана, эти плотиницы устроены без вся
ких технических соображении, вследсьвие требует частых поправок,
что стоит киргизу больших расходов т.к не всегда у него достаточно
имеется рабочих рук [3, 255-257].
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Әлихан Бөкейханның жазбасына назар аударайық: «Қаракесек Түр
кістанда жүріп, Арқаға Бошан Қазыбек би жер шолуға кісі жіберген.
Бұл кісілер Қу, Едірей, Мыржықта шалқып байып отырған Қанжығалы
абыз Шомаққа келген. ...Бошан мұнда ауып келген соң, ...Қазыбек
Қанжығалыны мүйіздеп, Қу, Едірейден қуған. Қарқаралы, Қарақұс,
Едірей, Қу, Баянауыл тауларын бес қазалық дейді...» дей отырып,
«Қарқаралы уезі бәрі қаракесек» - деп негіздейді. Бұл жерде әрине
Қарқаралыда қаракесектердің басым екендігін айтып тұр. Дегенмен
осы өңірде ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде басқа ұлт өкілдері қоныстана
бастайды. Бұл жөнінде Ә.Бөкейхан осы аумақтың тұрмысын баяндай
келе жер мәселесі жөнінде: «Мысалы 1880 жылдары Қарқаралы оязының
оңтүстік пен батыс тараптарындағы, яғни бір кейбір елдердің жақсы
жерлерін ноғайлар солайша иемденіп кетіп еді. Көп жерге ие болып алды.
Сол ноғайлар әуелі азырақ жерге ие болып .. бағсы қазақ көршінің көп
жерлерін қосып ала-ала қазақтарды өзінің мейлінше састырып еді. Бағзы
уақытардағыдай кедейлер жерінен де айрылып қалады. Сондай даулар
әсіресе Едірей елінде көп һәм өзге елдерде де аз емес – қырда сондай даулар
болып жүретіні мейлінше мәлім. Егін жайында да тура сондай талас
тар болып қала береді [4, 261-263]. 1867-1868 жылдары қазақ жерлері
мемлекеттік меншік болып жарияланды. 1901 жылы Патша өкіметі сол
қазыналық жерлерді жеке меншіктерге бөліп беру туралы заң шығарды.
1868 жылдың заңы бойынша Қазақстанның территориясы тұтастай
Ресей империясының меншігінде деп жариялай салды Сол мақсаттарғы
кешегі ХХ ғасыр басында патша өкіметі орыс крестьян шаруаларына
қазақ жерлерін тартып алып беру жолымен отарлаудың жаңа түрін
іске асыруға көшті. 1893 жылы патша өкіметі Сібір темір жол салуды
аяқтап, қазақ жерінің шұрайлы тұстарын тартып алу үшін орыстың
мұжығын «переселен» қылып көшіреді. Қоныс аударуда бірде шектеу
қойып, бірде қолдау жасап реттеп отырды. Столыпиннің ұсынған ре
форма бағдарламасымен шектеуліктер жойылып көші-қонды қолдау
жөніндегі патша өкіметінің реформалары жүзеге асырыла бастады.
Қазақ халқы ата-баба жерлерінен айырыла бастаған уақыт келіп, елжұрт тағдырын ойға алған зиялылар бұл саясатқа наразылық білдірді.
Переселен саясаты арқылы патшалық Ресей басып алған жерлерін
заңдастырып, мәнгі-бақи бекітіп алуды көздеді.
1893 жылы патша өкіметі Сібір темір жол салуды аяқтап, қазақ жері
нің шұрайлы тұстарын тартып алу үшін орыстың мұжығын «пересе
лен» қылып көшіреді. Қоныс аударуда бірде шектеу қойып, бірде қолдау
жасап реттеп отырды. 1885-1905 жылдар аралығында – 1 млн 520 мың
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келімсектер келді. Мигрантардардың қоныстану түрі Қазақстанда
1900 жылға қарай белгілі бір қалыпқа ие болды.
Наибольшим наплывом переселенцев, за последние 12 лет отлича
лись 1896 и 1900 года, коглда прибыло в Акмолинской область в превом
случае 46 190 души во втором 34328 душь.Небывалый наплыв пересе
ленцев в этом году в Акмолискую область был создан искусственно и
явился продуктом особых взглядов правительства на аграрны вопрос в
России. Кроме того в этой области проживает не менее 20 000 душ пе
реселенцев при бывшых в обасть до текущего года и еще не устроенных
в земельном отношении. Всего следовательно, местное переселенче
ское управление должно устроит не мене 80 000 тысяч душ обего пола.
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При пятнадцати-десятином наделе на мужское душу в Акмолинской
области для этих переселенцев следует отнести 600 000 десятин удоб
ной земли. Самовольный захват переселенцами казахского земель при
вел к неизбежным кровавым столкновениями переселенцев с казахами.
Этого рода столкновения уже имели место в Кокчетавском, Петпро
павловском, Акмолинском и Омском уездах [5, 158-160].
ХХ ғасыр басында Ақмола облысы Ақмола уезі картасы. Омбы
облыстық архив қоры 198 қ. 1 т. 13 іс.
Семей, Ақмола облысы жерінде көпшілік жағдайда бұлар құнарлы
өзендердің бойын мекендей бастады. Қоныстанушылар бір жағынан
ағылып келіп қазақтың ен даласын еркін жайлап қана қоймай әртүрлі
жеңілдіктерге ие болды. Бұл жөнінде жазбада: «Переселенцы, причисля
ющиеся к крестьянским обществом освобождаются от казенных и зем
ских налогов в течении пяти лет по из водворения. В течении следую
щих пяти лет переселенцы облогаются этими налогами в половинном
размере. Переселенцам, имеющих при водворении на новых местах более
18 лет, отбывание воинской повинности отсрочивается на 3 года. Кро
ме вышеизложеных льгот переселенцам, идущим с разрешения прави
тельства могут быь оказаны пособия
а)выдачей путевых ссудь
б) выдачею ссуд нехозяйственное устройство и на общественные на
добности
в) безвозмездных отпуском леса для построек» [6, 201-204]
Ресей империясы отаршылық саясатын жүргізу барысында үне
мі қазақ жерін тартып алуда болды. Арғысы Орал, бергісі Ақмола тө
ңірегінен Ерейментауды айнала жылжи отыра бері қозғалып, енді
Сарыарқаның бел ортасы Есіл мен Нұра бойын жоғары бойлай берді. Бұл
қозғалысты ашына жазған Әлекең: «Алаштың жайында қаратопырақ
қау жер болса, аққан өзен, шалқар көл, тұщы құдық, мөлдір су, жай
лы жазық, тоғайлы орман болса, майлы ет біздің орыстың сыбағасы
деп тартып берген. Кірін жуып, кіндік кескен жерінен неше жүз жыл
ата бабасынан қойған Ұлытауынан Сарыарқаның тұщы су, кербете
ге, қауынан құлан, киік жайлаған шөлге, ащы су, сорға қазақ-қырғызды
қуған. Тоған қазып байлаған суды, алма баққан бақты, жоңышқа ек
кен жайды, салулы қораны егісті Ресейде келген орыстарға тартып
алып берген. Соғысқа дейін орыстың егіншісі қазақ-қырғыздың жерінен
таңдап 25 миллилион десетине жер алған 1913 жылы жылы жалғыз
Жетісудан егінші орыс 4 миллион десетине жер алған. Бақ та жоңышқа
да, өзен де тоған да, жайлау да осы орыс алған жердің ішінде қалған.
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Жақсы жер де, бай тұрмыс та қазақ-қырғыздың жерінде деп Ресейде
қалған аш егіншілерді хабарландырып, олар шегірткедей «қазақ-қырғыз
жері қайдасың?» деп ағылған. Қазақ–қырғыздардың болыстары қулары
пайда қыла қоямын деп, елдің жерін келімсек орысқа жалдаған. Келер
жылы «қазақ-қырғыздың» жері артық деп жалдама жерді алдымен
келімсекке алып берген [7, 332-333].
Қысқа мерзім ішінде келімсектер қоныстанбаған жер қалмады.
Көштің тарылуы да бір аңғаратын мәселе. Мысалы, 1860 жылдарға
дейін қазақ рулары оңтүстіктен солтүстікке, оңтүстік шығыстан
солтүстік батысқа және керісінше бірнеше болыстың аумағын кесіп
өтіп, даланы ен бойлап жайлап жүретін болса, енді өз болысының
шеңберінен шығуға тиым салынғандықтан, қыстауынан алыс
шыға алмайтын болды. Осы кезеңде Нұра, Осакаров, Бұқар жырау
аудандарының біршама жерінде келімсектердің жаппай қоныс ауда
руы байқалды.
1905 жылы 25-26 маусымда Қоянды жәрмеңкесінде ерекше оқиға
болды. Үш жүз қазақтарының өкілдері бас қосқан үлкен жиындарда
бүкіл халық атынан Ресейдің ең жоғарғы билік орындарына жолданған
бірнеше құжаттардан белгілі.
Құжаттар Ресей императорына, Министрлер Кеңесінің төрағасына,
ішкі істер министріне жолданған. Петицияларды дайындап, халық
өкілдеріне қол қойғызғандардың ішінде қазақ зиялылары Әлихан
Бөкейхан, Жақып Ақбаев, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов,
Көлбай Тоғысов, Ахметқали Аяғанов болды. Бұл петицияда А.Бөкейхан
бастаған қазақ зиялыларының талабы: «Соңғы 15 жыл бойы Қыр өлкесін
отарлау жүріп жатыр. Қазақтардың қарауындағы жер жыл сайын та
рылып келеді. Мал шаруашылығы негізінен экстенсивті екені мәлім және
мал жайылымына өте көп жер керек. Ресейден қоныс аударушыларға ең
тәуір жерлер, тұщы су көздері тартып алынып берілуде. Бұлай болмас
үшін қазақтардың иелігіндегі жерлер олардың меншігі деп танылсын.
Алаш қайраткері Әлихан Бөкейхан жер мәселесін ешқашан ұмытқан
емес.
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ЖАЗИРА АҒАБЕКҚЫЗЫ
Назарбаев Университетінің
профессоры, ф.ғ.к.
АТАУЛАР МЕН ЕСІМДЕР – ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ
Куәліктегі кісі есімінде біркелкілік жоқ
Латын негізді жаңа əліпбиге көшу үдерісі кезінде қазақстандық
ғалымдар онимдердің қазақ тілінде дұрыс жазылуын ретке келтіруді
мақсат етіп отыр. Қазіргі уақытта біршама жақсы жоспарлар жа
салып, жұмыстар басталып та кетті. Дегенмен аталған салада
атқарылуға тиісті мəселелер өте көп.
Тіліміздегі ономастикалық лексика ұлттық бағытын жоғалтып бара
жатыр. Қазақ тілінің нормаларына сəйкес жазылмайтын кісі есімдері
көп, олар орыс орфографиясына бағындырылған. Қазақ есімдері орфо
графиясын қадағалап отыратын құзіретті органдардың міндеті нақ
тыланбаған. Соның салдарынан тəуелсіздік алғаннан кейін туған бала
лар есімдерінің арасында да бір есімнің бірнеше қате жазылған нұсқасы
бар: Іңкəр – Инкар, Інкар; Мөлдір – Молдир, Мульдир, Мулдир, Молдыр;
Бөрібай – Борбай, Бурбай, Бурибай, Борибай жəне тағы басқа. Яғни Кеңес
өкіметі кезеңіндегі Тілекқабылды «Телекабель» деп жазу үдерісі əлі де
жалғасуда. Қазақстан азаматтарының басты құжаты болып саналатын
жеке куəлігінде тұлғаның аты-жөні «тегі-аты-əкесінің аты» ретімен жа
зылады. Тура сол азаматтың төлқұжаты болып есептелетін паспортын
да «тегі/surname-аты/given names» үлгісінде беріледі. Жеке куəліктегі
«əкесінің аты» деген қатар паспортта неге жазылмай қалған? Бір кісі
елдің ішінде басқа атаумен, шетелдерге шыққанда басқа атаумен жүре
ме? Қазіргі уақытта Қазақстанда азаматтарға жеке сандық код беріледі.
Əрбір сандық кодқа бір тұлға бекітілген. Осы ЖСН жеке куəлікте де, пас
портта да бірдей. Онда паспортта да жеке куəліктегі «тегі-аты-əкесінің
аты» болып жазылуы керек. Бүгінгі таңда Қазақстан азаматтарына атыжөнінің жазылуының үш түрлі формасы ұсынылған. Аты-жөндегі өз аты
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мен тегінің бірдей атау септігімен келу нұсқасында көп жағдайларда аты
мен тегін шатастыру фактілері кездеседі. Мысалы, Арман Мақсат деген
есімді алып қарасақ, аты қайсы, тегі қайсы, білмейсің. Елде əліпбиді
латын графикасына көшіру үдерісі жүріп жатыр. Осы реформаны іске
асыру барысында енді ұлты қазақ азаматтарға тегіндегі тоталитарлық
қысыммен енгізілген «-ов», «-ев», «-ин» сияқты қосымшалардан құтылу
ұсынылады. Көрсетілген қосымшаларды алып жазған кезде тағы да
жоғарыда айтқан шатасулар кездесуі мүмкін.
Қазақ тілінде екі-үш түбірден құралған кісі аттарын дефиспен жазу
бар. Бұл да қазақ есімдері жазуындағы бірізділіктің жоғалып бара
жатқанына дəлелді фактор. Əселдің – Аселя, Əсемнің – Асема сияқты
еліктеу формалары пайда болып, құрметтеуді білдіретін Бəке, Сəке, Тəке
сияқты атаулар жойылып жатыр. Кісіні шақыруда өз атына əкесінің
атын қосып атау батпандап еніп кетті. Үлкендердің атын атамай
құрмет көрсету дəстүрі жо йылды. Қазақ есімдерінің екпіні де өзгеріп
кетті. Екпіннің соңғы буынға түсу ережесі де дұрыс орындалмауда.
Ұлты қазақ азаматтардың аты-жөнін жазуды нақтылап, бірізділікке
келтіру, ең бірінші – өркениет пен мəдениеттілік. Екіншіден, ұлттың
сауаттылығы мен оның дəстүріне деген сый-құрметінің көрінісі. Ел
азаматтарының құжатындағы тілдік нормаларға сай жазылған есімдер
мен тектер – елдің айнасы. Үшіншіден, адамның аты-жөні иесінің кім
екендігінен дерек беріп қана қоймай, оның қай ұлттың өкілі екендігін
де айғақтап тұратын факторлардың бірі. Мысалы, көбінесе «о»-мен
аяқталған есім естісеңіз италиялық деп ойлайсыз, «ов» қосымшасынан
орыс ұлтының, «ко» – украин, «ич» – еврей, «оглы» əзербайжан, «ян» –
армян, «швили» – грузин, «скас» – латыш, «ру» – молдаван, «ле» – литва
ұлтының өкілдері екенін ажыратуға болады. Осы сияқты қазақтарда да
заманға сай кісіні атау дəстүрі бар еді. Өз есімінен кейін əке есімін жа
зып «қызы» жəне «ұлы» деп қосып жазса ұлттық нышан көрініп тұрады.
Қазақстанда тұратын ұлты қазақ азаматтардың аты-жөнін жазудың бір
үлгісін алуды заңды түрде реттеу қажет. Бұл – адам құқығын шектеу
емес, болашақ ұрпаққа қоғамдағы орнының маңызды екенін білдіру.
Əрбір азаматтың жеке тұлға болып қалыптасуына ықпал ету.
Əлемдегі алдыңғы қатарлы елдерде кісі есімдерін реттеу туралы
заңнамалар мен актілер бар. Еуропа мемлекеттерінде кісіні атау қатал
əрі мұқият қадағаланады. Германияда бала өмірге келместен бұрын
оған ат қою жөнінде ресми органнан рұқсат алады. Оның арнайы нор
малары да қарастырылған. Швейцария, Исландия, Дания сияқты мем
лекеттерде де есім беру ісі заң арқылы қадағаланып отырады. Балаға
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қоюға тыйым салынған есімдер де бар. Олардың арасында зұлымдық,
қатыгездік сынды теріс ассоциация тудыратын есімдердің болма
уын ескертетін баптар бар. Исландияда аттардың барлығы исланд
тілінің орфографиясына сəйкес дұрыс жазылуы керек. Исланд тілінің
əліппесінде C, Q, W деген əріптердің жоқтығынан «Ludwig», «Duncan»
деген есімдер қоюға рұқсат бермеген. Данияда да есімнің дат тілінің
орфографиясына сəйкес келген есімдерді қоюды талап етеді. Кісі
есімдерінің қадағалануы азаматтардың құқығын арттыра отырып,
елдің қауіпсіздігін сақтауға əсер етеді, сауаттылықты, тілге, ұлтқа
деген құрметті көрсетеді. Сол елде өмір сүріп жатқан халықтардың
коммуникациядағы мəдениетін айқындайды.

Атаулар бір сөзбен берілгені жөн
Жердің атауы – халықтың тағдыры. Атау құжатпен рəсімделеді,
яғни хатқа түседі. Картада белгіленеді. Ол – шекараны анықтау де
ген сөз. Мемлекеттің иелігін білдіреді. Лексикалық қорға енеді. Тіл
лексикасының тазалығын бұзушы негізгі элементтердің біріне сауат
сыз жазылған жалқы есімдер жататынын ескерсек, тілдегі мағынасыз
топонимдер қазақ тілінің шұбарлануына əкелді. «Житикара», «Куш
мурун», «Есиль», «Сарыколь», «Наурзумский», «Щербактинский» (тіп
ті орысша жазғанның өзінде «Наурызым», «Шарбакты» болып жа
зылмай ма?) «Молодежный», «Октябрьск», «Галкино», «Александров»,
«Орлов» деген атаулардан тілді тазалай алмай жатқанда, Нұр-Сұлтан
қаласынан бастап қазақтар тығыз қоныстанған облыстар мен ау
дандардың орталықтарында «таундар мен ситилер» («Crocus City»,
«Bi-City Tokyo» «Оrda Tower» т.б.) пайда болды. Əсіресе қазақ сөздерін
ағылшын сөздерімен біріктіріп («Qazanat River», «Akbulak Life», «The
Nurali Apartments», «Бахыт в Астане», «ArmanTau Comfort» т.б.) бір атау
шығаратын сауатсыз үдерістер белең алып жатыр. Атаулар құрылымы
жағынан дұрыс болғандықтан оларға қосылатын қосымшаларда
да, орфоэпиясында түрлі қателер кетіп жатады. Қазіргі қазақша жа
зылып жүрген Нью-Йорк, Абу-Даби, Лос-Анжелос, Рио-де-Жаней ро
сияқты қалалардың атауын дағы дефис орыс тілінің ережесі бойынш
а қойылған. Сан-Сальвадор, СанХосе, Сан-Томе, Сан-Марино сынды аста
на атауларының құрамындағы «сан» сөзі «əулие» мағынасын білдіреді.
Кейбір қалалардың атауында кездесетін дефис сол тілдегі артикльді
немесе сөз алды сыңарларын бөліп көрсету үшін роман тілдеріне
транслитерациялау мақсатында пайда болған. Дефисті бас салып қоя
берсе, атау көркемделмейді. Атау беру концепциясының логикасы
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на сүйенсек, бір сөз – бір ұғым. Атаулар бір нəрсені атағандықтан бір
сөзбен берілуі тиіс. Тіпті дефиссіз жазылған сөз сыртқы графикалық
жағынан да, эстетикалық жағынан да əдемі көрінеді.
Латын негізді жаңа əліпбиге көшу үдерісі кезінде қазақстандық
ғалымдар онимдердің қазақ тілінде дұрыс жазылуын ретке келтіруді
мақсат етіп отыр. Ел аумағындағы əрбір географиялық нысан атаула
ры белгіленіп, олардың атауларында арнайы жүйе болғаны дұрыс. Кісі
есімдері берілетін нысандар нақты көрсетіліп, оның арнайы негіздемесі
жасалса, қазіргі уақытта мағынасы көмескі болып, жазылуында қиын
шылықтар тудырып жүрген елді мекен атаулары бір ретке келетін еді.
Атаулардың транслитерациясы мен транскрипциясын жазуды елде ар
найы құжатпен рəсімдеу керек. Бір мемлекетте бір атаудың екі түрлі
жазылуын тоқтатудың бір жолы – онимдердің аударылуын тоқтату.
Қазақстанда кез келген географиялық нысанн ың атауын өзгерту бір
неше сатыдан өтетін құжаттардан тұрады жəне бірнеше заңдар мен
заңнамалық актілерге сүйенеді. Оның арғы жағында келісімді рəсімдеу
үшін тағы да құзырлы органдарға тəуелді болып тұрады. Ауыл, кент
сияқты нысандардың атауына байланысты жергілікті халықтың пікі
рінен бастаудан тура келетін тұстары да бар. Атаудың мемлекеттік
маңыздылығын ескере отырып, бір жерден арнайы бір құжатпен ғана
бекітіп отыратын процесс енгізу керек. Атауларда лингвистикалық
суверенитетінің сақталуы маңызды. Соны рəсімдеуді де тек бір ор
ган қадағалап отырса атауларда арнайы жүйе қалыптасар еді. Жерсу атауларының мемлекеттің ішкі жəне сыртқы саясатындағы орны
мен маңыздылығын, ұлттың дамуына тигізетін əсерін, қазақ тілінің
қолданылу аясының кеңейгендігін сараласақ, Қазақстанда Ономастика
туралы заң қабылдаудың қажеттілігі туып отыр.
Оның бергі жағында географиялық объектілерді жазудың арнайы
стандарттарын жасау мерзімі келді. Сыртқы графикасы мен ішкі
мазмұны сабақтасып тұрған, тілдік нормаларға сай жазылған атаулар
– елдің сауаттылығы мен мəдениеттілігінің көрінісі.
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ЗҮБАЙРА САДЫРБАЕВА
А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының
кіші ғылыми қызметкері
ЛАТЫН ƏЛІПБИІМЕН ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫН, КІСІ ЕСІМДЕРІН
ЖАЗУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Үстіміздегі ғасырдың тарихи оқиғаларының бірі – қазақ халқы үшін
жаңа латын əліпбиінің қолданысқа енгізу мəселесі. 1940 жылдарға дейін
Алаш зиялыларының мəдени мұрасы есептелген латын əліпбиі бүгінгі
ұрпаққа да жат емес. Елбасының өзі рухани жаңғыруда жастардың
рухани санасының жоғары деңгейде екеніне сенім білдіре отырып,
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында
Қазақ мемлекетінің дүниежүзіндегі бəсекелестікке қабілетті елдердің
қатарына енуіне орай бірқатар атқарылуға тиіс міндеттерді айқындап
берді. Болашағымыз үшін ең басты мақсат – ұлттық құндылықтармыз
бен халықтық озық дəстүрлерімізді сақтап, жаңартып отыру. Сондайақ бұл мақалада рухани бірегейліктерді қалыптастыру керектігін атап
өтті. Ол үшін ұлттық тіліміз бен ұлттық жазуымызды бір қалыпқа
түсіріп, болашақ латын графикасына негізделген əліпбиіміздің емле
ережелерін біріздендіру, бағдарын белгілеу жəне бекіту міндеті тұр.
Ғалым, тілшілердің ұсыныс-жобаларымен қабылданып бекіген əліпби
емле ережелері орфографиялық жүйеге негізделеді. Себебі əрбірсөз,
атаулар, жер-су аттары белгілі бірұстаным қағидасымен жазылуы өте
маңызды. Латын графикасына көшудің мақсаты да осы.
1940 жылдан бастап қазақ дыбыстың жүйесіне тəн емес в, и, ф, х, ц, щ,
ч, э, ю, я, ь, ъ тəрізді əріптердің енуіне де байланысты шығар, Қазақстан
жер-су, қала аттары кеңестік саясаттың салдарынан Көкшетау орыс
тілінде – Кокчетав, Қызылорда КызылОрда, Жамбыл – Джамбул т.б.
орыс кириллицасымен айтылып, жазылып келді. Бұлай аталудан
тəуелсіздіктің арқасында ғана құтылған сияқтымыз. Алайда əлі де
болса, кеңестік жүйенің сарқыншақтары сақталып келе жатқаны жа
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сырын емес. Облыс орталықтарының өзі Павлодар, Петропавл, кейбір
қалаларда (Тараз) Ленин атындағы көше, Октябрь көшесі (Талғар) т.б.
атаулар жойылған жоқ.
Елбасының тапсырмасымен латын əліпбиіне көшу кезең-кезең
мен жүзеге асырылмақ. Қазіргі жаңа латын əліпбиінің қазақ тілі
емле-ереже заңдылықтарына сүйене отырып, ұсыныс-жобасын жа
саушылардың бірі, тіл жанашыры ғалым Анар Фазылжанова «Ин
терфакс-Қазақстан» агенттігіне берген сұхбатында латын əліпбиінің
мəн-маңызына тоқтала келіп, тілшінің: «Латын əліпбиіне көшу неше
кезең бойынша жүзеге асады?» – деген сұрағына орай əр кезеңнің
мақсатын түсіндіріп береді.
Ал жергілікті жерлердің атауын латынға көшіру,яғни қазақ тілі оно
мастикалық жүйесі үшінші кезеңде көшірілетініне тоқталды. Кезінде
кирил графикасына негізделген қазіргі қазақ жазуы орыс тілі арқылы
енген сөздерді, атауларды сол күйінде, ұлтық тілімізге икемделме
ген қалпында жазып келді. Енді, академик Р.Сыздықтың айтуынша,
«латыншаға көшкен кезде түпнұсқалық принциппен жазылатын сөз
дер қазақшаға игерілу керек. Ғалымның бұл пікірі жер-су, қала, көше
атауларына, яғни ономастикаға да қатысты екені даусыз. Яғни кеңестік
кезеңнің түпнұсқалық принципінен құтылудың жалғыз жолы – латын
графикасына негізделген əліпбиге көшу болды. Осы ұстанымды таны
мал тілші-ғалымдардың дені қолдап, өз пікір-ұсыныстарын баспасөз
арқылы білдірді. Бұл басқа тілдерден енген сөздерді, терминдерді
қабылдамау керек деген сөз емес, кез келген тілдің лексикасы басқа
тілден сөздерді басқа тілден қабылдау арқылы дамиды.
Əйтсе де кірме сөздерқазақ тілінің орфографиялық, орфоэпиялық
заңдылығы бойынша қабылдануы одан əрі игерілуі керек. Мұны неге
айтып отырмыз. Қазір елімізде адам есімімен, табиғат ерекшелігімен
т.б. байланысты жер-су атулары өте көп. Оның түпнұсқасын сақтап
жаза берсек, біз кирилл графикасынан еш уақытта құтыла алмаймыз.
Сондықтан латын графикасына негізделген əліпби арқылы түзелген
жер-су, есім атауларының сөздігін, анықтамалықтаршығару кезек
күттірмейтін мəселе. Өйткені кезін-де қазақ араб əліпбиіне негізделген
ескі жазба тілі деп айтылып келген əліпбиіміз болғаны белгілі төте
жазудың əрине өз ережесі болды.
Ал отызыншы жылдарда латын əліпбиіндегі жазу-сызудың ұстанған
өзіндік емле-ережелері қалыптасты. Бүгінгі күнге дейін орыс əліпбиіне,
яғни кирилшеге негізделген орфографиялық ере-же фонетикалықморфологиялық принцип бойынша жасалып, қолданыста болды.
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Бұл аралас-құралас, яғни орыс-қазақ гетрогенді принцип сақталды.
Қазіргі мақсат – латын əліпбиіне сəйкес басты ұстанымдарымызды
айқындап алу, сондықтан осы аса жа-уапты міндетті ойланып жүзеге
асыру керек. Ол үшін ең алдымен болашақтағы орфографиялық,
орфоэпиялық сөздіктерді ережеге сай түзу, өйткені ол ереже – белгілі
бір тілдің біркелкі стандартқа сай жазылу нормалары мен тəртіптерін,
қағидаларын белгілейтін заңдық күші бар құжат екені белгілі.
Біздің сөз етіп отырған мəселеміз ономастикалық атаулардың латын əліпбиімен дұрыс жазылуын қарастыру болғандықтан, ұлттық
тіліміз үшін ономастикалық атаулар сөздігін жасау аса маңызды бо
лып отыр. Өйткені Қазақстан халықаралық əуежолымен 200-ден ас
там аэропорт, теміржол қатынасы арқылы сан мыңдаған қаламен,
əралуан елдермен байланыс жасайды. Республикамыздың жер-су атау
лары орфографиялық ережелерге, яғни картадағы нысандар орфогра
фиялық стандартқа сай болуы көзделеді. Адам есімдері, миллиондаған
төл құжаттары, мекеме, ұйымдар дың, жеке жəне заңды тұлғалардың
аттарының орфографиялануы, емле ережесіне сəйкес болуы міндетті.
Əрбір сөз белгілі бір орфографиялық принцип бойынша жазылуы керек,
өйткені орфографиялық принциптер жазу жүйесі үшін аса маңызды.
Əлемдік лингвистика бойынша бір ғана принципке негізделген
жазу жоқ, алайда жазу тарихында бір ғана принциппен жазу дəстүрі
болған. Тілдің ұлттық ерекшелігіне, сипатына байланысты орфогра
фиялық принциптің бірнеше түрі таңдалып, сол бірнеше түрі жазба
тілге қызмет етеді. Ал латын графикасына негізделген əліпби жүйе
сі бойынша емленің негізгі принциптерінің қызметі кеңейіп, түп
нұсқа ұстанымен жазылып жүрген сөздердің жазылуы фонетикафонематикалық қағидаға ауысуға тиіс. Өйткені латын графикасына
көшудің негізгі мақсаты да кірме сөздерді қазақшаға икемдеп, қазақ
тілінің заңдылығына бағындыру. Қазіргі қазақ орфографиясындағы
принциптерді ереже мен негізгі орфографиялық принципттерді өз
герту, əрине, ұқыпты, саналы түрде ғылыми жақтан дəлелденген ұста
нымдарға сəйкес негізделеді. Егер қолданыстағы орфографиялық
қағида өте қолайлы, жатық, үдемелі болса, онда осы қағиданы
дəлелдейтін дəйектерді, негіздерді нақтылап, соның ұстанымымен
ережелер жасалды.
Бұрынғы ережелер кирилшеге негізделгендіктен көп қателіктер
болып келгені рас. Бүгінгі күнге дейін бір атаудың-есімнің бірнеше
нұсқада жазылып жүргендігі мəлім. Мысалы, Қожа Ахмет Иассауи –
Яссауи – Ясауи; Баба түкті Шашты – Əзиз – Баба Түкті – Шəшті Əзіз;
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Дінмұхамед Қонаев – Дінмұхамет Қонаев тəрізді. Сондай-ақ тілімізге
жат ь (жіңішкелік белгісі) Шарын каньоны т.б. атаулар бар, оны Ша
рын канийоны/канионы деп жазамыз ба, ойланатын шаруа немесешет
тілдік атаулар: Нью-Йорк – Ниу-Йорк, т.б. қазақ əдеби лексикасында
ажыратушылық қасиетке ие ъ (жуандық белгісі) бар сөздер жиі бол
маса да бар: съезд, объектив т.б. Осы тəрізді сөздерді біріздендіру үшін
қалайда сөздіктер түзу алдыңғы кезектегі мəселе. Қазірдің өзінде
Qazaq, Qazaqstan деп жазылған атуларды кез келгеніміз қиналмай-ақ
оқи аламыз. Сондықтан да латын графикасын қабылдау еш қиындық
тудырмайды деген пікір-деміз. Өз тіліміз, өз жазуымыз қалыптассын
десек, латын əліпбиін ұрпағымыздың бойына сіңіруге əр қазақ ат
салысуға тиіс.
Қорыта келгенде айтарымыз, латын графикасына негізделген жерсу, есім атауларын жазуды орфографиялық, орфоэпиялық сөздіктерін
қазақ тілі емле ереже заңдылықтарын сақтай отырып қолға алу керек.
Бүгінгі қазақ тілінің емле ережелері, орфография, орфоэпия принцип
тері өз бастауын ұлы ғалым А.Байтұрсынұлы еңбектерінде көрсетілген
заңдылықтармен жүйеленіп, қалыптастырылды. А.Байтұрсынұлы
– ХХ ғ. басындағы қазақ тілінің жазу мəдениетінің негізін салушы
лардың басшы тұлғасы болса, ХХІ ғасырдағы жаңа латын əліпбиінің
негізін қалаушылар – бүгінгі ғалым-тілшілер, жастар жалғастырушы –
болашақ ұрпақ.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» // Е.Қ. 12 сəуір 2017ж.
2. Жанұзақов Т. Қазақстанның жер-су атаулары. – Алматы, 2003.
3. Фазылжанова А. «Интерфакс-Қазақстан» агенттігіне берген
сұхбаты.
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