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КІРІСПЕ
Қоршаған ортаны қорғау, биосфера ресурстарын тиімді
пайдалану Егеменді Қазақстан Республикасының мемлекеттік
маңызды міндеттердің бірі. Ғылыми-техникалық прогресс, қоғамдағы
әлеуметтік және экономикалық ӛзгерістер табиғат тепе-теңдігінің
бұзылуына, қауіпті жағдайлардың пайда болуына әкеліп соқтыруда.
Республикамызда табиғатты қорғау бойынша қабылданған
қажетті шаралар жүйесінде қоғам мен табиғат арасындағы ӛзара
қарым-қатынасты ұйымдастыруда игерілетін іскерлікпен дағды,
табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың ғылыми негіздері
түсініктерін адамдарда қалыптастыруға бағытталған тәрбиелік
педагогикалық жүйе ретінде қоршаған орта саласында білім беруге
маңызды рӛл берілген. Экологиялық білім беруде барлық
жаратылыстану және қоғамдық ғылымдар білімдері байланыстырыла
меңгерілуде. Білім тіршілік ету стратегиясына ғана емес, сонымен
бірге арнайы ортада адам тіршіліктің сапасының жақсаруына да
үлесін қосады. Қоршаған ортаның сақталуына, оның табиғи және
қоғамдық
компоненттерінің
жақсаруына,
адамдардың
шығармашылық, еркін және құнды тірі ағза ретінде тіршілік
жағдайын жасауына мүмкіндік тудырады білім.
Қазақстанда қалыптасқан қазіргі кездегі жер-су атауларында
экологиялық білім мен тәрбие берудің теориялық-практикалық
негіздері қамтылған. Мәселен, Қазақстанның алуан түрлі табиғаты:
солтүстіктегі орманды далаларынан бастап оңтүстіктегі шӛл
далаларына дейін, оңтүстік- шығыстағы тік ауқымды биік таулары –
барлығы халық шаруашылығына қызмет етті. Мал шаруашылығы
үшін маңызды болып келетін табиғи жағдайлар, яғни географиялық
ортаның бейнеленуі топонимикалық деңгейін танытатын халық
географиялық терминологиясында ғана емес, географиялық
атаулардың деңгейінде де жүргізіліп отырған.
Халық ерте кезден-ақ, табиғат адамның ақыл-ойы мен сезімін
тәрбиелеудің сарқылмас қайнар кӛзі екендігін кӛре біліп, «ұл-қызына
қоятын жақсы аттарды, орналасқан жерінің айналасындағы қоршаған
ортаға және жердің ерекшелік, қасиетін кӛрсететін атаумен атаған».
Себебі жер атаулары – тұтас халықтың ғұмыр-тіршілігінің, ұғымтүсінігінің, талғамының, табиғат ландшафтысының айнасы.
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Топонимика – ономастиканың географиялық атауларды
зерттейтін бӛлім. Грек тілінде «topos – орын, мекен жай», «oнoma –
есім, ат, атау» деген сӛздерінен пайда болған. Топонимдерді
зерттеудің ғылыми мәні зор. Жер-су аттары дегеніміз жергілікті
жердің, ӛлкенің географиялық, тарихи және халық тілінің кӛрінісі.
Жер – ғылымның да, география, қазақ тілі, кӛркем әдебиеттің де ӛзегі.
Автордың палеоландшафттарды қалпына келтіру, геожүйелерді
қорғау ісінде топонимикалық деректерді пайдалану бағытында
жүргізілген зерттеулері жаңа пән – «Топонимикаға» теориялық негіз
болады. Бұл пәннің комплексті сипаты оқу құралында тіл білімі,
тарих, география, экология, биология, геология, этнография
ғылымдарының деректері мен теориялық мәселелерінің ұштасуынан
айқын кӛрінеді.
Ертерек кезде Қазақстан жерінде болған ғалымдар, саяхатшылар
ӛз еңбектерінде қазақ халқының табиғатты бақылай білу қабілетін,
оған деген қамқорлық қасиеттерін ерекше атап ӛткен. Қазақстанның
байтақ даласындағы жер атаулары табиғи орта туралы шежіре десе де
болады. Жер атаулары тек ландшафттық мағлұмат беріп қоймайды,
сонымен бірге халық даналығының айғағы ретінде қанатты ойларға
ӛріс ашқанын, нақтылы әрекетке де бастай алатынын аңғаруға
болатынын және географиялық атаулардан геологиялық тұжырымдар
түйе білген белгілі ғалым Қ.Сәтбаевтың пайымдаулары мұның белді
айғағы екендігін әңгімелеп түсіндіреді.
Бүгінгі кемел уақытымызда ту етіп кӛтеріп отырған табиғатты
қорғау мәселесінің аясына сол табиғаттың ғасырлар бойы еншілеп
келген сырлы атауларын сақтау да енеді. Мұның тарихи, саяси,
тәрбиелік мәні айырықша. Болашақ ұрпақты туған жер табиғаты
ӛзінің алуан реңді сұлулығымен ғана қуантып қоймауы керек, ӛмірдің
ӛзіндей кӛне атаулар шежіресімен де баурауымыз керек.
Қазақстан
Республикасы
Президент
Н.Ә.Назарбаевтың
Жарлығымен бекітілген «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» ана тіліміздің
терминология саласын қазіргі талаптарға сай кемелдендіру қазақ тілін
іс жүзінде мемлекеттік тіл дәрежесіне кӛтеру жолындағы келелі
міндет болып отырғаны айтылған.
Жалпы міндет ортақ болғандықтан әрбір азамат ана тілін ӛзі
қадірлеп, жүрген ортасында оған деген ынтаны арттырып, оның
аясының кеңеюіне атсалысып жүрген белгілі ғалымдар мен
қызметкерлердің бүгінгі уақыт талабына сай келетінін ғылыми және
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зерттеу еңбектері қазақ тілін және геожүйе топонимдерін дамытуға
қатысы бар.
І-бӛлім. ГЕОЖҤЙЕ ТОПОНИМИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ
ЖАҒДАЙЛАРЫ МЕН ҚҦРЫЛЫМЫ
Геожүйе – материалдық жүйе ретінде бірін-бірі толықтырып
немесе кеңістік пен уақытқа байланысты тығыз қарым-қатынаста
даму үстіндегі табиғат компоненттерінің біртұтас жиынтығы.
Геожүйе (грек сӛзі geо - жер және система) - экожүйелердің
геоморфологиялық (ландшафтылық) және геохимиялық негізі [1].
Геожүйе мен экожүйе бір-біріне пара-пар ұғымдар. Бірақ геожүйелер
экожүйелерге қарағанда ӛндірістік аймақтар кешенін және ӛндіріс
орындарының таралу аймағын қамтиды. Геожүйелердің даму
құрылымында негізінен 3 деңгейді ажыратады: планетарлық,
регионалдық және локальдық (жергілікті жерлік) [2].
Жер бетінде планетарлық деңгей бір ғана данамен —
географиялық қабықшамен берілген. Тура мағынасында «жердің
сыртқы қабықшасы» деген ұғымды білдіреді, термин ретінде
«эпигеосфера».
Регионалдық деңгейдегі геожүйелер эпигеосфераның ең ірі және
құрылымы жағынан күрделі бӛліктерін – ландшафттық зоналарды,
секторларды, аймақтарды және т.б. қамтиды.
Жергілікті жер (локальдық) деңгейі жүйелеріне елді мекендер
жатқызылады.
Регионалдық
және
локальдық
деңгейдегі
геожүйелер
ландшафттық ізденістердің негізгі нысаны болып табылады. Геожүйе
кеңістік дифференциясы негізінен 2 бағытта қаралады: тік және
кӛлбеу. Әрбір жекелеген кіріс әсерлері вертикальдық әсер тізбектері
бойынша басқа компоненттерге, ал горизонтальдық байланыс арқылы
кӛршілес геожүйелерге таралады. Осының нәтижесінде тікелей әсерге
ұшыраған геожүйелердің құрылымы мен дамуы ғана ӛзгеріп
қоймайды, одан біршама қашық орналасқан геожүйелерде ӛзгеріске
түседі.
Қазіргі заманда Қазақстанның алдында тұрған экологиялық,
экономикалық мәселелерді шешуде қоғам мен табиғаттың ӛзара
қарым-қатынасын әр қырынан, жан-жақты зерттеудің маңызы артып
отыр. Бұл тұрғыда география ғылымы алдында геожүйені қорғау мен
оның қорларын тиімді пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау
міндеттері тұр.
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Ландшафт ӛзгерістеріне себепші болатын факторлардың
кеңістіктік-уақыттық
шамаларының
әркелкілігі,
жеке
компоненттерінің
«тұрақтылық
дәрежесі»
әр
түрлілігі
ландшафттарды қалпына келтіру ісінде ғылыми географиялық әдістәсілдерді пайдалануды қажет етеді. Географиялық болжам
ережелеріне сәйкес, ландшафттардың даму, игерілу және ӛзгеру
тарихын зерттеуде географияның басқа салаларымен қатар
топонимиканың
да
маңызы
зор.
Ландшафт
ӛзгерістерін
«куәландыратын» деректер қатарына топономикалық мәліметтерді
жатқызуға болады.
Қоғам мен геожүйе арасындағы күрделі қарым-қатынастарды
зерттеудің географиялық-топонимикалық аспектілері, әсіресе,
географиялық ландшафттар топонимиясына қатысты ізденістерде
айқын ажыратылады.
1.1 Топонимдердің пайда болуы мен қалыптасуының
заңдылықтары
Қазақстан аумағы географиялық атауларға бай, орта есеппен
1 км жер бір атауға ие десек, онда елімізде 2,5-3 миллион атау бар
деп болжауға болады. Осыншама мол атаудың пайда болуына еліміз
аумағын бұрын-соңды мекендеген кӛшпелі, жартылай кӛшпелі және
отырықшы ӛркениеттердің тұрмыс-тіршілігі, экологиялық мәдениеті
зор ықпал болды. Француз ағартушысы Шарль Луи Монтескье (16891755 ж.ж.) атап кӛрсеткендей «Халықтың адамгершілік бейнесі
халықтың орналасқан жерінің ауа райымен, климатымен және жер
кӛлемімен байланысты болады». Мұның топонимикаға да тікелей
қатысы бар деп есептейміз [3]. Халықтың дүниетанымы – оның
айнала қоршаған табиғи ортасы, ата кәсібі мен ӛмір салты тыныстіршілігінің аясында қалыптасып дамиды. Вербальды (жазу-сызу
жоқ) дәуірлерде кӛшпелі ӛмір салтының аясында қалыптасқан жер-су
атаулары тарихи талай жолдан, небір заман елегінен ӛтіп, бүгінгі
ұрпаққа атақты билер мен жыраулардан қалған халық зердесінде
теңдесі жоқ асылындай сақталған сӛз маржандары арқылы жетіп
отыр.
Байтақ даланы жыл маусымдарының жағдайына орай күн кӛріс
кӛзі ете білген кӛшпенділер әлемі үшін географиялық атаулардың
мәні айырықша болған. Қазақ халқының табиғатты пайдалану
ерекшеліктері топонимика жүйесінің мағыналық жүктемесін
2
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байытты. Шығыс зерттеушісі ғалым, академик В.В.Бартольдтың
айтқанындай «... түрік халықтарының арасында топоним атауы ӛзінің
қарапайымдылығымен және тарихи деректерімен таң қалдырды».
Адамзат баласының күн кӛрісі жағдайы жерге қаншалықты
тәуелді болса, сол жердің бітім-қасиетін соншалықты терең білген [4].
Кӛкті – тәңір деп тұтса, жерді Ана деп таныған. Ӛйткені олардың
бүкіл тіршілік-тынысы, қуанышы, қызығы, күн кӛрісі жағдайы тек
қана туған жерімен тамырлас.
Халық қамқоршысы, би, философ Асан қайғының халқына
«жерұйық» іздеген сӛздерінде қаншама терең мән, қандай мағыналық
географиялық зерде, неткен ақын жанды нәзік талғам тұнып тұр
десеңізші! Ғалым А.Сейдімбеков тарих, география, археология,
этнография деректеріне сүйене отырып, жер атауларын халықтың
шығармашылығы демеске хақымыз жоқ деп түсіндіреді. Жер
атауларында халықтың тек қана қоршаған ортаға деген қарымқатынасы, сол орта туралы ұғым-түсінігі ғана емес, сонымен бірге
жеке адамдардан бастап тұтас ру, тайпа, ел ӛміріне қатысты алуан
түрлі шежіре-сырдың жаңғырығын сезінуге болады. Туған жер
тӛсіндегі алыс замандардан бері қарай тартылған ұрпақтар
сабақтастығы, олардың дүние танымына қандай талғаммен қарай
білгені, табиғат сұлулығының алуан қырын қалай танып
сүйсінгендігі, географиялық атауларда тайға таңба басқандай сайрап
жатыр.
Осы күнге дейін зерттеушілер тіл қазынасына бай халыққа
назарын аударып, ғылыми қазақ тілінің жасалуына негіз болуының
ӛзін тарихи феномен деуге болады. Бұл жӛнінде 1910 жылы шағатай
тілінде жарық кӛрген «Тауарих-Хамса» атты кітаптың авторы
Қ.Халид былай жазған: «Менің ӛте таң-тамаша болатыным қазақ
оқымаған халық деген лақап айтылады. Ал, жағырафия, астрономия
сияқты арнаулы пән оқымай білуге, қиын соғатын жер белгілерін
айырып, соған дәлме-дәл ат қойып сӛйлейді». Мысалы, Құйрық
сауыры әуесін, Арқа жанды, сурун жайлау, сары бел деп айтылады.
«Сурун» парсыша «сары». Арқа шебі сары түсті болған соң айтқаны.
«Жон» деп үлкен «белге» айтылады, кішілеу болса «белең» дейді.
Атығай сор кезең – деп жондары тӛмен, аласа болса «кезең» деп
түсіндіреді.
Қазақстандағы жергілікті жер-су атауларының қойылуы, пайда
болуының ерекшеліктері табиғат жағдайы, халық тарихы және тіл
білімінің тарихымен тығыз байланысты деп қараған жӛн. ХІV-ХVІ
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ғасырларда отырықшылықтың кеңірек етек алуына байланысты
Қазақстанда, әсіресе, Жайық ӛзені алабында ірі қалалар мен
қыстақтар, елді мекендер кӛптеп салына бастағанын тарихтан белгілі.
Осы тарихи кезеңдердің барлығы, тіпті кеңестік дәуірлерде қазақ
халқының саяси-әлеуметтік ӛмірінің негізгі белестері халықтық
топономияда ӛз іздерін қалдырып отырды. Оңтүстік аймақтың жер-су
атауларын зерттеген Б.Тілеубердиев топонимдердің сипатын
қалыптастыратын мынадай факторларды атап кӛрсетеді:
• географиялық фактор;
• этнографиялық фактор;
• тарихи-әлеуметтік фактор.
Демек, халқымыз ерте кезде жер-су нысандарына ат қоюда осы үш
белгінің бірін негізге алып отырған. Яғни, жер-су атауларының:
• бір тобының қалыптасуына нысандардың географиялық
белгілері (жер бедері, жан-жануарлар, ӛсімдіктер әлемі) әсер етсе;
• екінші бір тобының қалыптасуына халқымыздың тұрмыстіршілігінің ерешелігі негіз болған;
• үшінші бір тобы ел ӛміріндегі тарихи, саяси-әлеуметтік
оқиғалар салдарымен қалыптасқан.
Қазақ тіліндегі барлық топонимдер осы үшеуіне байланысты
болып келеді. Сондықтан топонимдердің қалыптасуынан бүгінгі
кезеңге дейінгі аралықты ғылыми тұрғыдан сипаттау, топонимдердің
морфологиялық құрамын тілдік заңдылықтар тұрғысымен, жер-су
атаулары және халықтық географиялық терминдер тұрғысынан
талдап, олардың қалыптасу себептерін сабақтастыра қарастыру
арқылы ғана жер-су атауларының табиғатын тануға, қоғамдық
маңызын сезінуге болады. Жалпы алғанда, топонимдердің
қалыптасуы жергілікті табиғат жағдайлары мен шаруашылық
қажеттерге орай бейнелеумен байланысты болғандығын атап ӛтеміз.
Қазақстан Республикасының топонимдері екі үлкен топқа
бӛлінеді. Олардың бір бӛлігі – ірі географиялы нысандардың аталуы
болса, екіншісі – кіші нысандар атаулары болып саналады,
ономастикалық
ғылыми
терминмен
макротопоним
және
микротопоним деп атайды.
«Макротопоним» (грек тілінде макро – «үлкен», «ірі») – халыққа
кеңінен танылып, ресми тұрғыдан белгілі болған ірі физикалық
географиялық нысандардың аттары. Макротопонимдер сол аймақтағы
табиғаттың
кӛріністеріне
және
байлықтарына,
оның
ландшафттарына, жер бедеріне, шаруашылығына байланысты
9

болады. Ландшафтқа байланысты топонимдер жӛнінде профессор
А.М.Селищев былай дейді: «... жер беті бітімінің ерекшелігі әр текті
табиғи аумақтық кешендерге жіктеп кӛрсететін топонимдер» –
Ақтӛбе атауы (ақотты тӛбе) Қазақстанның барлық жерінде кездеседі,
Қарағанды атауы (қараған ӛсімдігінің аты), Егінжал атауы (егінде
шоқы), Жартас атауы (жарлы тас), Апан атауы (үңгір), Бидайық атауы
(жайылым шӛбі бидайық) және т.б. жердің ерекшеленген табиғи
бірліктерін жергілікті жер аттары анықтайды» дейді.
Ал микротопонимдер (грек тілінде – «кіші») – белгілі аумаққа
тән ұсақ физикалық географиялық нысандардың, яғни ӛзен мен
кӛлдердің, кӛлшік, бұлақ пен бастаулардың, құдық пен жылғалардың,
жыра мен сай-салалардың, жота мен тӛбе, тӛбешік, қыр-қыраттардың,
шабынды мен пішендіктердің, қыстау мен жайылымдардың аттары.
Бұл макротопонимдер және микротопонимдер деген терминдерді тіл
білімінде алғаш рет А.В.Суперанская және Э.М.Мурзаев қолданды.
Қазақстан топонимдерінің ішінде сан жағынан молы да, кӛбі –
микротопонимдер. Олардың мейлінше мол болуының заңды себебі де
бар. Қазақстан аумағының табиғат жағдайлары ӛте алуан
түрлілігімен ерекше. Әрқайсысының ӛзіне тән табиғи жағдайлармен
ӛзгеше, келетін кӛптеген табиғи ландшафттар болып топтасады. Ал
табиғат зоналарының әрқайсының ұзақ созылған табиғи эволюция
жүйесінде қалыптасқан және белгілі бір климат жер бетінің су және
жылу режімі қасиеттерімен, топырақ-ӛсімдік жамылғысымен,
жануарлар әлеміне тән ерекшеліктермен сипатталады. Қазақстан
аймағындағы жер бедерінің 90% пайызы жазық далалар мен
бидайықты алқаптар, шӛлді құмдар ландшафттарының кӛпшілігінің
табиғи бейнесі адамның шаруашылық қызметіне жоғарғы дәрежеде
қызмет етеді.
Қазақстан топонимдері қалыптасуының тарихи-географиялық
жағдайларын тарихи дәуірлерге байланыстыруда тек бір ғасырды ғана
бӛліп алмай, ертедегі дәуірден бастаған жӛн деп есептейміз. Қазіргі
таңда
геожүйедегі
экологиялық
тепе-теңдіктің
бұзылып,
ландшафттық ӛзгерістердің болуын байырғы топонимдермен
негіздейміз. Аталған мәселелерді топонимикалық зерттеулермен
ұштастыру халықтың геожүйені игеріп тануын, шаруашылығы мен
мәдениетінің қалыптасуына тұтастай заңды жүйе ретінде қарастыруға
мүмкіндік береді.
Ӛмірде алуан түрлі құбылыстар бар. Олар табиғат құбылыстары
және қоғамдық құбылыстар болып екіге бӛлінеді. Тіл қоғамдық
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құбылыстардың қатарынан орын алады. Ол – қыр сыры мол, күрделі
құбылыс. Тілдің табиғатын (мәнін) танып білу үшін оның басты
қасиетін айқындап алудың маңызы айрықша. Тілдің табиғатын
айқындайтын ең басты қасиеті делініп, әдетте, оның қатынас құралы
болу қызметі аталады. Тілдің қызметін түсінуде бұл анықтаманың
үлкен маңызы бар. Тіл – адам баласы қоғамында қатынас құралы,
сӛйлесіп, пікір алысудың құралы ретінде пайда болады. Тарихта
мұндай коллектив алғашында ру, тайпа түрінде, кейінде халық тілі,
ұлт болып ӛмір сүрді, осыған орай ру тілі, тайпа тілі халық тілі
болады. Адамдар ұжымына – мейлі ол ру немесе тайпа болсын, халық
немесе ұлт болсын -–осылардың бәріне де тіл қатынас құралы ретінде
қызмет атқаруы, оның табиғатын мәнін айқындайтын басты қасиеті
деуімізде осыдан.
Тіл мен қоғамның ӛзара тығыз байланысы – екі жақты
байланыс. Біріншіден тілсіз ешбір қоғам ӛмір сүре алмайды. Тіл жоқ
жерде адамдардың қоғамда бірлесіп еңбек етуі, қоғамдық ӛндірісті
ұйымдастыруы оны дамытуы мүмкін емес. Демек қоғамның ӛмір
сүруі адамдардың бірлесіп еңбек етуі үшін қатынас құралы, пікір
алысудың құралы – тіл қажет. Тіл – адам баласы қоғамының ӛмір
сүруінің және дамуының қажетті шарты. Екіншіден, тіл қоғам бар
жерде ғана ӛмір сүреді. Қоғам – тілдің ӛмір сүруінің шарты, қоғамнан
тыс, адамдардың ұжымынан тыс тіл жоқ. Қоғамның ӛмір сүруі
адамдардың бірлесіп еңбек етуі үшін қоғам соншалықты қажет.
Сонымен, тілге анықтама беруде ең алдымен оның әлеуметтік
қызметі яғни, қоғамдағы адамдардың қатынас құралы болу қызметі
негізге алынады. Тіл қатынас құралы ғана емес, сонымен бірге
ойлаудың, ойдың жарыққа шығуының да құралы. Адамның ойы тіл
арқылы, тілдегі сӛздер мен сӛйлемдер арқылы айтылып, белгілей
алады. Ол және оның мазмұны тіл арқылы кӛрініп, сол арқылы
ұғынылады. Демек, ойлау мен тіл бір-бірімен ӛзара тығыз байланыста
болады (бұл жайында толығырақ мағлұматты келесі параграфтан
қараңыз). Осылай болғандықтан, тілдің табиғатын айқындауда оның
(тілдің) қатынас құралы болу қызметімен бірге ойлаудың және ойды
жүзеге асырудың құралы, ойдың материалдық формасы екендігі де
ескерілуі қажет.
Тілдің қатынас құралы болу қызметі мен ойлаудың құралы
болу қызметіне қоса тағы бір қызметі бар: ол – экспрессивті қызмет.
Тілдің экспрессивті қызметі делініп, әдетте, оның адамның
субъективті қатынасын, сезімі мен эмоциясын білдіру қызметі
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аталады. Тілдің экспрессивті қызметінің, ондағы эмоциональдыэкспрессивті құралдар мен тәсілдерінің ойды кӛркем деп әсерлеп
жеткізуде, әсіресе кӛркем әдебиетте маңызы айрықша күшті.
«Сӛз барлық фактілердің, барлық ойдың киімі» Шынында да,
тіл – халықтың тарихы, шежіресі, халықтың күллі ӛмірінің
жаңғырығы мен ізі: онан сол тілді жасаушы халықтың арманы мен
үміті, қайғысы мен қуанышы, күллі рухани ӛмірінің үні естіліп
тұрады. К.Д.Ушинский тілдің осы бір қасиеттері жайында былай деп
жазады: «Тілде бүкіл халықтың, оның бүкіл елінің рухы кӛрінеді,
онда халықтық рух творчества қуатымен ойға, суретке айналады, отан
аспанының дауысы, оның ауасы, физикалық құбылыстар, оның
климаты, оның даласы, таулары мен жазықтары, оның ормандары
мен ӛзендері, оның дауылдары мен найзағайлары кӛрінеді… Халық
тілінің айқын да тұнық тереңінде туған елдің жалғыз табиғаты ғана
емес, сонымен бірге халықтың рухани ӛмірінің бүкіл тарихы
сәулеленіп кӛрінеді».
«Тіл – кӛркем әдебиеттің бірінші элементі». Халық тілінің
байлығынан суырылған, оны творчестволықпен игере білген, оның
күші мен қуатын бойына сіңіре алған жазушы ғана нағыз кӛркем,
нағыз әсерлі шығарма жаза алады. Тіл – қуатты құрал. Оның қуаты
мен құдіреті ғажайып бейнелелігі мен алмас қылыштай ӛткірлігі,
әсіресе, кӛркем әдебиет пен публицистикада кӛрінеді де, айрықша
әсерлі күшке айналады. А.М.Горкийдің «Дауылпазының» ӛткір тілі
қаншама қуатты десеңізші! Жамбыл Жабаевтың пафос пен
патриотизмге толы «Ленинградтық ӛрендерімнің» Ұлы Отан
соғысында кеңес жауынгері мен халқына күш, жігер беріп, жауға
қарсы аттандыруында еткен әсері, әрбір сӛзінің қуаты, дауылпаздай
саңқылдаған дауысының құдіреті баршамызға аян! Ол ешқашан да
ұмытылмақ емес. Ол Кеңес Одағы халықтарының Ұлы Отан соғысы
кезіндегі теңдесі жоқ ерлік істерінің шежіресінде жазулы тұр!
Кӛркем сӛздің баурап алатын күші ерлікті, Отанды сүюге,
адамгершілікке тәрбиелейді. Тілдің әсерлі күшке айналуы үшін оның
ашық, айқын, әрі ӛткір, әрі кӛркем болуы шарт: М.Горъкий: «Тілдің
күші тәрізді әрекет ететін шынайы әдемлігі дәлме-дәлдік,
айқындылық, сӛздің үнділігі арқылы жасалады» дей келіп, тілдің
тазалығы, дәлме-дәлдігі үшін күресу керек деген талап қойды.
Айтайын дегеніңді дәлме-дәл, ашық, айқын және әсерлі түрде
жеткізіп беру әрқашан оңай бола бермейді. Ол үшін тілді, әсіресе
оның байлығын, кӛркемділігі мен үнділігін, сан сырлы мағынасы мен
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ӛткірлігін, эмоциональды бояуы мен экспрессивті қызметін жанжақты меңгеру үшін кӛп жаттыға білу қажет.
Тілді қоғамдық құбылыстардың қатарына жатқызуға негіз
болатын басты белгі оның қоғамға қызмет ету белгісі екендігі
жоғарыда айтылды. Бірақ тілдің қоғамға қызмет етуі басқа қоғамдық
құбылыстардың, мысалы базис пен қондырманың, қоғамға қызмет
етуінен ӛзгеше болады. Базис қоғамға экономикалық қызмет етсе,
қондырма қоғамға саяси, заңды, эстетикалық және басқа идеялар
арқылы қызмет етеді, қоғам үшін тиісті кӛзқарастардың нормаларын
жасап береді. Демек тілден басқа қоғамдық құбылыстар, мысалы,
базис пен қондырма, қоғамға белгілі бір салада қызмет етеді. Ал
тілдің басқа қоғамдық құбылыстардан айырмасын кӛрсететін
айрықша ерекшелігі мынада: тіл қоғамға қызмет еткенде, адамдардың
қатынас құралы, пікір алысу құралы, бірін-бірі түсіну құралы ретінде
адамдардың ісі мен әрекетінің барлық саласында: ӛндіріс пен
экономикалық қатынастар саласында да, саясат пен мәдениет
саласында да, қоғамдық ӛмір мен күнделікті тұрмыста да бірлесіп
жұмыс істеуге мүмкіндік беретін құрал ретінде қызмет етеді. Демек,
тіл адамның ісі әрекетінің барлық саласын қамтиды, осыған орай,
оның қимыл ӛрісі ӛте кең және әр жақты болады. Тілдің бұл
ерекшелігі оның ең басты қызметі – қатынас құралы болуынан келіп
туады.
Тіл қоғамдық құбылыстардың қатарына енгенімен, оны басқа
қоғамдық
құбылыстармен,
мысалы,
қондырмамен
немесе
мәдениетпен теңдестіруге болмайды. Н.Я.Маррдың және оны
қолдаушылардың тілді қондырмалық құбылыстардың қатарына
жатқызуы тіл білімінде елеулі қателіктерге соқтырады. Тіл білімі
жайындағы 1950 жылғы дискуссияда ол қателіктер сынға алынып, тіл
туралы теріс қағидалар түзетілді.
Қондырма белгілі бір базистен тус және базистің ӛзгеруінен
қондырма да ӛзгеріп, жаңа базиске сай жаңа қондырма туса, тіл ескі
не жаңа базис тарапынан туған емес, ол талай заманның жемісі. Бір
базиспен оның қондырмасының ғана емес, бірнеше базистің және
соған сәйкес бірнеше қондырманың туып, жойылуы да тілдің
жойылуына әкеліп соқтырмайды. Демек тіл қандай базистен, қандай
қондырмадан болса да анағұрлым ұзақ ӛмір сүреді. Мұның бәрі
тілдің тұрақты құбылыс екендігін кӛрсетеді.
Тіл қатынас құралы ретінде жалпы халықтық қасиетін
сақтайды.
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Тіл мәдениетпен байланысты, бірақ онымен тепе-тең емес.
Тілді қондырмамен теңестіру, бірдей деп есептеу қаншалықты қате
болса, тілді мәдениетпен теңестіру, бірдей деп есептеу де
соншалықты қате болмақ. Мәдениет идеологиялық, яғни
қондырмалық құбылыстың қатарына енеді, осыған орай, ол
буржуазиялық та, социолистік болуы мүмкін. Ал тіл қатынас құралы
ретінде әрқашан жалпы халықтық сипатта болып, буржуазиялық
мәдениетке де, социолистік мәдениетке де бірдей қызмет ете алады.
Тілдің ӛндіріс құралдарымен қызмет ету жағынан ұқсастығы
бар. Тіл мен ӛндіріс құралдарының ұқсастығы мынада: тіл де, ӛндіріс
құралдары да әр басқа қоғамдық құрылысқа бірдей қызмет етеді,
қондырмаға қоғамдағы талаптарға талғаусыз қарайды. Дегенмен, тіл
мен ӛндіріс құралдарын теңестіру, оларды бірдей деп есептеу қате
болар еді. Бұлардың арасында түбірлі айырмашылық бар: ӛндіріс
құралдары материалдық игілік ӛндіреді, ал тіл ештеңе ӛндірмейді,
адамдардың қатынас құралы, сӛйлесу, түсінісу құралы ретінде қызмет
етеді.
Тіл – адамдардың қатынас құралы болуымен бірге, пікір
алысатын, бірін-бірі түсінісетін құралы, қаруы.
Тіл мен ойлау ертеден-ақ бір-бірімен тығыз байланысты
болғаны ғылыми әдебиеттерде айтылып келеді.
Тілдің шығуы еңбекпен байланыстыра қарастырылады. Еңбек
болмаса, сӛйлеу тілі де болмас еді. Себебі еңбектің нәтижесінде
адамның миы ойлау дәрежесіне жетеді. Ойлау тек тіл арқылы болады.
Тіл мен ойлау еңбек үрдісінде (процесінде) мидың жетілуіне
байланысты шыққан болса, керісінше, мидың дамуы да тіл мен
еңбекке қайталай әсер етеді.
Лексика дүние жүзіндегі елдердің кӛпшілігінде қолданылып
келеді. «Лексика» деген сӛз кӛне грек тілінен алынған, «сӛз», «сӛздік»
деген мағынаны білдіреді. Бұл сӛз қазақ тіліне орыс тілі арқылы
енген. Аталған термин бір тілдегі барлық сӛздердің жиынтығы деген
ұғымды
білдіреді. Лексика деген терминнің ұғымына тілдің
жергілікті ерекшелігі де, тілдің говорлары мен диалектілері де кіреді.
Аталған терминнің мағынасы түрліше болып келеді. Бұл термин
кейде жазушының немесе жеке шығарманың тілі, ғылымының бір
саласынының тілі деген мағынада да қолданылады. Мұның сӛздік
құрам деген ұғымның мағынасына жақын болуымен қатар, одан гӛрі
ӛзгешерек, ӛзіне тиісті ерекшелігі де бар. Себебі лексика сӛздік құрам
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мен негізгі сӛздік қорды толығымен қамтиды, бірақ олардың
арасындағы айырмашылықтарын ажыратпайды.
Лексиканың құрамына енген сӛздерді тексеретін лексикология,
сӛздердің мағыналарын тексеретін – семасиология, сӛздік жасау,
сӛздерді жүйелі түрде қарастыратын – лексикография тіл ғылымының
лексиканы тексеретін тараулары болып есептеледі. Жоғарыдағы
айтқандармен бірге лексика грамматиканың объектісі, негізгі базасы
болып табылады. Сӛз лексикологияда лексикалық бірлік (единица)
ретінде қарастырылады. Лексикалық единицалардың (сӛздердің)
жиынтығынан тілдің сӛз – тілдің сӛздік құрамындағы сӛздер
қаншама кӛп және алуан түрлі болғанмен, олар бір-бірімен
байланысты, ӛзара шарттас элементтердің жүйесі ретінде ӛмір сүреді
және дамиды. Грамматиканың, тілдің басқа салаларына қарағанда,
лексика дамуға бейім болады. Лексикологияда тілдің сӛздік құрамы
лексикалық жүйесінің элементі ретінде қарастырылады.
Қатынас құралы ретіндегі тілдің сӛздік құрамына
және
лексикалық единица ретіндегі сӛздің табиғатына қатысты жалпы
лингвистикалық проблемалар (кӛкейтесті) бар. Грамматикалық
категорияларды, сӛздің грамматикалық ӛзгерістерін, түрленуін, бір
сӛз бен екінші сӛздің байланысын – оның негізгі объектісі (нысаны)
болатын – сӛзден бӛліп қарауға болмайды. Морфология саласындағы
сӛз таптарын (зат есім, сын есім, септік жалғаулары, кӛптік
жалғаулары) сӛзден бӛліп қарауға мүлде болмайды. Олардың
мағыналық түрлерін сӛзсіз түсіну немесе түсіндіру мүмкін емес.
Қатынас құралы ретіндегі тілдің сӛздік құрамына және
лексикалық единица ретіндегі сӛздің табиғатына қатысты жалпы
нақты бір тілдің
лексикасы және оның ерекшеліктері жеке
лексикологияда қарастырылады. Жалпы лексикология мен жалқы
лексикология бір-бірімен тығыз байланысты болады. Мұның себебі:
қоғамдық құбылыс ретіндегі жалпы адам баласының тілін
сипаттайтын жалпы заңдылықтар жеке, нақтылы тілге де тән болады.
Қоғам дамуының барысында жаңа сӛздердің жасалып, тілдің сӛздік
құрамының толығуы, дамуы, кейбір ескірген сӛздердің одан шығып
қалуы немесе ӛте сирек қолданылатын сӛздерге айналуы – тіл
атаулыға тән жалпы заңдылық. Сондай-ақ тілдің даму барысында сӛз
мағынасының ӛзгеруі, кӛп мағыналы сӛздердің жасалуы және
синонимдік қатарлардың пайда болуы – осылардың бәрі тілдердің
барлығында да бар. Сӛз тудырудың бір тәсілі – сӛздерді біріктіру
тәсілі. Сӛз тудырудың біріктіру тәсілі әр түрлі тілдерде түрліше
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дәрежеде кӛрінуі мүмкін және әрекет етуі мүмкін. Бұл тәсіл, басқа
тілдерге қарағанда, кӛбінесе неміс тіліне тән және неміс тілі үшін ең
ӛнімді тәсіл болып есептеледі. Сол себепті неміс тілінде біріккен
сӛздер ӛте кӛп. Сӛздердің қосарлану тәсілі түрлі тілдерде бар, әсіресе
ол түркі тілдеріне тән. Осыған байланысты, басқа тілдерге қарағанда,
қос сӛздер түркі тілдерінің лексикасында молынан кездеседі.
Омонимдер және олардың фонетикалық ӛзгерістердің нәтижесінде,
түбірге омонимдес аффикстердің жалғануы немесе сӛздің
сематикалық дамуы нәтижесінде жасалуы түркі тілдерде кездесе
береді. Аталған тәсілдердің ішінде аффикстердің жалғануы арқылы
туынды омонимдердің жасалуы әсіресе, орыс тілінде түбір
омонимдерге қарағанда, туынды омонимдер анағұрлым жиі кездеседі.
Тіл мен ойлау ертеден-ақ бір-бірімен тығыз байланысты
болғаны ғылыми әдебиеттерде айтылып келеді.
Тілдің шығуы еңбекпен байланыстыра қарастырылады. Еңбек
болмаса, сӛйлеу тілі де болмас еді. Себебі еңбектің нәтижесінде
адамның миы ойлау дәрежесіне жетеді. Ойлау тек тіл арқылы болады.
Тіл мен ойлау еңбек үрдісінде (процесінде) мидың жетілуіне
байланысты шыққан болса, керісінше, мидың дамуы да тіл мен
еңбекке қайталай әсер етеді.
Сӛз о баста күнделікті қоғам ӛмірінің қажетінің салдарынан пайда
болған. Адамдар бір-біріне бірдеме айтуы керек болды. Сондықтан
маймылдың сӛйлеуге ыңғайланбаған тамағы бірте-бірте дамып, ауыз
ішіндегі мүшелер айырым дыбыстардың бірінің артынан бірін айтуға
үйрене бастайды. Бұдан кейін сӛз біріте-бірте дами береді. Сӛздің
шығуы мен жеке тілдердің шығуын бір-бірімен шатастыруға
болмайды. Себебі сӛздің шығуы адамның адам болуымен байланысты
бір миллион жыл шамасында деп топшыланып жүр. Адамның адам
болуы да ойлау мен сӛз болмаса, адам айуаннан бӛлініп шықпас еді.
Олай болса, сӛз тым ертеде пайда болған. Бірақ қай жердегі
адамдардың тілі бұрын, қайсысының кейін шыққаны бізге белгісіз.
Сондықтан алғашқы кезде барлық материкте адамдар болып,
барлығының тілі бір кезде әр жерде әр түрлі болып жасалуы ма, жоқ
әлде бір жердегі адамдар дүние жүзіне таралып, әуелдегі бір тіл
жергілікті жағдайға қарай, әр қилы болып кетті ма? – деген сұрауға
нақты да дәл жауап беруге нақты факт жоқ болғандықтан, әр ғалым
ӛзінше топшылайды. Р.А.Будагов, мүмкін, адам баласы географиялық
жағдайға байланысты белгілі бір кең атырапта болып, соңынан басқа
жерлерге тараған болар деген пікірді қолдайды. Біздің ойымызша бұл
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пікірдің екі жағы бар. Бірінші, адам баласының хайуанат дүниесінен
бӛлініп шығуына географиялық ортаның әсері тиді, олардың ӛмір
сүруіне қолайлы жағдай қажет болды деген дұрыс. Ал бір атыраптағы
адамдар басқа материктерге тараған деген пікірге күмәнданамыз.
Тӛмендегі тірек сызба 1-де сӛздің түрлеріне қысқаша сипаттама
берілген.
Сонымен моногенезис (бір тілден тарау), полигенезис (кӛп
тілден тарау) мәселерінің
кӛпшілігі осы күнге дейін болжау
дәрежесінен аса алмай, нақты шешім таба алмай келе жатуы – бұл
үрдістің тым ерте кезде болғандығынан еді.
Тілдің пайда болуы жӛнінде кӛптеген тарихшы, философ,
тілшілер пікір айтты. Біреулер алла тағала даяр үйінде адамдардың
қолдануы үшін жаратып, адамдарға әкеп берген деді. Кейбіреулер
басқа да түрлі теориялар шығарды. Олар негізінде материалистік
тұрғыдан басталатын тұрақтану теориясы (Демокрит) ағым болды.
Тірек сызба 1

Сөздер
Ереже

Түрлері

Көнерген
сөздер

Архаизм
Историзм

Жаңа сөздер

Әр халықтың тұрмыс тіршілігіне, дүниетанымына байланысты ауысып
отыратын, яғни қазір басқаша аталатын ұғымның бұрынғы атауы болатын
сөздер
Белгілі дәуірдегі ұғымға байланысты туып, қазір қолданудан шығып қалған
сөздер.
Ғылым мен техниканың дамуына байланысты
тілге ене бастаған жаңа сөздер
Белгілі бір аймақтан ғана тек ауызекі тілде қолданылатын сөздер

Диалект сөз

Термин сөз
Кірме сөз
Кәсіби сөз
Табу сөз (бұрмалау)
Эвфемизм және
дисфемизм

Белгілі бір ғылымның , техниканың, спорттың салаларына жататын сөздер
Ана тілімізге шет тілдерінен енген сөздер
Белгілі бір кәсіпке, шаруашылыққа, өнерге байланысы қолданылатын
және сол кәсіппен айналысатын адамдарға ғана түсінікті сөздер
Қазақ дәстүрі бойынша тура айтуға тыйым салынғандықтан, бұрмалап
аталған сөздер. Табу-индонезия тіліндегі “тыйым салу” деген мағынадағы
сөзден шыққан.
1.
2.

Эвфемизм- мағынасы тұрпайы сөздің орнына сол ұғымды жұмсартып
қолданылатын сөздер.
Дисфемизм – эвфемизмге қарсы.
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XVII ғасырдан бастап, дыбыс еліктеу
теориясы
(ономопоэтикалық) шықты. Бұл теорияның кӛрнекті ӛкілі Г.Лейбниц
болды. Ол екі түрлі тіл бар: біреуі – ерте кезде жасалған түбір тіл,
екіншісі – кейінірек жасалған жасанды тіл деп есептейді. Оның
ойынша, «дыбыс еліктеу» ең алдымен түбір тілде болады. Ал
жасанды тіл түбір тілді ілгері дамытады. Сӛйтіп ол екеуі бірлесе
отырып, дыбыс еліктеу қағидасын дамытады. Жасанды тіл түбір
тілден алыстаған сайын «дыбыс еліктеу» арқылы сӛз жасаудың
табиғилығы азая береді.
«Эмоциялық теорияны» шығарушылар одағай сӛздер дыбыс пен
мағынаға бӛлінбейтін бүтін болып жымдасып жатады да, олардың
арасында табиғи байланыс болады, одағай дыбыстар сӛздің түрлі
категориясына бытырап, сӛз табын жасап, сӛзге айналып кеткенде,
дыбыс пен мағынаның арасы алшақтап, бұрынғы байланысы
жойылады деп есептейді. Шындығында, дыбыс пен мағынаның
табиғи байланысы емес, сӛз бен дыбыстың ӛзара байланысы бар.
Сондықтан тілдегі сӛздерден дыбысты бӛліп алып, ойлаумен,
мағынамен байланыстыру дұрыс емес. Оны сӛзбен бірге қарау керек.
Н.Я.Маррдың «таза сӛйлеу» теориясы ойлау мен тілді екіге бӛліп,
бұлардың арасындағы бірлікті жоққа шығарды. Н.Я.Марр тілдің
шығуын «тӛрт элемент теориясымен» дәлелдеуге тырысты. Қорыта
келгенде, тілдің шығуы туралы мәселе әлі күнге дейін шешілмей
келеді. А.А.Лентьев кӛптеген сұрақтарды ашық қалдырдым десе де,
тілдің шығуы – лингвистиканың ірге тасы деп есептейді
1.2 Географиялық атауларды зерттеудің жаңа бағыттары
Қазақ тілі – тек қазақ халқының ұлттық тілі емес, тәуелсіз
Қазақстанның барша азаматтарына қызмет ететін мемлекеттік тіл.
Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын халық
қуана қарсы алды. Ӛйткені, ол баршамыздың кӛптен күтіп жүрген
еліміз, халқымыз үшін аса қажетті құжаты болып табылады. Бұл
құжатта әрбір азаматтың, ресми органдарының мемлекеттік тілді
қоғам ӛмірінің барлық салаларына енгізіп, белсенді қызмет етуіне
атсалысуы керек екені кӛрсетілген. Біздерге бұл құжат тарих
алдындағы борышымызды ӛтеуге міндетті екенімізді еске салады.
Тіл үйрету, үйрену бір күндік, бір айлық, бір жылдық науқан
емес. Бұл мәселе күнделікті қажымас еңбектің кӛпжылдық жемісі
болмақ. Кейінгі кезге дейін мемлекеттік тілдің статусына лайықты
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қатынас құрал болмай келуінің бір себебі, күнделікті талап қойып,
оның орындалуын қадағалап, бақылау жасап отыратын белгілі
жоспармен жұмыс атқаратын ресми орган болмағандықтан тіл
желісінің ӛрісі кеңімей, қалыптасуы ойдағыдай болмай қалуы
бәрімізге белгілі шындық. Қазіргі жағдай басқаша. Тілдерді қолдану
мен дамытудың бес бӛлімінен тұратын мемлекеттік бағдарламасын
тікелей іске асырушы, бақылаушы ресми орган-мемлекеттік тіл
департаменті құрылды. Тіл тірлігі осы мекемеге байланысты деп қол
қусырып қарап қалмай, біздер қазақ тілі беделін кӛтеруге халық
болып атсалысайық.
Тіл әрбір адамның ішкі дүниесін, ой санасын жалпы
интеллектілік қабілетін сыртқы ортаға жеткізетін, таныстыратын
құрал. Алдыңғы қатарлы азамат ұлт ӛкілі ретінде ана тілін ӛзі
қадірлеп және ӛмір ӛрісінде басқаларға танытып мемлекеттік
статусына енуіне, биіктей дами түсуіне себеп болу керек.
Жинақтай айтқанда қазақ тілі республикамызда мемлекеттік тіл
мәртебесін алып отырған жағдайда жоғары оқу орындарының
студенттері мен оқытушылары, сала мамандары мен ғалымдар,
сондай-ақ барша оқырман қауым терминдер мен ұғымдарды ана
тілінде жеткізе біліп оқуы мен жазуының маңызы ерекше зор.
Мәселен, Қазақстанның ұлан-байтақ даласының, ата-мекен
жерлерінің байырғы, ұмыт болған атаулары жайлы мәселелерді
кӛрсету, оны ғылыми тұрғыда зерттеу Қазақстан географиясы
ғылымы алдында үлкен міндеттер жүктейді.
Жаңа мыңжылдықта география саласындағы топонимикалық
зерттеулердің
бағыттарына қатысты мәселеде Геогафия
институтының
топонимика
және
терминология
ғылыми
қызметкерлері С.А.Әбдірахманов, Қ.Б.Базарбаев географияның басқа
салаларымен қатар топонимиканы дамыту керек екенін, бұл
зерттеулерге жеткілікті кӛңіл бӛлу қажеттілігін баса айтады.
Қазақстан Республикасының географиялық атауларының мемлекеттік
атты басылымда кӛрсетілгендей. «Адамдардың ӛндірістік және
қоғамдық іс-қимылдары ӛзіндік атаулары бар кӛптеген нысандардан
тұратын географиялық ортаның барлық аясында, нақты аумақтықтабиғи және аумақтық-ӛндірістік кешендерде ӛтеді. Сондықтан
географиялық нысандардың атаулары барлық уақытта бірдей саналуан атқарымдарды орындады, оларсыз еш бір қоғамдық формация
ӛмір сүрген емес. Географиялық атаулардың мәселелері ішкі
мемлекеттік ұлттық мүддесінің шегінен шығып халықаралық мәнге
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ие болды. Адрестік және ғылыми-ақпараттық атқарымдарға қоса,
географиялық атаулар егемендікті бекітудің, мемлекеттің ұлттық
басымдығының құралдарының бірі, мемлекеттің жаңғыруының
айнасы болып табылады. Географиялық атаулардың ӛзіндік атаулары
барлық жағдайларда мойындалуы және халықаралық шарттар мен
келісімдерде,
мемлекетаралық шекараларды белгілеу және
халықаралық,
пошталық,
телеграфтық
және
электрондық
байланыстарда, интернетте, сондай-ақ БҰҰ-ның халықаралық
пайдалануға арналған барлық ресми тілдерде карталар мен атластар
жасаған кезде дұрыс және тұрақты нысанды жазылу керек».
Топонимикалық зерттеулердің маңыздылығы аталған мәселелердің
қазіргі география ғылымдары үшін ӛзектілігімен және география
ғылымында
осындай
бағыттарды
дамыту
қажеттілігімен
түсіндіріледі» [5].
Қазақстан Республикасының жаңа мыңжылдықта халықаралық
аренаға шығып танылуы, қоғам ӛмірінің алуан салаларында
жүргізіліп жатқан ынтымақтастықпен байланысты еліміздің
топонимдерін стандарттау, бір қалыпқа түсіру ӛте ӛзекті мәселенің
біріне саналады. Ӛйткені ел, жер-су, елді мекен және ірі физикалықгеографиялық нысандар атаулары кӛптеген әлем елдерінде белсенді
түрде қолданылып, қарым-қатынас аясында қызмет етуде.
Топонимдер ұдайы толыға және жаңара отырып, ӛткен қоғамның
да, қазіргі қоғамның да жан-жақты сұраныстарына қызмет етті және
қызмет етуде. Жер-су атаулары тарихтың байланыстырғыш түйіні
бола отырып, болашақ ұрпақтарға да қызмет етпек.
Қазақстан Республикасы егеменді ел болғалы кӛптеген ұлттықсаяси мәселелерді қазіргі талап тұрғысынан шешу үшін ономастика
мен топонимикалық зерттеулерге зор талаптар қойылды. Қазіргі кезде
қазақ ономастикасы, географиялық атаулардың шығу тегі жайлы
зерттеу еңбектері, топонимикалық сӛздіктер және оқу-құралдары
жарық кӛруде, мерзімді баспасӛзде топонимика тақырыбындағы
мақалалар жиі жарияланып, география, лингвистика, тарих
тұрғысында түсіндірілуде. Қазақстан аумағындағы геожүйе
ерекшеліктерін анықтайтын топонимдерді географиялық экологиялық
ғылымдар тұрғысында зерттеудің жаңа бағыттарын тұжырымдауға
ӛмір талабы қажеттілігінен туындайды.
Қазақстанда география ғылымының терминдері, әсіресе табиғат
ерекшеліктеріне байланыстылары, ертерек дамып қалыптасты. Бұған
ғасырлар бойы республика жерінде жинақталған миллиондаған
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топонимдер және оларды жасаудағы қолданылған халық терминдері
негіз бола алады.
Физикалық географиялық нысандардың атауларында халықтық
географиялық терминдердің жиі кездесетініне алғаш назар аударған
зерттеушінің бірі – ХІХ ғасырдағы географ Я.В.Ханыков, ол орыс
географтары арасында бұл мәселемен арнайы айналысқан. Ғалым
топонимдердің жасалуында бірден-бір кӛп таралған тәсілдердің бірі –
кӛл, теңіз, тау, су, ой, жар, тундра, дала, аңғар және т.б. толып жатқан
географиялық жалпы есімдерге анықтауыш сӛздер қосып айту
арқылы жасалуын аңғарды [6].
Қазақтың географиялық терминдерінің ғылыми әдебиеттер
бетінде жарық кӛруін Орыс Географиялық қоғамы ұйымдастырған
ғылыми экспедициялардың есептері мен жол жазбаларының белгілі
дәрежеде ықпал ететінін айта кеткен жӛн. 1863-1885 жылдары жарық
кӛрген П.П.Семеновтың «Россия империясының географиялық
статистикалық сӛздігінде» қазақ жеріндегі географиялық атаулар
жинақталған. Бұл еңбектің ерекшелігі – топоним құрамындағы
географиялық терминдер сызықша арқылы бӛлініп жазылған. Бұл
қазақ тіліндегі жазу нормасына сәйкес келмегенімен, орыс тілінде
оқитындар үшін қазақ терминдерін айырықшалаудың бір жолы
болғанға ұқсайды. Сӛздікте терминнің қазақшадан аударғандағы
мағынасы жақша ішінде берілген. Бұл сӛздіктің қазіргі топонимика
ғылымы үшін атаулардың тізімін, мағынасын берумен ғана емес,
нысандардың географиялық ерекшеліктерін сипаттаумен де ӛте
құнды.
С.А.Әбдірахманов, Қ.Б.Базарбаевтың «Мемлекеттік тілде
география ғылымын терминдендірудің проблемасы» атты мақаласына
Мемлекеттік
тілде
халықтық
географиялық
терминдердің
халықаралық терминдерге балама болатын халық терминдерін жинау
қажеттігі туындаған күрделі жұмыс 1927-1931 жылдары Қызылорда
қаласында араб және латын алфавиттермен тұңғыш рет жарық кӛрген
орысша-қазақша «Пән сӛздері» мен «Атаулар сӛздігінен» бастау
алғандығын негіздейді [7]. Оларда 8 мыңнан аса халықаралық термин
қамтылды. Соның 1-1,5 мыңдайы географияға қатысты терминдер.
Сӛздіктерде қазақ тілінде терминдер жүйесі жасалынып, терминдік
қабілеті бар қазақ сӛздері халықаралық және орысша терминдердің
үйлесімді баламасы ретінде кеңінен қолданылды. Мысалы, альтиметр
– биіктік ӛлшеуіш, архипелаг – топарал, бархан – шағыл, вулкан –
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жанартау, лавина – кӛшкін, оазис – кӛгал, пояс – үйек, стихийное
бедствие – тілсіз апат, флюгер – желдік, экватор – белдеу және т.б.
Бұл сӛздердің, сол уақыттағы ғылымның деңгейіне байланысты,
осал жағы да болады. Кӛптеген шетелдік терминдерге олардың нақты
мәнін бере алмайтын баламалар берілген. Мысалы, атмосфера да-ауа,
воздух та-ауа, климат та – ауа, погода да-ауа райы, гидрология – су
ғылымы, океанография – су жағырапиясы, почева – құйқа, қыртыс,
долгата – ұзындық және т.б.
Кӛптеген халықаралық және орыс терминдерінің қазақ тіліне
жақындастыру мақсатымен бұрмалап берген. Мысалы, география –
жағырапия, компас – компәс, гавань – ғауын, глобус – ғлобус, мензула
– мензіл, нивелир – небілер және т.б.
Дегенмен бұл сӛздіктердің қазақ тілінде ғылыми терминдерді
жасау мен қалыптасуындағы әдістемелік рӛлі әлі күнге дейін
маңызын жойған жоқ.
ХХ ғасырдың 40 - жылдары ғылым мен техниканың жедел даму
Қазақстанда термин жасауды жаңа сатыға кӛтеруді талап етті.
1947 жылдың басында ҚК(б)П ОК Ленин мен Сталин
шығармаларын қазақ тіліне аударуға байланысты арнаулы қаулы
алды. Мұнда қазақ тілінің терминдерін жасаудың мынадай жаңа
принциптері ұсынылды: «Белгілі бір ғылыми ұғымды дәл беретін
қазақ терминдері жасалып, қазақ тілінде баламасы жоқ шетелдік және
орыс терминдері аударылмай алынатын болса, бұлардың жазылуы
орысша болсын, бұл принцип қазақ тілінің шаруашылық пен
мәдениет, ғылым мен техника, әдебиет пен искусство салаларындағы
терминдерін жасауда негізге алынсын».
Осы бағытта жасалған «Терминология сӛздігінің» бірінші кітабы
1948 ж. жарық кӛрді. Осы кітапта С.Б.Бәйішевтің «Қазақ тілінің
терминологиясын жасаудың негізгі принциптері мен міндеттері»
деген мақаласы берілді. Автор онда қаулыда кӛрсетілген бағыт ең
прогрестік бағыт болып табылады да, қазақ тілінен, не түрік
тұқымдас тілдерден жаңа интернационалдық терминдерге балама
іздеу, немесе шетелдік терминдерді бұрмалап жазу нағыз барып
тұрған регрестік, кері кеткен бағыт деп санады.
Бұл сӛздікке 500-дей географиялық термин кірді. Сӛздік
жоғарыда кӛрсетілген партиялық принцип аумағынан шыға алмады.
Кӛпшілік терминдердің қазақша баламасы 1927-1937 жылдардағы
сӛздіктерде орысша күйінде алынды. Мысалы, вулкан-вулкан,
архипелаг-архипелаг, бархан-бархан, оазис-оазис болып кете берді.
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Шынында бұл сӛздік шетелдік терминдерге қазақ және түркі
тұқымдас тілдерден жаңа балама іздеу ісіне біраз кедергі болды.
Топономист
Э.М.Мурзаев
еңбектерінде
топонимика
лингвистикалық, тарихи, географиялық әдіс-тәсілдерді қолданған
жағдайда ғана нақты нәтижелер беретін дербес ғылым саласы ретінде
анықталады. Физикалық географиялық нысандардың атауларында
халықтық географиялық терминдердің жиі кездесетінін ескерсек,
географтардың топонимикалық зерттеулерге қатысты міндетті деуге
болады. Бұл «географтардың жергілікті терминологиядағы
семантикалық айырмашылықтарды басқа мамандарға қарағанда
жақсырақ түсінумен» анықталады. Бұл ретте Ресей Федерациясы,
Әзербайжан, Молдовия, Украина, Қырғыстанның география
ғалымдарының жан-жақты топонимикалық зерттеулерін атап ӛтуге
болады.
Қазақстан географтарының арасында бұл мәселемен арнайы
айналысқан, кезінде Э.М.Мурзаев «Қазақстан географиясының
пионері» деп атаған Ғ.Қ.Қонқашбаевтың топонимикалық еңбектері
жаңа зерттеулерге жол салды. 1949 жылдың ӛзінде қазақ
географиялық терминдерін зерттеу, топтастыру негізінде кандидаттық
диссертация қорғаған Қазақстан топонимиясының дамуына зор үлес
қосты. Кезіндегі Ғ.Қ.Қоңқашбаев бастап кеткен жоспарлы
топонимикалық зерттеулер ҚР Білім және Ғылым министрлігінің
География институтының «Геоморфология және геоақпараттандыру
картографиялық» лабороториясында жүзеге асырылуда.
Ғ.Қ.Қоңқашбаев 1951 жылы тұнғыш рет қазақтың халықтық
география терминдері туралы кӛлемді мақала жариялады [8]. Онда
700 – ден артық қазақтың тӛл терминдерінің орысша баламасы
кӛрсетіліп, олардың әрқайсысына орыс тілінде толық түсіндірме
кӛрсетіп берілді. Бұрын соңды болмаған теңдесі жоқ бұл жұмыстың
маңызын сол кездегі одақ ғалымдары ӛте жоғары бағалады.
50-ші жылдардың аяғында республикада әртүрлі екі тілді
сӛздікке сұраныс кӛбейді. Академик Қ.И.Сәтбаевтың бастауымен,
Қазақ ССР Ғылым академиясы президиумының 1957 жылы 13
қыркүйектегі жарлығы бойынша, барлық ғылыми – зерттеу
институттары ӛз мамандықтары бойынша терминологиялық сӛздіктер
жасау ісіне кірісті. Осының нәтижесінде 1959 ж. Ж.Әубәкіров,
Ӛ.Қазақбаев, Ғ.Қоңқашбаев, М.Ӛтмағамбетов жасаған 2100 терминді
қамтыған «Физикалық география терминдерінің қысқаша орысша –
қазақша сӛздігі» жарық кӛрді. Бұл жолы сӛздікте орыс және шет
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тілдерінен алынған терминдік сӛздерге мағынасын бере алатын қазақ
сӛздері мүмкіншілігінше кеңінен алынды. Халықаралық арнада
қолданылып жүрген интернационалдық терминдердің басым
кӛпшілігі сол қалпында қалды. Түсініксіз терминдерге жақшаның
ішінде қысқаша түсінік берілді.
1960 жылы А.С.Титова авторлығымен жарық кӛрген «Словарь
русской транскрипций терминов и слов, часто встречающихся в
географических названиях Казахской ССР» атты шағын кӛлемі 56 бет,
сӛздік шықты. Сӛздікте қазақтың халықтық терминдерін орыс тілді
оқушыларға танытуда 400-ден артық сӛз қамтыған және оларға толық
түсіндірме берген сӛздігі ғылымға келелі үлес қосты. Осыдан кейін
1963 жылы жарық кӛрген Ғ.Қ.Қоңқашбаевтың «Қазақ географиялық
атауларының сӛздігі» атты еңбегінде топонимдер жасаудағы
терминдердің рӛлі кӛрсетіледі. Сӛздікте 2100 топонимнің
этимологиясы және кӛптеген қиын терминдерге түсінік берілді. Осы
жылы «Орфографиялық сӛздікте» үш мыңдай жер-су аттары
қамтылған еңбек және 1966 жылы қазақ тілінде географиялық
терминдерді
кӛбейтуге
М.Ж.Жаппасбаев,
В.В.Валькова,
Қ.Б.Базарбаев, С.Базарбаевтар шығарған екі тілді гидрометеорология
терминдерінің сӛздігінің маңызы зор болды.
География терминдерінің қазақ тілінде бір ізгі түсуіне,
стандартталуына және толықтырылуына географтар Ж.Әубәкіров,
С.Әбдірахманов, Қ.Базарбаев шығарған 2500-дей терминді қамтыған
«Орысша – қазақша географиялық түсіндірме сӛздігі» үлкен үлес
қосты. Сӛздікте кӛптеген географиялық терминдерге қазақша жанжақты түсінік берілді. Біраз халықаралық және орыс терминдеріне
жаңадан оңтайлы балама жасалды.
Бұдан кейінгі жылдары орта мектептің мұғалімдері мен
оқушыларына арналған 1200 терминді қамтитын Ә.Бірмағамбетов пен
К.Мамырованың, 1800 терминді Қ.Құрмановтың шағын сӛздіктері
жарық кӛрді.
Аталған еңбектердің арқасында қазақ тілінде география
терминдерін жасаудың принциптері мен қазақша балама жасау
жолдары
анықталды.
География
ғылымының
қазақша
терминологиясы біршама қалыптасып, терминдер саны толысып,
ғылымға, білімге жан-жақты қызмет ете бастады.
Қазақ тілінің география терминдерін жасаудағы мүмкіншілігі
мол. Біз оны әлі түгел сарқа пайдаланғанымыз жоқ. Бір ғана 10
томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сӛздігінде», 3 томдық «Қазақ тілінің
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диалектологиялық
сӛздігінде»
т.б.
шетелдік
географиялық
терминдерге балама болуға жарайтын жүздеген, мыңдаған сӛздер бар.
Республикамыздың елді мекендерін толық та анық кӛрсеткен
еңбек Ю.Я.Подосенов дайындап, 1978 жылы жарық кӛрген
«Казахстанская ССР. Административно-территориальное деление»
атты еңбекте республика картасындағы атаулар түгел дерлік
қамтылды. Бұл анықтамадағы атаулардың барлығы орысша жазылған
және қазақ атаулары орысша транскрипциясы дұрыс емес.
Қорыта айтқанда жоғарыда аталған сӛздіктер республикада
география терминдерін бір жүйеге келтіруге, олардың ғылыми тілі
ретінде қалыптастыруға, география ғылымынан қазақ тілінде жоғарғы
оқу орындарына арналған оқулықтар жазуға, қазақ бӛлімдерінде
қазақша дәріс оқуға жағдай жасады. Оған Қазақстан кӛлдері туралы
жазылған Т.Р.Омаровтың еңбектері Ж.Д.Достайдың университеттерге
арналған
«Жалпы
гидрология»
оқулығы
(онда
қысқаша
гидрометеорологиялық қазақша-орысша сӛздік берілген) [9].
Қазақстан Республикасының тіл саясатының концепциясында «тіл
тазалығын қамтамасыз етеміз деп басқа тілден қазақ тіліне еніп
қалыптасқан халықаралық терминдерден бас тартуға болмайды»
дегені ӛте дұрыс айтылған пікір. Аталған еңбектердің арқасында
қазақтың 20 дан астам тӛл терминдері:
адыр, бидайық, бозінген, жар, қақ, құм, қорған, қыр, орман, саз,
сай, сел, сор, сырт, тақыр, тӛрткіл, тоғай, томар, шағыл, шоқалақ.
Орыс, ағылшын, неміс, француз тілдеріне осы күйінде еніп
дүниежүзілік география терминдерінің қорын кӛбейтті. Осындай
жолмен қазақтың 300-дей халық термині орыс география ғылымының
сӛздік қорынан орын алды. Бұл мысалдар қазақ тілі тек шетел
тілдерінен термин қабылдап қана қоймайтынын, ӛзінің де басқа
тілдерге термин беріп, халықаралық термин алмасу процессіне
қатысуға мүмкіншілігінің мол екенін дәлелдейді.
Аталған еңбектердің арқасында қазақ тілінде география
терминдерін жасаудың принциптері мен қазақша балама жасау
жолдары
анықталды.
География
ғылымының
қазақша
терминологиясы біршама қалыптасып, терминдер саны толысып,
ғылымға, білімге жан-жақты қызмет ете бастады.
Я.В.Ханыков, Х.Л.Ханмагомедов, Е.М.Поспелов, П.П.Семенов,
Л.С.Берг, В.С.Жекулин, Б.Ә.Будагов, Н.И.Надеждин, Э.М.Мурзаев,
В.А.Никонова,
А.И.Попов,
В.Н.Топоров,
Ш.Уәлиханов,
Ғ.Қ.Қоңқашбаев, Ә.Б.Бірмағамбетов, Н.И.Баяндин, А.И.Еремия,
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Ә.С.Бейсенова, Ж.Д.Достай, Г.В.Гельдыева, С.Ә.Әбдірахманов,
Қ.Б.Базарбаев, К.Д.Каймулдинова, А.П.Горбунов, А.С.Омарбекова,
Қ.Сапаров, А.О.Мақанова жер-су атауларын география ғылымдары
жүйесінде сала ретінде қарастырады.
Қазір география ғылымдарының даму тенденцияларына талдау
жасау негізінде және топонимиканың қоғамдағы орнын ескере
отырып, Қазақстанда топонимиканың қоғамдағы даму бағыттарына
болжам жасауға болады деп, геожүйе топонимдерін географиялық
ғылыми әдістермен (теориялық, практикалық) қарастыратын негізгі
мәселелері мен бағыттарының зерттелу жолдарын кӛрсетеді:
• география ғылымын ұлт тілінде меңгеру, ұлт тілінде сӛйлету;
• тарихи жоғалған немесе негізсіз ауыстырылған топонимдерді
қалпына келтіру;
• қазақтың
халықтық
жер-су
атауларының
әлемдік
географиядағы алатын орны (ел, жер-су, елді мекен және ірі
физикалық-географиялық нысандар атаулары кӛптеген әлем
елдерінде белсенді түрде қолданылып, қарым-қатынас аясында
қызмет етуде);
• экожүйелердегі уақыт пен кеңістікке байланысты туындайтын
ӛзгерістердің кен қоры;
• табиғи ресурстары, оны халықтық шаруашылықта тиімді
пайдалану және қорғаудың ғылыми негіздері;
• қолданыстағы жер-су атаулары арқылы ӛзгеріске ұшыраған
ландшафттарды қалпына келтіру (реконструкция); тарихи ландшафт
типтерінің ӛзгерістерін тану (топонимдерден ландшафтардың тарихи
дамуы мен қалыптасуын анықтау);
• табиғатты сақтау талаптарын ескере отырып қазақ жер-су
атауларының қоршаған ортаны игерудегі рӛлін анықтау (кӛрсету);
• халықтық жер-су атауларының тұтастығын географиялық
ғылыми негізде қабылдап, қоршаған ортаға тиімді ықпал ету
жӛніндегі іс-әрекетін меңгеру.
Аталған бағыттарды дамытудың ғылыми-қолданбалы маңызы
аймақтық топонимикалық зерттеулер үшін аса зор.
1. 2.1 Қазақстан топонимикасының эволюциялық дамуы мен
кейбір ерекшеліктері
Ғылымның қай саласы болса да даму процесінде бір-бірімен
тығыз байланыста ӛрістейді және біріне-бірі игілікті әсері тимей
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қоймайды. Оған дәлел жер-су атауларының тарихи қойылу себебін
зерттеу, барысында ерте кездегі ӛсімдік жамылғысы мен жануарлар
дүниесінің географиялық орнын анықтау, жер бедері, пайдалы
қазбалар, судың минералдық құрамы, жергілікті жердің климаты мен
жазықтығы, ландшафттар ерекшеліктері туралы ақпараттық
мәліметтер алуға болады. Атаулар адамзат ойының бір ғана керемет
туындысы емес, сонымен бірге ӛткір идеологиялық құралы да
болғанын кӛреміз.
Халқының қамқоршысы, қазақ халқының екінші жартысында
және ХХ ғасырдың басында ӛмір сүрген сӛз ұстасы ұлы Абай
Құнанбаевтың еңбегінде «Ӛлді деуге
бола ма, айтыңдаршы,
Ӛлмейтұғын артына сӛз қалдырған» - деген сӛзіне жүгінейік.
Сӛздері - ӛздері, кӛздері емеспе пе? Мысалы, орта ғасырда ӛмір
сүрген ғұлама ғалым, Орта Азияның картасын жасаған Махмут
Қашғари география ғылымының дамуына орасан зор үлес қосты.
Біздің заманымызға келіп жеткен оның «Диуани лұғат ат-түркі»
(Түрік лексикасының жинағы) атты еңбегі тіл, география
ғылымдарына және бүкіл түрік әлеміне ортақ ірі энциклопедиялық
қазынасын, ғалымдар «ХІ ғасырда Орталық және Орта Азияда
жасалған түріктің географиялық ескерткіші», -деп атайды. Ол осы
еңбегін жазбас бұрын сол кездегі түрік халықтары қоныстанған
аймақтарды түгел аралап шығып, еңбегінде түрік халықтарының
мекен-жайы орнындарымен (атау аттарына түсініктеме берген),
мәдениеті, тұрмысы шаруашылығымен жан-жақты таныстырды.
Ал, Ішкі Азияны зерттеушілерінің ішінде топонимика
мәселелеріне айырықша кӛңіл бӛлген тұңғыш ғалым әрі ағартушы
шығыс халықтарының география саласында айтарлықтай толымды
да жемісті ғылыми зерттеулер жүргізген Ш.Уәлиханов [10].
Географиялық саяхаттар нәтижесінде жинаған ғалымның жер-су
атаулар мәліметтері кейінгі ұрпақ үшін баға жетпес бай мұра.
Р.Б.Сүлейменов
пен
В.А.Моисеевтің
«Шоқан
Уәлиханов
шығыстанушы» еңбегінде ғалымның «Қазақстан мен Орта Азияны
зерттеген орыс ғалымдарының ешқайсысы да жергілікті халықтың
тілін білмегендіктен, жергілікті жердің топонимдеріне байланысты
келелі пікір айта алмайды. Географиялық атауларды қазақ, қырғыз,
қалмақ, шығыс халықтарының тілінен орыс тіліне аударып
түсініктеме берумен қатар, географиялық орнына, табиғатына сай кең
ұғымды танылу мен анықталу керек»,- деп жер-су атаулар мағынасын
ғылыми негізде қарастыруын керектігін ескертеді ғалым.
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Ономастикалық зерттеулер тіл, тарих, археология, этнография,
география, социология, геодезия және басқа ғылымдар саласындағы
мамандардың ғылыми зерттеу жұмыстарына зер салудың шын
мәнісінде қажет етеді. Ономастикалық танып-білу тарихының
кӛптеген мәселелерін дәлме-дәл анықтап, зерттеу бірден тындыра
салатын жұмыс емес, бұл саладағы міндеттер кӛп.
Мысалы,
топонимикада біз мақсат етіп отырған салалары белгілі бір дәуірде,
белгілі бір елде, тарихи жағдайда мүмкіндіктерінің жиынтығын әр
кезеңде әр түрлі сӛз болып отырғандығын халықтың бірі білсе де бірі
біле бермейді. Бір қарағанда адамға мұнда артық ой бӛлетіндей де еш
нәрсе жоқ тәрізді. Шынына келгенде, осы атаулар қалай жетті, бүгінгі
күнге дейін қалай сақталынып келді және атау мағынасына кӛп ой
бӛлмейміз. Дегенмен осы бір ғылымның ауырлығы мен қиындығын
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің
Географиялық институты мен А.Байтұрсынов атындағы Тіл Білімі
институтының топонимикалық мәліметтер негізінде зерттеушілері
жақсы түсінеді.
Топонимика ғылымы бір күнде аяғынан тұра қалған жоқ. Ол
адамзаттың, оның ішінде Орталық Азия халықтарының да талай
ғасыр рухани дамуының арқасында жетіліп келеді. Ӛйткені қандай
жаңа болмасын кӛнеден жетіледі жаңаға жетеді, сондықтан кӛнені
танымай жаңаны болжау мүмкін емес. Қазақстан аймағының
географиялық жер-су атауларының эволюциясын (шығуы, қойылуы
мен даму тарихын) зерттеу – Қазақстан топонимикасының ӛзекті
мәселелерінің бірі. Бұл мәселені іздестіруде негізінен тӛрт дерекке
сүйенуге болады:
І дерек. Қазақ жері туралы археологиялық, тарихи мағұламаттар
мен орта ғасыр аралықтары. Негізгі әдісі: сипаттау арқылы
қорытынды жасау.
ІІ дерек. ХVІ мен ХХ ғасырға дейін. Негізгі әдістері:
картографиялық салыстырмалы талдау, жинақтау және бақылау, ірі
масштабтағы картаға түсіру, жүйелі салыстырмалы географиялық
талдау (зерттеу).
ІІІ дерек. ХХ ғасыр, Кеңес ӛкіметі тұсында республика
аумағының зерттелуі. 1946 жылы құрылған ҚазССР ғылым
Академиясының ғылыми-зерттеу институттары (геология, география,
ботаника, зоология және т.б.). 1960 ж. мұнай және табиғи тұздар
химиясы институтының ғылымдары аймақ жерінің табиғатын кең
ауқымды зерттеуі. Негізгі әдісі: комплексті картографиялық
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экспедиция, ӛлке аумақтарының ірі, орта, ұсақ масштабтағы
карталарға
түсірілуі.
Экологиялық-географиялық,
палеогеографиялық, салыстырмалы-географиялық зерттеу.
ІV дерек. ХХІ ғасыр, жаңа мыңжылдық. Жеке даралық, бұл
ғылымның жеке басына, авторлардың ашқан жаңалығына, идеясына,
тұжырымына байланысты. Негізгі әдісі:
қолданыстағы жер-су
атаулары арқылы ӛзгеріске ұшыраған ландшафттарды қалпына
келтіру (реконструкция). Табиғатты сақтау талаптарын ескере отырып
қазақ жер-су атауларының қоршаған ортаны игерудегі ролін анықтау.
Халықтық жер-су атауларының тұтастығын географиялық ғылыми
негізде қабылдап, қоршаған ортаға тиімді ықпал ету жӛніндегі ісәрекетін меңгеру.
Т.Жанұзақ, Қ.Рысберген сынды белгілі ғалымдардың «Қазақ
ономастикасы: жетістіктері мен болашағы» атты еңбегінде қазақ
ономастикасының оның ішінде топонимика саласының ғылыми бағыт
ретінде қалыптаса бастауына географ-ғалым Ғ.Қоңқашбаевтың
«Қазақтың халықтық географиялық терминдері» тақырыптағы
қорғалған кандидаттық диссертациясы мен осы тақырып тӛңірігінде
жазылған кӛптеген мақалалары ұйытқы болды [10].
Ғ.Қ.Қоңқашбаев
қазақтың
халықтық
географиялық
терминологиясымен ғана шектеліп қалған тар шеңберлі зерттеуші
емес. Оның ғылыми ауқымы, шығармашылық ӛрісі мейлінше кең.
Ғалымның жарық кӛрген мақалалары мен еңбектерінен ӛзінің ойлы
да дәлелді ғылыми топшылауларын ол ұлтаралық қатынас тілінде де
қарастырып келуіне, Шоқанның топономикалық зерттеулері үлгі
болды деп ойлаймыз [11].
Ұлттық география ғылымының жеке бір саласы ретінде қазір
топонимикалық зерттеулердің ғылыми-ұйымдастыру жолдарының оң
шешімді жалғасын тауып бой кӛтеріп, орныға бастағанын байқауға
болады, мәселен:
жоғарғы оқу орындарында студентер тарапынан жергілікті
жердің географиялық нысандар атауынан ғылыми курстық, бітіру,
дипломдық жұмыстар орындалуы;
қазақ топонимикасы мазмұндық құрылымы халықаралық
конференция жинақтарында баяндамалар түрінде жарияланып,
ізденістердің негізі жарық кӛруі;
ҚР БжҒМ География институтының ғалым қызметкерлері
географиялық зерттеулердің тәсілдері мен әдістерін пайдаланып (ірі,
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орта, ұсақ масштабтағы карталарды пайдаланып) жер бедеріндегі
атауларға объективті, ғылыми тұрғыдан баға беріп халыққа ұсынуы.
Білім дәрежесі мол, озық әдістемені меңгерген қызметкерлер
мен ғалым педагогтардың бүгінгі уақыт талабына сай келетінін
ғылыми және зерттеу еңбектері республикалық ғылымипедагогикалық
журналдар
беттерінде
Ә.Б.Бірмағамбетов,
С.Ә.Әбдірахманов, Қ.Б.Базарбаев, Ж.Д.Достай
және т.б.
жариялануда. Әрбір азамат ана тілін ӛзі қадірлеп, жүрген ортасында
оған деген ынтаны арттырып, оның аясының кеңеюіне атсалысып
жүрген ғалымдар мен қызметкерлердің еңбектері топонимикалық
географияны дамытуға қолданылуда (1-кесте).
Басылымдардың
соңғы уақытта кӛбеюі, ӛсуі, жетілуі ӛрістеуі ғылымдар салаларының
терминдерге, топонимикаға деген талғамынан байқалады.
1-кесте
«Қазақстанның топонимикалық және халықтық географиялық
терминдер туралы» еңбектер тізімі
Авторлар
Конкашпаев Г.К.

Еңбекттердің аты
Словарь казахских географических названий. -АлмаАта: Изд-во АН Каз. ССР. 1963. - 185 с.
Ж., Орысша-қазақша географиялық түсіндірме сӛздік.
Қ.,, Алматы, 1966. -204 б.

Әубәкіров
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Құрманов Қ.
Жүнісов Д.
Серикбаев М.,
Достай Ж. Д.
Қаймулдинова
К.Д.

Бұлай деп неге айтамыз? Қызықты географиялық
атаулар атты кӛпшіліке арналған, қазақ тілінде тұнғыш
шығарылған. Алматы, 1971. -63 б.
Географиялық сӛздік. Алматы, 1992. -144 б. Сӛздік
физикалық,
экономикалық
және
әлеуметтік
географияның терминдері мен ұғымдарына түсінік
берілген.
Словарь народных географических терминов. – М.:
Мысль, 1984. – 653 с., ил.
Физикалық география терминдері мен ұғымдарының
орысша-қазақша анықтамалық сӛздігі (Алматы, 1993, 176 б.). Алматы, 1993. -176 б.
Ӛзен-кӛл атаулары. – Алматы, 1985. – 128 б.
Қазақстанның ӛсімдіктері мен жануаларының атымен
аталатын атаулар картасы. М 1:3500000. - Алматы,
2001ж.
Қазақ топонимдерінің этноэкологиялық негіздері.
Алматы, 2001. -92 б.
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Әбдірахманов С.
Ә., Базарбаев Қ.
Әбдірахманов С.
Ә., Базарбаев
Қ.,Достай Ж.,
Медеу А.,
Маканова А.
Достай
Ж.Д.
(авторлар ұжымы
жетекшісі)
Әбдірахманов
С.Ә. Базарбаев Қ.
Горбунов А.П.

Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық
сӛздік. Геология, геодезия және география. - Алматы:
Рауан, 2000. – 347 б.
Казахско-русский
и
русско-казахский
терминологический словарь. Геология, геодезия и
география.
//
Республиканское
гсоударственное
издательство «Рауан», Алматы, 2000. – 347 с.
Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме
сӛздігі: Су шаруашылығы.
- Алматы, 2002. -392 б.
Қазақстан Республикасының атауларының мемлекеттік
каталогы. І-V том. Ақмола, Солтүстік Қазақстан,
Павлодар және Алматы облыстары. Алматы, 2001-2005
жж.
Географические имена в горах Центральной Азии: Алматы, 2004. - 112 с.

Қазақстанның аймақтары бойынша әр облыстың жер-су
атаулар жүйесі мазмұндық құрылымдары мен ғылыми зерттелу әдістәсілдері сипатынан бір-бірінен ерекшеленетін географиялық тұрғыда
зерттеген жұмыстардан диссертациялар қорғалуда. Оған білікті
география ғылымының докторлары Ә.С.Бейсенова, Ж.Д.Достай,
Г.В.Гельдыева ғылыми жетекшілік етіп, жоғарғы оқу орындарына
жоғары білікті мамандар дайындауда (2-кесте).
2-кесте
Қазақстан топонимдерін аймақтық, ареалдық бағытта зерттеген
кандидидаттық диссертациялар
Жылдар
Зерттеушілер
1949
Қонқашпаев Ғ.Қ.
1998
Қаймулдинова
К.Д.
1999

Омарбекова А.С.

2002

Аяпбекова Ә.Е.

2004

Сапаров Қ.Т.

2004

Мақанова А.У.

Кандидидаттық диссертациялар тақырыбы
Казахские народные географические термины.
Қазақтардың табиғатты пайдалану және
қорғау
дәстүрлерінің
топонимикалық
аспектілері.
Социальное и природное в формировании
топономии Улытау-Тургайского региона.
Батыс Қазақстан аймағының ландшафт
ерекшеліктерін
анықтайтын
топонимдер
бірлестігі.
Павлодар облысы топонимдерінің
қалыптасуының геоэкологиялық астарлары.
Природные основы номинации
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географических объектов Акмолинский
области.

Қазақстан топонимдерін тарихи-лингвистикалық аспектілер
бойынша зерттеу-ізденіс жұмыстары жоғары дәрежеге жеткендігін,
тіл білімі ғалымдарының еңбектеріндегі тәсілдері мен әдістемесін
мемлекетімізде ғылым саласында қолданыс табуынан байқауға
болады. Тіл, тарих, география ғылымдарының бұл кезеңдегі
жұмыстарында ономастиканың ғылыми-әдістемелік ақпараты жасала
бастады. Ең бастысы қазақ елінің жер-су атаулары, тарихи атаулары
жинақталып, ғылыми жүйеге түсіріліп, ғылыми еңбектер қоры
жасалуда (3-кесте).
3-кесте
Қазақ ономастикасы бойынша жарық кӛрген еңбектер және қорғалан
докторлық, кандидаттық диссертациялар
Ғылым
салалары

Тілдік
тұрғыдан
(2002
жылға
дейінгі
дерек).
География
(2006
жылға
дейінгі
дерек).
Барлығы

Қорғалған
кандидатты
қ
диссертаци
я
Барл
%
ығы
31
33,3

Қорғалған
докторлық

Монографи
ялар

диссертаци
я
Барл
%
ығы
7
7,5

Барл
ығы
15

Кітаптар

16,2

Барл
ығы
21

%

Барлығы

22,6

Барл
ығы
74

79,6

%

%

6

6,4

-

-

-

-

13

14

19

20,4

37

39,7

7

7,5

15

16,2

34

36,6

93

100

География институтының қатысуымен тұңғыш рет Қазақстан
картасының қазақ жер-су атауларымен үлкен масштабтағы карталар
шығару бағытында жұмыс жүргізілуде; географиялық атауларды
жинақтап, топонимикалық сӛздіктер құрастырылуда.
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Қорыта келгенде, қазақ халқының талай ғасыр рухани
дамуының арқасында жетілген, ХХІ ғасыр дәрежедегі географиялық
картадағы атаулардың тарихи эволюциялық дамуы, қазіргі заман
географиясының теориясы мен практикасы үлгісімен (жоғарыда
келтірген І-ІV деректер) ғылыми негізде қалыптасып, зерттелгені
орынды.
1.2.2 Қазақстанның ежелгі дәуірден ХVІ ғасырға дейінгі
тарихи-географиялық зерттеу мен ізденістер деректеріндегі
нысандар топонимдері
Қазақстан аймақтарының топонимдерінің жасалуы, еліміздегі
жер-су атауларының шығу, даму, қалыптасу дәуірлерімен тікелей
тығыз байланыста қаралады. Сонымен қатар географиялық ортаның
Қазақстан топонимдерінде бейнелену заңдылықтарының шеңберін
біздің заманымызға дейінгі ІІІ ғасырда ӛзінің шығармаларының
бірінде «география» деген сӛзді тұңғыш қолданған гректің атақты
ғалымы Эратосфен кезінен қазіргі жаңа мыңжылдықты басына
дейінгі аймақ жерінің табиғаты туралы анықталатын географиялық
атаулар жүйесінің жалпы сипаттамасы қарастырылады. Осы ретте
ескертетін нәрсе, топонимдердің уақыттық (кӛне және кейінгі, бүгінгі
жазу ескерткіштеріндегі деректер) және кеңістік (жергілікті
диалектілері мен говарлары) айырмашылықтарын бейнелеу
мақсатында диахрондық және синхрондық талдаулар жасаудың
маңызы зор.
Бұл талдауларды кӛне географиялық карталар мен ғылыми
әдебиеттер негізінде орындалады. Ежелгі замандардан бастап
Қазақстан және басты географиялық ұғымдар сараланып нақтылана
басталды. Осы аталған бағыттағы деректер Қазақстан аймағына
қатысты жалқы есімдер (жер-су аттары) Геродоттың (б.з.д.ІV ғ.),
Страбонның, Плинийдің, Пифагордың, К.Птолемейдің, Меланның
еңбектерінде, ежелгі саяхатшы, жиһанкездер мен елшілердің –
М.Поло, Земарх жазбаларында кездеседі, себебі Қазақстан:
• Еуропа мен Азия секілді екі ірі құрлықтың қиылысар жерінде
орналасқан:
• кӛне заманнан Ұлы Жібек жолының негізгі бӛлігі болып
саналған, аумағында бұрын соңды кӛптеген мемлекеттер пайда
болып, геосаяси тұрғыда маңызды роль атқарған;
• аса ірі су айдыны Каспий теңізі маңында орналасқан.
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• географиялық ортасы тарихи кезеңдерде күшті ӛзгерістерге
түскен, сан ғасырлар бойы сақ, скиф, массагет, ғұн, оғыз, сармат,
агриппей, қыпшақ тайпалары мекендеген;
• аумақ арқылы Қытай мен Монғолиядан шығып, Жоңғар
қақпасы, Жетісу жерімен Тәңір тауының солтүстік бӛліктерін жағалай
отырып, Бұхар асқан, сол сияқты Орта Азиядан Хиуа арқылы немесе
Сырдарияны бойлай Каспий ойпаты арқылы Еуропаға бағытталған
және Орта Азиядан орыс қалаларына қатынайтын керуен жолдары
ӛтетін болған.
• VІІІ-Х ғасырларда славяндардың Қара теңіз арқылы
Византиямен сауда қатынасын жасайтын үлкен теңіз жолының бір
тармағы Каспий теңізі арқылы Еділді бойлай жүретін «Араб теңізі»
жолы ӛтті.
Республиканың батысы мен оңтүстігі бӛліктерінің табиғат
жағдайлары туралы алғашқы мағлұматтар, кӛне деректерде – парсы
жазбаларында, грек және рим ғалымдары мен жазушыларының,
қытай және араб саяхатшыларының шығармаларында ұшырасады
[12]. Мәселен, антикалық дәуірде Батыс Қазақстан аймағының ірі
табиғи нысандары туралы «Тарих атасы» деп аталған саяхатшы
ғалым Геродоттың жазған тоғыз кітаптан тұратын «Тарих» атты
еңбегі ежелгі қолжазбалар ішіндегі аса құндыларының бірі болып
саналады. Мұнда Геродот Дарийдің скифтерге қарсы жорығын
баяндаумен қоса, Ойкуменді мекендеген тайпалар және олар
жайлаған аймақтар туралы мағұлматтар береді. Ол бірінші болып
Каспий теңізінің басқа сулармен жалғаспайтын тұйық су алабы
екенін, оның солтүстіктен оңтүстікке қарай созыла біткен жалпы
пішінін дұрыс тұжырымдайды. Сонымен қатар, тӛмендегідей
деректер келтірген: «Каспий басқа теңіздерге ұқсамайды, себебі
теңіздің басқа теңіздермен байланысы жоқ, оның ұзындығы ескекті
кемемен 15 күндік жол, ал енінің ең жалпақ жеріне небәрі 8 күнде
жетуге болады. Каспий теңізінің батыс жағы таумен қоршалған,
шығыс жағы – қараса кӛз жетпейтін үлкен-байтақ жазық дала, ал
Орал ӛзенінен әрі қарай «ойлы-қырлы тастақты жерлер», одан ӛтсең
адам ӛтпес «заңғар тау бар». Саяхатшы аймақтың ірі табиғи
географиялық нысандарына дұрыс түсінік береді. «Ойлы-қырлы
тастақты жерлер» - Жалпы Сырт, ал «заңғар таулар» Орал тауы
болса керек [11].
Геродот «заңғар» таулардың бӛктерлерінде (Орал тауларының
оңтүстік-шығыс беткейі) агриппей тайпалары мекендейтінін, онда әрі
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«алуан түрлі ну ормандар ӛскен» жерлерде (Қазақстанның солтүстікбатысы) будин тайпалары тұратынын атап кӛрсетеді. Будиндердің
оңтүстігінде жеті күн жолдық шӛл дала жатыр, ал бұл шӛл даланың
шығысында фиссагеттер орналасқанын баяндайды. Сӛйтіп, ежелгі
кӛшпенділер дәуірінде Батыс Қазақстан жерін мекендеген
тайпалардың тұрағын сипаттай отырып, саяхатшы Каспий теңізі мен
оның тӛңірегіндегі аймақтар туралы тұңғыш географиялық деректер
қалдырған. Осы деректердің бәрі «Геродот салған жер пішіні» атты
картада кӛрсетілген.
Қазақстан туралы географиялық деректерді сан ғасыр бұрын бір
арнаға түсіріп, айқындап берген Клавдий Птолемей ӛз еңбектерінде
ежелгі дүниені танып-білуді дамытып қана қоймай, еуропалықтардың
қазақ жері туралы географиялық ұғымының деңгейін кӛтереді. Бұл
тұрғыда оның бесінші кітабының 8-ші тарауы К.Птолемей салған
Азияның екінші картасына ӛте кӛңіл аударарлық. Мұнда «Скиф де
Имаус» аумағы бейнеленген. Карта градустарға бӛлініп, тік конус
түрінде жасалған. Онда Қазақстан шамамен солтүстік ендіктің 490-600
аралығында орналасқан. Мұның ӛзі солтүстік ендіктің 410 мен 55030/
кӛрсететін осы заманғы картаға деңгейлес келеді. Ендік бойынша
Қазақстан аумағы 3030/ сыйғызылып, К.Птолемей картасында 110-қа
теңеледі (осы замандағы) картада 14030/. Скифияның оңтүстік
шекарасын К.Птолемей Яксарт (Сырдария) ӛзені бойымен жүргізді,
ал оңтүстік-батыстағы Оксит тауларының (Үстірт) етегі мен Окс
(Амудария) ӛзенінің жоғарғы сағасы солтүстік ендіктің 43 0 тұспа-тұс
келеді, ал осы күнгі Амударияның жоғарғы саласына сәйкес келеді.
К.Птолемейдің картасында бойлық бойынша кӛп алшақтық бар; бұл
картада Скифия аумағы шығыс бойлықтың 880 мен 1400 аралығын
алып жатыр, ал осы күнгі картада (Қазақстанның физикалық картасы.
Масштабы 1:1500000) Қазақстан шығыс бойлықтың 49 0-870
аралығында орналасқан. Шығысқа қарай мұндай алшақтық тіпті
молая түседі: Ра (Еділ) ӛзенінің жоғарғы саласы шығысқа қарай
ығысып кеткен. К.Птолемейдің картасы бойынша Гиркан (Каспий)
теңізі шығыстан батысқа қарай созылып жатыр.
VI ғасырда Орталық Азия мен Қазақстанда кӛшпенді
басқыншылардың жаңа империясы – Алтай түріктерінің қағанаты
шаңырақ кӛтерді. Бұл империя аз уақыт ішінде Тынық мұхиттан
бастап, Қара теңізге дейін мекендеген барлық халықтарды ӛзіне
бағындырып алды. Түріктер Жоңғарияны қақ жарып ӛтіп, Жоңғар
қақпасы арқылы Жетісуға баса кӛктеп кірді. Қаратал, Іле, Шу
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ӛзендерінен ӛткен Истемир қаған басқарған түркілер Мойынқұмды
оңтүстігінен орағытып, мидай дала арқылы Қаратау жотасына бағыт
алды. Сырдария ӛзені арқылы Арал (Батыс) теңізіне жеткен түркілер
одан әрі Мұғалжар тауы арқылы Еділ (Волга) ӛзеніне асты.
VIІ ғасырдан бастап Қазақстан аумағын зерттеуде арабтар
кӛрнекі рӛл атқара бастады. Бұл тұрғыдан араб географтары Ибн
Хордадбех, Макдисидің, Ибн Хаукальдің, Ибн Рустенің, ӘлИстахридің, Әл-Масудидің, Әл-Идрисидің, Ибн Фадланның және
басқа ғалымдардың еңбектерінің маңызы айырықша зор.
Ибн Хордадбех қазақтың географиялық атауларынан Фараб
(Отырар), Талас ӛзені, Күрдер (Арал), Испиджаб (Сайрам), Тараз
қалалары кӛшіп-қонуға қолайлы жылы аймақ ретінде атап ӛтеді.
Максиди Сырдария ӛзені мен Сабран (Сауран) және Шагльджан
(Иқан) шаһарларын әңгімелейді.
Ибн Фадлан Бағдадтан 921 жылы 21 маусымда аттанып,
Хамадан, Рей, Нишапур, Мерв, Бұхар маршрутымен жүрген.
Амудария ӛзені мен Арал теңізінің жиегіндегі Хорезмге дейін, Үстірт
пен Жайық арқылы Поволжьеге ӛткен. Саяхатшы жүріп ӛткен
аймақтардың жер бедері, климаты, ӛзендері мен кӛлдері, топырағы
туралы мағлұматтар келтірген. Ибн Фадлан басып ӛткен Батыс
Қазақстан аймағының жер бедерін сӛз ете келіп, жолының дені
шӛлейт құм арқылы ӛткенін және ішінара «тастақты жерлердің» де
кездесетінін айтады. Тастақтар Үстірттің сол жақ беткейінен асқан
тұста ұшырасқан. «Он бес күн жол жүргеннен кейін біз қаптаған
тастар бар үлкен тауға келдік», - деп жазды ол. Сірә, саяхатшының
бұл айтып отырғаны Солтүстік Шың (Чинк) сияқты. Осы тастақ
жерлерге дейін жол Үстірт арқылы ӛткен, ал жотаның үсті шӛлейт
жазық, «бір де бір тауы жоқ жазық дала» екені баяндалған.
Ибн Фадлан ӛзі ӛткен ӛзендердің аттарын атайды: Яганды
(Шаған), Жем (Ембі), Жахыш (Сағыз), Ӛзіл (Ойыл), Ердем
(Қалдығайты), Барыш (Бұлдырты), Анхаты Атил (Итиль/Еділ/Волга),
Ирхиз (Ырғыз) және Жайқ (Жайық). Саяхатшы ӛз жол жазбаларында
әлгі атаулардың оңтүстік-шығыстан бастап солтүстік-батысқа қарай
белгілі бір жүйемен келтіреді, соған қарап оның жолсапарының
бағдарын анықтау қиын емес. Сонымен бірге, саяхатшы Оғыз
мемлекетінің астанасы – Янгикент қаласында болған. Ал ол мемлекет
Орта Азияның егіншілікпен айналысатын ірі алқаптарының
Хорезммен және Мауеренархрмен шектескен тұсында орналасқан.
Саяхатшы Үстірт арқылы ылдиға түсіп, Шың (Чинк) тӛңірігінде
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құздарға келгенін, одан соң ӛзеннен ӛтіп, ұзақ жол жүріп,
башқұрттарға кезіккенін және Жем ӛзені және бірнеше ӛзеннен
ӛткесін ғана теңіз секілді үлкен тұйық судың жиегін мекендеген
печенегтерге жолыққанын мәлімдейді. В.Бартольдтің жорамалы
бойынша, бұл арада әңгіме Батыс Қазақстан облысындағы Жамансор
кӛлі туралы болып отыр.
Ибн-Батутта Еділ атырауы мен Каспий маңы ойпатын, Үстіртті
зерттеп, бүкіл араб әлеміне Каспий аймағының шығыс шеті екенін
және нысанның жер бедері биік жалпақ екенін зерттейді, осы ӛңір
туралы танымал болған еңбек қалдырды.
Ал, Әл-Бирунидің
географиялық кӛзқарастары келтірілген «Таксим ал-акалим»
(Климаттардың бӛлінуі), «Ал-Асар ал-бакийа ал-Курун ал Халиийа»
(Бұрынғы ұрпақтардан қалған іздер: қысқаша «хронология»),
еңбектерінде Каспий және Арал теңіздері мен олардың тӛңірегіндегі
аудандардың неғұрлым толық әрі дұрыс сипаттамасы белгілі болды
[13].
ХІ ғасырда ӛмір сүрген ғұлама ғалымдардың бірі Махмут
Қашғари география ғылымын дамытуға зор үлесін қосты. 15 жыл
ізденіп 1078 жылы аяқтаған еңбегінде ономастика, оның ішінде
топонимика мәселелері мол орын алған. М.Қашғари еңбектеріндегі
ономастика мәселелерін зерттеген авторлардың бірі профессор
Х.Хасанов «Түбірі бір түрік тілі» атты еңбекте түрік халықтарының
мекен-жайлары мен тау-теңіздерінің 365 ономастикалық атауы бар:
оның ішінде кісі аттары – 96; халық, тайпа және ру аттары – 78: қала,
қыстақ аттары – 82: аңғар, шатқал, жайлау, жыра, шоқы, асу, қолат
аттары – 68: теңіз, кӛл, ӛзен, сай аттары – 25: планета, жұлдыз, жыл
аттары – 7. Кітаптағы картаны жасағанда шығыстан батысқа қарай
түрік тайпаларының қоныстану ретіне қарай кӛрсетілгені айтылған.
Бұл заңдылық география ғылымында осы уақытқа дейін сақталған.
Қашғари картасын Еуразияның қазіргі картасымен салыстырғанда
байқағанымыз: кӛптеген нысандар осы уақытқа дейін сақталған және
географиялық орын дұрыс кӛрсетілген. Мысалы, Еділ ӛзені Қыпшақ
еліндегі Бұлғар (Каспий теңізі) теңізіне құяды, оның бір тармағы
орыс жерінен бастау алады деп жазады. Картадағы Каспий теңізінің
шығыс жағалауына (қазіргі Маңғыстау түбегі орналасқан жер)
«Манқышлақ», Ертіс ӛзені – «Эртіш» деп жазылған және т.б.
Ежелгі дәуірден ХVІ ғасырға дейінгі тарихи-географиялық
зерттеу мен ізденістер деректеріндегі жер-су атауларын жинақтау
жолында антикалық авторлар жазбаларында Қазақстанның ірі
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географиялық нысандары мен ӛзен-кӛлдері және теңіздері жӛнінде
дұрыс мағлұматтар берген.
1.3 Қазақстан географиялық атауларын топтастыру
принциптері
Қазақстан аумағының географиялық атауларының қойылуы
табиғаттың кӛріністеріне және табиғат байлықтарына, оның
ландшафтына, жер бедеріне, ӛсімдік жамылғысына, жануарлар
дүниесіне, нысанның түр-түсіне, физикалық-географиялық қасиетіне
немесе сол нысанның басқа бір затқа ұқсатуға, шаруашылығына
теңеуге байланысты қойылған. Республика топонимінде кӛп
кездесетін атаулар – географиялық жалпы атаулардан жасалған
топонимдер. Бұл топонимдердің ерекшелігі – олардың жасалу
жағынан негізгі ұйытқысы географиялық жалқы атаулар болып
табылады.
Қазақстан жер-су аттарын, олардың жасалу заңдылықтарын,
әрбір атаудың қойылу сырын ғылыми тұрғыдан зерттеген, оған толық
лингвистикалық талдау жасаған А.Әбдірахманов Қазақстан
аймағының топонимдері жайында деректер келтіреді. Ғалым
Қазақстан топонимдеріне лексикалық жіктеу жасап, 14 бӛлікке бӛліп
қарайды, бәрінен де Қазақстан топонимдерінен мысалдар келтіріп
және топтастыруда бірнеше ережелерді (принциптерді) негізге алған.
1. Негізгі және туынды сын есімдерге географиялық жалпы атау
қосылу арқылы жасалған топонимдер: а) ақ, қара, қызыл, кӛк, сары,
шұбар, ащы, жалпақ, жаман, жаңа, сұлу, терең, тӛмен, ұзын т.б.
осы сияқты сын есімдерге географиялық жалпы атау қосылу арқылы
жасалған топонимдер кӛп. Мысалы, Ақадыр, Қарабұлақ, Жалпақтӛбе,
Тереңӛзек, Табақбұлақ, Ұзынкӛл, Шұқырбұлақ және т.б.
ә) егінді, қамысты, талды, шӛпті, балықты, бӛрлі деген сияқты
туынды сын есімдерге географиялық жалпы атау қосылу арқылы
жасалған топонимдер: Егіндікӛл, Талдықорған, Шӛптікӛл т.б.
2. Сын есімдерге ӛсімдіктер аттары қосылу арқылы да
жасалады. Ақ, қара, қызыл, кӛк, сары, ұзын т .б. сын есімдерге есімдік
аттары қосылу арқылы жасалған топонимдерге мысалы: Ақтоғай,
Қаратал, Қызылқоға, Кӛктал, Сарыағаш, Ұзынағаш.
3. Сын есімдерге жануарлар аттары қосылу арқылы жасалған
топонимдер. Ақ, ала, арық, жирен деген сияқты сын есімдерге
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жануарлар аттары қосылу арқылы топонимдер жасалған. Мысалы:
Ақбалық, Алаайғыр, Арықбалық, Жиренайғыр, Мыңжылқы.
4. Сын есімнің – лы/лі, - ды/ді, - ты/ті жұрнағы арқылы
топонимдер жасалады.
а) Алматы, Жуалы, Жыңғылды, Қарағанды, Қоғалы, Кӛкпекті,
Қурайлы, Мойынты, Сексеуілді,Темекілі, Теректі, Шеңгелді.
ә) жануарларға байланысты топонимдер. Мысалы, Арқарлы,
Боталы, Бӛрлі, Жыланды, Қарқаралы, Маралды, Текелі, Шортанды
т.б.
б) географиялық нысандардың қасиетіне байланысты
топонимдерге мысал: Қайрақты, Нілді.
5. Сан есімдерге және сан есімнің орнына қолданылатын
сӛздерге географиялық жалпы атау қосылу арқылы жасалған
топонимдер. Бір, екі, үш, жүз, мың деген сияқты сан есімдерге және
жалғыз, сегіз, қос, кӛп деген сияқты сан есімнің орнына жүретін
сӛздерге географиялық жалпы атау қосылу арқылы топонимдер
жасалған. Мысалы: Біршоғыр, Егізқызыл, Екібастұз, Қосқұдық,
Үшарал, Бесарық, Жүзағаш, Мыңадыр, Жалғызтӛбе.
6. Екі зат есім қосылу арқылы жасалған топонимдерге мысал:
Жалағаш, Жарқамыс, Ойтал, Айғыржал, Айнабұлақ, Қотыртас,
Құсмұрын, Түлкібас, Мойынқұм, Жаркент, Шымкент, Шӛлдала.
7. Бір ғана есім сӛзден жасалған топонимдер мысалы, Ырғыз,
Шоқпар, Босаға.
8. Ілік септік пен тәуелді жалғаулы сӛз тізбегі арқылы
топонимдер жасалған. Мысалы, Шамалған станциясы, Абралы
ауданы.
9. Есімшенің - ған, - ген, - қан, - кен формаларына аяқталатын
топонимдер. Ірі нысандар Жезқазған, Тайсойған, Терісаққан.
10. Есімшенің - ар, - ер, - с формаларына аяқталған топонимдер.
Мысалы, Отырар, Атбасар.
11. Жедел ӛткен шақты етістіктің
-ды/ді формаларына
аяқталатын топонимдер. Мысалы, Байқонды, Қондыбай.
12. Топонимдердің тарихи қалыптасуындағы лексикасинтетиксистік құбылыстар. - ған, -ген, -қан, кен формаларына
аяқталған топонимдердің синтаксистік жағы. Мысалы, Маясалған,
Нарсойған, Тоқайқазған.
13. – ар, - ер, - с формаларына аяқталған топонимдердің
синтаксистік жағы. Мысалы, Қойбағар, Жылқыайдар, Барсакелмес.
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14. - ды/ді формаларына аяқталан топонимдердің синтаксистік
жағы. Мәселен, Қарауылкелді.
Қазақстан топонимдерінің мол лексикалық жіктелуінің себебі:
1. Атаулардың пайда болуы ертедегі кӛне тайпалардың кӛшпелі,
жартылай кӛшпелі және отырықшы тұрмысы кӛне дәуірлер мен орта
ғасырларда орын алған негізінен мал шаруашылығымен кәсіп
тіршілігіне байланысты.
2. Республика жер бедерінің ерекшелік сипатына байланысты.
Соңғы отыз жыл ішінде топонимдердің лексикалық
семантикалық тұрғыдан талдау жӛнінде біраз еңбектер жарық кӛрді.
Ол еңбектерді толықтырған, жаңадан ой-пікір айтқан тың
зерттеушілер саны да соңғы 5-10 жыл ішінде кӛбейіп отыр.
Топонимдердің семантикасы деп аталып отырған белгі бір нысан
жайында тиісті дәрежеде мағлұмат беріп қана қоймай, сол жер-суға
адамның қатынасын да кӛрсетіп отырды. Сондықтан топонимдер
семантикасының қыры мен сырының егжей-тегжейін жан-жақты,
терең де, мазмұнды етіп айқындап, анықтап түсуде кеңінен
қолданылатын аталмыш әдістің ең басты жолы – лексикалық
семантикалық топтастыру болып табылады. Т.Жанұзақ «Орталық
Қазақстанның жер-су аттары», «Қазақстан географиялық атаулары
Алматы облысы», «Қазақ ономастикасы» атты еңбектерінде мұндай
топтастыру арқылы топонимдерді алуан түрлі семантикалық топқа
бӛліп саралауға болатынын атап кӛрсетеді.
В.А.Никонова
топонимдерді
зерттеу
жұмыстарында
географиялық атауларды топқа бӛлуді атау тұрғысынан қарайды.
Топонимдерді зерттеуде олардың үш түрлі семантикалық типке
бӛлуін орынды санайды.
• Географиялық нысандардың белгісіне қарай.
• Нысанның қай аймаққа тәуелді болуына қарай.
• Арнайы қойылған атаулар.
В.Н.Топоров және О.Н.Трубачев Днепр гидронимдерінің
этимологиялық тұрғыдан талдаған еңбектерінде олардың бірнеше
семантикалық топтарға бӛліп қарастырады:
1. Жапырақ, қамыс, қалақай, қырықбуын атауларынан қойылған
гидронимдер.
2. Ағаштың барлық түрінен қойылған гидронимдер.
3. Жер асты қабаттары мен топырақ ерекшеліктеріне
байланысты гидронимдер.
4. Судың түсіне байланысты гидронимдер.
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5. Ӛзеннің ағысы мен судың ерекшелік сипатына байланысты
гидронимдер.
6.
Қоршаған
ландшафт
ерекшеліктеріне
байланысты
гидронимдер.
7. Ӛткелдер мен бӛгендер және т.б. су кӛздері аттарымен
байланысты гидронимдер.
8. Облыс аумағы немесе шекарасымен байланысты
гидронимдер.
9. Жануар аттарымен байланысты гидронимдер.
Бұл топтастыру белгілі түріктанушылар еңбектерінде де орын
алғаны мәлім. Оны Г.Ф.Саттаров, А.Әбдірахманов, Т.Жанұзақ,
С.Атаниязов, О.Т.Молчанова, А.А.Камалов, Қ.Қоңқабаев және т.б.
зерттеушілерінен
кӛреміз,
сонымен
қатар
О.Т.Молчанова,
О.А.Султаньяев, Қ.Қоңқабаев сияқты ғалымдардың ұсынған
семантикалық топтастыруларының негізі бар, ӛзара сабақтас та,
мазмұндас. Аталмыш ғалымдар қазақ, алтай, қырғыз тілдеріндегі
географиялық атауларды лексикалық семантикалық тұрғыдан екі
топқа бӛлді:
1. Нысандардың физикалық географиялық сипатын кӛрсететін
атаулар.
2. Адамдардың шаруашылық, тұрмыстық іс-әрекеттері мен
қоғамдық қатынастарын кӛрсететін атаулар.
Лексикалық семантикалық жіктеуге назар аударудың ең басты
мәні – ғалымдардың топонимдердің лексикалық тұрғыдан топқа бӛле
отырып, мән-мағынасын ашу, адамның іс-әрекеті, тұрмысы, қоғамдық
ӛмірімен байланысын анықтап білу болып табылады.
Сонымен, Қазақстан топонимикалық жүйесінде жергілікті
табиғат ерекшеліктерінен хабар беретін атаулар тобы кӛрнекті орын
алады. Физикалық географиялық нысандарды атауда халық ең
алдымен
географиялық
ортадағы
табиғат
жағдайларының
шаруашылық үшін маңызына қатысты бӛлігін таңдап алды. Бұл
жӛнінде тарихи география саласындағы зерттеулерімен белгілі
профессор В.С.Жекулин былай дейді: «Географиялық атаулар ӛзінің
семантикалық жӛнінен утилитарлы. Олар сан ғасырлық шаруашылық
әрекетінің нәтижесінде қалыптасатын табиғатқа деген кӛзқарасын
бейнелейді».
Географиялық ортаның Қазақстан топонимдерінде бейнеленуі
туралы мәселеде бұдан басқа да заңдылықтар бар екендігі белгілі.
Топонимика ғылымында географиялық атаулардың «салыстырмалы
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негативтілігі» туралы заңдылық негізделген. Бұл заңдылық бойынша,
географиялық атауларда жергілікті жерге тән емес, ерекшелік
жасайтын табиғат құбылысы бейнеленуі мүмкін. Аталған заңдылық
географтар тарапынан сынға ұшырағанымен, сирегірек болса да,
ұшырасып отырады.
Геожүйені бейнелейтін географиялық атауларды топтастырудың
топонимикалық, тарихи географиялық зерттеулер үшін маңызы зор.
Қазақстан
топонимикасында
бұл
мәселе
тіл
мамандары
А.Әбдірахманов, Т.Жанұзақ зерттеулерінде де қозғалған.
Географтар тарапынан топонимдердің табиғи ортамен
байланысын
кӛрсететін
топтамаларын
жасаудың
үлгілері
Э.М.Мурзаев, Ғ.Қ.Қонқашбаев, Ә.Б.Бірмағамбетов және т.б.
еңбектерде келтірген. Қазақстан жерінің кеңдігі мен геожүйесінің
алуан түрлілігі, бір-бірін қайталамайтын табиғат кешендері – үлкен
массивті құмдары, жазира даласы, қарлы-мұзды биік таулары, құрғақ
климаты, теңіз деңгейінен тӛмен жатқан ойыстарымен, күрделі
геологиялық құрылыстары, ежелгі географиялық тарихы, мол табиғат
байлығымен ӛзара ерекшеленетін байтақ еліміздің табиғат
аймақтарындағы ландшафт ерекшеліктерін білдіретін топонимдердің
молдығы бұл мәселені арнайы зерттеуді қажет етеді.
Сонымен Қазақстан топонимиясының қалыптасу жадайлары мен
құрылымының жалпы ерекшеліктеріне талдау жасаудың нәтижесінде
мына мәселелер тӛңірегінде ой қорыттық:
● географиялық орнының ерекшеліктері мен айырықша табиғат
нысандарының болуына байланысты зерттеушілер назарына ерте
іліккен; бұл кӛне географиялық атаулардың жазба нұсқаларының
сақталып, осы күнге дейін жетуі.
● ата кәсібінде мал шаруашылығы болған қазақ халқы ұзақ
жылдар бойы жер бедерінің ұсақ пішіндерін, шаруашылық әрекетіне
қажетті су кӛздері мен мал азықтық ӛсімдіктер, жайылым түрлері мен
олардың маусымдық ерекшеліктері жӛнінде географиялық ақпарат
жинақтаған;
● жоғарыда келтірілген сӛздіктер және сӛздік республикада
кейінгі жылдары болып жатқан жанжақты ӛзгерістерді ескеріп жаңа
ғылыми негізде жасалған, Мемлекеттік терминком бекіткен, барлық
пайдаланушыларға бірдей міндет, қоғамның барлық топтарының
сұранысын қанағаттандыратын мемлекеттік тілде географиялық
кітаптарды басып шығаруға кӛмектесетін, терминдерді пайдалануды
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бір қалыпқа келтіріп және оларды стандарттайтын еңбектерді
дайындау, оңды ұйымдастырумен ұластыру;
● геожүйе топонимиясының қалыптасуын жергілікті табиғат
жағдайларын дәстүрлі дүниетаным мен шаруашылық қажеттерге орай
бейнелеумен байланысты жүрген тарихи құбылыс деп бағалауға
болады;
● Қазақстанның ұлан-байтақ даласының, ата-мекен жерлерінің
байырғы, ұмыт болған атаулары жайлы мәселелерді кӛрсету, оны
ғылыми тұрғыдан зерттеу;
● Қазақстан топонимикалық жүйесінде жергілікті табиғат
ерекшеліктерінен хабар беретін атаулар тобы орын алады.
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ІІ-бӛлім. ҚАЗАҚСТАН ТОПОНИМДЕРІНДЕ ТАБИҒАТ
ЖАҒДАЙЛАРЫНЫҢ БЕЙНЕЛЕНУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ
Географиялық атаулардың шығу тӛркіні, олардың атау себебі
адамдардың ерте заманнан-ақ қызықтырып келген. Ӛз тұсында кӛне
грек данышпаны, асқан ойшыл, энциклопедист – ғалым Аристотель
топонимдерді этимологиялаумен әуестеніп «Бұл ӛзі бір жүйелі
құрылымның нысанына ұқсайтындай» деген. Қазақстан аймағының
кейбір географиялық атауларының тарихы тым арғы дәуірлерге барып
тіреледі. Мәселен кӛне дәуірде адам ӛз сӛз қорының аздығына
байланысты географиялық нысандардың түр-түсіне, ерекшелігіне
орай сипаттама бере алмаған, сол себептен ол ӛзенді де, кӛлді де,
теңізді де жалпы «су» деп, ал шоқы, қырат, сілемдерді бір сӛзбен
«тау» деп атаған жӛнінде Э.М.Мурзаев пікір айтады. Белгілі ғалым
А.Гумбольдт «Орталық Азия» деген кітабында Орта Азия, Қазақстан
топонимдерінің қалыптасуы мен даму дәуірлері болған. «Бұл
ӛлкелердің, - дейді ол - әуелгі топонимдері тек тау, тас, су, бұлақ,
қайнар, жар, бастау, кӛл, тӛбе», - деген сияқты жалпы есім
тұлғаларында ғана болатындығына ұқсайды. Осының ӛзі ӛлкенің
ономастикасының даму кезеңдерін ажыратуымызға, жүйеге келтіруге
себебін тигізді. Қазақстанда қазіргі сақталған Бұлақ, Қайнар, Бел,
Қара, Ӛзек, Ӛзен, Ор, Орпа және т.б. атау тұлғаларының бәрі сол
дәуірлердің елесін береді. Бұл тұлғалар бізге топонимдердің келе-келе
күрделеніп, оларға жаңа функциялық мән үстемелейтін анықтауыш
ақ, қара, кӛк, сары, қызыл, жасыл, шұбар, биік, терең, қос, ұлы, кіші,
суық, сор, кең, тар және т.б. атрибуттары жалғасқаны байқалады.
Сӛйтіп ӛлке атаулары тұлғалық жағынан да, функциялары да
кемелдене түсіп, алғашқы қарапайымдылықтан күрделене түскен.
Аймақ топонимдерінің күрделену нәтижесінде ескі апеллятивтерге
жаңа жалғаулар, жер бедері пішіндеріне сай жаңа анықтауыш
тұлғалар, жаңа топонимдер сап түзеген.
Еуропа мен Азия секілді екі ірі құрлықтың қиылысар жерінде
орналасқан, кӛне заманнан Ұлы Жібек жолының негізгі бӛлігі болып
саналған, аумағында кӛптеген мемлекеттер қоныс теуіп, аумақтық
ерекшеліктеріне сәйкес ішкі және сыртқы саясатқа қатысты
мәселелерді шешуде маңызды роль атқарған Қазақстан аумағының
топонимикалық жүйесін зерттеудің ереше мәні бар. Дәлел, қойнауы
асыл қазына мен кең байлыққа толы әрі физикалық географиялық
сыр-сипатқа бай ӛлке. Қазақстанның жер-су атауларының мән44

мағыналары мен шығу тӛркіні де ғылыми тұрғыдан дәйекті зерттеуді
қажет етеді. Сондықтан да республиканың географиялық атауларын
синхрондық жағынан ғана қарамай, диахрондық тұрғыдан да жете
зерттей түсуіміз керек.
2.1 Геожҥйе және топонимдер
Адам баласы тіршілік етуінің алғашқы күнінен бастап-ақ, ӛзіне
қажеттің бәрін географиялық ортадан, адамзат қоғамын қорғап тұрған
және
қоғамның
материалдық
ӛмірінің
қажетті
тұрақты
жағдайларының бірі болып табылатын – табиғаттан алып келеді.
Географиялық ортадағы «табиғат» және «адам» ұғымдарының
мағынасы бір-бірімен етене байланысып кеткен. Адамның пайда
болып, қоғамның қалыптасуымен байланысты қарым-қатынастың
жаңа типі құрылды: адам – қоғам – табиғат. Адамзат әулеті
ғасырдан ғасыр, дәуірден дәуір, заманнан заман аралығындағы
уақытта географиялық ортадағы табиғат заңдылықтарын меңгеру
дәрежесіне кӛтеріле отырып, табиғат байлығын топтасып,
қоғамдасқан түрде игере бастады. Қазақстанда адамзаттың
кӛпғасырлық эволюциясының дерек іздерін табуға болады. Орта
палеолит дәуіріндегі, осыдан 30-40 мың жылдай бұрынғы алғашқы
қауым тұрақтары, тас индустриясы, ежелгі металлургия жұрнақтары,
керуен сарайлары мен әскери бекіністер, шығырлар мен шыңыраулар,
кеме айлақтары мен кӛне ғимараттар араласып жатқанын академик
В.В.Бартольд, шығыс зерттеушісі, археолог П.С.Савельев, Маңғыстау
аймағының бір кезде Хорезм мен Итиль арасындағы маңызды
қатынас нүктесі болғанын, Манғыстау түбегіндегі дәуірлердің
ескерткіштері тас қамалдар мен сарайлардың ұзақ уақытқа дейін
сақталып келгенін анықтайды [14;15].
Адам қоғамының ӛмір сүруінің алғы шарттары ретінде
географиялық ортаның заңдылықтарын танып, оларды адамның
заттық және рухани қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында
пайдалануды атауға болады. Табиғатты танып-білудің құралы ретінде
ойлау қызметін алсақ, ойлаудың бейнелеу әрекетін бекітуде тілдің
маңызы ӛте зор. Себебі тіл мен ойлау бір-бірімен тығыз байланысты.
Мұны әйгілі ғалым И.П.Павловтың екі сигнал жүйесі туралы ілімінен
де айқын аңғарамыз. И.П.Павлов жануарларда сӛйлеу тілінің
жоқтығын, сондықтан тілдік ойлаудың да болмайтындығын, оларда
бір ғана бірінші сигнал системасы болса, адамдарда екінші сигнал
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жүйесінің болатындығын, ол ойлаудың физиологиялық негізі
екендігін ашып берді. Ғалым «Сӛз бірінші сигналдардың сигналы бола
отырып, шындық ӛмірдің екінші, бізге тән сигнал системасын
құрады», - деп кӛрсетті. Бұл қағидалар сӛйлеу тілінде де, жазу тіліне
де ортақ және олардың әрқайсысының ӛзіндік ерекшелігі де жоқ емес.
Осы тұрғыдан алғанда, қазақ халқы тӛл тілі арқылы географиялық
ортадағы табиғатты рухани тануға және игеруге қол жеткізді деп
толық сеніммен айтуға болады. Географиялық ортадағы геожүйе
туралы ойды қазақ халқы кеңітіп, санасында белгілі бір түсініктер,
абстракциялар түрінде сақтады. Себебі қазақ халқының бар ӛміртіршілігі табиғатпен етене байланыста болған. Сонымен
географиялық орта – елдің тіршілігіне ұдайы қажетті жағдай жасап
тұратын айналымдағы геожүйе. Қоғамның дамуына қарай,
табиғаттың құбылысы ӛзгеріп және кеңейіп отырады. Ғасырлар бойы
халқымыз ӛзін аялаған географиялық ортадағы табиғат құшағында
тіршілік ете жүріп, оның сан алуан құпия сырларына кӛңіл бӛлді және
сол туралы орынды тұжырым, пікірлерге келді.
Рухани мәдениеттің ауызша сипаты кӛшпенді қоғамға сӛзге
ерекше мән беруге негіз болды. Қазақ халқының этностық
ерекшеліктері ретінде астарлы сӛйлеу, абстракты ойлау, әсерлеу,
кескіндеу, естіген хабарды жадында сақтау мүмкіндіктерінің күшті
дамығанын айтуға болады. Мұны ХІХ ғасырда зерттеуші
Н.Зелендтың пікірлері дәлелдеді: «Қырғыздар (қазақтар) айнала
қоршаған ортаны, адамдар мен жерлерді есте сақтауы жӛнінде
мәдениетті адамдарды артта қалдырады». Бұл қасиеттер халықтың
кӛшпенді ӛмір жағдайындағы рухани мәдениетінің мұраларын
ӛміршең етіп, шашыраңқы (дисперсті) орналасқан қазақ қоғамында
деректер тарауының ерекше түрін дамытты. Осы тұрғыдан алғанда
қазақ топонимдерінің жүздеген жылдары бойы сақталып тұрақтануын
олардың айырықша ақпарат кӛзі ретінде және әсерлеу бағытында
қалыптасқан ерекшеліктермен түсіндіруге болады. Қазақ халқының
шығармашылық дәстүрінің ауызша сипаты табиғатты тану мен
пайдалану барысында жинақталған экологиялық тәжірибені
айырықша әдістермен жеткізу қажеттілігін негіздеп береді. Мұны
халықтардың ауыз әдебиеті мен топонимикасында метафоралардың
жиі кездесуі дәлелдей түседі.
Жақсы жер, жайлы қоныс, жан рахатының таңбасы саналатын
Жиделібайсын қазақ жырларында, «Алпамыс», «Қобыланды», «Ер
Тарғын» және т.б. ауыз әдебиетінің жырларында кездеседі. ХV
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ғасырда халық қамқоршысы, дана Асан қайғы бүкіл алты алаштың
жер-суын, қонысын кӛремін деп желмаяға мініп, ӛмірін еліне,
халқына арнаған. Жүрген жерінде жақсы, жаман қонысқа баға берген.
Дананың жерге айтқан сындарында қаншама терең мән, кӛп
мағыналы географиялық зерде, талғам түсінік бар:
«Еділ менен Жайықты,
Бірін жазға жайласаң,
Бірін қысқа қыстасаң
Ал қолыңды маларсың,
Алтын менен күміске»,
- деп Жайық пен Жем бойы қоныстары табиғатынан малға жай, елге
ырысты, құтты мекен және суының бал балығының май татитынын
сипаттайды.
Адамзат баласының тарихындағы ең ұзақ жасаған әлеуметтіктарихи формацияны кӛшпенділер бастан ӛткерді. Біздің жыл
санауымыздан кӛп бұрын кӛшпелі ӛмір салтын қалыптастырып
үлгерген далалық ру-тайпалар сол ӛмір салтымен ХХ ғасырға аяқ
басты. «Біздің заманымызға дейінгі ХІ ғасырдан бастап ХVІІІ
ғасырына дейін еуразиялық далада бір ғана ӛндіріс тәсілі, ол кӛшпелі
мал бағушылық еді»,- деп жазады Л.Н.Гумилев [12]. Осынау, бір
тәсілінің кӛшпелілер әлемі үшін зиянды да, пайдалы да жағы болды.
Зияны – Азияның, Шығыс Еуропаның, Солтүстік Африканың елдері
дамудың әр түрлі тарихи кезеңдерін бастан ӛткізіп үлгерді. Қоғам
дамуына жаңа сападағы әлеуметтік-экономикалық сатыға шығарып
отырумен бірге, тұтас халықтардың идеологиялық болмысбітімдерінің, эстетикалық таным-түсініктерінің әр текті ӛрістерді
шиырлауына әсер етеді.
Ал енді, мыңдаған жылға созылған кӛшпелілер ӛмір салтының
пайдасы дегенде – «әлеуметтік-экономикалық болмысы кӛшпелі бола
отырып, рухани біртектілікке шыңдалуы, іштей ұдайы сапалық
жетілуін тоқтатпаған». Кӛшпелілер мәдениеті ӛзінің 3000 жылдық
ғұмырында Жерорта теңізі мен Қиыр Шығыс елдеріне қарағанда
шығырмашылық эволюцияны бастан ӛткерді» [16;17]. Мал жаюдың
тәсілдерін ғана шыңдап қойған жоқ, күнделікті тұтынатын заттары
мен құралдарынан бастап моральдық-этикалық таным-түсініктеріне
дейін, мейлінше кӛне ән-күйлерінен бастап тіліне дейін шыңдаумен
болды. Ғалым Л.Н.Гумилевтың мынадай бір тоқтамды ой-толғамы
назар аудартады: «Менің білімім бойынша тарихшымын, қажеттілік
бойынша этнолог болған жанмын. Жер бетіндегі халық атаулының,
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тек қазіргі бары емес, жоқ болып кеткен халықтардың тарихын уақиға
қуалап жазатын дәстүрлі тәсілімен зерттеу мүмкін емес. Осыдан
кейін, тәжірибе немесе үлгі алу десе де болар, географиялық цикл
аясында жүгінуге мәжбүр болдым. Менің түсінігім бойынша
этнология - тарих, география, әрі этнопсихология материалдарынан
нәр алған айырықша ғылым».
Географиялық ортаның қоғам дамуындағы рӛлі туралы мәселе
ерте кезден-ақ ойшылдар назарын аударған болатын. Араб
әлеуметтанушысы Ибн Хальдүн, француз ойшылдары Ж.Боден,
Ш.Л.Монтескье, ағылшын тарихшысы Г.Бокль, орыс ғалымы
Л.И.Мечников, француз географы Э.Реклю және т.б. географиялық
ортаның әсері қоғамдық дамуды анықтайтын фактор деп санады.
Л.И.Мечниковтың теориясына қарағанда, әрбір халықтың, елдің
ӛркениетке, мәдениетке жетуіне басты әсер етуші, мүмкіндік беруші –
су байлығы болып саналатын кӛрінеді. Адамзат тарихындағы айтулы
«ӛзен» ӛркениеттері Ніл, Тигр, Ефрат, Ганг, Хуанхэ, Янцзы ӛзендері
бойында пайда болған [18]. Одан кейін Жерорта теңізі маңайындағы
гректер мен римдіктердің ӛркениеті, ал Американың ашылу дәуіріне
байланысты «мұхиттық» ӛркениеттің пайда болғаны белгілі.
Біздің Қазақстан жерін алып қарасақ, сонау ертеден келіп жеткен
дастандардағы тұрмыс, ӛмір суреттері, әдет-ғұрып, қақтығыстартыстарда Еділ мен Жайық, Сырдария мен Ертістің, Аякӛз бен Есіл
ӛзендері жағаларында, Каспий, Арал теңізі мен Балқаш, Зайсан
кӛлдері айналасында ӛткені байқалады. Қазақстандағы кӛшпелі елдің
де жайлайтын жерлері, кӛшіп жүрсе де ұзақ кете алмайтын жерлері,
ӛзендер мен кӛлдердің маңайы еді. Себебі кӛктемде жылға,
сайлардың бәрінде қар суымен кішкентай ӛзендер пайда болады.
Мұндай жерлерде бұлақ сулары кӛп болатыны белгілі. Осындай
шұрайлы жерлер ежелден елдің малын да, халқын да ӛте жайлы,
шаруашылыққа қолайлы болып келген.
Қазақ халқы ежелден-ақ мекен ортасының байтақ та, жомарт
табиғатын жоғары бағалаған. Халқымыздың дәстүрлі мәдениетінде
дінге сенуден гӛрі табиғатты пір тұтып, табиғаттың сырын ұғып, тілін
білуге құштар болуы басым. Қазақтар табиғатты бағындыруды,
ӛзгертуді қаламаған, қайта кейінгі ұрпағына табиғатпен тіл тауып,
келісімді ӛмір сүруді үйреткен. Арнаулы білімдері болмаса да,
географиялық ортаның ӛзара байланыстылығын және басқа да құпия
заңдылықтарын білуге, аңғаруға зер салған. Сӛйтіп, Азияда ӛмір
сүрген кӛшпенділер, географиялық ортаның тылсым сырларын біздің
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жыл санауымыздан бұрын ІХ-Х ғасырларда-ақ меңгере бастаған.
Астрономия ғылымына Әл-Фараби, Ибн-Сина, Ұлықбек сияқты ұлы
оқымысты ойшылдар үлкен үлес қосты. Олар ӛз еңбектерінде
табиғаттың кейбір құпияларының бетін ашып, ғылыми тұжырым
жасады.
Табиғат сыры біздің ата-бабаларымызға да жақсы таныс. Атабабаларымыз келесі жылы ауа райы қалай болатынын немесе жыл
айларының қалай басталып, қалай аяқталатыны туралы, сол
мезгілдегі таңның атуы, күннің батуы, жұлдыздардың жарқырауы,
Құс жолының орналасуы, Шолпанның тууына қарап болжап біліп
отырған. Сондай-ақ, тӛрт түлік малдың күй алуы, ӛрістен қайтуы,
дыбыс шығаруы, қүйіс қайыруы да алдағы күн ауа райын білуге
кӛмектескен.
Халқымыздың табиғат жӛніндегі ой-пікірлері табиғат
құбылыстарымен, заңдылықтарымен үнемі үндесіп жатты. Қазақ
халқы ӛзін табиғаттың бӛлінбес бір бӛлігі, құрамдас тобы деп
есептейді. Сондықтан да қазақ халқы табиғатпен бірлікте ӛмір сүру
қажеттігін ерте кезден-ақ сезінеді. Табиғаттың қатаң жағдайына, түрлі
ӛзгерістеріне сай кӛшпелі ӛмір салты, табиғи географиялық дара
бітімдегі биосфераны ерекше орынды бағалап мән берген.
Халқымыздың мақтанышы Ш.Уәлиханов: «Табиғат пен адам!
Ӛзіңіз айтыңызшы, тіршілікте одан ғажап, олардан құпия не бар? –
дей келе қазақтар киеге үлкен мән берген [19]. Табиғаттағы ... мекенжайлар мен атамекенді, кейбір жануарлар мен құстарды, кӛшпелі
тұрмысқа қажетті заттарды киелі деп қастерлейді. Осы аталғандарды
құрмет тұту, ырым-жорасын жасап тұру, адам баласына байлық пен
бақыт, құт әкеледі. Халық ұғымында табиғат деген сӛз, қасиетті жер
деген мағынаны білдіреді» - деп атап кӛрсеткен. Сонымен, қатар
халық табиғаттың пайдалы қазбаларын ӛңдіріп, жерді ӛңдеп,
жануарларды қолға үйретіп, ӛсімдіктердің кӛптеген түрлерін
пайдалана отырып, ӛздері мекендеген жерлердің ландшафтысының
бет-бедерін, таулардың геоморфологиялық құрылысын, ӛзен кӛлдер
суының ащы-тұщылығы мен кӛлем, ағысын анықтайтын
құбылыстарға ат қоюы (номинация) адам процесі ізденісінің
тәжірибесінің тілдік кӛрінісі ретінде қарастырылды.
Қазақ тілінің эволюциялық даму және қалыптасу тарихын
А.Әбдірахманов алтайлық (түрік-монғол бірлестігі), кӛне түрік, кӛне
қазақ, қазіргі қазақ кезеңдеріне ажыратып қарастырады. Осы
тұрғыдан алғанда «қазақ топонимдері» деген ұғымның ӛзі шартты
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түрде алынғанын ескеруіміз керек [20]. Себебі ғалым Қазақстан
топонимдерінің шығуын тарихи дәуірлерге байланыстыруда тек бір
ғасырды бӛліп алмай, қазақтардың ХV-ХVІ ғасырдан халық болып
қалыптасудан, топонимдік жасалулардың бүкіл түрік тілдеріне ортақ
жақтарын байланыстыра зерттеген.
Қазақстан геожүйе топонимикасының негізін қоршаған ортаның
физикалық географиялық қасиетін кӛрсететін географиялық атаулар
құрайды. Олардың жасалуында, белгілі бір ландшафттың кӛрінісіне
қатысты заңдылықтар байқалады. Топонимдерінің бір тобын: айдын,
ағаш, апан, арқа, ащы, бауыр, бастау, бұлақ, бидайық, кӛбік, кӛл,
күтір, қала, қара, қамыс, қопа, қоңыр, қорыс, құдық, құлақ, құм,
қыстау, оба, ой, ӛзен, ӛзек, сай, сор, су, суат, тал, тас, терек, тоғай,
тӛбе, түбек, тұз, шат, шағыл, шеген, шығанақ және т.б. толып
жатқан географиялық терминдерге (жалпы есімдерге) анықтауыш
сӛздер қосылу арқылы жасалған.
Қазақстандағы жергілікті географиялық терминдер немесе
апеллятивтер табиғи нысандарды белгілеу ретінде пайдаланылып,
аумақтың
жер-су
атауларын
жасауда,
әсіресе
ландшафт
ерекшеліктерін кӛрсететін негізгі ұйытқы болып қалыптасқан.
Қазақстан топонимдері аймақтың консервативті ландшафттары мен
оның компоненттеріне үйлеседі және қазіргі тұрақтанған
құрылымымен сипатталады. Бұлардың айқын мысалы ретінде
Қазақстандағы сортаңдар мен сораң жерлерге қойылған атауларды
айтуға болады. Мұндай атаулардан жергілікті жердің жыныс
қабаттарының литологиялық (шӛгінділер мен шӛгінде тау
жыныстарының жаралу жүйесінен пайда болған) құрамын, жер
қыртысының, климатының жағдайлары атауының кӛрінісінің негізгі
белгісі болып отыр.
Қазақстан геожүйелер топонимикалық жүйесінде жергілікті
табиғат ерекшеліктерінен хабар беретін атаулар тобы кӛрнекі орын
алады. Физикалық географиялық нысандарды атауда халық ең
алдымен
географиялық
ортаның
табиғат
жағдайларының
шаруашылық үшін маңызына қатысты белгісін таңдап алды. Мұның
негізінде республика аумағындағы табиғат жағдайларының басты
белгілерін жер-су аттарын бейнелеудің ӛзі, сол белгілердің
шаруашылық маңызымен анықталады деуге болады. Географтар
тарапынан топонимдердің табиғат ортамен байланысын зерттеу
үлгілері В.П.Семенов, Э.М.Мурзаев, Б.А.Будагов, Х.Л.Ханмагомедов,
Ғ.Қоңқашбаев, Ә.Б.Бірмағамбетов, С.Орынбаева, Ж.Д.Достай,
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Е.Керімбаев,
А.Марғұлан,
С.А.Әбдірахманов,
Қ.Б.Базарбаев,
С.Р.Сәтімбеков,
Н.Баяндин,
М.Серікбаев,
Қ.Ж.Жылқыбаев,
В.П.Максаковский,
С.Б.Бәкіров,
А.И.Попов,
Е.М.Поспелов,
Д.Жүнісов, Т.Р.Омаров еңбектерінде келтірілген [101-124]. Қазақстан
Республикасының аумақ кеңдігі, қазақ топонимикасының молдығы
бұл мәселені арнайы зерттеуді қажет етеді. Себебі қазақ
топонимдерінің негізінде кӛне заманнан келе жатқан шаруашылықты
жүргізу, табиғат жағдайларын тіршілік қажеттері тұрғысынан таныпбілу нәтижесінде жинақталған танымдық-практикалық білім қоры
жатыр.
Қазақстан геожүйелер топонимдерінің бейнелену заңдылықтары
мен табиғат жағдайларының ӛзіндік ерекшеліктерін бірнеше
тұжырымдар түрінде (топтар) кӛрсетеміз:
Қазақстанның геологиялық құрылысы мен жер бедерін
бейнелейтін атаулар;
климат жағдайлары мен ішкі суларының топонимдерде
кӛрініс табуы;
ӛсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесінің географиялық
атауларда бейнеленуі;
географиялық ландшафттар топонимиясы.
2.2 Геологиялық қҧрылысы мен жер бедерін бейнелейтін
атаулар
Қарастырылып отырған Қазақстанның жаратылысы, кӛнелігі,
тарихи қалыптасуы жӛнінде бір-бірінен ӛзгеше болып келетін
орографиялық бірліктердегі қазба байлықтар атаулары мен жер
бедеріне байланысты топонимдер, ӛлкедегі жердің табиғи бітімнің
алуан түрлілігі туралы деректер мен мағлұматтар беріп қоймайды,
сонымен бірге жаратылысын, кӛнелігін, қалыптасуын білдіреді.
Қазақстанда кен орындарының мейлінше бай болуынан кӛне
замандардан белгілі екендігі, олардың кеңінен ӛрістегені бұл күнде
ғылымда толық анықталып отыр [21]. Бұл жӛнінде академик
Ә.Марғұлан географиялық ортадағы табиғи нысандардың біздің
заманымызға дейін ХІІ-ХІІІ ғасырларда символдық мәні болғанын
айтады.
Кен байлықтарының ірі кен орындары кӛбінесе Каспий маңы
ойпатының оңтүстік және шығыс бӛлігі мен Кемпірсай алабы мен
Мұғалжар тауы, Маңғыстау үстіртінде шоғырланған. Кен қазбалар
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ішінде ең кӛп тарағаны – отын-энергетика байлығы, яғни мұнай мен
газ кендері. Мұнай мен жанғыш газ Ақтӛбе, Атырау, Маңғыстау,
ішінара Батыс Қазақстан облысында ӛндіріске қажетті қор бар
Қарашығанақ және Батыс Тепловка мұнай-газ конденсат қоры
ашылды.
Біздің зерттеулер - сӛздік, карта, әдебиеттермен қатар жергілікті
мәліметтерді жинақтауда жоғарыда келтірген тӛрт облыстарда «май»,
«қара» сӛздерінің қалыптасуымен жасалған жер атаулары мұнай кен
орнын білдіреді. Мәселен, Атырау облысында Майкӛмген елді мекені,
Қаратон. Қаратон кен орнын барлау-бұрғылау жұмысы 1934 жылы
басталып, онда мұнай кӛзі 1937 жылы ашылды. Қаратон мұнай –
кәсіпшілігінің атауы, бір мағынасы – қара жамылғы. Бұл атау
кирленмен, яғни кепкен мұнай тұтастырған борпылдақ жыныспен
байланысты болар. Кир жамылғылар кей жерде біршама жерді алып
жатыр. Қазіргі қала типтес поселке орнаған осындай жамылғысы бар
мекен бұрын Қаратон атауымен аталуы мүмкін. Жердің қара түсін,
мұнай кен орнының сипатын білдіреді.
А.Н.Кононов пен Э.М.Мурзаевтың байқауынша «қара» сӛзі
түрік географиялық терминологиясында ӛзінің негізгі мағынасынан
басқа қосымша «жер», «құрғақ», «топырақ» мағыналарына ие
болатынын топшылайды. Мысалы, Қаражамбас, Қарашүңгі,
Қарамаңдыбас мұнай кен орындары жердің қара түсін кӛрсетеді (4кесте).
4-кесте
Мұнай кен орындарының атаулары
№ Облыс аты

Топоним

1. Атырау

Майкӛмген, Мұнай, Қаратон, Қараінген,
Қарашүңгіл, Қарасақ, Қарақұдық, Қаракӛл.
2. Маңғыстау Қаражамбас,
Қарамандыбас,
Қаратұрын,
Қараарна, Қарақұм, Қаратӛбе, Қарақұдық.
Ақтӛбе облысында Майкӛл ӛзені атауы мағынасын зерттеушілер
тарапынан әр түрлі түсіндірілген. Е.Қойшыбаевтың сӛздігінде «май»
сӛзіне ежелгі түркілік нанымдарға орай «әулие, қасиетті» деген
мағына берген. Осының негізінде сӛздік құрамында «май» сӛзі бар 20
жер-су аттары («әулие қамыс», «әулие қайың», «әулие шат»),
түсіндіріледі. Э.Мурзаевтың «Халықтық географиялық термин
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сӛздігі» атты еңбегінде «май — в топонимин термин употребляется
для обозначения мест, где наблюдаются выходы нефти на дневную
поверхность или где как-то проявляются признаки нефтеносости».
Ал ғалым А.Махмутов «Қазақ тіліндегі архаизм және историзм» атты
еңбегінде «май» сӛздері кӛне түрік тілдерінің кӛкке табыну
дәстүрінен елес береді: «от ана, май ана». А.Сейдімбековтың
«Майтӛккен» атауының мағынасы аңыз негізінде, жаугершілік
заманында осы тұста сойылған малдан «майсіңді болған» деген
топшылауын халықтық этимологияның нағыз үлгісі деуге болады.
Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданындағы орналасқан
Майтӛккен – ежелден мал жайылымы ретінде пайдаланылатын,
шүйгін шӛпті, нағыз «түгінен май шығатын» шұрайлы, қоңды жер
ерекшелігіне қарай аталған.
Атырау облысындағы Майкӛмген елді мекенінің атауы
жергілікті тұрғындардың айтуынша, мұнай табылуымен байланысты
қойылған.
Топонимдер
құрамындағы
индикатор-терминдер
Қазақстанның жеке бӛліктерінде тілдің диалектілік ерекшеліктеріне,
ландшафттық – зоналық жағдайға байланысты айырмашылық
жасайды. Ақтӛбе облысындағы Майкӛл ӛзені атауындағы май
сӛзімен жасалған топоним, жайылымдық мақсатпен пайдаланылатын
жерлерге сәйкес атаған. Осы деректер негізінде «май» сӛзімен
байланысты географиялық атаулардың басым кӛшілігі малға қоң
беретін, шӛбі шүйгін жерлердің ерекшелігін ерекшелеу мақсатында
қойылған деуімізге болады. Ескертуге тұрарлық тағы бір жайт,
мұнайды қазақтар «май» дейтіндіктен, зерттеліп отырған ӛлкеде
кейбір атаулар мұнайдың бар екендігінен де хабар беруі мүмкін.
Қаратон – Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығысында
орналасқан. Қаратон кен орнын барлау-бұрғылау жұмысы 1934 жылы
басталып, онда мұнай кӛзі 1937 жылы ашылды [22]. Қаратон
атауының мағынасы – қара жамылғы. Бұл атау кирленмен, яғни
кепкен мұнай тұтастырған болпылдақ жыныспен байланысты болар.
Себебі кир жамылғылыры кей жерде біршама жерді алып жатыр.
Қазіргі қала типтес поселке орынға осындай жамылғысы бар мекен
бұрын Қаратон атауымен аталуы мүмкін. Жинақтаған деректерге,
мәліметтерге байланысты Батыс Қазақстан
аймағында «қара»
терминімен байланысты атауларын талдау жасау барысында жердің
қара түсі, мұнай кен орнының сипатын білдіреді.
Қазақстан ӛңірінде кен орындарының кеңінен ӛрістегені бұл
күнде ғылымда толық анықталып отыр. Бұл жӛнінде Ә.Марғұлан:
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«Біздің заманымызға дейінгі ХІІІ-ХІІ ғасырларда-ақ темірдің
молынан ӛндіріле бастағанын спектральды талдау анықтап беріп
отыр», - деп жазды. Оған Қалайы қазған, Алтын тапқан, Жезқазған,
Теміртау, Жезді, Рудный және т.б. географиялық атаулар толық дәлел
бола алады.
Орографиялық терминдер
Қазақстан жер бедерін сипаттайтына орай қойылған топонимдер
саны да біраз. Олардың кӛпшілігінен Қазақстан жер бедерлерінің
нақтылы орографиялық терминологиясының мол болуын аңғарамыз
және оронимдеріндегі орографиялық терминдерді жергілікті
ландшафт ерекшеліктеріне ие (5-кесте).
5-кесте
Оронимдердегі индикатор-терминдер
№
Оронимдер
Индикатор-терминдер
Дӛң, жал, жота, кез (екі таудың түйіскен жері), сырт,
тау, таз (таудың басы, ӛсімдік аз шығатын жер), оба,
тас, теріскей, текше (үстірт жер), сілемдер, тӛбе,
тӛрткүл (таудың ұшар басындағы тегіс жер), тұран
(тау үстіндегі су жинайтын ойпаң жер), үстірт, үңгір,
шоңғал (биік шың), шоқы, шың (чинк), тік жарқабақ
немесе құз.
Алаң, бозінген (борбас жер), бұйратты жазық, дала,
2. Дала ойпат жазық, жон, кепір (ащылы, сортаңды жер), кезең,
атаулары
кепірең (борпылдақ жер), кӛк, кӛкал, қоңыр,
қуаңдала, сайқын (ен дала), сахара (кең, босжер),
сор, сортаң, тақыр, тебіз (шӛбі қалың ойпаң жер),
түлей (тоғайлы, қалың сексеуілді жер), шұбар
(ағашты, отты жер).
ОйБытқыл (кедір-бұдыр, ойлы-қырлы жер), нұра
3. шұңқыр
(жықпыл-жықпыл, терең сай сала), ой, ойпаң, ойпат,
атаулары
сай, шатқал, шұқыр, ылди.
Құм,
Ақ кіріш (әк), батпақ, еспе (шегенделген құм), кіріш
4. топырақ,
(ақ топырақ), құм, қызыл (шӛпсіз қызыл құм), лай,
атаулары
саз, тартпа (ми батпақ), ұйық (ми батпақ), шағыл
(құм бетіндегі ұсақ тастар), шӛл.
1.

Тау, қыр,
белес
атаулары
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Кӛшпелі мал шаруашылығын ұйымдастырудың ӛзі, жер бедерін
жақсы ажырату бір орыннан екінші орынға кӛшу барысында
бағдарлаушы нүктелер ретінде ерекшелеуге негіз болды. Оронимдер
құрамындағы терминдер жер бедердің жіктелу сипатын дәл
бейнелейді, бұл мәліметтер табиғатты пайдалану барысында маңызды
болды. Бұл ретте топонимдердің пайда болу себебі, ғасырлар бойы
дала әлемін мекен еткен кӛшпенділердің сол далада ықтасын іздеп
босқа кӛше бермегеніне, ӛздерінің табиғат туралы ұғым-түсінігін
шыңдап, сол табиғатты рухани әлеміне айналдыра білгенінің айғағы
[136].
Ертедегі адамдар жер бедерінің жаратылысын түсіне алмаса да, әр
түрлі ландшафттарды шаруашылық мақсатта орынды пайдалана
білген. Осындай тереңнен тартылған факторлардың сабақтастығына
назар аударып, ӛңірдің оронимиясы мен ойконимі табиғи бітімжаратылысы заңдылықтарымен күшті жіктелген, метафораларға бай,
жергілікті ландшафт ерекшеліктерін дәл бейнелейтін атаулардан
тұратын жетілген жүйе ретінде қалыптасты деуімізге болады.
Орал тауының Батыс Қазақстанға енетін бӛлігіндегі кішігірім
қалдық массивтер, қоршаған ойпаттардан ерекшеленетіндігіне
байланысты, «тау» терминімен сипатталады. Мысалы, Ақтау (263 м),
Ешкі тауы (251 м), Қарғалытау (310 м), Текетау (260 м), Қызбелтау
(219 м), Қоңыртау (296 м), Жыландытау (162 м) [23].
Қазақ тіліндегі «тау» сӛзінің кӛне тұлғасы – «тағ». «Тағ» сӛзі
кӛне жазу нұсқаларында ұшырасады. Мысалы, осы сӛз VІ-VІІ
ғасырларға жататын Күлтегіннің құрметіне қойылған ескерткіште, Х
ғасырдағы «Алтын Ярукта», ХІ ғасырдағы М.Қашғаридің «Диуани
лұғат-ат-түрік» деген еңбегінде, Ю.Баласағұнидың 1069 жылғы
жазылған «Құтадғу билигінде» кездеседі. Ал, ХІІІ ғасырдағы «Кодекс
куманикусте» бұл сӛз екі тұлғада: тағ түрінде де, тау түрінде де
алынған.
Тау аттарында жер бедері пішіні, биіктігі, оны құрайтын тау
жыныстарының түсі, органикалық дүниесі, пайдалы қазбалары,
климаттық кӛрсеткіштері анықтауыш сӛздер ретінде терминге
қосылады немесе терминдер арқылы топонимдер жасалынады.
Мысалы, Батыс Қазақстан бойынша 6-кесте.
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6-кесте
«Тау» термині негізінде жасалған оронимдердің семантикалық
топтары
Түсі бойынша
1. Ақборлытау
2. Ақтау
3. Кӛктау
4. Қарашоқы
тау
5. Қоңыртау
6. Қызылтау
7. Сарышоқы
тау

Климаты
бойынша

Тіршілік
дүниесі
бойынша
1. Жамантау
1. Ақешкі тау
2. Желтау
2. Ешкі тау
3. Кӛлеңкелітау 3. Жапырақты
4. Сұлутӛрткүл тау
тау
4. Жылан тау
5. Суықтау
5. Қаратал тау
6. Мұзбел тау
6. Қарғалы тау
7. Қаратал тау

Жер бедерінің
пішіні
бойынша
1. Бесшоқы тау
2. Жарықтау
3. Кедір тау
4. Қалпақтау
5. Қособа тау
6.
Мұғалжар
тау
7. Шынжыр тау

Жер бедері атауларының Қазақстан аймағының топонимдер
бірлестігіндегі орны ерекше. Қазақ халқы табиғат нысандарымен
етене жақын болғандығына байланысты жер бедеріндегі табиғат
жағдайлары мен ресурстарын анықтайтын ерекшеліктерін таныпбілудің мол қорын жинақтаған. Халықтың табиғатты пайдалану
қазіргі ғылыми-практикалық маңызы шаруашылық ұйымдастыру,
табиғат қорларын сақтау мен тиімді пайдалану үрдістерін танып-білу,
іс жүзінде қолдану мәселелерімен шектелмейді. Бұл мәселенің
топонимика
ғылымына
қатысын
халықтың
шаруашылық
мамандануының жер бедерін атауда маңызды рӛл атқарғанымен
түсіндіруге болады. Басқаша айтқанда, жергілікті халықтың
табиғатты пайдалану ерекшеліктері Қазақстанның оронимдер
жүйесінің мағыналық жүктемесін байытып, ӛзіндік сипатын, жер
бедерінің құрылымдық ерекшеліктерін анықтап берді.
2.3 Терминдердің табиғат ерекшеліктерімен, шаруашылықтағы
ақпараттық маңызы
Ғылым мен техниканың қандай ұғымы болса да: белгілі
терминмен сипатталады. Ұғымды қалыптастыруда, ғалымдар оны
екінші ұғыммен шатастырмау үшін, әрбір ұғымның басқа ұғымнан
ерекше қасиеттерін бӛліп, анықтамасын береді. Ұғымның атауы
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қойылып, терминделінеді. Мұнсыз ғылым мен техника табыстарын
баяндайтын әдебиетті оқып - үйрену, сондай - ақ оқыту да қиын.
Терминологияға қойылатын талап - әрбір ұғымды кӛрсететін
термин, сол сияқты керісінше әрбір терминге сәйкес келетін ұғым
мүмкіндігінше біреу болуы керек.
Ұғымға балама ретінде алынған термин мазмұны жағынан,
мүмкіндігінше, дәлме-дәл сәйкес келуі керек. Бұл арада
номенклатураның шекарасы айқын кӛрініп тұруы міндетті, яғни
терминнің ғылыми және тұрмыстық мағынасы ажыратылуы тиіс.
Терминологияға қойылатын мұндай принципті сәйкестік принципі
дейді. Ұғымдық реляциясының дәлдігі бойынша терминді
классификациялау алуан түрлі. Бұған И. М. Щербина, Д. С. Лотте, С.
М. Мусаев, Э. Н. Натансон және басқалар кӛңіл аударған. Алайда бір
ізді кӛзқарас жоқ. Біз ӛз классификациямызда термин тасымалдайтын
ұғым кӛлемі мен мазмұнын негізге аламыз.
Ұғым туралы толық мағлұмат бере алатын терминдерді дұрыс
терминдер дейміз. Дұрыс терминдер жұртқа түсінікті, сондықтан
тілімізге сіңіп, кең тарап кеткен.
Терминнің тұрақты, берік болуының бір принципі жазуға
ықшам, айтуға жеңіл, шұбалыңқы емес, жинақы орамды болып келуі.
Осындай терминдер мағыналы болып, ӛміршең, келеді.
Әрбір ғылым саласының ұғымдар жиыны болатындықтан, ал
әрбір ұғымға сәйкес оның жаңа атауы, яғни болатындықтан әрбір
ғылым
саласының ӛзіне тән терминдер жиынтығы болады.
Қасиеттері ғылыми ұғымдармен
бейнеленетін айналадағы
құбылыстар мен заттар ӛзара тығыз байланыста болғандықтан,
термин ӛзі беретін ұғымның негізгі
қасиеттерін сипаттап қана
қоймай, ол осы ғылымның басқа ұғымдарымен арасындағы
байланысын да кӛрсетуі қажет. Сӛйтіп, ғылыми терминология жай сӛз
тізбесі, не жиынтығы емес, ол бір – бірімен белгілі қатыста
байланысқан сӛз жүйесі, не сӛздердің қабысуы. Басқаша айтқанда,
терминдердің жүйесі. Бұған кезінде Д. С. Лотте кӛңіл аударды.
Осыған қарағанда терминологияға енетін терминдердің жүйелілік
қасиеті болуы керек. Сондықтан да белгілі бір терминді бағалағанда,
оны бӛлектеп қарамай, белгілі бір жүйенің бӛлігі ретінде қарастыру
керек. Терминология қанағаттандыратын бұл принципті
жүйелік
принципі дейміз.
Халықаралық терминдер мен термин элементтері арқылы
жасалған туынды терминдер әрбір ұғымда бір модельдің болуын
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қамтамасыз етеді. Түсініксіз, жасанды термин құрудан гӛрі, ұлттық
шекарадан шығып, халықтар арасына кең тараған интернационалдық
терминдерді қабылдау қажет.
Салалық
терминологияны
жасауда
және
жетілдіруде
басшылыққа алатын маңызды принциптердің бірі — терминнің кең
тарағандығы мен тілге сіңгендігін еске алу болып табылады. Мұны
ескермей тұрақтанған терминдерді жиі ӛзгертушілік практикада
кездесіп қалады. Терминологияны жасауда қолданылатын осы
принциптерді ғылыми-техникалық терминологияның табыстарын,
ғылым ретіндегі география мен қазақ әдеби тілінің ерекшеліктерін
және терминологияны қойылатын педагогикалық талаптарды ескеру
ғылыми терминологияны реттеу мен оны жасау проблемаларын
шешеді.
Қазақстан Республикасы географиялық жағынан Еуразияның
орталығында орналасқан. Жер кӛлемі жӛнінен әлемде Ресей, Канада,
Қытай, АҚШ, Бразилия, Австралия, Үндістан және Аргентинадан
кейін тоғызыншы орын алады. Кең-байтақ еліміздің табиғатын
аумақты зерттеу жұмыстарының кӛлемі де, маңызы да орасан зор,
зерттеушілер жан-жақты жоспарлы зерттеу, іздену жұмысымен
шұғылданады. Олар еліміздің белгілі бір бӛлігінің табиғатын,
тарихын, экономикасын, шаруашылығын және мәдениеті мен ӛнерін
зерттейді. Мәселен, география мамандарының басты міндеті –
шаруашылық мақсаты үшін аймақты тиімді пайдалану және
табиғатты қорғау, оларды қалпына келтіру мен кӛбейту бағытындағы
шараларды ғылыми тұрғыда негіздеумен бірге географиялық болжам
қағидаларды (принциптеріне) сәйкес, ландшафттардың даму, игеру
және ӛзгеру тарихын қарастырады. Аталған бағыт географиялық,
экологиялық, экономикалық тарихи деректерді саралау мен қатар
палеоэтнологиялық,
палеоботаникалық,
палеозоологиялық,
палеоклиматтық, топонимикалық мәліметтерді пайдаланумен
ерекшеленеді.
Қазақ халқының географиялық нысандарға қойған жалқы
атаулары мен терминдер тәжірибесінен ұлттың жер ерекшелігін
аумақты кӛлемде тұтас меңгергенін дамыған терминдер мен жер-су
атаулары жиынтығының жүйесінен байқаймыз. Топонимикалық
зерттеулер география ғылымында бой кӛтеруде және мазмұны күрделі
әрі ӛзекті екеніне кӛз жеткіземіз. Себебі, географиялық жер-су
атаулары тарихы ӛткен ғасырлардағы ландшафт түйіні бола отырып,
қазіргі география ғылымына қызмет етпек. Топонимикалық
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зерттеулерден Қазақстан ландшафт сипаты дәл бейнеленеді (жер-су
атаулары ландшафт ӛзгерістердің индикаторы бола алады).
Географиялық атаудың мағыналы мазмұнын анықтайтын
топонимнің негізі – мемлекеттік тілдегі географиялық терминдер.
Сонда терминнің басты белгілері мыналар болып саналады:
• бір мағынада қолданылуы;
• номенклатуралық;
• дәлдік;
• жалпы ғылымдық;
• қысқалық;
• халықтық;
• жүйелілік.
• іс-жүзінде қалыптасуы.
• индикаторлық;
Географиялық терминдердің таралатын нақтылы географиялық
кеңістігі, аймағы, аумағы болуы, терминнің ең ӛзекті деген
белгілерінің бірі және жер табиғатының мазмұндық ерекшеліктерін
анықтайды. Мәселен, Еуразия материгінің аумағын қамтитын
топонимдерде, кең тараған халықтық географиялық термин – «тұз».
Қазақ сӛзін алғашқы рет жүйелі түрде халықтық географиялық
терминдік мәнде айналымға түсірген, қолданған ғалым Ғ.Ғ.
Қоңқашбаевтың анықтауынша, бұл географиялық термин «тұз
ӛндіретін, кеуіп бара жатқан кӛл» дегенді білдіреді. Осы мағынасында
алсақ, термин кӛлдердің тұздылық дәрежесі мен деңгейін, тұз
кәсіпшілігі туралы мағына береді. Құрбанғали Халид «Тауарих
Хамса» атты еңбегінде «тұз түрік тілдес халықтарда тегіс жер деген
ұғымды білдіреді» деп келтіреді. Ал, Э.М. Мурзаев «Туз, дуз
буквально «соль» (тюрк.). В топонимии – солончак; самосадочное
соленое
озеро;
засоленный
ручей;
родник,
подающий
минерализованную воду. Др. тюрк. Tuz – соль» [24].
Алматы облысы. Тұздыкӛл – тұзды кӛл. Жарсуат елдімекенінің солтүстік батысында 12 км жерде орналасқан. Кӛл теңіз
деңгейінен биіктікте 350,5 м орналасқан. Ауданы 108 км2, ұзындығы
2,2 км, ені 1,3 км, жағалық сызығының (ұзындығы 5,4 км) ӛзгеруі 1,45
м. Ең терең жері 0,50 м.
Тұзкӛл – Ұйғыр ауданындағы ағынсыз кӛл. Шарын алабында.
Тұзкӛл – елді-мекенінен оңтүстік-батысқа қарай 7 км, ауданы 6,80
км2, ұзындығы 2,6 км, ені 1,2 км, тереңдігі 1,5-1,8 м. Су жинайтын
алабы 227 км2. Жағалаулық балшығы емге қолданады. (Тұздануы
артқан кӛл).
Тұзкӛл – Кеген алабындағы кӛл. Кӛл теңіз деңгейінен 1951 м
биіктікте жатыр. Аумағы 6,6 км2, ұзындығы 5,7 к, енді жері 2,1 км,
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жағалауының ұзындығы 16,6 км, кӛлдің тереңдігі 0,3 м. Кӛл аумағы
8,5 км2, суы ащы. (Тұздануы артқан кӛл).
Тұз – Райымбек ауданында кӛл; Тұзақты – Ақсу ауданында
қыстау, елді мекен; Тұздыарал – Қаратал ауданындағы қыстау; Тұзасу
– Кербұлақ ауданында қоныс; Тұздыбастау – Талғар ауданындағы
ауыл; Тұздала –Балқаш ауданында мекен; Тұздыкӛл – Балқаш
ауданындағы елді мекен. Тұздыкӛл – Балқаш кӛліндегі шығанақ;
Тұздыкӛл – Алакӛл ауданында тұзды кӛл; Тұзсай – Кербұлақ
ауданындағы ӛзен. Тұзсай – Сарқанд ауданындағы елді-мекен.
Тұзуақтас – Райымбек ауданындағы ӛзен [25].
Ақмола облысы. Тұз – ащы-тұз кӛл, Нұра ӛзенінің тӛменгі
ағысының сол жағалауында, Теректісор кӛлінен солтүстік-батысқа
қарай; Целиноград ауданы. (Тұздануы артқан кӛл).
Тұз – тұзды кӛл, Нұра ӛзенінің оң жағалауында, Есей мен
Сұлтанкелді кӛлдерінің аралығында; Қорғалжын ауданы. (Тұздануы
артқан кӛл).
Тұзащы – ащы-тұзды кӛл, Алқасор кӛлінен оңтүстік-шығысқа,
Қарасор кӛлінен солтүстік-шығысқа қарай; Қорғалжын ауданы.
(Тұздануы артқан кӛл).
Тұздықұдық – қоныс, Новомариновка селосынан солтүстікшығысқа, Новопетропавловка селосынан оңтүстікке қарай; Атбасар
ауданы. (Суы тұзды құдық).
Тұзшоқы – ескі мекен, Ерейментау ауданы. (Тұзы шығып жатқан
шоқы).
Батыс Қазақстан облысы. Тұз – кӛл, Қаратӛбе ауданында.
Теңіз деңгейінен 24 м биіктікте орналасқан. Аумағы 5,47 км2,
ұзындығы 3,8 км, ені 1,9 км. Күз айларында тартылып қалады. (Суы
тұзды кӛл).
Тұздыкӛл - Ӛлеңті ӛзенінің сағасындағы тұйық кӛл. Теңіз
деңгейінен 4,6 м биіктікте орналасқан. Аумағы 4,37 км2, ұзындығы 4,3
км, енді жері 1,4 км. Жағалауының ұзындығы 28,0 км. Жағалауында
және орта тұсындағы аралдарда қамыс, құрақ ӛседі. Кӛл жайылым
және шабындық ретінде пайдаланады. (Суы тұзды кӛл).
Тұздықақ – тұзды батпақ. Нарын құмының солтүстікбатысындағы сор. Бӛкей ордасы ауданында орналасқан. Сор
солтүстік-батыстан шығысқа, оңтүстік-шығысқа қарай доғаша иіле
созылып жатыр. Ұзындығы 110-120 км, орташа ені 15 км. Солтүстікбатысында 35 км-ге жетеді. Ойыстау келген сор теңіз деңгейінен 8 м
тӛмен жатыр. Кӛктемдегі қар суының еріп, осы ойысқа
60

шоғырлануынан пайда болған. Түбінде жұқа тұз қабаты түзілген.
Тұзды балшықтың құрамы сульфатты-хлоридті тұнбасының жалпы
минералдығы 5-10 г/л. Сорға тӛзімді ӛсімдіктер ӛседі.
Қарағанды облысы. Тұздыкӛл шипалы балшығы, Қарқаралы
ауданында, Қарқаралы қаласының солтүстік-шығысында 45 км жерде.
Кӛлдің ұзындығы 1 км, ені 250 м шамасында. Күкірт сутек исі
шығатын сұрғылт балшық тұздың қалың қабатының астына тұнған.
Лайы адам денесіне жақсы жағылады, оңай жуылады және емдегенде
жақсы нәтиже беретінін анықтады.
Тұздыаңғар – елді-мекенді жер, Жезқазған ӛңіріндегі
Ағашжайлау тауының солтүстік жағында орналасқан. «Топырағы
тұзды, соры шығып жатқан аңғар» мағынасын білдіреді.
Сонымен қатар Жезқазған ӛңірінде: Тұздыкӛл – тау, биіктігі
502,2 м, «тұзды соры кӛлі бар тау»; Тұздықосқұдық – құдық, Ақадыр
ӛлкесінде, «тұзды жерде қазылған, суы кермек, қатар жатқан екі
құдық» мағынасын білдіреді. Тұздықұдық – құдық, Кеңаңғар
жазығында «суы тұщы емес, ащы, тұз дәмі бар құдық». Тұзкӛл – кӛл,
Жаңаарқа ауданында; Тұзкӛн – жер, «тұзды, соры шығып жатқан жер,
елді-мекен». Тұзӛзек – тау, биіктігі 178,6 м, «тұзы, соры бар ӛзек
маңындағы тау, тӛбе» дегенді білдіретін атау. Тұзсызқұдық – құдық
Жаңаарқа ауданында, мағынасы «құдықтың суы ауыз суына, мал
ішуіне жарайтын тұщы құдық».
Павлодар облысы. Тұз – ащы-тұзды кӛл, Найзақара тауынан
солтүстік-батысқа, Шақпақ тауынан оңтүстік-шығысқа қарай;
Баянауыл ауданы [141]. (Суы ӛте тұзды кӛл).
Тұз – ащы-тұзды кӛл, Сарыкӛл кӛлінен солтүстік-шығысқа,
Екібастұз қаласынан оңтүстікке қарай; Екібастұз қаласының аумағы.
(Суы ӛте тұзды кӛл).
Тұз – ащы-тұзды кӛл, Сулысор кӛлінің солтүстікке, Батырша
кӛлінен оңтүстік-батысқа қарай; Баянауыл ауданы. (Суы ӛте тұзды
кӛл).
Тұз – ескі мекен, Баянауыл ауданы. (Кӛл атынан қойылған атау).
Тұз – тұзды кӛл Жалаулы кӛлінен оңтүстік-шығысқа, Шығанақ
кӛлінен солтүстік-батысқа қарай; Ақтоғай ауданы. (Суы ӛте тұзды
кӛл).
Тұз – тұзды кӛл, Шарбақты кӛлінен оңтүстік-шығысқа,
Шошқалы кӛлінен солтүстік-батысқа қарай; Лебяжі ауданы. (Суы ӛте
тұзды кӛл).
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Тұзауыл – ауыл, кісі тұрмайтын; Ақсу қалалық әкімшілігінің
аумағы. (Кӛл атынан қойылған атау).
Тұзауыл – ескі мекен, Ақсу қалалық әкімшілігінің аумағы. (Кӛл
атынан қойылған атау).
Тұздысор – ащы-тұзды кӛл, Шүрексор кӛлінен оңтүстік-батысқа,
Қарасор кӛлінен солтүстік-батысқа қарай; Екібастұз қалалық
әкімшілігінің аумағы. (Тұзы бетіне шығып жататын сор).
Тұзқала – станция, Қазақстан темір жолының Павлодар бӛлімі;
Успен ауданы. (Тұзды ӛндіретін қала).
Тұзқұдық – ескі мекен, Лебяжі ауданы. (Суы тұзды құдығы бар
мекен).
Тұзқұдық – құдық, Екібастұз бӛгенінен оңтүстік-батысқа,
Екібастұз қаласынан солтүстік-батысқа қарай; Екібастұз қалалық
әкімшілігінің аумағы. (Суы тұзды құдық).
Тұзкӛл – тұз кӛл, Сулысор кӛлінен батысқа, Бірлік ауылынан
оңтүстік-шығысқа қарай; Баянауыл ауданы. (Суы тұзды кӛл).
Тұзшілік – жайлау, Лебяжі ауданы. (Кӛл атынан қойылған атау).
Тұзшілік – тұзды кӛл, Шарбақты кӛлінен солтүстік-батысқа,
Жалтыр кӛлінен оңтүстік-батысқа қарай; Лебяжі ауданы. (Тұзды кӛл
маңында ӛсетін шілік).
Солтҥстік Қазақстан. Тұзды – батпақ, Сергеевское бӛгенінен
солтүстік-батысқа, Жалтыр кӛлінен оңтүстік-батысқа қарай;
Тимирязев ауданы. (Тұзы бетіне шығып жататын батпақ).
Тұзкӛл – тұзды кӛл, Талдыарал кӛлінен солтүстік-шығысқа,
Үлкен Жарма кӛлінен оңтүстік-шығысқа қарай; Аққайың ауданы.
(Суы тұзды кӛл).
Тұзкӛл – қоныс, Есіл ӛзенінің орта ағысының оң жағасында,
Широкое кӛлінен оңтүстік-шығысқа қарай; Қызылжар ауданы. (Суы
тұзды кӛлдің маңындағы қоныс).
Тұзкӛл – тұзды кӛл, Тораңғылық кӛлінен солтүстік-шығысқа,
Светлое селосынан батысқа қарай; Айыртау ауданы. (Суы тұзды кӛл).
Тұзкӛл – тұзды кӛл, Ягодное кӛлінен оңтүстік-батысқа,
Екатериновское кӛлінен оңтүстікке қарай; Жамбыл ауданы. (Жалғыз
тақыр жердегі кӛл).
Тұз ӛндіру қазақтар үшін ежелден белгілі кәсіп. Мәселен:
1627 жылы құрастырылған «Үлкен Сызба» кітабында Батыс
Қазақстан ӛңірінде тас тұз ӛндірілгені туралы мәліметтер бар;
Қазақстан тұзды кӛлдерге бай ел.
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І.Есенберлиннің «Кӛшпенділер» атты тарихи трилогиясының
VІІ томында Оралда ертеден бері тас тұзды ӛндірілгені туралы
«Патша үкіметі 1810 жылы «Елек» сорындағы тұзды Ресейге
жеткізетін жаңа жол салудан бастаған, әрекетінде Жаңа Елек пен
Орынбордың арасында жиырма тоғыз бекініс орнатты» деп жазды;
1813 қазақ жерін аралаған Ф. Назаров «Жамантұз» деп
аталатын кішігірім кӛлден қазақтар тұз ӛндіретіні жӛнінде жазған.
Жамантұз кӛлі Торғай жерінде орналасқан. Тұзы ақпақ, жағалаулары
тартпа балшық болғандықтан, тұз тұнып жатқан бӛлігіне жету ӛте
қиын. Кӛлдегі тұздың «жамандығы» оның сапасы емес, тұзды
ӛндірудің қиындығымен байланысты деуге болады.
Тұздардың, кӛбінесе хлорнатрий (ас тұзының) тұзының кӛптеген
кен орындары Батыс Қазақстан жерінде үстін топырақ, тау
жыныстары басқан тӛбешік тауларда кездеседі. Жер бетіне кӛрініп
шықпайтын күмбез тәрізді тұздардың құрамында глазерит минералы
бар. Батыс Қазақстан ландшафтының бір ерекшелігі – тұзды
күмбездердің кеңінен таралуы (1-сурет). Олар жер қойнауында
іркілген тұздардың жер бетіне ӛсіп шығуы немесе сығымдалу
жүйесінен пайда болған. Әсіресе, Каспий маңы ойпатында кӛп
тараған [26].
«Тұз» терминінің Қазақстан аумағында таралуы

1-сурет
Тұзды күмбездер тараған аудандарда тас тұз беті және жер асты
сулары тұзға күшті қанығады да, шаруашылыққа пайдалануға
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жарамсыз болады. Күмбездердің жер бетіне шығып тұрған
ядроларының беттерінде карстар ӛте күшті дамиды. Тұзды карст –
оңай еритін тұздардың шайылуына байланысты тұзды күмбездер
тараған аудандарда пайда болған жаңа ландшафттар. Тұзды
күмбездер тараған аудандарда тас тұзы мен мұнай сияқты пайдалы
қазындылар ӛндіріледі. Қазақстан жерінде тұзды күмбездер Шалқар
кӛлінің маңында Сантастың биіктігі 71 м және Сасай тұзды күмбезі
94 м-ге жетеді. Ірі тұз күмбездер Каспий маңы ойпатында кеңінен
тараған. Мұнда 1200-дей тұз күмбездері бар, бұлардың ішінде екі
жүзден аса күмбез зерттелді.
Зерттеу кезеңінде жоғарыда келтірілген 52 атаулар тізімінен
(карта М. 1:100000) тұз терминімен анықталды:
• тұз кәсіпшілігі бұрын болған кӛлдердің атауларында «тұз»
термині қосылады;
• Қазақстанда суы тұзды кӛлдердің барлығында бірдей осы
термин қолданыла бермейді;
• кеуіп қалған кӛлдердің табанынан да, әлі суалып болмаған
тұзды кӛлдерде «тұз» термині сақталған;
• кӛлдердің едәуір бӛлігі ертедегі кең алапты теңіздердің
қалдығы болып табылады;
• «тұз» термині сақталған атаулардың (география әдісін
пайдаланып) табиғат зоналарда тараған аймағын қарастырып,
анықтадық: Қазақстанның жазықтық ландшафтында (дала, шӛл дала
және шӛл зонасы).
2.4 Ӛсімдік жамылғысы мен жануарлар
географиялық атауларда бейнеленуі

дҥниесінің

Ертедегі кӛшпенді ата-бабаларымыздың ерекше қастерлеп,
талай ғасырлар бойы аялап, қамқорлық жасап келген табиғат
байлығының бір тобы - ӛсімдіктер әлемі. Ӛсімдік адамға ішсе –
тамақ, кисе – киім, саялы баспана, малына ӛріс, ӛзіне қоныс болған.
Халық шаруашылығында ең кӛп мӛлшерде пайдаланатын
шикізаттардың бірі. Жергілікті жердегі ӛсімдік түрлерінің маңызды
ерекшеліктерін бағалап, бірнеше мыңға жуық заттар мен ӛнім алып
кеңінен қолданған [27]. Әсіресе, тӛрт түліктің және түрлі жанжануарлардың талғап жейтін жем шӛбінің қайсысы малға жұғымды
және пайдалы мен зиянды (улы) екендігін ажырата білгені жӛнінде
ғасырлар бойы халықтың қалыптасқан қағидалары мен іс64

тәжірибелерінің маңызы зор. Тіршілік тірегі - ӛсімдіктердің аттары
географиялық атауларда қойылуының тарихы ӛте ерте кездерден
басталған. Оның себебі, геожүйелердегі топонимдер халық ӛмірімен
тығыз байланысты:
а) қоршаған ортаның физикалық географиялық қасиетін
кӛрсетеді (қазба байлық; кен; жер бедері; ауа райының құбылысы;
ӛзен-кӛл, сулардың үлкен-кішілігі, дәмінің ащы тұщылығын);
ә) халықтың материалдық рухани (іс-әрекет, тұрмыс) және
қоғамдық ӛмірі үшін (кӛшіп-қону; жер, мал шаруашылықтары);
б) географиялық кеңістікте ландшафттардың (ӛсімдіктер мен
жануарлардың) кӛп түрлігі мен ерекшелігін және ӛзгерістерін
анықтау;
в) экологиялық бейімдеушіліктің тәжірбиесінің құралы ретінде
қарастыруы және қалыптастыруы;
Батыс Қазақстан аймағын үш табиғат зонасы кесіп ӛтеді: дала,
шӛлейт және шӛл белдемшелері. Аймақ флорасындағы ӛсімдіктерді
пайдалануына, маңыздылығына қарай:
біріншіден, негізгі жайылымдық мал азықтық ӛсімдіктер;
екіншіден, азық-түлігі жарамды ӛсімдіктер;
үшіншіден, емдік қасиеті бар ӛсімдіктер деп жіктеуге болады.
Ӛсімдік аттарымен байланысты географиялық атаулар
аймақтағы ӛсімдіктердің табиғи топталуларының жиынтығы, яғни
ландшафттық ерекшелігін кӛрсетеді. Ӛсімдік атауларының кӛпшілігі
ӛңірде ӛсетін ӛсімдік түрінің кӛптігіне, молдығына қарай, халықтық
тілімен бірге жасалынған. Зерттеу барысында (географиялық,
картографиялық, тарихи, лингвистикалық әдістер қолданылып, басқа
авторлардың археологиялық, палеогеографиялық, палеоботаникалық)
ақпарат кӛздерінен жинастырған топонимдер арасында аймақтың
ӛсімдіктер жамылғысы атымен аталған географиялық атаулар
кездеседі.
Ақтӛбе облысындағы Қосағаш қыстауы, Миялы елді мекені,
Жыңғылды кӛлі (Байғанин ауд.), Шиелі қыстауы, Жыңғылды ӛзек
(Ырғыз ауд.), Сыпсынағаш қолаты, Жуалы елді мекені, Аралтоғай
поселкесі, Қарабұтақ қала типтес поселкесі, Теректі елді мекені
(Әйтеке би ауд.), Талды елді мекені, Талдысай поселкесі (Хромтау
ауд.), Жосалы елді мекені, Қарабұтақ ӛзені, (Қарғалы ауд.), Қаратал
поселкесі, Талдысай елді мекені (Хобда ауд.), Қайыңды, Кӛптоғай
елді мекендері (Ойыл ауд.). Шалқар ауданындағы Қаратоғай
поселкесі, Қамыстыкӛл кӛлі, Жақсыбұталы тауы (345м), Жалғыз
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жиде, Қоғалы қыстауларының атауларының негізінде ӛсімдік аттары
жатыр (2-сурет).
Атырау облысындағы Егіндіқұдық елді мекені (Құрманғазы
ауд.), Ақтоғай елді мекені (Махамбет ауд.), Миялы, Сағыз поселкелер,
Қарабау елді мекені (Қызылкӛген ауд.), Қосшағыл, Сарықамыс
қалалары, Шоқпартоғай, Қарағай, Ақкиізтоғай поселкелері,
Тасшеңгелді тӛбешік, Қамысты кӛлінің (Жылыой ауд.) атаулары
фитонимдермен байланысты.
Батыс Қазақстан облысындағы Қамысты қала типтес поселкесі,
Жуалы ой елді мекені (Жәнібек ауд.), Қайыңды, Қызылтал елді
мекендері (Шыңғырлау ауд.), Қаратӛбе ауданындағы Жусандыой,
Егінді кӛл, Жалғызағаш, Қарақамыс елді мекендерінің атауларының
негізінде фитонимдер жатыр.
Маңғыстау облысындағы Шағылқұм құмы, Қияқты елді мекені
(Түпқараған ауд.), Жыңғылды, Шайыр поселкелері, Жапырақты тау
(363 м), Сазды тау (214 м) (Маңғыстау ауд.), Сексеуіл қонысы
(Қарақия ауд.), Сексеуіларал қонысы, Қарағайлы қыстауы (Бейнеу
ауд.) атауларын ӛсімдік аттарымен байланыстыруға болады [28].
Академик П.С.Паллас (1769 жылы, жазда) ӛзі болған Батыс
Қазақстан облысында Жайық, Кӛшім (Қабыршақты), Үлкен және
Кіші ӛзендерінің жағаларында тоғайлардың мол болғанын, онда тал,
ӛлең, қияқ ӛлең, терек ӛскендігін және теректің тез ӛсетінін мезгеп,
оны «шӛл зонасының эвкалипті» деп еңбегінде атап кӛрсеткен.
Адамның ӛнеркәсіп, шаруашылық әрекеттерінен ӛңір ӛсімдік
жамылғысы кӛп ӛзгеріске түскен қазір. Себебі, жайылымдардың
дұрыс пайдаланылмауы, тоғайларды отау, суды қорғау шараларының
дұрыс жүргізілмеуі, сынақ полигоны орналасуы, сондай-ақ табиғи
ӛсімдік жамылғысының орнында егістіктер кӛлемін ұлғайту және т.б.
сияқты шаралар ӛлкенің ландшафтысын ӛзгертті. Мәселен, ӛзендер
жағасындағы мол тоғайлар жойылды. Бұрынғы ӛсімдік жамылғысы
жӛнінде сол ӛлкедегі географиялық атаулар мәлімет бере алады.
Мысалы, Талдыбұлақ мекені, Талдысай, Талдыапан, Талдыағаш
атаулары ― осының айқын дәлелі.
Аймақ жеріндегі топонимдер құрамында кездесетін ӛсімдік
атауларының бірі ретінде сексеуілмен байланысты топонимдерге
тоқталайық. Бұдан екі ғасыр бұрын Еуропа халықтары арасында Орта
Азияның шӛлдерінде ӛсетін «оңтүсік қарағайы» аталған сексеуіл
Атырау, Маңғыстау облыстарының құм далалары мен құмды шӛл
далаларында ӛседі. Мысалы, Атырау облысында Сексеуіл тоғай
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(Жылыой ауд.), Маңғыстау облысында Ақсексеуіл қонысы (Қарақия
ауд.), Сексеуіларал қонысы (Бейнеу ауд.).

2-сурет
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Ғалым И.Г.Борщаков еңбегінде «Сексеуіл – құмды шӛлдің
қорғаны, ол құмды бекітіп ұстап тұрады. Ӛскіндері түйеге, қойға бір
жағынан жақсы азық, екіншіден – сусын. Жергілікті құмды, шӛл
жерлерде судың аз екенін сексеуіл ӛсуімен анықтауға болады.
Сексеуіл су «аулауға да» бейімделген. Кӛктемде тұқымнан шыққан
тамыр тез ӛсіп суды қуалағандай тереңге тез ұзарып 20-30 метрге
дейін ӛсіп және сексеуіл тоғайын құрады. Сексеуілдің ӛз тіршілігін
сақтауы – табиғат сыйлаған ландшафт. Жергілікті халық сексеуілді
мақтанышпен «жасыл кӛмір» деп атайды. Сексеуіл ағашынан сапалы
кӛмір дайындалады»,- деп келтіреді.
Батыс Қазақстанда Жусандыой, Жусанды елді мекені күрделі
гүлділер тұқымдасына жататын кӛп жылдық шӛптесін пайдалы
ӛсімдіктің ландшафттық жекелеген компоненттерінің, яғни жусан
ӛсімдік түрінің кӛптігіне байланысты атау берілген. Г.С.Карелин орыс
саяхатшысы, табиғат зерттеушісі (1822-1825 жж.), Маңғыстаудың
ӛсімдіктері мен жануарлары жӛнінде бағалы мәліметтер жинады.
Еңбегінде «...ӛлкеде жусанның қалың таралғанын, қатты аңқыған
иісті ащы ӛсімдік, жаз кезінде мал жеуге мүлде жарамайды, тек қоңыр
күзде, суық ұрып, сілтісізденгеннен кейін ғана оны қой-ешкі жақсы
жей бастайтынын және ӛсімдіктің жер бетіндегі бӛлігінің тұнбасын
(бүйректегі тасты жою, қызу қайтару үшін пайдаланған және тұмау,
бас ауруларын емдеуге) дәрілік шикізат ретінде қолданылатынын»
еңбегінде жазған.
Қамысты-Самар кӛлдері Батыс Қазақстан облысы Жаңақала
ауданының оңтүстік жағында Нарын құмына қарай орналасқан кӛлемі
едәуір аумақты кӛл. Қара және Сары ӛзендердің құяр сағасындағы
тұйық су қоймаларының негізгі алабы. Осы кӛлдерді зерттеушілер 70
немесе 150 кӛлдің санын анықтаған. Ал, кезінде су кӛп жылдары тіпті
300-ге дейін жетуі мүмкін екенін ғалым А.Ғалымов еңбегінде
мәлімдеген. Аридті климат жағдайында кӛлдер мен ӛзендердің суы
тартылуы қарқынды жүретіні белгілі. Кейбір ғалымдардың
зерттеулерінде «қамыс» сӛзінің суы тартыла бастаған кӛлдердің
атауларында жиі кездесетінін және осы сӛз арқылы кӛл
динамикасының қазіргі жай-күйін айқын ажыратуға болатынын
жазған. Бұл тұрғыдан алғанда, ұдайы саны ӛзгеріп тұрған ҚамыстыСамар кӛлдерінің атауындағы «қамыс» сӛзі географиялық
ландшафтты бейнелейді. Бұл гидронимнің құрамындағы «самар»
компонентінің шығуы тӛңірегінде қалыптасқан бірнеше пікір бар.
Е.Қойшыбаев бұл сӛзді кӛне тілдер жұрнағы деп санайды. Бұл
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пікірмен келісуге болмайды. Қалай десек те «самар» сӛзі жұрнақ
емес, керісінше кӛне түрік тіліндегі географиялық термин болуы
керек. Бұл сӛздің кӛне түрік географиялық термин екендігін таралу
аймағы да дәлелдейді. Мысалы, Ресейдің Самара қаласының атауы да
осы сӛз негізінде қалыптасқан.
С.Аманжолов кӛне түрік тіліндегі «самар» сӛзі «су алабы» деп
түсіндірсе, Ғ.Қоңқашбаев «астау» мағынасын білдіретін сӛз негізінде
қалыптасқан географиялық термин деп есептейді. «Астау» мен «су
бассейінінің» беретін ұғымы бірдей. Сондықтан қамысы қалың, су
құятын қойма секілді кӛл суретін беретіндіктен «самар» деп атаса
керек. Себебі жергілікті халық географиялық ортадағы кӛлді тану
арқылы, сол жердің бұрын таныс емес белгілерін ӛздерінің (адам)
санасында сақтап отырған. Осының нәтижесінде нысандардың атауы
ландшафт, флора бейнесіндегі ерекшеліктерге байланысты ҚамыстыСамар кӛлі деп атаған.
Қамыс – қияқ тұқымдасына жататын кӛп жылдық ӛсімдік. Батыс
Қазақстанда аумағында оның 14 түрі кездеседі. Әр түрлі тӛтенше
экологиялық жағдайларға аса оңай бейімделу қабілетіне байланысты
ерекшеленеді. Біз зерттеп отырған аймақта негізінен ӛзен аңғарлары
мен атырауларында, Каспий теңізінің жағасында, кӛл маңы
ылдиларында, ылғалды – батпақты тұтасымында, кӛгалды сортаңды
топырақты жерлерде және кеуектенген сортаңдарда, құм ойдымдарда
ӛседі. Батыс Қазақстан аймағындағы кӛлдердің кӛпшілігі дамудың
соңғы кезеңін басынан кешіріп жақанын ескерсек, қамыспен
байланысты кӛл, елді мекен атаулары табиғат ӛзгерісінен хабар береді
деуге болады. Батыс Қазақстан облысында қамыс ӛсімдігімен
аталатын жер атауларынан Қамыстыкӛл, Қамыскӛл, Қамысты ауылын
атауға болады (2 сурет).
Шет ел топонимиясындағы (Польша, Румыния) ӛсімдіктер және
жануарлар аттары арқылы сол ӛсімдіктер мен аңдар түрлерінің ӛткен
тарихи кезеңдерде белгілі аумақта таралғандығын ғалымдар
дәлелдеген. Ал Э.М.Мурзаев және Е.Л.Любимова топонимикалық
әдіс арқылы емен, қайың т.б. ағаштардың түрлерінің Орыс
жазығындағы географиялық тараған орнын (ареалдарын) анықтаған
[9].
Ертеректе бұл ағаштардың қазірге қарағанда, әлдеқайда кӛп
болғандығын қосымша деректер растайды. Мысалы, Ақтӛбе
облысында Мортық кеншарының аты – дәрілік ӛсімдік – «мортық»
сӛзінің этимологиясынан келіп шыққан. Сондай-ақ, Қурайлы, Ӛлеңті,
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Миялы, Қандыағаш т.б. атаулары бар. «Қандыағаш» сӛзін кӛбіне «Қан
шашылған», яғни қырғын оқиғалармен түсіндірілетін баламалар
кездеседі. Ол түсініктердің кӛңілге қонымсыздығын Э.М.Мурзаев ӛз
еңбегінде былайша кӛрсетеді: «Қан» сӛзі – атау тұлғада «от»,
«молшылық» мағыналарын береді немесе «шӛбі қалың жер». Сайып
келгенде Қандыағаш атауы қалың ағаш ӛскен, орманды жер болғанын
білдіреді. Сондай-ақ, орманды дала зонасында кең тараған ольха
ағашының қазақша нұсқасы «қандыағаш» (қайың тұқымдас
жапырақты ағаш). Осы деректер негізінде ӛңірде кезінде ӛскен
қандыағаш ағашының атымен байланыстырамыз.
Батыс Қазақстан топонимиясындағы қарағай, қайың, қарағаш,
тал атауларынан бір кезде осы ағаштар ӛскен, кең тарағандығының
дәлелі болады.
К.Г.Паустовский «Атау дегеніміз – халықтың елін ақындық
тілмен білдіруі және бұл халықтың мінез-құлқы, тарихы, ой – асқары
мен тұрмыс – салт ерекшеліктері туралы сыр шертеді» деп айтып
кӛрсеткендей, Қазақстанның географиялық атауларына зер салсақ,
дені сол жердің геожүйе бітімімен қойылған.
Қара ӛзен Саратов облысының аумағына кіретін Жалпы
Сырттың оңтүстік беткейлерінен бастауын алып (ұзындығы 584 км),
Қамысты-Самар кӛліне құяды. Ӛзенінің арнасы жазықтағы ӛзендерге
тән иірімді тізбектеліп келеді, онда ӛзеннің жағалары тік, әрі қалың
шабындық ӛсімдік түрлеріне бай.
Қара және Сары ӛзендерін физикалық географиялық тұрғыда
зерттеген (ХІХ ғасырдың 30-40 жылдары болған орыс Географиялық
қоғамының мүшесі) Я.В.Ханыков еңбегінде ӛзендер жағалауларының
қамысты, талды, суы тұщы және оңтүстікке Каспий жағалауына дейін
қос ӛзен аралығында шаруашылыққа жайлы жайылым жайлауы
болғанын негіздейді.
А.К.Кононов пен Э.М.Мурзаевтың байқауынша «қара» сӛзі түрік
географиялық терминологиясында ӛзінің негізі мағынасынан басқа
қосымша «жер», «құрлық», «топырақ» мағыналарына ие болатынын
топшылайды.
Ал, Т.Жанұзақов Орталық Қазақстан топонимиясындағы Қарасу
гидронимдерін ағынсыз, кӛлшік болып қалған ӛзендердің «ағынсыз»
деген мағынасын білдіре алатынын тұжырымдайды. Сонымен қатар
«қара» сӛзіне байланысты фразалардың лексикалық-семантикалық
жалпы түр-түске байланысты тұрақты сӛз тіркестеріне «қара халық,
қара табан, қара шаңырақ, қара жер, қара қазан» жатады.
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Қара ӛзен мағынасын түсіндіруде «қара» сӛзімен жоғарыда
келтірілген мәліметтерге қосарымыз атау бұрыңғы ата-бабаларымыз
географиялық таным бойынша Қара ӛзен атауын жағалауындағы
ӛсімдіктердің кӛп түрлігі мен молдығына байланысты «Қара отты
(жағалауы) ӛзен» мәнінде атаған деп негіздейміз.
Жануарлар дүниесі табиғаттың басқа құрамдас бӛліктерінен
жерсінуі және табиғаттың қолайсыз құбылыстарынан пәрменді
қорғану бейімділігі арқылы ерекшеленеді. Жалпы алғанда, қандай да
болса экожүйенің зооценоздардың қоректік тізбек заңдылықтарына
байланысты, фитоценоздармен бірге биоценоздар бірлестігін
құрайды. Қазақстан топонимиясының негізгі ерекшеліктерінің бірі –
географиялық
атауларда
жануарлардың
кӛрінісі
сипаттама
алатындығы. Топонимдер құрамындағы аң, жануар, құс атаулары
Қазақстанда аңдардың кейбір түрлері кең тарағандығын аңғартады.
Мәселен Бұлан атымен байланысты топонимдер Жайық, Торғай
ӛзендерінің бойында, Кӛкшетау, Қарқаралы, Маңғыстау, Оңтүстік
Алтай тауларында тараған. Бұлан атты топонимдер ареалы кезінде
орман басқан жерді қамтыған, себебі бұлан тек орманды ӛлкелерде
ғана ӛмір сүрген.
Белгілі зоолог А.Н.Формозов Қазақстан картасында аңдарға
байланысты атаулар бар екенін айта отырып, аңдардың және
аңшылықтың халық ӛмірінде атқарған үлкен мән-мағынасын атап
ӛтеді. Ғ.Қ.Қоңқашбаевтың пікірінше, кӛшпенділердің күн кӛрісіне
жер бедері, климат, су кӛздері, ӛсімдіктермен қатар, жабайы аңдар да
үлкен септігін тигізген.
Жануарларға
байланысты
атаулардың
Қазақстан
топонимдеріндегі орны жӛнінде ғалым Н.И.Баяндин: «Бұл
атаулардың бәрі кездейсоқ қойылмаған. Олар қазақ халқының мал
шаруашылығы кәсібі, жалпы халық тарихымен тығыз байланысты», деп жазады.
Белгілі бір табиғи жануарлар (құлан, бұлан, марал, құндыз)
ареалы сол аймақ жеріндегі географиялық атауларда кездеседі.
Жануар түрінің таралу шегі кейде Батыс, Солтүстік, Оңтүстік,
Орталық, Шығыс Қазақстан аймақтарында таралғандықтан
географиялық жер-су атауларының құрамында жануарлар атымен
атаулар кездеседі. Ақтӛбе облысында Үлкен, Кіші Борсыққұм құмы,
Текелі тауы (399 м), Түлкілі қыстауы (Ырғыз ауд.), Жылан бекеті
(Шалқар ауд.), Құндызды ӛзен (Мұғалжар ауд.), Батыс Қазақстан
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облысында Бӛкен қыстауы, Лақалы кӛлі, Соналы елді мекені
(Қаратӛбе ауд.),
Маңғыстау облысында Құланды қала типтес поселкесі (Қарақия
ауд.), Қасқыржол қыраты (235 м), Сүлікті бұлағы (Маңғыстау ауд.).
Жер-су атауларында мал шаруашылығына қатысты ақпарлардың
болуы топонимдердің осы шаруашылық түріне қатысты айырықша
топтамасы туралы сӛз қозғауға мүмкіндік береді. Мысалы, Қазақстан
топонимдерін жануарлардың шаруашылыққа тікелей қатысына қарай
бірнеше мағыналық топтарға ажыратуға болады:
1. Мал аттарымен байланысты топонимдер. Мыңжылқысексеуіл
шатқалы (Ақтӛбе облысы), Қарайғыр қыстауы, Түйесу құмы (Атырау
облысы), Тайсойған құмы (Батыс Қазақстан), Айғыржал жер аты
(Маңғыстау ауданы)
2. Жабайы жануарлар аттарымен байланысты топонимдер.
Текелі тауы, Түлкі қыстауы, Жылан бекеті, Құндызды ӛзен (Ақтӛбе
облысында), Бӛкен қыстауы (Батыс Қазақстан облысында), Құланды
қала типтес поселкесі, Қасқыржол қыраты (Манғыстау облысы),
Арқарқамалған тау, Жылан тау, Жыланқыр қыры, Бүркіті тауы
(Жезқазған ӛңірінде).
Географиялық нысандардың пішіні, формасы жануарлардың
аттарымен де аталады.
Қазақстанның кең-байтақ жерінің ландшафтысы (ӛсімдік,
жануарлар) біркелкі болып келмейтіндігін жинақталған топонимдерде
бейнеленуінен анықтауға болады.
Сонымен, ландшафттың биоталық компоненттері болып
табылатын ӛсімдіктер мен жануарлар дүниесі антропогендік әрекетке
неғұрлым сезімтал болғандықтан, Қазақстан аумағында кӛбірек
ӛзгеріске түскен. Биогеоценоздың басты бӛлігі және бастапқы
биомассаның продуценті ретінде қарастыруға болатын ӛсімдік
жамылғысының түбірлі ӛзгерістері геожүйелердегі геохимиялық
процестерді ӛзгерістерге әкеледі. Осыған байланысты топонимдерде
сақталып қалған ӛсімдік пен жануар атауларын ландшафт
ӛзгерістерінің басты индикаторларының бірі ретінде бағалауға
болады. Қорыта келе аймақтың табиғат жағдайларын сипаттайтын
жер-су атауларында:
жергілікті жердің ландшафттық келбеті бейнеленіп, халықтың
географиялық білімі жинақталған;
қазақ халқының шаруашылық сипаты мен тұрмыс-тіршілігіне
арқау болған ландшафт компоненттері мен олардың ӛзіндік
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ерекшеліктері Қазақстан топонимдерінің мағыналық жүктемесін
анықтайды;
табиғи ортаның жеке компонентерінің топонимдерде
бейнеленуі географиялық нысандардың шаруашылық маңызына
қарай түрліше сипат алады;
биоталық компоненттерімен байланысты топонимдердің
ареалы ӛсімдіктер мен жануарлардың қазіргі таралу шекарасына
сәйкес келмейді, бұл олардың сыртқы әсерге тұрақсыздығымен
түсіндіріледі;
Қазақстан Республикасының соңғы шыққан ережелеріне
байланысты,
қазіргі
таңда
ғылымдар
саласында
қазақ
терминологиясын дамытудың, толықтырудың алғы шарттары
жасалынып жатыр.
Қазақстанның жер-су атаулары жергілікті географиялық
терминдердің қалыптасуымен жасалған.
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ІІІ-бӛлім. ҚАЗАҚСТАН ЛАНДШАФТТАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАЙКҤЙІН АНЫҚТАУДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ТОПОНИМДЕРДІҢ
МАҢЫЗЫ
Қазіргі атом, космос және зымыран заманында адамзат
баласының табиғатты ӛзгертіп, оны халық игілігіне айналдыру
әрекеті күннен-күнге күшейе түсуде. Жердің жасыл желегінен,
жануарлар дүниесінен, жер қойнауынан ағыл-тегіл алынып жатқан
табиғи байлық кӛлемі жыл сайын артып келеді. Ал, табиғат бірбірімен теңестірілген біртұтас экологиялық жүйе. Бұл жүйенің біреуі
ғана бұзылса, барлық экологиялық жүйенің бұзылуына әкеліп соғады.
Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде география-экология
ғылымдары алдында қоршаған ортаны қорғау мен оның қорларын
тиімді пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау міндеттері тұр.
Байырғы ландшафттарды қалпына келтіру (реконструкция)
ісінде
жергілікті
топонимикалық
мәліметтерді
пайдалану
мүмкіншіліктері топонимдердің белгілі бір ландшафт аумағындағы
«шоғырлану» заңдылығына және топонимдердің кӛп жағдайда
табиғат
ерекшеліктерін
дәл
бейнелейтіндігіне
негізделген.
Қазақстанда топонимиканың ландшафттық динамикасына және
геожүйені қорғау мәселелеріне қатысты қырларын қазақ топонимдері
негізінде, географиялық ғылымдар тұрғысында зерттеудің тәжірбесі
қарастырылуда.
3.1 Қазақстанның ландшафт ӛзгерістерін зерттеудегі
топонимдердің рӛлі
Егеменді Қазақстан Республикасының география мамандарының
басты
міндеті – шаруашылық мақсаты үшін аймақты тиімді
пайдалану және табиғатты қорғау, оларды қалпына келтіру мен
кӛбейту бағытындағы шараларды ғылыми тұрғыда негіздеуде.
Сонымен қатар географиялық, экологиялық ғалымдар үшін ғылыми
болжам жасаудың маңыздылығы артып отырған қазіргі жағдайда,
географиялық болжам ережелеріне сәйкес, ландшафттардың даму,
игеру және ӛзгеру тарихын қарастыратын ғылыми бағыттың маңызы
зор. Аталған бағыт географиялық, экологиялық, тарихи деректерді
саралауда палеоэтнологиялық, палеозоологиялық, этнологиялық,
палеоботаникалық, палеоклиматтық, топонимикалық мәліметтерді
пайдаланумен ерекшеленеді.
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Жер бетінде ауа-райының жыл сайын жылып бара жатқаны
бәрімізге белгілі. Бұл құбылысты зерттеу ХІХ ғасырдан бері
метеорологиялық ӛлшем аспаптарына сүйене отырып, нақты жүзеге
асырыла бастады. Жалпы жер тарихында үлкен екі рет мұз басу дәуірі
максимум суық және максиум жылуымен бірге минимумымдық жылу
мен суық алмасып келіп тұрған. ХІХ ғасырдың бірінші жартысында
болған кіші мұзбасудан кейін 50-60 жылдан бастап температураның
ауытқуы айқын кӛріне бастады.
Ӛткен ғасырдың 20 жылдары күшейе түсіп, ең күшті қуаңшылық
1930-1939 жылдарда байқалды. Бір кезде мұз басып жатқан
Скандинавия, Исландия аралында мұздан босаған жер қазіргі кезде
ауыл шаруашылығына пайдалануда. С.П. Хромовтың зерттеулері
бойынша 1880-1990 жылдары аралығында экватор сырты 17,50С,
қоңыржай белдеуде 2,40С, тропиктік белдеуде 1,20С орташа жылдық
амплитудалық ауытқуларды кӛрсеткен. Жер бетінің жылу кӛрсеткіші
ХХ ғасырдың 50-60 жылдары суық айтарлықтай байқалмаған,
керісінше 70 жылдары үлкен қарқынмен жылу температурасының
кӛтерілгендігі байқалған.
Климаттың жылулық ӛзгерістері тек тау мен материктік
мұздықтардың азаюына ғана емес сонымен қатар жер бетіне, ӛзен
гидрографиясы мен тау жыныстары арасындағы қабаттық суларға да
әсерін тигізіп отырады. Географтардың, ӛзге ғалымдардың
жинақтаған материалдарын орынды пайдалана отырып, табиғаттағы
заңды байланыстарды дәлелдеу географияны дамытудың жаңа
кӛкжиектерін
ашады.
А.В.Шнитников
ӛзінің
еңбектерінде
ғылымдардан алынған деректерді бір жүйеге келтіріп, солтүстік
жарты шардың ылғалдылығы мен ырғағы және географиялық зоналар
шекарасының ӛту ырғақтылығы жайында жүйелі ілім жасады. Бұл –
ғалымның алты мың жыл ішіндегі табиғаттың дамуын талдау
заңдылықтарын ашуға негізделді. Мұның ӛзі алдағы ондаған
жылдарда табиғаттың ӛзгеруіндегі ырғақтылықты болжау мүмкіндігін
берді [29].
Ырғақтың бір ғасыр, не кӛп ғасыр бойындағы ырғағы Күн мен
Ай және Жер арасындағы тығыз байланысты, жер бетіндегі кӛптеген
табиғи процесстердің күнде болатын процесстерге тәуелділігін
сендіре дәлелдейді. Табиғаттағы ӛзара байланыстар мен
заңдылықтарды зерттеу табиғатта болатын негізгі ӛсу, ӛзгеру
бағыттарын анықтау, оларды жоспарлау ісінде, мәселен, түрлі
құбылыстарды жобалағанда, ауыл шаруашылығы мақсаттары үшін
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аумақты пайдалану кезінде және басқа жағдайларда ескеруге
мүмкіндік береді.
Ылғалданушылық ырғақтарын зерттеудің ірі аумақтардың су
қорларын дұрыс пайдалану мәселелеріне тікелей қатысы бар.
А.В.Шнитников игерілуге тиісті аумақтың ылғалданушылығының
табиғи жағдайларын қазіргі кезде мүмкіндігі болғанынша ондаған,
тіпті жүздеген жылдарға алдын ала болжауды ұсынады. Ғалым
Қазақстан, Батыс Сібір, Орта және Орталық Азия кӛлдерін зерттеу
арқылы келтірген кӛптеген деректері кӛлдердің кӛпшілік ритмдік
ӛзгергіштікті бастан кешірді дегенге иландырады. Ол мұны «ғасыр
ішіндегі ӛзгергіштік» және «ғасырлар ішіндегі ӛзгергіштік» деп
бӛледі. Ғасыр ішіндегі ӛзгергіштік қысқы қар мӛлшеріне, кӛл
деңгейінің күрт ӛзгеруіне, ӛзен режіміне бірден әсер етеді.
А.В.Шнитников ылғалданушылық ӛзгергіштігін, сонымен бірге
оның ырғақтары және сатыларының абсолют хронологиясын
анықтады.
1. Б.з.д.
ІІІ мыңжылдықтың екінші жартысы мен ІІ мың
жылдықтың басындағы артық ылғалданушылық дәуірі. Батыс
Қазақстанның ылғалдануы және шымтезекті жерлердің тез ұлғаюы.
Орманның даланы басуы. Ӛлке аумағы ылғалданушылығының артуы,
құм тӛбелеріндегі кӛмілген қарашірік қабаты пайда болды.
Әмударияның Үзбой арқылы Каспийге ағып баруы. Каспий
трансгрессиясы.
2. ХІХ ғасырдан кейінгі құрғақтану дәуірі Орта Азиядағы қармұздық суымен қоректенетін ӛзендердің ағын мӛлшері байқарлықтай
азаюда. Қазақстанда ылғалданушылықтың жалпылама кемуі
аймақтың далалық кӛлдерінің тартылуына әкеп соғады.
Жоғарыда айтылған заңдылықтарды зерттеу барысында ӛзіміз
жинақтаған тарихи-географиялық, топонимикалық материалдармен
байланыстырсақ Қазақстан аймағы ландшафттары ӛзгеру бағыты
жӛнінде қорытынды жасауға болады. ХVІІ-ХХ ғасырдағы география,
зоология, ботаника, этнография, археология, тарих ғылымдары
тұрғысында зерттеген ғалымдардың С.У.Ремезов, А.Макшеев,
П.С.Рычков, П.С.Паллас, И.И.Лепехин, Я.В.Ханыков, Л.Мейер,
А.Добросмыслов, А.Харузин және т.б. еңбектеріндегі мәліметтерге
сүйеніп,
Қазақстан
жерінде
ылғалданушылық
кезеңнің
құрғақшылыққа ауысқанын байқаймыз.
П.С. Палластың құрастырған «Путешествие» картасынан ХVІІ
ғасырда Қазақстан аумағында қоңыржай ендіктердің қуаң климаты
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жағдайында ӛзендер тұтас жүйе құрып, аққанын айқын кӛруге болады
[30]. Жүйедегі басты ӛзендердің белгілері ретінде ұзындығы,
сулылығы, жүйедегі осьтік жағдайы, ӛзен аңғарларының
салыстырмалы жағы (салаларына қарағанда аңғарлары неғұрлым
ескі) кӛрсетілген. Ғалым картасынан аймақтағы ӛзендердің ішкі ағын
алабына жатқанын және ӛзен алабындағы суайырықтарының тұрақты
болғанын кӛруге болады. Картаға түсірілген ӛзен аттарын қазіргі
кездеге тапонимдермен сәйкестендіру барысында кӛпшілік атаудың
орыс тілінде жазылуы бұрмаланғанымен, жалпы үндестігі ӛзгеріссіз
сақталғанын байқаймыз (6 кесте).
6- кесте
ХVІІ ғасырдағы және қазіргі кездегі Қазақстандағы кейбір ӛзен
атаулары

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ХVІІ ғасырдағы ӛзен атаулары
(П.С.Паллас деректері бойынша)
Боль. Узен по Калм. Модотузень
Боль.Комда
Деркуль
Джемь (Эмба)
Иленъ
Куиль
Кангайты
Мал. Узен по Калм. Саха Узен
Сагинъ
1 Чажи
2 Чажи
3 Чажи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ХХІ ғасырдағы ӛзен
атаулары
Қара ӛзен
Үлкен Қобда
Деркӛл
Жем
Елек
Ойыл
Қалдығайты
Сары ӛзен
Шаған
Шежін -1
Шежін
Шежін -3

Ал, Я.В. Ханыков еңбектерінде «Карта Рыболовныхъ Киргизских
озеръ» атты картасында Қамыс Самар кӛлдері Қара және Сары
ӛзендерінің құяр сағасындағы 70-тен астам кӛлдің 23 кӛліне
географиялық анықтама берді [31]. Кӛлдердің ұзындығы 5-7 км, ені 34 км.
1.
2.
3.
4.

Золотое морцо
Тусчи-кулань
Раймь
Кадырбай

5.
6.
7.
8.

Джубай
Джарась
Кусвак
Асчикулак
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9. Сары-чеганакь
10. Сары-куль
11. Дунгельекь
12. Турдалы

13.
14.
15.
16.

Джумагазы
Токтамысъ
Уразай
Итемгень

17.
18.
19.
20.

Танле
Танабай
Бармакъ
Ликерь

21.
22.
23.

Кошкарь
Тленгь
Канбарта

Қамыс-Самар кӛлдерінің негізгі қоректену кӛзі қар сулары
болғандықтан кӛктемде кӛлдердің деңгейі және саны артатынынан
байқауға болады. Қазіргі кезде бұл кӛлдер алабының шаруашылық
тұрғыда қарқынды игерілуі нәтижесінде бӛгендер салынған. Осы
себепті кӛптеген ұсақ кӛлдердің атаулары тек географиялық
еңбектерде ғана сақталып қалған. Қазақ: «Кӛл орны тартылсада, құр
қалмайды», «Су ағады, тас қалады»- деген, тарихта кӛлдердің аты
қалды.
Қоғам мен табиғаттың ӛзара қарым-қатынасын зерттеу мәселесі
географиялық, техникалық білімде күрделі міндет қояды. Әсіресе,
қазіргі ғылыми техникалық тӛңкеріс заманында қоғам мен оны
қоршаған табиғи орта арасындағы қарым-қатынасы қиындай түсуде.
Бұл алдағы уақытта олардың ӛзара әрекеттесуінің ғылыми негізін
жасауды талап етеді. Адам қоғамының табиғи ортаны танып-білу
және оның қорларын пайдалану барысында жинақтаған тәжірибесі
мен білімі шаруашылық – мәдени дәстүрдің күрделі жүйесін
қалыптастырады. Бұл жүйе қоғам мен табиғат арасындағы қарымқатынастардың индикаторы болып табылады.
Адам кӛп уақытқа дейін қоршаған табиғи ортаға басып кіріп,
оны ӛзгертуі бәрінен бұрын материалдық-ӛндірістік сипатта жүреді.
Сондықтан ол ӛзінің мекені табиғи ландшафттарды жасандыға
айырбастау нәтижесінде, ӛзінің табиғаттан «ажыратып» тастады.
Қазақстан табиғаты кӛптен бері ӛзгеруде, бұл ӛзгерістер апатты
(стихиялы) сипатта дамыды. Табиғат ландшафттарының ӛзгеруі кӛп
уақытқа дейін адам іс-әрекетінің жанама ӛнімі, бәрінен бұрын
әлеуметтік
қажеттілігін
қанағаттандыруға
бағдарланған,
тұтынушылық құнына сәйкес құрылды. Ӛзінің мақсатына жете
отырып, адам табиғат ландшафтысына бір мезгілде табиғаттың
дамуына сәйкес емес, ӛлке биосферасына зиян әкелетін қайтымсыз
бағытта ықпал етеді. Кейбір географиялық нысандардағы
антропогендік ӛзгерістер мысалы, әсіресе Тайсойған құмының
аумағының тең жартысы қазіргі кезде жарамсыз жерлерге айналды.
Жайылымдар жұтаңданып, аумақ шӛл мен шӛлейтке айналған. Су
қорлары азайған. Себептері:
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1. адамның іс-әректі (шаруашылық);
2. құмның астындағы суды шамадан тыс алудың нәтижесінде,
тұщы су азайып, ол бірте-бірте ащы суға айналуда. Жер асты суының
деңгейі тӛмендеуінің нәтижесінде құмда ӛсетін қияқ, бидайық, изен
мен жусан жойылып барады;
3. құмның іргесінде сынақ алаңының (полигон) орналасуы. Бұл
ауданның аумағы әскери сынақ алаңына беру туралы құжат 1952
жылы жасақталған, 750 мың гектар жер қарауында 29 рет ядролық
жарылыс сынағы болды, оның 19 жер астында, 10-ы жер үстінде
сыналған және 24 мың ракета жарылыс болып, әскери техниканың
177 түрі сынақтан ӛткен;
Екінші дәлел, Арал теңізі 1997 жылы морфологиялық құрылымы
мен гидрологиялық режимдерінің кейбір ерекшеліктеріне қарай
Сырдария мен Әмудария атырауының антропогендік шӛлдену
салдарынан Арал теңізі деңгейі 18 м-ге тӛмендеп екі бӛлікке бӛлінді.
Тәңіртау, Памир тау мұздықтарында соңғы кезеңдерде теңіз
табанынан кӛтерілген тұздардың тозаңдары кездеседі. Гидрофильді,
мезофильді фитоценоздардың орнын ксерофитті, галофитті
фитоценоздар басуда. Теңіз деңгейінің тӛмендеуі Арал маңының
экожүйелеріндегі ӛнімділіктің тӛмендеуі, топырақ түзілуінің
бәсеңдеуі сияқты құрылымдық ӛзгерістерге әкеп соқты. Жайылымдар
мен шабындықтардың ӛнімділігі күрт тӛмендеп, шӛлейттіжайылымдық
жерлер
геожүйеге
құмды
сортаңды
шӛл
ландшафттарын бірте-бірте күрделі әрі қайтымсыз антропогендік
экожүйеге қарай ығыстыруда; табиғи ӛсімдік жамылғысының ӛсуіне
топырақтың күшті тұздануы кері әсер етті. Себептері:
1. соңғы жылдары бойында халық санының кӛбеюі;
2. суармалы жерлер аумағының 2-3 есе ұлғайтылуы;
3. Әмудария мен Сырдария сулары ағынының күрт азаюы;
4. Ірі аралдары: Кӛкарал, Барсакелмес, Возрождение (бұл
аралдарда КСРО-ның бактериологиялық қаруын сынау алаңы болған).
Экологиялық дағдарыстар жергілікті жерден басталады да,
оларды қалпына келтірмеген жағдайда, бұл проблемалар
регионалдық, сонан соң глобальды экологиялық проблемаларға
айналып жатады. Оның жарқын дәлелі ретінде Арал суы тартыла
бастаған уақытта, ол тек Арал ӛңіріндегі балықшылардың ғана
проблемасы болса, қазір кезде теңіз түбіндегі тұзды шаңның
қоршаған ортаға таралуы Қазақстан, Ӛзбекстан, Қырғызстан,
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Түркіменстан, Тәжікстан сияқты мемлекеттердің де экологиялық
проблемасына айналып отыр.
Аристотельдің кезінде адамзат небәрі 500 ӛсімдік түрлерін
білген болса, Шекспирдің замандастары 1500 ӛсімдік түрлерін
анықтады. Карл Линней 10000 ӛсімдіктің түріне сипаттама берді.
Қазіргі кезде 500000 ӛсімдіктің түрлеріне сипаттама бар, ғылымға
белгілі екенін білеміз, олардың 220 мыңы суда, қалғандары құрлықта
ӛсетін кӛрінеді және мәдени ӛсімдіктердің түрі 20 мыңнан асады.
Әлемдегі 5000 ӛсімдікті тағам ретінде пайдаланады. Ӛсімдіктер
әлемінен жылына шамамен 450 миллиард тонна органикалық заттар
алынады. Медицинада қолданылатын әрбір үшінші препараттың
ӛсімдіктерден алынуы, олардың медицинадағы рӛлін айқын
кӛрсетеді. Республика ғылымдарының мәліметтеріне қарағанда бізде
ӛсімдіктердің 6000-нан астам түрі ӛседі. Соның 760-ы, яғни 12,6% тек
біздің жерімізде ғана ӛсетін (эндемик) ӛсімдіктер. Республика
бойынша 250-ден астам ӛсімдік түрлерін медицинада пайдалануға
рұқсат етілген. Ӛкінішке орай, адамзат ӛзін қоршаған ӛсімдіктер
дүниесіне үлкен зиян әкеліп отыр. Мәселен, тоғайдағы ағаштар мен
далалы жердегі жиі ӛсетін жыңғыл және тағы басқа бұталарды
тамырымен жұлып отынға пайдалану әсерінен, жер тақырға айналып,
топырақ құлазуда. Бұл құбылыс ӛңірдегі желдің бағыты мен жиілігіне
әсер етеді және топырақтың ылғалдық мӛлшері оның ӛсімдігіне
байланысты екені белгілі.
Тарихтан белгілі 1954 жылғы ҚОКП-ның ақпан-наурыз
пленумының шешімдерінен кейін кеңбайтақ Отанымыздың
аймақтарында тың және тыңайған жерлерді игеру аса ірі масштабта
жүргізілді. Аз уақыттың ішінде (1954-1960 жж.) елімізде 42 млн.
гектар тың және тыңайған жерлер игерілді, оның 25 млн. гектары,
яғни игерілген жердің 60% -ы Қазақстан үлесіне тиді. Әсіресе
жыртуға жарамсыз жерлер де (мал шаруашылығына қажетті жерлер)
игерілді. Осы кезде жергілікті ландшафт ерекшеліктерін білдіретін
географиялық атаулар (микротопонимдер) негізсіз ӛзгертілді.
Мысалы, Ақтас ауылына Мирный, Жарқайың ауданына Державинск
атауы берілген (Торғай ӛңірінде, қазіргі кезде алғашқы атаулары
қайта қалпына келтірілді).
Қазақстан халқының 10 ассамблеясында елбасы «Әрине тың
игеру жылдарында экологиялық және экономикалық сипаттағы
қателіктер аз болған жоқ», - деп кӛрсетсе, ал игерілген ӛнімі аз
жерлер егістік айналымынан шығарылды. Соңғы он жыл уақыт
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ішінде саналы түрде тыңдағы кӛп аз ӛнімді жерлер егістіктен
шығарылды. Кезінде Қазақстандағы жыртылған жер кӛлемі 35-36
млн. гектарға жетсе, қазіргі кезде 12-15 млн. гектарға кеміді.
Осы айтылған ӛзгерістерді топонимикалық зерттеулер арқылы
іске асыруға болатыны белгілі. Ландшафтардың ӛзгеру себептері:
1. Жер экологиясының бұзылу антропогендік жағдайларына
байланысты.
2. Ағын сулардың азаюы.
3. Ауа-райының жылуы.
Қорыта айтқанда соңғы жылдары антропогендік ықпал
жасаудың
нәтижесінде
қолайсыз
экологиялық
жағдайлары
қалыптасып географиялық ландшафтқа әсерін тигізуде. Жойылып
кеткен ландшафтар ежелгі карталардағы географияда сақталған,
соларды салыстыра зерттеу арқылы ландшафтың ӛзгеріс
заңдылықтарын анықтауға болады.
3.1.1 Қорықтарға байланысты топонимдер
Адамзат қауымының ӛркендеуіне байланысты қорықтарды
жетілдіру сан ғасырдан бері дамып, ӛркендеп келеді. Қорықтарды
қорғау қоғамның табиғат байлығына кӛз қарасына тікелей
байланысты. Ерте заман тұрғындарының күн кӛрісі тікелей табиғат
байлығына қатынасты болатын. Орман мен дала, кӛлдер мен ӛзен
бойлары, аң-құстар мен балығы, жеміс-жидегі қоғам мүшелерінің
күнкӛріс кӛзі болғандықтан да оларды қорғауға, ӛсіріп жетілдіруге
күш салу ісімен қатар, аң аулауда тіршілік кӛзі болды [32]. Орталық
Азияда қоғам дамуына орай, шұрайлы аймақ, аң-құсы мол, орманды
жерлер бай-манаптардың иелігінде болды.
Қорықты жерлер хан, патшаның жеке иелігінде болып, онда аңқұс ұстау қызықты ісіне айналды. Ең бастысы аң-құсы, ӛсімдігі
қорғала бастады. Мәселен, Белорусияда Беловежск ну орманы
(пуща), Украинада Аскания-Нова, Батыс Сібірде Кондо-Сосьвинск,
Қазақстанда Ақсу-Жабағылы, Камчаткада Кроноцк қорықтарының
негізі ертеден қаланып, бүгінгі күнге аң-құсымен, кӛрікті табиғаты
аман жетіп тұр.
Орталық Азия мен Қазақстанның ерте замандағы қорықтары
туралы әңгімені археологиялық, этнографиялық, биологиялық,
географиялық, тарихи, лингвистикалық негіздерге сүйене саралар
болсақ. Ӛзен аңғарлары мен алқаптардан табылған палеолоит және
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неолит кезеңдеріндегі адамзат ұрпақтарын зерттеген ғалымдар сол
кезеңдегі жануарлар дүниесі мен ӛсімдіктер құрамы әуелгі
құрамынан кӛп ӛзгермегенін кӛрсетеді. Сол кезең тұрғындары кӛп
құлан, марал, бұлан, бұғы, киік, муфлон, қабан, таутеке сияқты ірі
аңдарды аулап, кәделеріне жатқызған. Демек, палеолит дәуірінің соңы
мен неолит дәуірінде — қорықтар құрыла бастаған. Ұзақ жылғы
ӛзінің археологиялық зерттеулеріне сүйене отырып А.И.Бернштам
Оңтүстік Қазақстан мен Қырғызстанның теріскейіндегі кӛшпелі
тұрғындардың қола дәуірінде тұрақты қоныс орындары болғанын
жазады. «Кӛпшіліктің қоныстануына қолайлы аймақтың ӛзінде
тұрғындар әр-түрлі тұрған». Мысалы, Қаратаудың теріскей
бетінде оңтүстігіндегі Билікӛл алқабына қарағанда тұрғындар жиі
орналасқан. Тамды шӛліне дейін ел кездеспейтін, сол қалып Алтын
тауға дейін ұласады. Бұл «шӛлейт» ӛңірлер, демек, қорықтар болған.
А.Н.Бернштамның пікірінше мұндай кішігірім қорықты ӛңірлер Шу,
Іле, Қызылсу ӛзендері алаптарында болған. Қола дәуірінде қорықтар
аң аулау, жайылымдарды қорғау үшін кӛбірек қолданылған. Орта
Азия мен Қазақстанның кең алқаптарында бұл мал шаруашылығы
дами бастағанымен, аңшылықтан қол үзілмеген еді. Жергілікті
тұрғындардың дені мал ӛсірумен қатар, аң аулап ӛмір сүрген. Біздің
дәуірімізге дейінгі VІІІ - ІХ ғасырларда Еуразия далаларын
мекендейтін кӛшпелі халықтың күн кӛрісі мал ӛсіруі тығыз
байланысты болды. Жайлау, қоныс, егістік, аң аулайтын орын
белгіленіп, жер-асыраушы орын, күнкӛріс кӛзіне айналды.
«Қорық» деген сӛздің түбірі қору деген етістік екені және оның
мағынасы жӛнінде Ғ.Қоңқашбаев былай дейді: «Қорық от глагола
қору – оберегат, запретная местность, где нельзя пасти скот и
охотиться, заповедние. Изредка термин входит в состав
собственного названия местности: Қожақорық ...». Бұл сӛздің
негізгі түбірі қор, қору, қорға, қоры, қорық деген сӛздердің түбірінде
кездесетін қор деген сӛздің мағыналас болуы-ақ дәлел болады. Қор
деген сӛзден бұдан басқа қору, қорықшы, қорғаныс, қорғану,
қорғаныш, қорғалу т.б. сӛздер жасалған.
Түрік тектес халықтар шӛп қоректі ірі аңдарды аулауға оңтайлы
болды. Рим тарихшысы Квинт Курций Руф біздің дәуірімізге дейінгі
328 жылдары Самарханға жақын Зеравшан ӛзені бойында үлкен
аңшылық қорығы болғаны жазылады. Осы қорықтан А.Македонский
ӛз жасағымен бір күнде 4000 бас аң атып алған. Бұл қорық
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қабырғамен қоршалып, әр тұсынан бақылау бекеттері салынып, түрлі
аңдар ұсталған [32].
Жетісуда біздің эрамызға дейінгі ІІІ-ІІ ғасырларда үйсіндер
қауымы қалыптасады. Бұл кезеңде белгілі адамдар жерлерге иелік
етті де, шұрайлы аймақты «қорық» деп жариялап, қатаң қорғады.
Біздің дәуірімізге дейінгі ІV ғасырда Талас Алатауының теріскей
бетінде хан қорығы болғаны жазылды Сюань Цзянь. Хан
қоңыраулатып марал ӛсірген. Сол кезеңнен қалған топоним сӛздері:
Үрмарал, Үйірлі марал күні бүгінге жетіп отыр. Үрмарал Талас
ӛзенінің сол қанаты. Бұл дегенің үйсіндер жерінде қорық жайылым
болғанын дәлелдейді, аңшылық қорықтары да сол жерлерге қараған.
Аңшылық үйсіндер тұрмысында басты кәсіптердің бірі болған.
Археолог В.М.Гапоненко 1956 жылы тас бетіне салынған суреттерді
тапқан, олардың ішінде маралдың бейнесі жиі кездеседі.
Талас ӛзені алқабында VІІІ-ІХ ғасырда тағы бір марал қорығы
болған. Үлкен кӛлемді алып жатқан қорық биіктігі 2480 метр құм
үйіндісімен қоршалған. Әлі күнге қоршау құландылары сақталған, ізі
бар. Бұл жердің атауы – Құлан-Қорық. Демек, құлан құрықталған,
ұсталған қорық. Осы ӛңірдің аймағына құланға қатысты оншақты
топоним атаулы сӛздер қалған.
Орта Азия мен Қазақстан жерінде ӛсіп, ӛнген құландар үйір
туралы ХІІ-ХІV ғасырларға жататын «Оғызнама» кӛне халық
эпосында жырланды. Шығыс Түркістан түріктері жырлағандай:
«Қырларында құлан жортқан...», - деп. Орталық Азия мен
Қазақстанда аңшылық кәсіпкерлерінің басты нысанасы құландар
болған. VІІІ ғасырда Талас ӛзені бойын қоныстанған түркі хан АбуМұхазимнің «... Жан баспаған, аңдары жыртылып айырылатын
ешкім оқ атпаған 3 күн, 3 түндік жерді алып жатқан қорығы
болған». Шұрайлы ӛңірлерде құлан, марал, киік, архар, таутекелер
ӛсірілген.
Қорықтарда жауынгерлердің мінер кӛліктері жайылып, аңдар
жорықтар алдында ауланған. Қаратау тауларының теріскей
сілемдерінде ХІV ғасырда үлкен кӛлемді алып жатқан Тубалық-Қорық
атты қорық болған.
ХV-ХVІІ ғасырда Қазақстанның оңтүстігінде ӛзен бойлары
Келес пен Шаянда, Сырдарияның нулы алқаптары қорғалған.
Қорықтарға мал бағуға рұқсат етілмеген, аң-құсын аулатпаған.
Аталған кезеңдерде қорықтардағы аң-құс сырттай ғана қорғалып
қалған жоқ, қажетті мезгілінде азықтандырылып тұрды.
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Орта Азия мен Қазақстан кӛлемінде қорықтардың болғанын
анықтайтын географиялық атаулар, «қорық» сӛзіне байланысты
топонимдер қалған. Еуразия материгінің физикалық картасында
«қорық» атауына қатысты 90 атау анықталды, солардың 80-і Орта
Азия мен Қазақстан аймағына қатысты атаулар. Географиялық
атауларға қатысты негізінен қорықтардың Сырдария, Талас, Шу, Іле,
Аягӛз, Ертіс ӛзендері бойларында кӛбірек болғаны байқалады.
Орталық Азия мен Қазақстан тӛңірегінде жергілікті тұрғындар
орман, тоғай, жекелеген ағаштарға дейін киеліге санап, отап кесуге
жол бермеген, ӛсімдікті шабуға сақтандыруда басқалай да әрекеттерге
барған. Қазақ даласына жер аударылған А.К.Гейнс 1865 жылдары
былай деп жазады: «Орман, тоғай құрып бара жатқаны
қазақтардың мойнына арта беруге болмайды. Олар орманды
ғасырлар бойы қорғап, сақтап келді. Менің білуімше, қазақтар
ағаштарды кӛздің қарасындай қорғайды, әрбір талдың дала
жағдайында қандай пайдалы екенін біледі... », - деп.
Қорықтар – бұл геожүйе нысандарын және ландшафтарды
қорғаудың ең жоғарғы формасы немесе тікелей табиғи жағдайда
ӛсімдіктердің, жануарлардың сирек кездесетін түрлерін сақтап, оны
кӛбейтумен айналысатын ғылыми-зерттеу орны. Қорық – бүкіл
табиғат комплексіне табиғи күйінде сақтау мақсатымен қорғалатын
территория. Қазақстанда қазір қорықтар территориясында жер жырту,
шӛп шабу, ағаш дайындау, құрылыс салу, аң аулау, мал жаю және т.б.
шаруашылық жұмыстары мүлде жүргізілмейді яғни қорық
орналасқан ауданда табиғи ортаны ӛзгертетін адамның шаруашылық
әрекетінің барлық түріне тыйым салынады. Қорыққа белгілі бір
географиялық зона, облыс үшін сипаты немесе ғылым үшін маңызды
табиғи нысандары бар жер алынады. Қазіргі кезде қорғауға алынған
территориялар барлық материктерде әлемінің кӛптеген елдерінде бар.
Сонымен бірге қорық тек жерде ғана емес, су асты территориясында
да құрылады (Австралияның маржан рифтерін қорғайтын су асты
қорығы бар).
3.1.2 Этностық мәдениетпен байланысты топонимдер
Географиялық фактор этностық жиынтықтың ең негізгі жүйелі
сапасының бірі екені белгілі. Оған табиғи ресурстар, халықтың
экономикалық, географиялық ландшафттық жағдайы, табиғи және
ӛндірістік аумақтық кешендер мен жазықтық, тӛбелі, сулы, таулы
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жерлерді қамтиды. Жері құнарлы, жазық даласы мал жайылымына
жайлы болып келеді. Табиғи жайылым – Қазақстанның ұлттық
байлығы себебі бүкіл республика жерінің 50% аса мал жайылымын
құрайды.
Мал ӛрістеріне пайдаланылытын жайылымдық жерлердегі азық
сыйымдылығы мол болғандықтан ертеден халық мал шаруашылығын
ӛркендетуге зор мүмкіндіктері болды. Мысалы, қой, ешкі, жылқы
және түйе негізінен жайылым шӛбімен азықтанды. Сонымен қатар
республика жерін алып жатқан жайылым қолайлы экологиялық
жағдайды қалыптастырушы да болып табылады [33]. Жергілікті
халық ертеден жайылым болатын жүйелерді терең зерттеп, малдың
тұяқкесті ету зиянын айыра біліп, ұлттық байлығын қалпына келтіріп
және оның ӛнімділігін ұзақ жылдар сақтап отырған:
Құрғақ
аймақтардағы
аудандар
айналасында
тозған
жайылымдарды болдырмаған, себебі тозған жайылымдар кӛбейіп
ұлғайса, ол жерлерде шаң дауылдар жиелейтінін білген.
Экологиялық
жүйелердегі
шӛлдік
және
шӛлейттік
жайылымдарды қорғап мал басының бір жерге шоғырлануын
болдырмай, мал бастарын жинау мәселелерін дұрыс шешіп отырған.
Топырақтың механикалық құрамы мен ӛсімдіктердің түрінен бастап
азық сыйымдылығы мен малдың бір орыннан екінші орынға кӛшуіне
дейін есепке алып ұйымдастырылған. Далалық азық ӛндірісі есебінен
малды азықпен қамтамасыз ету бір жұмыс болса, мал ӛте кӛп
жайылатын қуаңшылықты жайылымдарды сақтау – бұл басты жұмыс
болып есептелген.
Жайылымдық мәселе халық үшін таза шаруашылық
мәселесінен экологиялық, әлеуметтік және ұлттық мәселеге ұласқан
ӛте кең де күрделі мәселе болды. Ұлт адамдары негізінен
жайылымдық мал шаруашылығында қызмет етті. Пайдаланып келе
жатқан жайылымды табиғаттың берген сыйлығы деп қараған. Іс
жүзінде жайылым шаруашылығын жетік біліп, шығын шығармай
дұрыс шешім тауып басқара білген халық.
Жайылымдық ӛсімдіктердің биологиясы мен тіршілік
ортасының деректерін құрайтын маңызды тұқымдастарына
байланысты жайылымдарды жіктеу, негізгі жайылым түрлерін
анықтаған. Қазақ халқы үшін жайылымдар – адамды табиғатпен, ескі
тұрғылықты тарихымен, әдет-ғұрпымен, салтымен, мәдениетімен,
ӛзінің шығу тарихы мен байланыстырушы. Болашақ ұрпақты ойлай
отырып, сақтап, ұқыпты пайдаланған.
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Республиканың бүгінгі аумағы түгелдей бұдан 100 жыл бұрын
да, кӛп ғасырлық пайдалану тарихы бар, табиғи жайылымдар болған.
Сондай кӛшпелі және жартылай кӛшпелі әдіспен пайдаланылған
жайылымдардың Қазақстан жерінде 3000 жылдық тарихы бар.
Мұндай кӛпғасырлық кӛшпелі және жартылай кӛшпелі әдіспен
жайылымдарды
пайдаланудың
сақталу
құпиясы,
біздің
кӛзқарасымызша:
• біріншіден, Қазақстанның геожүйесінің ерекшеліктерінде;
• екіншіден, кӛшпелілердің табиғаттың ерекше себептерін
білуінде;
• үшіншіден геожүйе ерекшеліктерін есепке ала отырып
жергілікті ӛндірісті құруларында.
Адамдардың қоршаған географиялық ортаны шаруашылық және
мәдениет тұрғыдан игеруі, олардың ӛміріндегі тарихи, қоғамдық
әлеуметтің ӛзгерістері жаңа ономастикалық атаулар жүйесінің тууы
мен қалыптасуына мүмкіндік берді.
Топонимия этностық мәдениеттің құрамдас бӛлігі болып
табылады. Онда халықтың тарихы, салт-дәстүрі, наным-сенімі,
шаруашылығы, тіршілік тынысы мен табиғат ландшафты жайында
аса бағалы мәліметтер беріледі. Сондықтан қазіргі таңда топонимдер
жаратылысын сол тілде сӛйлеуші халықтың дүниетанымымен,
тарихына, салт-дәстүріне, мәдениетіне, ұлттық дініне тығыз
байланыстыра зерттеу бағыты шаруашылық-мәдени типтерінің
қалыптасуы нақты географиялық зоналармен корреляциялық
байланыста
болғандығын
дәлелдейді.
Н.И.Надеждин
«Этнографиялық білімнің жинақталған мағлұматтары мен
топталған деректерінен азды-кӛпті аймақ қоныстарындағы
атаулардан географиялық нысандардың айырым белгілерін
анықтауға болады», - деп кӛрсеткен. А.В.Суперанскаяның айтуынша,
«Әрбір атау – тарих, ал топонимиканы түгелдей тарихтың айнасы»
деуге болады. Қазақстандағы географиялық атаулар, кӛне атаулар
тарихи ескерткіштер сияқты, ӛйткені онда ӛткен дәуірдің әлеуметтік
жағдайы, тұрмысы, этнографиялық ерекшеліктерінің ең негізгісі сол
кездегі табиғатты ландшафтысының қалпына келтіру.
Батыс Қазақстан облысында Шығыр, Қосшығыр елді
мекендерінің аты халықтың мал шаруашылығы мәдениетіне
байланысты пайда болған. Шығыр – құрал, малды құдықтан суарып
шығару үшін су толы шелектің ауырлығын азайту мақсатында
қолданылатын ағаш құрал. Сырым ауданында Қарабӛлек, Жалпақты
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ауданында Сазыбӛлек елді мекендерінің құрамындағы «бӛлек»
компоненті сол «бӛлу-бӛлек жер» мағынасындағы сол жердің сазды
ландшафтысын білдіреді. Ӛйткені отырықшылыққа дағдыланған, жер
бӛліп, мал, егін шаруашылықтарымен айналысқан ӛңір халқы, атау
жеріндегі топырақтың ерекшелігін анықтау үшін Саздыбӛлек
атауымен атаған.
Географиялық атаулардың пайда болуы қандай да бір ішкі
фактімен тарихи уәжделіп, күні бұрын анықталатындығын, олардың
ешқашан кездейсоқ болмайтындығын ғалымдар әлдеқашан
дәлелдеген. Мысалы, арал термині түрік және монғол тілдерінің
барлығында «барлық жағынан сумен қоршалып тұрған,
континтердің кіші құрлық аумақтары» дегенді білдіреді. Батыс
Қазақстан облысында осы термин тіркесен Аралтӛбе, Аралтал,
Аралсор, Қосарал, Үшарал деген жерлерде су болып, соңынан құрғап
қалуы мүмкін. Бірақ қандай десек те, осы топонимдер бойында аралға
ұқсатудың ландшафттық ерекшеліктері байқалады.
Қазақстан топонимиясында дыбыс бейнелеуші атаулар тобы
айырықша. Географиялық нысандардың дыбыс бейнелеушілік тегін
анықтап, кӛптеген жер-су атауларының дыбыстық морфологиялық
және семантикалық
ерекшеліктеріне дыбыс
бейнелеуіштік
құбылыстың тигізер әсерін анықтауға болады. Мысалы: Сарқырама,
Шыңғырлау, Ысқырғантау, Борама, Гүрілдеуік елді мекендерінің
атаулары дыбыстық еліктеуден, кӛзбен кӛріп бейнелеуден, сол
құбылыстардың қимылын атап кӛрсетуден пайда болған.
Ғалым В.А.Никонов «Тарих – барлық атаулардың негізі»
дегендей топонимдерде ӛткен ӛміріміздің әр алуан тұстары да кӛрініс
тапқан [68]. Мысалы Батыс Қазақстанда Жаңақала (Жаңа Қазан)
ауданы, Қалмаққырған елді мекені, Бесқалмақ, Қалмақ, Казарма,
Шағатай, Ноғай, Найманайдын топонимдері.
Топонимдердің қоғам ӛміріндегі орны ерекше. Олар бір ғана
дәуірдің немесе бір ғана ғасырдың жемісі емес, әркімнің жеке атауы
емес, ол – тұрмыстық дүние-танымдық жағдайына байланысты
қалыптасатын жалпы халықтың құбылысы. Географиялық атаулардың
кӛмегімен ӛткендегі ӛмірдің ӛндіріс сипатын, сауда қатынас
орындарын, халықтың орналасу шекараларын, жергілікті жердің
ландшафтысын білуге болады. Геожүйе атаулары халықтың қоғамдық
ӛмірінің ең алғашқы белгілерінің бірі ретінде пайда болып, дамып
келе жатқан жинақталған эмпирикалық бай тәжірибесінен нәр алып
қалыптасқан, сан түрлі жер-су аттары халықтың жанында сақталып
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дамып, кӛбі бүгінгі күннің кәдесіне ақпараттық қызмет етуде.
Мысалы, Казталовка ауданы Қараоба ауылында Бапан елді мекені
бар. Бұл сӛз қазақ тілінде тек осы топоним қызметінде ғана
жұмсалады. Оның беретін мағынасы – «қамыстың ұшындағы
үлпілдек қоңыр ұлпа». Немесе Тайпақ ауданында Бағырлай деген ӛзен
бар. Мағынасы – құрақ тектес аласа шӛп. Бұл топоним жер бауырлап
ӛсетін шӛптің (бауырлай// бағырлай) атауы негізінде қалыптасқан.
Бірқазан – Бӛкей ордасы ауданындағы елді мекен, ірі су құсының аты.
Кӛнеккеткен, Отар, Қырыққұдық елді мекендері, Шӛмішкӛл кӛлі,
Шақат ӛзені, Орда ауылы, Ханкӛлі кеңшарының бӛлімшесі және т.б.
топонимдер.
3.2 Ландшафттардың қалпына келтіру ісіндегі топонимикалық
ақпараттарды пайдалану әдістемесін негіздеу.
Тарихи географияның құрамдас бӛлігі ретінде ландшафттардың
даму, игеру және ӛзгеру тарихын қарастыратын ғылыми бағыттың
маңызы зор. Аталған бағыт географиялық, тарихи деректерді
саралауда палеоклиматтық, палеоботаникалық, палеоэтнологиялық,
топонимикалық
мәліметтерді
пайдаланумен
ерекшеленеді.
«Қазақстан ландшафттарының келешегі» атты еңбегінде пофессор
А.В.Чигаркин табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, табиғатты
қорғау және ӛзгеруін, қоршаған орта дамуының барысы мен бағытын
айқындауды, табиғи ортаның және антропогендік факторлар әсерінен
келешектегі ӛзгеруін болжап, есепке алу қажеттілігін атап кӛрсетеді
[34]. Географиялық болжау табиғи ландшафттар мен табиғи
құбылыстардың келешектегі негізгі ӛзгеру үрдістерін алдын ала
білдіруді кӛздейді. Табиғаттың табиғи және антропогендік факторлар
әсерінен дамуын ұзақ мерзімді даму бағытын (үрдістерін) анықтау
табиғи орта. Атап айтқанда, оның ӛткендегі белгілі бір жердегі тарихи
кезеңдеріне терең талдау жасады, табиғат дамуының келешекте
қайталануы мүмкін, кӛп жылдық ырғағы мен циклдарын анықтауды
қажет етеді. Ӛйткені табиғи ортаның әр құрам бӛліктерінің ӛзінің
даму ерекшеліктері бар және олар басқа жапсарлас табиғат құрам
бӛліктерімен жан-жақты ӛзара байланысты. А.В.Чигаркин табиғи
ортаның келешегін болжау, алға қойылған мақсатқа қарай: қысқа
мерзімді, ұзақ мерзімді, кӛп жылдық болжамдар болуы мүмкін
екендігін ескертеді. Қоршаған ортаның келешегін географиялық
болжаудағы осы күнгі географияда қолданылатын негізгі әдістерін:
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палеогеографиялық әдіс (ӛткендегі табиғатпен);
актуализм немесе сатылы әдіс;
баламалау әдісі (қазіргі табиғатпен);
графикалық әдіс;
картографиялық модельдеу әдісін келтіреді.
Сонымен, қоғам дамуының қазіргі кезеңінде география,
экология ғылымдары алдында қоршаған табиғи ортаны қорғау мен
оның қорларын тиімді пайдаланудың ғылыми негіздерін жасау
міндеттері тұр.
Ландшафттардың ӛзгерістері кӛптеген себептермен байланысты
жүретіндіктен олар әр түрлі пішіндер кӛрініс береді. Қайтымды
ӛзгерістер бар ландшафттың оның динамикасын уақыттық-кеңістік
ӛлшемдермен белгілеуге мүмкіндік береді. А.Г.Исаченканың
кӛрсеткеніндей, кӛбінесе «сыртқы факторларға байланысты белгілі
дәрежеде ырғақты сипат алады». Ландшафт компоненттерінің сыртқы
әсерге тұрақтылығының әркелкілігі ӛзгеру дәрежесін анықтап береді.
Айта кететін жайт, биота ландшафт ӛзгерістерінің индикаторы
ретінде ғана емес, күрделі геожүйелердің ӛзін-ӛзі реттеуінде де
маңызды рӛл атқарады. Сондықтан белсенді құрам бӛлігін ретінде
қарастыруға болатын ӛсімдік жамылғысы: палеоклиматтық,
палеогеографиялық зерттеулерде арнайы бағдар беруші нысан бола
алатындығын ерекше атап ӛткіміз келеді. Топонимикалық
зерттеулердің ландшафт ӛзгерістеріне қатысы да, кӛбіне
фитонимдердің таралу ареалымен байланысты мәселелерде кӛрініс
табады.
Ресей тарихи географиясында топонимикалық әдісті ғылыми
негіздеп, дамытуда Е.Л. Любимованың, Э.М. Мурзаевтың және т.б.
зерттеулеріндің маңызы зор болды. Бұл зерттеулерде картографиялық
тәсілдер кӛмегімен Орыс жазығындағы кейбір ағаш түрлерінің таралу
ареалдары топонимикалық мәліметтер негізіндегі бейнелеудің
әдістемелері жасалынды. Бұл әдістеме зерттеу жұмыстарының
бірнеше кезеңмен жүргізілуіне негізделген: алдымен белгілі бір ағаш
түрінің атауына қатысты топонимдер тізімі жасалынып, екінші
кезеңде осылардың ең шындыққа жанасымдылары таңдалып
іріктелінеді, келесі кезеңде іріктелген топонимдер, аталған
ӛсімдіктердің қазынды қалдықтары табылған жерлер картаға
түсіріледі. Қорытынды нәтижелері топонимика мәліметтері бойынша
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межеленген
ареал
мен
қазынды
қалдықтар
ареалының
шекараларының сәйкес келуі негізінде жасалынады.
В.С.Жекулиннің еңбектеріндегі топонимикалық әдістің мәні
«топонимикалық және ландшафттық – лексикалық мәліметтердің
геокомплекстер бойынша таралуына және ландшафттық ерекшеліктер
мен адамның табиғатқа әсеріне қатысты талдануына» байланысты
ашылады. Ғалымның бұл бағыттағы зерттеулерінің құндылығы
топонимика
ғылымында
В.Н.Никонов
негіздеп
берген
«салыстырмалы негативтілік» заңдылығының әмбебап сипатта емес
екендігін дәлелдеуімен анықталады. Зерттеу барысында жеке
топонимдер ғана емес, ғалым «топонимикалық кешен» деп атаған
атаулар тобы ескеріліп, ландшафттық-топонимикалық карталар
құрастырылған.
Қазақстанда аталған бағыт жеке зерттеулерде ғана кӛрініс тауып,
географтар тарапынан арнайы зерттеліп дамытылмаған. Мұның ӛзі,
бір жағынан, болашақ зерттеулер үшін үлкен зерттеу кӛкжиегін
ашқанмен, екінші жағынан, бұл бағыттағы алғашқы жұмыстардың
жалпылама сипат алуына әкеп соғады. Географиялық тұрғыдан бұл
мәселені К. Каймулдинова кӛтерген болатын. Ол ресейлік
зерттеушілердің әдістерін пайдаланып, Солтүстік-Батыс және Шығыс
Қазақстандағы орманды алқаптардың ағаш аттарымен байланысты
топонимдеріне талдау жасады. Таңдап алынған орманды
аудандардағы ағаш түрлерімен байланысты атауларды қазіргі орман
түрлерінің таралу ареалымен бірге картаға түсіру барысында,
топонимдер ареалы негізінде кейбір ағаш түрлерінің таралу ареалы
қазіргісінен басқаша сипатта болуы мүмкін деген болжам жасаған.
Зерттеу нәтижесінде алынған ғылыми нәтижелер қазіргі кезде бұл
аудандарда қарағайлы шоқтар реликт сипат алғанымен, кезінде
қарағайлы ормандардың осы ӛңірде кең таралғандығын айғақтайды.
Дегенмен, жапырақты ормандардың тарихи ареалдарының қарағайлы
шоқтардың ареалына қарағанда, үлкен ӛзгерістерге түспегені айқын
кӛрінеді.
Аталған әдістемеге негізделген географиялық-топонимикалық
зерттеулер Қазақстан аумағындағы ӛсімдік жамылғысы мен
фитонимдерге қатысты жүргізілмеген. Бұл күрделі ғылыми мәселе
арнайы нақтылы зерттеулерді қажет етеді. Дегенмен, зерттеу
материалдарындағы
фитонимдерге,
картографиялық,
палеоботаникалық деректерге сүйеніп, аймақтың бұрынғы ӛсімдік
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жамылғысы, оның негізінде байырғы ландшафттары жӛнінде
жорамал жасауға мүмкіндік болды.
Батыс Қазақстанның жазық бӛліктеріндегі ӛсімдік тіршілігі үшін
ең маңызды фактор ретінде оның ылғалмен қамтамасыз етілуін
атауымызға болады. Мысалы, қылқан жапырақты ормандар ӛсу үшін
жылдық
жауын-шашын мӛлшері 600-800 мм, ал жалпақ
жапырақтылар үшін
800 мм-ден жоғары болу қажет. Бұл
қағиданың
негізінде
палеоклиматтық
болжау
ісінде
палеоботаникалық
зерттеулердің
нәтижелерін
пайдаланудың
мүмкіншіліктері ашылады. Ресейлік зерттеушілер Т.А.Абрамова мен
А.Н.Варущенконың палеоботаникалық, палентологиялық деректері
негізінде Батыс Қазақстанның ӛсімдік жамылғысының ӛзгерістерін
анықтап, климаттың соңғы ХХ ғасырдағы сипатын талдауға
мүмкіндік береді [35].
Орта ғасырларда ылғалданудың артуы ӛсімдік жамылғысының
гидрофилді бағытта күрделі ӛзгеруіне әкеп соққан. Тарихи
географияда «аридтік зонаның плювиалы» деп аталатын бұл кезеңде
(ХІІ-ХІV ғ.ғ.) Батыс Қазақстанда табиғат зоналарының орналасуы
қазіргіден басқаша болған. Бұл кезеңде ойдым-ойдым ағаш шоқтары
аралас дала зонасы шӛлейт пен шӛлді оңтүстікке қарай «ығыстырған»
(3-сурет).
Қазақстанның қазіргі кезде ағаш ӛспейтін шӛлейт пен шӛлді
аудандарында ағаш аттарымен байланысты географиялық атаулардың
пайда болған уақыты мен себептерін осы ӛзгерістермен
байланыстырамыз.
Плювиалдық кезеңде Қазақстан аймағында аса кӛрнекті ежелгі
қалалардың пайда болғанын археологиялық, тарихи деректер растап
отыр; олардың қатарында Қызылқала (ХІ-ХІІ ғ.ғ.), Сарайшық (ХІІІХІV ғ.ғ.), форт Шевченко орнынан табылған керуен сарай (ХІІ ғ.ғ.),
Ақтӛбе (ХІІІ-ХІV ғ.ғ.) кӛптеген қорғандар бар және т.б.
Қазіргі кезде аймақ жеріне түсетін жауын-шашын мӛлшері де
ӛзгерген; бұл қазіргі ӛсімдік жамылғысында ксерофиттенуінен де
айқын кӛрінеді. Ылғалдану жағдайының ӛзгерістері ӛсімдік
жамылғысының түрлік құрамында елеулі қайта құрулардың жүруіне
себепші болған деп болжам айтуға болады.
Ӛсімдік жамылғысының жай-күйі, бір жағынан, орта
факторларларының, яғни экологиялық факторлардың әсер етуінен,
екінші жағынан ӛсімдіктер арасындағы ӛзара қарым-қатынастар
нәтижесінде ұдайы ӛзгеріп отырады.
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Ӛсімдіктер «табиғи ӛсімдік жамылғысы тіршілік ортасының
жай-күйін бейнелейтін айна» болып табылады. Осы мәселеге
қатысты алынғанда, белгілі бір уақыт кезеңіндегі ӛсімдік
жамылғысын қалпына келтіру қоршаған ортаның жалпы сипатын
анықтап, қазіргі ландшафттардың
жай-күйін талдау, табиғаттағы
қорғауға қатысты нақты шаралар жүргізуге кӛмектеседі деуге болады.
Аталған зерттеулердің топонимика ғылымы үшін де маңызы зор:
топонимдердің пайда болу кезеңіндегі табиғат жағдайларының
мағыналық жүктемесінде кӛрініс тапқанымен, қосымша дәлелдерді
қамту арқылы ғана топонимдердің тарихи географиядағы қолданбалы
мәні нақты ашылады. Басқаша айтқанда, ландшафттарды қалпына
келтіруде тек топонимикалық деректерді пайдалану жеткіліксіз, бұл
деректер палеоботаникалық, археологиялық, палеогеографиялық
айғақтармен «куәлендіру» қажет.
Қазақстан ландшафттары мен олардың жай-күйін анықтаудағы
жергілікті топонимдердің маңызын нақты деректер негізінде талдау
барысында мынадай қорытынды жасаймыз:
Қазақстан аймағының табиғи ортасы ХХ ғасырда адам
әрекетінен күшті ӛзгерістерге түсті; бұл жергілікті ландшафт құрам
бӛліктерінің жаппай және жергілікті (локальді) сипатта нашарлауын
байқатты (деградацияға ұшырауынан кӛрінеді);
Қазақстан географиялық атауларында байырғы және қазіргі
ландшафт ерекшеліктері нақты бейнеленген; мұны ландшафттық
терминдер негізінде қалыптасқан топонимдерді талдау барысында
анықталды;
аймақтың
географиялық
атаулар
жүйесінің
ӛзіндік
ерекшеліктерін Қазақстан облыстарының топонимиялық бірлестігіне
талдау жасау негізінде анықтауға болады;
топонимикалық мәліметтерді басқа ғылыми деректермен
салыстыру негізінде ӛсімдік жамылғысының ӛзгеру дәрежесін
анықтау ісінде пайдаланып, оларды қорғауға бағытталған шараларды
жүзеге асыруға болады деп есептейміз.
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3-сурет
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Қорытынды
Қазақстанның физикалық және экономикалық географиялық
карталарындағы әрбір атау ӛзіндік географиялық
ландшафт
ерекшелігін білдіреді.
Оқу құралында геожүйе топонимиясының қалыптасуы мен
құрылымына қортындылар жасалынады:
1.
Қазақстанның
географиялық
орны
мен
табиғат
жағдайларының айырықша сипатына байланысты зерттеушілер
назарына ерте іліккен. Бұл кӛптеген тарихи топонимдердің жазба
нұсқаларының сақталып, осы күнге дейін жетуіне себепші болды.
2. Кӛне карта мен жазба еңбектерден тапқан топонимдерді
қазіргі атаулармен салыстырып, талдау негізінде кӛптеген
географиялық атаулардың тарихи кезеңде ӛзгеруіне қатысты.
3. Қазақстан топонимиясының қалыптасуын жергілікті табиғат
жағдайларын дәстүрлі дүниетанымы мен шаруашылық қажеттерге
орай бейнелеумен байланысты жүрген тарихи құбылыс деп бағалауға
болады.
4. Қазақстанның топонимикалық жүйесін жан-жақты талдау
барысында жер-су аттарын географиялық ғылымдар тұрғысынан
топтастырудың қадамы жасалынды. Топонимдерді топтастыру
нәтижесінде жергілікті табиғат ерекшеліктерінен хабар беретін
атаулар тобы кӛрнекті орын алатыны, топонимдер атауларында
жергілікті жердің ландшафттық келбеті бейнеленіп, халықтың
географиялық білімі жинақталғаны анықталды.
5. Қазақстан топонимдерінің мағыналық жүктемесін қазақ
халқының шаруашылық сипаты мен тұрмыс-тіршілігіне арқау болған
ландшафт компонентері мен олардың ӛзіндік ерекшеліктері
анықтайды; жеке компоненттердің топонимдерде бейнеленуі
географиялық нысанның шаруашылық маңызына қарай түрліше
сипат алды; кӛбінесе фитонимдердің, су кӛздерінің атауларының
құрамында жиі кездесуі байқалады.
6. Қазақстан геожүйелер топонимдерінің жүйесін құрайтын
терминдер мен атаулар бірлестігіне географиялық ғылымдар
тұрғысынан сипаттама берілді.
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Топонимикалық зерттеулерді туристік мәліметтер ретінде
пайдалану
Елімізде туризм мен рекреациялық орталықтарды дамыту
кешенді құбылыс әрі бірнеше құрамдас бӛліктерден тұратын күрделі
жүйе. Осы тұрғыдан алғанда туристік жүйенің дамуы кез келген
аумақтың
ландшафтысына
яғни
туристік
мүмкіндіктеріне
байланысты бӛлінеді: туристік жорықтар (спорттық, белсенділік),
саяхаттар, экскурсиялар, кӛңілді әрі пайдалы мәдени дәрежені кӛтеру,
ден-саулықты нығайту. Жалпы айтқанда табиғи ортаның қолайлы,
қолайсыз
қиыншылық
жағдайларына
байланысты
ұйымдастырылатын жоспарлы (жолдамалар бойынша), жеке
талапкердің (туристер ӛздері ұйымдастыратын) туристік іс шаралары.
Жоспарлы саяхаттар мен туристердің ӛздері ӛз күшімен
ұйымдастырылатын саяхаттар мен жорықтар кезінде топонимдер
туралы ақпарат-мәлімет, дерек мағлұматы қажет.
Бүгінгі турист пен туристік топқа, саяхатшы мен саяхатшыларға
жергілікті жердің жер-су атаулары құнды деректер болып табылады.
Себебі, табиғат құбылыстарын, жер бедерлерінің ерекшеліктерін,
елдің шаруашылық тыныс-тіршілігінің бейне кӛрінісі мен қоғам
ӛміріндегі тарихи, әлеуметтік-экономикалық және саяси ӛзгерістердің
жай-жапсарларын анықтап айқын кӛрсететін жер-су атаулары.
Физикалық-географиялық атаулардың ӛміріміз бен тірлігіміздің
рухани байлығына тән ұлттық мәдени ескерткіш ретінде ғана құнды
емес, бүгінгі таңда халықаралық ғылыми мән-мазмұнға ие. Жер-су
атаулары тіл, тарих, археология, этнография, социология, геодезия,
биология, география және картография және басқа ғылымдар
саласындағы мамандардың ғылыми зерттеу жұмыстарына зер
салынып физикалық-географиялық мағыналары жалпы мемлекеттік
бағдарламалармен байланыстырылады. Жоғарғы келтірілген бірнеше
ғылымдар тұрғысынан сарапталған жер-су атауларында жинақталған
туристік білім қоры жатыр. Сан алуан ақпараты бар белгілі
заңдылықтарға негізделген топонимдер.Жер-су атаулары аумақтың
ӛсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесінің және жер бедері,
пайдалы қазбалары, судың минералдық құрамы, жергілікті жердің
климаты мен биік таулы, жазықты ландшафттар ерекшеліктерін
туристерге білдіреді.
Мысалы, «Әнші», «Құм кӛшу», «Қарынжарық» құмдарының
еншілеп келген сырлы атаулары ғалымдарды, саяхатшыларды және
97

туристерді қызықтырады. Топонимикалық зерттеулер география
ғылымында бой кӛтеруде және мазмұны күрделі әрі ӛзекті екеніне кӛз
жеткіземіз. Мәселен, «Әнші құмы» Жетісу жерінде, Іле ӛзенінің
ортаңғы саласында орналасқан табиғат туындысы. Үлкен және Кіші
Қалқан тауларына сән беріп тұрған ереше табиғат ескерткіш. «Әнші
құм» құпиясы қазіргі ғылыми түрде зерттеліп ашыла түсуде.
Саяхатшылар мен туристердің «Әнші құмның» үнін есту үшін
құпиясына қызығуы жалғаса түсуде. ТМД ғалымы В.И.Арабаджи
құмның әр түрлі жағдайдағы шығаратын дыбысы магнитофон
таспасына жазылып лабораторияда зерттелуде. Себебі, «Әнші
құмнан» алынған құм да кәдімгі жағдайда дыбыс шығарады.
Ғалымдар осы құпияларды ашу үстінде.
«Құм кӛшу құмы» Торғай ӛңірінде Жанкелді ауданының
аймағында, атау құмдардың орын ауыстырып кӛшуіне байланысты
атаған. «Қарынжарық құмы» Маңқыстау түбегі мен Үстірт
аралығындағы құмды ойыс. Қарынжарық құмының атауы жер
бедерінің жағдайына байланысты қойылған. Негізінен Қарынжарық
құмында гипсті және саздақты ойыстар жиі қалыптасқан. Құм
аралықтарындағы ашық аналық жыныстарында 3-6 м тереңдікте
минералды жер асты сулары бар. Құмды тӛбелердің биіктігі 2-5
метрден, кейде 5-15 метрге, ал батыстағы жері – дӛңестеу биіктігі 200
метрге жетеді. Осы, құмды аймақ жер бедерінің ерекшелігі
қызығушы халықты келтіруде. Қазақстан ӛңірінде кен орындарының
кеңінен ӛрістегені бұл күнде ғылымда толық анықталып отыр. Бұл
жӛнінде Ә.Марғұлан: «Біздің заманымызға дейінгі ХІІІ-ХІІ
ғасырларда-ақ темірдің молынан ӛндіріле бастағанын спектральды
талдау анықтап беріп отыр», - деп жазды. Оған Қалайы қазған, Алтын
тапқан, Жезқазған, Теміртау, Жезді, Рудный және т.б. географиялық
атаулар толық дәлел бола алады.
Батыс Қазақстан топонимиясындағы жер ерекшеліктеріне
байланысты қойылған жер-су, елді-мекен атауларды туристердің
қызығушылығына үлкен септігін тигізеді. Оған дәлел Қара ӛзен
Саратов облысының аумағына кіретін Жалпы Сырттың оңтүстік
беткейлерінен бастауын алып (ұзындығы 584 км), Қамысты-Самар
кӛліне құяды. Ӛзенінің арнасы жазықтағы ӛзендерге тән иірімді
тізбектеліп келеді, онда ӛзеннің жағалары тік, әрі қалың шабындық
ӛсімдік түрлеріне бай.
Қара және Сары ӛзендерін физикалық географиялық тұрғыда
зерттеген (ХІХ ғасырдың 30-40 жылдары болған орыс Географиялық
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қоғамының мүшесі) Я.В.Ханыков еңбегінде ӛзендер жағалауларының
қамысты, талды, суы тұщы және оңтүстікке Каспий жағалауына дейін
қос ӛзен аралығында шаруашылыққа жайлы жайылым жайлауы
болғанын негіздейді.
А.К.Кононов пен Э.М.Мурзаевтың байқауынша «қара» сӛзі
түрік географиялық терминологиясында ӛзінің негізі мағынасынан
басқа қосымша «жер», «құрлық», «топырақ» мағыналарына ие
болатынын топшылайды.
Ал, Т.Жанұзақов Орталық Қазақстан топонимиясындағы Қарасу
гидронимдерін ағынсыз, кӛлшік болып қалған ӛзендердің «ағынсыз»
деген мағынасын білдіре алатынын тұжырымдайды. Сонымен қатар
«қара» сӛзіне байланысты фразалардың лексикалық-семантикалық
жалпы түр-түске байланысты тұрақты сӛз тіркестеріне «қара халық,
қара табан, қара шаңырақ, қара жер, қара қазан» жатады. Қара ӛзен
мағынасын түсіндіруде «қара» сӛзімен жоғарыда келтірілген
мәліметтерге
қосарымыз
атау
бұрыңғы
ата-бабаларымыз
географиялық таным бойынша Қара ӛзен атауын жағалауындағы
ӛсімдіктердің кӛп түрлігі мен молдығына байланысты «Қара отты
(жағалауы) ӛзен» мәнінде атаған деп негіздейміз.
Ақтӛбе облысында Мортық кеншарының аты – дәрілік ӛсімдік –
«мортық» сӛзінің этимологиясынан келіп шыққан. Сондай-ақ,
Қурайлы, Ӛлеңті, Миялы, Қандыағаш т.б. атаулары бар.
«Қандыағаш» сӛзін кӛбіне «Қан шашылған», яғни қырғын
оқиғалармен түсіндірілетін баламалар кездеседі. Ол түсініктердің
кӛңілге қонымсыздығын Э.М.Мурзаев ӛз еңбегінде былайша
кӛрсетеді: «Қан» сӛзі – атау тұлғада «от», «молшылық» мағыналарын
береді немесе «шӛбі қалың жер». Сайып келгенде Қандыағаш атауы
қалың ағаш ӛскен, орманды жер болғанын білдіреді. Сондай-ақ,
орманды дала зонасында кең тараған ольха ағашының қазақша
нұсқасы «қандыағаш» (қайың тұқымдас жапырақты ағаш). Осы
деректер негізінде ӛңірде кезінде ӛскен қандыағаш ағашының атымен
байланыстырамыз.
Географиялық атаудың мағыналы мазмұнын анықтайтын
топонимнің негізі – мемлекеттік тілдегі географиялық терминдер.
Географиялық терминдердің таралатын нақтылы географиялық
кеңістігі, аймағы, аумағы болуы, терминнің ең ӛзекті деген
белгілерінің бірі және жер табиғатының мазмұндық ерекшеліктерін
анықтайды. Дәлел, тау, қыр, белес дӛң, жал, жота, кез (екі таудың
түйіскен жері), сырт, тау, таз (таудың басы, ӛсімдік аз шығатын жер),
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оба, тас, теріскей, текше (үстірт жер), сілемдер, тӛбе, тӛрткүл (таудың
ұшар басындағы тегіс жер), тұран (тау үстіндегі су жинайтын ойпаң
жер), үстірт, үңгір, шоңғал (биік шың), шоқы, шың (чинк), тік
жарқабақ немесе үстіртті аймақтың бұлтығы, құз.
Географиялық атауларды оқып үйренуге байланысты
жүргізілетін жұмыстардың ішінде географиялық картамен жұмыс
жасау басты орын алады. Оқу курсында кӛптеген тақырыптық
карталарды шебер пайдаланып, карта түрлерімен жұмыс жасау
күрделі логикалық тәсіл. Екінші «Туризм» мамандығының маманы
магистранттарға туристік термин мен жер-су атауларының
мағыналарын дұрыс танып, дағдыландыру қажет.
Жаңа
мыңжылдықтың талабына сай жоғарғы оқу орындарында оқу-тәрбие
үрдісі арқылы магистранттарға терең білім берумен қатар логикалық
ойлануына, пән тілінде (туристік термин, туристік ұғым) сӛйлеу
мәдениеті мен табиғатты қорғау мәдениетін қалыптастыруға
пайдаланады.
Магистранттардың туристік терминдердің мағыналарын қалай
ажыратып, қалай қолдануына зер салып, жауапкершілікпен
қадағалаған жӛн, «Туризм және топонимика» пәннің табысты
оқытудың маңызды шарты. Себебі, магистранттар олардың негізгі
ерекшеліктерін білу мен қатар білімдік маңызын меңгереді. Мәселен,
Еуразия материгінің аумағын қамтитын топонимдерде, кең тараған
халықтық географиялық термин – «шатқал». Шатқал Алматы
облысындағы Кеген мен Нарынқол кӛрші аудан аралығында. Екеуі де
Іле, Күнгей, Теріскей Ала-тауларының етегіндегі тау аралық
аңғарларға орналасқан. Сырттай қарағаңда, екі таудың үзіліскен түсы
бетегелі, жусанды майда қырқа секілді. Ұсақ-ұсақ боз тӛбелер, қырат,
күнгейлер ғана кӛзге шалынады. Жақындап келгенше, табан астың
заңғар биік жартас екенін аңғармай да қаласың. Әлгі екі ӛзеннің суы
қосылып ағып, тау арасында осындай бір құзға құяды. Бұл жердің
аңғары кең. Арғы-бергі қарсысына осындағы жартасқа ұя салған
құстар ғана ұшып ӛте алады. Ал жартастың алдыңғы екі босағасы тар
қысаң. Су бӛгеліп ағады. Сол үшін де жартастың кең анғары
кӛкпеңбек шалқыған кӛлге айналған. Осы бір ғажайып жерді
жергілікті халық Шатқал дейтін (сурет 1,2 ).
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Сурет 1

Сурет 2

«Жар» – жер бетінің жауын-шашын мен қар суының бұзу
әрекеті салдарынан пайда болған тік қабырғалы ойпаң формасы. Жер
бетінде ағаштардың, ӛсімдіктердің жоқтығы, беткейлердің дұрыс
жыртылмауы жаралардың түзілуіне себепші болады, ұзындығы кейде
бірнеше километрге, ені мен тереңдігі бірнеше ондаған метрге жетеді
(сурет 3).

Сурет 3
«Сай» – қар және жаңбыр суының әрекетінен пайда болатын
жыра, басқаша айтқанда, жыраның ақырғы сатысы, беткейлер мен
үстін шым басқан. Жылдың басым бӛлігінде құрғақ болып, қайсыбір
маусымда су алып жататын кӛлбеу беткейлі ойыс. Сайдың ұзындығы
10-15 км-ге, тереңдігі ондаған, ені жүздеген метрге дейін жетеді,
табаны мен беткейлері шабындық ретінде пайдаланылады, бау –
бақша ӛсіріліп, онда елді – мекендер орналасады (сурет 4).

Сурет 4
Тақыр – (түріктің тақыр – тегіс, жалаңаш деген сӛзінен шыққан)
– Орта Азия мен Қазақстанның шӛл және шӛлейт жерінде кездесетін,
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беті тегіс сазды учаскелер, кӛктемде су басып жатса, жазда – беті
тақыр, құрғақ болады, сызаттанып жарылып кетеді. Ӛсімдік
жамылғысы мүлде болмайды. Қарашірігі ӛте аз, жауыннан кейін
уақытша кӛлдер пайда болады (сурет 5).

Сурет 5
Вербальды (жазу-сызу жоқ) дәуірлерде кӛшпелі ӛмір салтының
аясында қалыптасқан жер-су атаулары тарихи талай жолдан, небір
заман елегінен ӛтіп, бүгінгі ұрпаққа атақты билер мен жыраулардан
қалған халық зердесінде теңдесі жоқ асылындай сақталған сӛз
маржандары арқылы жетіп отыр.
Халқының табиғатты пайдалану ерекшеліктері топонимика
жүйесінің мағыналық жүктемесін байытып және жер-су атауларының
табиғатын туристерге тану мәселелерін кӛтереді. Себебі, жер-су, елді
мекен және ірі физикалық-географиялық нысандар атаулары кӛптеген
әлем елдерінде белсенді түрде қолданылып, қарым-қатынас аясында
қызмет етуде. Шығыс зерттеушісі ғалым, академик В.В.Бартольдтың
айтқанындай «... түрік халықтарының арасында топоним атауы ӛзінің
қарапайымдылығымен және тарихи деректерімен таң қалдырды», деп. Халық ерте кезден-ақ, табиғат адамның ақыл-ойы мен сезімін
тәрбиелеудің сарқылмас қайнар кӛзі екендігін кӛре біліп, «ұл-қызына
қоятын жақсы аттарды, орналасқан жерінің айналасындағы қоршаған
ортаға және жердің ерекшелік, қасиетін кӛрсететін атаумен атаған».
Себебі жер атаулары – тұтас халықтың ғұмыр-тіршілігінің, ұғымтүсінігінің, талғамының, табиғат ландшафтысының айнасы.
Туризм мамандығындағы магистранттардың басты міндеті –
шаруашылық мақсаты үшін аймақты тиімді пайдалану және
табиғатты қорғау, оларды қалпына келтіру мен кӛбейту бағытындағы
шараларды ғылыми тұрғыда негіздеу болғандықтан нысандардың
физикалық географиялық фактор сипатын кӛрсететін атаулар мен
этнографиялық, тарихи-әлеуметтік фактор яғни адамдардың
шаруашылық, тұрмыстық іс-әрекеттері мен қоғамдық қатынастарын
кӛрсететін атауларды меңгергені қажет.
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Сіз білесіз бе?
Аляска тҥбегінің атауы алеуеттерінің «алясках» сӛзінен
алынып, «үлкен жер» деген үғымды білдіреді.
Амазонка ӛзені - жер бетіндегі ең суы мол ӛзен. Егер де
Амазонка ӛзінің жағалауында тұратын үндістерден грек аңыздарында
айтылатын жауынгер және ӛте кӛрікті әйелдер тұратын қыстақтарға
қалай баруға болатын сұраныс, олар ерекше таңғалады. Ӛйткені, бұл
жерде ондай тайпалар тұратыны туралы ешқашан және ешкімнен де
естімеген. Олай болса неліктен ӛзен олардың құрметіне аталған?
Бұған «кінәлі» 1542 жылы құрлықтың ішкі жағын жаулап алушы
испан отряды екен. Сол арадан испандықтар шаштары ұзын және
қысқа белдемше киген үндіс тайпаларын кӛрген. Қыстақты жаулап
алуға испандықтардың шамасы келмеген. Қайта олар аяусыз соққы
кӛрген. Тұрғындардың сыртқы түрлерінің ерекшелігіне: ұзын
шаштарына, бӛксесіндігі белдеулеріне, қысқа белдемшелері және
жаужүректігіне қарап, испандықтар жергілікті тұрғындардың ежелгі
грек аңыздарында айтылатын амазонкалар деп атаған. Осы оқиғаға
сәйкес үлкен және суы мол ӛзенге амазонка деген атау берілген.
Америка – дүниенің бӛлігі. Америка атауы испан
экспедициясына қатысушы Америго Веспуччидің есімімен
байланысты қойылған. Ол ӛзінің күнделігінде экватордың оңтүстікке
орналасқан жердің Еуропадан да, Азиядан да және Африкадан да
ӛзгешеліктері бар екендігі туралы ӛте әсерлі етіп жазып, ол жерлерді
Жаңа Әлем деп атаған. XVII ғасырдың екінші жартысынан бастап
Америка атауы карталардан орын ала бастады және батыс
жартышардағы екі құрлық та Америка атауымен белгіленді.
Анд таулары – «анта» сӛзі инк тілінен аударғанда «мысы бар
тау» деген ұғымды білдіреді.
Антиль аралдары – гректің «анти» сӛзінен алынып «қарамақарсы, құрлыққа қарама-қарсы» деген ұғымды білдіреді. Бұл атау
аралдарға XVI ғасырдың бас кезінде бекітілді.
Анхель сарқырамасы – жер бетіндегі ең биік сарқырама
(биіктігі 1054 метр). Бұл атау сарқырыманы алғаш рет американ
ұшқышы Джимми Анхельдің құрметі ұшін берілген.
Аппалач тау жҥйесі. Бұл атау осы арада ерте уақыттарда ӛмір
сүрген үндіс тайпасының атынан алынған.
Аргентина мемлекеті. Испан жаулап алушылары қымбат
бағалы металдарды табу мақсатында ӛздері ашқан ӛзенді Ла-Плата
деп атады. Испан тіліндегі «плата» сӛзі «күміс» деген ұғымды
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білдіреді. Ал кейіннен осы ӛзен ағатын елді де «күмісті ел»
(«аргентум» сӛзі латын тілінде «күміс» деген ұғымды білдіреді) –
Аргентина деп атаған.
Аустилилия - латын тілінде «australia» - «оңтүстік», яғни
оңтүстік жартышарда ораласқан деген ұғымды білдіреді.
Бальса – ең жеңіл ағаш. Испан тілінен аударғанда «сал» деген
ұғымды білдіреді.
Басс бҧғазы - саяхатшы Джордж Басстың құрметіне аталған.
Боливия мемлекеті – елдің тәуелсіздігі үшін күрескен Симон
Боливардың құрметі үшін аталған.
Бразилия мемлекеті. Алғашқы португалдық қоныстанушылар
қазіргі Бразилия аумағынан не алтын, не асыл тастарды таба алмаған.
Олардың назары пау-бразил деген онша биік емес алғашқа түскен.
Олар бұл ағаштан ашық қызыл түсті бояу алуды үйренген. Сол
ағаштың атынан Бразилия елінің атауы келіп шыққан.
Буэнос-Айрес – Аргентинаның астанасы. Испан тілінен
аударғанда «Қасиетті Троица қаласы және қыз Мария ханымның
айлағы деген ұғымды білдіреді». ХІХ ғасырда қала атауында соңғы
екі сӛз ғана сақталып, сӛйлеу тілінде тек «байрес» деп қысқартылды.
Вашингтон - АҚШ-ның атанасы. Ол осы елдің бірінші
мемлекет президенті Джордж Вашингтонның құрметіне осылай
аталған.
Гондурас - Орталық Америкадағы мемлекет. Испан тілінен
аударғанда «терең» деген ұғымды білдіреді. Кариб теңізінің Гон
Дурас мемлекеті орналасқан жағалауы едәуір терең болып келеді.
Греландия аралын X ғасырдың викингтер ашты. «Гренланд»
сӛзі латын тілінен аударғанда «жасыл ел» деген ұғымды білдіреді.
Гудзон шығанағы мен бҧғазы- бұл шығанақты 1610 жылы
ашқан ағылшын теңіз жүзушісі Гудзонның атымен аталған.
Дрейк бҧғасы – Оңтүстіктің Американы Антарктидадан бӛліп
тұратын Жер бетіндегі ең кең шығанақ (ені 1120 км-ге дейін жетеді).
Бұл атау осы бұғаз арқылы 1578 жылы жүзіп ӛткен ағылшынның
теңізде жүзушісі Ф.Дрейктің құрметі үшін берілген.
Жаңа зеландия аралын – 1642 жылы Голланд теңізшісі Абел
Тасман ашқан және ол Голланд провинциясы Зеландияның атымен
осылай атаған.
Игуасу сарқырамасы- Парана ӛзендер жүйесіне жатады және
ол 275 жеке ағыстар мен су тасқындарынан тұрады. «Игуасу» сӛзі
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үндістердің игуарани тайпасының тілінен «үлкен су» деген ұғымды
білдіреді.
Калифорния тҥбегінің (сӛзбе-сӛз аудармасы «ыстық кӛрік»)
атауы, бұл арада жазда ауаның температурасы тым ыстық
болғандықтан осылай аталған.
Кариб теңізінің атауы үндістердің кариб тайпасының атымен
аталған.
Кариб теңізінің атауы үндістердің кариб тайпасының атымен
аталған.
Каскад тауларының атауы Колумбия ӛзенінің ағысынан пайда
боған кӛптеген каскадты шоңғалдар мен сарқырамалардың кӛп
болуына байланысты аталған.
Кенгуру - жергілікті тілде «түсінбеймін» деген ұғымды
білдіреді.
Кито – Экватор мемлекетінің астанасы. Бұл атау елдің ертедегі
тұрғындардың киту тайпаларының атымен аталған.
Кнанада - Солтүстік Америкадағы мемлекет. Үндістер тілінде
«елді мекен» деген ұғымды білдіреді.
Коала - сӛзбе-сӛз аударғанда «ол ішпейді» немесе «ішпеуші»
деген ұғым. Шын мәнінде, коала су қоймаға жақын келмей, эквалипт
жапырақтарындағы ылғалды ғана қанағат етеді.
Кокос – «коко» сӛзі португал тілінен аударғанда «маймыл» деген
ұғымды білдірген. Ӛйткені, кокос жаңғағы маймылдың басына
ұқсайды.
Колорадо ӛзені - испан сӛзінен алынған, қызыл ӛзен деген
ұғымды білдіреді.
Кордильер тау тізбегі - испан тілінен аударғанда «тізбек
шынжыр» деген ұғымды білдіреді.
Коста-Рика Орталық Америкадағы мемлекет. Испан тілінде
«бай жағалау» деген ұғымды білдіреді.
Косто-Рика мемлекеті Оралық Америкада орналасқан. Бұл сӛз
испан тілінде «бай жағалау» деген ұғым.
Қойман аралдары – Куба аралдарының онша алыс емес жерде
орналасқан. Мұндағы шағын үш арал Үлкен Қайман, Кіші Қайман
және Қайман – Брак деп аталады. Бұл аралдарда Қайман
қолтырауының (крокодил) ешқашан да болмаған, бірақ оның
тасбақалар ӛте кӛп кездеседі. Осыған байланысты Христофор Колумб
1503 жылы бұл аралдарды Тасбақа аралдары деп атаған. Бірақ та
бұдан 15 жыл ӛткен соң Понсе де Леон деген басқа саяхатшы бұл
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аралдарды Флорида түбегінің Оңтүстігінде орналасқан Қайман
қолтырауыны ӛте мол кедертастармен (риф) шатастырып алған. Бұл
картографтардың шатасуына әкеліп соқты. Сондықтан да, бір кездері
Колумб Тасбақа аралы деген атау, кейінен Кайман аралдары деп
аталып кеткен.
Лабрадор тҥбегі - португал тілінен аударғанда «егінші» деген
ұғымды білдіреді.
Ла-Пас – Боливия мемлекетінің астанасы. Бұл қаланың негізгі
бұдан тӛрт ғасыр бұрын испандықтар салған. Ол испан тілінде
«бейбітшілік» деген ұғымды білдіреді. Бұл дүние жүзіндегі ең биік
жерде орналасқан (теңіз деңгейінен 3700 метр) астана.
Ла-Плата шығанағының атауы испан тілінен аударғанда
«күмісті ӛзен» деген ұғымды білдіреді. Ла-Плата – теңізге қарай
кеңейе түсетін ӛзеннің әрі терең әрі шұңқыр пішінді сағасы (эстурий).
Бұл сӛз латын тілінен аударғанда «ӛзеннің су жайылған сағасы» деген
ұғымды білдіреді.
Лима – Перу мемлекетінің астанасы. Қаланы салуды кӛздеген
орынды маңындағы тұрғындар Римак ӛзенінің атымен атаған. Бұл
арада, аңыз бойынша, үндістердің оракул тайпасы табынатын және
тағдырыңды алдын ала болжап беретін адам тұрған. Жергілікті
үндістердің кечуа тайпасының «римак» деген сӛзінен алынып,
«сӛйлейтін» деген ұғымды білдіреді. Жылдар ӛте келе «Римак» атауы
ӛзгеріп, қазіргі Лима сӛзіне айналған.
Луизиана - Миссисипи барлық ӛзен алабын қамтиды. Атау
XIV ғасырдағы Людовиктің (Луц) құрметімен осылай аталған.
Макензи ӛзені - шотландиялық Александр Макензнидің
құрметіне осылай аталған. Ол алғаш рет осы ӛзен арқылы тӛмен
қарай жүзе отырып, мұхитқа жеткен.
Мексика шығанағы. Бұл шығанақтың атауы Мексика
мемлекетінің атымен байланысты қойылған. Ал бұл атау ӛз кезегінде
ацтек жауынгерінің құдайы- Мехитлдің атымен аталған.
Миссисипи ӛзені - «сулардың әкесі» немесе «үлкен ӛзен»,
Атлант мұхитының ең ұзын бұл ӛзенін үндістер еуропалықтар келмей
тұрып ақ осылай атаған.
Миссиури ӛзені - Миссисипи ӛзенінің саласы. Жергілікті
үндістер тілінде «балшық немесе лайлы ӛзен» деген ұғымды
білдіреді.
Мичиган кӛлі - Ұлы кӛлдерді жүйесіне жататын кӛл. Бұл атау
жергілікті үндістер тілінде «үлкен кӛл» деген ұғымды білдіреді.
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Ниагара сарқырамасы – Эри және Онтарио кӛлдерін
байланыстырып тұратын Ниагара ӛзенінде орналасқан. Жергілікті
үндістер тілінде «ниагара» сӛзі «үлкен шу» деген ұғымды білдіреді.
Ньюфауленд аралы – Канаданың оңтүстік-шығыс жағалауында
орналасқан.Ол ағылшын тілінен аударғанда «қайта ашылған жер»
деген ұғымды білдіреді.
Онтарио кӛлі – Ұлы кӛлдер жүйесіне жататын тӛменгі кӛл.
Жергілікті үндістер тілінде «сұлу кӛл» деген ұғымды білдіреді.
Онтарио кӛлі – үндістер тілінде «ӛте әдемі су» деген ұғымды
білдіреді.
Ориноко ӛзені – үндістердің таманук тайпаларының тілінен
аударғанда «үлкен су» деген ұғымды білдіреді.
Оттава – 1854 жылы іргесі қаланған Канаданың астанасы. Қала
мен ӛзен атаулары осы арада ӛмір сүретін үндіс тайпасы
оттавалардың атымен атаған.
Отты Жер аралының атауының Магеллан 1521 жылы Жер
шарын бірінші рет аралап шыққан саяхаты кезінде берді. Шығанақ
арқылы жүзіп бара жатқанда (кейінен бұл шығанақ Магелланның
атымен аталды) жергілікті адамдардың аралдан жаққан оттарын
кӛрді. Міне, аралдың аты осыған байланысты шыққан.
Пампа – үндістердің «пампа» немесе «пампас» сӛзі шӛп ӛскен
жазық кеңістік деген ұғым. Шын мәнінде де, Оңтүстік Америка
пампасы- кең алқапты қиыры жоқ жазық, ол жерлерде селеу және
басқа да шӛптесін ӛсімдіктер ӛседі.
Парана ӛзені – үндіс тілінен аударғанда «мұхиттың туысы»
деген ұғымды білдіреді. Бұл атау ӛзеннің мӛлшерінің едәуір
үлкендігіне байланысты берілген.
Патагония – Аргентинаның оңтүстігінде орналасқан аймақ.
Магеллан жергілікті тұрғындардың аяқтарын аң терісімен орап
жүретінін байқаған. Осы бақылаудың нәтижесінде Патагония атауы
келіп шыққан. Португал тілінде «пата гон» сӛз тіркесі – «үлкен
аяқтар» деген ұғымды білдіреді.
Перу мемлекетінің атауы – тынық мұхитына құятын ӛзеннің
атымен аталған.
Пиранья –Амазонка ӛзенінің кездесетін жыртқыш балық.
Үндістердің тупи тайпасының «пира» - «балық» - «аха» - «тіс» деген
сӛздерінен алынып, «тісті балық» деген ұғымды білдіреді.
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Прерия – табиғи белдем. «Прерия»- француз сӛзі («prairie»)
латынның «partum» сӛзінен алынып, «шалғын» деген ұғымды
білдіреді.
Рио-Гранде ӛзені – испан тілінен алынып, «үлкен ӛзен» деген
ұғымды білдіреді.
Рио-Негру ӛзені – амазонканың сол жақ салысы. Бұл ӛзеннің
суының түсі сияға ұқсас қара түсті болғандықтан солай аталған.
Сальвадор – Орталық Америкадағы мемлекет. Ол атау испан
тілінде «құтқарушы» деген ұғымды білдіреді.
Сантьго – Чили мемлекетінің астанасы. Испан тілінен
аударғанда «Қасиетті Яков» деген ұғымды білдіреді.
Секвойя ағашының атауы үндістердің чирок тайпалары үшін
әліппені ойлап тапқан мамнның атымен байланысты аталған
Сельва – Оңтүстік Американың ылғалды экваторлық орманы.
Португал тілінен аударғанда «орман» деген ұғымды білдіреді.
Сидней қаласы – Британ ішкі істер министрі лорд Сиднейдің
құрметіне осылай аталған.
Тасмания аралы, Тасман теңізі – Тасман саяхатшының
құрметіне осылай аталған.
Титикака кӛлі – биік алқапта орналасқан (теңіз деңгейінен 4000
метрге жуық биіктікте), дүние жүзіндегі ірі кӛлдерінің бірі. Кӛлдің
атауы жергілікті үндістердің кечуа тайпасының тілінде «кең ӛндіретін
жердегі жартас» деген ұғымды білдіреді.
Торрес бҧғазы – испан штурманы Л.Торрестің құрметіне
осылай аталған.
Флорида тҥбегі – испан тілінен аударғанда «гүлденген жер»
деген ұғымды білдіреді.
Чикаго – америкалық үндістер тілінде «жабайы жуалы жер»
деген ұғым білдіреді.
Чили мемлекеті – үндістердің «чили» деген сӛзінен алынған,
яғни ол «суық» деген ұғымды білдіреді.
Эйр кӛлі – оны ашқан Джон Эйрдің құрметіне аталған.
Экватор мемлекетінің жері экваторды кесіп ӛтетін
болғандықтан солай аталған.
Юкатан тҥбегі – жергілікті үндістер тілінде «біз сізді
түсінбейміз» деген ұғым. Алғаш рет еуропалықтар келіп, бұл жер
қалай аталады деп сұраған кезде бұл түбектің тұрғындары солай деп
жауап берген.
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Тестік тапсырмалар
1. Қазақстан аумағы географиялық атауларға бай, орта есепен 1
км2 жер бір атауға ие десек, онда елімізде .........шамамен неше
атау бар деп болжауға болады.
А) 2,5-3 миллион
В) 5 миллион
С) 9 миллион
Д) 15-20 миллион
Е) 3,4 миллион
2. Қазақстандағы жергілікті жер-су атауларының қойылуы, пайда
болуының ерекшеліктерін анықтау себептері.
А) Табиғат жағдайы, халық тарихы және тіл білімінің тарихымен
тығыз байланысты
В) антропогендік фактор
С) табиғат жағдайы
Д) тіл білімінің тарихымен
Е) халық тарихы
3. Кіші нысандар атаулары
А) Анторопотопоним
В) Топоним
С) Гидроним
Д) Микротопоним
Е) Ойконим
4. Ірі географиялы нысандардың аталуы
А) Туризм
В) Макротопоним
С) Картография
Д) Микротопоним
Е) Глицоним
5. Бұл макротопонимдер және микротопонимдер деген
терминдерді тіл білімінде алғаш рет ендірген ғалымдар.
А) Мазбаев О., Ердавлетов С.Р.
В) Ә.С.Бейсенова.
С) М.Қойшыбаев, Т. Жанұзақов.
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Д) Ә.Абдрахманов
Е) А.В.Суперанская және Э.М.Мурзаев
6. П.П. Семеновтың қазақ жеріндегі географиялық атаулар
жинақталған еңбек.
А) «Россия империясының географиялық статистикалық сӛздігі»
В) «Туризм және ӛлкетану»
С) «Туризм тарихы»
Д) «География тарихы»
Е) «Жер-су аттары»
7. 1949 жылы Қазақстан топонимиясының дамуына зор үлес
қосқан ғалым.
А) Ғ.Қ.Қоңқашбаев
В) А.В.Суперанская
С) Э.М.Мурзаев
Д) А.Абдрахманов
Е) Т.Жанұзахов
8. 1963 жылы жарық көрген Ғ.Қ.Қоңқашбаевтың қай еңбегінде
топонимдер жасаудағы терминдердің рөлі көрсетілген.
А) «Жезқазған облысының географиялық атау сӛздіктері»
В) «Алматы облысының жер –су атаулары»
С) «Атаулар сыры»
Д) «Атамұра»
Е) «Қазақ географиялық атауларының сӛздігі»
9. Еуропа мен Азия секілді екі ірі құрлықтың қиылысар жерінде
орналасқан мемлекет.
А) Ресей
В) Қазақстан
С) Ұлыбритания
Д) Польша
Е) Ӛзбекстан
10. Қазақ тіліне еніп қалыптасқан халықаралық терминдер саны
неше (адыр, бидайық, бозінген, жар, қақ, құм, қорған, қыр, орман,
саз, сай, сел, сор, сырт, тақыр, төрткіл, тоғай, томар, шағыл,
шоқалақ.және т.б.)
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А) -20
В) -50
С) -100
Д) -80
Е) -70
11. VІІІ-Х ғасырларда славяндардың Қара теңіз арқылы
Византиямен сауда қатынасын жасайтын үлкен теңіз жолының
бір тармағы Каспий теңізі арқылы Еділді бойлай жүретін
........жол.
А) «Ұлы Жібек» жолы
В) Шығыс-Қазақстан жолы
С) Түркісб жолы
Д) Отырар жолы
Е) «Араб теңізі» жолы
12. Көне заманнан Ұлы Жібек жолының негізгі бөлігі болып
саналған, аумағында бұрын соңды көптеген мемлекеттер пайда
болып, геосаяси тұрғыда маңызды роль атқарған Республика.
А) Қырғызстан
В) Түркіменстан
С) Қазақстан
Д) Ӛзбекстан
Е) МХР
13. М.Қашғари еңбектеріндегі ономастика мәселелерін зерттеген
авторлардың бірі профессор Х.Хасанов «Түбірі бір түрік тілі»
атты еңбекте түрік халықтарының мекен-жайлары мен таутеңіздерінің қанша ономастикалық атауы бар.
А) 365
В) 50
С) 1000
Д) 640
Е) 1936
14. Топонимдерді зерттеуде семантикалық неше типке бөледі.
А) 1
В) 4
С) 3
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Д) 6
Е) 5
15. Оронимдер
А) Тау, қыр, белес
В) Ӛзен, кӛл
С) Бұлақ, мұз
Д) Тұз, шағыл
Е) Мұхит, теңіз
16. Оронимдердегі индикатор-терминдер
А) Дала ойпат, құм, топырақ
В) Ой-шұңқыр
С) Тұз, шағыл
Д) Ӛзен, кӛл
Е) Дӛң, жал, жота, кез
17. Қазақтар үшін ежелден белгілі кәсіп .... өндіру.
А) Кӛмір
В) Алтын
С) Күміс
Д) Тұз
Е) Мұнай
18. Ұлы Жібек жолы басталатын ел
А) Қытай
В) Монғолия
С) Иран
Д) Қазақстан
Е) Түркия
19. Географиялық жер-су атауларын зерттейтін ғылым
А) Ономастика
В) Гидроним
С) Ороним
Д) Топонимика
Е) Туризм
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20. Қытай тілінен аударғанда «Тянь-Шань» тауының мағынасы.
А) Алтын таулар
В) Тәңір шыңы
С) Қарлар мекені
Д) Әлем шатыры
Е) Мыс таулар
21. Топонимика – ономастиканың географиялық атауларды
зерттейтін .....
А) Бӛлім
В) Ғылымы
С) Бӛлшегі
Д) Тобы
Е) Ғылым бӛлшегі
22. Астана және Петропавл қаласы қай өзен жағасында
орналасқан
А) Арыс
В) Ақсу
С) Есіл
Д) Ертіс
Е) Обаған
23. XVII ғасырдағы қазақ жерін бейнеленген карта.
А) Қашғаридың
В) Әл-Фарабидің
С) Геродоттың
Д) Птоломейдің
Е) «Үлкен сызбада»
24. Демалыс, туризм, емдік мақсатта пайдаланылатын
ресурстар.
А) Мәдени
В) Рекреациялық
С) Тарихи
Д) Табиғи ресурстар
Е) Археологиялық
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25. Атауынан білетін ең суық мұхит.
А) Үнді
В) Атлант
С) Солтүстік Мұхит
Д) Тынық
Е) Оңтүстік
26. Жетісу өңірінің табиғатын және жер-су атаулар тарихын
зерттеген саяхатшы ғалым.
А) Ш.Уәлиханов
В) А.В.Суперанская
С) Ә.Абдрахманов
Д) Э.М.Мурзаев
Е) Ғ.Қ.Қоңқашбаев
27 Туризм пәнінің ғылыми терминдер қай жылдардан
қарастырылуда.
А) 2000
В) 1990
С) 1970
Д) 1985
Е) 1984
28. Топоним сөзінің ерте грек тілінде мәні мен мағынасы.
А) Жер атауы
В) Ӛсімдіктер атауы
С) Жануарлар атауы
Д) Тау атаулары
Е) Ел атауы
29. Гоби шөлінің монғол сөзіндегі мағынасы.
А) Шӛл
В) Ӛзен
С) Кӛл
Д) Жазықтық
Е) Тау
30. Географиялық терминология сөздігін құрастырған ғалымдар.
А) Ш.Уәлиханов,
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В) Әл-Фараби
С) Геродот
Д) Птоломей
Е) Ж.Әубәкіров, Ӛ.Қазақбаев, Ғ.Қонқашбаев, М.Ӛтемағанбетов
31. Спелеопим нені зерттейді?
А) Үңгірлердің атауын
В) Тау атауларын
С) Ӛзен атауларын
Д) Қала атауларын
Е) Қонақжай атауларын
32. Қазақстанда қандай жердің аты өзінің рельефінің түрін
көрсетеді.
А) Жалпы Сыртқыраты
В) Торғай жазығы, Қазақтың ұшақ шоқылары
С) Мұғалжар тау
Д) Алтай тауы
Е) Қаратау тауы
33. Жергілікті жердегі өсетін өсімдіктердің атымен аталатын
жер атаулары.
А) Жайылма
В) Ақкӛл
С) Сауыр, Қайыңды, Қарағайлы
Д) Сарыдала
Е) Теректі, Қайыңды, Қарағайлы
34. Қазақстан территориясы қандай аймақтарға бөлінеді?
А) Каспий маңы ойпаты, Батыс Сібір жазығы, Торғай үстірті
В) Каспий маңы ойпаты, Батыс Сібір жазығы, Тұран ойпаты
Сарыарқа, Бетпақ дала, Үстірт, Тұран ойпаты, Орал, Алтай, Сауыр,
Тарбағатай, Жоңғар Алатауы, Тянь-Шань
С) Сарыарқа, Бетпақ дала, Үстірт, Тұран ойпаты
Д) Орал, Алтай, Сауыр, Тарбағатай, Жоңғар Алатауы, Тянь-Шань
35. Қандай жердегі пайдалы қазбалы кендердің атымен аталған
атаулары аталады.
А) Нарын құмы
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В) Алтын тапқан, Жезқазған, Жезді, Қорғасынтау, Теміртау, Хромтау
С) Тайсойған
Д) Ақтау
Е) Памир
36. Қандай географиялық объектілердің аттары біздің
республикада екендігін көрсетеді.
А) Қаратау
В) Алатау
С) Үлкен Борсықты құмы
Д) Қазақ бұғазы, Қазақстан станциясы, Қазақтың ұсақ шоқылары
Е) Сарыарқа
37. Атауларында өздерінің түрлері көрсетілген Қазақстандағы
таулардың аттарын атаңдар.
А) Жалпы Сырт
В) Мұғалжар
С) Қаратау, Кӛкшетау, Ақтау, Алатаулары, Қаратау
Д) Жалпы Сырт, Мұғалжар
Е) Қаратау, Кӛкшетау, Жалпы Сырт, Мұғалжар
38. Қазақстанда қандай құмды жерлер сол жерде көп кездесетін
аңның атымен аталады.
А) Арал теңізінің солтүстік жағалауындағы Үлкен Борсықты және
Кіші Борсықты құмдар
В) Қарақұм
С) Нарынқұмы
Д) Тайсойған құмы
Е) Кӛшу құмы
39. Ойконим нені зерттейді?
А) Қала атауын
В) Облыс, мемлекет атауы
С) Ауыл, ауылды жер, поселка, жергілікті жердегі мекен атауларының
шығу себептенін анықтайды
Д) Индикатор терминдер
Е) Құм атауларын анықтайды
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40. Географиялық атаулардың Этиологиясын қалай түсінесіз
А) Географиялық ерекшелігі
В) Тіл мағынасы
С) Географиялық ерекшелігі, тіл мағынасы
Д) Тарих шығуы
Е) Атаудың эволюциялық тарихи шығыуы
41. Этнотопоним нені анықтайды?
А) Халықтың, ұлттың атымен аталатын атаулар
В) Мұздықтар атаулары
С) Үңгір атаулары
Д) Мұхит атаулары
Е) Шың атаулары
42. Урбоним
А) Ауыл атауы
В) Облыс атауы
С) Мемлекет атауы
Д) Қала атауы
Е) Ауыл атауы, облыс атауы
43. Хороним
А) Мемлекет атауы
В) Облыс атауы
С) Облыс және мемлекет атауы
Д) Үңгір атаулары
Е) Ауыл атауы, облыс атауы
44. Географиялық атаудың мағыналы мазмұнын анықтайтын
топонимнің негізі – мемлекеттік тілдегі географиялық ..............
А) Нысандар
В) Нысандар, терминдер
С) Атаулар
Д) Терминдер
Е) Атаулар, терминдер
45. Терминнің басты белгілері:
А) Бір мағынада қолданылуы; әлдік; қысқалық; жүйелілік;
В) Индикаторлық; номенклатуралық;
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С) Жалпы ғылымдық; халықтық; іс-жүзінде қалыптасуы.
Д) Индикаторлық; номенклатуралық; жалпы ғылымдық; халықтық;
іс-жүзінде қалыптасуы.
Е) Бір мағынада қолданылуы; әлдік; қысқалық; жүйелілік;
индикаторлық; номенклатуралық; жалпы ғылымдық; халықтық;
іс-жүзінде қалыптасуы.
Тест жауаптары:
1. А
2. А
3. Д
4. В
5. Е
6. А
7. А
8. Е
9. В
10.А
11.Е
12.С
13.А
14.С
15.А
16.Е
17.Д
18.А
19.Д
20.В
21.А
22.С
23.Е

24.В
25.С
26.А
27.Д
28.А
29.А
30.Е
31.А
32.В
33.Е
34.В
35.В
36.Д
37.С
38.А
39.С
40.Е
41.Е
42.Д
43.С
44.Д
45.Е
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