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Аңдату

Егемендікпен келген жаңғыру жылдарында еліміздегі ономас
тикалық ахуал ұлттық мемлекеттің саяси, әлеуметтік һәм руха
ни сұраныстарына сай өріс алуда. Бұл үдеріс стихиялы немесе 
субьективті түрде  жүріп әділетсіздіктер мен бұрмалаушылықтар 
орын алмас үшін ономастика саласы қолданбалы тұрғыдан да, 
ғылыми тұрғыдан да жалпы тәуелсіздік мұраттары, елдік құн
дылықтар биігінен қарастырылуы қажет. Елімізде осы бағытта 
көптеген жұмыстар атқарылуда және атқарылмақ шаруалар да 
жетерлік. 

Ұлттық ономастиканың өрістеуімен бірге оны жүйелейтін, сара
лайтын ғалымдар шоғыры да қалыптасты. Бұл ретте                   Ах
мет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының онома
стика бөлімінің, Астана, Алматы қалаларындағы және өңір лердегі 
жоғары оқу орындарының ғалымдарын, осылармен қатар орталық, 
жергілікті атқарушы органдардың мамандары тарапынан 
жасалған жұмыс тар айтуға боларлық.

Ономастикалық  атаулар беруде жалпы ұлттың тарихи жа
ды на байланысты маңызды мәселелер қозғалатыны белгілі. Сон
дықтан жерсу атауларына байланысты атаулардың гене зисі, мә ні, 
мазмұны және олардың тәуелсіздік мұраттарымен са бақ  тастығы 
мәселелері күн тәртібінде тұрғанда бұл салада ат қарылмақ 
жұмыстарда ғалымдардың үлесі көп екені өзінен өзі түсінікті. 
Сондықтан Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту 
және қоғамдықсаяси жұмыс комитеті тарапынан шығарылатын 
«Ономастикалық хабаршы» бюллетені осындай жұмыстарға 
ұйтқы болады.

Журналдың кезекті санынан тарихи топонимдер тағылымы 
жайлы, жерсу атауларының тарихы мен тағдыры жөнінде өзекті 
мақалаларды оқи аласыздар. Ономастика ортақ ұлттық құн
дылықтарымызды қалыптастырумен тікелей байланыс ты болған
дықтан да мамандардан, ғалымдардан, жалпы ойлы оқыр маннан 
өрісті ұсыныс, орайлы пікірлер күтеміз. 
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Телғожа Жанұзақ
А. Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері,
филология ғылымдарының докторы, профессор

Ұлы Дала атаулары

Халқымыздың ықылым заманнан бергі мәдени мұрасының бір сарасы жер 
астында сақталып келсе, екінші бір тобы жер бетінде, ашық аспан астында 
жарқырап тұрғаны баршаға аян. Біздің заманымыздан бұрынғы V- ІV ғасырларға 
тән «Алтын адам» және ожауға жазылған жазу археологтардың Есік қаласы 
маңайындағы Жуантөбені қазғанда табылса, Шығыс өлкеміздегі Берел қазба 
байлық ескерткіштері, Атырау облысындағы қорғанды қазғанда табылған «Ал-
тын адам», Орталық Қазақстандағы қола, тас дәуірлеріне тән алтын дүниелер, 
түрлі мәдени бұйымдар жер астында сақталған жәдігерлер болса, жер беті, 
ашық аспан астындағы мәдени жәдігерлер де аз емес. Оған біздің дәуіріміздің 
бас кезіне тән Аягөз маңайындағы Қозы Көрпеш-Баян сұлу кесенесі, V-VІІІ 
ғасырларға тән және Талас, Сырдария, Іле өзендері бойынан, Қазақстан Алтай-
ынан, Қарқара жайлауы және Жамбыл облысынан табылған көне түркі жазба 
ескерткіштері, Іле бойындағы Таңбалытас астроглифтері, Ұлытаудағы ХІV-ХV 
ғасырларға тән Жошы хан, Алаша хан, Болған ана, Домбауыл, Түркістандағы 
Қожа Ахмет  Ясауи, Арыстанбаб, Рәбиға Сұлтанбегім, Жамбыл облысындағы 
Дәуітбек, Айша Бибі, Қарахан, Бабажы Қатын, т.б. кесенелер қаншама?!

Осылар тәрізді жер бетінде моншақтай шашылып жатқан мәдени ескерткіштің 
бір тобы, жер-су атаулары – халық тілі байлығының қайнар көзі, ғасырларға тән 
асыл қазынасы болып табылады. Біздер, кәсіби маман – ономастар ол атауларды 
бейнелі түрде «жер тілі» деп те атай береміз.

Осы жер-су атауларының құрамында ежелгі заманғы, яғни біздің дәуірімізге 
дейінгі атаулар, ерте ортағасыр, кейінгі ғасырларға тән атаулардың бары анық-
талып отыр. Тарих атасы Геродоттың жазуы бойынша, б.д.д. V ғасырдағы  
Каспий теңізі атауы болғанын білсек, сондай-ақ Арал теңізі, Сырдария, Ал-
тай, Хантәңірі, Ертіс, Есіл, Іле, Орал, Қарқара, Қарқаралы, Жайық, Арыс, т.б. 
атаулардың да көне дәуірден барын көреміз.

Демек, батысы Каспий теңізінен шығысы Алтайға, оңтүстігі Орта Азия, сол-
түстігі Ресей Федерациясымен шектесіп жатқан ұлан-ғайыр, кең-байтақ шек сіз 
даламыздағы атаулар мың сан, тіптен сансыз көп. Мұның бәрі – біздің атамекен, 
атажұртымызға тән тарихи-мәдени жәдігер, қымбат та құнды асыл мұра.

Атажұрт, атамекен өте кең ұғым. Халқымыздың атам заманнан бері мекен-
деп, суын ішіп, өсіп-өніп, өмір сүріп келе жатқан кең жазира жері. Оның айдын-
шалқар көлдері мен мөп-мөлдір бастау қайнарларының, кең-байтақ, ұлан-ғайыр 
даласының атаулары – халық тарихы, қоғам өмірімен біте қайнасып, ғасырдан 
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ғасырға ұласып, ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, кейінгі буындарға мирас болып отырған 
мәдени мұра, өшпес шежіре, халықтың шынар ой, ұшқыр қиял, данышпандық 
зердесі мен ұлттық мінез-құлқы, барша болмыс-тірлігінің көрінісі.

Мәдениеті мен ғылымы кемелденген өркениетті халықтар көне тарихының 
сыр-сипатын ашуға, оны танып-білуге септігін тигізер құнды мұралардың еш бі-
рін назардан тыс қалдырмай, мейлінше құнттап, зерделей зерттеп, ғылым еле гі-
нен өткізіп отырады. Әрбір атаудың өз тарихы, дүниеге келу сыры бар. Осы орайда 
халқымыздың абзал ұлы, кемеңгер ғалымы Ш.Уәлихановтың: «Көне түркі салт-
сана, әдет-ғұрпының қаймағы бұзылмаған қазақтарда өмірдің бір саласын қамтитын 
тарихи оқиғалармен байланысты жер-су атаулары, адам аттары, тағы да басқалары 
есте сақталып, атадан балаға жалғасып жатады», – деген ұлағатты ойы еріксіз еске 
түседі. Олай болса, осынау қасиетті де құдіретті ұлы даламыз тұтас бір шежіре – 
оның беті құпиясы әлі толық ашылмаған сырлы кітап, ғаламат маржан сөз.

«Жері байдың – елі бай» демекші, халқымыздың пешенесіне біткен жомарттық 
пен мәрттік, кеңпейілдік пен абзал адалдық куәсіндей жеріміз де – кең-байтақ, 
ұлан-ғайыр, ғажап та сұлу, көркем. Жер тарихы – ел тарихымен, оның қасиетті 
ана тілімен етене тығыз байланысты. Осы жайтқа жіті көз жіберіп, бар болмы-
сы, жан-тәнімен сезінген Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің 1998 жылы наурыз айын-
да зиялы қауым алдында сөйлеген сөзінде жер-су аттарының тарихилығы мен 
көнелігіне ерекше мән беріп, оны жинап зерттеудің бүгінгі мемлекетіміздің сая-
си стратегиясы үшін де маңызының зор екендігін атап көрсетті. «Әрбір азамат 
тарих қойнауына тереңдеу арқылы өзінің ата-бабалары қалдырған осындай кең-
байтақ жердің лайықты мұрагері болуға ұмтылсын», – деп баса айтты. Еліміздің 
жер-су атауларын, ғылыми тілмен айтқанда топонимиканы зерттеп жүрген 
ғалымдар үшін бұл аса құнды пікір.

Қазақ ономастикасының бір бөлігі саналатын жер-су аттары (топонимдер) 
ғасырлар жәдігері, мәдениетіміз бен тарихымыздың құнды қазына байлығы, 
мәдени мұрамыздың бір бұлағы деп айта аламыз. Республикамызда тек қана өзен 
аты 85 мың болса, көл аттары 50 мыңның үстінде. Олардың ең ірілері: Балқаш, 
Алакөл, Сасықкөл, Теңіз, Марқакөл, Зайсан, Шалқар, Индер, Қарасор, Шор-
танды, Шабақты, Үлкен Шабақты, Бурабай, Сілеті теңіз, Құсмұрын, Шағалалы       
те ңіз, Үлкен Қарой, Сарықопа, Арыс, Ертіс, Есіл, Іле, Сырдария, Жайық, Кеңгір, 
т.б. Ал, қалалар мен кенттер, ауыл, село атауларымен қатар физика-географиялық 
атау лар дың шамадан тыс мол екені баршаға мәлім.

Топонимдердің шығу, пайда болу тарихы, ең алдымен халық тілінің байлы-
ғына, әрбір тарихи дәуірдегі қоғамдық өмірдің құрылысына, оның әлеуметтік-эко-
но микалық жағдайына, ел-жұрттың кәсіби тірлігіне, мемлекеттің дамып өсуі мен 
елді мекендердің жан-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 

Тарихи т
опоним

ика
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бай қазына, асыл мұрасы. Қазіргі қазақ жерінде сан-қилы тарихи оқиғалардың 
болып өткені, бұл қасиетті де, құдіретті жерімізді талай ұлыс, тайпа, ел, халықтың 
мекендеп, мемлекет құрып, ғұмыр кешкендігі тарихтан мәлім.

Біздің дәуірімізге дейінгі гидронимдер мен оронимдер – теңіз аттары: Кас-
пий теңізі, Арал теңізі; өзен аттары: Арыс, Талас, Сырдария, Ертіс, Есіл, Іле, 
Кеңгір, Шу; тау аттары: Хантәңірі, Қаратау, Қазығұрт, Қарқара, Қарқаралы, 
Күршім, Тарбағатай, Маңырақ, т.б. Ерте орта ғасырға тән жер-су аттары: Тараз, 
Екіөгіз, Қаялық, Суяб, Сығанақ, Сауран, Орал, Талкиз (Талғар), Сарығ, Кермен, 
Кеш, Торғай т.б. Ортағасырлық жер-су аттары: Құлан, Отырар, Созақ, Сайрам, 
Сүткент, Жайық, Теке, Аспара, Шымкент, Түркістан т.б.

Жоғарыда көрсетілген жер-су аттарының мағыналары қазіргі тіліміздің лек-
сика-морфологиялық табиғаты жағынан түсінікті әрі мағынасы айқын сияқты 
көрінеді. Мәселен, Алакөл – «ала-құла көл», Хантәңірі – «тәңірі хан», Қаратау 
– «қарайып жатқан тау», Ұлытау – «үлкен тау», т.т. Алайда, бұлайша талдап тү-
сіну үстірт, жеңіл қарау болар еді. Өйткені, ондай ескі, көне атаулар қазіргі түр кі 
тілдерінің лексикалық әрі фоно-морфологиялық заңдылығына бағына бермейді. 
Сондықтан ондай атауларды тарихи-салыстырмалы және тарихи-типологиялық 
жолмен зерттеу нәтижелі болмақ.

Жазба деректер мен археологиялық қазба материалдар – өткен дәуірдің орта 
ғасырында қазақ жерінде тұрақтар мен елді мекен және қала, қалашықтардың 
көп болғанын растап отыр. Оның негізгі себебін Орта Азия халықтары өмірінде 
көшпенділікпен қатар отырықшылықтың да болғаны кеңінен дәлелдей түседі.

Тарихшылардың баяндауынша: «Отырықшылдық пен қала өмірінің даму қар-
қыны қазақтың барлық жерінде бірдей болмады. Сырдария мен Талас, Шудың оң-
түс тік аудандарында қалалардың дамуы әсіресе V-VІІІ ғасырларда үдей бастады».

Қазақстанның көне дәуір қалаларының аттарын зерттеу, лингвистикалық тұрғы-
дан талдаудың тарихи-географиялық әрі этнографиялық мәні мен маңызы аса зор.

Қазақстан тарихында Х-ХІІ ғасырлардағы ортағасырлық қалалар мен кент-
тердің қалыптасу жайы толық сипатталып, Қазақстанның ұлан-ғайыр даласы 
бірнеше табиғи-шаруашылық зонаға бөлініп қаралады. Олардың әрқайсысындағы 
қа ла тірлігінің, оның тарихының өзіндік ерекшеліктері болғаны да тарихымызда 
жете айтылады.

Қазақстанның көне топонимдері тарихи лексика материалдары ретінде де, аса 
құнды да бағалы. Әсіресе, қазіргі республика аумағында замандар бойы түрлі 
этникалық топтардың өмір сүргендігін, ал ономастикалық материалдар олардың 
тілдерінің қалдықтары ретінде біздің заманымызға жеткендігін, сол тілдердің 
құпия сырларын ашуға септігін тигізетін аса зор деректер болып саналатынын 
анық көреміз.

Қазіргі топонимдер құрамында қазақ тілі материалы тұрғысынан талдауға 
көнбейтін, әдеби тіл нормасында жоқ лексикалық қабаттар жиі ұшырайды. Он-
дай топонимдердің кейбіреулері тарих атасы Геродот, Страбон, К.Птолемей, т.б. 
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кездессе, басқалары V-VІІІ ғ.ғ. көне түркі жазба ескерткіштерінде, енді біреулері 
біздің дәуірімізден бұрынғы үйсін, қаңлы тілдеріне тән болып келеді. Бұндай 
атаулар қытай халқының «Ханнама», «Үйсіндер тарауы», «Тарихнама» сияқты 
атақ ты тарихи ескерткіштерінде бар. Ресейдің қытайтану ғылымының негізін 
қалаушы синолог-ғалым Я.Бичуриннің «Орта Азия байырғы ұлттарының та-
рихи материалдары» атты белгілі еңбегі, француз тарихшысы Хоутсма «Хан-
нама» мен «Тарихнамадағы» Батыс өңірлерін аударып, ондағы ономастикалық 
материалдарды көрсетсе, жапон оқымыстысы Ушида Канпу, т.б. ғалымдар біріге 
отырып, қытай тарихи кітаптарындағы Батыс өңір тарауларын аударып, түсінік 
жасап, баспадан шығарды. Міне, осылардың бәрінде де түркі атаулары, оның 
ішіндегі қазіргі қазақ халқын құрап отырған ертедегі ірі тайпалар: үйсін, қаңлы, 
қыпшақ, арғын, алшындар туралы, оларға тән ономастикалық материалдар көп-
теп келтіріледі.

Біздің дәуірімізге дейінгі топонимдердің көпшілігі тау, теңіз, өзен, көл атаула-
ры болса, кейбіреулері қала аттары ретінде ұшырайды. Мәселен, Алтай, Қаратау, 
Қазығұрт, Ұлытау, Алатау, Каспий теңізі, Арал теңізі, Балқаш көлі (бұрын Көк 
теңіз аталған), Ертіс, Арыс, Талас, Іле, Есіл, Сырдария, Ойыл, Қиыл, Тобыл, 
Жайық, Ембі (Жем), Хантәңірі, Талғар, Шығу, (Чегу), Тараз, т.б.

Сол атаулардың қай-қайсысы болса да тіліміздің тарихы, мәдениеті мен эт-
нология, тарих мәселелері жөнінде көптеген құнды деректерге ие. Олардың 
құрамында қазіргі әдеби тілімізде кездеспейтін, мән-мағынасы ұмыт болған, 
мүлдем құпия сырға айналған ескі сөздер мен тұлғалардың ізі сақталған.

Халқымыздың өткен дәуірдегі тарихын, көрші елдермен жасаған мәдени 
қарым-қатынас және әдет-ғұрпын танып білуде де бұлардың атқарар рөлі аса 
зор. Өйткені, ол атаулардың бәрі – халық тарихы, қоғам өмірімен, адамдардың 
жеке басы, іс-әрекетімен біте қайнасып, кейінгі буындарға мирас болып отырған 
мә дени мұра, өшпес шежіре, халықтың шынар ой, ұшқыр қиял, данышпандық 
зер десі мен ұлттық мінез-құлқы, барша болмысының көрінісі. Әсіресе, қазақ 
хандығының құрылуынан бастап 550 жыл бойы дамып қалыптасқан мил-
лиондаған жер-су атаулары зор байлығымыз.

Орасан бай жер-су атауларының «жер тілінің» тілдік табиғаты жағынан ба-
сым тобы ана тіліміздің байырғы сөздерінен қойылған атаулар болса, екінші бір 
легі басқа тілдер сөзінен жасалған атаулар. Алайда, қазақ жер-су атауларының 
құрамында физикалық-географиялық атаулар тым басым. Әсіресе, тау, жота, 
қыр, қырат, асу, бел, белес, кезең, төбе, төбешік, шоқы, көл, көлмек, көлшік, өзен 
бастау, қайнар, тұма, бұлақ атаулары мыңдап емес, миллиондап кездесері хақ. Ал 
елді мекен атаулары ойконимдер де аз емес. Осыншама мол жер-су аттарының 
шығу, пайда болу жайлары мен мән-мағыналары бұл шалқар далада ерте заман-
дардан қандай ру, тайпалар мекендеген деумен қатар, қазақ ру, тайпалары бұл 
жерлерде қашан, қай заманнан бастап өмір сүрген деген мәселелер де зерттеу 
нысанынан шет қалған емес.
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Өйткені, жер-су аттары – халық тілі мен мәдениетінің кемел байлығы, мәңгілік 
тарихи мұрасы. Олар ана тіліміз бен ұлттық тарихымыздың сыр-сипатын, 
халқымыздың этномәдени құбылыстарын тереңдей зерделеп зерттеу үшін де аса 
қажетті, өте қымбат та құнды дерек болары сөзсіз.

Жер-су аттарының шығу, қалыптасып дамуында лингвистикалық факторлар-
мен қатар табиғат құбылыстарының, жер бедері мен көрік-келбетінің ерекшелік 
сипаты, бейне көріністері, қоғам өміріндегі тарихы, әлеуметтік-экономикалық 
және саяси өзгерістердің жай-жапсарлары тайға таңба басқандай анық та 
айқын көрініс береді. Олар өткен өміріміз бен тірлік-болмысымыздың рухани 
байлығына тән мәдени ескерткіш ретінде ғана құнды емес. Заман ағымына сай 
толысып, жаңарып қазіргі өмірімізде де ерекше қызмет атқаруда.

Жеріміздегі парсы, араб тілдеріне тән атаулардың сақталуы ерекше назар ау-
дартар жайт. Ол атаулар аса көп болмағанмен, кейбір облыстардың жер-су атау-
лары құрамында ұшырап отырады. Тілімізге енген араб тілі сөздерінің жалпы 
мөлшері зерттеушілердің пайымдауы бойынша 15-20 пайыз болса, оның ішінде 
өте басым тобы – кісі есімдері, ал жер-су атаулары мүлдем аз. Өйткені, жергілікті 
тұрғын қазақ жұрты өзі өмір сүріп жатқан мекеніне өз тұсынан араб атауларын 
қоймаған.

ХІІІ-ХІV ғ.ғ. моңғол үстемдігі заманындағы моңғол атаулары, ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ. 
қал мақ тіліндегі жер-су атауларының ұзын-ырға саны қазақ жерінде мүлдем жұ таң.

Белгілі ғалым Ғ.Қоңқашбаевтың зерттеуі бойынша моңғол тіліне тән атау-
лардың бар-жоғы екі жүзден артық емес. Ал қалмақ атаулары аз ғана, бар-жоғы 
жүзге жетер-жетпес. Ал славян тілдеріне тән атаулардан сақталғандардың басым 
көбі – орыс тілі сөздерінен жасалған атаулар, олар негізінен антропотопонимдер 
(яғни есім-фамилиялардан қойылған елді мекен аттары) болса, украин тіліне тән 
деген атаулар тым сирек.

Орыс тілдік топонимдер орыс шаруаларын Қазақстанға ХІХ ғасырдың 
60-жыл да рында қоныс аударумен, одан кейінгі жылдар патшалық ресейдің отар-
лық саясаты негізінде жүзеге асса, кеңестік дәуірде оның идеологиясына сай 
үдей түсті. Әсіресе, Қазақстанда тың жерлерді игеру саясатымен байланысты 
келімсектер саны әлденеше миллионға жетіп, колхоз, совхоз, аудан, село, қала 
атаулары көбейе түсті. Тың жерді игерудің 25 жылдық мерекесінде «Наука мира» 
атты журналда 3,5 мың орысша жаңа атау қойылғанының мақтаныш болғаны 
белгілі.

Осыншама ұлан-ғайыр жерімізді Шығыс пен Батыс, Еуропа мен Орта Азия-
ны жалғастырған әйгілі Жібек жолы да басып өтті. Сөйтіп, әртүрлі сенім мен 
нанымдағы халықтар мен ұлыстар бұл өлкеге келіп, сауда-саттық жүргізіп, өз 
тілдерінде сөйлеп, мәдени қарым-қатынас жасады. Бұл жағдай жергілікті халық 
тіліне әсер етіп – жер, адам, ел аттарының қойылуына да ықпал етпей қоймады.

Әрбір атаудың шығу, пайда болуы мен тек-төркіні, олардың бастапқы мән-
мағыналарын анықтау мәселелерін тарихи-салыстырмалы, салыстырмалы-типо-
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логиялық тұрғыдан зерделей зерттеп, мән-мағыналары көпшілікке түсініксіз, 
тіптен мүлдем белгісіз атаулардың құпия сырын ашу көпшілік қауымды қызық-
тыра түсері сөзсіз. Осымен бірге жер-су аттарының қолданылу аясы, оның қо-
ғам дық қызметі, мемлекеттік мәні де келелі мәселе екені белгілі.

2012 жылғы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауында белгіленген «Қазақ ті-
лі және тілдердің үштұғырлығы» басымдылығында белгіленген іс-шараларға 
елі міздің мыңдаған елді мекен, өзен-су, т.б. атауларын қазақ, орыс, ағылшын 
тіл дерінде сауатты таңбалау алға қойылды. Осы жұмысты бірізділенген стан-
дарттық жүйеге енгізудің ғылыми принциптерін айқындау мақсатымен ономас-
тика бөлімі  2013-2015 жылдарға жоспар - ланған  «Қазақстан Республикасының 
ономастикалық атауларын ұлттық және халықаралық стандарттаудың ғылыми 
принциптері» атты жоспарлы жұмысты дер кезінде аяқтау барысында қажырлы 
еңбек етуде. Ономастика бөлімінің қызметкерлері күні бұрын ойластырып қойыл-
ған ұлы мақсат – аса қажетті еңбекті орындауға жұмыла кіріспек. Ол мақсат – 
елі міздің Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесіне «Қазақстан Республикасының 
топонимдері. Топонимия Республики Казахстан» атты көлемді еңбекті тарту ету.

1990-2015 жылдар аралығында мемлекеттік ономастика комиссиясы тара-
пынан жүздеген тарихи атаулар қалпына келтіріліп, жұмысшы кенттері мен 
ауыл, село, теміржол бекеттерінің атаулары өзгертіліп, кейбір нысана аттары 
жаңадан аталып, олардың орысша транскрипцияларының түзетілуі жайындағы 
тұжырымдамалары негізінде Президент Жарлықтары және Үкімет қау лыла-
рымен бекітілді. Олар бұл кітапта тұтас қамтылып, өзгеріссіз берілмек.

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы «Егемен Қазақстан» газеті бетінде 
С.Абдрахмановқа берген сұхбатында, кейіннен жарық көрген «Өмір өткелдері» 
атты кітабында жер-су атаулары жайында: «Қазақстандағы барлық жер атау-
ла рының сөздігін шығарып, қай атау қандай жағдайда, қандай мағынамен 
қойылған, ол сөздің түпкі төркіні қандай болған дегенді ғылыми тұрғыдан анық-
тап көрсету керек. Жеріңе қойылған ат еліңнің ұрпақтарға қалдырып кеткен хаты 
сияқ ты ғой», деуі өте орынды ойтолғам. Өйткені, жер-су атаулары – халық тілі 
мен мәдение - тіміздің кемел байлығы, мәңгілік тарихи жәдігері, асыл мұрасы. 
Ана тіліміз бен ұлттық тарихымыздың сыр-сипатын, халқымыздың этномәдени 
құбылыстарын тереңдей зерделеп зерттеу үшін де аса маңызды, өте қымбат та 
бағалы дерек көзі екені даусыз.

Олай болса, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ономастика 
бө лі   мінің қызметкерлері Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бұл тапсырмасын бұлжыт-
пай орындауға, барша күш-жігер, білімін салып кірісуге сақадай-сай екендігін 
білдіреді.
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Асылбек Жартыбаев 
«КГТИЛингва» Орталық Қазақстан

 университетінің профессоры, 
филология ғылымдарының докторы

Көне жазба мұралардағы Орталық Қазақстан
 топонимдерінің көрінісі

Орталық Қазақстан туралы жазба деректердің аз болуы, сақталмауы, соңғы 
жылдарға дейін тарихи-археологиялық тұрғыдан арнайы зерттелмеуі даулы 
пікірлерге жол ашып отырған. Орта Азия тарихының тамаша білгірі В.В.Бартольд 
«мәдениеті бар соңғы жер Сырдария мен Қаратаудың аралығында болды, бұл 
өлкенің солтүстігі адам мекендемеген далалы алқап еді», - десе, ал академик 
Ә.Марғұлан археологиялық зерттеулері барысында ол пікірді жоққа шығарып», 
Орталық Қазақстанның таулы және өзенді алқаптарында қола замманнан кейінгі, 
орта ғасырларға дейін аралықта отырықшы халықтар мәдениеті болған», - деді 
[1,5]. Дегенмен академик Ә.Х.Марғұланға дейін де Орталық Қазақстанның көне 
қалалары мен жер-су атаулары туралы мәлімет берерлік жазба деректердің, түрлі 
карталардың болғандығын жоққа шығара алмаймыз. Олардың ішіндегі ең көнесі, 
яғни біздің жыл санау дәуірімізге дейінгі қытай жазбаларындағы топонимдік 
деректер қытай тілі заңдылықтарына бағындырып, түбір тұлғасы танымастай 
өзгеріске ұшырағын. Әрі көне қытай авторлары көрші елдердің аттары мен жер-
су атауларын өз тілдеріне аударып немесе өз түсінігіне сәйкес беріп отырған. 
Қытай алфавитінде сөз ортасында «р» әрпінің қолданылмауына сәйкес түрік 
атауы «тукую», арғын тайпасы «алун» Темуршин (Шыңғыс ханның шын аты) - 
«Темучин», орыс елі атауы «олосы», «люся», «лаумоза», «налосзо» (жүнді адам 
немесе қар адамы аудармасында) берілсе, ал ірі мемлекеттер мен қалалар атаула-
ры да үлкен өзгерістермен таңбаланған. Мысалы, Индия - «Шенди», Месопота-
мия - «Тяогжи», Рим - «Лигань», Бұқара - «Ань», Ташкент - «Ши» формасында 
берілген [2,161].

Тарихи мәліметтер қазіргі Қазақстан территориясындағы Балқаш көлінің 
солт.-де III-IV ғғ. ғұн (күн) мемлекетінің өмір сүргенін айтады. Оларды қытайлар 
«Юэбань», «Се-Яньто» деп атаған [3,43]. Кейбір еңбектерде бұл өлке Сармат-
тар жері, Сар ир, Половецтер, Дешті Қыпшақ және т.б. атауларымен де атала 
береді. Осындағы Сар ир, атауы қытай жылнамасында Се-Яньто формасын-
да берілген. Түбір сар, сары сөзінің «се» формасына көшуін қытай тіліндегі р 
дыбысының сөз ортасында ұшыраспауынан деп білеміз (түрік - «түкю», аргу - 
«алун»). Сар-ир (сары жер, сары алқап) атауы Шыңғысхан өмірін зерттеуші Ми-
шель Хоанг еңбегінде «Ciraka er» формасында ұшыраса [4,49]. Көне Римдіктер 
оларды Сарматтар деп атаса, славяндар половцы деп атаған. Қазіргі еңбектерде 
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половец, половцы атаулары «құба», «құбашақ», «қыпшақ» мағынасында қолда-
нылып жүр. Қазақ тіліндегі «құба жон» атауының мағынасы да сары алқап, сары 
дала ұғымынан алшақ кетпейді. Көне түркі жазба ескерткіштері мұраларында 
Орталық Қазақстан топонимдеріне қатысты тек Ертіс өзені (Эртіш сувы) ата-
уы ғана ұшырасты [5,122]. ІХ-Х ғасырларда Орта Азия Қазақстан жерін картаға 
түсіруде араб географтары көп еңбек сіңірген. Олардың ішінде Орталық                 
Қа зақстан топонимдеріне қатысы бар еңбектің бірі – Х ғасырдағы Ал Идрисидің 
«Китаб-Роджері» мен «Сурат ал-Ард» атты картасы [6]. Академик Ә.Марғұлан 
бұл еңбектегі мәліметтерді Сарысу, Торғай өзендері мен Ұлытау өңірлеріне 
байланысы бар деп атап көрсеткен [7]. Ал Идриси аталған еңбегінде Хорезм 
көлі (Арал теңізі), Тараз қаласы (Жамбыл обл. орталығы) Шаш өзені (Сырда-
рия) атауларына тоқтала келіп, осы елді мекендердің солт.-шығысында оғыздар 
мекендегенін, оларды Гарбиан, Даранда, Бадагах, Дарку, Нуджах, Хиам, Дахлан, 
Джаджан атты қалалары болғандығына тоқталған. Оның көрсетуі бойынша бұл 
қалалар Руза, Магра өзендері мен Горгуз көлі жағалауларына және Музгар, Ор-
таг, Казтаг, Аскарун таулары бойына орналасқан. ХІІ ғасырлық иран тарихшысы 
Рашид ад-Дин еңбектерінде де оғыз қағандарының мекендері Ортағ, Қазтағ атты 
таулы өңірлерде болғандығы және сол жерде Инандж атты қала бар екендігі, 
қыста Борсун, Какья, Каркорун деген жерлерді қыстайтыны айтылады [8,80-81]. 
Бұл топонимдік деректер Әбілғазы Бахардурхан шежіресінде де ұшырасады. 
Ол оғыздар туралы айта келіп, «Қара хан атасынан соң патша болды. Ертағы 
мен Кертағы тауларын жайлады, қыста Қарақұм мен Сырдың жағасын қыстар 
еді» деп жазған [9,15]. Осы өңірдің ежелгі қоныстары туралы орта ғасырлық 
араб географтары мен жазушылары Инб-әл Варди, Ибн-Сайд, Ибн-Ийаса т.б. да 
мәліметтер қалдырған [10,98-108]. Орталық Қазақстанның көне қала орында-
рын зерттеуші ғалым, археолог Ж.Е.Смайловтың пайымдауынша, жоғарыдағы 
атаулардың дені Орталық Қазақстан жерінде ұшырасады. Атап айтқанда, 
Руза қазіргі Сарысу өзені, Магра - Кенгір өзені, Горгуз - Теңіз көлі; Аскарун-
Бұғылы, Музгар - Ұлытау, Ортағ - Ортау, Кертаг - Қызылтау таулары. Және де 
автор В.Г.Тингаузен зерттеулеріне сүйене отырып, Руза (Сарысу) өзенінің  XIV 
ғасырда Сарыгузен аталғаны туралы да мәлімет береді [11,5-11]. Расында да, 
Ал Идриси мен Рашид ад-Дин еңбектеріне талдау жасаған С.Г.Агаджанов, 
К.Миллер пікірлеріне қарағанда, Ж.Е.Смайловтың пайымдау лары көңілге 
қонымды. Автордың ұтымды пікірлер айтуына оның орта ғасырлық ғалымдар 
атап көрсеткен қалалар мен жер-су атауларын, олардың ара қашықтығы мен қай 
ендікте жатқандығын жақсы меңгергендігі ғана емес, сонымен қатар оның аталған 
өлкенің жер бедерін жақсы білгендігінде деп таныдық. Және де Ж.Е.Смайлов 
дәлелдері Ә.Х.Марғұлан тұжырымдарымен сәйкес келіп отырады. Соңғы автор 
да Ортог, Кертаг оронимдерін Орталық Қазақстандағы Ортау мен Қызылтау деп 
атап көрсеткен [7,11-12]. Бұл ойды археолог-тарихшы ғалым Жамбыл Омари да 
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қостайды. Осы аты аталған ғалымдар еңбектеріндегі ой қорытуларына сүйене 
отырып, біз орта ғасырда Орталық Қазақстанда болған (Ал Идриси еңбегінде) 
қалалардың орналасу ретін төмендегіше топтастырдық. «Нузхат ал-Муштакта» 
(Ал Идриси) Хиам қаласы Магра өзенінің (Кеңгір) жоғарғы сағасында орналасқан 
делінеді. Ал  Ж.Смайлов оны Басқамыр кешенімен байланысты қарастырады. 
Басқамыр қазіргі Жезқазған қаласының солт.-бат.-да, Жезді өзенінің сол 
жағалауында орналасқан. Джаджан қаласы Руза (қазіргі Сарысу) өзенінің оң 
жағалауында, атақты Бетпақдаламен шектес алқапта болған. Нуджах, Бадагах 
қазіргі Ұлытау тауының үстінде салынған [11,12-13]. Бұл қалалардың ескі орны 
қазіргі кезеңде Нөгербек дарасы және Хан Ордасы деп аталынып жүр. Осы екі 
қорғанның ортасынан Жетіқыз өзені ағып шығады. Даранда атты қала қазіргі 
Арғанатты тауында болған. Жалпы Сырдария бойынан созылған көне қалалар 
тізбегі қазіргі Ұлытау, Арғанаты таулары мен Кеңгір, Сарысу өзендері бойла-
рына орналасқандай. Әрі бұл топонимдер орта ғасырлық жазбаларда Россия та-
рапынан жарық көрген көне карталар мен түрлі басылымдарда  (ХІХ ғ. Соңына 
дейінгі) әр түрлі атаулармен беріліп отырады. Мысалы, қазіргі Ұлытау оронимі 
ХІІІ ғ. дейін Музгар, Кендыр-Таг деп аталса [12,44], ХVII ғасырда ғана Улутов 
формасында беріліп, Кендірлік өзені осы таудан басталады делінген [13,95]. 
Яғни 1627 ж. Иван IV заманда жарық көрген «Книга Большому Чертежу» деп 
аталатын еңбектен кейінгі басылымдардың бәрінде де Ұлытау оронимі Улутов, 
Улутағ, Улутау түрінде беріліп отырған, яғни қазіргі Ұлытау формасынан алшақ 
кетпейді. Оронимнің Ұлытау аталуына таудың биіктігіне қарағанда, оның орна-
ласу реті мен баурайларының орман-тоғайлы, үлкенді-кішілі бұлақ, өзен-көлді 
болып келуінің қатысы бардай. Себебі Бетпақдала шөлінен өте көп қиындықпен 
өткен жолаушы немесе көктемгі көш жолындағы халыққа алдынан ұшырасқан 
саялы, сулы тау шынында да жер жұмағы, әулиелі немесе ұлы деп атап отырған. 
Әрине, Ұлытаудың  халқымыздың ел, мемлекет болып қалыптасуына арналған, 
үш жүздің басын құраудағы саяси орын болғандығын да жоққа шығарудан 
аулақпыз.

Орталық Қазақстанға тән атаулары VIII-IX ғғ. өмір сүрген Қарақожаұлы 
Қорқыт Атаның еңбектерінен де көреміз. Жалпы Қорқыт Ата дәуірі мен оның 
шығармаларындағы деректерді Х.Көроғлы мен Ә.Марғұлан оғыз дәуірімен бір-
лік те қарастырады. Х.Көроғлы «Қорқыт Ата кітабында» айтылатын Қазылық 
тауы [14,25] мен қырғыздардың «Манас» жырындағы Қазылық тауын көне 
оғыздар мекені десе [15,132], академик Ә.Марғұлан да осы сарындас пікір айту 
барысында «Қорқыт» эпосында ұшырасатын Өгізтау (Атасу бойында), Ар-
қу (Арқа) белі, Ортағ қыры Ортау, Көкше теңіз (Балқаш көлінің ескі атауы), 
Қазылық тауы топонимерінің қазіргі Орталық Қазақстанда ұшырасатынын 
айтқан. Ә.Марғұлан «Ежелгі жыр-аңыздар» атты кітабында «Қарқаралының 
күншығысында, Семейдің күнбатысында тұратын биік тауларды (Кент, Мыр-
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жық, Аыралы, Дегелең) ерте заманда қарлықтардың қоныстанған қытай де рек-
терінде ұшырасатынын жазып, кейбір ғалымдардың Қарлықты Қазылық деп 
атауының негізі де сонда жатыр деген ой айтқан [16,172]. Бұл жай түркі тіл-
деріндегі р/з дыбыстардың сәйкестігінен де хабар береді. Қазылық «Манас» жы-
рында да жолығып отырады. В.В.Радлов «Қазылық тауы» Қазақстан жерінде 
екенің ашық көрсеткен [17,36]. «Қорқыт ата кітабында» да Қазылық Қожа және 
Қазылық қара ат (тұлпар) атаулары ұшырасады [14,102-104]. Қорыта келсек, 
«Қорқыт» эпосында Қазылық тауы  қазіргі Қаракесек руы мекендеген Қарқаралы 
тауларының жиынтық атауы. Қазылық (Үш Қазылық, Бес Қазылық, Он екі 
Қазылық) таулары қаракесек елінің көне атауы, қарлық туралы мәліметтердің 
тың көзі. Яғни олар туралы деректердің тың көзі «Қорқыт Ата кітабы» болып 
табылады [18,165]. Алайда Орталық Қазақстанның көне көз қариялары болмаса 
бұл тауларды қазір ешкім де  Қазылық  таулары деп атамайды. Біздіңше, бұл 
атаулардың ұмытылуына бұрынғы көш жолдарының отырықшылыққа байланыс-
ты сирек қолданылмауынан әсері болғандай. Ол атаулар соңғы рет Бұқар Жырау 
өлеңдерінде ұшырасады:

   Он екі Қазылық, Ой Түндік
   Шауып шықтым белеңге, 
   Тау суындай сарқырап
   Әскерің жатыр өреңде [19,165].
Аталаған еңбектегі Қазылық Қожа, Қазылық қара ат (тұлпар) атаулары, 

біздіңше, тікерей  Қазылық орониміне сәйкес аталған. Себебі түркі халықтарын-
да жаңа ғасырға дейінгі дәуірлерде белгілі болған қоғам қайраткерлері мен 
ғалым дардың аттарын кіндік қаны тамған жер атауларымен қоса атап отырған. 
Мах мұд Қашқари ХІ  ғасыр, Қашқар қаласында туғандықтан, сол секілді Қожа 
Ах мет Яссауи – ХІ-ХІІ ғасырлар, Сүлеймен Бақырғани – ХІІ ғасыр және т.б. 
Осы ған қарағанда, Қазылық Қожа атауы оның Қазылық жерінен шыққанын 
біл діретіндей. Антропонимнің екінші сыңары «Қожа» атауы ІХ ғасырдан Орта 
Азия мен қазіргі Қазақстан жеріне ислам дінінің орнай бастауынан хабар бер-
мек. Қазылық Қара ат зоонимі туралы да осындай ой айтуға болады. Себебі күні 
бүгінге дейін қазақтар қатты қадірлейтін жылқы малын шыққан жеріне қарай 
Түрікмен текежәуміті, Араб ахалтекесі, Қазақтың қарабайыры, монғол жабысы 
т.б. деп атау ұшырасады. Әрі академик Ә.Марғұлан Манас батырдың Аққұла 
тұлпарының мекенінің Бегазы (Қазылықтың бірі) тауына қатысы бар деп дерек 
береді: «Ақтоғай, Тоқырауын қазақтарының қария сөзі бойынша Ер Манас Ер 
Көкшенің баласы-мыс. Оның Аққұла атының жайылған жері Бегазы тауының 
бөктері.  Аққұла күндіз Бегазы тауының іргесінде жайылып, түнге қарсы үстіне 
шығып, Тас-Ақырдан шөп жейтін болған-мыс. Қазақтардың айтуынша Аққұла 
шөп жеген Тас-Ақыр, оның су ішкен Тас қазаны Бегазы тауының басында әлі 
күнге сақталған. Сол жерде тұлпар аттың тұяғының таңбасы бар, оны қазақтар 
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Манастың Аққұласының тұяғынан түскен таңба деп дәріптейді [16,87] Қорқыт 
ата шығармасында сөз болатын кейіпкердің бірі – Домрул, ол жақсы жігіт жа-
нын бермеу үшін жаналғыш Әзірейілмен соғысады. Осы Домрул, яғни, Домба-
уыл кесенесі қазіргі кезеңде кеңгір өзенінің бойында тұр, мемлекеттік қорғауға 
алынған. Жалпақ қалақ тастардан бірыңғай етіп өрілген күмбез VІІ-VІІІ ғғ. тән 
делініп жүр. Ш.Уәлиханов ескерткіштерінде осы Домрул-Домбауылдың асқан 
күйші, қобызшы болғандығы айтылады. Қазіргі Ұлытаудың батыс бөлігінде «са-
рын шоқысы» деп аталатын жер бар, ол кезінде Домбауылдың сарын шығаратын 
жері болған. Осы секілді Қорқыт Ата атымен байланысты аталатын топоним-
дер Сырдария мен Торғай өлкесінде де көп ұшырасады. Мысалы, Қорқыт көлі, 
Қорқыт суы, Қорқыт кесенесі т.б. Астана қаласының солтүстігіндегі Дом-
быралы-Моншақты оронимі – ерте дәуірде Қорқыт Атаның моншақ теріп, қо бы-
зын өрнектеген жері. Осы жерде домбырасы қалып қоюына байланысты  Дом-
быралы-Моншақты аталып кеткен.

Ал орта ғасырда, атап айтқанда, ХІІІ ғасырдағы орталық Қазақстанның кейбір 
топонимдері Шыңғысхан жорығына қатысты болып келеді. Ол жаулап алған 
өңірлерін үш ұлына үлес етіп бөлгенде, қазіргі Орталық Қазақстан өңірі (Дешті 
Қыпшақ) үлкен ұлы Жошы хан үлесіне тиеді. Оның Дешті Қыпшақ жерін ара-
лау барысында Ұлытауға келгендігі Чингиз-намеде айтылады [20,83]. Ол өз ор-
дасын Ұлытауға орнатқандығы туралы тарихи деректер жеткілікті, әрі Жошы 
мавзолейі де қазіргі Жезқазған қалсының солтүстік шығысында 45 шақырымдай 
жер де, Кеңгір өзенінің сол жағалауында тұр. Археологиялық зерттеулер мавзо-
лей орналасқан жерде Жошы ордасының болғандығын айтады [11,32]. Жошы хан 
өлі мінен соң оның ұлысы Бату мен Орда Ежен иеліктеріне көшіп, Ақ орда мен 
Көк Орда ұлыстары құрылады. Плано Карпини Орда  Ежен ұлысының алғашқы 
тұ рағы  Балқаш көлінің шығысында болған десе, Ш.Құдайбердіұлы оның қазіргі 
Шыңғыстауда орналасқанын айтқан [21,59]. Шыңғыстау оронимі осы тауда 
Шыңғысханның хан көтерілу салтанатына байланысты аталғаны көпшілікке 
мәлім. 1206 жылы жаз айында Орта Азия елдеріне жасалар жорық алдында Шың-
ғысхан осы тауда хандық ордасын (тұрағын) орнатқан [7,256], соған қатысты 
тұрақ пен тау аты Шыңғыстау атауына ие болған. Жалпы Орталық Қазақстанда 
Шыңғыс әулетіне қатысты бұлардан басқа Едіге мен Барақ хандардың есімдеріне 
байланысты топонимдер ұшырасты. Едіге діңі қазіргі  Ұлытау тауының үстінде, 
әрі Ұлытаудың бір саласы Едіге тауы деп аталады, ал Барақ атты көл Жезқазған 
қаласының солтүстігінде 210 шақырым жерде орналасқан. Сөз етіп отырған  
өңірдің (Орталық Қазақстан) тарихы мен ел аузындағы аңыз-әңгімелерінде 
Шыңғысхан ұрпағына байланысты деректер Ұлытау жерінде мол ұшырасады. 
Ұлы тау төңірегіндегі топонимдермен Шыңғыс, Жошы, Алаша, Темір, Құтлық, 
Едіге, Тоқтамыс, ақсақ Темір, Керей, Жәнібек, Қасым, Тәуке, Болат, Абылай, 
Әбіл қайыр, Кенесары хандардың есімдері сабақтасып жатады.  Күні бүгінге дейін 
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«Таңбалы тас», «Хан көтерген», «Дабыл қорасы», «Топырақ суырған», «Алтын 
шоқы», «Хан Ордасы», «Хан қыстағы», «Хан аралы», «Хан басы», «Орда базар», 
«Едіге тауы» және т.б. деп аталатын топонимдер осының айғағындай. Шыңғыс 
хан мен баласы Жошыға байланысты дүниеге келген «Ақсақ құлан» күйі және ел 
аузындағы аңыз бойынша құландарды қыру үшін қазылған ордан пайда болған 
Құланөтпес өзені атаулары бұл ойымызды  толықтыра түседі. Жалпы Шыңғыс 
хан жорығы, монғолдар үстемдігі Орталық Қазақстан жерінде монғол тілдес то-
понимдер жасай алмаған. Олардың Орталық Қазақстандағы мекендері, тарихи 
істері тағы басқа әрекеттеріне сәйкес қойылған атаулардың дені қазақ тіліне тән 
сөздерден жасалған. Оның  басты себебі  - аталған өңірде  олардың санының 
аздығы мен олардың да түркі тілін жетік білуінде болса керек. Әрі олардың да 
көшпелі өмір салтын ұстануы, басып алған жерлеріне орын теуіп, елді мекен 
орнатпауы, картаға түсіріп, жазба тілде деректеп, есте жаңғыртпауы да әсер ет-
кендей. Сонымен қатар Шыңғыс хан жорығына  байланысты  топонимдердің 
бәрін де осы өңірдің  негізгі тұрғындары қойып, атап отырғандай. Оны жоғарыда 
аталған топонимдердің сөздік құрамы мен тілдік заңдылықтары айқындай түс-
пек. Түрлі тарихи жазба мұралардағы Орталық Қазақстан топонимдерінің кө-
рі ні сі сөз болған материалдар негізінде  шектелмейді. Әрі оны қолда бар мате-
риалдар көлемінде тізімдеп, толық қарастырып шығу да мүмкін емес. Себебі 
хал қымыздың тарихына қатысты деректер күн санап, жаңа қарқынмен зерттелу 
үстінде. Яғни туған жер топонимдері тарихына  қатысты ізденістер алдағы күн-
дерде  өз жалғасын таба бермек. 

Орталық Қазақстанның Ұлытау өңірінде Шыңғыс хан мен оның ұрпақтары 
Жошы хан және т.б. талай рет ту тігіп, хан ордалары мен түрлі қорғандар 
тұрғы зуға себепкер болған. Ж.Е.Смайылов орта ғасырлық жазба деректер ав-
торлары пікірлеріне сүйене отырып, ХІІІ-ХІV ғғ. Қазіргі Ұлытау жерінде  Ор-
да-Базар, Белен Ана, Болған Ана, Сарайлы, Тұрайлы, Сарай, Жошы Орда-
сы, Шот Қара және т.б. қалашықтар мен қорғандардың болғандығын айтады. 
Бұл пікірді Б.А.Ахмедов, В.П.Юдин, Ә.Х.Марғұлан да растайды [11,21]. Бұл 
атаулар құрамындағы «Орда» орта ғасырда көшпелі орталық немесе аста-
на ұғымында қолданылса, базар сауда орталығы мағынасын білдірген. Яғни 
Ордабазар көшпелі түріктердің  көшпелі астанасы, сауда орны қызметінде 
қолданылып жүріп, кейін қорған, астана, қа ла атауына айналғандай. Бұл қала 
Ахмет ханның ұлысы ретінде ХV ғасырға дейін өмір сүрген  [22,52]. Оның орны 
қазіргі Жезқазған қаласының солтүстік шығысына қарай 45 шақырым жердегі 
Кеңгір өзені жағасында. Сарайлы, Тұрайлы қалаларының Жошы хан мазары 
маңында, Кеңгір өзені бойында болғандығы туралы тарихи деректерді жоққа 
шығара отырып, Ж.Е.Смайылов бұл қалалардың орны Жезді өзені бойындағы 
Аяққамыр кешенінің жанында деп көрсетеді [11,22]. Көне жазбалардағы  дерек 
көздеріне Жошы хан атауларымен Алаша хан есімі  де қатар айтылады [23,17]. 
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Ә.Баһадүр шежіресінде Алашадан татар мен монғол елі тарайды [9,13]. Рашид 
ад-дин Алашаны Нұх  пайғамбардан таратады. Яғни жер әлемін Нұхтың Хам, 
Сам, Яфет атты ұлдарына бөліп береді. Ал түріктер Яфетті Абдулджа (Алаша) 
деп атап кеткен, әрі өздерінің түп бабасы Алаша деп таниды. Алаша хан көшпелі 
болған, оның жазғы жайлауы  Ортау мен Қазтауы, сол жақта Инаншы деген қала 
да бар. Алаша ханның қысқы қонысы да сол маңда – Борсық, Қақиян, Қарақұм 
жерінде [8,81-82]. Міне, осы деректерде сөз болатын Алаша хан мазары Рашид 
ад-дин еңбегінде сөз болатын Ортау мен Қазтауынан аса алыс емес, Орталық 
Қазақстанның Ұлытау ауданы жерінде. Ескерткіштің жалпы кө лемі 9,73х11,9 м. 
Биіктігі 10 м. Ескерткіш қазір мемлекет тарапынан қорғауға алын ған. Ал Ала-
ша ханның қай мезгілде өмір сүргендігі туралы пікірлер әр текті. Ғ.Мұсабаев 
– Іле өзені бойынан табылған тастағы жазуға сүйеніп, Алашты ғұн дәуірі не-
месе б.з.б. ІV ғасырға тән деген болжам айтса,[24,27], А.Сейдімбеков Алаш пен 
Алаша ханды екі тарихи  тұлға ретінде қарастырып, мазарға қатысты Алаша 
хан тарихын әрі қойғанда VІ-VІІ ғғ. Оғыз ортасынан, бері қойғанда Х-ХІ ғғ. 
Қарахан заманынан, тіпті, ХІІ-ХІІІ ғғ. Шыңғысхан дәуірінен іздеу қажет дей 
отырып, мазардың ХІ-ХІІ ғғ. салынғанына тоқталады. Алаша хан мазарының 
иесі Алаша хан туралы шежіре, аңыздар  ХVІІІ-ХХ ғғ. арасында қазақ даласын-
да болған орыс тілді зерттеушілер еңбектерінен де мол көрініс береді. Мәселен, 
ХVІІІ ғасырда Петербург ҒА-ның мүшесі Г.Ф.Миллер Алаша хан есімінің 
1489-1508 жылдардағы дипломатиялық жазбаларда жиі ұшырасатынын айтса, 
[25,163-250], ХІХ ғасырда зерттеуші Н.И.Красовский үш жүзді Алашаның үш 
әйелінен (Болған ана, Талмас Ана, Белең Ана) тарайтыны туралы жазған. Осы 
аталған аналардың бейіттері күні бүгінге дейін Орталық Қазақстандағы Сары-
су, Кеңгір өзендерінің бойында сақталып қалған. Олар – Болған ана, Талмас 
ана, Белең ана мазарлары деп аталынады. Бұл деректер Алаша ханның аталған 
өңірде мекендегенін растай түседі. Алаша хан мазары салынған өңір – оғыздар 
мен қыпшақтардың ежелгі мекендері. VІІІ ғасырда құлаған түркі қағанатынан 
соң да Орталық Қазақстанның ұлан-ғайыр даласын түркі тайпасы мекендеп қала 
берген [26,62]. Алаша хан этнонимінің халықтық этимологиясы Г.Н.Потанин, 
Ш.Уәлиханов, Ә.Диваев, А.Левшин, А.Янушкевич еңбектерінде ұшырасады 
[27,50-51]. Онда дүниеге келген баланың алапес (бетінде ала дағы бар) болуы-
на байланысты Алаша аталғаны туралы айтылады [28,179-180]. Этноним  ала 
түбіріне «ша» жұрнағы жалғану барысында жасалған, мағынасы «денесі мен бет 
пішіні ала адам» дегенді білдіреді. Монғол үстемдігі заманында Европа король-
дары мен Рим папасы түрлі саяси мақсатпен монғолдарға бірнеше рет Қазақстан 
территориясы арқылы елшіліктер жіберген. Мәселен, 1245 жылы ІV Иннокен-
тий папа итальяндық Плано Карпиниді, 1253 жылы Франция королі ІХ Людовик 
Вильям Рубрукты монғолия хандығына аттандырған [13,44-45]. Алайда олардың 
еңбектерінде  Орталық Қазақстанға тән топонимдер ұшыраспады. Академик 
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Ә.Марғұлан ХІV-ХV ғасырлардағы итальяндардың Индия мен Қытайға сауда 
жасау мақсатында жасалған карталарына (1375 ж. Каталон картасы; 1367 ж. 
Ағайынды Пицигани; 1459 ж. Фрамаур) талдау жасау барысында осы карталар-
да қазіргі Нұра өзені бойында Ақсикент қаласы болғандығын жазады [7,9-11]. 
Аталған өңірдің кейбір көне атаулары  ХV-ХVІІІ ғғ. Арасындағы парсы, түркі 
шығармаларын талдауға арналған еңбектерде де ұшырасады. Оны қазақ тарих-
шылары  аударып, баспадан шығарған [29,36]. Осы материалдар жинағындағы 
Мұхаммед Қайдардың «Тарих-и Рашиди» еңбегінде Көкшетеңіз (Балқаш кө-
лінің көне атауы) бен Иртыш (Ертіс) гидронимдері берілсе, Хафиз Тыныштың 
«шараф-намей шахи» еңбегінде Орталық Қазақстан жеріне тән Сарық-Су (Са-
рысу), Улуғ-Таг (Ұлытау), Уч-Кунгур (үшқоңыр), Иланчук (Жыланшық өзені), 
Кендірлік (өзен), Қырық Қарақлар (Қырыққарақшы), Қызыл-Қақ (Қызылқақ), 
Ақкөл топонимдері мен Болған ана, Талмас ата, Белең ана және т.б. некронимдері 
ұшырасты  [30,243-281;540-543].  Осы орайда ономаст ғалым Е.Керімбаевтың 
төмендегі пікірі түркі ономастикасына қатысты аз ұшырасатын тарихи мате-
риалдарға басқаша көзбен қарау қажеттігін айғақтайтындай. «Мы вправе ут-
верж дать, что то или иное собственное имя, «попавшее» в какой –нибудь исто-
рическии письменный (датированный) памятник, могло существовать многие 
сто летия и даже тысячалетия до момента его письменной фиксации. Это утверж-
дение в полной мере относится к истории собственных имен тюркских народов, 
не имевших письменных традиций ранней фиксации ономастического мате-
риала» [31,49-50]. Келтірілген тарихи деректер Орталық Қазақстан  аймағының 
кө не дәуірлерден түркілік, одан бері де қазақ ұлысының, арғын тайпасының (бес 
мейрам) атамекені  болғандығын тарихи этникалық тұрғыдан дәлелдейді. 
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Айбек Сүлейменов
Қарағанды облыстық Тілдерді дамыту

жөніндегі басқарманың ономастика, 
сараптама және қоғамдық ұйымдармен 

байланыс бөлімінің  бас маманы

Тарихи топонимдер тағылымы 

Әрбір атау - тарихтың табы сіңген нысаналы белгісі. Мұндай ұлттық және 
рухани байлығымыз саналатын топонимдерді зерделеу бүгінгі күн талабынан          
туындап отыр. Кез-келген өңірдің жер-су атаулары өзінің бойына көптеген тарихи 
деректерді, этнографиялық мәліметтерді, географиялық сыр-сипаттарды сақтап 
отыратыны белгілі. Топонимдегі деректер нақты бір географиялық ұғым атаулары 
болғандықтан, олар арнайы сұрыпталған лексикалық қабаттардан тұрады. Көне 
дәуір куәсі болып табылатын топонимдер халықтың этнографиялық, қоғамдық, 
әлеуметтік жай-күйінен, өткен өмір-тіршілігінен әрқилы мәлімет береді. Мұның 
өзі топонимдерді зерттеудің өте күрделі құбылыс екендігін, ол істе зор ғылыми 
ізденістермен ғана мақсат-мұратқа жету мүмкін екендігін көрсетеді. Демек, тіл-
дік құбылыстың табиғатын тек оның тілдік заңдылықтарына ғана сүйеніп емес, 
сонымен қатар сол тілде сөйлеуші этностың (халықтың) дүниетанымына, салт-
дәстүріне, ұлттық менталитетіне байланысты да айқындауға болады. Сон дықтан, 
белгілі бір аймақтың топонимиясын зерттеуді қолға алмас бұрын сол жердің 
тарихына, саяси-әлеуметтік жағдайына және оны мекендеуші ха лық өмірінің 
этникалық мәдени тарихына ерекше көңіл бөлу керек екендігін зерттеушілер 
атап көрсетеді.

Тарихи топонимика саласында бірінші кезекте топтастыру мәселесі ерек-
ше маңызға ие. Топтастыру мәселесін анықтау арқылы тарихи топонимдерді 
жүйелеу мүмкіндігі туындайды. Қазақстан ғалымдары тарапынан түрлі топ-
тастыру модельдері ұсынылып және қолданылып жүр. Бұл топтастырулардың 
не гізгі принциптерін анықтап алмай, тарихи топонимия мәселесі өз шешімін 
таппақ емес. Топонимика саласында алғашқы топтастыру нұсқасын жасаған 
бел  гілі ғалым А.Әбдірахманов болды. Оның топонимдік атауларды мазмұнына 
қа рай бірнеше топқа біріктіруі келесідей:

1. Адам есімдері бойынша аталатын географиялық объектілер (антропонимдер);
2. Ру атаулары бойынша аталатын топонимдер (генотопонимдер);
3. Халықтың атауын көрсететін топонимдер (этнотопонимдер);
4. Өсімдік атауы бойынша қойылған топонимдер (фитотопонимдер);
5. Жануарлардың атауы бойынша қойылған топонимдер (зоотопонимдер);
6. Географиялық объектілердің түр-түсін көрсететін топонимдер;
7. Объектілердің санын көрсететін топонимдер;
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8. Белгілі бір уақыттарда болған оқиғалар бойынша аталған топонимдер;
9. Ұқсастырылып қойылған топонимдер;
10. Географиялық немесе басқа да терминдер арқылы қойылған топонимдер;
11. Географиялық объектілердің сапасын, қасиетін және көлемін көрсететін 

топонимдер;
12. Басқа тілдерден енген және көне сөздерден қалыптасқан топонимдер;
13. Революциядан кейінгі әлеуметтік оқиғалармен байланысты қойылған то-

понимдер.
Географиялық нысандардың негізгі атауларының нақтылы сыр-сипат, себеп-

салдары нысандардың түр-түс, көркін бейнелейтін жалпы есім сөздерден, сол 
жерде тұратын адамдардың әдет-ғұрып, салт-санасын және діни, идеологиялық 
жағдайларын сипаттайтын сөздерден қойылып отыруы ономастикаға тән құбы-
лыс. Жер-су атауларының шығу тегі, ерекшелігі мен тарихи маңыздылығы әр аза-
матты қызықтырады. Сондықтан топонимдердің этимологиясын зерттеп, оларды 
топтастыра, біріктіре отырып әкімшілік-аумақтық бірліктерді орналасқан жеріне 
қарай тарихи атауымен атасақ, бұл әрбір азаматтың отансүйгіштік сезімдерін 
оятуға әкелері хақ. Отанды сүю бүгінгі ұрпақтың туып-өскен өлкесіне деген 
сүйіспеншілігінен, туған тілін, тарихын, мәдениетін дәріптеуден, оны жақсы 
білу мен құрметтеуден басталуы тиіс.

Қазіргі таңда ономастика саласындағы кезек күттірмес мәселелердің бірі  
ұмыт болған дәстүрлі атауларды жаңғырту, тарихи атауларды қайтару ісін жан-
дан  дыру қажет деп есептейміз. Кеңес заманында көптеген отаршылдық пен 
тота литарлық мазмұндағы елді мекен атаулары пайда болып, дәстүрлі атаулар 
тарихи түп-тамырынан қол үзді. Саяси тұрғыдан алғанда, тарихи атауларды 
қалпына келтiру егемендiк алған елдiң ұлттық идеологиясының қалыптасуының 
ал ғашқы белгiлерiнiң бiрi болып табылады. Осы саяси маңызды шараны iске 
асыруда салмақты зерттеу жұмыстарын жүргізу аса маңызды.

Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары Қарағанды өңірінде атау беру, қайта 
атау жұмыстары қарқынды жүзеге асырыла бастады. Әрине, көптеген елді ме-
кендерімізге тарихи атаулары қайтарылып, көптеген ұлы тұлғалармыздың есім-
дері ұлықталғаны қуанышты жағдай. Дегенмен, Первое Мая, Ростовка, Петров-
ка, Дубовка, Новокарповка, Майоровка, Крещеновка, Святогоровка, Русская 
Ивановка, Чапаев, Комсомольское, Тельман, Пионер секілді халқымыздың ұлт-
тық сипаты мен елдігімізге сын болар елді мекен атауларын облыс аумағынан 
әлі де болса кездестіруге болады. Осы секілді елді мекен атаулары тәуелсіз елдің 
мүддесіне сай неге толық өзгертілмей жатыр деген пікірлердің туындауы да заң-
ды. Бұл тұрғыда ескеретін біраз жайттар бар. Соның бірі аталған атаулардың 
қа зіргі заман талабына сай емес екенін, олардың моральдық тұрғыда ескіргенін 
халық арасында түсіндіру жұмыстары мейлінше қарқынды жүргізілуі тиіс. Бір 
атауға (қандай болса да) құлағы үйреніп қалған қалың жұртшылық оның мәніне 

Та
ри

хи
 т

оп
он

им
ик

а



21

ХАБАРШЫ
Ономастикалық

бара бермейді. Енді біразы қайта ресімдеуге қаржы жұмсаймыз деп даурығады. 
Алайда, өркениеттің қарыштап дамыған заманында әлгіндей мәселелер әлде-
қашан  шешіліп қойған. Қалай болғанда да моральдық ескірген атауларды өзгер-
ту жұмыстары сол өлкенің тарихына деген жанашырлықпен жүзеге асырылуы 
қажет. Бұл өз кезегінде ономастика комиссияларына да зор жауапкершілік жүк-
теуі тиіс.

Қисынсыз қойылған елдімекендердің атауын өзгертпес бұрын, ғылыми  
тұр      ғыда терең зерттеу жүргізе отырып оның тарихи атауын негіздеу мәселесі 
туын дайды. Осы мақсатта, 2001 жылдан берi Республика көлемінде алғаш бо-
лып Қарағанды облысы көлеміндегі әр ауданға этнотопонимикалық зерттеу-
лер жүргізіліп келеді. Тарихы жоқ елдің болашағы бұлыңғыр, сондықтан, ке
лер ұрпақ тарихтан тағылым алу үшін елдігімізді әйгілейтін, ұлттығымызды 
ұлықтайтын тарихи атауларымыздың тарихи шежіре екендігін санаға құю 
– басты міндет. Өлкеміздегі әр жердің, судың, елді мекендер мен мәдени 
орындардың аттарының қатпарлы сыры – кейінгі ұрпаққа өнеге. Біздің мүдделі 
мақсатымыз – бабалар мұрасына байыппен қарай білу. Осы орайда, тілдерді 
дамыту жө ніндегі басқарманың бастамашылығымен облысымыздағы та
рихшы, тілші ға лымдармен, өлкетанушылармен бірлесіп Қарағанды облысы 
аудандарының топонимикалық карталарын жасау жұмысы қолға алынып, 
жүргізілуде. Нәтиже сінде бүгінгі таңға дейін облысымыздағы 9 ауданның ел ді 
мекендері мен жерсу атауларының тарихи негіздемелері дайындалып, кітап 
болып жарыққа шығып отыр. Топонимикалық зерттеудiң негізінде бұрынғы 
орысша атауды немесе нау қан барысында қойыла салған кездейсоқ атауды 
ыңғайлы қазақшамен ауыс тыра салу емес, атаулар өзгерiсiнiң тарихи себептерi 
мен заңдылықтарына үңiле отырып, тарихи-этнографияның, өлкетанудың 
шешiлмеген күрделi мәсе лелерiне жауап табуға мүмкіндік ашылмақ. Өйткенi, 
бар рухани мұрасы сан ға сыр лар ды бойлаған елдiң тарихы жайлы дерек көзi тап-
шы келедi. Жер-судың аты – тарихтың хаты. Сондықтан, топонимикалық атаулар 
тарихын зерттеп, олардың нақты кеңiстiктегi орындарын анықтау және ғылыми 
тұрғыдан алғанда жаңа тың дерек көздерiн ашып, олармен жұмыс iстеудiң 
әдiстерiн жетiлдiру -  тарихтың ақтаңдағын азайтуға тiкелей септiгiн тигізеді.

Ономастикалық жұмыстарды жандандыру және оны бүгінгі идеологиялық 
талаптарға сәйкестендіру бағытында жүргізілген талдауларға сүйенсек, бүгінгі 
таңда Қарағанды облысы бойынша моральдық тұрғыдан ескірген елді мекендер 
саны 62-ні құрайды. Оның ішінде нақты тарихи атауы бар бірқатар елдімекендер 
де бар.
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Тарихи атаулары болған елді мекендер 
Қазіргі атауы Тарихи атауы
Шахтинск қаласы Тентек
Октябрь ауданы (Қарағанды қаласы) Майқұдық
Киевка кенті (Нұра ауданы) Құндызды
Майоровка ауылы (Нұра ауданы) Талсай
Дубовка кенті (Абай ауданы) Қаракөл 
Целинный ауылы (Жаңаарқа ауданы) Көктал 
Молодежный кенті (Осакаров ауданы) Ақбұлақ
Тельман ауылы (Осакаров ауданы) Қаракөл 
Святогоровка ауылы (Осакаров ауданы) Сазат 
Крещеновка ауылы (Осакаров ауданы) Қарабұлақ 
 Покорное ауылы (Бұқар жырау ауданы) Елібай
Ленин ауылы (Жаңаарқа ауданы) Талдыбұлақ

Бұл атауларды өзгерту – ономастика жұмыстарына жарияланған уақытша 
шектеу шаралары тоқтатылған соң атқарар ауқымды жұмыстың бір пара-
сы. Кешегі Кеңес заманындағы түрлі тарихи кезеңдерге байланысты негізсіз 
бұрмаланып кеткен елді мекендердің тарихи атауларын қайтару, егемендігімізге 
сай қайта атау мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. Көш жүре түзелетінін ескер-
сек, жоғарыда аталған міндеттердің жүйелі түрде жүзеге асатынына сенім мол.  

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Әбдірахманов А. Қазақстан этнотопонимикасы (зерттелу тарихынан).

 Алматы: Ғылым, 1979.
2. Жер-су атауларының тарихы мен бүгінгі жай-күйі. Республикалық ғылыми-

практикалық конференция материалдарының жинағы.  – «Сарыарқа» баспасы. 
– Астана, 2013.

3. А.Е.Жартыбаев. Орталық Қазақстан аймақтық топонимиясы. – Қарағанды, 
«Болашақ – Баспа»  РББ, 2008.

4. Сәуле Иманбердиева. Тарихи ономастикалық кеңістік (Х-ХIV ғғ. түркі жаз-
ба ескерткіштері негізінде). Алматы: «Сөздік-Словар» ЖШС, 2010.



23

ХАБАРШЫ
Ономастикалық

Бердібек Бияров 
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ доценті, 

филология ғылымдарының кандидаты

Қошағаш, Қатонқарағай аудандарының кейбір 
топонимдері туралы

Мақалада тарихи жағдайларға байланысты екіге бөлініп кеткен Катон
қарағай және Қошағаш аудандарының жерсу атарына тарихитілдік шолу 
жасалады.

1. Екі аудан тарихына қысқаша шолу
Алтай тауының айналасын алғаш зерттеген орыс саяхатшы-ғалымдары 

Мұзтау, Қошағаш, Жазатыр, Шүй атаулы жерлерді ежелден қазақ пен ойрат  
қатар жайлағанын айтады. Мәселен, Р.Закржевский 1882 жылы жазылған "Крат-
кое топографическое описание пути между Котон-Карагаем и Кош-Агач через 
Алтайские горы" атты шағын жолжазбасында Салқынкөл(қазіргі Бұқтырма 
көлі),  Алғыжақбұлақ, Ақкөлкезең, Жұмалыкезең, Зердекөл, Қоңыртемір, Айғара, 
Қарашат, Желдіқара сияқты көптеген қазақша жер-су аттарын келтіреді [1;6-б]. 

Тағы бір саяхатшы-ғалым В.В.Сапожников (1905 жылдары) Мұзтаудың айна-
ласы қазақтардың жазғы жайлауы екенін, Жәшік деген қазақ байымен тамыр бо-
лып, қой сатып алып тұратынын айта келіп: "Тұнжыраған ойраттарға қарағанда 
қазақтар ашықжарқын, қалжыңға шебер болып келеді",  - деп сипаттайды. Мұнда 
да Шолақшат, Тал, Қалғұты, Терісаққан, Жаркөл, Шабырсу, Сарыалқа сияқты 
топонимдер молынан қамтылған [2;35-б].

Саяхатшылардың жазбасындағы жер-су аттарына, қазаққа тән зираттардың 
тұрған орнына қарап, КатонқарағайҚошағашБаянөлгей аймақтарында қазақ-
тар көшіп-қонып жүргенін, араларын бөлетін шекараның болмағанын көреміз. 
Кейінгі әкімшілік бөліністердің әсерінен араласып-құраласып отырған ел үш-
ке бөлініп кетті. Баянөлгей (Байөлке, Байбесік) Моңғолияға қарап кетсе, Қо
шағаш, Шүй, Жазатыр 1930-шы жылдары "екі арадағы жол қатынасы қиын" 
де ген сылтаумен Қазақстаннан бөлініп, Ресейдің Таулы Алтай өлкесіне бе рілді. 
"Шыңғыстай болыстығына, Катонқарағайға барып-келу қиын" деген қазақ тар-
дың өзіне жаздырған өтініштері Өскемендегі облыстық мұрағатта сақтаулы тұр. 
Дұрыс ойлағанда елдің екіге бөлініп кеткенінен гөрі екі араға жол салған әлде-
қайда жеңіл де тиімді болар еді.

КСРО кезінде бір мемлекет ішінде болғандықтан, бұл бөліністер көп біліне 
қойған жоқ. Кейін қошағаш қазақтары басқа мемлекет құрамында қалғандарын 
анық сезіне бастады. Оның үстіне Қазақстанның дәл осы тұсындағы біраз 
жердің тағдыры тағы да Ресей пайдасына шешілді. Мәселен,  1990-шы жылдары 
қасиетті Мұзтау, маңындағы Жуантөбе, Қасқаайғыр, Тоқыр секілді шұрайлы 
жайлауларымен бірге, Ресейдің Таулы Алтай өлкесінің ұлттық паркі болып жа-
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рияланды. Бұл жерлер Катонқарағай ауданының Қайыңды бөлімшесінің жай-
лаулары болатын. Кеңестік құрылыс құлардың алдында бөлімше малшылары 
арендаға алып бір-екі жыл жайлады да, кейін мүлде кіре алмай қойды. Жерді алған 
себептері де күмәнді: кезінде Николай патшаның бір қызы туғанда тарту етілген 
жер болатын-мыс.

Қазақ жер мәселесін зерттеген Алашорда арысы Телжан Шонанұлы және 
Орта Жүз қазақтарының таралу аумағын зерттеген Марат Сәбитұлы Мұқановтар: 
"Шыңғыстай болысының қазақтары 200 жыл бойы жайлап келген Шабанбай 
жайлауы 1867 жылы "кабинеттік" жер (яғни, Романовтар әулетінің үлес жері) 
ретінде тартып алынды да, қазақтар Бұқтырманың сол жағалауы мен Тарбағатай 
аралығына ығыстырылды", - деп жазды [3;45-б]. Шүй қазақтарының тарихын 
жаз ған Пионер Мұхтасыров бұл кезеңді былайша баяндайды: «...Атышулы жер 
бөлістен  үш жыл өткенде, ақ патша жарлық шығарып: «Шындығатайға қарасты 
Шабанбай жайлауы – патшаның меншікті жері» деп жариялаған соң, жерсіз қалған 
ата-бабамыз көштің басын Шүйге бұрған» [4;10-б]. Туып-өскен жерінен тентіреп 
кеткен қазақтар:

Тағдырдың  тауқыметін тартқан елім,
Аз жүгін ала өгізге артқан елім.
Шалқыған Шабанбайын артқа тастап,
Кеттік қой бөтен жерге телім-телім, - деп жырлаған екен [4;11-б].
Алайда Кеңестік дәуірде бұл жерлер Қазақстанға қайтып берілген болатын. Енді 

міне тағы қолдан шығып кетіп отыр. Жерден қысылған Шыңғыстай болысының 
қазақтары патша қазынасына қыруар ақша төлеп ол жайлауларды арендаға алып 
жайлаған екен. Арада 123 жыл өткенде, сол аренданың елесі қайта көрініс берді. 

Қорыта келгенде, аталған деректерге қарағанда, Қошағаш қазақтарының бір 
тобы ежелден сол аймақты мекендеп келе жатқанын көреміз. Келесі бір мол 
топты Катонқарағай, Марқакөлден 1880-ші жылдары Қытайға өтіп, одан Қобда 
арқылы Баянөлгейге келіп, одан Қошағашқа айнала көшіп келген қаратайлықтар 
құрайды. Қалдекеұлы Абдолла бастап келген көш осы болса керек. 1916 жылы 
патшаның солдатқа алу жарлығына көнбей үдере көшкен бір толқын бар. "Ел 
ауғанда", "Шүйге барғанда" деп аталатын бұл көшке ілескендердің біразы сол 
жақта тұрақтап қалды да, біразы азып-тозып Бұқтырма бойына қайта оралды. 
1920-1930-шы жылдары болған ашаршылық пен колхоздастыру кезінде ауған ел 
де жоқ емес. Қазақ халқының басына түскен қилы замандарда Алтайдың қойнына 
кіре орналасқан Қошағаш қазақтарының құрамы осылайша қалыптасты.

Тарихты термелеудің мақсаты өткендегі қателіктерді қайталамауды көздейді. 
Қолдан шығып кеткен соң, енді ол жерлерді қайтарып алу қиын. Шекара сызы-
лып, екі жақты қолдар қойылып қойды. Қытайдағы, Моңғолиядағы, Ресейдегі 
тағдырлас қазақтарды Қазақстанға көшіріп алып, біртұтас мықты мемлекет 
құрудан басқа жол қалған жоқ. Басқа бір елдің мұңын жырлағанша, өз еліңнің 
жоғын жоқта, ағайын!
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2. Екі ауданның кейбір жер-су аттарының мәні
АЛТАЙ - таулы қырат, Шығыс Қазақстан облысы. Түркілердің атамекені 

болған көне Алтай қазір Орыс Алтайы, Монғол Алтайы, Қазақ Алтайы деп 
бө лініп кеткен. Алтайдың үштен бірі ғана Қазақстанның үлесінде. Қазақ Ал-
тайы өз ішінде Өр Алтай, Кенді Алтай болып Ертіс өзені арқылы екіге бөлінеді. 
Оларды Қалба жотасы жалғастырып тұр. Алтай оронимі (тау аты) туралы 
көптеген пікір бар. Мәселен, В.В.Радлов ал (биік) + тайга (орманды тау) де-
ген сөздерден шығарса, Э.М.Мурзаев, В.А.Никоновтар "ала тау" мағынасымен 
байланыстырады. М.Рясянен ал + той "алып тау" десе, Е.Жанпейісов ал сөзі 
"үздіксіз, тізбектелген" мағынасын береді дейді. Ғалымдардың көпшілігі бұл 
атаудың негізінде алтын сөзінің жатқанын мойындайды (Б.Я.Владимирцов, 
Э.В.Севортян, Г.Дерфер, Г.Рамстедт, Г.Вамбери, А.Щербак, А.Әбдірахманов, 
Ғ.Қоңқашпаев, Т.Жанұзақов, т.б.). Оның ішінде Ғ.Қоңқашпаевтың келтірген 
дерегі дұрыс деп есептейміз. Монғ. алт (алтын) + тай (туынды сын есім жұрнағы), 
сонда Алттай>Алтай "алтынды" болып шығады. Біздің қосарымыз академик 
В.В.Бартольдтың "Алтай оронимі кейін шыққан тәрізді" деген пікіріне сүйеніп, 
Алтай атауының көне түркі тілінен монғол тіліне аударылған атау екенін ескер-
ту. Өйткені, Орхон жазбаларында Алтын йыш (732-735жж.), Қытайдың "Таншу" 
жылнамасында Алтынтағ (647ж), Монғолдың "Құпия шежіресінде" Алтынтау 
(XIII ғасырдан бері) түрінде көрсетіледі де, Алтай атауы кездеспейді. Түркілік 
атауды монғолдар жаулап алғаннан кейін, өз тілдеріне аударып атаған тәрізді. Ал 
мағынасы сақталып қалған. Жаулап, отарлап алған елдердің тілі келмегендіктен 
немесе әдейі саясатпен жер-су аттарын өзгертуі тарихта бар оқиға.

АРАСАН - е.м. Катонқарағай ауд. Рахманов қайнарлары деген ресми аты бар, 
суы шипалы демалыс орны. Атаудың негізінде санскрит тіліндегі раашан "қа-
сиетті су" деген сөзі жатыр. Монғ. аршан, қазақша арасан түрінде келіп, шипа-
лы суы бар жерлерге қойылады. М: Арасан талды (Зайсан), Барлық арасан 
(Мақаншы), Арасан (Жарма ауд.), т.б.). Рахманов деген аңшы тапқанға дейін, 
бұл жер қазақ, қалмаққа әйгілі болған. 

АРҒҰТ - өзен, Таулы Алтай. Тілі бір алтайлықтардың арқыт "торсық", "саба" 
сөзінен жасалған гидроним: Арқыт>Арғут. Көбінесе бір арнаға бірнеше су сала-
сының келіп қосылған тұстарына беріледі. "Сабалы, арналы" мағынасын береді.

БЕРЕЛ - өзен; е.м. ШҚО, Катонқарағай ауд. Күні бүгінге дейін Берел топо-
нимі туралы «бергі ел» мағынасында-мыс деген халықтық этимологиядан басқа 
ғылыми болжам не нақты пікір айтылмай келеді.

Мағынасын ашу қиынға соғатын Берел гидрониміне біз  Г.Шухардттың «зат-
тан сөзге қарай» деген принципіне сүйеніп, географиялық нысаннан (өзеннің 
өзінен) бастап бардық. Берел өзені басын Мұзтаудан алып, Бұқтырма өзеніне 
құятын шағын тау өзені. Оның көзге бірден түсетін басты ерекшелігі – суының, 
әсіресе жазда, сүттей ақ болып ағуы. Суға ақ түс беретін Мұзтаудың ақ балшығы 
еке ні анықталған. Түсіне қарап жергілікті тұрғындар Ақбұлқақ деп атайды: 
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Ақбұлқақ < Ақбұлғақ «Бұқтырманың мөлдір суын ақ түске айналдырып, бұл-
ғайтын, лайлайтын өзен» мағынасында қолданады. Саяхатшы-ғалымдар Белая 
Берель түрінде картаға түсірген.

Атау беруші (қай тілде болса да) өзеннің бұл ерекшелігін байқамауы мүмкін 
емес. Осы ойдан келгенде, Мұзтау атауын берген сақтар не ғұндар, не түріктер 
бор (боз) «ақ, сұр» анықтауышын пайдаланған да, Борел (мұндағы ел, ыл, іл өте 
көне дәуірде «өзен», «су» гидротермині болған: Елек, Іле, Ойыл, Қиыл т.б.) ата-
уын жасаған секілді. Борел түркі тілдеріне тән үндестік заңына байланысты 
кейінді ықпалға ұшырап, Борел>Бөрел>Берел тұлғасын қабылдайды. Сонымен 
Берел «ақ, сұр түсті су, өзен» мағынасында тұр деуге негіз бар. Ал түркілердің 
ұрпағы қазақтар көне атау Берелдің мәнін ұқпаған соң, кейін атаудың уәжін 
сақтай отырып, Ақбұлғақ>Ақбұлқақ деп қайтадан атаған.

БҰҚТЫРМА - өзен, е.м. Қатонқарағай ауд. Ж. Болатов пен А. Әбдрахманов 
Бұқтырма гидронимін бұқ (етістік)+тыр (өзгелік етіс жұрнағы)+ма (етістіктен зат 
есім тудыратын жұрнақ) деп талдайды да мағынасын суға түскен нәрсені тастан 
тасқа соғып, бұқтырып әкететін касиетінен шығарады. Орыс тіліне ауысқан көне 
түркі сөздерін зерттеген Е.Н.Шипова сөздігінде: "Бахтарма-бухтарма"(архаизм.) 
внутреняя сторона шкуры, прилегающая к телу животного" деген түсініктеме 
бар. Біз де өзеннің аты осы көнерген сөзден жасалған деп есептейміз, өйткені 
жаңа сойылған малдың терісін аударып қарағанда, қан тамырларының ізі тарам-
тарам болып көрініп тұрады. Бұқтырма өзені де дәл солай сала-салаға бөлініп 
ағады. Ұқсату арқылы жасалған атаудың түбірі бүк, бүктеу сөздерінен шығып, 
кейін жуандаған секілді. Бүк+тір+ме >Бұқ+тыр+ма.

ЖАЗАТЫР - е.м., Қошағаш ауд. Халықтық этимология жаз+отыр "жаз-
да ғана отыр" деген ұғымға әкеліп тірейді. Ал Таулы Алтайдың жер-су атта-
рын арнайы зерттеген ғалым О.Т.Молчанова көне түркі тіліндегі жазы+төр 
сөздерінен шығарады: "жазықтың төр жағы". Біздің ойымызша, жазы "жазық" 
+ адыр сздерінен біріккен, яғни "жазықтағы адыр немесе үсті жазық адыр". 
Қазақ тілінде қатар келген екі дауыстының алдыңғысы түсетін заң бар: жа
зыадыр>жазадыр>жазатыр.

ЖАҢААУЫЛ- е.м., Қошағаш ауд. Жаңа (сын есім) + ауыл (зат есім) сөздерінің 
бірігуі арқылы жасалған; Бұрынғы елді мекен  астынан ыза су (жерасты суы) 
шыға берген соң, жаңа жерге салынған ауылға берілген атау.                         

ИТӨЛГЕН - асу, Катонқарағай ауд. Мұзтаудағы асу. Н.С.Ядринцев картаға 
Проездная деп түсірген. Ит (зат есім) + өлген (есімше) сөздерінен бірігіп жасалған. 
"Қиын асу" мағынасында тұр. М.: "Ит өлген жер" тұрақты тіркесі сияқты. Тағы 
бір орыс саяхатшысы В.В.Сапожников асудың қазақша атын өзгертпей береді, 
сон дықтан оны Н.С.Ядринцевтен әлдеқайда зиялы деуге болады. . 

ИЫҚТЫ - тау, Мұзтаудың бір сілемі. Иық (зат есім) + ты (сын есім жұрнағы) 
сыңарлары арқылы жасалған . "Шоқтығы, иығы биік тау" деген мәнде тұр.

КАЛМАЧИХА - өзен, Катонқарағай ауд. Қалмақ этнонимін женский родпен 
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атап, өзенге берген. Ресейдің солтүстігі мен шығысында жиі кездесетін -их(а) 
суф фиксі көбінесе өзен аттарына жалғанады. Тауды ер адамға, өзенді әйел адам-
ға теңеу әр халықта кездеседі. Демек, Калмачиха - "қалмақ өзені" деген мағына 
береді.

КАТОНҚАРАҒАЙ - е.м. Катонқарағай ауд. Кейбір жазушы, зерттеушілердің 
бұл ойконимді Қатынқарағай деуінде ешқандай ғылыми негіз жоқ. Бұл атау 
қотан+қарағай сөздерінен жасалып, орыс тілінде катон түріне бұрмаланып 
кеткен. Тура мағынасында "қойдың қотанына ұқсап топтанып, дөңгеленіп өскен 
қарағай" дегенді білдіреді. Қотан сөзі көне түрі тілінде "топ","дөңгелек","қой 
қора" мағыналарын берген. Елді  мекен орналасқан жерде топ-топ болып жіңішке 
қарағайлар өскен екен. 1936 жылға дейінгі карталарда және Закржевскийдің 
жолжазбасында Катон-Карагай деп анық жазылған.

ҚАЛҒҰТЫ - өзен, Катонқарағай ауд. Атаудың негізіңде монғ. галуу "қоңыр 
қаз" сөзі жатыр. Галуу+т (бір нәрсенің, мол екенін білдіретін туынды сын есім 
жұрнағы). Галлут>Галлуты>Қалғұты болып қазақыланған. Атаудың мағынасы 
- "қазды, қоңыр қазы мол өзен" болып шығады.

ҚАРАГЕМ – көл, Катонқарағай ауд. Мұндағы қара (сын есім) + гем (зат есім). 
Көне түркі тілінде қам/кем/гем/жем нұсқалы сөз "өзен", "көл", "су" мағынасын 
берген. Қарагем тура мағынасында "қара көл" деген мәнді аңғартады. Суы 
мөлдір, терең көлдер карауытып көрінетіні белгілі.

ҚАТЫН - өзен, Катонқарағай, Қошағаш ауд. П.Чихачев, Н.М.Ядринцев, 
О.Т.Молчанова т.б. зерттеушілер түркі тіліндегі қатын "ханым, әйел" мағына-
сын  да тұр деп табады. Алайда өзен атының дәл этимологиясын берген  - ал-
тайлық зерттеуші В.Н.Тадыкин. Мұзтаудан басталатын өзендердің барлығы жаз-
да ақ айран түстес болып ағатыны белгілі. Сүт түстес Қатын өзені Обь өзеніне 
құй ғанда, оны лайлап түсін өзгертеді. Ендеше түркі тіліндегі қат түбірі "қос, 
араластыр" мәнін берсе (м.: шайға сүт қат), қат+ын туынды сөзі "қосылған" де-
ген мән береді (м.: қатын - ерге қосылған, шыққан әйел" ). Сонда Қатын гид ро-
нимі "екінші бір өзенге қосылған өзен" ұғымын тудырады, сондықтан қазақтар 
Қа тын суы, алтайлықтар Қатын суу деп атайды. Қатын су "қосылған су" мәнін 
бе  ре ді де, тұнық су, жайық су секілді ұғымдармен теңеседі. Түркі елдерінің бі-
разында кездесетін Қатын топонимдері түгелдей осы мағынадан шығады. Алтай-
лықтардың Мұзтауды Қатын басы деп атайтыны «Қатын өзенінің бастауы» де-
ген мәннен шықса, Ақсуулы деп атайтыны Қатын, Берел өзендерінің жазда ақ 
айран түстес болып ағуынан деп ұққан жөн.

ҚОШАҒАШ - е.м., Таулы Алтай өлкесі. Жергілікті қазақтар қос (екі) + ағаш 
сөздерінен жасалғанын айтады. Сол өңірді зерттеген В.Л.Попов, В.Н.Тадыкиндер 
Қошағаш пен Тошантының арасындағы жазықта бір-бірінен алшақ тұрған екі 
ағаш өсетін, сол екі ағаш атауға себеп болған деседі.

19 ғасырдың аяғында Алтайды сегіз рет аралап зерттеген ғалым-сахатшы 
В.В.Сапожников мүлде басқа пікір келтіреді: "Қошағаш - ағашы жоқ тақыр тау-
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лы жерлерден көшкенде, жол-жөнекей қонатын кезде от жағу үшін отындыққа 
тастап кететін ағашқа байланысты туған Көшағаш сөзінен пайда болған", - дейді. 
Осындай отын қойып кететін бекет сияқты аялдама жерге елді мекен орнаған 
соң оны Қошағаш деп атап кеткен. 

Бұл пікірдің шындыққа жақын келетін себебі мынада. Қазақ ағаш деген жал-
пы есімді көбінде "отын" мәнінде қолданады, ал өсіп тұрған ағашты түріне қарай 
Қостерек, Қосқарағай деп жіктеп айтар еді. Тіліміздегі кейінді ықпал әсерімен 
Көшағаш>Қошағаш деп жуандап айтылуы да заңды құбылыс.

ҚҰРАҒАН - өзен, асу (2700 м), Мұзтау. Ауданға көршілес, туысқан алтай 
тілінде құраған сөзі "қозы" мағынасында қолданылады. Биік асудан (Мұзтаудан) 
қозыдай шулап ағатын тау өзеніне берілген атау. 

МҰЗТАУ (Белуха) - тау (4506 м), Катонқарағай ауд. Алтай тауының ең биік 
шыңы. Мұз (зат есім) + тау (зат есім) түбірлерінен біріккен. Мәні "мұзы бар, 
мұзды тау" мағынасын береді. Карталарға орысша Белуха деп түсіріліп жүр. 
Түркілердің атамекені болған таудың тарихи аты Мұзтау (Мұзтағ) еді. Бұдан 
басқа орысша Катунские столбы, алтай тілінде Қатын бажы (басы), Ақсулы 
деген атаулары бар. Мұзтау деп ең негізгі белгісін бірінші атаған ел сол жерді 
ежелден мекендеген деген сөз. Түркі-монғол қасиетті тау деп табынған Мұзтауға 
қазір де туристер көп барады.

МҰҚЫР - өзен, төбе, Қошағаш ауд. Мұқыр сөзі түрік-моңғолға ортақ болып 
келеді де "тұйық", "мұқыл", "тоқал", "шолақ" мәндерінде қолданылады. Аласа 
бойлы тау, төбелерге; шолақ, қысқа өзендерге берілетін атау.

ҮГІЛГЕН - тау, Мұзтау. Үгілген (өткен шақ есімше тұлғасында тұр), "тасы 
немесе топырағы үгіліп жататын тау" мәнін береді.

ҮКЕК - үстірт (2300м.), Қошағаш ауд. Атау монғолдың ухэг "сандық" сөзінен 
жасалған. "Сандық тау» деген мағынаға сай келеді. Осы жердегі сақ қорғанынан 
атақты «Үкек ханшайымы» табылған.

ШАБАНБАЙ - жайлау, Катонқарағай ауд. Бұқтырма өзенінің оң жағалауынан 
солтүстікке қарай орналасқан жайлауларды жалпы атпен Шабанбай деп атай-
ды, Бұл - антропоним, яғни кісі атынан жасалған атау. 19 ғасырда керей мен 
найманның жайлауға таласқан бір қақтығысында қаза тапқан керейдің батыры 
Шабанбайдың атымен аталып кеткен.

 Ал Бұқтырманың сол жағалауындағы жайлауды Тарбағатай деп атайды. 
Шыңғыстай болысын 25 жыл басқарған Әбдікерім Ережепұлы Қытайда жүріп 
елін, жерін сағынып шығарған толғауында: «Тарбағатай, Шабанбай айырылдық 
елден баға алмай», - деп өкінген екен. Орта жүз руларының орналасуын зерттеген 
Марат Сәбитұлы Мұқанов Шабанбай жайлауын Шопан таулары деп келтірген. 
Алайда Шопан таулары деген атау қолданылмайды.

ШЫНДЫҒАТАЙ - тау (1757м), Катонқарғай ауд. Атау моңғолдың  чандага 
«ақ қоян» + тай (туынды сын есім жұрнағы) тұлғалары арқылы жасалған. Чанда
гатуй > Шындығатай «ақ қоянды, ақ қояны мол тау» дегенді білдіреді.
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Алмагүл  Әділова
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды 

мемлекеттік университетінің профессоры,
филология ғылымдарының докторы

Қала ономастикасындағы менсонимдер

Алаш зиялылары көңіл бөлген басты мәселенің бірі – ұлт тілі арқылы 
этностың мәдениетін, рухани байлығын сақтап қалуы. Осы тұрғыда   аса құнды 
мәліметке бай, ел тарихының сан алуан кезеңінің түрлі өзгерістерін танытатын 
тілдік деректерді қамтитын сала ономастика екені белгілі.

Ономастикадағы соны құбылыстардың қатарына қаладағы мекеме 
атауларының жиынтығы болып табылатын урбанонимдер мен эргонимдерді 
жатқызуға болады.

Көптеген коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар, мекемелердің 
шоғырланған аймағы болып табылатын қаланың тілдік-әлеуметтік кеңістігін 
урбанизмдер құрайды. Ал олар өз ішінде мекемелердің спецификаларына бай-
ланысты жекелеген топтарға ажыратылады. Латынның «urbanus» - «қалалық» 
деген сөзінен шыққан урбанизм терминіне қаладағы мекемелер, ұйымдар, 
бірлестіктер, білім беру мекемелері және дүкендердің атаулары эргонимдер, 
қалаішілік желі нысандары - көше, даңғыл, бульвар атаулары годонимдер, қала 
аудандарының атаулары хоронимдер біріктіріледі. Урбанонимдердің бір түрі – 
менсонимдер дегеніміз «ас» ұғымының аясына біріктірілетін азық-түлік сату 
және қоғамдық тамақтану нысандарының атаулары. 

Менсонимдердің тегіне қатысты екі түрлі пікір бар. С. Қ. Иманбердиева 
өзінің «Қаладағы тағамхана атаулары» атты зерттеу еңбегінде: «Менсоним (ла-
тын тілінде mensa «тамақ, түстену, асхана, науа (лоток), дүкеншік (лавка)» + 
грек тілінде onyma, onoma «ат, атау, есім») – азық-түлік сату, көпшілік тамақтану 
орындарын атайтын жалқы есім, эргонимнің бір түрі» [1:3], - десе, Г. Б. Мади-
ева «Теория и практика ономастики» атты еңбегінде: «Различные классы ИС, 
имеющие денотаты в практической деятельности человека, условно объединены 
под термином прагматоним, который являетя родовым по отношению к эргони-
мам, СТЗ (словесные товарные знаки), хрематонимам, порейонимам, фалерони-
мам и др.» [2:78-79] деп, перифериялық онимдердің бір түрі болып табылатын 
менсонимдерді прагматонимдер қатарына жатқызады. 

Қоғам бір басқыштан екінші басқышқа ауысып, алмасып отыруымен байла-
нысты қала ономастиконы да өзгерістерге ұшырайды. Қала ономастиконын, то-
понимиконын құрайтын менсонимдер мен годонимдер және т. б. қала аумағына 
қарасты нысандардың атаулары қоғамда болып жатқан өзгерістердің ықпалымен 
стихиялы түрде ауысып отырады. Жалпы алғанда, ономастиканың антропонимия 
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және топонимия салаларын және олардың кейбір пласттары консервативті деп 
танылатын болса, эргоурбанонимдер тілдің экстралингвистикалық факторларға 
аса тәуелді динамикалы, нәзік, яғни перифериялық қабаты болып саналады.

Қаланың ономастикалық кеңістігінің елеулі қабаты болып табылатын менсо-
ним - аса нәзік, динамизмге бейім өзгермелі тілдік құбылыс.

Менсонимдердің функцияларын шартты түрде үшке, яғни номинативті неме-
се атауыштық, ақпараттық және жарнамалық не жарнамалық- шақырушы деп 
бөлуге болады. 

Менсонимдердің негізгі қызметтерінің бірі – жарнамалық-шақырушы қызметін 
спецификалы функция деп тануға болады. Денотаттың онимі тұтынушының на-
зарын өзіне аударып, ассортименттегі тауардың өтімділігіне, яғни нысанның 
нарықтағы әлеуетін танытуға  шешуші әсер етеді. Сол себепті номинациялау 
актісі адекватты ойлау үдерісінің нәтижесінде нысанға дұрыс атау беруді талап 
етеді және білімділік, креативтілік, жауапкершілік секілді сапаларға сүйенетін 
күрделі үдеріс.

Қарағанды қаласының ономастикалық кеңістігінде заман талабына лайық та-
лу үдерісін жүріп жатқанымен, қаланың шет аймақтарында, әсіресе Майқұдық 
бө   лі  гінде, тіпті орталық көшелердің өзінде кеңес кезеңіндегі атаулар кездесіп 
жатады. Советтік қоғамда эргоурбанонимдер нақты мағынаға ие, қосымша реңк-
кон нотацияларсыз тілдік бірлікпен берілді. Ондай атаулардан мекеме специфи-
касын анықтау қиынға соқпайды. Бұл кезеңдегі менсонимдер мекеме иесіне не 
объектінің орналасқан жеріне және тауарлық ассортиментке, денотат түріне 
нұсқау функцияларын атқаратын.  Мысалы, «Кулинария Аспазхана», «Блин-
ная», «Пельменная», «Продукты Азық-түлік», «Гастрономия молоко», «Степной 
гастроном», «Гастроном», «Нан Хлеб», «У Зули», «У Ксюши»  дүкендері, «У    
Пет ровича» мейрамханасы, «Пельменная чп Мырзаболтаев»  т.б. 

Тұтынушы назарын аударту үшін адресант өз меншігіндегі денотат, объектіні 
өзі типтес нысандардан ерекшелеу мақсатында ешкімге ұқсамайтын креативті 
атау тудырып, таңдауға талпынады. Бұл орайда атаудың мағынасымен қатар оның 
берілу тәсілі де өзіндік рөлге ие. Қазіргі таңда номинаторлар атаудың берілімін 
түрліше ұсынады. Атауды узуализациялауда графикалық амалдар қолданылады. 
Солардың бірі – графикалық каламбур жасау. 

Графикалық каламбурды (ойын) біз екі түрлі графикамен таңбаланған «Кули-
нария» аспазханасы, «Tezтамақ» дүңгіршегі, «Www coffee in дәмхана», «Ақ 
otau» мейрамханасы атауларынан және «Мясная лаффка» сияқты атаулардан кө-
ре аламыз. Соңғы мысалда «лавка» детерминативі грамматикалық бұрмалауға 
ұшыраған, бұндағы мағына көпшілікке түсінікті болғанымен, орфографиялық 
заңдылық мақсатты түрде бұзылған, ал қалғандарын гибридті атаулар деп атауға 
болады. Ұсынылған мысалдар негізінде менсонимдердің жарнамалық функция-
сы оның графикалық берілімінен айқын аңғарылады деген қорытынды шығады.
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Қала менсонимдерінің едәуір бөлігін антропонимдерден және топонимдер-
ден жасалған атаулар құрайды. Бұл трансонимизация процесінің жемісі. Антро-
понимдік менсонимдер көбінесе әйел есімдерімен берілетінін байқауға болады. 
«Асем», «Айнура», «Айжан», «Мика», «Риза», «Арнагүл», «Бибігүл», «Нияз», 
«Анжелика», «Лева»,  «Алатау» т.с.с. дүкендер атаулары мен «Қазығұрт», «Те-
мирлан», «Алмагуль» мейрамханаларының атаулары - осының  мысалы. Бұндай 
шартты-символдық атаулар тәуелсіздікке дейінгі кезеңдерде де номинациялау 
актісінде ұшырасып отырды деуге болады.

Менсонимизациялаудағы қазіргі үрдіс – өзге тілдік кірме атаулар десек, қа-
те леспейміз. Қазіргі заман талабы мен тынысы көшедегі атаулардан айқын 
көрінеді.

Жат тілді менсонимдерді үш топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі 
-   менсоним-варваризмдер. Оларға донор тіл графикасымен таңбаланған атау-
лар жатады. Ондай атаулар қала көшелерінде жиі кездеседі, мысалы, «Avalon», 
«Shkiper», «Bomond», «Empair sity» мейрамханалары. Осы секілді атаулардың 
са ны күннен-күнге артуда, алайда олардың мағынасы барлығына бірдей түсінікті 
деп айтуға болмайды. Егер шет тілін меңгерген адам үшін назардағы оним 
түсінікті, ұғынықты болса, өзге тілді білмейтін қатардағы қала тұрғыны үшін ол 
уәжсіз болып табылады. 

Екінші топқа менсоним-экзотизмдер жатады. Бұл біз қолданатын кириллица 
графикасымен берілген кірме аталымдар. Мысалы, «Мерси» азық- түлік дүкені 
немесе «Арт-кафе», «Дэвачан» мейрамханасы.

Үшінші топта латын графикасындағы орыс не қазақ сөздерінен жасалған мен-
сонимдер: «Sozvezdie» мейрамханасы немесе «Salem» дәмханасы. 

Бұл қатарды екі түрлі тілдік тұлғалардан жасалған гибридтің менсонимдер-
мен толтыруға болады. Ондайларға «Смакfood», «www coffee in дәмхана» т.с.с. 
атаулар жатады.

Біздің мемлекетіміз көпұлтты, көпэтносты мемлекет және Қарағанды қала-
сы полимәдени аймақ болып табылады. Полимәдениеттілік әсіресе басқа ха лық-
тардың ұлттық тағамдарының жиынтығын ұсынатын мейрамханалар мен дәм-
ханалардың субкеңістігінен көрінеді. Ондай атаулардан номинатордың шыққан 
тегін, ұсынылатын ас мәзір ассортиментін ажырату қиынға соқпайды. Мыса-
лы, «Ясар» мейрамханасы (шығыс тағамдары), «Мой Тбилиси» (грузин дәмі),           
«Наири» (армян кухнясы), «Арзу» (ұйғыр асы) т.с.с.  Полимәдениеттілік 
компоненті қаланың ономастикалық кеңістігінен орын табуы бұл орайда заңды 
құбылыс деп айтқымыз келеді.  Қаланың кейбір көшелеріндегі атауларға назар 
аударсақ, сан түрлі атаулардың өрісінде негізгі халық мәдениеті бұлыңғыр тар-
тып қалатын секілді болып көрінеді. Ұлттық рухтағы менсонимдер жоқ емес, 
бірақ сұранысқа ие нысандар атаулары көбінесе шет тілдік болып келеді. 

Қаланың орталық бөлігінде орналасқан азық-түлік дүкені «Матросская тиши-
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на» деп аталады. Бұл тіркестің мағынасын білетін адамда атаумен байланысты 
теріс ассоциациялар қалыптасатыны күмән тудырмаса керек. Себебі бұл оним-
дік тіркес Мәскеу қаласындағы қылмыскерлер жазасын өтейтін түрменің атауы 
болып табылады.

Қазіргі менсонимдерге гиперболикалылық тән. Қала ономастикалық ландшаф-
тында заттың ең жоғарғы сапа-белгісін атайтын абсолюттік мағынадағы ата-
улар қолданыс тапқан. Менсонимдерде мир немесе әлем, сити, планета сияқты 
ауқымдылық, кеңдік мағынасындағы сөздерді қолдану кең өріс алғандығын бай-
қауға болады. «Гигант» атауы да соған мысал бола алады.  Алайда ондай тіркесімді 
элементпен берілген онимдердің  денотаттары аталмыш сөздердің мағыналық, 
лексикалық қырларына жауап бермейді. Мысалы, Н. Әбдіров даң ғы лындағы «Мир 
вкуса» дәмханасы немесе «Doner city» дүңгіршектерінің атау лары бұл талапқа жа-
уап бермейді деп айтуға болады. Аталмыш сөздердің ма ғыналық аясына сай бо-
луы үшін объектінің көлемі үлкен болуы тиіс деп ойлаймыз. 

Қала менсонимдерінің ішінде көп кездесетін детерминатив шағын маркет не-
месе мини-маркет болып табылады. Аты атап тұрғандай, бұндай нысандардың 
масштабы шағын, кішігірім болуға тиісті. Алайда бұл заңдылық сақтала бер-
мейді. Мысалы, Мұқанов көшесінде жолдың бойында орналасқан тауарлық 
ассор тименті кең әмбебап дүкен деп атауға келетін «Алатау» нысанын шағын-
мар кет детерминативімен берген дұрыс емес. 

Осы орайлас тағы бір мысал: Строителей көшесіндегі саябақтың қақ ортасын-
да «Акрополис» атты жазғы дәмхана орын тепкен. «Акрополис» дегенде Ежелгі 
Грекия төңірегіндегі ассоциациялар пайда болады. Сөздің мағынасы жоғарғы 
қала немесе ежелгі грекиялық қаланың жоғары орналасқан бекіністі бөлігі, цита-
дель дегенді білдіреді [3]. Осы аттас топоним, яғни ойконим Украина территори-
ясында, яғни Қырымда да бар. Бірақ мекеме атауы екінші топонимға байланыс-
ты қойылмағаны әсте анық. Онимнің нысанға сәйкестігі тиісті дәрежеде емес 
және және үлкен раритеттік мәнге ие атаудың мейрамханаға көбірек келетінін 
атап айтқымыз келеді.   

Объектілерге атау қойғанда меншік иесі номинациялау актісін белгілі бір 
заңнамалық құжат ережелерін қатаң ескеру, заңдық шарттармен шектеуді мақсат 
етпейді. Бұл жағдайда атау тек номинатордың құзіретіндегі субективизм жемісі 
болып табылады дегіміз келеді. Адресанттың басты мақсаты – тұтынушының 
назарына ілігетіндей атау таңдау болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін 
денотатқа атау беруде түрлі лексикалық және лексикалық емес графикалық 
(мысалы, параграфиялық (шрифт, түс) айла-амалдар қолданыс табады. Гиб-
ридтік атауларды да осы қатарға жатқызуға болады. Билингвалды социумға, 
по лимәдени аймаққа  тән ондай типтегі онимдерді адекватты ойлаудың, тілдік 
туындыға тән лингвистикалық және одан тыс эстетикалық т.б. ережелерді 
қатаң ескеріп, сақтаудың нәтижесінен туындаған  деп тану дұрыс емес деп ой-
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лаймыз.  Орыс тіліндегі предлог деп аталатын грамматикалық категорияның 
қазақ тілінде баламасы жоқ. Тілімізде оның қызметін жатыс септігінің жалғауы 
атқарады. Мекендік мағынаны білдіретін жатыс септігін орысша местный па-
деж деп атайды. «У» предлогы атауларда да қолданылғанын байқаймыз. «У 
Петровича» мейрамханасының маңдайшасындағы атауға қарағанда билинг-
вальды типке жататын «У апашки» атауы лингвистикалық білім-дағдылармен 
қаруланған тілшінің, сонымен қатар потенциалды тұтынушының назарын ауда-
рары сөзсіз. Бұндағы түркі тілдеріне ортақ туыстық қатынасты білдіретін «апа» 
сөзі орысша мәнерге салынып, «апашка» деминутивті түріне деформацияланған. 
Тіркесті атаудағы доминант сөздің негізінде адресат меншік иесінің қазақ 
және ұсынылатын тағамдар мәзірі шығыс, соның ішінде қазақтың ұлттық 
тағамдарынан құралатынын болжай алады. «Апа» сөзінің орыс тілінде балама-
сы болса да, «сестра, бабушка» аударма вариантының мағынасы туыстық қаты-
насты ерекше бағалайтын және сыйластық, үлкенге құрмет қағидаларын берік 
ұстанатын қазақ халқының тілдік лексиконындағы «апа» сөзінің мағыналық 
реңкін толық бере алмайтындықтан, номинатор бұл сөзді оригинал нұсқасында 
ұлттық колоритті сақтау үшін стильдік мақсатта қолданған болар деп ойлаймыз.  
«У апашки» гибридті онимін қазақ сөзімен берілген орысша атау деп сипаттап, 
тануға болады. 

Сонымен, қаланың ономастикалық кеңістігі лингвистикалық соны құбылыс-
тардың қатарына жатады. Қарағанды қаласының ономастикалық кеңістігі атау 
қоюдағы қазіргі тенденция, соның негізінде қоғамда болып жатқан өзгеріс, 
жаңалықтардың көрсеткіштері болып табылады.
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Гүлім Чукенаева 
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік

 университетінің докторанты

Жетісу топонимдерінің этномәдени сипаты

Кез келген халықтың дүниетанымдық жүйесі, өзіндік салт-санасы, халықтық 
рухы ең алдымен оның тілінде көрініс табады. Тіл мәселелерін мәдениетпен, 
халық әдет-ғұрпымен, салт-санамен байланыстыра зерттеу XX ғасырдың 20-70 
жылдарында орын ала бастады.

«Этностың басып өткен сан ғасырлық даму жолы, оның белгі-бейнелері 
біздерге тас мүсіндер мен жартастарға қашалған сына жазулар арқылы, мәдени 
ескерткіштер мен әртүрлі ғимараттар түрінде жетуі мүмкін. Бірақ бұлар этнос 
өмірінің мың да бір елесі ғана, оның шын мәніндегі даналығы мен дүниетанымы 
тек тілінде ғана сақталады. Әрбір дәуірде өмірге қажет болған құрал-сайманның, 
қару-жарақтың, киім мен ішер тамақтың, тұрмыстық заттар мен салт-санаға, әдет-
ғұрып, наным-сенімге, ойын-күлкі, той-домалаққа байланысты ұғымдардың аты-
жөні, сыр-сипаты т.б. тек тіл фактілері ретінде ғана. Яғни жеке сөздер мен сөз 
тіркестері, фразеологизмдер мен мақал-мәтел арқылы ғана бізге жетуі мүмкін» 
дейді ғалым Ә.Қайдар[1, 34б.].

Адам баласы пайда болғаннан бері әр ұрпақ өздері ойлап тапқан және уақыт өте 
қалыптасқан материалдық мәдениет пен рухани мәдениеттегі жетістіктерін мұра 
ретінде қалдырып отырды. Адамзаттың қай заманда болмасын алдына қойған 
ең басты мұрат-мақсаттырының бірі дәстүрді сақтау, ұлттық құндылықтарды 
қадірлеу болғандығына ешкімнің де таласы жоқ. Біздің қазақ халқы да атадан 
балаға сан ғасырлардан қалыптасып жеткен асыл қазынасын келешек ұрпақ 
мақтан тұтып айтып, сақтап жеткізетіндей өшпес мұралар қалдырды. Олардың 
қай қайсысы да тілде көрініс тауып отырды.

Адам өзінің әлемге деген көзқарасын, дүниетанымын тілдің қызметі арқылы 
бейнелейді. Әрбір тілдің өзінің ішкі, ұлтық өзгешеліктері бар болғандықтан, кез 
келген тіл әлемді өзінше суреттейді. Халықтық салт-сана жайлы мол мағлұмат 
көзі болатын тілдік тұлғалардың бірі – топонимдер. Өмірде көрген-білгенін, 
зер десіне түйгенін, өмірлік тәжірибесін, бүкіл асыл құндылығын тілінде тұжы-
рымдаған қазақ халқы көшіп-қону барысында кездескен әрбір бұлақ-бастауға, 
төбе, жазыққа, ой мен қырға олардың ерекшелігін айқындап, соған сәйкес ат 
берген. Еліміз егемендік алып, тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие болуына байла-
нысты қоғамда тарихи сана мен ұлттық таным көкжиегі кеңейе бастады. Осыған 
орай, жалқы есімдердің этномәдени мәніне де назар аударыла бастады.

Топонимиялық атаулардың пайда болуына, қалыптасуына, дамуына ұлттың 
мәдени өмірі әсер етеді және «атауды қалыптастырған немесе пайдаланып жүрген 
халықтың мәдениетіне ешбір байланысы жоқ атау болмайды» [2, 131б.]. Себебі, 
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атаулар жүйесі ― ұлттың дүниетанымының, психологиясының, материалдық 
дүниесінің тоғысқан жиынтығы.

Ұлттық топонимдер өз бойынан ұлттың этникалық құрамы мен мекендері, 
шаруашылығы, дүниетанымы, әлеуметтік өмірі, наным-сенімі, әдеп-ғұрпы, 
салт-дәстүрі, яғни материалды және рухани құндылықтар жайында ақпарат бе-
ре ді. Оларды 1) Материалдық мәдениетке байланысты топонимдер; 2) Рухани 
мә де ниетке байланысты топонимдер деп топтастыруға болады.

Материалдық мәдениет ― жер бетінде тіршілік еткен адамдардың өзі өмір 
сүруі үшін жасаған түрлі еңбек құралдарымен қоса, тұрғын үйлері, ғимараттары, 
мәдени ескерткіштері, киген киімі, тіпті жүріп-тұрған көлігіне дейін, толып 
жатқан көзге көрінетін, әрі өзінен кейін ұрпақтарына қалдырып отырған заттық 
байлығы [3,141б.].

Топонимикалық жүйенің қалыптасуына қазақ халқының шаруашылығы, 
кәсіптік іс жүргізуі, тұрмыс-тіршілігі, әлеуметтік жағдайы белгілі бір деңгейде 
өз ізін қалдырып отырды. Жер шаруашылығымен шұғылдану Жетісуды мекен-
деген тайпалар өмірінде орта ғасырда болғаны тарихтан белгілі. Олардың жер-
гілікті өзен бойында егін салып, көбіне арпа мен тары еккендігін, сол жерлер-
ден табылған археологтар аршыған көне арықтар толық дәлелдеп отыр. Сөйтіп, 
жер шаруашылығы мал бағып, иен далада көшіп-қонып жүрген елдің қосалқы 
тіршілігіне айналған. Егіншілікпен айналысқан халық оған қатысты атауларды 
да қалыптастырлы. Мысалы: Егінсу, Егінбұлақ, Бесқауға, Қызылегіс, Арықты, 
Қараегін, Байқоныс, Алтынарық, Арантоған, Ақтоған т.б.

Топонимдердің құрамынан киім-кешек, ыдыс-аяқ, күнделікті тұрмыста қол да -
нылатын заттар да орын алып отырған: Қойсоғым, Жандорба, Ошақ, Балта, Бие-
байлаған, Қазансу, Шотқалған, Айнабұлақ, Есік, Кетпен, Күл, Қазанкөл, Қай рақ т.б.

Көшіп-қону, жол қатысы, өзен, су өткелдері туралы мына төмендегі геогра-
фиялық атаулар толық мағлұмат бере алады: Қостіккен, Өткелсіз, Қозыкөш, Құ-
мөт кел, Көшөтер, Көшкентал, Арқанкерген, Есекартқан т.б.

Рухани мәдениет ― адамдардың өмір сүру, тішілік ету барысында сол 
ұлттың тұмыс салты, білімі, заңы, этикасы, ғылымы, діні, мифологиясы, рухани 
дүниелері ― өнері, өлеңдері, мақал-мәтелдері, фразеологизмдері, нақыл сөздері 
т.б. [3,141б.].

Кез келген ұлттық топонимдердің бойында тарихи-мәдени ақпараттар сақта-
лады және олардың кумулятивті қызметі ұлттық топонимдерде анық көрінеді. 
Себебі кез келген ұлттық топоним халықтың ғасырлар бойы жинақтаған білім-
дерін көрсетеді және ол білімдері топонимнің кумулятивтік қызметі арқылы 
ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады. Жергілікті халықтың әдет-
ғұрпы мен діни көзқарасын білдіретін топонимдерге мыналарды жатқызуға 
болады: Әулие, Әулиебұлақ, Әулиебастау, Ақбейіт, Бейіттібұлақ, Молалы, Қо-
ңырәулие, Бұрханбұлақ, Мазар, Иманқұт, Қажыауыл, Бәйгетөбе, Қарамола, 
Майқан, Құлтөбе, Өрнек, Жетім, Аламан, Байғазы, Бесіктас.
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Жетісу жерінің өзендері туралы Б.Нұржекеевтің берген деректері бойын-
ша Бұрқанбұлақ өзенінің басында сарқырама бар екен. Судың астында үлкен 
тас бар. Жергілікті халық ол тасты киелі санап сиынған. Сондықтан ол будда 
дініндегі Бурхан әулиемен байланысты деген болжам бар [4,53б.].

Есік өзенінің қыста қатпайтынын ескерген халық оны қасиетті деп санап, 
«ыссы өзен» деп атаған. Кейін атау фонетикалық өзгеріске түсіп Есік болып 
өзгерген. Сол сияқты Майқан өзенінің құрамындағы май – киелі, қасиетті дегенді 
білдірсе, түркі тіліндегі «ған» сөзі өзен дегенді білдірген [5,14б.].

Әулиесу өзенінің бас жағындағы таста адамның намаз оқыған кезіндегі екі 
алақаны, маңдайы, екі тізесінің таңбасы басылып қалған екен. Осыған байланы-
сты өзен Әулиесу аталған [6,84б.]. Қарамола, Молалы, Ақбейіт, Бейіттібұлақ ата-
улары да діни ұғымдарға, яғни өзеннің бойында мазарлардың болуына байланы-
сты қойылған. Бұл көрсетілген топонимдердің бәрінде халықтың діни сенімдері 
мен нанымдары, дүниеге көзқарасы жан-жақты бейнеленіп отырғанын көреміз. 
Сонымен қатар, салт-сананың кейбір көріністері кейде тотемдік ұғымдарға бай-
ланысты қойылған топонимдерде де кездесіп қалады.

В.Г.Белинский салт-дәстүрдің өміршеңдігі жөнінде «Әдет-ғұрып замандар 
бойы сыннан өтеді. Өз дәуірінде ардақталып, ата-бабадан әулетке мұра ауысып, 
рудан-руға, ұрпақтан-ұрпаққа жетеді. Олар халықтың сыртқы бейнесі болып та-
былады. Онсыз халық бет әлпетсіз бейне, болымсыз тас мүсін тәрізді» - дейді.

Дәстүр – ел өмірімен біте қайнасып кеткен рухани байлық. Жетісу жеріндегі 
топонимдердің туындауына негіз болған салт-дәстүр элементтерін қарастыра 
келе, адамдардың табиғаттағы әр түрлі құбылыстарды бақылап, оны өз іс-
әрекеттерімен, тәжірибесімен салыстырып, адам санасында қалыптасқан оймен 
байланысқан бейнелер түрінде әр түрлі нәрселердің ұқсас жақтарын табуы, яғни 
метафоралық мағынаның жетекші рөл атқарғанын көруге болады. Мәселен, 
Бесік, Бесіктас атаулары метафораланып қойылған, яғни бесікке ұқсатудан туған 
болса керек.

Бесік - қасиетті киелі, құтты мүлік. Сәбидің, алтын ұясы болып есептеледі. 
«Ел іші алтын бесік» деген сөз бесіктің құдіретін көрсетеді. Жаңа туған баланың, 
бесікке салу да халқымыз үшін елеулі дәстүрдің бірі. Бесікке жолы үлкен 
елдің, тәрбиелі, өнегелі әжелеріне, әйелдерге тапсырылады. Бесіктің сәбидің 
денсаулығына, тазалығына пайдасы өте зор. Бесік ағаштан, талдан иіп жасала-
ды. Бесіктің мынадай құрал жабдықтары болады: жастық, мамық, жүргек, түбек, 
шүмек, қолбау, тартпабау. Олар да өзінше қолданыс тауып отырған. Мұнда 
атау тек сыртқы көріністің ұқсастығына ғана қарап қойылмаса керек. Халық 
бар лығына құтты қоныс болған жерді бесікке теңеген. Ал Бәйгетөбе, Аламан 
гидронимдерінің қалыптасуына сол аймақтарда аталмыш қазақтың ұлттық 
ойынының өткізілуі себеп болса керек. Бәйге (дәстүр). Ұлы тойда, аста, мере-
кеде жыққан палуанға, озған жүйрікке, жеңген ақынға берілетін жүлде. Тойдың, 
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астың дәрежесін, қызығын осы бәйгеге қарап анықтауға болады. Бәйгенің 
ең үлкені әдетте бас палуан мен жүйрік атқа тағайындалады. Аты озып бәйге 
алғандар оның бәрін еліне айдап кетпейді. Бұл жомарттық, мәрттік, ерлік, ғұрып. 
Оның біраз бөлігін әруаққа, ақсақалдарға атап, қалғанын жанындағы жолдаста-
рына бөліп береді. Бәйге казақ халқының рухани, мәдени дәрежесін көтеретін 
және көрсететін үлкен дәстүр.

Айдар (ғұрып). Балалардың төбе шашын ұзартып өсіріп, моншақ араласты-
ра өріп қояды. Мұны —«айдар» дейді. Бұрын ел бұл ғұрыпты көп қолданған. 
Мысалы Кенесарының інісі атақты Наурызбай батырдың айдары болған. Балаға 
Айдар деп те ат қойылады, ол осыдан шыққан. Бұл ғұрып ер балаға жасалады. 
Сәбилерге шаш орнына кекіл, тұлым да қойылады. [7, 48б.]. Өлкемізде Айдар 
(ауыл), Айдарлы (ауыл) сияқты топонимдер ұшырасады. Т.Жанұзақтың айтуын-
ша, атау жердің шоқы мен биік төбенің биіктігін айдарға теңеуден қойылған.

Халықтың рухани мәдениеті жайлы мол мағлұматтарды бойына сақтаған 
атау лардың бір парасы туыстық, рулық, этникалық қатынастарға байланысты 
болып келеді. «Қоңыр қазақтың өзіне тән барша қасиетін ана сүтімен, жусан 
иісімен, күйдің күмбірімен, саумал иісті самалдың лебімен бойына дарытқан, 
көкірегі ояу, көзі ашық, халқының тарихын, өнері мен мәдениетін, тұмса тұнық 
әдебиетін, ғұрпын, салтын білетін, «Мен қазақпын!» дей алатын азамат өзінің 
шықкан тегін, кіндік кесіп, кір жуған ата жұртын қастерлеп, жеті атасын жадын-
да тұтуы шарт» [7,198б.]. Қазақ алысты жақын тұтқан, жақынды бауыр тұтқан. 
Туыстық желіні үзбеген, береке-бірлікті бұзбаған. Қазақта туыстық қатынастарды 
үш жұртка топқа бөліп атайды. Біріншісі — адамның әкесі жағынан туысатын өз 
жұрты әйелдер төркін жұртым деп атайды. Екіншісі шешесі жағынан туысатын 
нағашы жұрты. Ал үшіншісі әйелі не күйеуі жағынан туысатын қайын жұрты. 
Туыстық атаулар да жер-суға ат қоюда назардан тыс қалмағаан. Туыстық атау-
лар негізінде қалыптасқан топонимдер: Әже, Бәйбіше, Атабайбұлақ, Әйелсай, 
Жанбөбек, Бескемпір, Қатынқопа, Балаарқалық, Ұлықыз, Қызқашқан, т.б.

Қазақ даласында «қыз» сөзіне байланысты көптеген жер-су аттары кездеседі. 
Жалпы даламызда әйел затына байланысты қатын, ханым, бике, бегім сияқты 
дәрежені көрсететін топонимдер де бар. Мысалы: Әйелсай, Қызүшбұлақсай. 
Қызға байланысты жер-су атауларының туындауына нақты тарихта болған қыз 
аты, эвфемизм мен діни нанымдағы қыз образдары, метафоралы түрде қыздың 
дене мүшесіне балау және қыз бұйымдары негіз болады. Әсіресе «қыз» сөзімен 
байланысты гидронимдер көп кездеседі. Мәселен, Қызбастау, Қызқорған, 
Қызтаусу т.б.

Топонимдердің кейбірі сол аймақты мекен еткен ру-тайпалардың атымен 
байланысты аталған. Жетісудағы Алтай, Амангелдісай, Бақалы, Мұса, Айпара, 
Айту, Бақалы, Балғалы, Кәлпе, Меркі, Наймансүйек, Шажа топонимдері ру аты-
на байланысты қалыптасқан. Мәселен, Бақалы өзені өтетін Сарқан ауданында 
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найман тайпасының руы Бақалыдан тараған ұрпақтар қазір де мекен етеді. Сол 
сияқты Жетісу жеріндегі Матай тауының, сол аттас темір жол станциясының 
және ұзындығы 13 км болатын өзеннің аттары Орта жүз Найман ішіндегі «Ма-
тай» руының атына қойылған. Ал Төлеңгіт атауына жеке тоқтала кеткен жөн. 
Төлеңгіттер – Қазақ хандығындағы әлеуметтік топ, ханның жансерігі, хан билігі 
сүйенетін әскери жасақ. Төлеңгіттер көмегімен хандар мен сұлтандар халықтан 
салық жинаған, жайылымдарын қарап жүрген. Төлеңгіттер көбінесе жаугершілік 
кезінде қолға түскен тұтқындардан құралған [7,31б.].

Академик Ә.Қайдардың пікірінше: «...тіл – қорған, тіл – қару, өнер алды –
қызыл тіл, тіл – ұлттың жаны мен тәні. Өз тілінен айрылған ел – ел емес, ұлт 
– ұлт емес. Өйткені, этностың ұлт санатына қосылуы үшін қажетті де міндетті 
шарттарына ортақ табиғи орта, ортақ күнкөріс көздері, ортақ тіл, ортақ психоло-
гия жататыны белгілі, сондықтан да қазақ халқы бүгінгі жержүзілік жаһандану 
процесінде біртұтас ұлт болып қалуы үшін ана тілінің тас түйін етіп ұйыстыратын 
ұйытқы болар құдіретті күшіне сүйену керек...» [9,32 б.].

Халықтың өзіндік дүниетанымынан, тұрмыс-салт ерекшелігінен туындаған 
арнайы сөз қолданыстардың халықтың өткен өмірінде қандай мәні болса, бүгінгі 
өмір тіршілігіне тигізер пайдасы одан зор. Сөз құпиясын, сөз құдіретін анықтаса, 
ғасыр қойнауында жатқан немесе келмеске кеткен білім мәнінің сарасы көрінері 
анық.
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Аты-жөніміз қазақша ғана дұрыс жазылады

Қазақ есімдері басынан кешірген талай-талай зобалаңды айта-айта жана-
шырлар да жалыға бастаған кез,енді оның құрылымдық жүйесінің ішкі сырла-
рын ғылыми-зерттеулер арқылы негіздеп, құжат толтыруға жауапты мекемелер 
құзырына беру алдымызға елеулі міндеттер жүктеп отыр. Ұлттық құндылыққа 
қатысты іс болғандықтан, жұртшылық назарын ауық-ауық осы мәселеге ауда-
рып отыру әрбір зиялы қауымның өкілінің парызы болса керек. Бас ауыртатын 
басқа да күн тәртібіндегі мәселелерден өзектілігі кем болмаса да, құжаттағы 
аты-жөннің ұлттық тіл нормасы өрескел дәрежеде бұзылғанына қарамай,одан 
материалдық кемшілік көрінбегендіктен, жеке адамдар назарында біртіндеп 
екінші орынға ығысып бара жатқаны байқалады. Бұның ар жағынан «өмірлік 
бөлшегіміздің» қадірі мен қасиетін кемітіп алу қаупі бой көрсететіндей. 

Кісі есімі ішкі жүйесі жағынан лингвистикалық мәселе болғанмен, оның 
негізгі болмысының қалыптасуында әлеуметтік факторлардың орны үлкен. Ол 
қоғамда туады, қалыптасып-қалыптанады, дамиды. Сондықтан, әсіресе қазіргі 
сөз етіліп отырған қолданбалылық табиғаты тікелей қоғамдық-әлеуметтік 
жағдайларға байланысты. Бүгінге дейін кісі есімдері құжаттарға тіркелу кезінде 
көптеген зобалаңды басынан кешірді, қазір көбінің түпкі нұсқасы қандай 
болғаны ұмытылған, этимологиялық талдауларға негіз боларлық деректер өте 
аз, жасала қалғанның өзінде де болжамдардың шегінен шыға алмай қалып жата-
ды. Сондықтан, «өткенге салауат» демекші, бізге дейін жіберілген кемшіліктерді 
кешіре тұрып, жаңадан туындауы мүмкін мәселелерге сақ болған абзал.

Жауапкершілікті сезіне алатын болсақ, ұлттың жоғын түгендеу, кем-кетігін 
толтырып отыру шама-шарқымыздың келгенінше әрқайсымыздың міндетіміз. 
Әсіресе мұндайда лауазымды тұлғалардың бүйрегінің бүлкілі аса маңызды 
екенін несіне жасырамыз. Алайда, кейде істің байыбына бармастан айтыла-
тын үстірт пікірлер болады. Мысалы, аты-жөнімізді «үш тілде жазсақ» деген 
секілді. «Жаңа есім ойлап табудың қажеті жоқ» деуді де осы қатарға қосуға 
болады.«Жақсы ниеттен туған істің бәрі абзал» деп өзімізді жұбатқанмен, қазақ 
есімінің тағдырына бір ғасыр бойы қиянат болып жабысқан жазудағы бәлекет 
пиғылдың қазіргі үнсіз жүзеге асып жатқан жалғасына тоқтау қоймаса бол-
майды. Екіншіден кісі есімдері үздіксіз дамып отыратын құбылыс, оны ешкім 
тоқтата алмайды. Қолданыстағы есімдеріміздің өзін бір ізге түсіру қиынға соғып 
тұрғанда, жаңа есімдерді нормалаудың қиындығы тағы бар. Үшіншіден, соңғы 
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жылдары еніп жатқан кірме есімдерді қалай жазамыз дейтін сұрақтардың жау-
абы әлі де толық жауабын таба алмай отыр. Осы қиындықтардың жауабын көп 
болып ойланбасақ, тарихымыздың бейнесіндей дәстүрлі есімдерімізге теріс 
ықпал ету қаупі бар екені шындық. 

Лексикалық қоры атам-заманан бері жаңарып, түрленіп, толығып отыруға 
бейім есімдеріміздің дамуын ХХІ ғасырда тоқтата қою оңай шаруа ма екен?! 
Оның үстіне қазір ат қою десе жұрттың аузында мәтелге айналған Азияда, Сам-
митхандармен қатар, көнеден жеткен есім компоненттерін жаңаша құрастыру 
арқылы жасалған Айсұлтан, Айзере, Айсана, Айтұмар, Ағұлан, Білге, Елба-
сы, Шыннұрт.б. секілді тамаша есімдер қойылып жатыр. Бұл есімдерді қойма 
деп жұртқа қалай талап қоямыз. Әрине Алмагир, Камила-мелания, Кристина, 
Сумая, Сурен, Ян, Яна т.б. секілді есімдердің жөні бір басқа, бірақ оларға да 
тыйым сала алмаймыз. Бір ескеретін жайт ондай кірме есімдер әр кезде болған, 
бола да береді. Бірақ, олардың ғұмыры ұзаққа созылмайды, басқаша айтсақ, 
төл болмысымызға сіңісе алмайтындықтан, бір рет қойылады да қолданыстан 
түсіп қалып отырады. Саны жағынан да дәстүрлі есімдеріміздің он пайызынан 
аспайды, сондықтан замана ағымымен тілімізге кіріп, шығып тұратын мұндай 
есімдерге назар аударудың аса қажеті жоқ деп ойлаймыз.   

Аты-жөнді ресми құжаттарда үш тілде жазу туралы ұсынысқа да ойлана 
қараған дұрыс. Мәселенің екінші жағы бар–қазақ есімі тек қазақша жазғанда ғана 
дұрыс болады.Олай дейтініміз құжаттарда жиі кездесетін сиқы қашқан есімдер 
орыс тілінің заңдылықтарына бейімдей жазудан пайда болған. Күнделікті айты-
лып, ести берсе, өзге емес, адамның өзі де сол қате аты-жөнге үйреніп алып, оны 
өзгертуге аса құлықты бола бермейтін көрінеді.Ал көпшіліктің оған көзі мен еті 
үйренгелі қашан. Умыт, Гуляй, Карбуз, Молдыр, Ляззят, Куттыкыз, Кожухова, 
Трусова, Траисова т.б. толып жатқан «жаңа есімдер мен фамилиялар»ойымыз 
бен тілімізде қалыптанып та үлгерген сыңайлы. 

Біраз бұрын баспаханалардың бірінде жұмыс істейтін қыз баланың фамилия-
сын қазақшалауға зорға көндіргеніміз бар.Былай екен: құжаттағы нұсқасы Тру-
сова болғандықтан, бойжеткен үшін ол өзгертуге болмайтын құндылық сияқты. 

– Қалқам, қазақшасы Тұрыс қой, осылай жазайық, – деймін. 
– Жоқ, мен осылай жазып, айтуға үйренгенмін, сондықтан тұра берсін. Какая 

разница!
– Өзің ойлап көрші, орысша жап-жақсы білесің, «трус» деген сөз намысыңа 

тимей ме?!
– Даже ол туралы ойланып көрмеппін. 
Шамамыздың келгенінше түсіндіріп жатырмыз. Ақыры айтқан уәжімізге 

тоқтап, кітап соңында техникалық редактор ретінде Тұрысова қылып жазуға 
келісті. Аты-жөніне мән бермейтін азаматтар арамызда қаншама.Мән беретін-
дерінің өзі мәселенің күрделілігіне байланысты уақыты да, төзімі де жетпей, 
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ақыры жол ортадан тоқтайды немесе осыған бел байлағандардың қаншалықты 
әуре-сарсаңға түскеніне қарап, «Қой, мынау оңай шаруа емес екен, дұрыс жа-
зылмаса қойсын, дұрыс айтсақ болды ғой!» – дегенді алданыш етіп, қате аты-
жөнмен жүріп жатқан жайы бар.

Осылай да өмір сүре беруге болатын шығар, алайда жанға бататын мұндай 
мәселеге назар аудармасақ, «өзін-өзі сыйламайтын»біздің дамыған отыз елдің 
қатарындағы орнымыз қандай болмақ. Адамды қорлағанда алдымен аты-жөнін 
өзгертеді. Ал қазақ «Осы айтқаным келмесе, атымды басқа қой!» – деп, өз аты-
мен ант ішіп жататын еді.Ары мен иманына балап, кейінгіге аманатқа қалдырған 
ұлттық есімдеріміздің қазіргі түрі мынандай жағдайға жеткен: Маямирова, Ка
расьев, Калешова, Башкеева, Долина т.б. Қазақы сұрдан айрылып, әбден азған 
осындай текті (фамилияны) «өзімдікі» деп иеленіп, ұлты қазақ азаматтары ара-
мызда әлі жүр. 

Жылда оқуға түсетін талапкерлердің тізіміне бір сәт үңілсеңіз, көз алдыңыз-
дан орыс графикасының ыңғайына күштеп бейімдеуден белі үзілген түрлі-түрлі 
кемтар аты-жөн тізбектеліп өте бастайды.Бір қызығы ондай аты-жөн иелерінің 
бәрін қазақшылығы шамалы, орысша ойлайтындардың қатарына қоюға болмай-
ды. Қазақшаланам деп жүріп-ақ, қайталап қате жазылған құжаттар қаншама. 
Арнайы мекеме мамандарына сауал тастасақ, көбіне, азаматтардың өз талабы 
бойынша осылай жазамыз деген уәж айтады. Ондай фактілердің бар екенін де 
жоққа шығаруға болмас, алайда төмендегі мына есімдердің солай толтырылу-
ына аты-жөн иелерінің ешқандай қатысы жоқ екені анық: Калешова Мейргуль 
Мырзалыкызы, Амангельдықызы Асель, Мурат Акерке, Жупарханқызы Мушел
жан, Суймкулкызы Айгерим, Тилеухан Өмирбек, Киса Досжан, Хумархан Се
рикгул, Хуанган Маржангуль, Мурат Дамели, Бахатбек Еркегуль, Казик Ермек, 
Хырыхбай Мухамет, Ахболат Алпаби, Хух Ханатбай, Сагындых Ердаулет, Ха
вылаш Жанибек,Башкеева Маржан Мырзабекқызы. Қазақшаланғысы келген 
азаматтарымыздың арыз-өтініштері осылай қанағаттандырылған– ов, овамен 
вич, евнаны алып тастап, орысшаланған нұсқасы бойынша қате күйінде қайта 
толтырып берген. 

Тереңнен қазып талай-талай кемшіліктің бетін ашуға және олар туралы ұзақ-
ұзақ айтуға болады, алайда уақыт кемшілікті қазуды емес, онан шығудың жолда-
рын талап етіп отыр. Біз бұл орайда өзіміз көріп, көзіміз жетіп жүрген екі мәселеге 
тоқталғымыз келеді. Бірішіден, қазақ есімдерін орыс тілінің ыңғайына бейімдей 
жазғаннан кейін, қалай әспеттесең де ол қазақы болмысынан алшақтайды: 
Гүләй – Гуляй, Мөлдір – Молдр немесе Мольдр т.б, Құттықыз – Куттыкыз не-
месе Коттыкыз, Жеңіс – Женис, Өмірбай – Омирбай немесе Умербай т.б. болуын 
қоймайды. Басқаша жазу мүмкін де емес. Қашан да орысшаны міңгестірмесек, 
жүре алмайтын әдетімізге басамыз да отырамыз. Ол әдетімізден арылмасақ, аты-
жөнімізді реттейміз деп әуре болудың қажеті жоқ. Орыс тілінде толтыру үшін 
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қазақ есімдерінің орысша жазылуын реттейтін нормативтік ереже дайындауы-
мыз керек. Қай елде ағылшыннан өзге жазумен аты-жөнді толтырудың ережесі 
дайындалды екен? Айтпақшы, біздің де ағылшынша толтыру ережесін дайын-
дайтын кезіміз келді.  

Екіншіден, еліміз кирилл әліпбиін пайдаланып отыр. Бір тілден екінші 
тілге аударып жазу тек әліпбиі бөлек болған жағдайда ғана жүзеге асырыла-
тын мәселе. Бір әліпбиде отырып, оның өзін қазақша, орысша деп екіге бөлу 
аса ақылға қонымды бола бермейді.Қазақстанда тұратын барлық ұлттың өкілі 
әріптерімізді таниды.Бұл әліпбиді қолданатын басқа елдің азаматтарына да 
қазақтың өзіне тән Ә (а), І (и), Ң (н), Ғ (г), Ү (у), Ұ (у), Қ (к), Ө (о немесе у), Һ 
(х) төл дыбыстарын бір қарағаннан тану қиындық тудырмайды. Таңбалануының 
өзі осыған бейімделген. Тілі келмесе, осыған ұқсас (қасында тұрған) орысша 
дыбыстарды айта беруіне ешкімнің қарсылығы жоқ. Қазақша дұрыс жазылуы 
аса маңызды. Біріншіден өзімізге керек –қазақша білмейтін немесе орысша тілі 
шыққан қазақ баласы үшін.Қазақша толтырылса, ерте ме, кеш пе құжатындағы 
нормаға бағынады. Егер орысшалаймыз деп, қате жазып қорласақ, қазақша 
білетін, қазақша тілі шыққан баланың басын осы қатеге күштеп идіреміз. Алда 
әлі талай мағынасы ешкімге түсініксіз «жаңа» есімдердің пайда болуы мүмкін.

Орыс тілінің халықаралық дәрежесін мойындайтынымыз рас, сондықтан 
оған біздің елде көп басымдықтар беріліп келеді. Алайда, ұлттық есімдеріміздің 
сұрын қашырып, тегі бөтен тілдің ыңғайына бейімдеген үстіне бейімдей беру 
аты-жөнімізді ұлттық болмысынан алшақтатып барады.Оның үстіне алақандай 
құжаттың бетіне азаматтың атын, тегін, әкесінің атын ешқандай негізсіз қазақша, 
орысша, ағылшынша үш рет толтырсақ, өте бір көріксіз күйге түсірмес пе екен?! 
Үш тұғырлы тіл идеясының мақсаты қазіргі жағдайда тілді білу қажеттілігінен 
шығып отыр емес пе? Оны орынды, орынсыз әр жерге тықпалай беру 
қаншалықты дұрыс?Қазіргі өзіміз пайдаланып жүрген жеке куәлігімізді алып, 
бір сәт көз жіберіп қарайықшы. Артық-кемі жоқ өте қолайлы ойластырылған. 
Халықаралық стандартқа сәйкес қазақша, ағылшынша нұсқада жазылады. Енді 
бізге керегі –қазақ аты-жөнінің тек қазақша ғана толтырылғаны.Арамызда жана-
шырлар аз емес, бірақ әсіресе ресми дәрежеде айтылатын әр сөзге мұқият болсақ 
дейміз...
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Болатбек Тілеубердиев
М. Әуезов атындағы ОҚМУ филология 

факультетінің деканы, 
филология ғылымдарының 

докторы, профессор

 Қазақ ономастикасындағы дүниенің 
(ғаламның) антропонимиялық бейнесі

Антропонимдер, антропонимдер жиынтығы мифонимдер сияқты тілдік семио-
тикалық таңбалар ретінде қазақ танымында, тілдік санасында өз әлемін құрып, 
сол әлемнің тілдік көрінісін бере алады. Осы когнитивтік тілдік көрініс жалқы 
есімдер деңгейіндегі (ономастикалық деңгей) көрініс болып табылады, себебі 
олар антропонимдер негізінде құрылып суреттеледі. Ономастикалық бейнелерді 
құрайтын, сипаттайтын жалқы есімдер негізінде қалыптасқан лингво-ментальдік 
ономастикалық концептілер. Концептілер біздің жұмысымызда тілдік бірліктер 
арқылы, тілдік бірліктер негізінде қалыптасып құралған танымдық, когнитивтік 
құрылымдар, категориялар болып табылады. Осы концептілерге ұйытқы болып 
тұрған және сол концептілердің тілдік көрінісі, репрезентациясы болатын да 
сол жалқы есімдер: мифонимдер, антропонимдер, топонимдер, зоонимдер т.б. 
Жалқы есімдердердің онтологиялық және ментальдік болмысы көп жағдайда 
изоморфтық болып келеді, яғни бір-бірімен қабысқан, тұтасқан күйінде көрініс 
береді. Басқаша айтқанда, жалқы есім (оним) ментальді ұғымдарды көрсетеді 
және де қалыптастырады, ал ментальді ұғымдар, түйсіктер есімдер арқылы та-
нылады, ұғынылады.

Ғаламның (әлемнің, дүниенің) бейнесі - таным бейнесі, ал сол таным бейне-
сін біз антропонимдер, антропонимикалық концептілер дүниенің болмысын 
түрлі аспектіде: мифологиялық, тарихи, эстетикалық, саяси т.б. көрсетеді. Дү-
ние нің (әлемнің) болмысын мифологиялық, тарихи, эстетикалық, саяси т.б. қыр-
ла рында тану - адамның, этностың тұрмыс-тіршілігіне, дүниетанымына, қоғам-
ның тарихи-әлеуметтік дәрежесіне, өмір сүріп жатқан заманына  байланыс ты 
екені анық. Сол себепті тілдік көрініс - бейне (картина) тұтасымен алғанда 
бірнеше қабаттарға бөлінеді, ол қабаттар дүниетанымдық өзгешеліктермен, хро-
но логиялық (диахроникалық) сипаттармен ерекшеленеді.

Әлемнің дүниетанымдық бейнесін суреттегенде біз диахроникалық тұрғыдан 
алғанда алғашқы болып саналатын мифологиялық, мифтік антропонимдік 
қабаттан бастап суреттеуді жөн көрдік. Мифтік, мифологиялық таным адами та-
ным түрлерінің ең алғашқысы болып саналады, сол танымның аясында адамға, 
дүниеге, қоршаған ортаға, өмірге, өлімге, жанды немесе жансыз нысандарға 
байланысты мифтік түсініктер, түйсіктер, ұғымдар қалыптасады. 
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Сонымен, ғаламның қазақ тіліндегі антропонимикалық бейнесін суреттеудегі 
ең алғашқы мифтік көріністерді құрайтын мифтік антропонимдер, мифоантро-
понимдер және олардың коннотациялары, лингвоментальді кешендері болып 
табылады. 

Осы ретте Ұлытау аспанының астында жатқан музей сияқты ескерткіш 
нұсқасы болып табылатын Қаракеңгірдің Сарыкеңгір өзеніне құятын жерінде 
тұратын Алаша хан мазары еріксіз ойға оралады. Ақселеу Сейдімбектің Алаша 
хан туралы ой орамы төмендегіше: «Алаша  хан мазары өзінің салыну мерзімімен 
де, бітім тұлғасымен де, сырлы атауымен де Қазақстандағы ең алдымен көңіл 
аударатын тарихи ескерткіштердің бірі. Мазар ХІ-ХІІ ғасырда салынған. Дәл 
сол уақытта салынған деп жүрген Жошы хан, Аяққамыр мазарларына қарағанда 
Алаша хан мазарының әлде қайда тозып, уақыт зардабын көп шеккендігі ойға 
қалдырады. Өз төңірегіндегі ескерткіш құрылыстарға қарағанда бұл құрылыс 
мейлінше көркем үлгімен, тың тәсілмен қаланған» [1,346].

Сондай-ақ Алаш атауына қатысты ең көне жазба нұсқаны белгілі ғалым 
Ғ.Мұсабаев өзінің «Кеген жазуы» деген еңбегінде келтіреді. Мұнда тек 
қана «Алаш» сөзі емес, «алты алаш» сөзінің мән мағынасына дәлелді жауап 
табылғандай  Ғ.Мұсабаев дәлел ретінде Іле бойынан кездескен тастағы жазуды 
мысалға келтіреді. Тасқа: «Алты елдің ұлы ханы Алаша» («Қаған алты боріг 
алаш(а) ерті») деген жазу қашалған. Мұның жазылу мерзімі ғұндар заманына 
дейін, бері қойғанда біздің заманымыздан бұрын IV ғасыр», - деген тұжырымды 
пікір айтады [2,27].

Бұл орайда белгілі шежірешілер К.М.Федоровтың, А.Диваевтың, Г.Н.Пота-
ниннің, Ш.Уәлихановтың, А.Янушкевичтің ел арасынан жинаған аңыз-әңгі-
мелері, күнделік жазбалары, ғылыми мақалалары көңіл аударады. Бұл еңбектердің 
бірінде - алапес болып туған баланы, екіншісінде - алашаға отырғызып көтерген 
ханды, үшіншісінде - Ұлытаудан асырып тастаған баланың әскер басы болғаны, 
төртіншісінде - қалмақты қорқыту үшін «Алаш» сөзін  ұран еткені жөнінде ай-
тылады. Соның қай-қайсы да Алашаның хан болғанын, қара  халықты соңынан 
ертіп, айбарының асқандығы тілге тиек етіледі.

Қалай болғанда да қазақ дүниетанымындағы ең көне, ежелгі мифоант-
ропонимдердің бірі - Алаш (Алаша) хан. Әйгілі шежіреші Құрбанғали  Халид  
Алаш (Алаша) туралы былай жазған: «Алаша» (Алыншы) хан жалпы хандардың 
бабасы, моңғол мен татардың атасы» [3,55]. Осы тұжырымның айғағы ретінде 
Халид Құрбанғали мынадай жолдарды келтіреді:

Алаш, Алаш болғанда,
Алаша хан болғанда,
Қазақ, қалмақ, ноғайлар, 
Бәрі сонда бір болған.
Ынтымағы жарасып, 
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Жайқұн көлдей бай болған.
Еділ, Жайық, Оралға, 
Ортан көлдей жайылған [3,82].
М.Ж.Көпеевтің шежіресінде: «Бұрынғы заманда қазақ «жүз» деген «Алаш» 

атты руға қойылған ат болған екен. «Алаш» деген атты ұранға қойып, жауға 
жапқанда «Алаш-Алаш» деп шабыңдар, «Алаш» демегенді әкең болса да ұрып 
жыға беріңдер,- деп бата қылысыпты.

«Кеше Алаш алаш болғанда, Алаша хан болғанда, үйіміз ағаш болғанда, ұра-
ны мыз  «Алаш» болғанда, үш жүздің баласы қазақ емес пе едік», - деп айтылған 
сөз содан қалған екен.

Осы деректерге қарағанда Алаш (Алаша) тек қана хандардың арғы бабасы, 
моңғол мен татарлардың атасы емес, сонымен бірге көне халықтың (қазақтың) 
атауы да болған көрінеді. Алаш - Алашаға қатысты шежірелік аңыздар, әпсаналар, 
мифтер жеткілікті. Олардың біріне (М.Ж.Көпеев жазып алған нұсқасында) Алаш 
заманы  Майқы би заманы етіп, көрсетіледі: «Қырық сан қырым, отыз сан ұрым, 
он сан оймауыт, тоғыз сан торғауыт, он сан ноғайлы бүлінгенше, Ормамбет би 
өлгенде, ноғайлының елі бір ала тайдай бүлініп. «Ала тайдай бүлдірді» деген сөз 
содан қалыпты. Сол замандарда Қондыгер, Қотан, Қоғам дегендер өмір сүріпті. 
«Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би» деген аталы сөздің қалыптасқан 
кезеңі болса керек. Тоғыз ханды таққа отырғызған кісі деседі. Сол ханның бірі 
болған Қызыл Арыстан деген кісі Бұқарада тұрып өмір сүріпті».

Қызыл Арыстан хан жаугершілікте елді шауып, бір қыз алып, сол қыздан бір 
бала «сауысқанның аласындай ала тауады». Қызыл Арыстанның бәйбішесі ба-
ланы, оны тапқан шешесін Сырдариядан әрі өткізіп жібереді. Майқы би баланы 
үйіне алып келеді де, өзі тәрбиелейді. Батыр болып өскен баланы Қызыл Арыстан 
өзіне қайтармақшы ойы болады, бірақ Қотан, Қоғам, Қондыгер, Қобан, Майқы 
билер есейген баяғы ала баланы «ел болғанымызды жұрт көзіне түсірейік» деп, 
«Ұлытаудың басына алашамен көтеріп алып шығып хан сайлапты; оған «Ала-
шахан» деп ат қойыпты». Алашахан өз әскерін жасақтауға кіріседі: «Бастапқы 
келген жүз жігіттің бастығы Үйсін». Бұл «Ұлы жүз Үйсін» деп аталады. Түп 
қазығы - Салықшы. Жауға шапқанда бұлар шаппасын, тас-түйін болып тұрсын, - 
депті. Ортада келген жігіттің бастығы Болат қожа екен. Бұған Орта жүз «Ақ жол» 
аталсын дейді. Соңғы келген жігіттердің бастығы - Алшын болса керек. Жаудан 
беті қайтпайтын жаужүрек, қарсы алдында жүріп жауға шабатын болсын. Бұған 
«Кіші жүз Алшын» деп ат қояды. Қазақтың үш жүз аталған жері - осы».

Жоғарыда берілген Алаш  Алаша (хан) мифоантропониміне қатысты аңыздың 
бірнеше мазмұндық, мифологиялық, тарихи т.б. деңгейлері, яғни қабаттары бар 
деп айтуымызға хақымыз бар. Мифтерде, мифтік аңыздарда әдетте мифтік уақыт 
пенен тарихи уақыт араласып жүре береді, тіпті кейде бір мәтін тарихи уақыттың 
бірнеше кезеңі де берілетін кездері болады. Біз талдап отырған шежірелік миф-
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те (мифтік аңызды) санға байланысты оралымдар («қырық сан қырым, отыз 
сан ұрым, он сан оймауыт, тоғыз сан торғауыт, он сан ноғайлы») біріншіден 
таза мифтік ұғымдарды (киелі «қырық», «тоғыз», «он» т.б.) меңзейтін болса, 
этнонимдік атаулар («қырық», «оймауыт», «ноғайлы», «ұрым», «торғауыт») қазақ 
(түркі) халқының түрлі тарихи кезеңдерінен елес береді. Мәселен, қазақ-түркі 
тарихында «Ноғайлы заманы» болғаны, сонымен қоса «қырым», «ұрым» атау-
ларымен байланысты тарихи кезеңдер, саяси-этникалық бірлестіктер болғаны 
белгілі. Мысалы, С. Қондыбай түркі-қазақ эпосында, мифтерінде орын алған 
мифонимдердің мифтік астарын егжейлі тексерудің нәтижесінде Ұрым дәуірін 
анықтап отыр. С.Қондыбайдың көрсетуінше: «Ұрымдық қабаттың қалыптаса 
бастау уақыты ретінде б.з. II-V ғасырларын атауға болады. Бұл - халықтардың 
«Ұлы көшкіні» басталған уақыт. Міне, осы кезде шығыстан келгендей дей-
түркілер мен қазақ жерінде мекендеп жатқан тарих ғылымында «иран тілді» 
делінетін, мен «дей-түркінің арийлік субстратымен қанығып, оқшауланған 
тілдік диалектерінде сөйлеген» деп отырған усунь, кангюй, яньцай, сондай-
ақ ақиқатында иран, үндіеуропалық тілді (тохар т.б.) тайпалардың араласуы 
нәтижесінде II-V ғасырларда қазақ жерінде көп диалектілі, аралас этномәдени 
конгломерат қалыптасады. Олардың ішінде ең негізгісі - II-V ғасырларда өмір 
сүрген Юэбань (Үрмен, Ұрым) конгломераты болды» [4,21].

«Отыз сан ұрым» деген жалғыз сөз оралымның астарында жатқан үлкен 
хронологиялық, этномәдени дәуір - «Ұрым қабаты» өз кезегінде VI ғасырдан 
басталған «ресми түркі» қабатына негіз болды. Ал енді «отыз сан ұрым», «қырық 
сан қырым», «он сан оймауыт» т.б. көне тайпалар «алатайдай бүлінгенде», «Ор-
манбет би келгенде» бүкіл алашты (түрікті), керек десең олармен қоса моңғол мен 
татарларды біріктірген, мемлекеттікті орнықтырған «ала» болып туылған Алаш 
(Алаша хан) болып тұр. «Орманбет би өлгенде» деген ұғым тек қана қазақтың 
емес, сонымен қатар ноғай, қарақалпақ, башқұрт, қырғыздар ауыз әдебиеті 
дәстүрлерінде кездеседі. Соған қарағанда осы аталған халықтардың арғы баба-
сы тарихында Ормам (н) бет бимен (кезеңімен) байланысты үлкен, аса маңызды 
тарихи оқиға, меже болған деп топшылауымызға болады. XVI-XVII ғасырдарда 
өмір сүрген тарихи тұлға - Едігенің ұрпағы Дін Ахмед Ұлық-Мұхаммедтің 
үшінші ұлы жөнінде айтылып тұрған жоқ: «Имя Орманбет означает народ или 
персонификацию в одном лице, часто мифицеском. Формула «десятиколенный 
ногай» иногда метафорически звучит как «десятиколенный Орманбет» (он сан 
Орманбет). Это десять народов или племен, потомки демяти детей первочелове-
ка Урумана (ср. инд. Десять стрел - он оқ будун, пешенеги - пеш - он, он огуры - 
венгры) персонификация мифического человечества вообще» [5,191]. Кез келген 
архаикалық мифтер заман оза келе мифсіздену, қарабайырлану, өзгеру үрдісіне 
ұшырайды. Сол сияқты Орманбет мифі де, Алаш - Алаша мифі де осындай 
үрдіске ұшыраған, сол себепті осы мифтер мәтінінде кейінгі тарихи кезеңдерге 
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қатысы бар беймифтік сарындар, деректер пайда болған. Алаш туралы мифтер 
Ұрым заманы қабатында «ноғайлы заманы» және «қазақ» термині заманына 
қатысты бұлыңғыр деректер, түсініктер сақтаулы.

Алаш идеясы - бүлінген заманда («Орманбет би өлгенде») халықты, елді бір 
ту астына біріктіру, бір ұранмен рухын көтеру, яғни елдікті, егемендікті, бірлікті 
орнату болып табылады. Осы идея - Алаш-Алаша культі сонау мифтік бағзы за-
маннан бері қазақ даласында, қазақ халқының танымын, жүрегінде, жырында, 
тілінде, дінінде сақталып келеді. Оған мына жоғарыда келтірілген аңыз (сондай-
ақ өзге аңыздар) «Үш Алаш», «Алты Алаш», «Алаш маңы» сөзі орамдары, со-
нымен бірге:

   «Кеш Алаш алаш болғанда,
   Алаша хан болғанда, 
   Үйіміз ағаш болғанда,
   Ұранымыз «Алаш» болғанда,
   Үш жүздің баласы қазақ емес пе едік», -
немесе
   «Алаш, алаш болғалы,
   Алаша атқа мінгелі,
   Ала шұбар ту байлап,
   Әлім еді ағасы», - деген жолдар айғақ бола алады.
Қазақ тарихында шын мәнінде Алаша хан да болған көрінеді. С.Қондыбайдың 

көрсетуінше: «В 1391 году войска Тимура Хромого во время похода на Тохта-
мыша разгромили людей Алаша, убили сыновей Алаша хана. То есть согласно 
легенде, Алаша хан жил в XVI веке, по-видимому, это было прозвище одного из 
предводителей казачьей ватаги. После распада первой казачьей общины, начиная 
с конца XIV века, слово «казак»и «алаш» стали популярными в кипчакоязычной 
среде казахских степей, и после XV века стали самоназванием новой самоор-
ганизующей общности - современных казахов. Имя «Алаш» использовалось в 
качестве всенародного девиза урана, боевого клича: сначала только алаш-алши-
нов, затем ногайцев и позже казахов вообще. «Алаш баласы» (сыновья Алаша) 
- второй этноним казахов, дублирующий в мифопоэтики и генеологии названия 
казак/казах. Первая государственная структура казахов в 1917-1919 года называ-
лась Алаш-Орда, существовала и национально-демократическая партия «Алаш» 
[5,53-54].

Сонымен, «Алаш» антропонимикалық концептісінің құрылымы өте кең әрі 
терең, этномәдени мазмұны диахронды, көп қабатты когнитивтік-ментальді 
құрылым екеніне көзіміз жеткен болар. Осында когнитивті құрылымдар когни-
тивтік-ментальді кешен ретінде дүние болмысының белгілі бір фрагментін, бөлігін 
суреттей алады. Әрине, ғаламның (дүниенің) толық көрінісі концептілердің 
жүйелі жиынтығынан құралмақ.
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Талдап қарастырамыз десек антропонимикалық концептілер өте көп, осы кон-
цеп тілердің этномәдени мазмұны, уақыттық (хронологиялық, диахрониялық) 
меншігі әр түрлі, қызмет еткен ортасы әр алуан, қазақ дүниетанымындағы орны, 
мәні ерекше деп айтуымызға болады. Осы мол лингвоментальді дүниені ғылыми 
талдауға енгізу үшін шартты түрде болса да белгілі бір жүйелі тәртіпке келтіру 
керек сияқты. Осындай мақсатпен біз концептілердің түрлі «табиғи» өздерінің 
болмысынан туындайтын өзгешіліктерін ескере отырып, антропонимиялық 
концептілерді бірнеше түрге немесе типке бөлдік. Мәселен, мифтік танымның 
аясында туындаған және қызмет еткен, пайда болу кезеңі ең алғашқы бо-
лып саналатын мифоантропонимиялық концептілерді үлкен бір типке (түрге) 
жатқызамыз. Соның бірі - жоғарыда көрсетілген «Алаш» концептісі, осы типтегі 
мифоантропонимиялық концептілер негізінен фольклорлық концептілердің 
қатарына жатады, себебі фольклор - мифологияның қоймасы.

Ендігі бір антропонимиялық концептілердің түрі - ресми тарихи түркі (көне 
түркі) заманына жататын көне түркілік антропонимиялық концептілер. Осы 
типтегі антропонимиялық концептілер көне түркілер өмірінің дүние танымын 
антропонимдер арқылы көрсетеді.

Заман өзгерген сайын сол жылжып жатқан заманға сәйкес дүние (ғаламға) 
деген көзқарас да өзгеріп жататыны белгілі. Сол үрдісті ескере отырып тари-
хи аренаға шыққан қазақы (есен-қазақ) заманының (дүниенің) көрінісін беретін 
есен-қазақ атропонимикалық концептілердің этномәдени болмысын көрсетуге 
әрекет жасадық.

Ең соңғы - хронологиялық және этномәдени, саяси жағынан жаңа ерекше 
болып келетін антропонимиялық  концептілер, әрине, «жаңа замаңғы» антро-
понимиялық концептілер болмақ, бұл жіктеу немесе классификациялау шартты 
түрде алынғанын ескеруіміз қажет, себебі антропонимиялық концептілер этно-
мәдени мазмұны жағынан алып қарағанда да, диахрониялық тұрғысынан алып 
қарағанда да бір-біріне кірігіп, сабақтасып кететін концептілер. 

Жоғарыда айтылған антропонимиялық концептілерді, олардың типтерін 
түгелімен, жан-жақты талдаймыз деп айта алмаймыз, себебі біріншіден, олардың 
саны көп, екіншіден, оларды толық сипаттап беру мүмкін емес, үшіншіден, 
әрқашанда жаңа деректер, ақпараттар табылып қалуы анық.

Осы бөлімдегі жұмысымыздың мақсаты - негізгі антропонимиялық концепті-
лер арқылы ғалам бейнесінің көрінісін анықтау емес, дүниенің, қоршаған ортаның, 
қоғамның, заманның, тіршілік болмысының бейнесін анықтау болып келеді. Осы 
тұрғыдан алып қарағанда антропонимиялық концептілердің әр типіне сай ғалам 
бейнесіне қатысты басты сипаттарын анықтағанымыз жөн болады.

Мәселен, біз қарастырып отырған «Алаш» мифоантропонимиялық концеп-
тісінде: 1) атам заманнан көксеген бірлік идеясы жатыр; 2) мемлекеттікті орнық-
тыру идеясы жатыр; 3) әділ, құдіретті хан идеясы бар. Сонымен қатар өткен 
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заманнан елес беретін «Ұрым заманы (дәуір)», «Орманбет би өлген» тарихи 
кезеңі, «Ноғайлы» дәуірі жөнінде имплицитті (кодталған) түрінде сақталған 
лингвоментальді деректер бар. Зерттеушілер осы мифоантропонимиялық кон-
цеп тіден басқа да деректерді болжам, гипотеза түрінде табуы мүмкін. Мәселен, 
С.Қондыбай Алаш этимологиясын анықтай келе, Алаш сөзінің бастапқы тұлғасы 
Ал-ажи, Ал-әже болған, ал бұл есім әйел құдайының аты - матриархатты 
ауыстырған партиархат орнағаннан кейін ер құдайының аты болды деген жо-
рамалды алға былайша тартады: «Этимология слова алаш берет начало от про-
тотюркской праформы Al, ознаяающей «изначальный, красный и берущий (см. 
Статью Ал). Очевидно, Алаш сначала было именем праматери, т.е. божеством 
женского облика Алажи, Аләже  Алаша. Только после эпохальной победы па-
триархальных отношений в древнем обществе образ стал пониматься как муж-
ское божество» [5,51]. 

Мификалық, ең көне антропонимиялық концептілерге С.Қондыбай: «Ка-
захская мифология. Краткий словарь» атты сөздігінде келтірілген Алатайлы 
Аңшыбай, Алау, Алдар көсе, Алпамыс, Алтыншаш, Арғымерген, Асан Қайғы, 
Әспембет, Жиренше, Көкше, Майқы би, Өгіз хан, Шаншар, Шолпан, Шора 
батыр т.б. мифоантропонимдерді, яғни сол антропонимдерге қатысы бар 
лингвоментальді өрістерді жатқызуға болады. Зерттеушінің білгірлігіне орай 
аталмыш лингво мен тальді өрістерді, кешендерді кеңейтіп немесе тарылтып 
қарастыруға да болады, ал тілді, мәдениетті пайдаланушы (тілде сөйлеуші) өзінің 
мәдени-ин те лек туалдық деңгейіне байланысты осы «өріс-кешен-концептілерді» 
әркім әр мөлшерде қабылдайды, меңгереді. Жоғарыдағы біз келтіріп отырған 
лингво-ономаконцепт мәселесі зерттеу жұмыстың басқа қырында қаралмақ, бұл 
жерде біз оны назардан тыс қалдырамыз.

Ғаламды, яғни дүние болмысын құрайтын, соның құрылымына енетін 
қоғам, этнос, мемлекетке қатысты танымдық бөлшектер, қағидалар, ұғымдар 
жоғарыда тізімін келтірген мифоантропонимдердің лингвоментальді өрісінде 
сақталған. Мәселен, бірлікке (мемлекеттікке) қатысты жетекші ұғым «Абақ» 
мифоантропонимиялық лингвоментальді кешенінде мынадай көрінісін береді. 
Абақ  Алаша хан сияқты қазақтардың ең алғашқы мемлекетінің билеушісі неме-
се орнатушысы: «Если Алаша хан - первый мифический основатель казахского 
государства, то Абак чситается его сыном и первым квазиисторическим правите-
лем казахов» [5,35]. Осындай немесе осыған ұқсас антропонимиялық ментальді 
мәліметтер қазақтың эпостық жырларында сақталған. Мысалы, «Айсыл ұлы - 
Әмет» эпосында Әмет (Абақ) Жәнібек ханмен араздасып одан бөлініп айдалаға 
қашып кетеді. Бір өзі кетпей, Жәнібек ханның қызын өзімен ала кетеді. Хан Алау 
батырға үш жүз сарбазын беріп қуғынға жібереді, бірақ Алау батыр сарбаздары-
мен Әмет жағына өтіп, Әметпен бірге қалады, сөйтіп болашақ қазақ халқының 
негізі қаланады.
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«Аңшыбай батыр» эпосының кейіпкері - Алатайлы Аңшыбай да Алаша хан 
секілді ең алғашқы патша. Шежірелік тұрғысынан қарағанда Аңшыбай аңши-
баидтер династиясының негізін салушы (Баба түкті Шашты Әзіз - Парпария - 
Құттықия - Едіге - Нұриддин - Мұса - Орақ - және Мамай - Қарасай және Қази: 
тарихи тұлғалар, Ноғай орданың билеушілері, Едіге ұрпақтары) [5,49].

Ең көне мифоантропонимдердің басты немес жетекші сипаты «бірінші, әуелді, 
алғашқы» болып келеді. Байқап қарасақ, Алаш - хандардың арғы бабасы», яғни 
бірінші патша, «моңғол мен татарлардың атасы», яғни түп атасы (бірінші адам); 
Абақ - қазақтардың ең бірінші патшасы; Алатайлы аңшыбай да - алғашқы патша. 
Ал Асан қайғыны зерттеушілер реалды тарихи тұлға қатарына ажатқызады, бірақ 
С.Қондыбай пікіріне сүйенетін болсақ Асанның бейнесі арғытүркі (прототүркі) 
мифологиясының ең көне бейнесіне жатады: «В образе Асана кайгы угадывает-
ся такая (функция первопредка - Т.Б.) функция, изначально он - первочеловек и 
первопредок, правитель страны предков, позднее, в более развитой мифопоэти-
ке, он - первоцарь, жрец, мифическая история которого каким-то образом связы-
вается с замкнутым пространством. Образ Асана кайгы связан с Жеруйык (земля 
обетованная, коктюрк. Йер - ыдук - букв. земля священная). Асянь-шад (князь 
Асан имеет пещеру Отюкен, авестийский Франграсиан - Афрасшаб - подземный 
дворец» [5,85].

Қазақтың ежелгі танымында Майқы би - қазақтың түп атасы: «Түгел сөздің 
түбі бір, түп атасы - Майқы би», - деген ой орамын білмейтін қазақ болмаса ке-
рек. С.Қондыбайдың мәлімдеуінше: «Майқы. Байқы. Байгу. У казахов первый 
жрец или царь (бек-бий), в генезисе - первый человек на Земле. Согласно квази-
историческому преданию, Майқы бий - историческое лицо, жившее во времена 
Чингизхана, он - один из биев-жрец Чингизхана. Говорят, что он раздавал ка-
захским жузам и отдельным родам знаки (тамга) и девизы (ұран); это отглосок 
мифического представления об устроителе социума, цивилизации» [5,173].

Майқы би мифологемасын С.Қондыбай тым арыға, матриархат дәуіріне 
апарады, ал өрістік жағынан үндіирандық мифологиядағы (үндіарийлік Ялса/
Ями, ежелгі парсылық мифологиядағы (Иама/Йамақ, «авесталық» Йима/Иймақ, 
германдық Имир, балттық Юмис) бірінші адам - Иима немесе Йама (Яма) 
есімдеріне дейін етегін кең жаяды. Майқы антропонимінің осындай уақыттық 
(хронологиялық) жағынан келгенде ежелгілік және арасы алыста жатқан ми-
фологияларды жақындастыру, қамту тұрғысынан келгенде өрісі кең әрі бұл 
мифоантропонимдік көнелігін айқындайды. Осы мифоантропонимнің көнелігін 
дәлелдей келе С.Қондыбай «Майқы» сөзінің қалыптасуына да тоқталады: 
«Майқы да - мифтік Ұлы Баба, бірақ қазақ жады оны әйел кейпінде емес, ер-
кек кейпіндегі түп-ата - Майқы би (Байку) ретінде біледі. Бұл патриархаттық 
жағдайдағы әйел бейнесінің еркек ретінде түсіндіріле бастауының айқын мысалы 
болып табылады. Сөз жасалуы мынадай жолмен шыққан: праформалық «Йам» 
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немесе «Йим» есіміне «ай» немесе «айы» (Тәңір - иелер немесе қайырымды 
рухтардың жалпы атауы) сөзінің жалғауынан «Йамай/Йамайы» немесе «Йимай/
Йимайы» сөзі шықты, уақыт өте сөз басындағы «ий-/-йа» дыбысы редукцияла-
нып «Май/Майы» («Бай/Байы» дыбыстық вариациясымен) варианты пайда бол-
ды да, оған «-құ/-қы» жұрнағы жалғануы нәтижесінде «Майқұ/Майқы» немесе 
«Байқұ/Дайқы» есімдік тұрпаты қалыптасты» [4,19].

Осы және басқа дәйектемелердің негізінде С.Қондыбай «Майқы» сөзінің 
және бейнесінің ең бастапқы тұрпаты: дей-түркілік екенін дәлелдейді және де 
қазақстандық ғалым Ю.Зуевтің «үндіеуропалық» концепциясына қарсы шығады: 
«үндіарийлік» - «үндіирандық» - «үндіеуропалық» түсініктер мен сөздердің ба-
стауында «дей-түркілік қайнар» жатыр деген ой - Ю.Зуевтің де, басқанын да «үш 
ұйықтаса түсіне кірмеген кірмеген». Ол және ол сияқтылар осындай ойдың өзін 
күпірлік деп есептейді [4,21].

Сонымен «Майқы би» мифоантропонимиялық коонцептісінің де басты идея-
сы, лингвотанымдық мазмұны елдің, қазақ атаулы халықтың ең алғашқы адамы, 
түп қазығы, ұлы бабасы деген түсінікке тіреліп тұр. Ғаламды, дүниені ұлы баба-
сы деген түсінікке теріліп тұр. Ғаламды, дүниені танудағы адамның, халықтың 
яғни этностың өз орны, оның шығу тарихы, төркіні осы әлемде өзінің пайда бо-
луы деген қағидалы түсінік – ең басты, маңыздылығы жағынан бастапқы түсінік 
болып келеді. Кез келген халықтың мифологиясында, ежелгі дүниетанымында 
алғашқы ел адамы, сол халықтың, тайпаның тұңғыш адамы, түп атасы киелі бо-
лып саналады, себебі сол елдің елдігін, мемлекеттігін қалыптастырып орнатқан 
қасиетті адам. Сол себепті ол – патша, би, Ұлы Баба. Жоғарыда көрсетілген Абақ, 
Алаш, Майқы би, Алатайлы, Аңшыңбай, Асан қайғы Ұлы Бабаның сипаттарына 
ие. Осы аталған мифтік  тұлғаларға байланысты аңыздар да  Ұлы Бабаның си-
паттарын деректеп дәйектейді. «Майқы би» туралы аңыздық деректердің саны 
аз, мысалдарын мифтік «Ұлы Баба» деңгейінде түсіндіруге болады:

«1. Майқы би 12 бимен бірге  Шыңғыстауда Темучинді Шыңғысхан деген 
атпен хан деп көтерген 12 бидің қатарында,  сол бидің үлкені ретінде аталады. 
Сондай-ақ, ол қазақтың үш жүзіне ат берген, таңба мен ұран үлестірген кісі 
ретінде айтылады. Осы екі мысалдағы сайлау (билік инвеститурасын беру), 
әлеуметтік сыбаға (таңба, ұран, ат – әлеуметтік-иерархиялық көрсеткіштер) 
берудің де түптеп келгенде ұлы Бабаның құзырында, ар жағында, ілкі Төрдің 
құзырында екендігін еске саламыз.

2. Алаша хан туралы аңызда Майқы бидің Алаша баланы арнайы іздеп ба-
рып, оған билік ету құқын бергендігі айтылады. Бұл да – алдыңғы мысалдағыдай 
түсіндіріледі.

3. Алаша хан туралы аңызда Майқы бидің екі сипаты көрсетілген: 1) ол- 
асқақ, 2) сондықтан да ол – арбаға мініп жүреді, арбасына адам жегіледі екен. 
Ақсақтық, яғни, жалғыз аяқтылық – жылан табиғилығы жағынан мифтік бей-

А
нт

ро
по

ни
м

ик
а



53

ХАБАРШЫ
Ономастикалық

неге тән көрсеткіш болса, Майқы бидің өмір бойы арбаға мініп жүруі де – Ұлы 
Бабаға тән сипат» [4,23-24].

Сонымен, мифоантропонимиялық концептілер ғаламдық антропонимиялық 
бейнесінің ең көне, алғашқы, бастапқы қабатын суреттейді. Осы қабаттың не-
месе деңгейдің  басты сипаттарын жоғарыдағы еңбектерге қарап, дұрыс болжам 
жасап атап өттік. Осы бөлімде талданған, қазақ дүниетанымында  және тілінде 
сақталған аталмыш концептілер мен антропонимдер қазақтың арғы бабаларының 
дүниеге,  елге, жаратылысқа, адамға, мемлекетке деген көзқарасын,  танымын 
көрсетеді. Мифоантропонимиялық концептілердің мазмұндық өрісіне аталмыш 
концептілерге, антропонимдерге қатысы бар мифтік аңыздар, әңгімелер кіреді. 
Ал мифоантропонимикалық мифтік аңыз, әңгімелерге кейінгі дәуірлердің үлесі 
іспетті басқа да этномәдени мазмұны бар деректер кіріп, сіңісіп кеткен. Сол 
себепті кейбір мифоантропонимикалық концептілердің мазмұндық өрісі бірнеше 
қабатты немесе деңгейлі болып келеді.

Белгілі қазақ ономасты, профессор Т.Жанұзақ қазақ антропонимиясының 
даму тарихын төрт кезеңге бөліп қарастырады: бірінші кезең – көне түркілер 
дәуірі (V-Х ғғ.);  екінші кезең – орта ғасыр дәуірі (Х-ХVІІ ғғ.); үшінші кезең 
- (ХVІІ-ХІХ ғғ.); төртінші кезең – кеңес дәуірі    [6,16-23]. Осы төрт кезеңге 
қатысты қазақ антропонимдерінің негізінен тілдік сипаттарына назар аударған 
профессор Т.Жанұзақ әр дәуірдің жемісі іспетті антропонимдеріне қатысты 
болған этномәдени, идеологиялық т.б. факторларды атап өткен, солардың қазақ 
антропонимдерінің типтік тұлғалануына әсерін, ықпалын қысқаша болса да 
сипаттаған.

Мәселен, көне түркі дәуірінде пайда болып, қалыптасқан қазіргі қазақ тілінде 
нұсқалары бар антропонимдердің этномәдени мазмұнында Тәңір (көк), көк, 
күн, ай, тау, су т.б. культтерінің ізі бар екендігін Т.Жанұзақ атап көрсеткен бола-
тын [6,16]. Әрине, көне тұлғала қазақ антропонимдері тек қана сол көне түркі 
заманындағы байырғы түркі тілінің жемісі, тұлғасы деп қарауымызға болмайды, 
себебі кез келген жалқы еміс (оним) белгілі бір ономастикалық концептінің де 
тілдік көрінісі, жемісі, нәтижесі болып табылады. Осы тұрғыдан келетін болсақ,  
ономастикалық лингвоконцептология аясында және арнасында көне түркілік 
антропонимиялық концептілердің этномәдени мазмұнын аршып көрсетіп, қазақ 
тіліндегі ғаламның антропонимиялық бейнесін сипаттауымыз қажет.

Руникалық ескерткіштерінде кездесетін көне түркі антропонимдер аса көп 
емес, олар қағандардың есімі болып келеді. Ал енді көне түркі антропонимдердің 
бір бөлігі атақты түркі лингвисі Махмұд Қашғаридың «Диуани-лұғат-ат түрк» 
еңбегінде кездеседі. Қазақ антропонимдерінде көрініс берген көне түркі 
антропонимиялық концептілердің саны біздің пікірімізше аса көп емес, сол се-
бептен қазақ антропонимоконцептілердің осы қабатын реконструкциялау оңай 
шаруа емес. Тағы бір ескеретін жағдай – көне түркі антропонимиясы арнайы 
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когнитивтік лингвистикалық концептология тұрғысынан әлі зерттелмеген. Осы 
жәйттерді есепке ала отырып, біз көне антропонимиялық концептілердің аз да 
болса жекелеген түрлерін қазақ тіліндегі ғаламның антропонимиялық бейнесін 
жасаудағы өз үлесін сарапқа салмақшымыз.

Т.Жанұзақов V-VІІІ ғғ. (көне түркі дәуірі – Т.Б.) тән антропонимдер жө-
нінде: «Бұл дәуірде үй хайуандары мен жабайы аңдардың, табиғат атаула-
ры мен өсімдіктердің және қымбат металдардың атаулары кісі аты ретінде 
қойылып отырған»,- дейді өз еңбегінде  [7,27]. Қазақ тіліндегі көне тұлғалы  
антропонимдерді зерттеген Б.Досжанов. Т.Жанұзақов көрсеткен антропонимдер 
қатарына төмендегідей антропонимдерді қосады «түр-түс атауларына байланыс-
ты: As bas atig  и.собств. (ДТС) «Ақбас»; туыстық атауларға байланысты jegan 
(І племянник, ІІ jegan cur и.собств. ДТС) «Жиенбай», ерлікке байланысты: Эрбег-
шад, Баһадүрбек (ЛГ), «Ержан», «Баһадүр»; білімге, ақылға байланысты: Билге  
құтлұғ хан «Ақылды құтты хан»; байлық, құт, берекеге байланысты.: Құтлұғ 
ілтерістен «Бақытты»; ынтымақ, бірлікке, байланысты антропонимдер: «Тюз-
люк», «Ымырашыл» (ЛГ), Тюзел-бек «Дауласуды жалғастыратын бек, делдал» 
(ЛГ), «Түзелбай», «Түзгенбек» секілді және басқа тақырыптағы антропонимдер 
бүгінгі күнге жетіп отыр» [8,8].

Жоғарыда көрсетілген антропонимдердің мағыналық типтері тек көне 
түркі дәуірінде туындап, одан бұрын болмаған деуден аулақпыз. Көне түркі 
антропонимдерінің кейбір типтері болмаса, олардың біразы прото-(арғы-) түркі 
(дей-түркі) замандарынан келе жатқан болуы керек. Солай дейтұғын  болсақ, 
кейбір көне түркі антропонимиялық концептілердің  онтологиялық төркіні тым 
арада жатыр. Осы тұжырымдамамызды мифоантропонимиялық «арғықазақ» 
концептілерімен салыстырғанда ғана байқауымызға болады. 

Мифологиялық  дәстүр өте өміршең болады,  дәуірден-дәуірге, ғасырдан-
ға  сыр  ға ауысып отырады, себебі мифологиялық дүниетаным және оның сар-
қыншақтары адамзат қоғамы өмірінің барлық кезеңдерінде сабақтаса жалға-
сып, күні бүгінге дейін сақталған. Басқаша айтқанда, кейбір антропо нимиялық 
концептілер ғасырлар бойы ауысып отырған лингвомәдени қоғамдардың 
менталитетінде, ментальді-когнитивтік жадында сақталған, жалғасын тауып 
тізіліп келе жатыр деуге болады. Сондай антропонимиялық концептінің бірі – 
«Франграсйан» - «Афрасшаб» - «Алып Ер Тұңға» - «Асянь-ша» (Асянь-шад, 
Ахянь-ше) – «Асан қайғы». Осы антропонимиялық ментальді тізбекті жасаған 
(мифтік лингвистикалық әдіс арқылы ашқан) – аталған есімдердің барлығы да бір 
бейненің әр ғасырдағы, әр түрлі ортадағы вариациялары болып табылатындығын 
анықтаған Қондыбай Серікбол болды. «Осы бір өстік» тізбегін, - деп жазады 
С.Қондыбай-мен, «Алып Ер Тұңға» деп те, «Афрасиаб» деп те аталып жүрген, 
«авесталық» есімі «Франграсйан» деп аталатын бір бейнеден бастаймын. Міне, 
осы кісіден бері, бүгінгі күнге қарай «Асянь-ша» (Асянь-шад, Ахянь-ше), «Асан 
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қайғы» деген есімдерді атауға болады. Бұлардың барлығы да квазитарихи кел-
бетке «тарихи уақытта өмір сүрген деп есептелетін» ие болған мифтік тұлғалар 
болып табылады, яғни Франграсйан, Асян-шад, Асан қайғы – бір бейненің  әр 
заманғы нұсқалары»  [4,341-342].

Франграсйанның мифтік – квазитарихи бейне кейпінде қалыптасқан уақыты 
мен қоғамның кезеңі – б.з.д. ІІ-І мыңжылдықтар тоғысы, «Тур қоғамы» немесе 
Бегазы Дәндібай қола мәдениеті; Асянь-шадтікі – б.з. ІІ-V ғғ., Ұрман (Юэбань) 
және одан кейінгі көк түркілер заманы; ал Асан қайғының – б.з. ХІV ғасыры 
[4,342]. С.Қондыбай пікіріне сүйенсек, Франграсйан – Афрасиаб – Алып Ер 
Тұңға – Тұранның билеушісі, Ілкі Төр Күлдігінің орнатушысы және иесі, мәңгі 
өмір іздеушісі болса, Асянь-шад көк түркілерді Өтүкен үңгірінен шығарушы, 
яғни үңгірдің иесі болып табылады. Ал тарихи Асан қайғы болса Жерұйықты 
іздеуші, Тескентауды асып кетуші бейнесінде, ортағасырлық философ кейпінде 
қазақ фольклорында кеңінен танымал.

Осы үш есімнің түпкі, архетиптік этимологиясы ұмытылғанымен, мифтік 
бейненің басты сипаттары сақталған. Ал осы сипаттардың пайда болу, сақталу 
себептері  негізінен архетиптік осы есімдердің  этимологиясына байланысты бо-
лып келеді, әңгіме шынайы, бастапқы этимологиясын табуда болып тұр.

Этимологиялық ізденістер, біздің пікірімізше, лингвоментальді және 
этномәдени негіздерге сүйене жүргізілу керек. Басқалап айтқанда, этимонның 
(сөздің ілкі түбірінің) төркінін, мағынасын, әйтеуір кез келген ұқсас, жақын 
келетін бір-екі (бірнеше) тілден іздеп табу жеткіліксіз, сол этимонға, сөзге 
қатысы бар лингвментальді, этномәдени ортаның деректерін есепке ала оты-
рып, сөздің этимологиясын дәйектеу абзал сияқты. Олай ету үшін белгілі бір 
қағидаға, концепцияға сүйену қажет.

Мәселен, көне қытай дерекнамаларында кездесетін Асянь-шад есімінің 
тілдік төркінін қытай, иран, хотаносақ тілдерінен іздеу – еуропацентристік, яғни 
еуропаүстемшілдік үрдіс – тенденцияның тағы бір көрінісі. Көк түркілердің, 
яғни жалпы түрік халықтарының түпкі бабасының бірі асанның (асан-шадтың) 
есімі қытай, иран хотаносақ тілдерінде қойылуы керек пе? Сонда сол бағзы за-
манда байырғы түркілер өз есімдерін өз ана тілінде қоя алмағаны ма?

С.Г.Кляшторный Асянь деген есімді «Ашина-сянь» деген сөздің қысқартылған 
түрі деп есептейді: Ашина рудың аты болса, қытай тіліндегі  сянь білге деген 
сөздің аудармасы [9]. А.Габеннің пікірінше Asana  деген сөз иран тілінде «сау, 
бүтін» мағыналарында қолданылған [10,157]. Аsana деген сөздің этимологиясын 
С.Г.Кляшторный [9,111] хотаносақ тіліндегі «достойный, благородный» деген 
мағыналарына жақындастырады.

Байқап қарасақ, жат тілдерден «құлағынан сүйреп» әкелінген этимологиялық 
талдаулар «Асан» түркі (қазақ) сөзінің түп-төркінін ашып бере алмайды, себебі 
лингвоментальді (танымдық, яғни дүниетанымдық) ғылыми тілмен айтқанда, 
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когнитивтік фактор ескерусіз қалған. Бұл факторға, әрине, ежелгі қоғамдардың, 
көне түркілердің олардың кейінгі ұрпақтарының дүниетанымдық, мифологиялық 
тарихи-мәдени болмысы жатады.

«Алаш», «Майқы би», «Абақ», «Аңшыбай» т.б. антропонимиялық  концепті-
лермен астасып, байланысып жатқан «Афрасиаб – Асан-шад – Асан қайғы» 
кешенді концептілердің  дүниетанымдық архетиптік ортасы бір – сол ортаға 
қатысты дүниетанымдық ұғымдар: «Ұлы баба», «алғашқы патша», «Ілкі Төрдің 
қорушысы», «Түп ата», «алғашқы адам», «»мемлекетті орнатушы, «киелі адам» 
т.б. болып табылады. Осы аталған ұғымдарды есепке ала отырып, талай ғасырлар 
ауысса да сабақтасып, жалғасын тауып келе жатқан дей-түркілік, көне түркілік, 
қазақы дүниетанымдық болмысы тұрғысынан көптеген сөздердің (әсіресе 
мифтік танымдық) этимологиясын ашуға болады.

Мәселен, С.Қондыбай «Асан» сөзінің этимологиясын осы тұрғыдан 
қарастырады: «Этимология имени Асан восходит в мифологическому представ-
лению о замкнутом пространстве, пустоте внутри чего-то, пещере, которая в 
тюрской мифологии имеет важное место. Семантическая цепь: пустота в недрах 
чего-то, пещера, подземелье – подземный мир – потустороний мир – мир мерт-
вых – мир предков – инзачальный мир, прародина, протокосмос – замкнутая обе-
тованная земля дала возможность в мифологии появлению подобных образов, 
изначальная  функция которых вкратце такова: первый человек или первая пара 
людей существовавшие в едином облике – повелитель (хозяин или хозяйка) мира 
мертвых – первопредок в мире предков. В образе Асана кайгы угадывается такая 
функция, изначально он – первочеловек и первопредок, правитель  страны пред-
ков, позднее, в более развитой мифоэпике, он – первоцарь, жрец, мифическая 
история которого каким-то образом связывается с замкнутым пространством. 
Образ Асана кайгы связан  с  Жеруйык (земля обетованная, коктюрк, йер-ыдук-
букв. Земля  священная). А Асянь-шад/князь Асан имеет пещеру Отюкен, авес-
тийский Франграсйан-Афрасиаб-подземный дворец» [5,85].

Осы келтірілген «Асан» антропониміне қатысты когнитивтік  мәліметтер 
«Асан қайғы» антропонимиялық концептісінің ең көне, мифологиялық қабатына 
жатады. Әрине, бергі диахрониялық қабаттарда Асан қайғыға қатысты мен-
тальді түсініктер жергілікті, яғни ұлттық сипаттарға ие болып бірқатар түркі 
халықтарының (қазақ, түркімен, қарақалпақ, ноғай, татар, қырғыз т.б.) фолькло-
рына енді.

Көне түркі заманында орын алған және де осы күнге жеткен анторпонимиялық 
ментальді түсініктер сол көне заманның және қазіргі заманның антропонимиялық  
бейнесін құраған деуге толық дәлел бар. Жоғарыда берілген талдауларға қарап 
ғаламның антропонимиялық бейнесі тек мифологиялық көріністер арқылы си -
пат  тал ған деген тұжырым жасалмауы керек. Қоғам өмірінің бейнесі, бол мыс-
ты тану және оның антропонимдерде көрінісі ауқымды болып келеді, линг-
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воелтанымдық шеңбер аясына да түрлі  лингвоментальді деректер енген.
Мәселен, көне түркі және қазіргі қазақ антропонимиялық концептілерде аң, 

жануарға байланысты ментальді түсініктер бар. Осы түсініктердің алғашқы он-
то логиялық төркіні бір болғанымен, әр дәуірде олардың ментальді танымдық 
бей несі бірдей емес, қоғамның, этностың танымына, дүниеге көзқарасына сәй-
кес өзгеріп тұратыны байқалады. Мысалы, көне түркі антропонимиясында – 
қаған, қаған әулетінің билік иелерінің есімдерінде «арыслан» (арыстан), «боғра» 
(бура), «тұнға» (леопард) сөздері – титул аттары жиі кездесіп тұрған. Аң атынан 
жасалған екі-үш компонент антропонимдердің  құрамындағы бұл сөздер титул 
атауы болып кеткен көрінеді: Alp er Tonga//Tonga Aln er, Bogra Kara Xan, Bekes 
Arslan Tegin, Arslan Xan  т.б. Осындай өзгеріс сол замандағы лингвоментальді 
антропонимиялық концептілердің бір көрінісі болып табылады, себебі сол 
кездегі дүниетанымдық түсінік ортамен байланысты екені анық.

Әдетте, қазақ антропонимдерін белгілі бір лексика-семантикалық топтарға 
бөлгенде, мәселен, «аң, жануарға байланысты қойылған антропонимдер» дей 
келе, көп жағдайда сол топтағы антропонимдерді аң, жануар культтерімен қа-
тысты қарастырады, дәлірек айтсақ, сол аталмыш «культтерге байланысты» деп 
шолақ қайыра салады. Ал, шынтуайтқа келетін болсақ, сол «аң, жануар аттары-
мен байланысты антропонимдердің»  лингвоментальді құрылымы, көрінісі әр 
қилы, әр тарихи кезеңде өзгеше болып келеді.

Осы тұжырымымызға қатысты қазақ тіліндегі көне антропонимдердің семан-
тикалық ерекшеліктерін талдаған Б.Ә.Досжановтың пікірін келтірейік: «Сәбиге 
аттың берілуі, көбіне оның бойындағы қандай  бір адамдық қасиетінен гөрі, 
армен-ниетпен байланысты. Сондықтан мұнда негізінен туынды мағынаға 
мән беріледі. Алтын, Ақша, Арыстан антропонимдерін алып, оның бастапқы 
мағынасына ой жүгіртсек, темір, түс, аң дегенді көрер едік, ал «Алтын адам», 
«Алтын таң», «Ақ көңіл», «Ақ жол», «Арыстан жүрек», «Жігіттің арыстаны» 
секілді тіркестер – алдыңғының негізінде қалыптасқан туынды мағына. Ан-
тропонимге айналуға негіз болған осы – соңғысы. Сөздің алғашқы мағынасы 
мен антропонимдік мағынасы арасында айырмашылықтар бар. Уақыт талапта-
рына сай еніп жататын өзгерістер әсерінен кейде сөздің алғашқы номинативтік 
мағынасынан мүлде алшақ әрекетті көруге болады. Мысалы, Барақ есімінің 
алғашқы мағынасы көне түркі тілінде «сабалақ, жүндес, аңшы ит» дегенді 
білдірсе, қазіргі тілімізде «барақ ит» деп сол күйінде қолданылады. Оның 
шығуы көне дәуірлердегі төтеммен байланысты. Алайда антропоним ретінде 
туынды мағынасы  басты назарда ұсталады. Соңғы ғасырларда тарихта болған 
Би Барақ, Барақ хан, Барақ сұлтан, Көкжал Барақ секілді атақты адамдардың 
ерен қасиеттері ескеріліп, бұл есімнің әуелгі мағынасы  жойылып, ауыс мағына  
иемденеді. Келесі ұрпаққа бұл есімнің қойылуы батыр, дана т.б. болсын деген 
ниетпен жүзеге асты. Алпамыс, Абылай т.б. антропонимдер де осыған ұқсас 
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мағыналық өзгерістердің себебінен жаңаша сипатқа ие болып отыр»  [8,9-10].
Ғаламның антропонимиялық бейнесінің қалыптасуына әсер ететін, тарихи 

кезеңдерге сай антропонимиялық концептілердің ішкі этномәдени мазмұны бо-
лып табылады. Жоғарыда көрсетілгендей  белгілі бір феноменге әр тарихи кезең-
де  әр түрлі дүниетанымдық көзқарас, басқаша эстетикалық талғам болады.

Дүниенің тілдік бейнесін суреттейтін этностың әдемілік заңдары, әдемілік 
дүниесі эстетикалық көзқарас арқылы  танылады. Әсемдік – өмір туралы ұғымы 
болатын болса, әлемнің әсемдігін антропонимиялық концептілерде бейнелей 
алады. Эстетикалық танымдық дүниенің  көріністері ұлт мәдениетінің арасында 
тоғысады. 

Қазақ дүниетанымының әсемдік талғамын суреттейтін, әсіресе, қыз (әйел) 
есімдері болады. Біз әсемдік (эстетикалық) мәні бар қыз (әйел) антропонимдерінің 
концептілік, яғни когнитивтік талдауын жасаймыз, тек халықтың эстетикалық 
(әсемдік) талғамын көрсететін антропонимдердің тізімін (ол да толық емес) 
берумен шектелеміз: Ажар (гүл), Айәсем, Айбике, Айдай, Айдана, Айғаным, 
Айжұлдыз, Айкүміс, Айкүн, Айнұр, Айшолпан, Ақалтын, Ақбала, Ақбаян, Ақбота, 
Ақбөкен, Ақбілек, Ақгүл, Ақжүніс, Ақжұпар, Ақжібек, Ақкүміс, Алқағаз, Аққу, 
Ақмаржан, Ақсұлу, Ақтамақ, Ақтоқты, Ақшабақ, Ақшыбық, Алқагүл, Алмагүл, 
Алтын (ай, гүл, бике, шаш), Анаргүл, Ару (жан, бике), Асыл (ай, гүл, бике, тас), 
Әдемі, Әйгерім, Әсем (бике, гүл, қан), Бақтыгүл, Бақшагүл, Бал (гүл, жан, дай, 
күміс, шекер, нұр), Батсайы, Бексұлу, Бибі (гүл, нұр, сара), Бота (гөз, жан), 
Бұлбұл, Гаухар, Гүл (бадан, бақша, бараш, барша, баршын, баян, бибі, болсын, 
ғайша, дара, дана, дархан, дария, жазира, жайна, жамал, жәмилә, жан, жа
нар, жаухар, жихан, жиян, зағида, зағила, зағира, зария, зейнеп, маржан наз, 
нұра, сара, санат, сім, шара, шат, шаш, шекер, сінай), Данагүл, Дәрігүл, Еңлік, 
Еркегүл, Жазира, Жамал, Жанкүміс, Жансая, Жауһар, Жұпар, Жібек, Ибагүл, 
Камшат, Керімбала, Күлбағира, Күміс (ай, бике), Күн (ай, айым, бала, жан, зира, 
сұлу), Қалам (қас, пыр), Қарагөз, Қарлы (ға, ғаш), Қорлан, Құндыз, Қызғалдақ, 
Қызылкүл, Май (гүл, нұр, ра, сара), Марал, Маржан т.б.

Халық  эстетикасының  бір көрінісі  - қазақ антропонимдерінің тілдік,  когни-
тив тік жүйесі арқылы халық жадында жатталуы, дүниенің тілдік болмысын сурет-
теуде өз үлесін қосуы. Ғаламның тілдік бейнесіндегі эстетикалық синкретті кате-
гория халық өмірімен біте қайнасып әр дәуірде өзгеріп тұратын сипаты бар. Қазақ 
антропонимдер материалдары негізінде аталған үрдісті байқауымызға болады: 
«мағыналық тұрғыдан  даму барысында, эстетикалық талғамның өсуімен бай-
ланысты, кісі аттарының әр дәуірдегі жаңаша санаттарға ие болуының қырлары 
алуан түрлі. Аталған Барақ есімімен қатар, Ит, Күшік секілді кісі аттарының 
алғашқы мағынасы кие тұтуымен байланысты болса, кейінгі дәуірлерде бұл 
жануардың түрлі кемшіліктері ескеріліп, ырымдау басты назарға алынды (Итем-
ген есімінің шығу мотивтері бұған дәлел). Салыстыра қарар болсақ, алғашқысы 
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көк тәңіріне табыну, өгіз, бөрі жануарларын кие тұтумен мағыналас, ал 
кейінгілері Ырымбай, Жаманбай, Жәутік, Жұрқа, Елеусіз есімдерінің синонимі 
ретінде қарастырылады. Тұлғалық жағынан алғаш Ит, Итемген, Барақ, Күшік 
түрінде қойылса, соңынан Тоқтакүшік, Сыбанкүшік секілді өзгерістерге түсті. 
Ал мына мысалдан бұл есімнің мүлде басқа мағынаға ие болғанын көреміз: «...
Итбай – С.Мұқановтың «Ботакөз» романы мен С.Көбеевтың «Қалың малында» 
және  Ғ.Мүсіреповтың «Қарағандысындағы» басты кейіпкерлер. Жазушылар бұл 
адамдар арқылы ит мінезді, қараниет қас байлардың жиынтық образын беріп 
отыр» [7,52]. Жаңа дәуірде жаңаша қалыптасқан мұндай пікірлер бұл тектес 
есімдерге басқаша сипат берумен қатар, антропонимдер құрамынан жойылуы-
на  себепші рөл атқарады. Қазіргі кезде Итемген, Күшікбай, Итбарақ тағы басқа 
секілді  антропонимдер бірен-саран, тек фамилиялар құрамында болмаса көп 
кездеспейді. Бұған тек жазушылар шығармасының ықпалы болды деу біржақты 
пікір, мұнда халық мәдени көзқарасының жаңа деңгейге көтерілуінің де әсері 
бар. Сөйтіп, антропонимдердің  мағыналық ерекшеліктері  бірде құрамның 
сақталуы мен толығуына әсер етсе, енді бірде осылайша жойылуының себепшісі 
болады» [8,10]. 

Шартты түрде алынып отырған «тарихи»  заманда антропонимиялық концепті-
лердің құрамында «эстетикалық» және «идеологиялық, саяси» концептілердің 
пайда болып, көбейюін байқай аламыз. Бұл, әрине, замана сипаты, яғни, қоғам, 
этнос өмірінің күрделенуі мен саясилану үрдістерінің лингвоментальді көрініс-
тері. Бұрынғы, ежелгі «мифтік» заманда дүниетанымның болмысы жалпы ал-
ғанда этностың өмір болмысының күре тамыры мифтік таным болған болса «та-
рихи» заманда қоғам өмірінің көп тұстары идеология ықпалына кіріге бастады.

Қазақ ономастикасында саяси сана аясында және арнасында өзгертілген не-
месе туындағын топонимдер мен антропонимдердің пайда болуы ғасырлар қой-
науында жатыр деп есептеуімізге де болады. Белгілі ғалым М.Мырзахметовтың 
көрсетуінше: «Тұран өлкесін яғни, түрік халықтарының бүгінгі ұрпақтары жай-
лап отырған  атамекен қоныстары басқыншы жаулар тарапынан талай рет үлеске  
ұшырап сапырылысқа  түскен топонимдік және антропонимдік аталымдардың 
тарихи іздері ғасырлар қойнауында белгі  беріп жатыр емес пе? Қазіргі қазақ 
жерінде  де бұл құбылыстың жеті қабат қатпарлары сыр бүгіп мүлгуде.  Олардың 
сырына еніп, тілін тауып мән мағынасын ұғына білген саналы азаматқа та-
лай тарих бүктемелері жазылып, құпиясын ашпақ. Біздің жыл санауымызға 
дейінгі ғасырлар қойнауындағы ата-бабалар қонысында  там-тұмдап болса да 
ұшырасатын қытай, грек, парсы тіліндегі елді мекен, жер атауларының  елес 
берер сағымдай бұлдыраған сілемдері осындай талай қатпарлы шындықтың 
өзекті буынын ұстатары да ап-анық аңғарылады. Ал VІІ-VІІІ ғасыр ішіндегі 
араб басқыншылығы, ХІІІ ғасыр басындағы Шыңғысхан жорықтары, ХV-Х VІІІ 
ғасырлардағы ұзақ жылдарға созылған қалмақтардың шабуылы, ақыры келіп 
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Орталық Азиядағы түрік  халықтарының жерін жаулап, бодандық қамытын  мой-
ына ілген Ресей империясының қанды қасап жорықтары елді мекен, жер атаула-
рында өздерінің отаршылдық қанды іздерін қалдырды.Қазақ жеріне жан-жақты 
анталай ұмтылған осы басқыншы жаулардың арасында жергілікті халықтың 
діні мен діліне, тілі мен ұлттық салт-санасына жауыға тиіскен, әсіресе, араб-
тар мен орыстардың саяси-идеологиялық  миссионерлік  бағыттағы әрекеттері  
жергілікті халықтың ұлттық ділінен тайдырып, маргиналдық санадағы тобырға 
айналдырып жібере жаздады. Ал социалистік жүйені ұстанған кеңес үкіметі 
тоталитарлық зорлау, қинау, жазықсыз жазалауды өмірге ендіру арқылы бір 
қалыпқа  түсірілген «үйретінді» менталитетті қалыптастырудың  нәтижесінде 
(Т.Бұрбаев. Ұлт менталитеті. Астана, 2001, 26 бет) тоталитарлық топонимді 
жү зе ге асырды. Осы арқылы халықты тарихи жадының бір саласы ретінде 
қалыптасқан  тұрақты тарихи ұлттық ұғымына айналған елді мекен, жер атаула-
рын зорлықпен өзгертіп одан қол үздірді» [11,20-21].

Осы бір көлемді үзіндіден жалқы есімнің ұлт менталитетіне байланысты 
екенін  байқап отырмыз. Біріншіден, мейлінше саясиланған қоғам идеологиялық 
мәні бар есімдердің туындауына, аталуына негізгі себепкер болады, ал саналы 
қойылған атау – сол қоғамның «үйретінді» менталитетін қалыптастырудағы 
бір ден бір құралы болып табылады. Осы көрсетілген екі жағдайда  да жалқы 
есімнің (топонимнің, антропонимнің) концептілік табиғаты көрініп тұр, демек 
жалқы есімнің ұлт ділімен, менталитетімен байланысты екені заңды құбылыс.

Қазақ қоғамының лингвоәлеуметтік жағдайының өзгеруіне байланысты қазақ 
жеріне, еліне социализм жүйесі орныққаннан кейін жаңа көп жағдайда саяси 
мәні бар антропонимдік концептілер лингвотанымдық өрісте, кеңістікте орын 
алды. Сол жаңа мазмұндағы  антропонимиялық концептілердің  тілдік көрінісі 
ретінде төмендегідей антропонимдерді келтіруге болады. Т.Жанұзақовтың мәлі-
ме ті бойынша: 1) орыс тілінен енген антропонимдер – Алексей, Андрей, Арка-
дий, Александр, Ефим, Ждан, Борис, Валерий. Владимир, Вильтан, Вильжан, 
Гепан, Денис, Мирон, Петр, Сергей, Анна, Валентина, Галина, Зоя, Лида, Лиза, 
Лика, Ирина, Нина, Мария, Рая, Лариса, Рада, Светлана т.б. Орыс және интер-
националды сөздерден өрбіген кісі есімдері – Генерал, Маршал, Октябрь, Со-
вет, Съезд, Доктырхан, Фермахан, Колхозбек, Совхозбек, Армия, Солдатбек, 
Ким, Мэлс, Мая, Мира, Мирагуль; 2) орыс тілі арқылы енген интернационалдық 
есімдер – Август, Артур, Базен, Эдуард, Диас, Карл, Марат, Спартак, Сократ, 
Сунят, Роман, Ричард, Эрнст, Дина, Жанна, Анжела, Анелия, Арагония, Доло-
рес, Калантай, Марго, Клара, Маргарита, Роза, Софья, Элеонора, Эльмира т.б. 
3) «КССР» халықтары тілдерінен енген есімдер – Абрек, Арсен, Камо, Серго, 
Шота, Тайыр, Тарас, Габдулла, Жалил, Салават, Альфия, Бэла, Дила, Дилара, 
Карима, Зухра, Лола т.б. 4) қазақ тіліндегі жаңа есімдер – Әдебиет, Ауданбек, 
Мәдениет, Өндіріс, Талап, Жігер, Тілек, Бейбіт, Жеңіс, Кеңес, Майдан, Нұрлан, 
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Серік, Мұрат, Алма, Айжан, Айза, Арда, Арна, Сәуле, Бейбітгүл, Мейрамгүл, 
Әсем, Жанар т.б.

Осы жоғарыда келтірілген жаңа заманның қазақ антропонимдері және сол 
антропонимдерге қатысы бар антропонимиялық концептілер, лингвоментальді 
құрылымдар кеңес дәуіріндегі ғаламның антропонимиялық бейнесінің белгілі 
бір фрагментін, бөлігін құрайды. Әрине, жаңа заманның антропонимиялық 
бейнесінің басқа бөліктері, фрагменттері бар екені анық. Әр тарихи кезеңдер ге 
сай ғаламның антропонимиялық бейнесін анықтау, оны құрайтын антропокон-
цептілердің сипатын ашу, жүйелі түрде когнитивтік талдау жасау, зерттеу – 
болашақтың ісі.     
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Айжан Серікбаева 
А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 

Ономастика бөлімінің кіші ғылыми қызметкері, 
гуманитарлық ғылымдар магистрі 

Латын және кирил әліпбиімен таңбаланған қазақ есімдері

Қазақ кісі аттарын, жер-су аттарын дұрыс жазуда қазақ әдеби тілінің нормасы, 
емле ережелері басшылыққа алынады. Қазіргі таңда өзекті болып тұрған қазақ 
емле ережесі туралы мәселелер өткен ғасырда да өзектілігін жоғалтпағанын 
қазақ зиялыларының еңбектерінен байғауға болады. Қазақ емле ережесі тура-
лы Р.Сыздық былай дейді: «Қазақ емлесі мен сөзді дұрыс дыбыстауға қатысты 
күні бүгінге дейін орын алып келген қиындықтардың түп-төркіні 1929 жылы 
араб жазуынан латынға, 1940 жылы латыннан криллицаға көшкен кезде әрі 
қауырттықтан (екі сәттің де саясат тоқпағынан «от ала келгендей» тездікпен 
орын далғанын білеміз), әрі сол кезде тіл, жазу, сөзді дұрыс айту мәдениеті де-
гендердің ғылыми танымдары қалыптаса қоймағандығынан туған жайттарда 
жатқанын айту керек. Тіпті бұл күндердің өзінде тіл мәдениетінің оның өзекті 
проблемасы – норма дегеннің теориялық негіздері түгел қаланып, практикалық 
шешімдері түгел жүзеге асып болған дей алмаймыз»[1, 49].

С.Аманжолов әліпби тарихы жайында мынадай мәлімет айтады: «Араб әліп -
песін жамаудан түк шықпайтынын, латынға көшудің керектігін ХІХ ға сыр-
да Персияда бірінші рет қойған Малкомхан болса, түрік системалы тілі бар 
халықтар ішінен әзірбайжандық жазушы-драмматург Мирза Фетх-Али Ахун-
дов (1863) деген адам болды. Бірақ олардың заманында бұл сияқты ірі ре-
формаға жол берілмейтіні мәлім ғой. Араб әліппесі қанша кесірі болса да, көп 
заман қолданылып келді. 1922 жылы Октябрь революциясының артынан-ақ, 
Әзір байжанда араб әліппесіне қарсы қозғалыс қайта басталады. Мұны бастау-
шы революциенер, болшевик Ағамалы оғлы деген адам болды. Мұның идея-
сы бүкіл Советтер Одағының елдерге оның ішінде біздің қазақ еңбекшілеріне 
келіп жетеді....1926 жылы Бакуда бүкіл түрік системалы тілі бар елдердің бүкіл- 
одақтық съезі болды. Мұндағы күрделі мәселенің бірі – латын әліппесіне көшу 
мәселесі еді. Съезге қатынасушы ұлтшылдар мейлінше қарсылық пікірлерін айт-
ты. Бірақ Совет оқымыстыларының көпшілігі болып, латын әліппесін қуаттап, 
қарсы алды. Қаулыда: «латын әліппесі прогессивтік нәрсе, оның алынуы, оның 
іске асу жағы жергілікті жерлерде қарастырылып, баспалардың тәжірибелері 
пайдаланылсын...» деген еді. Ұлтшылдар латын әліппесін алдыртпау жағын 
ерекше қадағалады. Осының салдарынан да біз латын әліппесін басқалардың 
көбінен кейін көштік (1929 жыл, январь)... Араб әліппесінің қиыншылықтары, 
ауырлықтары, азаптары арқасына батқанның бірі болған қазақ еңбекшілері, 1929 
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жылы латынға көшіп, көзі жарқ етіп ашылғандай болды. Бірақта, бұл көшудің 
өзінде де кемшіліксіз боғанымыз жоқ» [2, 248].

Жұмысымыздың материалы ретінде 1931 жылы шыққан «Әйел теңдігі» 
журналынан және 1940 жылы шыққан «Социалистік Алтай» газетінен қазақ 
есімдерінің латын әліпбиі бойынша жазылуын қарастырдық.  

1931 жылы шыққан «Әйел теңдігі» журналының №1-2-3 нөмірлерінде 
пунк туацияға аса мән берілмеген. Журналдағы мақалаларда бас әріп мүлдем 
кездеспейді. Жалқы есімдердің барлығы кіші әріппен жазылған. Бұлайша жа-
зу үрдісі араб жазуының әсерінен болуы мүмкін. Араб жазуындағы тыныс 
белгілер жайында Р.Сыздық мынандай пікір айтады: «Жазба мәтіндерде тыныс 
белгілерінің ережелерін түзу (жасау) және оны пайдалану проблемасы қазақ 
мәтіндерінде ХІХ ғасырдың соңғы онжылдықтарында көтеріліп, ХХ ғасырдың 
басында дұрыс, сауатты жазу үшін пунктуация өте қажетті проблема екендігі 
орнықты. Араб таңбалы жазуда тыныс белгілерінің жоқ болғандығы, бас әріп 
таңбасының жоқтығы мәтінді дұрыс жазуға, түсініп оқуға кедергі келтіретіндігі 
сөз болды. Әсіресе «Түркістан уалаяты» мен «Дала уалаяты» газеттері жарық 
көре бастағанда, тыныс белгілерін қолдану әрекеті басталды. «Синтаксистік 
тұтастық» (период) деп аталатын мәтін сегменттерін (бөліктерін) айырып азат 
жолдан (абзацтан, жаңа жолдан) бастап жазу да осы кезде көрінді. А. Бай-
тұрсыновтың оқулықтары мен еңбектерінде, ХХ ғасырдың басында шығып 
тұрған «Қазақ», «Айқап» газеттерінде кеңінен орын алды. Араб жазуымен 
ұсынылған мәтінде орын алмаған (және орын алуы мүмкін де емес) мәселе – 
бас әріптің қолданылуы болып қала берді, сондай-ақ дефис пен сызықшаның 
қолданысы, оқшау сөздердің сөйлемдегі өзге сөздерден тыныс белгілерімен, 
көбінесе үтірмен бөлектетіліп көрсетілуі сияқты пунктуацияның жеке тұстары 
да әлі айқындалып, тұрақталмағандығы көрінді» [3].

Журналда барлық сөйлемдер кіші әріппен басталғанымен, мақала мәтініндегі 
жаңа логикалық ой азат жол арқылы бөлініп отырған. Ал журналдың №11-12 
нөмірлерінде кісі аттары, жер-су аттары, жалпы жалқы есімдер бас әріппен 
беріліп отырған.

1929 жылы қабылданған латын әліпбиінде сөздердің жуан не жіңішке айты-
луына байланысты қабылданған ij, ьj, uv, yv қос дыбыстар біраз дау тудырған. 
Кейінірек бұл қос дыбыстарды бір ғана «i», «u» таңбаларына ауыстырылды. 

«Әйел теңдігі» журналында ij, ьj, uv, yvқос дыбыстармен жазылған антро-
поним, топонимдер кездеседі: nurim kelini qazьjna, Qanapьja  ǝjeli Bǝʙic, ijbano 
basnesen, ʙǝkyv.

Журналдың аталған нөмірінде Çetpispaj qьzь және Çetpisʙaj qьzь деп екі түрлі 
жазылған, яғни алғашқысында «р» (п) таңбасымен берілсе, соңғысында «в» (б) 
таңбасымен берілген.
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«Әйел теңдігі» журналы, 1931 ж., №1-2-3

Антропоним Кирил жазуы 
бойынша

транскрипциясы

Қазіргі кирил жазуы 
бойынша 

транскрипциясы
deʙǝt  ulь дебәт ұлы Дебәтұлы
ǝʙdikǝrim  kelini q. әбдікәрім келіні қ. Әбдікәрім келіні Қ.
naƣaj  kelini нағай келіні Нағай келіні
nurim  kelini  qazьjna нұрім келіні қазыйна Нұрым келіні Қазина
toqtaʙaj  ulь тоқтабай ұлы Тоқтабайұлы
өtep  ulь өтеп ұлы Өтепұлы

«Әйел теңдігі» журналы, 1931 ж., №11-12

Антропоним Кирил жазуы бойынша
транскрипциясы

Қазіргі кирил жазуы бой-
ынша транскрипциясы

Aqьmet ulь Ақымет ұлы Ахметұлы
Bajmaƣamʙet ǝjeli Баймағамбет әйелі Баймағамбет әйелі
Cajmardan kelini 
Zaƣьjla

Шаймардан келіні 
Зағыйла

Шаймардан келіні Зағила

Cajsultan qьzь Жайсұлтан қызы Жайсұлтанқызы
Çangeldi ulь Жангелді ұлы Жангелдіұлы
Çoldaʙaq ǝjeli Жолдабақ әйелі Жолдабақ әйелі
Çolman qьzь Жолман қызы Жолманқызы
Çumaƣul qьzь Жұмағұл қызы Жұмағұлқызы
Çyrgenʙaj ǝjeli ʙǝdece Жүргенбай әйелі Бәдесе Жүргенбай әйелі Бәдесе
Galacөkin Галашөкін Голощёкин
Qalaʙaj kelini Қалабай келіні Қалабай келіні
Qanapьja ǝjeli Bǝʙic Қанапыйа әйелі Бәбіш Қанапия әйелі Бәбіш
Qultajǝjeli Turьmca Құлтай әйелі Тұрымша Құлтай әйелі Тұрымша
Qьrçigit kelini Sylkylke Қыржігіт келіні Сүлкүлке Қыржігіт келіні Сүлкүлке
Tөlegen ǝjeli Beʙarap Төлеген әйелі Бебарап Төлеген әйелі Бебарап
Tөlek ulь Төлек ұлы Төлекұлы
Әʙeken qьzь Әбекен қызы Әбекенқызы
Өteʙaj Өтебай Өтебай
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Өtep qьzь Өтеп қызы Өтепқызы
Ьjsaulь Oraz Ыйса ұлы Ораз Исаұлы Ораз

Берілген кісі аттарының тізімінен байқағанымыз 1931 жылы кісі есімдерін 
жазуда ер кісі есімін жазғанда ulь-ұлы (өtep ulь, toqtaʙaj ulь, Çangeldi ulь, Aqьmet 
ulь) деп көрсеткен, ал әйел адамның есімін жазуда қызы не әйелі, не келіні 
(Çetpispaj qьzь, Çumaƣul qьzь, Әʙeken qьzь, Çolman qьzь, Çyrgenʙaj ǝjeli ʙǝdece, 
Çoldaʙaq ǝjeli, Sǝrsemʙaj ǝjeli, Bajmaƣamʙet  ǝjeli, ǝʙdikǝrim kelini. q., naƣaj kelini,  
Qalaʙaj kelinі, Cajmardan kelini Zaƣьjla) деп көрсетіп отырған. Қазіргі кезде кісі 
аттарында «ұлы», «қызы» бірге жазылып жүр. Ал «келіні» сөзі ресми сипаттан 
гөрі, ауызекі сөйлеу стилінде көп қолданылады.

«Әйел теңдігі» журналы, 1931 ж., №123

Топоним Кирил жазуы бойынша 
транскрипциясы

Қазіргі кирил жазуы 
бойын ша транскрипциясы

ʙǝkyv бәкүу Баку
Leuingirat леұінгірат Ленинград
Maqancь мақаншы Мақаншы
mǝskev мәскеу Мәскеу
qazaƣьstan қазағыстан Қазақстан
qostanaj қостанай Қостанай
stalingirat сталінгірат Сталинград

«Әйел теңдігі» журналы, 1931 ж., №1112

Almatь qalasь Алматы қаласы Алматы қаласы
Arьs aydanь Арыс ауданы Арыс ауданы
Maqtalь avdanь Мақталы ауданы Мақталы ауданы
Qaskeleŋ kǝmyvnasь Қаскелең кәмүунасы Қаскелең коммунасы
Qazaƣьstan Қазағыстан Қазақстан
Sozaq aydanь Созақ ауданы Созақ ауданы
Temir aydanь Темір ауданы Темір ауданы

 
1941 жылы шыққан «Социалистік Алтай» газетіндегі кісі аттарына келсек, бұл 

жылы шыққан мақалаларда кісі аттарының көбі қазіргі қазақ әдеби тілінің нор-
масына сай латын әліпбиі бойынша жазылған.  1940 жылғы латын әліпбиі 1931 
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жылғы баспасөз беттеріндегі латын жазуына қарағанда едәуір жеңілдетілген. 
1940 жылғы латын жазуларында қос дыбыстар мүлдем кездеспейді, оларды (қос 
дыбыстарды) «i», «u», «ū» таңбаларымен алмастырған. Есесіне қазіргі таңда 
қолданыста жүрген «х» (х), «v» (в) таңбалары енгізілген. 1931 жылы қазіргі қазақ 
тіліндегі «у» таңбасының рөлін атқарған «v» 1940 жылы «в» таңбасының орны-
на қолданылған.

1940 жылғы «Социалистік Алтай» газетіндегі мақалаларда кездесетін 
кісі есімдері 1931 жылғы мақалаларда кездесетін кісі есімдерінен қарағанда 
айтарлықтай айырмашылықтар бар. 1940 жылғы мақалаларда орыс тілінен ен-
ген ov, ev,  ovа, eva (ов, ев, ова, ева) фамилия жасаушы аффикстер жаппай 
қолданыла бастаған. 1931 жылғы мақалаларда мұндай фамилия жасаушы аффик-
стер мүлдем кездеспейді. Бұл факт орыс тілінің фамилия жасаушы аффикстері 
қазақ есімдер жүйесіне 1940 жылы «мықтап еніп» алғанын көрсетеді. Бұл кезеңде 
орыс тіліндегі әке атын жасаушы ович, евич, овна, евна аффикстері мақалада 
кездеспейді. Қазіргі кезде қазақ азаматтары КСРО кезінде ата-анасының, өзінің 
құжаттарында тегі мен әкесінің аты ов, ев, ова, ева,ович, евич, овна, евна 
аффикстерімен жазылғандықтан, осы аффикстерден өз еріктерімен бас тартып, 
тегі мен әкесінің атын қазақ ұлттық есімдер жүйесінде қалыптасқан дәстүр бой-
ынша қайта рәсімдетіп жүр.

1940 жылғы «Социалистік Алтай» газетіндегі мақалаларда кездесетін жер-
су аттарының транскрипциясы қазақ тіліндегі жер-су аттарының қазіргі кездегі 
таңбалануымен сәйкес келеді. Дегенмен, 1940 жылғы мақалаларда жер-су атта-
рын латынша таңбалауда орыс тілінің ықпалы көрініп тұр. Күні бүгінге дейін 
орыс тілінде бұрмаланып жүрген қазақ тіліндегі тарихи жер-су аттарының 
бұрмалану үдерісі сол кезден бастау ала бастағанға ұқсайды. Мақалаларда 
Almaata qalasь, BolceNarьn, Sarьөzek сияқты атаулардың таңбалануында орыс 
тілінің ықпалы сезіледі. Жалпы қазақ тілінің емле ережелеріне қатысты сол кез-
де С.Аманжолов жер-су аттарына байланысты дұрыс жазу ережелерін ұсынған. 
«Қазақстанның географиялық атаулары транскрипциясының негізгі ережелері» 
жобасында: «Составные нерусские названия географических объектов Казахста-
на (казахские, узбекские, киргизские, уйгурские, туркменские, татарские, баш-
кирские, калмыцкие, дунганские, корейские, немецкий и др.) во всех случаях 
пишутся слитно. Например: Всегда пишется Атбасар, Тарбагатай, а не Ат-Басар, 
Тарбага-Тай. Соответсвенно нужно писать Актау (Ақтау), Каракум (Қарақұм), 
Сарысу, а не Ак-Тау, Кара-Кум, Сары-Су (и не Ак-тау, Кара-кум, Сары-су)» [2, 
317] деп көрсеткен. Қазіргі күнге дейін Алматы атауы интернет желідегі фейс-
бук парақшада орналасқан жерді көрсеткенде «Алмаата» деп шығады. 
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Социалистік Алтай, 1940 жыл 
Топонимдер Кирил жазуы бойынша

транскрипциясы
Қазіргі кирил жазуы бой-
ынша транскрипциясы

Accьsai Ашшысай Ащысай
Alma-ata qalasь Алма-ата қаласы Алматы қаласы
Altai Алтай Алтай
Aqtөʙe Ақтөбе Ақтөбе
Bolce-Narьn Болше-Нарын Үлкен Нарын
Ḉapon Жапон Жапония
Cjmkent Шімкент Шымкент
Emʙa Емба Ембі
Ertjs Ертіс Ертіс
Germania Германиа Германия
Leninaʙad Ленинабад Ленинабад
Mǝskeu Мәскеу Мәскеу
Qaraƣandь Қарағанды Қарағанды
Qьtai Қытай Қытай
Sarь-өzek Сары-өзек Сарыөзек
Stalinaʙad Сталинабад Сталинабад
Zaisan Зайсан Зайсан
Zirǝn Зирән Зырян
Тәḉjkstan Тәжікстан Тәжікстан

Қорыта келгенде, кісі есімдерін, жер-су аттарын жазуда 1931 жылғы латын 
әліпбиі мен 1940 жылғы латын әліпбиінің арасында едәуір айырмашылықтар 
бар. 1931 жылғы латын әліпбиінің кемшіл тұстары көп болғанымен, қазақ ұлт-
тық есімдер жүйесіндегі дәстүр жалғастығы сақталған. Яғни кісі аттарын жаз-
ғанда ulь-ұлы (өtep ulь, toqtaʙaj ulь, Çangeldi ulь, Aqьmet ulь), қызы, әйелі, не 
келіні (Çetpispaj qьzь, Çumaƣul qьzь, Әʙeken qьzь, Çolman qьzь, Çyrgenʙaj ǝjeli 
ʙǝdece, Çoldaʙaq ǝjeli, Sǝrsemʙaj ǝjeli, Bajmaƣamʙet  ǝjeli, ǝʙdikǝrim kelini. q., 
naƣaj kelini,  Qalaʙaj kelinі, Cajmardan kelini Zaƣьjla) деп көрсетіп отырған. 
1940 жылғы мақалаларда латын әліпбиіне негізделген қазақ жазуы анағұрлым 
жетілдірілгендігі, толықтырылғандығы көрініп тұр. Дегенмен, осы тұста мақала-
ларда қазақ азаматтарының аты-жөндерінде орыс тілінен енген ov, ev,  ovа, eva 
(ов, ев, ова, ева) фамилияжасаушы аффикстер жаппай қолданыс тапқан. Жер-
су аттары орыс тілінің әсерінен бұрмалана бастаған, екі сөзден бірігіп жасалған 
топонимдерді дефис арқылы жазу белең алған. 
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Жоба

Қазақстан Республикасындағы ономастикалық жұмыстарды 
ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Қазақстан Республикасындағы ономастикалық жұмыстарды ұйым-
дас тыратын әдістемелік ұсынымдар (бұдан әрі–Ұсынымдар) Қазақстан Рес-
публикасы Үкіметінің 1998 жылғы 21 сәуiрдегi №368 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жанындағы Республикалық ономастика ко-
мис сияcы туралы Ережесінің 6-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.
Ұсынымдар ішкі мазмұнына орай бірнеше бөліктерге жіктеледі.

Сонымен қатар жергілікті жерлерде ономастикалық объектілерге, әкімшілік-
аумақтық бірліктерге, олардың құрамдас бөліктеріне атау беру және қайта атау 
кезінде елімізге белгілі аса танымал тарихи тұлғалар мен байырғы жер-су атаула-
рын беруді негізге алу қарастырылған. Сондай-ақ сыртқы жарнама мен көрнекі 
ақпарат мәселесін үнемі бақылауда ұстау, жергілікті жерлерде үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізу мәселесі қамтылады.

Ономастикалық жұмыстың нормативтік құқықтық базасы  Қазақстан Рес пуб-
ликасы Конституциясына, «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақ-
стан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі Заңына, «Қазақстан Рес пуб ли-
ка сының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан Республи касының 
1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіме тінің 
1998 жылғы 21 сәуірдегі № 368 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің жанындағы Республикалық ономастика комиссиясы туралы 
ере же ге, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы № 281 
қаулысымен бекітілген«Қазақстан Республикасының аумағындағы әуежайларға, 
порттарға, теміржол  вокзалдарына, теміржол стансаларына, метрополитен стан-
саларына, автовокзалдарға, автостансаларға, физикалық-географиялық және 
мем ле кет меншігіндегі басқа да объектілерге  атау беру, сондай-ақ оларды қайта 
атау, олардың транскрипциясын нақтылау мен өзгерту және мемлекеттік заңды 
тұл ғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін 
беру туралы» тәртібіне және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24ақпандағы № 138 қаулысымен бекітілген Әкімшілік-аумақтық бірліктерге, 
елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ 
олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті 
аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларына негізделеді.

1.2. ОсыҰсынымдарда пайдаланылатын негізгі түсініктер:
1) ономастика–жалқы есімдерді, олардың қалыптасу және түрлену тарихын 

зерделейтін тіл білімі саласы;
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2) топонимика–географиялық объектілердің атауларын, олардың  қалыптасу, 
өзгеру, жұмыс істеу заңдылықтарын зерделейтін ономастика саласы;

3) оним– жалқы есім;
4) топоним–онимнің түрі, географиялық атаулар;
5) гидроним–топонимнің түрі, су объектілерінің атаулары;
6) ороним–топонимнің түрі, таудың, қыраттың, шоқының атаулары;
7) ойконим–топонимнің түрі, елді мекендердің (ауыл, кент, қала) атаулары;
8) астионим – топоним түрі, қала атаулары;
9) хороним–топонимнің түрі, әкімшілік-аумақтық бірліктердің атаулары;
10) транслитерация– бiр графикалық жүйедегi мәтiндер мен жекелеген сөз-

дердi басқа графикалық жүйенiң құралдарымен әріппе-әріп арқылы беру;
11) объектілер–Қазақстан Республикасының аумағындағы 
объектiлер,мемлекеттiк заңды тұлғалар, мемлекет қатысатын заңды
тұлғалар;
12) әкімшілік-аумақтық бірліктер – қала, аудан, ауылдық округ, ауыл, елді ме-

кендер;
13) әкімшілік-аумақтық бірліктердің құрамдас бөліктері – шағын аудандар, 

алаңдар, даңғылдар, бульварлар, көшелер, орамдар, тұйық көшелер, саябақтар, 
скверлер, көпiрлер және басқа елді мекендердің бөлiктері;

14) физикалық-географиялық объектілер–қолданыстағы немесе пайда болған 
біршама тұрақты, белгілі бір жерде тұтас қалыптасқан жер сипатындағы: мате-
рик, мұхит, теңіз, шығанақ, бұғаз, арал, тау, өзен, көл, шөл, шөлейт және тағы да 
басқа табиғи объектілер.

2. Ұсынымдардың негізгі бағыттары

2.1. Ұсынымдарды мынадай бағыттар бойынша іске асыру көзделеді:
1) объектілерге атау беру және қайта атау тәртібі;
2) физикалық-географиялық объектілерге атау беру және қайта атау тәртібі;
3) әкімшілік-аумақтық бірліктерге атау беру  және оларды қайта атау тәртібі;
4) әкімшілік-аумақтық бірліктердің құрамдас бөліктеріне атау беру  және 

оларды қайта атау тәртібі;
5) атау беру және қайта атауда халықтың пікірін ескеру тәртібі;
6) облыстық өкілді және атқарушы органдардың қызметі;
7) қалалық өкілді және атқарушы органдардың қызметі;
8) аудандық өкілді және атқарушы органдардың қызметі;
9) көрнекі ақпарат пен сыртқы жарнама мәселелері;
10) өзгертілген әкімшілік-аумақтық бірліктердің, физикалық-географиялық 

атаулары Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республикалық 
ономас тика комиссиясы мақұлдаған «Қазақстан Республикасының геогра-
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фия лық атау ла рының қазақ тілінен орыс тіліне және орыс тілінен қазақ 
тіліне берілуібойынша» ұсынымынасәйкес берілуін басшылыққа алу;

11) өзгертілген көшелер, даңғылдар, орамдар және т.б. атауларының көрсет-
кіштері Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республикалық онома-
стика комиссиясы мақұлдаған «Республикалық, облыстық, аудандық маңызы 
бар қалалардағы, астанадағы, кент, ауыл және басқа да елді мекендердегі 
көше аншлагтарын жазу және орналастыру жөніндегі» ұсынымға сәйкес 
берілуін басшылыққа алу. 

3. Объектілерге атау беру және қайта атау тәртібі

3. Объектілерге атау беру және қайта атау кезінде:
3.1.Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республикалық онома-

стика комиссия  мемлекет меншігіндегі объектілерге, мемлекет қатысатын заңды 
тұлғаларға және басқа да әкімшілік-аумақтық бірліктердің құрамдас бөліктеріне 
(даңғылдарға, көшелерге, орамдарға, саябақтарға, көпірлерге) атау беру және 
оларды қайта атау жөнінде шешім қабылдау кезінде ең бірінші кезекте Қазақ 
халқының, қазақ елінің тарихында айрықша орын алатын, жалпы халық білетін 
әрі құрмет тұтатын ұлы тұлғалардың,аса көрнекті мемлекет, қоғам, ғылым, 
мәдениет қайраткерлерінің, мемлекеттік жоғары наградалармен  марапатталған 
және басқа да  ерекше еңбек сіңірген жеке адамдардың есімдерін беруді негізге 
алуы қажет;

3.2. білім және мәдениет мекемелеріне Қазақстан тарихындағы аса көрнекті 
тұлғалардың, аталған салаларға айрықша еңбек сіңірген республикаға танымал 
адамдардың ғана есімдері берілуі шарт;

3.3.бiр әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң шегiндегi объектілерге (белім беру, мәде-
ниет, спорт және денсаулық мекемелері) бiр атауды бiр мәрте ғана беру тәртібін 
қа  таң бақылау;

3.4. тұлғаларға атау беру олардың қайтыс болған күнінен бастап кемінде 5 
жыл өткен соң ғана жүзеге асырылады;

3.5. облыстық, аудандық маңызы бар қалалардағы объектілерге, мемлекет 
қатысатын заңды тұлғаларға және басқа да әкімшілік-аумақтық бірліктердің 
құрамдас бөліктеріне (даңғылдарға, көшелерге, орамдарға, саябақтарға, кө пір
лерге) атау беру және қайта атауда бірінші кезекте осы ұсынымның 3.1. тәр ті бін 
басшылыққа алады;

3.6. жергілікті атқарушы органдар тарапынан ономастикалық нысандардың та-
рихи және дәстүрлі атауларын қалпына келтіруге қатысты ұсыныстарды(қабылдау/
қарастыру) зерделеу және пысықтау мақсатында құрылған ғалымдар мен онома-
стика саласының мамандарынан тұратын жұмыс топтарының сараптамаларын 
негізге алады;
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3.7. объектілерді көзі тірі адамдардың есімдерімен атауға болмайды;
3.8. объектілерге атау беру, атау берілген (өзгертілген) күнінен бастап он жыл 

өткеннен кейін ғана жүзеге асырылады;
3.9.әуежайларға, порттарға, теміржол вокзалдарына, теміржол стансаларына, 

автовокзалдарға объекті орналасқан сол елді мекеннің, қаланың атауы беріледі, 
бірнеше объектілер кездескен жағдайда олар реттік сандармен белгіленеді (мы-
салы, 1- Астана, 2- Астана);

3.10.метрополитен стансаларының атауы объектінің орналасқан аудан, көше, 
әкімшілік ғимаратының, табиғи, тарихи-мәдени, қала құрылысы және өзге де 
маңызды объектілерге сәйкес алынады;

3.11. ұсынылатын атаулар Қазақстан Республикасының тарихы мен мәде-
ниетіне, мемлекеттік және қоғамдық мүддеге, моральдық және адамгершілік 
қағидаларына сәйкес келуі тиіс, сонымен бірге нысан  атаулары атқаратын 
қызметіне сай ақпарат беруі тиіс.

4. Физикалық-географиялық объектілерге атау беру және
 қайта атау тәртібі

4.1. физикалық-географиялық объектілерге атау беру және қайта атау кезінде 
өзінің тарихи атауымен, объектінің орналасқан елді мекен атауымен, табиғи, 
тарихи-мәдени және өзге де маңызды объектілердің атауымен атау; 

4.2.өзгертілген физикалық-географиялық атаулар Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің жанындағы Республикалық ономастика комиссиясымен мақұлданған 
«Қазақстан Республикасының географиялық атауларының қазақ тілінен 
орыс тіліне және орыс тілінен қазақ тіліне берілуі бойынша» ұсынымына 
сәйкес берілуін басшылыққа алу.

5. Әкімшілік-аумақтық бірліктерге атау беру және 
қайта атау тәртібі

5. Әкімшілік-аумақтық бірліктерге атау беру және қайта атау кезінде:
5.1. елді мекенді тарихи атауымен қайта атау кезінде оның ұлттық байырғы 

атауы туралы расталған мұрағаттық құжаттар, жазбаша тарихи деректер ескеріле 
отырып, негізге алынады;

5.2. мұрағат құжаттары, жазбаша тарихи деректер болмаған жағдайда, 
жергілікті көнекөз қариялардың, ғалымдардың, өлкетанушылардың пікірлеріне 
сүйену қажет;

5.3. жергілікті жердің географиялық ерекшеліктері, климаттық жағдайлары 
ескеріледі;

5.4.қалаларға, қала үлгісіндегі кенттерге, аудандарға, ауылдарға, ауылдық 
округтерге кісі есімдері берілмейді;
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5.5. бiр әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң шегiндегiелдi мекендерге, елдiмекен дер-
дiң құрамдас бөлiктерiнебiр атауды бiр мәрте ғана беру тәртібін қатаң ба қылау;

5.6.әкімшілік-аумақтық бірліктерді қайта атау оның атау берілген (өзгертілген) 
күнінен бастап кемінде он жыл өткен жағдайда ғана жүзеге асырылады;

5.7.өзгертілген әкімшілік-аумақтық бірліктердің атаулары Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің жанындағы Республикалық ономастика комиссиясы мақұл-
даған «Қазақстан Республикасының географиялық атауларының қа зақ 
тілінен орыс тіліне және орыс тілінен қазақ тіліне берілуі бойынша» ұсы ны-
мына сәйкес беріледі.

6. Әкімшілік-аумақтық бірліктердің құрамдас бөліктеріне 
атау беру және қайта атау тәртібі

6. Әкімшілік-аумақтық бірліктердің құрамдас бөліктеріне атау беру және 
қайта атау кезінде:

6.1. бірінші кезекте осы ұсынымдардың 3.1., 3.4., 3.5. тәртібі басшылыққа 
алынады;

6.2. сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республи-
ка  лық ономастика комиссиясы мақұлдаған әкімшілік-аумақтық бірліктер мен 
олардың құрамдас бөліктеріне (даңғылдарға, көшелерге, орамдарға, саябақ
тарға, көпірлерге) атау беру және оларды қайта атау кезінде бірінші кезекте  та-
рихи, байырғы жер-су атаулары негізге алынады;

6.3.мағыналары тар атаулар немесе жалпылық сипатта болатын, жеке 
тұлғалардың есімдеріне меңзейтін және тарихи-дәстүрлі атауларға негізделмеген 
атаулардың берілмеуі қадағаланады (Мысалы: Ботагөз, Қарлығаш, Замандас
тар, Мектеп, Мерей,  Мұрагер т.б.);

6.4. бiр әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң шегiндегi елдiмекендерге, елдiмекен дер-
дiң құрамдас бөлiктерiнебiр атауды бiр мәрте ғана беру тәртібін қатаң бақылау;

6.5.әкімшілік-аумақтық бірліктердің құрамдас бөліктерін қайта атау оның 
атау берілген (өзгертілген) күнінен бастап кемінде он жыл өткен жағдайда ғана 
жүзеге асыру;

6.6. әкімшілік-аумақтық бірліктер мен олардың құрамдас бөліктеріне атау 
беру және оны қайта атау кезінде берілетін атаулардың мағынасы, сондай-
ақ атаудың тарихи және мәдени құндылығы солардың сипатына, жағдайына, 
тұрқына сәйкес келуі тиіс. 

6.7. өзгертілген әкімшілік-аумақтық бірліктердің құрамдас бөліктері атау ла-
ры ның көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Респуб-
ликалық ономастика комиссиясымен  мақұлданған  «Республикалық, облыс-
тық, аудандық маңызы бар қалалардағы, астанадағы, кент, ауыл және басқа 
да елді мекендердегі көше аншлагтарын жазу және орналастыру жөніндегі» 
ұсынымға сәйкес берілуін басшылыққа алу.
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7. Атау беру және қайта атау кезінде тиісті аумақ 
халқының пікірін ескеру тәртібі

7.Тиісті аумақ халқының пікірін ескеру тәртібі қолданыстағы 2014 жылғы 
24 ақпандағы № 138 Үкіметтің қаулысымен бекітілген «Әкімшілік-аумақтық 
бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, 
сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде 
тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларына» сәйкес жүзеге асырылады:

7.1. республикалық маңызы бар қалаларда (Астана мен Алматы) тиісті 
аумақ халқының пікірін ескеру:

7.1.1. республикалық маңызы бар қалалардағы (Астана мен Алматы)аудан-
дарға, қаладағы құрамдас бөліктеріне атау беру және оларды қайта атау кезін-
де,тиісті жергілікті атқарушы органдар тиісті аумақ халқының пікірін ескеру 
үшін қажетті материалдарды тиісті мәслихаттардың қарауына енгізеді;

7.1.2.тиісті аумақ халқының пікірі мәслихаттың тұрақты комиссияларының 
өткізілген көпшілік тыңдауларының негізінде ескеріліп, хаттамамен ресімделеді; 

7.1.3.тиісті мәслихаттардың тұрақты комиссияларының хаттамалары жеті 
жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы органдардың интернет-ресурстарында 
орналастырылады және тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында тарала-
тын бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады; 

7.1.4.тиісті мәслихаттардың тұрақты комиссияларының хаттамасымен ресім-
делген республикалық маңызы бар қаладағы аудандарға, құрамдас бөлік теріне 
атау беру және оларды қайта атау кезінде тиісті аумақ халқының ескерілген 
пікірі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес 
тиісті ономастика комиссияларының (Республикалық ономастика комиссиясы) 
қарауына ұсынылады;

7.1.5.республикалық ономастика комиссиясымен келісілгеннен кейін, Респуб-
ликалық маңызы бар қалалардың, астананың (Астана мен Алматы) ономас -
тика комиссиясы республикалық маңызы бар қалалардың, астананың қаладағы 
аудандарына, құрамдас бөлiктерiне атау беру, оларды қайта атау бойынша 
қорытындылар береді;

7.1.6. республикалық маңызы бар қалалардың, астананың қаладағы аудан-
дарына, құрамдас бөлiктерiне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту жөнiндегi мәселені 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi өкiлдi және 
атқарушы органдары республикалық ономастика комиссиясымен келісілгеннен 
кейін, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың ономастика комиссия-
сының қорытындысы негiзiн дешешім шығарады.
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7.2.Облыстық маңызы бар қалалардағы (облыс орталықтары мен 
облыстық маңызы бар қалалар)тиісті аумақ халқының пікірін ескеру:

7.2.1. облыстық маңызы бар қалалардағы (облыс орталықтары мен облыстық 
маңызы бар қалалар)аудандарға, қаладағы құрамдас бөліктеріне атау беру және 
оларды қайта атау кезінде, тиісті жергілікті атқарушы органдар тиісті аумақ 
халқының пікірін ескеру үшін қажетті материалдарды тиісті мәслихаттардың, 
яғни облыс орталығының, облыстық маңызы бар қаланың қалалық мәслихаттың 
қарауына енгізеді;

7.2.2. тиісті аумақ халқының пікірі мәслихаттың тұрақты комиссияларының 
өткізілген көпшілік тыңдауларының негізінде ескеріліп, хаттамамен ресімделеді; 

7.2.3.тиісті мәслихаттардың тұрақты комиссияларының хаттамалары жеті 
жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы органдардың интернет-ресурстарында 
орналастырылады және тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында тарала-
тын бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады; 

7.2.4. тиісті мәслихаттардың тұрақты комиссияларының хаттамасымен 
ресім делген облыстық маңызы бар қаладағы аудандарға, құрамдас бөліктеріне 
атау беру және оларды қайта атау кезінде тиісті аумақ халқының ескерілген 
пікірі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес 
тиісті ономастика (Республикалық ономастика комиссиясы) комиссияларының 
қарауына ұсынылады;

7.2.5. республикалық ономастика комиссиясымен келісілгеннен кейін, 
облыстық өкілді және атқарушы органдар облыстық маңызы бар қаладағы 
аудандарға, құрамдас бөлiктерiне атау беру, оларды қайта атау бойынша мәселе 
облыстық өкілді және атқарушы органдардың бірлескен шешімімен жүзеге асы-
рады.

 8. Облыстық өкілді және атқарушы органдардың қызметі

8. Облыстық өкілді және атқарушы органдар:
8.1. облыстық ономастика комиссиясының құрамына филолог мамандар, 

тарихшылар, өлкетанушылар және тағы басқа да ономастика саласын зерттеп 
жүрген ғалымдарды енгізеді;

8.2. облыстық ономастика комиссиясының жұмыс органы болып табылатын 
тіл саясатымен айналысатын басқармалар облыстық маңызы бар қалалардың 
құрамдас бөліктеріне (көше, даңғыл, орамдар, саябақ және т.б) атау беру 
және қайта атау бойынша тиісті жұмыстар жүргізіп, құжаттарды сараптап, 
толықтырып, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республикалық 
ономастика комиссиясының қарауына ұсынады;

8.3. елді мекендерді, кенттерді, ауылдық округтерді, ауылдарды және т.б. 
атау және қайта атау мәселесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы 
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Республикалық ономастика комиссиясының келісімінен кейін облыстық онома-
стика комиссиясының отырысында қаралады;

8.4. бiр әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң шегiндегi елдiмекендерге, елдiмекен-
дер дiң құрамдас бөлiктерiнебiр атауды бiр мәрте ғана беру тәртібініңсақталуын 
қатаң бақылайды;

8.5.облыстық маңызы бар қалалардың құрамдас бөліктеріне атау беру 
және қайта атау кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қолданыстағы                   
2014 жылғы 24 ақпандағы № 138 Үкіметтің қаулысымен бекітілген «Әкімшілік-
аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды 
қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен 
өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларына» сәйкес және 
осы ұсынымның 7-бөлігінде көрсетілген талаптарға сәйкес тиісті жұмыстар 
жүргізеді;

8.6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Республикалық ономас-
ти ка комиссиясының қарауына жолданатын құжаттарды сараптап, яғни қолда-
ныстағы заңнамада көрсетілген критерийлерге және осы әдістемелік ұсынымда 
көрсетілген тәртіпке сәйкес жолдануын жіті қадағалайды;

8.7. қолданыстағы заңнамада көрсетілген критерийлерге және осы әдістемелік 
ұсынымда көрсетілген тәртіпке сәйкес келмейтін құжаттарды қабылдамай, кері 
қайтарады; 

8.8. сыртқы жарнама мен көрнекі ақпарат мәселесін бақылауды                        11-бөлікте 
көрсетілген талаптарға сәйкес тиісті жұмыстар жүргізеді;

8.9. атау беру және қайта атау кезінде ұсынылған атаулар бойынша республи-
ка халқының құрметпен қарауын қалыптастыру мақсатында халықпен  түсіндіру 
жұмыстарын, мерзімді баспасөзде материалдар жариялау, теледидар мен радио-
дан (белгілі зиялы қауым өкілдерін тарта отырып) хабарлар ұйымдастырады;

8.10. ономастиканың көкейтесті проблемалары бойынша республикалық кон-
ференциялар, өңірлік көшпелі семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізеді.

9. Қалалық өкілді және атқарушы органдардың қызметі

9.1. қалалық өкілді және атқарушы органдардың жанынан ономастика саласы-
на қатысты құрамы ғалымдар (филолог, тарихшы, өлкетанушы және ономасти-
ка саласын зерттеп жүрген белгілі ғалымдар) мен арнайы мамандардан тұратын 
жұмыс топтары құрылады;

9.2. аталған жұмыс топтары қала әкімдігінің қаулысымен бекітіледі;
9.3. жұмыс топтары облыстық маңызы бар қалалардың құрамдас бөліктеріне 

(көше, даңғыл, орамдар, саябақ, және т.б) атау беру және қайта атау бойынша 
тиісті жұмыстар жүргізіп, құжаттарды сараптап, толықтырып, облыстық өкілді 
және атқарушы органдарға ұсынады;
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9.4. бiр әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң шегiндегi елдi мекендерге, елдi мекен-
дердiң құрамдас бөлiктерiне бiр атауды бiр мәрте ғана беру тәртібінің сақталуын 
қатаң бақылайды;

9.5.облыстық маңызы бар қалалардың құрамдас бөліктеріне атау беру 
және қайта атау кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қолданыстағы                   
2014 жылғы 24 ақпандағы № 138 Үкіметтің қаулысымен бекітілген «Әкімшілік-
аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру, олар-
ды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен 
өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидаларына» сәйкес және 
осы ұсынымдағы 7-бөлігінде көрсетілген талаптарға сәйкес тиісті жұмыстар 
жүргізеді;

9.6.облыстық ономастика комиссиясының қарауына жолданатын құжаттарды 
сараптап, яғни қолданыстағы заңнамада көрсетілген критерийлерге және осы 
әдістемелік ұсынымдарда көрсетілген тәртіпке сәйкес жолдануын жіті қадаға-
лай ды;

9.7. қолданыстағы заңнамада көрсетілген критерийлерге және осы әдістемелік 
ұсынымда көрсетілген тәртіпке сәйкес келмейтін құжаттарды қабылдамай, кері 
қайтарады;

9.8. сыртқы жарнама  мен көрнекі ақпарат мәселесін бақылауды 11-бөлікте 
көрсетілген талаптарға сәйкес тиісті жұмыстар жүргізеді;

9.9.атау беру және қайта атау кезінде ұсынылған атаулар бойынша  республи-
ка халқының құрметпен қарауын қалыптастыру мақсатында халықпен  түсіндіру 
жұмыстарын, мерзімді баспасөзде материалдар жариялау, теледидар мен радио-
дан (белгілі зиялы қауым өкілдерін тарта отырып) хабарлар ұйымдастырады;

9.10. ономастиканың көкейтесті проблемалары бойынша республикалық кон-
ференциялар, өңірлік көшпелі семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізеді.

10.Аудандық өкілді және атқарушы органдардың қызметі

10.1. аудандық өкілді және атқарушы органдардың жанынан ономастика са-
ласына қатысты құрамы ғалымдар (филолог, тарихшы, өлкетанушы және оно-
мастика саласын зерттеп жүрген белгілі ғалымдар) мен арнайы мамандардан 
тұратын жұмыс топтары құрылады;

10.2. аталған жұмыс топтары аудан әкімдігінің қаулысымен бекітіледі;
10.3.бұл арнайы құрылған жұмыс топтары тиісті өңірлерде байырғы елді 

мекендердің тарихи атауларын қайтару мақсатында көнекөз қарияларды, 
өлкетанушыларды, тарихшыларды тарту арқылы  жұмыстар жүргізуі қажет; 

10.4. елді мекендерді (ауыл, ауылдық округтер және т.б.) және аудандық маңызы 
бар қалалардың құрамдас бөліктеріне (көше, даңғыл, орамдар, саябақ және т.б) 
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атау беру және қайта атау бойынша тиісті жұмыстар жүргізіп, құжаттарды са-
раптап, толықтырып, облыстық ономастика комиссиясының қарауына ұсынады; 

10.5. бiр әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң шегiндегi елдi мекендерге, елдi ме-
кендердiң құрамдас бөлiктерiне бiр атауды бiр мәрте ғана беру тәртібінің сақ-
талуын қатаң бақылайды;

10.6. облыстық ономастика комиссиясының қарауына жолданатын құжаттар-
ды сараптап, яғни қолданыстағы заңнамада көрсетілген критерийлерге және 
осы әдістемелік ұсынымдарда көрсетілген тәртіпке сәйкес жолдануын жіті 
қадағалайды;

10.7. қолданыстағы заңнамада көрсетілген критерийлерге және осы әдіс-
темелік ұсынымдарда көрсетілген тәртіпке сәйкес келмейтін құжаттарды 
қабылдамай, кері қайтарады;

10.8. байырғы тарихи атаулары бар елді мекендер бойынша жергілікті 
ғалымдарды тарта отырып, олардың тарихи атауларын қайтару жөнінде тиісті 
жұмыстар жүргізеді;

10.9. ауылдық округтерге, аудандық маңызы бар қалаларға, елді мекендердің 
құрамдас бөліктеріне атау беру және қайта атау кезінде тиісті аумақ халқының 
пікірін ескеру қолданыстағы 2014 жылғы 24 ақпандағы № 138 Үкіметтің 
қаулысымен бекітілген «Әкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді мекендердің 
құрамдас бөліктеріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ 
халқының пікірін ескеру қағидаларына» сәйкес жүзеге асырады;

10.10. сыртқы жарнама мен көрнекі ақпарат мәселесін бақылауды 11-бө лік те 
көрсетілген талаптарға сәйкес тиісті жұмыстар жүргізеді;

10.11. атау беру және қайта атау кезінде ұсынылған атаулар бойынша, әсіресе 
елді мекендердің байырғы таихи атауын қайтарукезінде халықты хабардар ету, 
сондай-ақ республика халқының құрметпен қарауын қалыптастыру мақсатында 
халықпен түсіндіру жұмыстарын, елді мекеннің қайтарылатын тарихи атауы 
туралы мерзімді баспасөзде материалдар жариялау, теледидар мен радиодан 
(белгілі зиялы қауым өкілдерін тарта отырып) хабарлар ұйымдастырады;

10.12. ономастиканың көкейтесті проблемалары бойынша республикалық 
конференциялар, өңірлік көшпелі семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізеді.

11. Көрнекі ақпарат пен сыртқы жарнама мәселелері

11. Жергілікті атқарушы органдарға (облыстық, қалалық, аудандық) осы 
бағыттағы жұмыстарды жүйелі түрде жүргізу мақсатында:

11.1. сыртқы жарнама мен көрнекі ақпарат мәтіндерінде орын алған қателік-
терді түзету және олардың алдын алу мақсатында жеке кәсіпкерлер мен жарнама 
агенттіктерімен тығыз байланыс орнатады;
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11.2. облыстық тіл саясатымен айналысатын басқармалары, аудандық, қалалық 
тіл және мәдениет бөлімдері жанынан сыртқы жарнама мен көрнекі ақпарат, 
әсіресе тауарлық жапсырмалар (этикеткалар) мәтіндерінің қатесіз сауатты жа-
зылуын бақылау мақсатында тегін кеңес беретін «Жедел желі»,«CallCenter» 
орнатады;

11.3. аталған мәселелерді іске асыру мақсатында үкіметтік емес ұйымдарды 
тарта отырып, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жобалар 
қарастырады;

11.4. облыстық тіл саясатымен айналысатын басқармалары, аудандық, қалалық 
тіл және мәдениет бөлімдері жанынан консультациялық көмек көрсету бойын-
ша жедел желінің қызмет көрсететіндігі жөнінде БАҚ-тарда, оның ішінде ин-
тернет ресурстарында хабарландыру беру, сондай-ақ бейнероликтер,әлеуметтік 
желілерде аккаунт орнату, байланыс желілері арқылы sms-хабарлама қызметтерін 
жүзеге асырады;

11.5. жергілікті атқарушы органдар (облыстық, қалалық, аудандық) тарапы-
нан өңірлердегі сыртқы (көрнекі) жарнама мәселесін бақылаудан тыс қалдырмас 
үшін еріктілерді, жергілікті мәслихат депутаттарын, үкіметтік емес ұйымдарды 
және т.б. тарта отырып әдістемелік көмек көрсету мақсатын даүгіт насихат, 
түсіндіру жұмыстарын үнемі жүргізеді;

11.6. заңнама талаптарын түсіндіру, әдістемелік көмек көрсету, насихат 
жұмыстарын күшейту мақсатында жергілікті жерлердегі жеке кәсіпкерлер 
палатасының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының, әділет департаментінің 
жауапты мамандарын тарта отырып, түрлі дөңгелек үстелдер, жиналыстар, се-
минарлар өткізеді;

11.7. көрнекі ақпарат пен жарнамалардағы тіл нормаларын сақталуын бақы-
лау, жүйелеу, әдістемелік көмек көрсету мақсатында жылына үш мәрте рейд 
жұмыстарын ұйымдастырады;

11.8. деректемелер мен көрнекі ақпараттарда тіл нормалары Қазақстан Ре-
спубликасы заңдары мен нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес дұрыс 
қолданылуын қамтамасыз етеді;

11.9. нысандарға көрнекі ақпараттар мен жарнамаларды орналастыру, олардың 
мәтіндерімен келісу жұмыстарын «Электрондық үкіметтің» www.e.gov.kzвеб-
порталы немесе «Е-лицензиялау» www.elicense.kz порталы арқылы жүргізеді;

11.10. жарнамалардағы заң бұзушылықтар мен орын алған қателіктердің алдын 
алу мақсатында, рейд барысында анықталған қателер мен заң бұзушылықтарды 
БАҚ-тарда жариялайды. 
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Алдан Смайыл
Жазушы, мемлекет және қоғам қайраткері,

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты

Жер-су атаулары: тарихы мен тағдыры

Жер дауы мен жесір дауының қиындығы әлімсақтан белгілі. Бүгінде қала мен 
дала атауларының дауы одан да қиынға соғып отыр. Патшалық, одан кейінгі 
кеңестік отарлаудың екпінімен байырғы халықпен есептеспей өзгертілген тари-
хи жер-су атауларын қайтару туралы айта бастағаннан жойқын қарсылыққа тап 
боласың. Бұл қарсылық ұзақ уақыт үстем болып келген ел өкілдерінің тарапынан 
да, өз бауырларымыздың тарапынан да жасалады. Олардың қай-қайсы да мына 
ақиқатты: тарихи әділдік түбі жеңетіндігі жөніндегі шындықты, қазақ халқы 
әлемдегі барлық тәуелсіз және өркениетті ұлттар секілді өткенін қадірлеп, салт-
дәстүрін аялап, алыс-жақын ғасырларда сырт ықпалдың салдарынан жоғалған 
және көмескіленген рухани құндылықтарын қайтарып, өз кеңістігінде еркін 
өмір сүргісі келетіндігін, оған толық құқы бар екендігін түсінбей келеді. Бәлкім, 
түсініп тұрып түсінбеуге тырысады. Қалай десек те, қазақ тарихына әлі де тізе 
батырылуда.

Бұған кім кінәлі? Аталған сауалға жауап іздегенде, атқарушы билікті де, зи-
ялы қауымды да, ұлттық-рухани сұраныстарға сақадай сай емес заңнаманы да 
жазғыра жөнелуге болады. Бұған негіз де жоқ емес. Әйтсе де себеп-салдардың 
түп-төркіні басқада, ономастика мен топонимиканы зерттейтін ғылым мен оның 
қорытындыларын тарихи атауларды қайтарудың құралы ретінде пайдалануға 
лайықты идеологияның жоқтығында. Осының кесірінен Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың жер атауларының сөздігін жасап, қай атау қандай жағдайда, қандай 
мағынада қойылғанын, ол сөздің түпкі мәні қандай болғанын айқындау және 
қалпына келтіру жөніндегі тапсырмасы әлі күнге дәйекті орындалған жоқ. Бұған 
басты себеп – осы аса маңызды міндетпен тікелей айналысатын қызметтер дай-
ын емес еді. Аталған көл-көсір шаруаға  Білім және ғылым министрлігінің Гео-
графия институты мен Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттікке қарайтын 
Ұлттық картографиялық-географиялық қоры 2001 жылы ғана кірісті. Соған дейін 
біз Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің «Әкімшілік-аумақтық бөліну» деп аталатын 
анықтамалығын пайдаланып келдік. Онда он мыңнан астам әкімшілік-аумақтық 
бірліктер мен елді мекендердің атаулары жинақталған еді. Транслитерациялық 
талап бойынша ешқандай сын көтермейтін, тек орыс тілінде жасалған бұл еңбек 
тарихи жер атауларын қалпына келтіруге кедергі болды. Қамтылған атаулардың 
әуелгі нұсқасы бұрмаланды, кейбір тарихи атаулар әдейі енгізілмеді. Сол тұста 
және одан кейінгі жылдарда еліміздегі барлық жер-су және елді мекендер атаула-
ры қамтылған қазақ тіліндегі топонимикалық сөздіктер жасау жоспарланған жоқ. 
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Республикадағы географиялық атаулар¬дың толық ақпараттық қорын әзірлеу 
мәселесі де назардан тыс қалды. Мұндай жағдайда белгілі бір атаудың тарихи 
екендігін ғылыми дәлелдеу мүмкін емес еді. Бұрынғы карталар мен әкімшілік-
аумақтық құжаттарда белгіленіп кеткен атаулардың төркіні туралы сөз қозғалса, 
түрлі сипаттағы даулар қоздап шыға келетін.

Өзіміздің салғырттығымыздан болған мұндай кемшілік топонимикалық 
атаулардың баспасөз бен электронды ақпарат құралдарында, интернет пен 
карталарда түрліше айтылып, жазылуына әкеліп соқты. Ашығын айтайық, 
Қазақстан географиялық атауларды, ономастиканың мәселелерін зерттейтін 
құрылымдар мен заңнама бойынша да дамыған елдерден, нақтылай түссек, 
кейбір ТМД елдерінен кейін қалып отыр. Дәлел келтірейік. АҚШ-та жер-су ата-
улары мәселесімен «Географиялық атаулар бюросы», Канадада «Географиялық 
атаулардың тұрақты комитеті», Германия мен Украинада «Географиялық атау-
лардың ұлттық комитеттері», Англияда Британия география қоғамының «Геог-
ра фиялық атаулардың тұрақты комиссиясы» дербес айналысады. Ресейде үш 
бірдей құрылым: «Геодезия», «Аэрофототүсіру», «Картография» бас бас қар-
малары шұғылданады. Бұлардың бәріне географиялық атауларды дұрыс пайда-
лануды бақылап, түзетіп отыру үшін заңдық құқықтар берілген. Ресейдің осы 
ыңғайдағы тәжірибесіне қысқаша тоқталсақ, онда 1997 жылы «Географиялық 
объектілерді атау туралы» федералды заң қабылданды. Сол заң бойынша атаулар 
жөніндегі мемлекеттік және жекеменшік ұйымдардың барлық ұсыныстары оно-
мастикамен айналысатын қызметтердің: аудан, облыс, қала атқару биліктері мен 
сайланбалы органдарының, жоғарыда айтылған басқармалардың сараптауынан 
өткізіледі. Тек содан кейін ғана шешім қабылданады. Бұл жүйе орыс жұртына 
географиялық атаулар арқылы өзінің тарихын қастерлеп, ұлттық мүддесін қорғауға 
мүмкіндік беріп отыр. Мұндай мазмұндағы заң көрші Қырғызстанда да бар. Сол 
заңға сәйкес жергілікті кеңестер мен атқарушы органдардың атаулар жөніндегі 
ұсыныстары географиялық атаулардың ведомствоаралық комиссиясы мен Ұлттық 
ғылым академиясының бірлескен шешімі бойынша Жоғарғы Кеңестің қарауына 
жіберіледі. Бізде ономастика мәселесіне тұтас арналған заң жоқ. Елімізде бұл 
сала «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ономастика 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңымен рет-
телуде. Аталған құқықтық құжат бойынша «Әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы» Кодексіне, Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы 
туралы», «Тіл туралы» заңдарға жаңа баптар енгізілді. Алғаш рет ономастика 
жұмысының критерийлері анықталды. Жер, елді мекен атауларын таңдау кезінде 
тарихи, географиялық, табиғи және мәдени ерекшеліктері ескерілетін болды. Ба-
сты жетістік – енді атқарушы билік пен барлық деңгейдегі мәслихаттар ономасти-
ка комиссияларының келісімінсіз шешім қабылдай алмайды. 
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Қалай десек те, алдағы уақытта ономастика туралы жеке заңның керек екендігі 
анық. Ол заң қазақ ұлтының келісімінен тыс өзгертілген барлық тарихи атаулар-
ды міндетті түрде қайтаратын құдіретке ие болуға тиіс.

 Өз кезегінде бұл ұсынысымыз да жүзеге асырылар, географиялық атаулардың 
сірә да жасалмастай болып көрінген мемлекеттік каталогы да жарық көрді ғой 
деп көңілді демдейміз. Онда 120 мыңға жуық географиялық атаулар жинақталған. 
Мұның 91 мыңнан астамы дербес географиялық нысандардың атаулары.

Бізге енді не керек? Жер-су мен өңір, қала, ауылдардың әуелгі тарихи атаула-
рын түгендеп шығу парыз. Олардың қайсысы сақталған, қаншасы өзгертілген 
және қай кезде нендей себеппен кім өзгерткенін зерттеп алуымыз керек. Мұнсыз 
өткен ғасырлардың сан алуан оқиғалары мен шежіресін шерте алатын бағзы ата-
уларды қайтару қиын. Петропавл мен Павлодардың төңірегіндегі әңгіменің ұзын 
сонарланып, сарсаңға салынуының басты себебі – әлгіндей ғылыми дәйектелген 
зерттеудің жоқтығында. Оны жасауға қадау-қадау талпыныс бар, мемлекеттік 
ұмтылыс аңғарыла қоймайды. Бұл мәселе зиялы қауымның арасында ауызша 
талқыланғалы қашан?! Тарихқа әркімнің де бар таласы деп білек түрген кейбір 
көкірегі ояулар там-тұмдап жазып та, зерттеп те жүр. Алаңдататыны – олардың 
байламы бір жерден шыға бермейді. Мәселен, бір ғана Павлодардың бастапқы 
атауы туралы уәждер сан алуан.

Тарих ғылымдарының докторы Қайырболат Нұрбаев: «Павлодарға көне 
атауы қайтарылуы керек» деген мақаласында («Ертіс дидары», 2009 жылғы 
25 мамыр) осы өңірді арнайы тапсырмамен аралаған Ресей әскерінің капита-
ны Унковскийдің Коряков бекінісі орналасқан алқапты қазақ қыстауларының 
атымен атағанын атап көрсетеді. «Бұл құнды мәліметтерден, – дейді ол одан 
әрі, – 1720 жылы Коряков әскери бекеті салынардан бұрын қазіргі Павлодар 
қаласының орнында қазақтардың Керегежар (көне түрікше Керекужар) атала-
тын қыстауы болғаны, оны орыстар «Коряков Яр» деп бұрмалап айтқаны және 
жаңадан салынған форпосты (әскери бекет) солай атағаны байқалады. Осы ата-
лым біршама уақыт құжаттық айналымда жүрген, тек кейін, «Яр» тіркесі алы-
нып тасталып, Коряков Яр Коряковскийге айналған. Сол кезеңде Ертістің оң 
жағалауында «Жар» тіркесімен аяқталатын Қызылжар (қазіргі Ертіс кентінің 
маңында), Қаражар (қазіргі Чернояр) тәрізді өзге де елді мекендер болған».

Ғылым докторы келтірген бұл дерек Керекудің көне атау екендігіне сендіре 
алады және Жамбыл Артықбаевтың осы орайдағы уәждерімен үндес. «Кере-
ку жар немесе Кереге жар 1715-1716 жылдардағы Бухольц экспедициясының 
құжаттары арасында жүр. Қоршауға түскен Бугольц экспедициясына көмектеспек 
болып Сібір губернаторы М.Гагарин 1716 жылы көктемге қарай Томск, Тара және 
Тобольскіден жиналған 700 адамдық керуен жібереді, – дей келіп, Ф.Усовтың та-
рихи еңбектеріндегі мына жолдарды келтіреді: «Караван с людьми, товарами и 
казенными деньгами захвачен калмыками за 52 верст от Ямышевской крепости 
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на Корякским яру при Иртыше». Осы деректі еселей түсу үшін тарихшы 1697 
жылы Ресейдің әскери экспедициялары кең қолданған Ремезевтің картасында 
Кереку жар деген топоним бар екенін, ол Ертістің орта тұсындағы Жәміштен 
елу шақырымдағы жердің аты екенін келтіреді. «Кереку» – «Кереге жар» сөзінің 
көне түркі тіліндегі нұсқасы деп түйіндейді. КСРО Ғылым академиясының Тіл 
білімі институты 1969 жылы шығарған «Древнетюркский словарьда» «Кере-
ку» сөзінің мәні «шатер, «юрта» деп көрсетілгеніне назар аударады. Жазушы 
Ахат Жақсыбаев та осы тақырыпта сөз қозғап («Қазақ әдебиеті», 2008 жылғы                
17 қазан), Керекудің төркінін бір кезде осы өңірді жайлаған, Ертіс бойына Қимақ 
мемлекеті құлаған соң келген, кейін үдере көшіп кеткен керек халқының атауы-
нан шыққан деп топшылайды.

Ал Қазақстан Үкіметі жанындағы мемоном комиссиясының мүшесі Сламқұл 
Әбдірахманов «Керекуді» қайтарсақ, бұл тірлігіміз қазақ тілін қорлағандық бо-
лар еді, деп жоғарыдағы байламдарға қарсы дерек келтіреді. Оның дәлел деуінше: 
«Кереку» – орыстың Коряков деген фамилиясының қазақша қате транск-
рипцияланған түрі. Енді оны тірілтіп, өнеркәсібі қарқындап өсіп келе жатқан, 
келешегі зор қалаға береміз деу – барып тұрған топонимикалық сауатсыздық».

Төркінін айқындай түсетін атаулар Алтай жағында да жоқ емес. Ресей жыл-
намашылары 1554-1800 жылдар аралығында толтырған «Историческая справка 
от выдающихся событиях и правительственных актах, относящихся к истории 
Акмолинской области, так и других смежных областей и губерний Западной 
Сибири» деп аталатын тарихи деректер тізбесін қарап отырып, қазіргі Өскемен 
қаласының Алтайға қарайғы биігін Абылай ханға қатысты айтып жүргеніміз 
жаңсақтық екеніне көз жеткіздік. Ол биік Абылайкет деп аталады. Міне, соның 
баянын Ресей жылнамашылары былай деп таратқан: «1643 г. Цецень Очирту 
Хань, сын Бабибагась Багатура, Тайши Хошаутск калмыковь, кочевал у озера 
Норь–Зайсана, а брат его Абылай расположившись на р. Иртышь построил в 
Колбинских горах буддайский моностырь Абылайкить». Осы тарихи мәлімет 
Өс ке меннің іргесіндегі тау ертеде Қалба (Колбинский) атанғанын, Абылайкет 
жоңғарға тән топоним екендігін нақты дәлелдейді.

Аталған жылнамада Зайсан көлінің байырғы атауы да берілген. Сөз бе 
сөз келтірейік. «Голодь у калмыковь. Они прокармировались рыбою у озера 
Кунгхоту-норь и называют его Норь-Зайсаномь, т.е. благородным». Сонымен, За-
йсан сөзі қазақ¬тың «жайсаң» сөзімен мағыналас екенін көреміз. Оның бұрынғы 
аты Кунгхоту болса, бұл қай тілден шыққаны бел-гісіз. Бәлкім, түрікше «Күн» 
мен «От» болар.

 Осындай түрлі пікірлер мен болжамдар Ақмола атауының төңірегінде де аз 
айтылған жоқ. Оны «мола» сөзіне теліп, ұзақ уақыт адасып жүрдік. Ал тарихқа 
барлау жасасақ, дәуірінде айбыны асып, қуаты тасып тұрған Ғұн көсемдері 
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Сарыарқаның кіндік тұсына, төрт құбыланы тоғыстырған жер ортасына, Нұра 
мен Есіл өзендері екпіндеп келіп іргелескен тұсқа қамал салған. Тайтөбе деп 
аталатын төбенің үстіндегі қорғаннан кеңдігі бас айналатын ұлан алқапты күні-
түні қас қақпай барлаған. Ғұн тілінде «Ақ» – батыс, «Мола» – қамал ұғымын 
білдірген. Қорған-шаһарға «Ақмола» деп ат қойған. Мұны ертеректе Византия 
жазушысы, Ғұн тілін зерттеген Прокопий де растаған («Прокопий о постройках, 
перевод с латинского. «Вестник древней историй», 1939 жыл, №4). Ол «мола» 
сөзі ғұндарда «биік, қорған, қамал» деген ұғымдарда айтылған деп түйіндейді.

Осы байламға 1965 жылы Қытай Халық Республикасының Шыңжаң өлкесінде 
дүниеге келген, 1987 жылы Пекиндегі Орталық Ұлттар университеті филоло-
гия факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті бөлімін бітіріп, осы оқу орнында 1992 
жылға дейін қазақ тілі кафедрасында оқытушы болған, сол жылы елге оралған 
ғалым Қайрат Ғабитханұлы да қосылады («Күннен туған таным», ҰҒА-ның 
«Хабарлары», 1966, №1).

Иә, тарихтың бізден жасырған құпиясы көп, оның сырын там-тұмдап ашуда-
мыз. Халық та мәңгілік, оның өткен жолын шежірелейтін тарих та мәңгілік. Олар 
мәңгі уақыт аясында бірін-бірі толықтырумен болады. Жаңғырғысы, аумалы-
төкпелі ғасырларда қонған шаң-тозаңнан арылғысы келеді. Біздің, өтпелілердің 
парызы – тарихтың жоғалтқанын бүгінгі күннен табу, есесі кеткен күндердің 
көсегесін көгерту. Бұл бағытта жеңістеріміз баршылық. 1993 жылы Қазақстан 
Республикасының Президенті Целиноград қаласы мен Целиноград облысын 
Ақмола қаласы және Ақмола облысы деп атау туралы Жарлыққа қол қойды. Осы 
қаланың азаматтары тізе қосып, елден 12 мың қол жинап, Есіл мен Нұра жарыса 
аққан, Сарыарқасы сайынданған ерен өлке тарихи тегін тауып, қайта түлесін 
деген өтінішіміз өмір бақи шалқытатын ұшан-теңіз қуанышқа айналды. Қалың 
ел Президентке ағыл-тегіл алғыс айтты.

Кезінде жұрт сүйіншілеген мұндай игілікті қадам бірен-саран емес. Өзгерер 
сәтін, қайта жаңғыртатын кезін күткен қалалар мен өңірлер де баршылық. 
Ауылдық және аудандық деңгейдегі атаулардың бағзы атауын да толық қайтарып 
алған жоқпыз. Тың және тыңайған жерлерді игерген 1954-1964 жылдары тың 
өлкесіне қараған бес облыста орысша қайта аталған 200 елді мекеннің талайы 
әлі күнге Петровка, Семеновка, Покровка және басқа болып жүр.

«Алаш айнасы» газетінде (2013 жылғы 15 маусым) Солтүстік Қазақстан 
облыстық ономастика комиссиясының мүшесі Таңат Сүгірбаевтың «Абылай 
ханға бір көшесін қимаған Қызылжарда Лениннің 83 көшесі бар» деген шағын 
мақаласы жарияланды. Тақырыбын оқып күрсінген біз облыстағы елді мекендерге 
кеңес кезінде комсомол атауы берілген – 72, Октябрь аталған 45 көшенің сол күйі 
өзгеріссіз тұрғанын біліп дал болдық. Киров, Карл Маркс, Пугачев, Калининнің ең 
нашарының атында – 22, ең мықтысының атында 40 көше бар екен.
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Жоғарыда аталған ономастикаға қатысты заңда бір атау сол өңірде екінші 
рет берілмейді деп көрсетілсе де осылай. Бұл салғырттық па, жауапсыздық па, 
түсініксіз.

Аталған мәліметтерге көзқарасын білдірген облыстық тілдерді дамыту бас-
қар масы ономастика бөлімінің бастығы: «Облыстық ономастикалық комиссия 
қайта құрылды. Енді білек сыбана кірісеміз», депті. Іске сәттілік тілей оты-
рып, өткен шақырылымда Парламент Мәжілісінің депутаты болған Жарасбай 
Сүлейменовтің Петропавл қаласының атын Қызылжар деп өзгерту жөнінде ұсы-
ныс жасағанын, қарсылар өре тұра келгенін, жақтағандардың даусы қатты ес-
тілмегенін, сондай намысты сәтте ел азаматтары бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығара алмағанымыз еске оралды.

Осы тұста Қазақстан тұрғындары жер, елді мекен атауы туралы сөз болған 
сайын неге қақ жарылады деген сұрақ туындайды. Бір кезде үстем болған 
жұрттың ішінде қазақ халқының орынды ұсыныстары мен талаптарын ашық 
қолдайтын азамат неге жоқ? Олардың тарапынан Павлодарды немесе Петро-
павлды өзгертіп, байырғы елдің, біздерді бауырындай сыйлаған дарқан елдің 
көңілінен шығайық, атамекенімізде қалың тарихымыз, дәуірлеп тұрған тіліміз 
бар, дәулетсіз де емеспіз, әулетсіз де емеспіз дейтін адам неге табылмай келеді?

Талайымызды осы сауал мазалайды. Ағайын санағандарымыздың сөзі же-
тістікте сергек, мәселеде кермек бола берсе, бұл ахуал әлеуметтік ғылымдар 
аясында зерттелуі керек шығар. Себебі, қазақ азаматтары ұлттық мүддеден ту-
ындайтын талаптарын айтпай тұрмайды. Сондай талап-өтініштің бірін Кереку 
тұрғыны, тарих ғылымдарының докторы Қайырболат Нұрбаев біраздан бері 
көтеріп келеді. Ол Павлодар атауының өзгеруін көксейді. «Отаршыл патшаның 
баласы Павелдің құрметіне қойылған Павлодар қаласының аты өзгермейінше 
өзімізді егемен елдің азаматтары ретінде сезінуіміз қиын», деп қынжылады 
(«Ертіс дидары», «Павлодарға көне атауы қайтарылуы керек» 2009 жылғы 25 ма-
мыр.) Рас шығар. Егер білдей бір облыс орталығы әлемге мәшһүр Л.Толстойдың 
немесе А.Пушкиннің есімімен аталса, жақсыда жаттық жоқ деп кеңдік таныт-
паймыз ба? Ал мына атау біздің рухымызға да, тарихымызға да мүлде жат қой.

Осындай ой-ұсыныс маған С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
уни верситетінің ұстаздарынан, «Қазақ тілі» облыстық ұйымынан, басқа да аза-
маттардан келген еді. Олардың арман-мұраты – тарихи әділдіктің орнығуы, 
байырғы жер атауын қайта тірілту.

Шіркін-ау! – дейсің осыдан кейін.
Қазақстанға оның бүгіні және ертеңіне саяси да, қоғамдық та, тіпті, пенделік 

те тұлға болып табылмайтын, Ленин «халықтар түрмесі» атаған патшалық Ре-
сейдің билеушісі Екінші Александрдың дүниеге 1860 жылы келген баласы 
Павелдің қанша қатысы бар?! Біреулер патшаның інісіне балайтын, «Қазақстан» 
Ұлттық энциклопедиясы ешқандай дерек бермей айналып өткен осы пенденің 
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есімі су анасы – Ертіс орталық алқабын жуып жатқан, бір қапталы Батыс Сібір 
ойпатымен жалғасқан, екінші қапталын Сарыарқаның сар даласы көмкерген, 
қазақ ұғымында қасиетті саналатын атақты Құлынды алқабын түгел қамтыған 
бағзы өңірдің атауы болуға лайық па?! Әрине, жоқ. Осынау ұлы даланың күні 
бүгінге дейін солай аталып келуі тарихи да, рухани да, әлеуметтік те кемшілік. 
Павлодар облысы енді өзінің тарихи ұлттық мазмұнын табуы керек. Ұлан-байтақ 
өңірін көрікті таулар мен көркем көлдер кестелеген, Баянауылы Алты Алаштың 
теңдесі жоқ аруындай арайланған, Әулиетауы өсіп-өркендеген елін тіл-көзден 
қорғаған, тарихы аңыз, елі абыз өлке отарлық салқын атау-дан арылатын кез 
жетті деп есептейміз. Бұл – ұлттық міндет, перзенттік парыз, алысып өткен, 
өкініп өткен ата-бабаның аманаты емес пе?!

1720 жылы Коряков әскери бекінісіне, 1861 жылы Павлодар деген атпен ста-
ницаға айналып, әлі күнге солай аталып келе жатқан қала жайлы соңғы сөзді 
кейінге қалдыра тұрып, қазіргі тілейтініміз осы. Ұлы өлке, қазақтың жойқан ер-
лері Олжабай, Малайсары, Жасыбай қорғаған ұлан өлке, туған еліне мәңгілік 
ән мұра қалдырған Естай, Жаяу Мұса, Майралар әсем әуенімен аялаған қайран 
өлке, ғұлама Мәшһүр, кемеңгер Марғұлан, дана Қаныш, ардақты Шәкен сүйген 
киелі өлке сайда саны, құмда ізі жоқ Павелден арылып, түпкі тегін, түп қазығын 
табуға тиіс.

Асылында, облыс пен оның өңірі бір атауға қосақталуы шарт емес. Орталық 
Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Ақмола, Жамбыл 
облыстарының орталықтары – Қарағанды, Шымкент, Өскемен, Ақтау Көкшетау, 
Тараз. Ендеше, қазақтың біз сөз етіп отырған ұлан өлкесі Ертіс немесе осы өңір 
жұртшылығы қалаған басқа атауға ие болғаны жөн. Ел тарихына батпандап 
кірген дертті осылай мысқалдап шығарсақ абзал. Аймақ азаматтары бүгінде осы 
мәселеге ден қойып, өңірді жаңаша атау жөнінде қалың жұртпен және жергілікті 
билік орындарымен байсалды кеңес құрса дейміз.

 Әңгіме соңында әуелгі пайымымызға қайта оралсақ, тиісті мемлекеттік және 
ғылыми орындар еліміздегі жер-су, қала, өңір, елді мекен аттарының бағзы 
атаулары мен тарихы, олардың қайсы қашан қандай себеппен өзгертілгені ту-
ралы зерттеу жұмысын қолға алып, екі тілде академиялық анықтама шығаруға 
міндетті. Қазақтың әр сүйем жерінің тарихын еңбектеген баладан еңкейген 
кәріге дейін білуге тиіс.
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Жеңіс Сәдуақасұлы
Қорқыт ата атындағы Қызылорда

 мемлекеттік университетінің профессоры, 
филология ғылымдарының докторы

Жер-су атауларын жойылудан сақтау- елдік іс

Қай  халықтың болмасын ұлттық белгісі оның тілі арқылы көрінеді десек, тіл 
байлығының бір парасы сол халық мекендеп өмір сүрген аймаққа қойған атау-
лармен тығыз байланысты. Нақтырақ айтсақ, жер-су атаулары-халық өмірі мен 
тұрмысының айнасы болумен бірге, белгілі бір жағдайларда халық санасынан 
ұмытылып, өшіп қолданыстан шығып қалып жатады. Мұндай атаулар белгілі 
бір ұрпақ үшін санасында мәңгілік сақталған сағынышты сөздер болса, кейінгі 
ұрпақ үшін мүлде болмаған, ертегідей жаңа атаулар болып көрінуі мүмкін.

Белгілі бір жерге атау қойылуы-сол жерде ел болуының көрінісі. Ал сол 
жерден ел көшіп, бұдан былай сол аймақ халық қонысына айналмаса, атау да 
біртіндеп естен кетеді, жойылады. Ал оны сақтап қалу, мәңгілік ету ел, халық 
тарихы үшін де, тіл тарихы үшін де өте қажет-ақ.

Өткен ғасырдың 60-жылдарынан бастап Арал теңізінің құрғауы салдарынан 
оның жағалауынан қаншама халық көшіп, қаншама елді мекеннің иесіз қалғаны 
белгілі. Сол елді мекендердің, тіпті тұрақты мекенге айналмаса да, арлы-бері 
жүретін жолдардың бағдаршамдары қызметін атқарған белгілердің, балықшы, 
малшылардың тұрақтарының атаулары бұл күнде жойылған. Олар сол жерді бір 
кезде мекендеп, қазір Қазақстанның әр жеріне шашырап кеткен ересек ұрпақтың 
ғана есінде сақталған, көбі ұмытылған. Ал олардың балалары ондай жер-су атау-
ларын ата-аналарынан ғана естиді, мүлде естімейтіндері қаншама. 

Арал теңізінің суы мол шағында Арал қаласынан бастап Қарақалпақстанға 
дейінгі оның шығыс жағалауында сансыз аралдар-балықшылардың мекендері 
болатын. Сырдың Аралға құяр аймағындағы және аудан орталықтарына жақын 
орналасқан ел көшпей қалған жерлердің біразының атауы әлі де сол күйінде 
сақталған (Қаратерең, Бөген, Қамбаш, т.б.)

Біз ауданнан қашық, халықтың тұтас көшіп кетуіне байланысты аты өшкен 
мекендердің біразына тоқталуды жөн көрдік.

«Ұялы»-Арал теңізінің шығыс жағалауында орналасқан, ұзындығы 20-25, 
ені 1-3 шақырымдай болатын жан-жағын су қоршаған арал. Кеңес үкіметінің 
1990 жылға дейінгі карталарында аты аталып көрсетілетін. Ол аудан орталығы 
Арал қаласына қарағанда Қарақалпақстанның Мойнақ қаласына жақындау 
орналасқан.

Үлкендерден естуімше, ол жерге халық ХIХ ғасырдың соңғы ширегінде аяқ 
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басса керек. Сол кезде арал қалың биік жыңғыл өскен құм төбелерден тұратын, 
ал жағалауы қалың қопалы қамыс болыпты. Биік жыңғыл мен қалың қамыс алу-
ан түрлі құстардың ұя салып балапан өрбітетін мекені болған. Осыған байланыс-
ты да арал «Ұялы» атанған. Кеңес дәуіріне дейін-ақ бұл жерде орыс көпестері 
арқылы балық зауыты ашылып, кейін «Балықшылар» колхозы құрылған, одан 
соң трест болып құрылды.

Өткен ғасырдың 60-жылдарына дейін 16 ұлттың өкілі тұрған бұл аралда 7 
жылдық орысша-қазақша мектеп болды. Осы мектептен оқып, кейін ел аузына 
ілінген азаматтардың талайы әлі де арамызда (солардың бірі-қоғам қайраткері, 
ҚР Парламент мәжілісінің депутаты Ұзақбай Қараманов)

Мінеки, бір кездері ұрпаққа, тіпті басқа да ұлттарға құтты мекен болып шару-
асы шалқыған, талай алып кемелердің келіп-кетер мекені болған ел орны қазір 
жоқ. Картадан да мүлде өшкен. Оның атын енді ешкім атамайды. Адамдардың өз 
қолымен табиғатқа жасаған сұмдық қиянатының қорытындысы осындай.

Сол Ұялы аралының өзінде бірнеше мекен атауы болатын. Мәселен, Ұялының 
оңтүстік қиыр шетінде кемелерге жол көрсетіп тұратын маяк болатын. Оны жұрт 
«Көкіріп» деп атаушы еді. Сөйтсек, ол «Кукарев» деген маякты жағып тұратын 
орыстың атына қойылған екен.

«Құлымғали» деген жер сол жерде жылым салып, көп балық алған бригадирдің 
атымен аталған.

«Поселке» деген жерге ең алғаш орыс балықшылары келіп орын тепкен екен. 
Кейін олар көшіп, балықшы колхозының орнына орналасқан. Ұялының маңында 
көптеген аралдар, елді мекендер болды.

«Ұзынқайыр»-Ұялымен жалғаса жатқан, кезінде шағын балық өңдейтін за-
уыты, дүкені, бастауыш мектебі бар ұзынша арал. Өзінің аты айтып тұрғандай, 
айнала жағасы қайыр болуына байланысты ірі кемелер келе алмайды. 
Ұзынқайырдан жоғары солтүстікке қарай «Жалпақ», «Тасты» деп аталатын 
аралдар да балықшылар мекені болатын.

Қызылқұмның теңізге сұғына кіріп жатқан Ұзынқайырға жақын шығанағын 
«Қосшегенді» деп атайтын. Бұл жерге ерте кезде сексеуілмен шегенделген екі 
құдық болған және олар көп жылдар бойы халық игілігіне жараған. Жалпы теңіз 
қайтқанға дейін ол жердегі аралдардың, теңіз жағалауларының кез-келген жерін 
қазса, тұщы су шығатын. Теңіз суы қатқаннан кейін тұщы су да құрыды, ел де 
кетті.

Қосшегендінің Қызылқұмға жалғас шекарасында «Сұлу» деп аталатын биік 
төбе бар. Аралдан келе жатқан кемеге жағалаудан бұрын мұнартып осы «Сұлу» 
көрінер еді. Атына заты сай, «Сұлу» десе, сұлу еді, шіркін.

Балалардың ит көсік пен жабайы жуа, сағыз теретін саяхат орны бұл жер. 
«Сұлудың» етегінде бүкіл сол аймақтағы исі мұсылманның бейіті бар. Онда 
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Жанқожа батырдың әкесі Нұрымбет те жатыр. Ал Жанқожаның бейіті осы жер-
ден 20-30 шақырымдай жерде, Қызылқұмда.

Ұялының оңтүстігіне қарай Қызылдың тағы бір қойнауы «Биіктау» деп ата-
лады. Ол жерде де ар жағы Қарақалпақ, бер жағы Сырмен байланыста болып, 
бір жағы малмен, бір жағы балықпен айналысқан ата-бабамыз отырған. Сол 
маңайда «Көп мола» деген жерде олардың ата-бабаларының бейіті бар.

Одан әрі «Қос шоқы» деп аталатын арал, алыстан екі биік төбе болып көрі-
нетін, онда да шағын балық зауыты, бастауыш мектеп, дүкен болатын.

Сол маңайда «Кендірлі», «Сексеуілді», «Селеулі», «Түлкілі», «Дамбал», «Қы-
земшек», т.б. толып жатқан атаулары бар ұсақ аралдар көп еді. Олардың бәрінде 
де азын-аулақ болса да ел болатын.

«Меншік» деген арал, орыстың балықшы көпесі «Меньшиковтың» аты-
на қойылыпты.Сырдарияның Қуандария аталатын бір тармағының дәл Арал 
теңізіне құяр сағасында Қарабура деген жер бар. Ол жердегі ел бір жағы 
балықпен, бір жағы егіншілікпен айналысқан. Жердің «Қарабура» аталуын анық 
білетін қариялар қазір жоқ. Ол жерде ел қалмаған, тек метрологиялық станция 
жұмыс істейтін көрінеді.

«Қарабура» атауы тасыған суға салынатын қамыстан буылған бөгеттен шық-
қан ба, әлде әйгілі тама руынан шыққан қайраткер, абыз-Қарабура (ХI-ХII ғ.ғ.) 
есімімен байланысты ма? Біздіңше соңғысы дұрыс сияқты. Өйткені, 2001 жылы 
М. Жолдасбеков, Қ. Салғараұлы, А. Сейдімбектер-дің авторлығымен шыққан 
«Елтұтқа» кітабында мынадай жолдар бар:

«Әсіресе, Сыр бойындағы  Жент сияқты іргелі қалада исламдық наным-
сенімге бой ұсынған Салжұқтар мен тәңірлік наным-сенімді тәу еткен Қыпшақ-
Қимақ одағының арасындағы қанды қақтығыстар тұсында Қарабураның 
басалқылық ықпалы айқын байқалып отырады» (54 б.) Егер осы болжам дұрыс 
десек, онда мұндай жер атауын сақтап қана қоймай, сол маңайды зерттей түсу 
қажет те тәрізді.

Міне, біздің балалық шағымыздың куәсі болған жерлердің есімізде қалған 
атаулары осындай. Бірақ қазір бұлардың бір де біреуі жоқ, тіпті болмағандай. 
Өйткені ел жоқ, сумен бірге үдере көшіп жоқ болған, тарыдай шашырап, 
Қазақстанның әр жеріне сіңіп кеткен.

Енді осы қойылған атаулардың тілдік сипатына келер болсақ, ерекше оғаш 
көрінер ештеңе байқалмайды. Өйткені Қазақстанның қай түкпіріне болсын, 
қазақтардың жер-суға ат қоюында ортақ заңдылық бар.

Ол: біріншіден, жердің сыртқы тұлғасына және оны басқа нәрсеге ұқсату бой-
ынша атау (Сұлу, Биіктеу, Ұзынқайыр, Қосшоқы, Жалпақ, Дамбал, Қыземшек); 
екіншіден, сол жердің өсетін шөбі мен аңына, т.б. байланысты атау. Бұл 
негізінен-лы/-лі,-ды,/-ді;-ты/-ті жұрнағы арқылы жасалған (Ұялы, Қосшегенді, 
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Түлкілі, Кендірлі, Селеулі, Сексеуілді, т.б.); үшіншіден, адам атымен атау-бұл 
сирек кездеседі (Жанқожа, Көкіріп-Кукарев, Меншік-Меншиков, Сиық ата, т.б.).

Міне, осы ерекшеліктерге сай, жоғарыдағы атауларға ұқсас, тіпті бірдей атау-
ларды Қазақстанның кез-келген жерінен кездестіруге болады. Алайда, белгілі бір 
дәуірлерде белгілі бір ұрпақ туғызған атаулардың мәңгілікке жоғалмауы дұрыс 
болар еді. Оның әлеуметтік қана емес, тәрбиелік те мәні зор. Бұл, әсіресе, қазіргі 
егемендік алып, тілдің мемлекеттігін ту етіп көтерген заманда маңызды. Қазір 
бұрын жоғалған, ауысқан атаулардың талайы қалыпқа келіп, ұрпақ игілігіне 
айналуда. Сондай-ақ бір жақсы мүмкіндіктер Аралдың шығыс жағалауына да 
келер-ау деген үміт бар. Болмаған жағдайдың өзінде де, есте қалған ескерімді 
сөздер арқылы кейінгі ұрпаққа жетіп жатары сөзсіз.

Арал маңындағы жер-су атауларының жоғалуы-Қазақстан тарихындағы бір 
ғана мысал. Еліміздің түкпір-түкпірінде ұрпақ санасынан мәңгіге өшкен немесе 
өшуге айналған тарихи мекендердің атаулары қаншама екенін айтудың өзі қиын.

Егер біз жер-су атаулары ел, халық тарихымен тығыз байланысты деп 
түсінер болсақ, әлбетте олардың барынша молырақ сақталуына күш салуымыз 
керек. Бұл жолда мынадай бірлесіп атқарар шаралар қажет деп есептейміз; 1. 
Қазақстанның әр түрлі карталарын (тарихи, жағырафиялық, саяси, әлеуметтік, 
т.б.) шығаруға және олардың еліміздің барлық оқу орындары мен мекемелерінен 
орын алуына мүмкіншілік жасалуы керек. Себебі, шынын айту керек, соңғы 
20-30 жыл көлемінде оқу орындарымызда карталардың аз қолданылуы жастар 
тәрбиесінде де кері әсер еткені белгілі. Бұл іске ендігі жерде ҚР Білім және 
ғылым министрлігі бел шеше кірісуі қажет-ақ, ал Тіл комитеті олардың қазақша 
дұрыс шығуына, әсіресе ондағы жер-су атауларының тарихи жағынан ескіше де, 
жаңаша да берілуіне бас-көз болғаны дұрыс болар еді. Бұл мәселеде облыстық 
тілдерді дамыту жөніндегі басқарма мен оның аудандық бөлімшелерінің атқарар 
жұмысы басты орын алады. Өйткені, әр ауданда өз аймағындағы ескі атаулар-
ды қалпына келтіріп, олардың жойылып кетпеуіне қамқоршы болатын осы тіл 
жанашырлары болуға тиіс. Карта жасауға да материал жинап, көмек көрсетер, 
мұрындық болатын осы бөлімдегі азаматтар.

2.Еліміздің білім ордаларында жер-су атауларының оқытылуына аса зор мән 
берілуі қажет. Жер-су атаулары кейбір жеке пәндерге (мысалы, тарих, жағырафия, 
қазақ тілі) ғана қатысты емес, олар туралы кез-келген мұғалім не оқытушының 
жер-су атаулары жөнінде жан-жақты мол мәлімет «тарихы, әлеуметтік-саяси 
мәні, т.б.) білгені және оны оқушыларға тәптіштеп түсіндіріп отырғаны абзал.

3.Жер-су атауларын сақтап қалудың елге, туған жерге деген сүйіспеншілікті, 
ұлттық патриотизмді тәрбиелеуде мәні зор. Осы ыңғайда ата-аналардың орны 
айрықша. Әр ата-ана өз балаларына, немере-шөберелеріне туған жерінің аты, 
оның шығу тарихы, ол жердің халқының әлеуметтік жағына қандай әсері 
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болғандығы, елге белгілі қандай кісілер шыққандығы жөнінде мәлімет беріп 
отырса нұр үстіне нұр. Қазіргі ата-ана-жоғары білімді, жан-жақты азамат. 
Сондықтан олар ұрпақ тәрбиесіне де немқұрайлы қарай алмайды. Нарықтық за-
ман екен деп, тек соның ғана қыры мен сырын, ақша табудың ғана жолын үйретіп 
қана қоймай, балаларға рухани тәрбие беру де әр отбасының міндеті болуға тиіс.

Қорыта айтқанда, жер-суымыздың атын өшірмей, оларды барынша сақтап 
қалу, ұрпақ игілігіне айналдыру-баршамыздың ісіміз.
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Ербол Тілешов
Ш.Шаяхметов атындығы тілдерді дамытудың

республикалық үйлестіруәдістемелік
орталығы директоры,

филология ғылымдарының кандидаты

Ономастикаға ашықтық, атауларға әділдік

Ғасырлар бойы отаршылдықта болған, жазба әдебиеті, мұрағаты, мұражайы 
кеш қалыптасқан біз сияқты елде  ономастикалық атаулардың мазмұны да, маңызы 
да аса айрықша. Себебі, ономастикалық атаулар әрі тарихымыз, әрі мәдениетіміз, 
әрі дүниеге, қоршаған ортаға, табиғатқа деген халықтық ұғымдарымыздың, ұлт-
тық санамыздың ғасырлар бойы жинақталған көрнекі және жинақы көз  қа рас-
тарымыздың қазынасы. Сондықтан да жаңадан ономастикалық атаулар бе ру, 
байырғы атауларды жаңғырту, әлбетте, қазіргі дәуірдің қажеттілігінен туа оты-
рып, сол тарихи дәстүрлерді сақтаумен сабақтасып, бүгін мен бағзыны және 
бо ла  шақты жалғастырмағы абзал. Өйткені, жас тәуелсіз мемлекет тұрғысы-
нан алғанда ономастикалық атауларға мұқият қарауымыздың, тиянақты ба-
йып    тауымыздың қазіргі күнде кем дегенде екі түрлі өте маңызды қыры бар. 
Бі рін шіден, ономастикалық атаулардың тәуелсіздік мұраттарына сай тарихи 
жа дымыз ды жаңғыртар, өркениеттілігімізді танытар, ұрпаққа тағылым берер 
маз мұ нын қалыптастыру болса, екіншіден, жаһандану тағы да басқа әлемдік 
гео саяси жағдайларға байланысты жер бүтіндігінің, ел қауіпсіздігінің бүгіні мен 
ертеңін ойламалдау.  

Ономастикалық атаулардың жоғарыда аталған маңыздылығы ең алдымен бұл 
саладағы жұмыстардың айрықша обьективті болуын қалайды. Тәуелсіздіктің 
бас тапқы жылдарында жасалынған әртүрлі деңгейдегі бұл ауқымды және 
бел сенді жұмыстар жалпы елдің тарихи құбылыстар атаулары мен тұлғалар 
есімдеріне деген табиғи ұмтылысын аңғартумен бірге, өңірлік психологияның 
да басым болғандығын айрықша аңғартты. Соның нәтижесінде сол жылда-
ры ауылдар мен аудандарды былай қойғанда кейбір облыс орталықтарындағы 
көшелер мен мектептер, нысандар елімізге аса танымал емес тұлғалардың 
есімдерімен аталып кетті. Әсіресе, кеңестік кезеңде басшылық қызметтерде 
болған немесе қазіргі кезеңде ұрпақтары билікте отырған, бақуатты кәсіпкерге 
айналған адамдар өңірлердің ономастикалық жұмыстарына ықпал ете баста-
ды. Бұл қоғамдық ортада белгілі деңгейде алуан пікірлерді де тудырды. Бүгінде 
қалалық, облыстық, республикалық ономастикалық комиссияларға ұсынылатын 
өтініштерде осындай үрдіс байқалады. Сондықтан ономастикалық атаулар бе-
кі туде, әсіресе, республикалық деңгейде әділеттілік пен сарабдалдықты қа лып-
тастыру қажет деп ойлаймыз. Осыларға қол жеткізу үшін жалпыұлттық дең-
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гейдегі тұлғалардың тізімін  бекіту қажеттігі жөнінде де ұсыныстар айтылды. 
Әлбетте, мұндай тізімнің болғаны жөн десек те, егер ол бекітілетін болса, онда 
бүкіл Қазақстан бойынша белгілі бір тұлғаларды ғана ұлықтаумен әуестеніп 
кетеміз, одан соң әлі де ескерілмей жатқан есімдер тағы да шеттеп қалмақ. Со-
нымен бірге, бекітілген тапсырманы ғана орындаумен шұғылданатын кейбір 
ағайындар оны тікелей қабылдайтыны да түсінікті. Сондықтан егер ондай тізім 
бекітіле қалған күннің өзінде оған қазір әңгіме болып жүргендей жүз тұлға 
емес, кемінде екі жүз тұлға енгізілуі қажет. Бұл ономастикалық атаулар берудің 
алуандығын қалыптастырады.

Ономастикаға  қатысты  заңнамаға  өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізу 
жө  нін  де гі жаңа заңның маңызды бір  қажеттілігі атаулар  беруде осындай 
субьективтілік пен әділетсіздікті  болдырмаудан туындағаны және түсінікті. Де-
генмен, ономастика сияқты рухани құбылыста абсолютті әділеттілік орнатудың 
өзіндік  қиындықтары болмақ. Оларды жеңу, еңсеру үшін жалпыұлттық 
маңызды мұраттардың басым дығы қашанда биік болғаны жөн. Бұл ара-
да ауылдардағы, аудандардағы, облыс орталықтарындағы, ірі қалалардағы, 
Астанадағы  нысандарға, көшелерге атау берудің олардың әрқайсысына тән жөні  
мен жосығын пысықтау қажет. Бұған қоса, көшеге, оқу орындарына, басқа да 
нысандарға атау берудің әрқайсысына тән қисынын білген жөн. Мәселен, кісі 
есімдерін мектеп, колледж, университет сияқты оқу орындарына, мәдениет 
ошақтарына беруде айрықша жауаптылық қажет. Мұндай нысандарға жас 
ұрпақ тәрбиесіне тікелей қатысы бар, өмірі аса өнегелі, мұралары дәуір талап-
тарына сай тұлғалардың есімдерін берген жөн. Мысалы, рухани саладан алыс 
шаруашылық, өндіріс салаларында ерекше еңбек еткен адамдардың есімдерін 
сол өңірлердегі көшелерге берсе, ал оқу орындарына, мәдениет мекемелеріне 
руханият саласындағы, мемлекеттілік қалыптастыру сияқты ірі жұмыстарға 
атсалысқан қайраткерлердің, ерлігі ұрпаққа өнеге қаһармандардың есімдері 
лайықталғаны дұрыс. Әсіресе, өскелең ұрпаққа білім мен тәрбиенің ғана емес, 
туған елінің қасиетін танытудың, тұлғаларын өнеге етудің ұстаханасы болатын 
мектептерге атау ұсынуда және оны бекітуде осыған ыждаһатпен қарамағымыз 
міндетті. Дәл  қазіргі ономастикадағы айтылуға тиісті және бір мәселе бар. Ол 
еліміздің әр өңірінен келіп жатқан ұсыныстарда сол өңірден шыққан адамдардың 
ғана ескерілетіндігі. Сондықтан да тұтас бір облыста сол географиялық 
аймақ адамдарының есімдері әлденеше рет қайталанып, Қазақстанның басқа 
өңірлерінен шығып, барша ұлтқа, елге қызмет еткендердің ескерусіз қалуы. Жай 
мысалдап қана айтсақ, Керей, Жәнібек, Қасым, Хақназар, Есім, Тәуке хандар 
Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы бастаған Алаш қайраткерлері тұрғанда 
облыс деңгейінде ғана немесе кешегі партияның хатшылары болғандармен, 
Тәттімбет, Құрманғазы, Дина Нұрпейісова, Дәулеткерей, Ықылас, Мұхиттар 
тұрғанда жергілікті өнерпаздар есімдерімен, жоңғар, Ресей, Қоқан экспан-
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сиясымен күрескендер тұрғанда әркім өз руының батырларын түгендеумен 
тым әуестенудің қажеттілігі қаншалықты деген ой келеді. Ономастикалық 
жұмыстарға тікелей қатысы бар адамдар және жергілікті аймақтарда сол 
ұсыныстарды мәслихаттарда қарайтын азаматтар өңірлік психологияны жеңіп, 
елімізге еніп төрімізге өрмелеген жаһанданудың бейұлттық сана қалыптастырар 
ықпалын ескеріп, жалпыұлттық, тұтас елдік тұрғыдан ойлап, ғасырлап жеткен 
егемендігіміздің, жалпы тұтастығымыздың қамын бар лық салада, соның ішінде, 
ономастикалық жұмыстарда да мықтап ескеріп, ең ал ды мен сол тәуелсіздік үшін 
саяси, рухани күреске айрықша еңбек сіңірген тұл ғаларды ұлықтағанымыз аб-
зал. Бәлкім, әр өңірге ерекше еңбегі сіңгендерге құр мет көрсету қажет болар, 
дегенмен олардың есімдерін ұлықтау жалпыұлттық деңгейдегі тұлғалардың 
есебінен болмағаны жөн.   

Ономастикалық атаулар беру жұмыстарындағы өңірлік психология – өңірлік 
оқшаулануға, нақты атап айтсақ, жершілдікке, тіпті рушылдыққа әкелуі мүмкін. 
Хандық дәуірдегі жүздік, рулық жүйе сол дәуірлердің өмір сүру, халықты 
сақтап қалу мақсатынан туған құбылыс болса, қазіргі облыстық жіктеліс эко-
номикалық қажеттіліктен қалыптасқан жағдай. Оны әлдебір бөлінушілік құ-
ралы на, астамшылық пен мақтаныш, өзімдікі және өзгенікі деп бөлуге айнал-
дырмау қажет, әрбірден соң тұтас қазақ мемлекетінің қай жағынан болсын 
өр  кен деуіне, ілгерілеуіне қарсы көңіл-күй. Бір аймақтағы өңірлік психология 
басқа аймақтардағы осындай психологияның тууына әкеледі. Сөйтіп, бұл тұ-
тас тай үрдіске, дағдыға айналады. Олай болса, елдік санадан ауылдық сана, 
алаштық зердеден рулық зерде артып, данышпан Абайдың: «Біріңді қазақ, бірің 
дос, Көрмесең істің бәрі бос» деген әр қазақтың басында өмір сүріп, жүрегіне 
тұрақтар ұранның әлі де орындалмай өзекті болып қала беруі ғажап емес.  

Қазіргі қазақ ономастикасындағы аса маңызды мәселенің бірі - кеңестік 
кезеңдегі тұлғалар құрметіне атау берудің  жөні қалай болмақ екендігі жөніндегі 
мәселе. Себебі, қалалық, облыстық, республикалық комиссияларға осындай 
ұсы ныс тар ай сайын, тоқсан сайын келіп жатады да, ономастикалық комиссия 
мүшелері бұл мәселеде әлі де ортақ көзқарасты қалыптастырған дей алмаймыз. 
Әсіресе, күні кеше ғана ортамызда жүрген республикалық, облыстық, аудандық 
деңгейдегі партия комитеттерінде, атқарушы биліктерде қызмет істеген азамат-
тардың атына мектеп, көше сұрау көп кездеседі. Әрине, ол кісілер өз заманында 
халыққа еңбектері сіңген азаматтар. Дегенмен, олар сол кезеңде өздеріне сеніп 
тапсырылған қызметтерін партияның, үкіметтің айтуымен атқарды емес пе, 
сондықтан да ондай кісілердің ішінде сол лауазымды қызметтерінде сол кездегі 
идеологияға қарамастан ұлтқа, елге ерекше қызмет атқарғандарды тануымыз 
қа жет. Әйтпесе, облыстарда, аудандарда партия хатшысы, атқару комитетінің 
төрағалары болғандарының баршасына мектеп, көше, нысан атауларын бере бер-
сек, онда жадымыздың терең болмағаны. Егер осындай санадан арылмасақ, бұл 
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жалпы әр өңірден шыққандардың есімдерін жарыстыратын жалпықазақстандық  
«бәйгеге» айналады. Қажетсіз әрі әділетсіз бәйгенің сөресі болғанымен мәресінің 
мандымайтыны мәлім. Сондықтан да жалпы ел үшін нәтижесі кем, берері аз осын-
дай қажетсіз «жарыстармен» шұғылданудың дұрыс еместігін ұғынар шақ туды. 

Ономастикалық атаулар беру барысында біз қазақ мемлекеттілігін қалыптас-
тырған және оны сақтауға ерекше еңбек сіңірген тұлғалар туралы ойланғанымыз 
дұрыс. Мемлекет дегеніміз – елге атау берген халықтың зор қорғаны. Қазақ 
мемлекеті болмаса, халық ретінде сақталып қалу мен өркендеудің де бола ал-
майтынын Абылай заманынан бері Кенесары да, Есет батыр да, Жанқожа ба-
тыр  да басқа қаһармандар да, Алаш қайраткерлері де тереңнен түсінді, сол үшін 
өмірлерін осы ұлы мұратқа арнады. Алланың алқауымен дәуіріміз бейбіт, тұрмы-
сымыз тыныш біздер сол күрестерді ұмытпай  мемлекетшіл тұлғаларды ең ал-
дымен ұлықтауымыз керек. Әсіресе, ірі қалаларымыздағы негізгі даңғылдар мен 
көшелер, мектептер, колледждер, университеттер осындай ерен есімдердің атын-
да болып, әр тұстан мемлекеттілігімізді айқындап тұрса, өткенге құрмет, ұрпаққа 
өнеге, келешекке аманат болары ақиқат. Қазіргі кезде  қазақ мемлекетін құрған 
және оны сақтап қалған хандардың есімдері тарих оқулықтарында, көркем туын-
дыларда, ғылыми еңбектерде болмаса, әділетсіз түрде ескерілмеуде. Сондықтан 
да Бисмарк, Наполеон, Вашингтон, Ганди, Ататүрік, Петр сияқты тұлғалардың 
есімдеріне елеңдеп, олар туралы мәліметтерді жақсырақ білеміз. Қазақ хандығын 
42 жыл бойы басқарып, жерімізді кеңейткен, елдігімізді көгерткен Хақназар хан-
ды қаншалықты ұлықтап жүрміз, ойлануға, ойлана тұрып ұялуға тура келеді.  
Біз халықтық санадан мемлекеттік санаға, елдік сезімге енді беттеп бара жатқан 
жұртпыз. Ол соған орай жұмыстарды да қажетсінеді. Еліміздегі барлық сала-
ны қамтитын осындай санашылдық дәуірде, ұранымыз елшілді болатын кезеңде 
ономастикалық бастамаларымыз да сол елшілдік арнасынан табылса, ол өткенді 
құрметтеп, бүгінді бағалап, болашаққа бағдар жасағанымызбен сабақтасары 
ақиқат. Сол себепті де, тарихты түгендеу тек ғылыми жұмыс ғана емес, халық 
көрнекі ақпараттан күнделікті қанығар ономастикалық атаулармен де тікелей 
сабақтас екендігін зерделегеніміз жөнге бастамақ.

Елордадағы ономастикалық жұмыстардағы басымдық үнемі  жалпыұлттық 
мұраттармен, құндылықтармен сабақтастырыла жүргізіледі. Бұған қаладағы  
көше атауларының қазіргі көрінісі  толық куә болады.  Мәселен, елордалық  оно-
мас тикалық комиссия өз жұмысында атаулардың тарихи, мәдени, рухани, эти-
калық, саяси, қоғамдық мазмұнының қазақстандық отаншылдықты насихаттау, 
дәріптеу мақсатындағы айрықша маңызын ескеріп бекітілген, бекітілмек атау-
ларды  жүйелеген. Ономастикалық жұмыста басшылыққа алынатын бұл жүйе  
жалпыұлттық мұраттарды, тәуелсіздік құндылықтарын байыптауға әрі бағалауға 
мүмкіндік береді. Төл құндылықтарының реті мен маңызын білген адамның да, 
қоғамның да берік боларын кәрі тарих сан мәрте дәлелдеген.

О
райлы

 ұсы
ны

с
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Алаштың ең дүбірлі ғасыры болған XX ғасырдың соңында және қазақтың 
үміт етіп отырған өркендеу дәуірі болатын XXI ғасырдың басында қалыптасып 
жатқан Астана, әлбетте, ұлтымыздың кешегісінің де, бүгінгісінің де айнасы 
бо лып, болашағының бағдары болатындығы осы он бес жыл ішінде айтылып 
келеді және халық санасынан берік орын алу үшін әлі де сан қайталанады. Бұл 
қаланың нағыз қазақ астанасы болуының бір арнасы – осындағы атаулардың 
жалпы елдік, ұлттық сипатта болуымен тікелей байланысты. 

Бұдан аңғаратынымыз,  белгілі бір жүйе жасалынған және ол қажетіне қарай 
үнемі жетілдіріліп, толықтырылып тұрады. Қазіргі Астанадағы көше, даңғыл 
атауларының ең көбі жер-су  атауларымен байланысты. Бұл дұрыс та. Себебі, 
топонимикалық атаулар барлығынан да көп болмағы керек. Бұдан соң елор-
да да ұлттық дәстүрлі атауларға айрықша мән беріледі. Дәстүр дегеніміз – қай 
халықтың болсын ғасырлар бойы жинақтаған өзі үшін әрі ыңғайлы, әрі оның 
дүниеге деген қатынасын, көзқарасын білдіретін құбылыс десек, біз дәстүрімізге 
тарихымызға, жалпы өз болмысымызға қалай құрметпен қарасақ, солай  ұлықта-
ғанымыз жөн. Осылардан кейін, әрине, елорда көшелеріне есімдері лайық тұл-
ға лар тұрады. Бұл арада қалалық ономастикалық комиссия ұсыныстардың 
барлығына сарабдалдықпен қарайды десем, бұл мақтаныш емес, жұмыстың шы-
найы болмысын жеткізгеніміз. Астана болғасын әр өңірден ұсыныстар көптеп 
түсіп жатады. Ономастикалық комиссияның ең басты өлшемі тұлғаларға келген-
де, олардың жалпы мемлекеттік, ұлттық деңгейдегі еңбегі. Бұл қайраткерлерге 
де, батырларға да, өнер иелеріне де қойылатын безбен.

Ономастикалық жұмыс – құндылықтарымызды тануға һәм танытуға бағыт-
талған, ұлттық, мемлекеттік мұраттарды ұлықтауға, өнеге етуге, насихат тауға 
ар на латын әрі іргелі, әрі өміршең жұмыс. Ендеше, ондай маңызды шаруада жа-
уап тылық пен тиянақтылық таныту баршамыздың міндетіміз.
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Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы
Республикалық ономастика комиссияның құрамы туралы

№ Аты-жөні Лауазымы
1. Мұхамедиұлы 

Арыстанбек 
Қазақстан Республикасының Мәдениет және 
спорт министрі, комиссия төрағасы

2. Әзілханов 
Марат 
Алмасұлы

Қазақстан Республикасының Мәдениет және 
спорт вице-министрі, комиссия төрағасының 
орынбасары

3. Асылов 
Қуаныш 
Жұмабекұлы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-
саяси жұмыс комитетінің төрағасы

4. Мелдешов
Ғалымжан 
Сәрсенбайұлы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-
саяси жұмыс комитеті төрағасының орынбасары, 
хатшы

5. Ерғалиев
 Жабал
 Ерғалиұлы

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
депутаты

6. Смағұлов 
Асылбек 
Айжарықұлы

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
депутаты

7. Әбжанов 
Ханкелді 
Махмұтұлы

Ш. Уәлиханов атындағы                                                                     
Тарих және этнология                                                                     
институтының директоры, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор

8. Уәли 
Нұргелді

А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі 
институтының бас ғылыми қызметкері, филоло-
гия ғылымдарының докторы, профессор

9. Жартыбаев 
Асылбек 
Ешенқұлұлы

«КГТИ-Лингва» Орталық Қазақстан 
университетінің профессоры, филология 
ғылымдарының докторы

10. Иманбердиева
 Сәуле

Халықаралық бизнес
академиясыныңпрофессоры, филология 
ғылымдарының докторы

Ресм
иет
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11. Қыдырәлі 
Дархан 
Қуандықұлы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі Түркі Академиясының президенті

12. Әбдірахманов 
Сламқұл 
Әбдірахманұлы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі География институтының аға 
ғылыми қызметкері

13. Өскенбаев 
Қайырбек 
Айтбайұлы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
вице-министрі 

14. Қышқашбаев 
Тілеуғали 
Әшірбекұлы

Астана қаласы Тілдерді дамыту басқармасының 
бастығы

15. Серікбайұлы 
Молдияр

Геолог, түркітанушы, картограф (келісім бойын-
ша)

16. Жүсіп 
Нұртөре

«Айқын» республикалық газетінің бас редакторы 
(келісім бойынша)

17. Негимов 
Серік

Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің профессоры, филология 
ғылымдарының докторы(келісім бойынша)

18. Әбдуәлиұлы 
Бекжан 

Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің профессоры, филология 
ғылымдарының докторы (келісім бойынша)
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