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Сəуле ИМАНБЕРДИЕВА,
Халықаралық бизнес академиясы,

ф.ғ.д., профессор

ТОПОНИМДЕР ҰРПАҚҚА АМАНАТ

Халыќтыѕ тарихы, жерді игеруі мен єасырлар бойы кґрші тўрып 
келе жатќан басќа халыќтармен ґзара ќатынасы тіл иелерініѕ аялыќ 
білімі мен мəдениетінде кґрініс тапќан ажырамас бґлігі ретінде-
гі ономастика лингвистикалыќ єылымыныѕ бір тармаєы екені бар-
лыєымызєа аян. Кез келген онимдік жїйе ќоєамныѕ тарихи дамуы-
ныѕ наќты кезеѕін кґрсететін атаулардан тўрады. Жалќы есімдер 
– этностыѕ ќоєамдыќ тарихы кґрініс тапќан, таѕбалау жїйесініѕ 
ерекшеліктері мен тіл заѕдылыќтарыныѕ дамуы бейнеленген ґзіндік 
ескерткіштер. 

Атаудыѕ барлыќ жїйесі – бўл ќатып ќалєан əлем бейнесі емес, ґз 
бастауы бар, ўзаќ єасырлар бойы адам ґмір сїріп жатќанєа дейін жалєа-
сын табатын, тоќтаусыз їдеріс. Атаудыѕ ќалыптасуы – адамзат тарихын-
даєы маѕызды ќадам, себебі атаулар ґмір бойы əр адамныѕ ќоєаммен 
тыєыз байланысты жеке тўлєа болу ќўќыєын бекітті. Атау наєыз ґрке-
ниеттіѕ алєашќы нышаны деп айтуєа болады, атау тарихы, атау беру 
дəстїрі аталушыныѕ тарихынан айна іспетті кґрініс береді. 

Географиялыќ атаулардыѕ халыќтардыѕ тўрєылыќты мекенінен жəне 
этникалыќ топтардыѕ ґзара ќатынасынан кґрініс беретіні əркімге де бел-
гілі. Географиялыќ атаулар, əсіресе еѕ кґнелері ґзіндік бір тарихи ескерт-
кіш болып табылады. Олардыѕ кґбі кґне ќўжаттардан кґненіѕ əлеумет-
тік ќатынасынан жəне ежелгі адамдардыѕ тўрмыстыќ ерекшеліктерінен 
кґрініс беретін алєашќы тўрпатында, тіптен олар ґз тўрпатын ґзгертіп, 
ќазіргі тілдіѕ ќолданысындаєы сґздеріне ўќсас болып жатса да, аныќта-
луы мїмкін [1].

Топонимдер əр тілдіѕ лексикалыќ ќабатыныѕ салмаќты бґлігін ќўрай-
тыны белгілі, бўл алдымен, кеѕістікте баєыт алу маќсатында ќалыптасќан 
адам санасындаєы географиялыќ болмыс кґрінісініѕ алєашќы тўрпаты. 
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Топонимдердіѕ таєы бір маѕызды ерекшелігі – бўл кґптеген мəдениетте
географиялыќ нысан, бўл тіл, мəдениет, тарихи география, дəстїр, этнос-
тыѕ ґзін-ґзі тану ескерткіші, тарихи ќатынастыѕ ќўрылымдыќ элемент-
терініѕ бірі [2].

Атаулардыѕ шыєу тегі, ерекшелігі, олардыѕ ќазіргі тіл иелеріне 
тїсініксіздігі топонимиялыќ тїсіндірмелерді ќажет етеді. Топонимдердіѕ 
ќалыптасу ќабаттары əртїрлі болєандыќтан, олардыѕ маєынасын аныќ-
тауда ќиындыќтар туєызады. 

Ќоєам тўрмысыныѕ ґзгеруі, тўрєылыќты халыќтыѕ ґзгеруі, тілдіѕ да-
муы жəне басќа да себептер атаулардыѕ ќолданысына ќарай белгілі бір 
дəрежеде ґзгеруіне əкеледі. Мəселен, Қызылжар – Петропавл; Семипа-
латинск – Семей; Устькаменогорск – Өскемен; т.б. 

Бўл ґзгерістердіѕ нəтижесінде атаулардыѕ маєынасы кїѕгірттенуі 
толыєымен алєашќы маєынасын жоєалтуы немесе еѕ сораќылыєы – то-
лыєымен жойылып кетуі мїмкін. Атаулардыѕ бастапќы формасын ќал-
пына келтіру арќылы аталєан олќылыќтарды тїзетуге болады. Əрине, 
бўл əртїрлі тарихи деректемелерге сїйенуімізді ќажет етеді. Олар-
дыѕ ішінде еѕ ќўндылары: жазба ескерткіштері, картографиялыќ жəне 
мəтіндік материалдар, əртїрлі жылдарда жасалєан топографиялыќ кар-
талар т.б. 

Ќазаќстан жеріндегі жалпытїркілік єаламныѕ топонимикалыќ моделі –
тілдік жəне картографикалыќ баєытта зерделеніп, аныќталуы аса ќажет 
дїние. Кґне тїркі кезеѕінен бастап, орта єасыр, ќазіргі Ќазаќстан жерінде 
ќалыптасќан топонимдер зерделеніп, салыстырмалы екітілді (ќазаќ жəне 
аєылшын) картаєа тїсіріліп, сґздіктер дайындалып, жер бедері, идеоло-
гия ґзгеруіне ќарай тарих ќойнауынан шындыќты шыєару арќылы ќазіргі 
Ќазаќстан жер бедері ерекшелігін аныќтау маѕызды болып отыр. Топо-
нимдердіѕ єасырлар бойы ќалыптасып, ґзгеріп, толыєып отыруындаєы 
халыќтыѕ танымдыќ кґзќарасы зерделеніп, ќазіргі ќазаќ халќыныѕ топо-
нимикалыќ єалам бейнесініѕ тілдік ерекшеліктерін ќарастыратын уаќыт 
əлдеќашан туєан. Кґп жаєдайларда географиялыќ атаулардыѕ мəселе-
лерi iшкi мемлекеттiк ўлттыќ мїдденiѕ шегiнен шыєады да халыќаралыќ 
мəнге ие болады. Адрестiк жəне єылыми-аќпараттыќ атќарымдарєа ќоса
географиялыќ атаулар – егемендiктi бекiтудiѕ, мемлекеттiѕ ўлттыќ ба-
сымдыєыныѕ ќўралдарыныѕ бiрi, мемлекеттiѕ жаѕєыруыныѕ айнасы бо-
лып табылады. 
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Ќазіргі кезде БЎЎ геогафиялыќ атауларды реттейтін сарапшылар 
тобыныѕ талабы бойынша топонимдерді латын ќарпін ќолданбайтын 
елдер їшін біртектес əліпбиді ќолдануды ўсынєанын жəне біз биыл тек 
байќаушы ретінде ќатысып, мемлекетіміз тарапынан берілген ґтініш-
ке сəйкес болашаќта толыќ мїшесі ретінде екі тілде топонимдерді рет-
теуге міндетті ел ретінде Ќазаќстан жеріндегі топонимдердіѕ тїркілік 
ќабаты ќазіргі топонимдермен алєаш рет салыстырыла зерттеліп, олар-
дыѕ ауысуы, ґзгеруі жəне толыєуы екітілдік (ќазаќ-аєылшын) карталар-
да алєаш рет берілуі, сол арќылы ќазаќ топонимикасыныѕ əлемдік ґр-
кениеттермен теѕдесе алатындыєын, екіншіден, ќазаќ топонимдерініѕ 
єалам бейнесі жалпытїркілік аяда ќарастырылуын зерттеу бізге кґп-
теген мїмкіндіктер ашады. Сонымен бірге ќазаќ жерінде ќалыптасќан 
кґнетїркілік ќабат, одан бергі орта єасыр топонимдері жəне ќазіргі то-
понимдерді ґзара байланыста ќарастыру негізінде тїркі тілдерініѕ та-
рихын, танымын, сол арќылы əрќайсысыныѕ ўлттыќ топонимикалыќ 
єалам бейнесін айќындауєа мїмкіндік беретін дереккґзі ретінде та-
нылып, тїркі халыќтарыныѕ əр атауда тарих, жер бедері, табиєи ерек-
шеліктерді ескеріп отырєанын байќататын ортаќтастыќты айќындауєа 
мїмкіндік беретін материал ретінде ќарастыруєа жол ашады. Халыќтыѕ 
рухани байлыєы мен даналыєыныѕ орасан ќоймасы бола келiп, топо-
нимдер мəдениет пен халыќтыѕ ауызша шыєармашылыєыныѕ ескерт-
кiштерi ретiнде əрi ќарай жинауды, саќтауды жəне ўќыпсыз пайдалану-
дан ќорєауды ќажет етедi.

Осы маќсатта біз бірнеше шараларды іске асыруымыз керек:
 топонимдерді жинастырып, зерттеп, зерделеп, динамикасын аныќ-

тауымыз керек;
 БЎЎ географиялыќ атауларды реттейтін сарапшылар тобыныѕ та-

лабына сай болу їшін ќазаќ жəне аєылшын тілдерінде дўрыс тізбесін жа-
сап, картаєа тїсіру ќажет;
 кґне тїркілік кезеѕнен бастап осы уаќытќа дейінгі атаулардыѕ ґз-

геру, ауысу динамикасын аныќтап, кестеге тїсіру ќажет;
 атаулардаєы географиялыќ терминдердіѕ сґздігін тїзіп, мəн-маєы-

насын айќындап беру керек.
Кґне тїркілік кезеѕнен бастап осы уаќытќа дейінгі атаулардыѕ ґзгеру, 

ауысу динамикасын аныќтап, кестеге тїсіру дегенде біз мынадай кесте 
тїрінде ўсынєанды жґн кґрдік.
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Ќазаќ жеріндегі топонимдердіѕ ґзгеру динамикасы

№ Кґне тїркі 
тіліндегі атауы

X-XVI 
єасырлардаєы 

атауы

Ќазаќ тіліндегі атауы
Кеѕес ґкіметіне 

дейінгі
Кеѕес ґкіметі 
кезіндегі

Ќазіргі

1 Алмату Алмалыќ Алма-Ата Алматы
2 Шавєар/Иасы Иасы Тїркістан Тїркістан Тїркістан
3 Арєу Талас, 

Алтын Арєу, 
Талас ўлыс

Тараз Əулиеата Мирзоян / 
Жамбыл

Тараз

4 Хонхоты 
/ Заасинг

Зайсан Зайсан Зайсан

5 Доржи 
монастрі/ 

Тасты мешіт

Семипалатинск Семипалатинск Семей

Ќазаќ жерінде кґне тїркі кезеѕінен бастап осы уаќытќа дейінгі топо-
нимдерді ќарастыратын болсаќ, олардыѕ дені жер бедері, флорасы мен 
фаунасынан кґптеген аќпарат береді, сондыќтан да олар саќталып кел-
ген, алайда Кеѕес ґкіметі орнаєаннан кейінгі кезеѕде олар бўрмаланып, 
кеѕестік идеологияєа сай келетін атаулар пайда болып, керісінше, жер бе-
дері, флорасы мен фаунасынан аќпарат беретін атаулар азая бастады. Бўл 
саяси идеологияныѕ бір кґрінісі, себебі тарих ќойнауынан келе жатќан 
мəдениет, таным-тəрбие, тарихтыѕ ґзін жоюдыѕ бір кґзі ретінде ќолда-
нылєаны аныќ. Сґзіміз дəлеледі болу їшін мысалдармен дəйектеп бере-
йік: Мəселен, профессор Т.Жанўзаќтыѕ пікірі бойынша: «VIII є. Тараз Арғу
Талас, Алтын Арғу, Талас ұлыс атауларымен мəлім. Тараз топониміндегі 
бірінші компоненттіѕ иран, тїркі тілдеріндегі дар/тар «сай, шатќал» сґз-
деріне тїбірлес əрі мəндес болуы мїмкін. Екінші компонентіндегі аз/ас 
сґзі «су, ґзен», яєни Тараз «тау ґзені» деген мəнде ќойылєан атау» [2].

Є.Ќонќашпаевтыѕ зерттеуі бойынша, ќазаќ жерінде сонау тарих ќойна-
уынан сыр шертетін тїркі-моѕєол ќатынасынан аќпарат беретін атаулар 
кґптеп кездеседі. Мысалы, Зайсан моѕєолдыѕ заасинг (жаќсы) деген сґзі-
нен шыќќан. Жўт жылы ќалмаќтар ќырылып жатќанда, осы кґлдіѕ балыєын 
жеп аман ќалыпты, содан «жаќсы кґл» атап кеткен. Зайсан кґлініѕ бўрынєы 
атауы Хонхоты да (Ќоѕыраулы) моѕєол сґзі. Сонымен бірге Нўра атауы да 
моѕєол тілінен енген. Маєынасы: жон, арќа, дґѕ, жота. Нўра елді мекені 
биік жота, ќолаттыѕ астындаєы еѕістеу жерге орналасќан. Ќазіргі Алматы 
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облысында Шўѕжа деген топоним ойрат тілінде ќамал дегенді білдіреді. 
Ал Тасты мешіт аталєан Доржи монастрі орнына ќала тўрєызылады. Ол 
ќаланы сол тасты мешіттен ќалєан жеті єимарат (палата) негізінде 1718 ж. 
Семипалатинск ќаласы тўрєызылды, ќазір ол Семей деп аталады [3]. 

Кеѕес ґкіметі орнаєаннан кейінгі ќалыптасќан, бўрмаланєан атаулар-
дыѕ уаќыт ґте келе ґміршеѕдігін жоєалтуы заѕды нəрсе, себебі бўл топо-
нимдер ќажетті аќпаратты бермейді, яєни ґз ќызметін толыќќанды атќа-
ра алмауында. Ал тїркі, моѕєол тілдерінен ќалыптасќан топонимдер жер 
бедері, тарихтан басќа да ќажетті аќпаратты бере алатындыєымен бірне-
ше єасырлар бойы жоєалмай келеді. Сондыќтан атауды ќалыптастыруда 
бірнеше ќаєидатты ўстану керек:

• Ќандай да болмасын идеология атауларда кґрініс таппаєаны жґн. 
Мысалы: Партсъезд атындаєы, Коммунизм т.б.

• Жер бедері, флорасы мен фаунасынан мəлімет немесе шаруашылыќќа 
ќажетті аќпарат толыќ берілгені жґн. Мысалы: Ойыл – ой «ойпаѕ, ойпат», 
ыл «ылєал, су», яєни «ой, ойпаѕ жердегі ґзен», Отар, Миялы, Тарбаєатай т.б.

• Атауларда тўрєылыќты халыќтыѕ ўлттыќ мəдениеті, таным-тəр-
биесінен мəлімет кґрініс тапќаны жґн. Мысалы: Орда, Бозашы т.б.

• Тўрєылыќты халыќтыѕ тарихы, əлемніѕ тілдік бейнесі туралы беріл-
гені жґн. Мысалы: Келіншектау, Жаманќара «кішігірім тґбешікті» т.б.

• Тїркі немесе моѕєол негізді болуы шарт.
Ќазіргі кезде атауларды ќалпына келтіру жўмыстары жїргізілуде. 

Алайда осы уаќытќа дейін Ленин, Луговой т.б. атаулары кездеседі.
Єасырлар бойы саќталып келген атауларды ќай саланыѕ маманы бол-

масын ўрпаќќа аманат ретінде жеткізуге міндетті.
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