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АЛҒЫСӨЗ  

 

Ұсынылып отырған оқулық жоғары оқу орындарының 5В011600-

география мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға бірдей білім 

стандартында типтік оқу жоспарына енгізілген «Топонимика» пәнінен негізгі 

оқулық болып табылады. Бұл оқулық болашақ география пәнінің 

мұғалімдеріне аса қажетті топонимикалық білім беру және біліктілік 

дағдыларын қалыптастыру мақсатын көздейді. Қазақстан Республикасында 

топонимикадан географтар үшін арнайы дайындалған оқулық бұрын-соңды 

болған емес. 

Топонимиканың қалыптасуы мен дамуы үш ғылым саласының 

(география, тарих, тіл білімі) негізінде  жүзеге асқанымен, қазіргі таңда оның 

географиялық бағыты теориялық және қолданбалы тұрғыда үлкен маңызға ие 

болып отыр. Сонымен қатар, географиялық білім беруді географиялық 

атауларсыз елестету мүмкін емес. Ал географиялық атаулар немесе 

топонимдер топонимика ғылымының басты зерттеу объектісі болып 

табылады. Мектеп географиясында оқушыларды тылсым табиғат пен 

қоғамның кеңістіктік заңдылықтарымен таныстыруда, олардың география 

әлеміне қызығушылығын тудыруда топонимикалық білімнің алатын орны 

айрықша. Осы аталғандар топонимиканы пән ретінде арнайы оқытудың 

географтарды кәсіби маман ретінде дайындауға аса қажет екендігін 

негіздеуге мүмкіндік береді.  

Топонимика географияның қай саласында болмасын, өзіндік орынға ие. 

Физикалық-географиялық нысандар атаулары көбінесе географиялық 

терминдер негізінде қалыптасады, сол себепті топонимикалық білім 

студенттерге болашақ кәсіби қызметінде жергілікті жер атауларының сырына 

үңілуге, оқушылармен ғылыми-ізденіс жұмыстарын ұйымдастыруына негіз 

болады. Экономикалық және әлеуметтік географияны оқытуда елді мекендер, 

кен орындары, өнеркәсіп орталықтары, қатынас жолдарымен байланысты 

географиялық атаулардың шығу тегі мен мағынасы, халық қоныстануы мен 

көші-қоны, мемлекет тарихы мен жекелеген этностардың тарихи тағдырлары, 

аумақтың игерілуі жайлы мол дерек бере алады.  

Географиялық атаулардың күнделікті өмірде, халықаралық қарым-

қатынастарда қолданылатындығы, географиялық әдебиет пен карталарда 

көрініс табатыны олардың жазылуы мен айтылуының бір жүйеге келтірілуі 

мен стандартталуын қажет етеді. Осы жағдайда жергілікті жерде 

географиялық атауларды стандарттау ісіне географ-мамандар белсенді 

атсалысып, кеңесші қызметін атқаруына болады.  

Оқулық авторы бұл еңбекті дайындау барысында өзінің топонимиканың 

географиялық бағытын дамытудағы ұзақ жылғы ғылыми ізденістерінің 

нәтижесін болашақ география пәнінің мұғалімдерінің білімі мен біліктілігіне 

қойылатын талаптар тұрғысында жүйелеп, мектеп географиясының 

мазмұнына лайықтауды негізге алды.  
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КІРІСПЕ 

 

«Топонимика» пәні жоғары кәсіби білікті географ мамандарды 

даярлаудағы негізгі оқу пәндерінің бірі болып табылады. Курсты оқып-

үйрену барысында болашақ география пәнінің мұғалімдері географиялық 

терминдер мен атаулардың мағынасын талдауға, түсіне білуге, олардың 

ақпараттық маңызына назар аударуға үйренеді.  «Топонимика» пәнінің 

мазмұны Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

стандартына толық сәйкестендірілген. «Топонимика» пәні білім 

алушылардың тарих, мемлекеттік  және шет тілдерінен алған білімдеріне 

сүйене отырып, физикалық және экономикалық география пәндерімен бірге 

оқытылу арқылы  білімі мен дүниетанымын кеңейте түсуге, географиялық 

ойлаудың негізін қалауға мүмкіндік береді.  

«Топонимика» пәнінің мақсаты мен міндеттері.Пәннің 

бастымақсатыболашақ география пәнінің мұғалімдерін топонимиканың пән 

ретіндегі мазмұнымен, теориялық негіздерімен таныстыра отырып, Қазақстан 

Республикасы мен дүние жүзінің түрлі аймақтарындағы географиялық 

атаулардың шығу тегі, мағынасы, қалыптасуы, өзгеруі және оларды 

стандарттау бағытында тереңдетілген білім беру болып табылады. 

 «Топонимика» пәні аясында бұл мақсатты орындау үшін төмендегі 

міндеттер жүзеге асырылады: 

- топонимиканың басқа білім салаларымен байланысын, география пәні 

мұғалімдерін дайындаудағы маңызын түсінуге білім алушыларды 

дағдыландырып үйрету; 

- географиялық атаулардың негізгі топтары, олардың қалыптасуына 

ықпал ететін факторлар, топонимиканың теориялық негіздері, зерттеу 

әдістері туралы білім қалыптастыру; 

- Қазақстан Республикасы мен дүние жүзі аймақтарындағы 

топонимиялық жүйелердің ерекшеліктері туралы, ірі географиялық 

объектілердің атауларының мағынасы мен шығу тегі жөнінде географиялық 

тұрғыда негізделген ақпарат беру; 

- тарихи атауларды қалпына келтіру, географиялық атауларды 

стандарттау мен унификациялауға қатысты топонимиканың қолданбалы 

маңызына қатысты нақты білім беру және жергілікті жерде өз бетінше 

топонимикалық зерттеулер жүргізуге қажетті дағдылар қалыптастыру.  

«Топонимика»пәнін оқып үйрену білім алушыларда топонимиканың пән 

ретіндегі мақсаты мен басқа білім салаларымен байланысы; топонимиканың 

негізгі терминдері мен олардың мағынасы; топонимиканың негізін салушы 

ғалымдар мен олардың басты еңбектері; топонимиканың негізгі зерттеу 

әдістері; топонимдерді қалыптастырушы негізгі факторлар;  географиялық 

терминдердің атаулар қалыптастырудағы маңызы;географиялық атауларды 

топтастыру; топонимдердің шығу тегі, мағынасын, өзгеру сипатын талдау; 

топонимдердің аймақтық ерекшеліктері мен олардың негізгі қалыптасу 

кезеңдері; географиялық атауларды стандарттау мен унификациялаудағы 
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ұстанымдар; топонимиканың қолданбалы маңызы туралы білім 

қалыптастыруы тиісті. 

«Топонимика»пәнін оқып үйрену нәтижесінде білім алушылар 

топонимикалық зерттеудің негізгі әдістерін игеріп, іс жүзінде қолдануды; 

жекелеген аумақтардың топонимиялық жүйелерін сипаттауды; жергілікті 

жерде топонимдерді жинақтап, тізбесін құрастыруды және қысқаша  

сипаттама бере білуді; географиялық, картографиялық, тарихи, тіл білімі 

және басқа ақпарат көздерінен алған деректерді топонимдерді талдауда 

қолдана білуді;жергілікті жердегі географиялық атауларды қалпына келтіру, 

стандарттауға қатысты іс-шараларды ұйымдастырып, шешу жолдарын 

меңгеруі тиіс. 

Топонимиканың басқа білім салаларымен байланысы. Топонимика 

көптеген басқа білім салаларымен байланысты. Ғылым ретінде тіл білімі, 

тарих және географияның тоғысында қалыптасқандықтан, пән ретінде де 

аталған ғылым салалары негізінде қалыптасқан пәндермен өзара 

байланысады. 

Топонимика пәнін оқып-үйрену барысында тіл білімі саласындағы білім 

аса қажет. Әр тілдің сөз құралу заңдылықтары болады. Сонымен қатар, басқа 

тілдерден енген топонимдердің мағынасын түсіну үшін халықаралық 

деңгейде кеңінен қолданылатын шет тілдерді білу де топонимика пәнін оқып-

үйренуде көмектесетін болады.  

Топонимиканы оқып-үйренуде географиялық атаулар қалыптасқан 

кезеңдегі тарихи жағдайлар, халықтардың көші-қоны мен қоныстануы, 

белгілі бір тарихи оқиғалар туралы білім қажет болады. Топоним туралы 

деректер тарихи құжаттарда, карталарда, жазбаларда, жылнамаларда берілуі 

мүмкін. Белгілі бір аумақтың топонимиясын ол өлкенің тарихын білмей, 

түсіну мүмкін емес. Сондықтан топонимика пәні әр кезеңдерді қамтитын 

тарихтың жеке салаларымен, соның ішінде Қазақстанның тарихымен тығыз 

байланысты болып  келеді.  

 Топонимика пәні географияның барлық салаларымен байланысты 

болып келеді. Біріншіден, кез келген географиялық атау кеңістікте орны бар 

объектіге беріледі, яғни географиялық номенклатураның карталармен тікелей 

байланысы бар. Екіншіден, мұхиттар мен материктердің, жекелеген 

аймақтардың топонимиясы сол аумақтардың табиғат ерекшеліктерімен, 

ресурстарымен, халқының ұлттық құрамымен, қоныстану сипатымен, 

шаруашылық түрлерімен тығыз байланысты. Ал осы аталғандар 

географияның жеке салаларының зерттеу объектілері болып табылады.  

Керісінше, топонимикалық деректер арқылы байырғы ландшафт сипатын 

жаңғыртып, жойылып кеткен су көздері, ормандар, өсімдік жамылғысы, 

жануарлар туралы құнды мәліметтер алуға болады. Географиялық 

атауларсыз географияның басты моделі болып табылатын карталар 

«оқылмайды». Топонимиканың басқа да білім салаларымен (биология, 

геология және т.б.) байланысы бар.  
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1-БӨЛІМ  

ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ТОПОНИМИКА  

 

 
1-ТАҚЫРЫП. ТОПОНИМДЕР ЖӘНЕ ТОПОНИМИЯ 

 

1.1 Топонимдер және топонимия туралы жалпы түсінік  

 

Қоршаған ортадағы объектілердің барлығының дерлік өз атаулары 

бар.БҰҰ сарапшылар тобының анықтамасы бойынша, географиялық атау 

деп Жер шарындағы объектіге қатысты атауды айтады. Географиялық атау 

Жер бетіндегі белгілі бір жерді, объектіні немесе ауданды атау үшін ұдайы 

қолданылатын жалқы есім болып табылады. Аталған объектілерге 

жататындар:  

- елді мекендер (мысалы, қалалар, кенттер, ауылдар, деревнялар), 

- әкімшілік бірліктер (мысалы, штаттар, кантондар, облыстар, 

аудандар, округтар), 

- табиғи объектілер (мысалы, өзендер, таулар, мүйістер, көлдер, 

теңіздер), 

- жасанды құрылыстар (мысалы, бөгендер, әуежайлар, жолдар), 

- жергілікті халық айрықша мән беретін (кейде діни), шекарасы анық 

ажыратылмайтын жерлер мен аудандар (мысалы, жайылымдар, балық 

ауланатын аудандар, қасиетті жерлер) 

Географиялық нысандардың атауларын топонимдер (гректің τοπος – 

«мекен, орын» жәнеονομά – «атау») деп атайды. Жалпы алғанда, 

лингвистиканың атаулар туралы саласы болып табылатын ономастика 

тұрғысынан алғанда,топоним дегеніміз – тілдің номинация қызметін 

атқаратын, атайтын және белгілейтін бірлігінің бірі. Белгілібірбелгісі 

бойынша, яғни аумақтық, тілдік, кейде хронологиялықерекшелігі бойынша 

анықталатын географиялық атаулардың жиынтығын топонимия деп 

атайды.Топонимия немесе топонимиконтопонимика ғылымының зерттеу 

объектісі болып табылады. 

Топонимияны лингвистер тілдің айрықша лексикалық қабаты ретінде 

қарастырады. Ал географиялық ғылымдар тұрғысынан алғанда, топоним 

белгілі бір нысанға берілген атау ғана емес, оның  географиялық болмысын 

айқындап тұратын, мағыналық жүктемесі жағынан белгілі бір ақпарат бере 

алатын, жалпы алғанда сол нысанның өзінен айырып алуға болмайтын атау 

болып табылады. Топонимдер жергілікті жердің кеңістіктік сипаттамасын 

беретін бірден-бір белгі жүйесі қызметін атқарады. Ал географиялық 

атауларды (топонимдер), олардың шығу тегі, дамуы, қазіргі жай-күйі, 

мағынасы, жазылуы мен айтылуын зерттейтін ғылымтопонимикадеп 

аталады.  

Географиялық атаулар дүниесі алуан түрлі және қызғылықты. Адамзат 

қоғамы ғасырлар бойы қалыптасқан топонимдердің күрделі әлемінде өмір 

сүреді. Топонимдер уақыт өткен сайын ұмыт болуы, өзгертілуі мүмкін. Соған 
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қарамастан, кейбір топонимдердің «жасы» бірнеше ғасырды құрайды. 

Топонимдер белгілі бір аумақты мекен еткен алуан түрлі халықтардың 

тілдерінде, әртүрлі факторлар әсерімен қалыптасады. Географиялық 

атауларды біз ақпарат құралдарынан тыңдаймыз, оқимыз, ғылыми және оқу 

әдебиеттерінен кездестіреміз. Тіпті күнделікті өміріміздегі оқиғалар, 

көптеген маңызды ақпарат географиялық атаулармен байланысты болып 

келеді.  Соған қарамастан, бізге бұрыннан таныс, өзіміз жиі қолданатын 

географиялық атаулардың мағынасы мен шығу тегін жетік біле бермейміз.  

Қазіргі заманғы өркениетті географиялық атауларсыз елестету мүмкін 

емес. Топонимдер қоғам дамуының ажырамас бөлігіне айналған. Топонимия 

кез келген аймақтың, елдің тарихы мен географиясының, халқының айнасы 

деуге болады.  Осы тұрғыдан алғанда, топонимдердің мағынасын, олардың 

пайда болу жағдайларын, өзгеру сипатын зерттеудің маңызы зор.   

Жер шары тарихындағы ең ірі бөліктер ретінде қарастыруға болатын 

көне құрылымдардың да атауларын да ғалымдар ерекше мән беріп қойған. 

Жер шарында мезозойға дейінгі қалыптасқан біртұтас алып құрлықты Пангея 

деп атайды. Пангея термині гректің пан – «барлық» және гея – «жер, құрлық» 

деген сөдерінен құралған. Бұл атауды 1912 жылы материктердің қозғалысы 

жөніндегі гипотезаны ұсынған неміс геофизигі Альфред Вегенер қойған. Бұл 

ғалым ұсынған тағы бір термин көне алып мұхиттың атауы – Панталасса 

(грек тілінен аударғанда таласса «теңіз» деген сөз). Пангеяның ажырауы 

нәтижесінде пайда болған екі гипотетикалық құрлықтың солтүстік жарты 

шардағысын Лавразия, ал оңтүстік жарты шардағысын Гондвана деп атаған. 

Лавразия құрылымы жағынан  күрделі географиялық атау болып табылады: 

атаудың бірінші бөлігін (Лавр) Солтүстік Америкадағы көне Лаврентий 

қалқанының атауы құраса, екінші бөлігін Азия құрайды. Оңтүстік жарты 

шарды қамтыған деп есептелетін Гондвана материгінің атауына Орталық 

Үндістанды мекен еткен қуатты гонд тайпасының атауы негіз болған. Бұл 

мысалдардың өзі географиялық атаулардың мағынасына ғалымдар 

тарапынан да айрықша назар аударылатынын дәлелдейді.  

Адамзат қоғамының дамуы барысында адам өзін қоршаған ортадағы 

географиялық объектілерге атау беруге тырысты. Бұл адамның жергілікті 

мекен ортасына бейімделуінің бір көрінісі болатын. Уақыт өте келе қойылған 

атаулар тұрақтанған, ал кейбіреулері тарихи жағдайларға байланысты 

жойылып, ұмыт болып кетті. Осылайша, географиялық объектілердің 

сипатын бейнелейтін атау сөздердің тобы оқшаулана бастады, яғни 

топонимдену (топонимизация) жүрді. 

 Адамзат қоғамы дамуының бастапқы кезеңдерінде қолданылатын 

сөздер қоры да шектеулі болды. Сол себепті сипаты ұқсас объектілердің 

(теңіз, өзен, көл) барлығын су деп атаса, тау деп төбені де, биік шыңды да, 

қыратты да атаған. Орта Азия мен Қазақстандағы көптеген көне өзен 

атауларында су терминінің кездесуін осымен түсіндіруге болады.  

Керісінше, осы кезеңде бірнеше сөзден тұратын, белгілі бір оқиғадан 

хабар беретін, сөз тіркесі түріндегі атаулар да кең қолданыста болған. 
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Тайпалық-рулық даму кезеңінде қалыптасып, осы күнге дейін сақталып 

қалған кейбір топонимдер осыны дәлелдейді: Солтүстік Оралда манси 

тіліндегі Сат-хум-хайтум-лог – «Жеті еркек қашқан сай», Аустралиядағы 

аборигендердің Woolongong – «Құбыжық өткен жер» және т.б. 

Географиялық атаудың пайда болуы, жалпы түсініктің 

нақтыланғандығын көрсетеді. Өйткені бұрын жалпы Су деп атап жүрген 

өзенді Сарысу, Ұзынсу, Қызылсу деп атау өзеннің жеке ерекшеліктерін 

байқап, объект туралы неғұрлым нақты түсінік қалыптастырады. Сонымен, 

топонимнің пайда болу себебінің өзі күнделікті қажеттіліктен келіп 

туындайды. Адамның өз мекен ортасын шаруашылық тұрғыда игеруі және 

кеңістікте бағдар алуы үшін ондағы объектілер туралы білімі осы атауларда 

көрініс табуы маңызды болды. Белгілі бір аумақта бірнеше ұқсас объект 

болған жағдайда оларды ажырату үшін нақтылау қажет болды.  

Сонымен, топонимнің басты қызметі бірегей объектіні оған ұқсас 

объектілерден бөліп көрсету болды. Ресейлік ғалым В.А. Никонов 

топонимнің бұл қызметін адрестік қызмет деп атаған болатын. Номинация, 

яғни белгілі бір объектіге атау беру көптеген фактор әсерінен болады. Нақты 

объектіге берілген атау ендігі жерде жалпы есімдерге тән емес жаңа қасиетке 

ие болады.  

Жерге меншік қатынастарының дами бастауы, феодалдық дәуірде 

антропонимдердің географиялық атаулар құрамында көптеп пайда болуына 

алып келді. Бұл жағдай жаугершілік замандарында да байқалды: жаңа 

жерлерді жаулап алу барысында жеңімпаздар есімі жаңа атауларға негіз 

болды. Мысалы, Орта Азиядағы Искандеркуль, Қазақстандағы Шыңғыстау, 

Египеттегі Александрия, Түркиядағы Искендерун атауларының 

қалыптасуына жеңімпаз қолбасшылар есімі себепші болған.  

Номинацияға әсер ететін факторларды ғалымдар тілдік 

(лингвистикалық) және тілден тыс (экстралингвистикалық) деп бөледі. 

Жетекші экстралингвистикалық факторлар ретінде географиялық орта мен 

тарихи жағдайларды атауға болады. Номинация барысында объектінің 

белгілі бір ерекшелігі дүниенің кез келген аймағында атауға негіз болуы 

мүмкін. Мысалы, белгілі бір елде жаңа қаланың пайда болуы осы 

мағынадағы атауды әр тілде қалыптастыруға негіз болған: Карфаген 

(Солтүстік Африкадағы көне қаланың финикиялық атауы), Неаполь 

(Италиядағы қаланың гректер қойған атауы), Ниигата (Жапония), Нейбург 

(Германия), Синьфу (Қытай), ВеликийНовгород (Ресей), Новогрудок 

(Беларусь).  

Кейде номинацияға бұрыннан бар атаулар да қолданылады. Әртүрлі 

географиялық объектілердің бірдей атауларының болуы – кез келген аймақта 

жиі кездесетін құбылыстың бірі. Әдетте өзен атауына қарап, сол маңдағы 

елді мекен, әкімшілік бірлік атауы беріледі және т.б. Бір географиялық 

объекті атауының келесі көршілес объектіге берілу құбылысын 

топонимикалық метонимия деп атайды. Мысалы, Мұғалжар тауының 

атауы Ақтөбе облысындағы теміржол бекеті мен әкімшілік ауданға, Ертіс 
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өзені атауы Павлодар облысындағы ауыл мен әкімшілік ауданға, Есіл өзені 

атауы Ақмола облысындағы қала мен әкімшілік ауданға, Балқаш және 

Алакөл көлдерінің атаулары Алматы облысындағы осы аттас әкімшілік аудан 

атауларына берілген. 

Дүние жүзі бойынша да топонимикалық метонимияға мысал жеткілікті: 

Квебек қаласы –Квебек провинциясы, Нью-Йорк қаласы –Нью-Йорк штаты, 

Сакраменто өзені – Сакраменто қаласы. Африкада табиғи объектілердің 

атаулары тіпті мемлекет атауына негіз болған. Мысалы, Гамбия өзені Гамбия 

мемлекетіне, Конго өзені Конго және Конго Демократиялық Республикасы 

атауларына, Чад лимнонимі Чад мемлекетіне, Нигер өзені атауы Нигер мен 

Нигерия мемлекеттеріне, Камерун өзені атауы Камерун мемлекетіне, Замбези 

өзенінің атауы Замбия мемлекетіне, Сенегал өзенінің атауы Сенегал 

мемлекетіне, Кения тауының атауы Кения мемлекетіне, Гвинея табиғи 

аймағының атауы Гвинея және Гвинея-Бисау, Экваторлық Гвинея  

мемлекеттеріне, Судан табиғи аймағының атауы Судан мемлекетіне берілген. 

Аталған қатардағы табиғи объектілердің атаулары бастапқы атау, ал одан 

пайда болған мемлекет атаулары туынды атау болады.  

Географиялық атаулар арасында әсірелеу, теңеу негізінде қойылғандары 

да бар, оларды жалпы атпен метафора-атаулар(грекшеμεταφορα – «орын 

ауыстыру», яғни сөздің басқа мағынада қолданылуы) деп атайды. 

Метафоралар жергілікті халықтың географиялық объектілерге тән белгілі бір 

ерекшеліктерді айналасындағы өздеріне таныс нысандарға ұқсатуынан пайда 

болады. Әсіресе бұл ұқсатулар адам мен жануарлардың дене мүшелерін 

білдіретін сөздердің географиялық термин түзуінен көрінеді. Көптеген 

халықтарда орографиялық терминдер арасында бас, тамақ, жал, мүйіз, 

жота, қолтық сөздері бар. Мысалы, мүйіз термині славян халықтарында 

«үшкір шың, мүйіс, жыра», немісше және ағылшынша horn«үшкір шың», 

қытайша цзяо - «мүйіз, мүйіс», вьетнамша khau – «мүйіз, үшкір шың» 

мағынасындақолданылады. Бұл терминдер Ресейдегі Таганрог, Украинадағы 

Кривой Рог қалаларының, АльпідегіФинсерархорн 

жәнеМаттерхорнтауларының, Кордильердегі Бигхорнтауы мен Оңтүстік 

Америкадағы Горн аралы мен мүйісінің Вьетнамдағы Кхауфайтауының 

атауларында көрініс тапқан.  

Метафора-атаулардың арасында күнделікті тұрмыста қолданылатын 

бұйымдармен байланысты қойылғандары да бар. Олардың арасында түркі 

халықтарының басым көпшілігінде қолданыста жүрген қазан сөзі бар. 

Ауыспалы мағынасында жер бедерінің ойыс пішіндерін белгілеу үшін 

қолданылатын бұл сөз Татарстан астанасы Қазан, Болгариядағы Казанлык, 

Түркиядағы Казан, Казанджи, Түрікменстандағы Казанджык, Өзбекстандағы 

Қазанкеткен атауларына негіз болған.  

Кеңістікті бейнелейтін нақты атаулар ретінде топонимдер ежелден 

зерттеушілер назарын аударып келеді. Дегенмен оларды талдау мен зерттеу 

әдістері көбінесе біржақты болумен шектеледі. Топонимика географиялық 

атауларды олардың қызмет етуі, мағынасы мен шығутегі, құрылымы, таралу 
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ареалы, уақыт аралығында дамуы мен өзгерістері тұрғысында жан-жақты 

зерттейтін ғылым саласы, ол қазіргі кезде лингвистиканың ономастика 

саласы мен географияның, тарихтың тоғысында дамуда.  

1.2 Топонимиканың негізгі терминдері мен ұғымдары 

 

Топонимиканың кез келген ғылым саласы ретінде өз терминдері мен 

ұғымдарының жүйесі қалыптасқан. Олардың басым көпшілігі 

ономастиканың (тіл білімінің атауларды зерттейтін саласы) терминдері 

негізінде пайда болған. Сол себепті топонимика терминдерінің 

түсіндірмелерін ономастикалық сөздіктерден табуға болады. Жарық көрген 

осы тектес сөздіктер арасында Н.В. Подольскаяның  «Словарь русской 

ономастической терминологии» (1978, 1988), Е.М. Поспеловтың «Туристу о 

географических названиях» (1988), В.А.Никоновтың«Краткий 

топонимический словарь» (2010) және т.б. сөздіктерін атап өтуге болады. 

Топонимика терминологиясы әлі қалыптасу үстінде; ғылым мен техниканың, 

жаңа зерттеу әдістерінің дамуына, ғылыми ақпарат қорының ұлғаюына 

байланысты терминдер саны да арта түсуде. Осы аталған сөздіктердің 

деректері негізінде топонимиканың негізгі терминдеріне алфавиттік ретте 

шолу берілді. 

Аббревиатуралық атау – бірнеше сөздің жекелеген элементтерін 

біріктіру нәтижесінде қалыптасқан атау. Мысалы, АҚШ (Америка Құрама 

Штаттары), ҚР (Қазақстан Республикасы) және т.б. 

Антипод-атаулар – түбірі ортақ, бірақмағынасы жөнінінен бір-біріне 

қарама-қайшы келетін атаулар. Мысалы, Арктика мен Антарктика, Бий-Хем 

(«үлкен өзен») және Ка-Хем («кіші өзен»), Жақсытау және Жамантау.  

Антропоним– адам есімі: ресми аты-жөні, лақап аты.  

Антропотопоним – адам есімінен қалыптасқан топоним. Антропоним 

негізінде көптеген географиялық атаулар, әсіресе елді мекендердің атаулары 

қалыптасады. Мысалы, Абай, Вашингтон, Ливингстон және т.б. 

Апеллятив– жалпы есім, географиялық атауларды қалыптастыруда 

әсіресе географиялық апеллятивтердің (терминдердің) маңызы зор болады. 

Мысалы, Ақжазық («жазық» – апеллятив), Жаңаөзен («өзен» – апеллятив). 

Апеллятивтер арқылы көп жағдайда географиялық атаудың мағынасын, 

географиялық объектінің түрін  анықтауға болады.  

Астионим – қала атауы. Мысалы, Веллингтон, Атырау, Оттава және т.б. 

Астроним – кез келген аспан денесінің, соның ішінде жұлдыздардың, 

құйрықты жұлдыздардың, астероидтардың, ғаламшарлардың атаулары. 

Мысалы, Күн, Шолпан, Вега, Галлея, Марс.  

Бинарлық оппозиция – бірдей негізде қалыптасқан, өзара байланысты 

объектілердің айырмашылықтарын көрсету мақсатында қойылатын қарама-

қарсы атаулар. Мысалы, Үлкен Алматы – Кіші Алматы, Жоғарғы ауыл – 

Төменгі ауыл, Жақсытұз – Жамантұз және т.б. 

Гелоним – кез келген батпақтың, батпақтанған аумақтың атауы.   
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Гибрид-атау – екі немесе одан да көп тілдердіңлексикалық немесе 

морфологиялық элементтерінен қалыптасқан атау. Мысалы, Ресейдегі 

Каскаозеро (қазақша қасқаменорыс тіліндегі озеро), Қазақстандағы 

Нарынбұлақ (монғолдық нарын мен қазақша бұлақ) атаулары.  

Гидроним– кез келген су нысанының атауы: Каспий, Жайық, Миссури, 

Танганьика және т.б.  

Детопонимизация – топонимнің басқа түсінік беретін сөзге айналуы. 

Мысалы, Палех селосының атауы «палех» деп аталатын қолөнер атауына, 

Амур өзені атауы «амур» балығының атауына берілген.  

Диахрондық талдау – топонимдерді өткен дүние мен уақыт тұрғысында 

талдау жасау. 

Идентификация – атаудың объектіге сәйкестігін (әсіресе мұның көне 

жазбалардағы атауларға қатысы бар) және негізгі атау мен туынды атаудың 

сәйкестігін анықтау. Мысалы, зерттеулер нәтижесінде көне жазбалар мен 

карталар бойынша Сырдарияның Сейхун, Жейхун деген атаулары 

анықталған.  

Изоглосса – карталар мен сызбалардаареалдардың шекарасы немесе 

ұқсас модельдерді қосатын сызық. 

Индикатор-термин – топонимнің қай топқа жататындығын көрсетіп 

тұратын, географиялық атау құрамына енетін географиялық термин. 

Мысалы, Риу-Негру, Көкшетау, Ловозеро, Алакөл, Асқазансор.  

Калька (французша. calque– «көшірме») – қазақ тіліне толығымен 

немесе жартылай аударылған күйінде берілген басқа тілдегі географиялық 

атау: Great Salt Lake (АҚШ) – «Үлкен Тұзды көл», New Zealand –«Жаңа  

Зеландия».  

Композита – құрамында екі немесе одан да көп түбір сөз бар күрделі 

атау. Мысалы, Новгород, Алқасор, Қатонқарағай, Чернобыль.  

Микротопоним– көлемі шағын және аса маңызды емес объектіге 

(алаңқай, қоныс, бұлақ, шабындық және т.б.) қатысты географиялық атау, 

оны тек жергілікті халық қана біледі.  

Номинация – белгілі бір объектіге атау беру. 

Номинация принципі – объекті мен оның атауының байланысына негіз 

болған себеп. Мысалы, өзенге оның нақты табиғи ерекшеліктері бойынша 

Ағынықатты атауының берілуі, жаңадан негізі қаланған ауылдың Жаңаауыл 

атануы.  

Ойконим– кез келген елді мекеннің (қала, кент, жұмысшы кенті,  бақша 

серіктестігі, ауыл, деревня, бөлімше және т.б.) атауы. 

Ономастика– тіл білімінің жалқы есімдерді (географиялық атаулар, 

адам есімдері, ғаламшарлар, жұлдыздар және т.б. атаулар) зерттейтін саласы. 

Ороним– орографияның кез келген объектісінің (жота, тау, төбе, шоқы, 

аңғар, шатқал, жыра және т.б.) атауы.  

Пелагоним – кез келген теңіздің және оның бөліктерінің атауы. 

Мысалы, Бискай шығанағы, Жапон теңізі, Боспор бұғазы. 
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Потамоним – кез келген өзен мен оның салаларының атауы. Мысалы, 

Жайық өзені, Амазонка өзені, Тентек өзені, Сена өзені.  

Топоним (географиялық атау)– кез келген географиялық объектінің 

(мұхит, материк, ел, қала, өзен, көл және т.б.) атауы. Топонимнің түрлеріне 

гидроним, ойконим, ороним, микротопоним жатады.  

Топоним ареалы –белгілі бір топонимикалық фактілердің немесе 

атаулардың, біртектес жергілікті географиялық терминдердің таралу аймағы. 

Мысалы, аймақтағы белгілі бір тілге жататын топонимдер ареалы немесе 

белгілі бір жұрнақпен аяқталатын атаулардың ареалы.  

Топонимдердің моделі – грамматикалық әдістер және заңдылықтар 

көмегімен жасалған оның құрылымдық үлгісі: Алма // ты 

Топонимика– географиялық атауларды, олардың шығу тегі, дамуы, 

қазіргі жай-күйі, мағынасы, жазылуы мен айтылуын зерттейтін ғылым.  

Топонимикалық спектр –белгілі бір аумақтағыәртүрлі тілге жататын 

географиялық атаулардан тұратын тілдік спектр 

Топонимикалық субстрат (латыншаsubstratum — «төсеніш») – белгілі 

бір аумақта қазіргі кезде тұрмайтын халықтардың тілдерінде қалыптасқан 

атаулардың жиынтығы. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан аумағы үшін 

топонимикалық субстрат ретінде иран тілді атауларды атауға болады.  

Топонимикалық стратиграфия–географиялық атаулардың тарихи 

жағынан әртүрлі кезеңде қалыптасқан және тілдік тұрғыдан алуан түрлі 

қабаттары. «Стратиграфия» (латыншаstratum — «қабат», грекшеgrapho — 

«пишу») термині геологиядан алынған. Топонимикада да, геологиядағы 

сияқты, стратиграфиялық бағана, ондағы төменгі және жоғарғы қабаттар, 

кіріккен сыналар туралы айтуға болады.  

Топонимикалық фон – белгілі бір аумақтағытілдік жағынан біртектес 

басым болатын географиялық атаулар жиынтығы, бұл фонда өзге тілден 

енген атаулар кездеседі. Мысалы, Қазақстанның шығысы мен орталығында 

түркі тілдес топонимикалық фонда орысша атаулар кездеседі.  

Топонимикалық формант (топоформант)– өз бетінше дербес 

қолданыста жоқ және географиялық атау түзуге ғана қатынасатын сөз 

құраушы элемент (жұрнақ, жалғаулар). Субстраттық топонимияда 

топоформант ретінде жиі қайталанатын, қазіргі тілдер тұрғысында 

түсіндірілмейтін кез келген элемент қабылданады: -ты, -ас, -аб және т.б. 

Топоформантты алып тастаса, топонегіз қалады.  

Топонимист – топонимикалық зерттеулермен айналысатын ғалым. 

Топонимия–белгілі бір белгісі бойынша, яғни аумақтық (Қазақстан 

топонимиясы) немесе тілдік (қазақ топонимиясы), кейде хронологиялық 

(кеңестік дәуір топонимиясы) ерекшелігі бойынша анықталатын 

географиялық атаулардың жиынтығы. Осы тәрізді атаулардың өзіндік 

жиынтық топтары ретінде гидронимия, оронимия, микротопонимия 

жіктеледі. 
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Топонегіз – топонимикалық формантты алып тастағанда қалатын 

географиялық атаудың бөлігі (Шідерті топонимінде топонегіз – Шідер, 

Алмалы атауында – Алма).  

Топонимнің семантикасы –географиялық атаудың мазмұндық 

мағынасы. 

Транскрипция - басқа тілдегі атаудың айтылуының қабылдаушы тілде 

жазылуы.  

Транслитерация – басқа тілдегі атаудың жазба нұсқасының 

қабылдаушы тілде жазылуы.  

Трансонимизация– атаудың белгілі бір қатардан басқа атаулар 

қатарына ауысуы. Мысалы, Шолпан астронимінің Шолпан антропониміне, 

Вашингтон деген антропонимнің Вашингтон қаласы атауына айналуы.  

Транстопонимзация – топонимнің бір түрінің екіншісіне ауысуы. 

Мысалы: Панама қаласы – Панама мемлекеті, Арал теңізі – Арал ауданы, 

Балқаш көлі – Балқаш қаласы.  

Унификация – географиялық атауларды бірізді жүйеге келтіру.  

Халықтық географиялық термин –географиялық объектінің сипатын, 

шығу тегі мен түрін сипаттайтын сөз, жалпы есім. Халықтық географиялық 

терминдер (ХГТ) топоним құрауда белсенді рөл атқарады.  

Халықтық этимология – географиялық атаудың мағынасын белгілі бір 

сөзбен кездейсоқ сәйкестігі, дыбыстық ұқсастығы негізінде, тіл 

заңдылықтары мен тарихи жағдайларды ескермей түсіндіру. Мысалы, 

Майтөккен атауын халықтық этимология тұрғысынан «май төгілген жер» 

түсіндіру жиі кездеседі, ал шындығында қазақ халқы мұндай атауды шөбі 

шүйгін, яғни мал семіретін жерлерге қойған.  

Этимология–географиялық атаудың шығу тегі.  

Этиология– топонимдердің пайда болуы мен эволюциясының тарихи 

және географиялық жағдайларын анықтау. Мысалы, Гренландия атауының 

этимологиясы айдан анық: скандинав тілдерінде ол «жасыл ел» дегенді 

білдіреді. Ал солтүстіктегі мұз құрсап жататын аралға осы атаудың қойылу 

себептері (этиология) әлі күнге дейін белгісіз болып отыр.  

Этноним–кез келген этностың, этностық топтың, ұлттың, халықтың, 

ұлыстың, тайпаның немесе рудың атауы. Этнонимдер де географиялық 

атауларды құрауға қатынасқан.  
  

1.3 Географиялық атаулардың негізгі топтары 
 

Географиялық атауларды топтастыруүлгілері. Алуан түрлі 

географиялық атауларды белгілі бір жүйеге келтіріп, жіктеуге тырысу 

түрліше топтастыру үлгілерін қалыптастырды.  Географиялық атауларды 

зерттеу барысында жүйелеу әдісін қолданады. Жүйелеу деп белгілі бір 

ортақтығы бар, бірақ бір-бірінен тұрақты белгілері арқылы айырмашылық 

жасайтын топонимдерді зерттеу мақсаты мен таңдап алынған ұстанымдарға 

сәйкес жиынтықтарға ажыратумен байланысты әдістемелік қолдануларды 
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атайды. Жүйелеудің қатарына әдетте жіктеу (классификация) мен топтастыру 

жасауды жатқызады.  

Жіктеу зерттелетін географиялық атауларды маңызды белгілері 

бойынша топтастыру болып табылады. Мұндайда белгілі бір ортақ белгілері 

бар топонимдер топтарға жіктеледі. Географиялық бағыттағы топонимикада 

жіктеу атаулардың географиялық болмысқа сәйкестігі, кеңістіктік 

шоғырлануы және т.б. бойынша жүргізіледі. Жіктеу арқылы орасан мол 

нақты мәліметтердің орнына онша көп емес топонимиялық топтарды 

зерттеуге мүмкіндік туады. Сол себепті жіктеу кез келген топонимикалық 

зерттеудің алғашқы, аса маңызды кезеңі болып табылады.  

Топонимдерді географиялық негізде топтастырудың алғашқы үлгісін 

жасаған географ В.П. Семенов-Тянь-Шанский болатын. Ғалым өзінің әйгілі 

"Как отражается  географический пейзаж в народных названиях населенных 

мест?" (1924) атты еңбегінде топонимдердің 1) жалқы есімдер мен лақап 

аттардан; ә) шіркеу мерекелерінен; 3) тарихи атаулардан; 4) пұтқа табыну 

дәстүрінен; 5) ежелгі тайпа аттарынан; 6) әртүрлі оқиғалар мен есімдерден; 7) 

географиялық көріністі құрайтын заттардың атауларынан қалыптасқан 

топтарын жіктеді.  

Кейіннен географиялық атауларды тілдік негізде жіктеу әрекеттері 

болды. Бұлардың басым көпшілігі топонимдердің қай тілге жататындығына, 

құрылымына, этимологиясына қарай топтастыру болатын. Ал тарихи жіктеу 

географиялық атаулардың қай кезеңде пайда болғандығына негізделетін. 

Дегенмен, бұл топтастырулардың географиялық тұрғыдан негізделуі қиын 

болатын.  

Географиялық негізде топонимдерді топтастыру атаудың географиялық 

объектінің қай түріне (тау, өзен, қала және т.б.) қатысты екендігіне, мазмұны 

мен мағынасы (семантикасы) жағынан қандай табиғат жағдайлары мен 

құбылыстарын бейнелейтіндігіне байланысты болады.  Соңғы топтастыруды 

кейде семантикалық топтастыру деп те атайды.   

Семантикалық топтастыру қазіргі кезде жиі қолданылады, оның 

негізінде географиялық атауларды мынадай топтарға бөлуге болады:  

- табиғат жағдайларын (жер бедері, геологиялық құрылысы, климат, су, 

топырақ-төсеніш қабаты, өсімдік, жануарлар дүниесі) бейнелейтін атаулар; 

- антропонимдер; 

- шаруашылықты бейнелейтін атаулар;  

- этнотопонимдер;  

- діни атаулар;  

- қоныс аударған атаулар; 

- бейнелі атаулар және т.б. 

Дегенмен, осы кезге дейін аталған топтастырулардың құрылымдық 

қайшылықтары бар. Топонимикадағы ғылыми бағыттардың әрқайсысының 

өзіндік топтастыру үлгісі басым болып отыр: лингвистер тарапынан тілдік 

және морфологиялық жіктеу қолдау тапса, тарихшыларға топонимнің жасы 

мен пайда болу тарихын ескеретін стратиграфиялық топтау жақын келеді. Ал 
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географтар үшін семантикалық топтастыру дұрыс болып есептеледі.  

Бірыңғай ұстанымдар арқылы ғылыми негіздегі топтастыру мәселесінің аса 

маңызды екендігі де осымен түсіндіріледі.  

Топонимдердің мағыналық топтары. Тіл білімі тұрғысынан алғанда, 

топонимдер жалқы атаулар болып табылатын сөздер ретінде қарастырылады. 

Барлық топонимдерді қандай географиялық объектінің атауы екендігіне 

қарай бірнеше топқа ажыратады.Географиялық нысандардың атауларын 

географиялық сипаты жөнінен топтастыру олардың басты белгілерін 

жалпылау арқылы немесе шектеулі топонимдер тобын жете зерттеп, 

басқаларын солармен салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Бұл тұрғыдан 

алғанда, типология – географиялық атауларды сапалық белгілері (шығу тегі, 

мағыналық жүктемесі) бойынша жиынтықтарға топтастыру.  

Топонимдік топ – бір типтегі географиялық объектілердің атауларының 

жиынтығы. Негізгі топонимдік топтарды оронимдер, гидронимдер, 

хоронимдер, ойконимдер, дромонимдер, спелеонимдер, дримонимдер 

құрайды, олар өз кезегінде топонимикалық топшаларға жіктеледі  (1-сурет). 

 

 
 

1-сурет. Топонимдердің негізгі топтары 

Топоним  

ороним 

гидроним 

потамоним 

лимноним 

гелоним 

пелагоним 

океаноним 

хороним 

ойконим 

астионим 

комоним 

дромоним  

спелеоним 

дримоним 
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Жер бедерінің сипаты кез келген халықтың географиялық атауларында 

көрініс тапқан. Таулар мен жазықтардың, үстірттер мен ойпаттардың, 

қыраттар мен ойыстардың, тіпті кішігірім төбешіктер мен ойпаңдардың өз 

атаулары бар. Бұларды жалпы атпен оронимдер(грекше оро – «тау», οнома – 

«атау»)деп атайды.Мысалы, Сарыарқа, Анд, Тұран ойпаты және т.б.  

Географиялық нысандардың келесі бір үлкен тобын су нысандары 

құрайды. Жалпылама түрде олардың атауларын гидронимдер(грекше гидро 

– «су», οнома – «атау»)деп атайды. Н.В. Подольскаяның анықтауы бойынша, 

гидронимдер өз кезегінде гелонимдерге (батпақтың, кез келген батпақтанған 

жердің атаулары), лимнонимдерге(көл, тоған атаулары), потамонимдерге 

(өзен атаулары), пелагонимдерге (теңіз және оның бөліктерінің 

атаулары),океанонимдерге (мұхит пен оның бөліктерінің атаулары) 

ажыратылады. Амазонка, Балқаш, Пантанал, Беринг теңізі, Бискай шығанағы, 

Тынық мұхит және т.б. гидронимдерге мысал бола алады. Гидротопоним өзі 

анықтап тұрған су нысанының орнынбасқа нысандарға қатысына қарай 

айқындау арқылы оның географиялық ерекшелігін көрсетеді. 

Кез келген табиғи немесе әкімшілік аумақтың, облыстың, ауданның 

атауларын хоронимдер(грекше хоро –«өлке, аймақ», οнома – «атау»)деп 

атайды. Мысалы, Қырым түбегі,Канада, Патагония, Ақтөбе облысы және т.б. 

Ал елді мекен, қоныс атауларын жалпы атпен ойконимдер(грекше ойкос – 

«мекен, үй», οнома – «атау»)деп атайды. Ойконимдерді астионим (қала 

атауы) және комоним (ауыл атауы) деп бөледі. Мысалы, Алматы қаласының 

атауы астионим, ал Үржар ауылының атауы комоним болып табылады. 

Кез келген қатынас жолдарының (су жолы, құрлық,тағы жолдар, 

жерасты жолдары) атауын дромоним (грекше дромос – «жол» және οнома – 

«атау»)деп атайды. Мысалы, Ертіс-Қарағанды каналы, Трассібір магистралі. 

Үңгірлердің атауларын жалпы атпен спелеонимдер (грекше спелео – «үңгір», 

οнома – «атау»)деп атайды.  

Дримоним (грекше дримос – «емен орманы, орман», οнома – 

«атау»)орманды алқаптың, тоғайдың атауы болып табылады. Мысалы, 

Қарқаралы орманы, Семей орманы және т.б. 

Географиялық атауларды қалыптастыруға географиялық терминдер, 

күнделікті қолданыстағы сөздер, сан есімдер, түр-түсті білдіретін 

анықтауыштар қатысады, сонымен қатар топонимдерге адам есімдері 

(антропоним), халық, тайпа атаулары (этноним), өсімдік атаулары 

(фитонимдер), жануар атаулары (зоонимдер) негіз болады. 

Топонимдердің құрылымдық топтары. Топонимдер құрылымы 

жағынан жай және күрделі атаулар болып бөлінеді. Жай топонимдер 

қарапайым апеллятивтен (мысалы, Теңіз лимнонимі), антропоним, 

этнонимнен (мысалы, Қыпшақ потамонимі, Абай қаласы атауы)тұрады. Кей 

жағдайда жай топонимдер өте қысқа болады (1-кесте). 

 

1-кесте. Ең қысқа топонимдер 
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р/с Топоним  Объект  Орны  

1.  А Деревня Нурланд муниципалитеті, Норвегия 

2.  Д Өзен Орегон штаты, АҚШ 

3.  Е Өзен Шотландия, Ұлыбритания 

4.  О Өзен Девон, Ұлыбритания 

5.  U Қоныс Панама 

6.  Ү елді мекен Аляска штаты, АҚШ 

7.  Ай өзен, ауыл Шығыс Қазақстан облысы 

8.  Да Өзен Франция 

9.  Ба Деревня Фиджи 

10.  По Өзен Италия 

Күрделі топонимдеранықтауыш пен терминнен (мысалы, Ақ+төбе), 

аппелятивке әртүрлі жұрнақ немесе жалғаулар қосылу арқылы(Алма+лы, 

Шал+дар),сан есім мен апеллятивтен (мысалы, Үш+қоңыр) түзілуі мүмкін. 

Осы аталғандар арасында әсіресе сан есім мен апеллятивтен 

түзілгенатауларжиі кездеседі. Мұндай «сандық» атаулар белгілі бір 

объектінің, заттың санын (Үшқұдық, Бестөбе, Бесқауға), ретін (Үшінші ауыл) 

көрсетуі мүмкін. Парсы шығанағындағы Бахрейн мемлекетінің атауы араб 

тілінен аударғанда «Екі теңіз» дегенді білдіреді. Бұл атаудың географиялық 

негіздемесі әлі түсініксіз. Ал Тәжікстандағы Дуоба («Екі су») деп аталатын 

жерде шындығында да Памир мен Сархад өзендері қосылады. Осы тәрізді, 

Қытайдағы Сычуань провинциясының («Төрт өзен»), Ауғанстандағы 

Панджшер («Бес арыстан») аңғарының, Жапониядағы Сикоку аралының 

(«Төрт префектура»), Түркменстандағы Чарджоу («Төрт өзен») қаласының 

атауларын мысалға келтіруге болады. 

Кейде атаулардың шығу тегіне қатысты нақты тарихи, географиялық 

мәліметтің болуы мұндай топонимдерді түсінуге көмектеседі. Мысалы, 

Ливия мемлекетінің астанасы Триполидің атауы грекшеден аударғанда «Үш 

қала» (Три+полис) дегенді білдіреді. Бұл қала Ливияның батысында 

сицилиялық гректер біріктірген финикиялық отар-қалалар Эя, Сабратх, 

Лептис Магнаның орнында қалыптасқан. Осылайша Триполи қаласының 

атауы мағынасына толығымен сәйкес келеді.  

Көптеген халықтарда жеті саны белгілі бір сенім-нанымдармен 

байланысты болады. Сонымен қатар, бұл сан арқылы «көп» дегенді де 

білдіреді. Топонимдердегі жеті көбінесе нақты бір нәрсенің жетеу екендігін 

емес, көп екендігінен хабар беруі мүмкін. Осы ретте Қазақстандағы Жетісу 

атауын алуға болады. Көптеген зерттеушілер бұл атау судың (өзеннің) нақты 

санын емес, «көп су» дегенді білдіретінін айтады. Дәл сол сияқты, 

географиялық атауларда «көп» деген мағына мың сөзімен де берілуі мүмкін. 

Мысалы, жапондар Куриль аралдары тізбегін жалпы атпен Чишима(«Мың 

арал») деп атайды, ал Мадагаскар астанасы Антананариву «Мың әскер 

қаласы», Арабия теңізіндегі Лаккадив аралдарының атауы санскритше «Жүз 

мың арал», Мальдив аралдары атауы «Мың арал» дегенді білдіреді. 

Қазақстандағы Мыңбұлақ, Мыңқыстау атаулары да осы тектес болып келеді.  
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Кей жағдайда күрделі топонимдер қосарланған күрделі атаулар түрінде 

болады. Олардың кейбіреулеріне түсінік берейік. 

Еуразия материгінің атауын ХІХ ғасырдың бірінші жартысында 

А.Гумбольдт ұсынған болатын. Материк атауы өзін құрайтын екі дүние 

бөлігінің (Еуропа және Азия) атауларының қосындысы болып табылады. 

Кейде қосарланған атаудың қалыптасуына тарихи жағдай да ықпал етеді: 

Шығыс Африкада 1964 жылы Танганьика Республикасы мен Занзибар 

Республикаларының бірігуі нәтижесінде пайда болған біртұтас мемлекетті 

Танзания деп атау ұйғарылған болатын. Белиз мемлекетінде 1970 жылы 

астана ретінде астана ретінде іргесі қаланған Бельмопан қаласының атауы 

оның Белиз өзенінің Мопан өзеніне құяр жерінде орналасуына байланысты 

қос өзен атауларын біріктіру арқылы пайда болған.  

Қосарланған атаулар екі географиялық атаудың қосылуынан  

қалыптасуы мүмкін. Мұндай атаулар қатарына Ганьсу провинциясының 

атауы осындағы екі ірі қаланың (Ганьчжоу және Сучжоу) атауларынан 

құралған. Дәл осындай жағдай Аньхой (Аньцин және Хойчжоу), Фуцзянь 

(Фучжоу және Цзяньчжоу)провинцияларының атауларында да көрініс 

тапқан.  

Күрделі географиялық атаулар сөз тіркесі немесе тіпті тұтас сөйлем 

күйінде болуы мүмкін. Дүние жүзі бойынша ең ұзақ топонимдер 2-кестеде 

берілді. 

2-кесте. Бірге жазылатын ең ұзақ  топонимдер 

 
р/с Топоним Объект  Орны  

 

1 Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapi

kimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu (85 әріп) 

төбе Солтүстік арал,                   

Жаңа Зеландия 

2 Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliog

ogogoch  (58 әріп) 

қала Уэльс, 

Ұлыбритания 

3 Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaug

g (45 әріп) 

көл Массачусетс 

штаты, АҚШ 

4 Pekwachnamaykoskwaskwaypinwanik (31 әріп) көл Манитоба, Канада 

5 Venkatanarasimharajuvaripeta (28 әріп) деревня Андхра-Прадеш 

штаты, Үндістан 

6 Mamungkukumpurangkuntjunya (26 әріп) төбе Аустралия 

7 Bullaunancheathrairaluinn (25 әріп) қоныс Ирландия 

8 Gasselterboerveenschemond (25 әріп) қоныс Нидерланд 

9 Kuchistiniwamiskahikan (22 әріп) арал Квебек, Канада 

10 Parangaricutirimicuaro (22 әріп) қала Мексика 

 

Қазақстан топонимдерін жүйелеу үлгісі. Географиялық негізде 

Қазақстан топонимдерін жіктеу мақсатында бірнеше семантикалық топтар 

ажыратуға болады. Олардың арасында мысал ретінде табиғат жағдайларын 

бейнелейтін атаулар алынды. Мұндағы бірінші топты аумақтың жер бедерін 

сипаттайтын атаулар тобы құрайды..  
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Қазақ тіліндегі оронимия аса бай, жіктелген сипат алатындығы жөнінде 

пікір көптеген зерттеушілердің еңбектерінде көрініс тапқан. Осы бай 

мұрадағы метафоралық сөздер бірнеше семантикалық топша құрайды:  

1) жалпы адам мен жануарларға ұқсату: Айғыржал (тау, Қарағанды 

обл.), Балашоқы (төбе, Шығыс Қазақстан обл.), Итжон (тау, Алматы обл.),  

Келіншектас (тау, Қарағанды обл.), Тышқанқұм (құм, Маңғыстау обл.); 

2) адам мен жануарлардың дене мүшелеріне ұқсату: Түлкібас (төбе, 

Жамбыл обл.), Қабақ (төбе, Қарағанды обл.), Мұрын (тау, Павлодар обл.), 

Тұмсық (төбе, Жамбыл обл.), Мойынқұм (құм, Алматы обл.), Кіндіктас (тау, 

Жамбыл обл.), Бауыр (тау, Қарағанды обл.), Бүйрек (тау, Қарағанды обл.), 

Қарын (төбе, Маңғыстау обл.), Жамбас (тау, Алматы обл.). 

3) баспана бөліктеріне, тұрмыстағы заттарға ұқсату: Асутөр (асу, 

Алматы обл.), Бесік (асу, Алматы обл.), Босаға (тау, Оңтүстік Қазақстан 

обл.), Керегежал (тау, Қарағанды обл.), Қақпақ (тау, Алматы обл.), Құлақшын 

(тау, Жамбыл обл.), Cаты (Алматы обл.), Шаңырақтас (тау, Қарағанды обл.), 

Шоқпартас (тау, Шығыс Қазақстан обл.), Шымылдық (тау, Шығыс Қазақстан 

обл.).  

4) іс-қимыл, әрекетті білдіретін сөздермен  әсірелеу: Адамшықпас 

(төбе, Шығыс Қазақстан обл.), Балажетпес (тау, Шығыс Қазақстан обл.), 

Биесыймас (тау, Шығыс Қазақстан обл.), Бұққан (тау, Алматы обл.), Демікпе 

(асу, Алматы обл.), Жабық (төбе, Алматы обл.), Оқжетпес (тау, Ақмола обл.), 

Талмас (тау, Оңтүстік Қазақстан обл.).  

5) мифологиялық-сакральды мазмұны бар бейнелі атаулар: Әулие (тау, 

Жамбыл обл.), Әулиетөбе (тау, Қарағанды обл.), Әулиешоқы (тау, Алматы 

обл.), Шайтансай (сай, Ақтөбе обл.) және т.б. 

Екінші топтағыатаулар қатарына аумақтың геологиялық құрылысын 

сипаттайтын топонимдер жатады. Мұндағы атауларды жіктеу жыныстардың 

құрамы мен құрылысына, ерекшеліктеріне байланысты жүзеге асырылады(2-

сурет). 

 
 

2-сурет.Аумақтың геологиялық құрылысын сипаттайтын атаулар 
 

Топонимдерде геологиялық жыныстар құрамы туралы ақпарат тура 

мағынасында (Борлы, тау, Ақмола обл.; Қабыршақты («ұлутасты» деген 

мағынада; қоныс, Атырау обл.), Қайыршақ, төбе, Маңғыстау обл.) немесе 

Аумақтың геологиялық 
құрылысын 
сипаттайтын 
топонимдер 

Геологиялық 
жыныстардың 

құрамын бейнелейтін 
атаулар 

Геологиялық 
жыныстардың жатыс 

жағдайына 
байланысты атаулар 

Жыныстардың түсіне 
байланысты атаулар 

Пайдалы қазбалармен 
байланысты 
топонимдер 
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жанама түрде (Беріктас, тау, Қарағанды обл.; Қалыптас, тау, Алматы обл.) 

беріледі.Жыныстардың түсіне байланысты атаулар қазақ топонимиясында 

жиі кездесетін топшаны құрайды. Топонимикалық белсенділігі жөнінен 

Қазақстанның барлық аймақтарында ақ, қара, қызыл, сары, көк лексемалары 

басымдылық көрсетеді. Бұл түс атауларының қатысуымен жасалған 

топонимдердің геологиялық жыныстарға қатыстылары негізінен 

оронимдерге жатады.  

Пайдалы қазбалармен байланысты топонимдерде геологиялық ақпарат 

нақты немесе жанама түрде беріледі. Нақты ақпарат қатарына Алтынқазған 

(сай, Оңтүстік Қазақстан обл., тау, Шығыс Қазақстан обл.), Қалайысай 

(қоныс, Қарағанды обл.), Жезді (қоныс, Қарағанды обл.), Күмісті (өзен, 

Оңтүстік Қазақстан обл.), Таскөмірсай (құрғақ арна, Алматы обл.), Темірші 

(тау, Қарағанды обл.), ал жанама ақпарат бар топонимдер қатарына тотыққан 

мыс минералдары таралған аудандардағы Көктас (Сарыарқада 7 атау, 

Жоңғар Алатауында 2 атау), байырғы мыс өндіріс болған аудандардағы 

Бақыртау (тау, Ақтөбе обл.), Бақырлытау (тау, Оңтүстік Қазақстан обл.), 

Мысқазған (бұлақ, Ақтөбе облысы), қорғасын кен орны бар Күйетас (Текелі 

маңы, Суықтөбе тауы), мұнай кен орны Қарамай (Батыс Қазақстан обл., 

Ақтөбе обл.), Қаратон (Атырау обл.) атауларын жатқызамыз.  

Үшінші топтағыатаулар климатты және гидрографияны сипаттайтын 

топонимдерді біріктіреді. Табиғи нысандарды номинациялау барысында 

климат пен гидрографиялық жағдайды сипаттайтын атаулар тобының 

қалыптасуы ең алдымен бұл факторлардың шаруашылық маңызымен 

түсіндіріледі. Климаттық жағдайды сипаттайтын атаулар көбінесе оның 

басты белгілерін бейнелейтін суық-ыстық, салқын-жылы, жаурау, шуақ, 

жел (боран, жел, дауыл, ұйтқыма), бұлт, бұршақ, жауын (жаңбыр), қар, 

тұман (мұнар), қырау лексемаларының қатысуымен жасалады.  

Төртінші топты атауларды төсеніш бетті сипаттайтын атаулар құрайды. 

Бұл атаулар тобына кейбір жайылымдық терминдер (борбас, құм, шақат және 

т.б.) негізінде қалыптасқан атаулар, оронимдердің шағын тобы, төсеніш 

беттің түсі, ылғалдануы мен сортаңдану деңгейін бейнелейтін топонимдер 

жатады. Төсеніш бет сипатының жоғарыда берілген көрсеткіштері бойынша 

атауларға нақты мысалдар 4-кестеде жинақталған түрде берілді.  

 

4-кесте.Қазақстандағы төсеніш бетті сипаттайтын атаулар тобы 

 
Шөгінділер 

түсін 

сипаттайтын 

атаулар 

Шөгінділер 

құрамын 

көрсететін 

атаулар 

Ылғалдануын 

көрсететін 

атаулар 

 

Сортаңдану 

деңгейін 

көрсететін 

атаулар 

Өсімдік 

жамылғысын 

сипаттайтын 

атаулар 

Ақбалшық  

Ақтасты  

Ақтопырақ  

Алажер 

Көкөзек  

Қаражер 

Ашудасты 

Бақалшақты  

Боржер  

Жосалы 

Қайыршақты  

Қорымды  

Батпақ 

Былқылдақ  

Қопа  

Қорыс  

Құрлық  

Сазды  

Ащылы  

Бозінген 

Сортақыр   

Сортаң  

Соршасай 

Татыржазық  

Жауыр  

Көсе 

Қасқа   

Тақыр  

Талды  

Тікенді  
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Қошқылқұм  

Қызылтопырақ  

Сарыөзек 

Сұрсортаң  

Қотыр  

Құмды  

Тақыр  

Тасты  

Суалма  

Томар  

Шабарты  

Шөл  

Тебіз  

Тұздала  

Тұзды  

Шақат 

Шабырлы  

Шақа  

Шалғынды  

Шілікті  

 

Бұл топтамадағы топонимдер арасында оронимдер мен қоныс, 

жайылымдық жерлер атауларының басым болуын осымен түсіндіруге 

болады. Осы ретте қазақ халқының төсеніш бетті сипаттайтын терминдерінің 

көпшілігі қазіргі ғылыми айналымға кеңінен енгендігін атап өтуге болады.   

Бесінші топқа өсімдік және жануарлар дүниесін сипаттайтын атаулар 

топтастырылған. Жалпы алғанда, фитонимдердің географиялық атаулар 

құрамында жиі кездесуін біз өсімдіктердің шаруашылық маңызымен 

түсіндіруге болады. Географиялық атаулар құрамында ағаштар және пайдалы 

өсімдіктердің де атаулары кездеседі. Олардың көпшілігі шаруашылық және 

күнделікті тұрмыста пайдалы өсімдіктер болып табылады.  

Зоонимдердің қатысуымен жасалған атаулар төрт түлік малдың, 

Қазақстанда жабайы жануарлардың және метафоралық теңеу сөздер ретіндегі 

жануар атауларымен байланысты болады.  
 

1.4 Географиялық атаулардың басқа топтары 

 

Этнонимдер негізінде қалыптасқан топонимдер. Халықтың, ұлттың 

немесе тайпа, ұлыстың атауы болып табылатын этнонимдер (грек тілінен 

аударғанда этнос– «тайпа, халық» жәнеонима  — «ат, есім») көптеген 

географиялық атауларға негіз болған. Топонимдер құрамындағы этнонимдер 

арқылы бұрын мекен етіп, қазіргі кезде жойылып кеткен халықтар туралы, 

олардың қоныстанған, көшкен аудандары туралы мәлімет алуға болады.  

Географиялық атауларда адамзат тарихында аты қалған құдыретті 

халықтармен қатар, тарих қойнауында баяғыда ұмыт қалған шағын 

ұлыстардың атауына дейін кездеседі. Біздің дәуіріміздің V ғасырының 

басында Еуропаны солтүстік-шығысынан қиыр батысына дейін жайпап өткен 

қанқұйлы герман тайпалары – вандалдар туралы тарихта аз жазылмаған. 

Олар тобырымен Пиренейді асып өтіп, Испанияда қоныс тепкен, Гибралтар 

бұғазы арқылы тіпті Африканың солтүстігіне дейін жеткен. Ежелгі гүлденген 

қала Римді басып алып, ғасырлар бойы жинақталған мәдениет пен өнер 

туындыларын қиратып кеткен. Қорқыныш құшағына енген Еуропа «вандал» 

деген атпен қарулы басқыншыларды, ал «вандализм» деп рухани және 

материалдық құндылықтарды ойсыз, мақсатсыз қиратуды атап кеткен. 

Испаниядағы Андалузия тарихи облысының атауы «вандалдар елі» дегенді 

білдіреді. Бұл елде вандалмен байланысты басқа да атаулар жетерлік.  

Франктер басып алған Галлия («галлдар елі») Францияға айналды. Ал 

бриттер тайпасы Британия, свен тайпасының атауы Швеция атауын 

қалыптастырған. Еуропадағы Бельгия, Италия, Польша, Азиядағы Лаос, 

Түркия және т.б. елдердің атаулары этнонимдермен байланысты. Біздің 
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еліміздің де атауына осы аумақта мемлекет құрушы қазақ халқының атауы 

негіз болған.  

Этнонимдер жер атаулары ғана емес, гидронимдерде де кеңінен көрініс 

тапқан. Тарихи деректер бойынша, 20-дан астам атауы белгілі Каспий 

теңізінің қазіргі атауына сол аймақты мекен еткен каспи деп аталған 

халықтың аты себеп болған. Парагуа аталатын үндіс тайпасының аты 

Оңтүстік Американың ұлы өзендерінің бірі Парагвайға беріліп, кейіннен ол 

мемлекет атауына да айналған. Солтүстік Американың байырғы үндіс 

тайпаларының бірі делавэрдің атауы өзен, шығанаққа қойылып, осылардың 

негізінде штат атауын құраған. Осы материкте гурон этнонимімен 

байланысты Ұлы көлдер жүйесіне енетін Гурон көлі бар.  

Қазақстандағы географиялық атауларда да біздің жерімізді бұрын-соңды 

мекен еткен, көшіп-қонған халықтардың атауларымен қатар, қазақ 

руларының аттары да көрініс тапқан. 

Түстермен байланысты топонимдер.Бізді қоршаған географиялық 

атаулардың түстермен байланысты қойылғандары айрықша топты құрайды. 

Тіл маманы Қ.Рысбергенованың соңғы зерттеулері (2010) қазақ 

топонимиясында 10 негізгі түс (ақ, қара, қызыл, сары, көк, қоңыр, боз, ала, 

сұр, жирен) атрибутталғанын көрсетеді. Осы түстердің арасында 

топонимикалық белсенділігі жөнінен Қазақстанның барлық барлық 

аймақтарында таралған ақ, қара, қызыл, сары, көк лексемалары басымдылық 

көрсетеді. Ал дүние жүзіндегі басқа да халықтардың ландшафт 

ерекшеліктерін қабылдауы ең алдымен түс арқылы болған. Сондықтан Жер 

шарының кез келген түкпірінде түспен байланысты атаулар жетерлік. 

Дүние жүзі мен Қазақстанның жеке аймақтары бойынша ірі 

объектілердің атаулары мысалында осы топтың ерекшеліктерін 

қарастырайық.  

Ақ.Бұл түспен байланысты атаулар географиялық нысандардың барлық 

дерлік түрлеріне берілген атауларда кездеседі. Ақ сөзі түсті анықтаушы ғана 

емес, кейбір жағдайда «таза», «қасиетті» деген ауыспалы мағынасында да 

қолданылған. Солтүстік Мұзды мұхиттағы Ақ теңізді ең алғаш рет 

П.Планций 1592 жылы картаға Маре Альбум, яғни «ақ теңіз» деп түсірген 

болатын. 1594 жылы фламандтық картограф Меркатордың картасында бұл 

атау қайталанып беріліп, дүние жүзіне тарап кетті. Орыс карталарында Белое 

море деп берілген бұл атауды қазақша Ақ теңіз деп атау қолданысқа енген. 

Шеткі теңіздің осылай аталуы оның табиғи ерекшеліктеріне байланысты: су 

айдыны жеті ай бойы мұз құрсауында жатады және жауған қар теңіз бетін 

жапқанда ақ түсті болады. Кейбір зерттеулер бойынша, көршілес жатқан 

Балтық теңізінің атауы да қазақшаға аударғанда «ақ теңіз» дегенді білдіреді. 

Өйткені латыш тілінде балтс, литвалықтардың балтас дегені «ақ» деген 

мағына береді.  

Ақ түспен байланысты оронимдердің болуын ең алдымен басын қар мен 

мұз басып жатуымен түсіндіруге болады. сондықтан бұл атаулар тобы қазіргі 

заманғы мұздықтар таралған аймақтарда жиі кездеседі. Мысалы, Алтайдағы 
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Белуха, Альпідегі Монблан (французша «ақ тау»), Анды тауындағы 

Кордильера Бланка (испанша «ақ тау»), Кения тауы. Ақ түспен байланысты 

оронимдердің екінші тобы тауды құрайған жыныстардың  түсін білдіретін 

атаулар болып табылады. Мысалы, Маңғыстау түбегіндегі Ақтау ақшыл түсті 

әктасты жыныстардан түзілген. Қазақстанда шөбі тез қурап, ақшыл түске 

енетін шөлейтті аймақтардағы жазық жерлерда Ақдала, Ақжазық тәрізді 

атаулар жиі кездеседі. 

Ала.Бұл топтағы топонимдер арасында Алатау оронимі көне деп 

есептеледі. Ғалымдар мұны ала сөзінің ежелгі түркілік сөз қатарына 

жататындығымен түсіндіреді. Ғ. Қоңқашбаев (1951) Алатауды «қарлы 

таулардың жалпы атауы» деп түсіндірсе, Э.М. Мурзаев (1984) бұл атау 

типологиялық маңызға ие екендігін атап өтіп, «мәңгі қар жамылғысы 

сақталатын және биіктік белдеулілік тән тауларға» берілетінін туралы 

жазған. Орыс зерттеушісі Е.К. Мейендорф (1975) бұл атауға қатысты осыған 

ұқсас пікір айтқан: «Бұл таулардың «ала» аталуы кейбір шыңдарын мәңгі қар 

басып жатуына және кейбірінде қардың мүлде дерлік болмауына байланысты 

ақ пен қараның араласуы болады... Осы ала-құлалық тау атауына себепші 

болған».  

Қара.Құрамында қара анықтауышы бар топонимдердің басым көпшілігі 

түспен байланысты болып келеді. Көбінесе географиялық объектінің түсін 

қара деп қабылдау қоршаған ортадағы басқа нысандармен салыстыру 

негізінде жүргізілетіндіктен, «қара» деп аталған объектінің барлығы бірдей 

дәл сондай қара болмайды. Мысалы, Германиядағы әйгілі Шварцвальдтау 

массиві қазақ тіліне аударғанда «қара орман» дегенді білдіреді, шындығында 

да бұл таудың жоғарғы белдеуін күңгірт қылқанды ормандар көмкеріп 

жатыр, олар алыстан қара түсті болып көрінеді.  

Пиренейдегі күңгірт түсті жапырақтары болатын емен ормандары басым 

өсетін Съерра-Морена («қара таулар») да осы тектес атау болып табылады. 

Тәжікстандағы Сиякухтауының атауы тәжік тілінен аударғанда "Қаратау" 

(сия - "қара", кух - "тау") дегенді білдіреді. Таудың бұлай аталуы беткейлері 

тік болғандықтан, қардың тұрмауына байланысты болады.  

Қарақұм шөл типін білдіретін ландшафтылық термин ретінде 

өсімдікпен бекіген құмдарға қатысты қолданылады. Қазақстан мен Орта 

Азияда ірілі-ұсақты оннан астам Қарақұм бар. Кейбір зерттеушілер Қарақұм 

атауы құмдардың жалпы түсіне мүлде сәйкес келмейді, өйткені олар сарғыш 

қоңыр немесе  қызғылт реңкте болатынын айтады. Қарақұм аталатын құмды 

өңірлер өсімдік жамылғысымен бекіген, құм бетін өсімдік жауып 

жатқандықтан күңгірт болып келетін жерлер болып табылады. Сондықтан 

сусыма құмдар тән Аққұмнан Қарақұмның ландшафтылық ерекшеліктері 

географиялық атауларда ақ және қара анықтауыштары арқылы айқындалып 

берілген. Бұл мағынасында алғанда, құм атауларындағы қара ландшафт 

сипатын бейнелейді деуге болады.  

Азиядағы ірі тау жүйесі Қарақорым деп аталады. Бұл таудың атауы 

оның сипатын дәл бейнелейді: басым түрде қара түсті жыныстардан құралған 
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жоталарда аяздық үгілу әсерінен қалыптасқан тас қорымдар жиі кездеседі. 

Ал Қазақстандағы бірнеше Қаратаудың болуы ең алдымен бұл тауларды 

құрайтын жыныстардың қара түсімен байланысты болады.Түркілік 

номинация ерекшеліктеріне сәйкес, қазақ топонимиясындағы Қаратау 

оронимі тау типін білдіреді:жазда биік шыңдарында қар мен мұз сақталатын 

Алатауға керісінше, бұл атау қар жамылғысы жазда еріп кететін, онша биік 

емес тауларға қатысты да қолданылады. 

Гидронимдердегі қара да өзіндік ерекшеліктерге ие. Оңтүстік 

Америкадағы бірнеше өзен Риу-Негру, Рио-Негро («қара өзен») деп аталса, 

Қазақстан мен Орталық Азиядағы жүздеген өзендер, бұлақтар мен ағын 

сулар Қарасу деп аталады. Оңтүстік Америкадағы қара өзендердің атауы 

олардың суында көп мөлшерде өсімдік шірінділері мен лай болуымен 

байланысты болады. Ал азиялық қара өзендердің көпшілігінің суы мөлдір 

болады; олардың осындай атауға ие болуы түркі халықтары семантикасында 

«қара» сөзі «жер» деген ұғыммен астасып жатыр. Яғни жер асты суларынан 

бастау алатын, суы мөлдір өзендерге осы атау тән болады.  

Сары.Бұл түспен байланысты атаулар гидронимдерде су түсін, ал 

оронимдерде көбінесе тау жыныстарының түсін білдіреді. Сары теңіз оған 

келіп құятын мол сулы, лайлы сарғыш өзен суларына байланысты осылай 

аталған. Ал Хуанхэ өзенінің суы сарғыш түсті лёссты жыныстар таралған 

аймақпен ағып өтуіне байланысты лайлы сары түске ие болады, сондықтан 

ол Сары өзен (қытайша хуан– «сары», хэ– «өзен») аталған. Қазақстанда 

Сарысу, Сарыбұлақ аталатын бірнеше өзен бар. Ал АҚШ-тағы Миссури 

өзенінің оң жақ саласыЙёллоустон(Yellowstone) өзенінің атауы ағылшын 

тілінен аударғанда «сары тас» дегенді білдіреді. Бұл осы маңдағы 

жартастардың түсіне байланысты қойылған.  

Ресейдегі Саратов қаласының атауының негізінде қазақ тіліндегі «сары 

тау» жатыр. Уақыт өте келе, Сарытау атауы түрін өзгертіп, Саратовқа 

айналған. Ал Волгоград қаласының бұрынғы атауы Царицын қазақша 

Сарысу атауының бұрмалануынан пайда болған.  

Қазақстанның құрғақ далалары мен шөл-шөлейттерінде аптапты, құрғақ  

жаз өсімдік жамылғысының тез қурап, жазықтың сары реңкке енуіне себепші 

болады. Бұл өз кезегінде қазақ топонимиясында Сарыарқа, Сарыдала, 

Сарыөзек тәрізді атаулардың қалыптасуына негіз болған. Осы ретте қазақ 

халқының ат қоюдағы айрықша бір ұстанымын да ескерген жөн: кей 

жағдайда халқымыз «ұзақ сонар», «кең-байтақ» деген ұғымды сары сөзі 

арқылы жеткізген. Сондықтан қазақ санасында Сарыарқа сары түсті  ұсақ 

шоқылар ғана емес, кең-байтақ аумақ болып табылады.  

Қызыл.Атауы қызыл түспен байланысты ірі объектілер қатарына Қызыл 

теңіз, Қызылқұм және т.б. жатқызуға болады.  

Қызыл теңіздің атауы теңіз табиғатынан хабар береді: теңіз 

шығанақтарына енген сайын судың қызарып бара жатқанын байқауға 

болады. Бұл қызыл түс осы теңізде өсетін «триходесциум эритреум» деп 

аталатын өте ұсақ қызыл түсті балдырлармен байланысты болады. Бұл 
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теңізді гректер ұзақ уақыт бойы Эритрей теңізі (грекше эритрос – «қызыл» 

деген сөз) деп атап келген, кейіннен бұл атау басқа тілдерде аударма нұсқасы 

күйінде пайдаланыла бастады. Теңіз атауы оның жағалауындағы Эритрея 

мемлекетінің (бұрын Эфиопияның провинциясы болған) атауында сақталып 

қалған.  

«Қызыл» гидронимдер тізімі мұнымен бітпейді. Дүниенің әр түкпіріндегі 

Ред-Ривер (Солтүстік Америкадағы өзен атауы), Рубикон  (Италиядағы аты 

тарихта қалған өзен), Сурхоб (Тәжікстандағы өзен), Қызыл-Ирмак 

(Түркиядағы өзен), Хонгха (Қытайдағы өзен) және т.б. гидронимдердің 

мағынасы «қызыл өзен» дегенді білдіреді. Бұл өзендердің ағып өтетін 

аумағында топырақ пен борпылдақ жыныстардың қызыл түсті болып келуі 

өзен суын қызғылт, қызыл-қоңыр түске бояйды. Сол себепті өзендер осындай 

атауларға ие болған.  

Қызылқұматалатын құмды өңірлердің аталымын көбінесе түспен 

байланыстырады. Ғылыми әдебиетте, саяхатшылардың жолжазбаларында  

құм атын түспен байланыстырғанымен, әртүрлі бағыттағы ақпарат берілген. 

Е.К. Мейендорф (1975) бойынша, Қызылқұм топырақтары сазды қызғылт 

жыныстар, олар кейбір жерлерде құм бетіне шығып жататындықтан жалпы 

құмды Қызылқұм деп атаған. Ал И.В. Мушкетов (1886) Қызылқұмның үштік 

дәуірдің құмтастарының бұзылуынан пайда болған қызғылт түсті құмдардан 

тұратындығын атап көрсеткен. Біздің зерттеулеріміз бойынша, дәстүрлі 

геосимволикадағы оңтүстікті білдіретін «қызыл» ұғымы қазақ тіліндегі 

«қызу» етістігімен жаратылысы жағынан байланысты болуы мүмкін, 

сондықтан Қызылқұм шөліне қатысты «оңтүстіктегі ыстық құм» деген 

анықтама беруге болатын тәрізді. Қызылқұмның Қазақстан аумағындағы 

басқа құмды өңірлерге қарағанда, оңтүстікте орналасқандығы шөл атауына 

түсінік береді.   

Қызыл түс атауы ретінде Қарағанды және Шығыс Қазақстан 

облыстарында кеңінен таралған. Негізінен жер бедерінің дөңес пішіндерінің 

атауларында қалдық массивтер мен аласа тауларда таралған қызыл түсті 

граниттерге қатысты болса, ойыс, тегіс жер бедері жағдайында қызыл түсті 

шөгінділермен байланысты атауларда кездеседі. 

Дүние жүзі және Қазақстан бойынша біз атаған түстерден басқалары да 

көптеген атаулар құрайды. түстермен байланысты атаулар өте көп. Олардың 

арасында көк (Көксу, Көкшетау), көгілдір (Көгілдір таулар, Кукунор), қоңыр 

(Үшқоңыр), сұр (Хингоу, Миннесота), жасыл (Жасылкөл, Гринвич) және т.б. 

бар.   

Діни атаулар.  Географиялық атаулардың айрықша бір тобын діни 

негізде пайда болған атаулар құрайды. Қытайдың оңтүстік-батысындағы 

Тибет автономиялық ауданының әкімшілік орталығы болып табылатын 

Лхаса қаласы – ламаизмнің басты діни орталығы. Қала атауында осы сипаты 

айқын бейнеленген: тибет тілінен аударғанда лха – «құдай», са – «жер», яғни 

«қасиетті жер» деген мағына береді.  
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Сауд Арабиясының батыс бөлігінде орналасқан Медина қаласы 

мұсылмандардың басты қасиетті қаласының бірі болып табылады. Ислам діні 

пайда болғанға дейін арабтар бұл қаланы Ясриб деп атаған. 622 жылы 

Мұхаммед пайғамбар осы қалаға келді, қала Мадина-эн-Наби — «пайғамбар 

қаласы» деп атала бастады. Бірақ уақыт өте келе қолданыста қала атауының 

қысқарған нұсқасы әл-Мадина қалды. Бұл нұсқа қазақ тіліне аударғанда 

«қала» дегенді білдіреді.  

Гималайдың солтүстік беткейінен басталып, Үнді мұхитының Бенгаль 

шығанағына құятын Брахмапутра өзенінің атауы «Брахма ұлы» дегенді 

білдіреді. Брахма Шива және Вишну индуизмдегі басты үш құдай болып 

табылады.  

Христиандардың католиктік тармағы басым елдерде «әулие» деген 

мағына беретін сан-, сант-, санта-, сент-сөздерімен байланысты атаулар 

көп. Францияда Сен-Жермен, Сен-Жак, Сен-Мартен,ИспаниядаСантьяго 

атаулары көптеп саналады. Америкаға қоныс аударған еуропалықтар «әулие 

атауларды» өздерімен бірге алып келді. Осылайша, Әулие Лаврентий өзені 

мен шығанағы, Сан-Диего, Санто-Доминго, Сан-Кристобаль, Сан-Паулу, 

Сан-Сальвадор, Санта-Крус, Сантъяго, Сан-Хосе, Санто-Фе, Сан-Хуан, Сан-

Франсиску,  Сан-Франциско тәрізді атаулар пайда болды.   

Тынық мұхиттың шығыс бөлігінде орналасқан Пасхи аралы әкімшілік 

тұрғыдан Чили мемлекетінің құрамына енеді. Бұл аралды алғаш рет картаға 

1722 жылдың 5 сәуірінде голланд теңізшісі Я.Роггевен түсірген болатын. Дәл 

осы күн христиандар мерекесі Пасханың бірінші күні болатын. Сол себепті 

осы діни мерекенің құрметіне теңізші оны Пасхи деп аталды. Ал 

Сакраменто – АҚШ-тағы өзен, қала атауы. Алдымен өзен атауы 

қалыптасқан, ол испан тіліндегі Sacramento – «әулие құпия» (католиктердің 

қасиетті ұғымы) дегенді білдіреді.  

Аппенин түбегінде, Италиямен қоршалып жатқан Сан-Марино 

мемлекетінің негізін 301 жылы император Диоклетианның христиандарды 

қуғындауынан қашып шыққан далматиндік Марино салған болатын. Марино 

император мен папа үстемдігінен азат діни қауымдастық құру мақсатын 

көздеген болатын. Кейіннен бұл аумақта республика пайда болды, ол көзі 

тірісінде әулиелер қатарына қосылған Әулие Мариноның құрметіне Сан-

Марино деп аталды.   

Монғолияда ламаизмның таралуына байланысты тибеттік және 

санскритше діни терминдер енген: лама – «монах»,сум – «храм» және т.б.  

Үнді мұхитының солтүстік-шығысында орналасқан Андаман топаралы 

204 аралдан тұрады, Үндістан мемлекетінің құрамына енеді. Топарал атауы 

малай тілінде  Pulo Handuman, яғни Гандуман құдайдың құрметіне 

«Гандуман аралдары» деп аталады.  

Тауларға табыну дәстүрі көптеген тау атауларының діни сенім-

нанымдарға байланысты сөздердің негізінде қалыптасуына ықпал еткен. 

Мексикадағы Оңтүстік Сьерра-Мадредегі Теотепек деп аталатын тау шыңы 

да осы тектес атауларға жатады. Биіктігі 3703 м болатын бұл таудың атауы 
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ацтектертің teotepec («құдай тауы») деген тіркесі негізінде қалыптасқан. 

Солтүстік Оралда жергілікті манси халқының тауға табынуы Ялпингнёр 

(«киелі тау»), Пубинёр («табынатын тау») деген оронимдерде көрініс тапқан.  

Монғол Алтайындағы Мунх-Хайрхан-Улашыңының атауы монғол тілінде 

«мәңгілік қасиетті тау» дегенді білдіреді. Ал Гоби Алтайы мен Оңтүстік 

Сібірдегі бірнеше тау атаулары «әулие» мағынасын білдіретін богдо термині 

қалыптасқан: Ихэ-Богдо («үлкен әулие»), Бага-Богдо («кіші әулие»), Арца-

Богдо («аршалы әулие»),Гурван-Богдо («үш әулие»), Табын-Богдо-Ола («бес 

әулие тау»).  

Қырым түбегіндегі Феодосия қаласының тарихы тереңнен бастау алады. 

Бұл қала біздің заманымызға дейінгі VI ғасырда гректердің отары ретінде 

негізі салынған болатын. Гректер қаланы Феодосия, яғни «құдай берген» деп 

атаған.   

Бейнелі атаулар. Географиялық атаулардың арасында көркемсөз 

туындысы деп бағалауға тұрарлық немесе мағынасы қызықты топонимдер де 

бар, оларды бейнелі атаулар деп атауға болады. Олардың мазмұны түсінікті 

болғанымен, көп жағдайда этимологиясы көмескікеледі.  

Бейнелі атауларды Жапониядан көптеп кездестіруге болады. Мұндағы 

Тамохосиөзенінің атауы«Інжу жұлдызы», алХосотани өзенінің аты 

«Шатқалдағы ағын» деген мағына береді. Жапон жағалаулары мен аралдары 

да бейнелі атауларға бай: мұнда Фукиагэ(«Екпіндеген жел 

жағалауы),Утиндэ(«тез кететін орын»), Мороёсэ(«Қоштасудан соңғы 

кездесетін жағалау»), Укисима(«Қалқыма арал»),Таварэсима(«Қызықтар 

аралы») деген топонимдер бар. 

Жапониядағы оронимдер де айрықша болып келеді. Олардың арасында 

Асахи («таңғы күн»), Огура(«Алакөлеңке»), Касэ(«Бере 

тұршы»),Иритати(«Күннің батуы»), Васурэдзу(«Ұмытпаймын»), 

Катасари(«Ұялған тау»),Ицувата(«Қашан?»), Каэру(«Ораласың!»), 

Матиканэ(«Күтуге шамам жоқ») деп аталатын тау атаулары кездеседі.  

Бейнелі атауларды басқа дүние бөліктері мен аймақтардан да көптеп 

кездестіруге болады. Мысалы, АҚШ-тағы Нью-Джерси штатындаДабл 

Трабл(«Қос қамқорлық»), ал Солтүстік Каролина штатында Уайнот  («Неге 

бұлай етпеске?») деген түсініксіз атаулар бар. Бұл тектес атаулар қатарына 

Италиядағы Беневенто(«Серік жел»), ФранциядағыКревкер ле Гран  («Үлкен 

жамандықтар»), ГаитидегіТру(«Тесік») топонимдерін жатқызуға болады.  

Көптеген халықтарда тау атаулары ерекше сипатта болады. Қытайдағы 

Юнькайдашань(«Бұлттарды бөліп тұратын алып таулар») жотасының 

маңында Анькан(«Тыныштық пен денсаулық») жәнеЮнкан («мәңгілік 

денсаулық») қалалары орналасқан. Африкадағы Рувензори тауының атауы 

банту тілінде «Ай таулары» дегенді білдіреді. Ал Африканың ең биік нүктесі 

болып табылатын Килиманджаромассивінің атауын суахили тілінен «Суық 

әкелетін құдай тауы» деп аударуға болады. Жоғарыда діни атау ретінде 

аталған Пасхи аралын жергілікті тұрғындар бейнелі түрде Матакитеранги, 

яғни «Аспанға қараған көздер» деп атайды. 
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Кейбір бейнелі атаулардың мағынасы өте түсінікті болады. Мысалы, 

Тонга мемлекетіндегі аралдың біріНиуафооу(«Кокос ең көп арал») деп 

аталады. Ал Оңтүстік Америкадағы Парагвай өзенінің атауы гуарани тілінде 

«Теңіз тәрізді өзен»дегенді білдіреді, шындығында да жазғы су тасқыны 

кезінде бұл өзеннің батпақты аңғары суға толып кетеді. Солтүстік 

Америкадағы Ньюфаундленд(«Жаңадан табылған жер») аралының атауы да 

бірден түсінікті. 1497 жылы Джон Кабот ашты деп есептелетін бұл аралдағы 

кейбір атауларды қойғанда теңізшілер асыра сілтеген тәрізді: Хор-Чопс(«Ат 

жағы»), Блоу-Ми-Даун(«Мені жарып жібер!», Ха-Ха-Бей(«Ха-Ха шығанағы»).  

Ал кейбір бейнелі топонимдер сақтандырғыш қызмет атқараған тәрізді. 

Қазақстандағы Тектұрмас деп аталатын бірнеше тау атауы бар. Олар басқа 

мемлекеттермен шекаралас таулы аудандардың ежелден үлкен сауда 

жолдары өтетін тұстарында орналасқан. Тектұрмас шоқысы (биіктігі 1156 м) 

Жоңғар Алатауының оңтүстік батысындағы Алтынемел асуы арқылы 

Жаркентке баратын ежелден белгілі керуен жолының бойында орналасқан. 

Алакөл ойысы арқылы өтетін керуен жолдарының айрығында Тектұрмас 

тауы (биіктігі 725 м) бар. Ал Зайсан көлінің оңтүстік-батыс бөлігі арқылы 

өтетін ескі керуен жолын жақын жерде Өлмес-Тектұрмас тауы (биіктігі 963 

м) орналасқан. Қырғыз жотасының Тараз қаласының маңындағы солтүстік-

батыс шетіндегі тау Тектұрмас деп аталады. Бұл жердің де үлкен керуен 

жолының бойында орналасқаны белгілі. Тектұрмас атауы қазақтың “тек 

тұрма” (тыныш тұрма) тіркесіне есім жасаушы -с жұрнағының жалғануынан 

пайда болған. Жоғарыда келтірілген деректер нәтижелерін қорытсақ, 

керуендерді тонаған ұры-қарының тығылатын мекеніне айналған таулардың 

осылай аталуы - заңды нәрсе.  

Мұндай атаулар қатарына Қазақстандағы Барсакелмес аралының аты, 

Аляскадағы Альбреохо(«Екі жағыңа қара!»), Аларгате  («Кері қайт!») деген 

жартас атаулары бар. Сомали түбегіндегі мүйіс  Гвардафуй  — «Сақтан!» деп 

аталады, мұны көршілес Сокотра аралына бекініп алып, сауда кемелерін 

тонайтын қарақшыларға қатысты қойған деуге болады. Бұл атау өз маңызын 

әлі де жойған жоқ; Сомалидің теңіз қарақшылары соңғы жылдардың өзінде 

бірнеше елдің кемелеріне шабуыл жасап, кепілдікке алған болатын.  

Қос атауы бар объектілер. Кей жағдайда бір географиялық объектінің 

бірнеше атауы болуы мүмкін. Оңтүстік Азияда орналасқан Гималайдың ең 

биік шыңы Жер шарындағы ең биік орналасқан нүкте болып табылады. 

Непалда бұл шың Сагарматха(«Көк билеушісі, аспанның шыңы») деп 

аталады. Тибеттіктер оны Джомолунгма («Жер ана құдайы») деп атайды. Ол 

XIX ғасырдың ортасында әлі жете зерттелмегендіктен, биіктігі жөнінен 

әлемде 15-ші орын алатын шың деп есептеліп, еуропалықтардың картасында 

тіпті XV Шың деп жазылып жүрді. Бұл мұз құрсаған жартасты массивке Фогг 

дейтін геодезист Үндістандағы британдық геодезиялық қызметтің 

жетекшісінің құрметіне Эверест деп атап, картаға түсірген болатын. Бірақ 

осыншама көп атаудың арасынан уақыт сынынан өткен, халықаралық 

қауымдастық қабылдаған Джомолунгма атауы ресми деп танылады.  
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Қытайдың оңтүстік жағалауында көлемі едәуір үлкен арал орналасқан. 

Бұл аралды қытайлар біздің заманымызға дейінгі ІІІ ғасырдың өзінде 

қоныстанған болатын, ал XIII ғасырда арал Қытай империясының құрамына 

ресми түрде енгізілді. 1516 жылы бұл аралға алғаш аяқ басқан португалдар 

табиғаттың әсем көріністеріне таңғалып, аралды Формоза («әдемі») деп 

атаған болатын. Еуропалық карталардың кейбіреуінен әлі күнге дейін 

аралдың осы атауын кездестіруге болады. Аралдың қытайлар қойған атауы 

Тайвань («террасалар қойнауы») халықаралық деңгейде қолданысқа енген 

ресми атау болып табылады.  

Өнеркәсіп революциясы мен жаңа аумақтарды отарлау нәтижесінде 

экономикасы нығайып, XVII-XIX ғасырларда бүкіл әлем мен теңіздердің 

билеушісіне айналған Ұлыбритания Азияның талай бөлігін отарына 

айналдырған болатын. Сол кезеңде әлемдегі аса ірі метрополиялардың бірі 

болған бұл мемлекет Қытай аумағының жергілікті халық Хен-Конг деп 

атайтын бөлігін басып алды. Ағылшын нұсқасында Гонконг деп аталған осы 

аумақты 1842 жылы Ұлыбритания отары ретінде жариялады. Оңтүстік Қытай 

теңізінде орналасқан арал мен қала осы атау алды. Халықаралық келісім 

негізінде 1997 жылы Қытайға қайтарылған бұл аумақты қытайлар Сянган 

(«Хош иістер қойнауы») деп атайтын. Қазіргі кезде халықаралық деңгейде 

осы екі атау қатар қолданыста жүр.  

Дәл осындай жағдайды Қытайдың Сянганнан сәл батысқа қарай жатқан 

тағы бір аумағы (түбек пен көршілес ұсақ аралдар) басынан кешірді. Бұл 

жолы отарлаушы мемлекет Португалия болатын: 1520 жылы осы жағалауға 

келіп жеткен португалдар 1680 жылы оны түгелімен өзіне қаратып алды. 

1999 жылы бұл аумақ та Қытайға қайтарылды. Оның да қытайлар қойған 

Аомынь («Шығанақ қақпасы»), португалдар қойған Макао (шығу тегі мен 

мағынасы көмескі) деген қос атауы қатар қолданылып жүр.  

Саяси мәртебесі даулы аумақтарда қос атау жиі кездеседі. Соның бірі – 

Оңтүстік Американың оңтүстік-шығыс жағалауында, Атлант мұхитында 

орналасқан топарал. Бұл аумақ Аргентинадан 500 км, ал Ұлыбританиядан 12 

мың км қашықтықта жатыр. Соған қарамастан, топарал үшін осы екі 

мемлекеттің арасында дау әлі шешілмей келеді, тіпті қарулы қақтығыс та 

болды. 1690 жылы ағылшын теңізшісі Джон Стронг осындағы екі басты 

аралдың арасын бөліп жатқан бұғазды лорд Фолклендтің құрметіне Фолкленд 

деп атаған болатын, кейіннен бұл атаумен ағылшындар бүкіл топаралды атап 

кетті. Аргентинада және басқа бірқатар елдерде бұл аралдарды Мальвин 

аралдары деп атайды. 1763 жылы бұл атауды француз теңізшісі Луи Антуан 

Бугенвиль Франциядағы Сен-Мало қаласының құрметіне қойған болатын. 

Қазіргі кезде көптеген карталарда аралдардың атауы қосарланып (біреуі 

жақша ішінде) беріледі.  

Франция жағалауы мен Ұлыбритания аралы арасын бөліп жатқан 

бұғазды көпшілік елдерде (соның ішінде Қазақстанда) Ла-Манш 

(французшадан аударғанда «жең») деп атайды. Немістер ресми атауға 

көшкенге дейін ұзақ уақыт бойы Эрмельканал («жең-канал») деген жартылай 
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кальканы пайдаланған болатын.  Ағылшындар, сонымен қатар АҚШ сияқты 

ағылшын тілді мемлекеттерде ол Ағылшын каналы деп аталады.  

Испаниядағы ең ұзын өзенді испандар Тахо деп атайды, бірақ оның 

португалдар қойған атауы Тежуболатын. Сол себепті осы күнге дейін 

көптеген карталарда өзен атауы қосарланып (біреуі жақша ішінде) беріліп 

жүр. Дәл осындай жағдайды біз немістер Эльба деп, ал чехтар Лаба деп 

атайтын өзеннің мысалынан да көреміз.  

«Егіз» атаулар. Кейде бір географиялық атау әртүрлі аймақта 

орналасқан объектілерге бірнеше рет қойылуы мүмкін. Белгілі бір аймақта 

ғана емес, дүние жүзі бойынша кездестіруге болатын топонимдер де бар. 

Мысалы, АҚШ-та Москва деп аталатын 8 елді мекен, 12 Париж, бірнеше 

Лондон, Шанхай, Амстердам және т.б. бар екендігі белгілі. «Қоныс аударған 

атаулар» бұрынғы отар аумақтарда көп сақталған. Біздің заманымызға 

дейінгі ІХ ғасырда Солтүстік Африкада финикиялықтар негізін салған 

Карфаген («жаңа қала») қаласының атауы 6 ғасыр өткен соң  қазіргі 

Испанияның оңтүстік-шығыс жағалауына Картахена болып өзгерген түрде 

«қоныс аударған». Уақыт өте келе,  испандар жаулап алған Оңтүстік 

Америкадағы Колумбияның солтүстігінде және Чили жағалауында 

Картахена деп аталатын қос портты қала пайда болды. Сонымен, бұл атау 

мыңдаған жылғы уақыт сынағынан өтіп, үш құрлықта із қалдырды.  

Мұндай атаулардың пайда болуының бірнеше себептерін атап өтуге 

болады.  

- Біріншіден, жаңа жерге қоныс аударған адамдар туған жерін сағынып, 

оның атауын жаңа жерге қоюы мүмкін. Ұлы географиялық ашылулар кезінде 

және сол ашылулар нәтижесінде жаңа жерлерді игеру барысында егіз-атаулар 

саны көбейді. Мысалы, Аустралияға қоныс аударған ағылшындармен бірге 

Ұлыбританиядағы атаулар да «қоныс аударды»: оңтүстік материкте жаңа 

Ливерпуль, Кардифф, Ньюкасл, Кимберли пайда болды. Дәл осындай атаулар 

АҚШ пен Канада жеріне де орнықты.  

- Екіншіден, отарланған аумақтардағы жаңа жерлер метрополияның 

билеушілерінің атын алды. Мысалы, ағылшындардың аяғы тиген жерлерде 

королева Виктория мен принц Альберттің және т.б. құрметіне қойылған 

атаулар саны жыл санап өсті. Африкада Виктория есімімен көл, сарқырама, 

Аустралияда шөл, тау жотасы, өзен, Ньюфаунленд аралында көл және т.б.  

аталды. Мұндай атаулар метрополиядағы атауларға ұқсас болды. 

- Үшіншіден, бұрыннан белгілі объектілердің атауын оған ұқсас 

объектілерге қайтадан қою да кездеседі. Мысалы, 1499 жылы испандар 

Оңтүстік Американың солтүстігіне келіп жеткен кезде, Маракайбо 

маңындағы жерді Венеция қаласына ұқсатып, оған Венесуэла («Кіші 

Венеция») деген ат берді. Бұл тектес атаулар қатарына Қырымдағы әйгілі 

портты қала Севастопольдің АҚШ-тың Калифорния штаты мен 

Ұлыбританиядағы Уэльсте сыңарларын жатқызуға болады.  

 Антипод-атаулар.Антипод сөзіне гректің анти(«қарсы») жәнеподос  

(«аяқ») деген сөздері негіз болған. Географиялық атаулар арасында антипод 
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бола алатын топонимдер бір негізде қалыптасып, басқа сөздердің қосылуы 

арқылы бір-біріне қарама-қайшы мағына береді. Мысалы, Арктика және 

Антарктика атаулары. Гректің арктос(«медведица») сөзі Солтүстіктегі 

Үлкен Медведица мен Кіші Медведица шоқжұлдыздарының атауларына 

негіз болған. Осы себепті солтүстікте жатқан полярлық аймақты француздар 

Арктик деп атай бастады. Кейіннен Жер шарының солтүстіктегі аймағы 

география ғылымында ресми түрде Арктика деп аталып кетті. Оңтүстік 

жарты шардағы дәл осындай полярлық аймақты атау қажеттілігі туған кезде 

ғалымдар бұрыннан белгілі Арктика атауына гректің анти («қарсы») деген 

сөзін қоса салды. Нәтижесінде Антарктика атауы пайда болды.  

1492 жылы Үндістанды іздеп Атлант мұхитына бет алған Х.Колумб 

Америка дүние бөлігін ашқан болатын. Осы кезден бастап ғылыми әдебиетте 

«Ұлы географиялық ашылулар» деген атпен белгілі болған кезеңде 

еуропалықтарға беймәлім болған жаңа аумақтар ашылған болатын. 1503 

жылы Америго Веспуччи Американың жаңа құрлық екендігін атап өтіп, осы 

жаңа ашылған жерлерді «Жаңа Дүние» деп атауды ұсынған болатын. 

Мұхиттың ар жағында жаңадан ашылған жерлер туралы «Жаңа Дүние 

туралы» деген еңбек жазу арқылы италиялық жылнамашы Педро Мартир 

ғылыми және күнделікті қолданысқа Жаңа Дүние атауын енгізді. Ал 

бұрыннан адамдарға белгілі Еуропа, Азия және Африка ендігі жерде Ескі 

Дүние деп аталатын болды. Осы екі атауды да антипод-атаулар қатарына 

жатқызуға болады.  

Х.Колумбтың үлкен географиялық қателігі адамзат тарихындағы ұлы 

жаңалыққа алып келді. Дегенмен, өмірінің ақырына дейін Үндістанға 

баратын жолды аштым деп ойлаған Х.Колумб өзі ашқан Кариб алабындағы 

аралдарды Вест-Индия («Батыс Үндістан») деп атады. Осы жағдайда 

Үндістанның өзі Ост-Индия («Шығыс Үндістан») деп атала бастады. 

Көкжиек жақтарын қарсы беттер ретінде алатын болсақ, мағынасы жағынан 

Азия және Еуропа атаулары да антипод-атаулар болып табылады. Азия 

атауының негізінде ассириялық асу («шығыс, күннің шығуы») сөзі жатыр. Ал 

Еуропа атауын осы ассириялық эреб («түнек, батыс») сөзімен 

байланыстырады. Кейіннен уақыт өте келе өзгерістерге ұшырап, бұл 

атаулардың географиялық ауқымы мен мағынасы кеңейді. Қазіргі кезде 

біртұтас Еуразия материгінің батысында орналасқан дүние бөлігін Еуропа, 

шығысындағысын Азия деп атайды.  

Көкжиек жақтары бойынша атаулар беру дәстүрі көптеген халықтарда 

бар. Мысалы, Жапонияның бұрынғы және қазіргі астаналарының 

атауларында осындай ақпарат негізге алынған. Бұрынғы астанасы Киото 

атауы жапон тілінде «батыс астана» деген мағына берсе, 1869 жылдан бастап 

астана мәртебесіне ие болған Токио қаласының атауы «шығыс астана» 

дегенді білдіреді.  

Географиялық бағдарлау қазақ тіліндегі күнгейжәне теріскей 

терминдерімен де берілген. Мысалы, таулардың күнге қараған оңтүстік 

беткейінкүнгей, ал солтүстік беткейін теріскей дейді. Кей жағдайда қатар 
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көршілес орналасқан таулардың орнына қатысты да осы термин 

қолданылады: Күнгей және Теріскей Алатау оронимдері.  

Халық жергілікті табиғат жағдайларын байқау негізінде өзіндік 

аумақтық ерекшеліктерді анықтап, салыстыру арқылы географиялық 

объектілерге қарама-қайшы атаулар берген. Мысалы, Францияда Рона және 

Сона деп аталатын екіөзен бар. Ағысы жылдам өзенге кельт тілінде 

«жылдам» деген мағына беретін Рона (Rhone), ал ағысы баяу екінші өзенге 

Сона («тыныш») деген атау берілген. Қазақ халқы қатар орналасқан 

объектілердің жайылымдық мүмкіндіктерін бағалау негізінде Жақсытау 

және Жамантау тәрізді атаулар қойған. 

Географиялық объектілердің мөлшерлерін салыстыру негізінде де 

антипод-атаулар қалыптасқан. Жерорта теңізіндегі Балеар аралдары 

тобындағы Мальорка (бастапқы нұсқасы Майорка) аралының атауы латынша 

«үлкен» дегенді  білдіреді, ал осындағы Менорка (бастапқы нұсқасы 

Минорка) аралының атауы латынша «кіші» дегенді білдіреді.  
 

1.5 Географиялық атаулардың өзгерістері 

 

Топонимдер  уақыт өте келе, әртүрлі факторлар әсерінен өзгерістерге 

түседі. Олардың тарихи жағдайда өзгерістеріне тұрғын халықтың құрамының 

өзгерістері, көші-қоны, жаулап алулар мен саяси жүйенің өзгеруі себеп 

болады. Географиялық атаулардың тарихи кезеңде өзгерулерін 

трансформациясыдеп атайды. Ғалымдар топонимдер транформациясының 

бірнеше түрлерін ажыратады:  

 1.Географиялық атаудың қысқаруы.Кей жағдайда географиялық 

атау сөз тіркесі немесе тіпті тұтас сөйлем күйінде қолданысқа енеді. 1535 

жылы Ла-Платаға келіп жеткен испан флотилиясы шығанақтың батыс 

жағалауында Парана өзенінің атырауынан оңтүстікке қарай жаңа қаланың 

іргетасын қалады. 1880 жылы Аргентинаның ресми астанасына айналғаносы 

қала қазіргі кезде Буэнос-Айрес деген атпен белгілі. Дегенмен испандық 

конкистадор Мендоса өзі негізін салған бұл қалаға кезінде «Сьюдад де ла 

Сантиссима Тринидад и пуэрто де нуэстра сеньора ла вирген Мария де лос 

буэнос айрес», яғни  «Әулие Троица қаласы және Құдай анасы дева 

Марияның қолайлы желдер тән қойнауы» деген бейнелі, ұзақ атау берген 

болатын. Бұл атаудың мағынасына конкистадор барлығын сиғызуға 

тырысты: қаланың қасиетті Троица мерекесінде іргетасы қаланғанын 

көрсетеді, сонымен қатар Құдай анасы дева Мария теңізшілердің 

қамқоршысы деп есептеледі.  

Қаншалықты мағыналы атау болса да, оны күнделікті өмірде қолдану 

қолайсыз болатын. Сондықтан уақыт өте келе, қала атауы көп сөзінен 

айрылып, оның атауында тек Буэнос-Айрес («қолайлы желдер») деген бөлігі 

ғана тұрақталып қалды. Қазіргі кезде аргентиналықтар ауызекі тілде қала 

атын бұдан да қысқартып, Байрес деп атайды.  

Мұндай қысқартулар бірқатар ұзын атауларға тән. Санкт-Петербург 

қаласының атауын тіпті Пушкин заманының өзінде Питер деп атайтын, бұл 
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атау қазірге дейін бейресми түрде қолданылады. Сан-Франциско қаласының 

атауын америкалықтар ауызекі тілде Фриско, жапондар Фудзияманы Фудзи, 

Никарагуа тұрғындары өз елін Никар, Парагвай азаматтары отанын Пара деп 

атайды. Малайзиялықтар өз елінің астанасы Куала-Лумпурдың атауын Ка-Эл 

деп қысқартып алған. Соңғы жылдары америкалықтар Лос-Анджелесті жазба 

түрде LA деп көрсетіп жүр. Қазақ халқында Сарыарқаны Арқа деп атау 

әдетке айналып кеткен.  

2. Агглютинациянемесебірігу.Географиялық атаудың мұндай 

өзгерістері екі немесе одан да көп сөзден тұратын атаулардағы сөздердің 

өзара бірігіп кетуінен болады. Орыс тілінде Усть-Каменогорск деп аталатын 

қала атауы қазақ тілінде Өскемен делінуі, кезінде Усть-Юг деп аталған 

жердің Устюгке айналуы осыған мысал бола алады. 

3.Топонимнің дыбыстық және морфологиялық өзгерістері. Басқа 

тілдегі географиялық атаудың тілдегі нормаларға бейімделуі нәтижесінде 

болатын мұндай өзгерістер нәтижесінде Ресейдегі Москва Мәскеу, 

Франциядағы Пари атауы Париж, Румыниядағы Букурешти Бухарест, 

Әзірбайжандағы Бакы Баку,  Өзбекстандағы Тошкент Ташкент түрінде 

айтылып, жазылады. Морфологиялық өзгерістер тұрғын халықтың тілінің 

өзгерістеріне сәйкес, бірнеше рет болуы мүмкін: Карт-Хадашт – Картаго – 

Картаджанна – Карфаген, Беллум Вадум – Бельвадо – Бильбао, Посониум – 

Преслав – Бреславбург – Пресбург – Братислава, Грантакастир – 

Грантебрикге – Катебрижи – Каунбриджи – Кембридж, Новум Кастеллум 

– Ньюкасл, Джебель-эль-Тарик – Джебельтар – Гибралтаржәне т.б. 

4.Аббревиатуранемесеакроним (грекшеάκρος – «сыртқы, 

шеткі»)түріндегі атаулар.Географиялық атаудың мұндай жолмен өзгеруін 

топонимнің қысқартылуының бір үлгісі ретінде атауға болады. Бірнеше 

сөзден тұратын географиялық атауды сөздердің бастапқы әріптерінің 

жиынтығы түрінде қысқарту көптеген елдерде бар. АҚШ (USA – United States 

of America), Ұлыбритания (UK – United Kingdom), Еуропалық Одақ (EU –

(European Union)атаулары дүние жүзінде көбінесе қысқартылған 

нұсқаларында қолданысқа енген. Қазіргі кезде күнделікті бұқаралық ақпарат 

құралдарында, тіпті ресми құжаттарда еліміздің ресми атауын ҚР (Қазақстан 

Республикасы) нұсқасында жазу кеңінен пайдаланылады. Мұндай қысқарған 

атаулар қатарында қазақ тілінде тұрақтанып, географиялық әдебиет пен 

оқулықтарға енген ҚХР(Қытай Халық Республикасы), РФ (Ресей 

Федерациясы), КХДР (Корея Халық Демократиялық Республикасы), ОАР 

(Оңтүстік Африка Республикасы), БАӘ (Біріккен Араб Әмірліктері) тәрізді 

атауларды атауға болады.   

5. Географиялық атаудың мағынасының өзгеруі.Топонимнің 

дыбыстық, морфологиялық өзгерістері біртіндеп оның бастапқы 

мағынасының түбегейлі өзгеруіне алып келеді. Бұл құбылыс дыбыстық 

ұқсастықтар негізінде географиялық атаудың семантикасы мен 

этимологиясын қате түсінуге себеп болады. Мысалы, бағзы заманнан Сарысу 

аталып келген өзен славян халықтарының тіліне бейімделіп, біртіндеп 
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Царица өзеніне айналған болатын. 1589 жылы осы өзеннің бойында 

Царицын(қазіргі Волгоград) деген қала бой көтерді.Қала атауы ұзақ жылдар 

бойы орыс тіліндегі царь – «патша» сөзімен байланыстырылып келді.  

6.Аударылған немесе калька-атаулар. Өзгерген топонимдердің тағы 

бір тобы калька-атаулар(французша calque –«көшірме»)болып табылады. 

Олар басқа тілдерге толығымен немесе жартылай аударылған күйінде 

беріледі. Мұндай атаулар көбінесе отарлау барысында жаңадан ашылған 

жерлерге қойған атаулары негізінде пайда болған. Олардың бірнешеуіне 

мысал келтірейік. АҚШ-тың Калифорния штатындағы Мохаве шөлінде 

Солтүстік Америкадағы ең ыстық және құрғақ жер – Ажал аңғары 

орналасқан. Мұнда 1913 жылдың 10 шілдесінде батыс жарты шардағы ең 

жоғарғы температура (56,7
0
С) тіркелген болатын.  

Американың батыс штаттарында ХVIII-ХІХ ғасырларда алтын кен 

орындарын іздестіру қарқынды жүргізілген болатын. Тарихта «алтын 

дүрбелеңі» деген атпен қалған бұл кезең қайғылы оқиғаларға толы болды. 

1849 жылдың жазында алтын табуды үміт еткен экспедиция мүшелері 

аталған жерде аптап ыстық пен шөлден түгелдей қырылып қалған болатын. 

Сол кезден бастап бұл аңғар Ажал аңғары(ағылшынша Death Valley) деп 

аталып кетті.Дүние жүзінің көптеген елдерінде, соның ішінде 

Қазақстанда,бұл үрейлі атаудың аудармасы, яғни калькасы қолданылады. 

Кейбір елдердің атаулары жартылай аударылатын калька болып 

табылады, соның бірі – Ұлыбритания. Ел атауына біздің заманымызға дейінгі 

І ғасырында көне рим жазбаларында аты аталған бриттер(бриттон) 

этнонимі негіз болған. V ғасырда бұл тайпалардың бір бөлігі қазіргі 

Францияның солтүстік-батысындағы түбекке қоныс аударған. Мұнда олар 

Кіші Британия(Britannia Minor) құрған, бұл түбек қазіргі кезде Бретань деп 

аталады. VІ ғасырдан бастап аралдық бөліктегі бриттер мекені Үлкен 

Британия(қазіргі ағылшын тілінде Great Britain) деп атала бастаған. Орыстар 

бұл атауды дәстүрлі орыс атаулары тәрізді етіп, Великобритания деп кеткен. 

Қазақшаға бұл атау орыс тілі арқылы аударылғандықтан, біздің елімізде бұл 

атау Ұлыбритания түрінде қолданысқа енген.   

Канаданың солтүстік-батысында орналасқан ірі көл Үлкен Еріксіздер көлі 

деген атқа ие болған. Еуропалықтар отарлауға дейін осы көлдің жағалауында 

қоныстанған атабасктер тайпасын неғұрлым күшті көршілері алгонкиндер 

«құлдар», «еріксіздер» деп атаған. Отарлау барысында ағылшындар оны осы 

тайпалардың атауы ретінде қабылдап, оның калькасын слейв (ағылшынша 

slave – «құл, еріксіз») деп атап кеткен. Нәтижесінде көл 'Great Slave Lake, 

яғни Үлкен Еріксіздер көлі деген атқа ие болған. Дүние жүзінің көптеген 

елдерінде бұл атау калька түрінде қолданылады.  

Көлдердің калька-атаулары мұнымен бітпейді. Солтүстік Америкадағы 

Ұлы көлдер деп аталатын көл тобының атауы да осындай лимнонимге 

жатады. Мұндағы тізбектеліп орналасқан әлемдегі ең ірі тұщы көлдер 

қатарындағы Жоғарғы, Гурон, Мичиган, Эри, Онтариокөлдері жалпы атпен 

ағылшынша Great Lakesдеп аталып кеткен. Орыс халқының дәстүрлі 
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аудармасында атау Великие озера делінгендіктен, қазақ тіліндегі аудармасы 

Ұлы көлдер болған. Осы көлдер тобында ағыстың жоғары бөлігінде  

орналасқан ірі көлде (соңғы деректер бойынша, ауданы 83 270 км
2
) 1620 

жылы алғаш болған француздар оған Lac Superieur– Жоғарғы көл деген ат 

берген. АҚШ пен Канадада бұл атау ағылшынша Lake Superior түрінде 

қолданылады. Ресейде көл Верхнее озеродеп аталып кеткен, ал біздегі 

географиялық карталар мен оқулықтарда ол Жоғарғы көл деп аталады.  

Аустралияның солтүстік-шығыс жағалауы бойымен 2300 км-ге созылып 

жатқан, ені 2-150 км болатын маржан рифтері мен аралдардан тұратын 

тізбекті ағылшынша Great Barrier Reefдеп атайды. Оның мәнісі – маржанды 

құрылымдардың тізбегі үлкен аумақты алып жатқандықтан, ашық мұхит пен 

жағалау маңы лагуналарының арасын бөліп жатқан тосқауыл қызметін 

атқарады. Қазақ тілінде бұл объект Үлкен Тосқауыл рифі деп аталады.  

ХІХ ғасырдың бірінші жартысында Солтүстік Америкадағы Кордильер 

тау жүйесінің ішкі белдеуінде орналасқан таулы қыратты зерттеген 

америкалық ғалымдар оған Ұлы Америка шөлі деген ат берген болатын. Осы 

атау арқылы ғалымдар бұл жердің ағынсыз, құрғақ шөлейт пен шөлдерден 

тұратын сипатын көрсеткісі келген. 1842-1844 жылдары осы маңды картаға 

түсірген әскери топограф Фримонт бұл таулы қыратты Great Basin, яғни 

Үлкен Алап деп атауды ұсынды. Өйткені осы атауға үндес Great Plains (Ұлы 

жазықтар) атауы бұған дейін орнығып қалған болатын. Осылайша, ХІХ 

ғасырдың екінші жартысынан бастап Үлкен Алап атауы алдымен карталарда 

«бекіп», кейіннен кеңінен қолданылатын болды.   

7.Атаудың ресми өзгертілуі.Бұл жағдай бұрынғы топонимді белгілі бір 

себептерге (саяси, идеологиялық, соғыс, әлеуметтік жағдай және т.б.) 

байланысты басқа географиялық атаумен алмастыру нәтижесінде болады. 

Белгілі топонимист Е. М. Поспелов бұл құбылыстың орын алуына мынадай 

басты екі фактор ықпал ететінін атап көрсеткен:  

- өзгерген жағдайда маңызды болмай қалған, бұрынғы өткен тарихпен 

байланысты адам есімдері мен түсініктерді жою; 

- жаңа билік, құрылым идеялары мен түсініктерін топонимдерде 

бейнелеу мақсатында жаңа атауларды енгізу.   

 Мысалы, Ұлы француз революциясы нәтижесінде пайда болған 

Республикада бұрынғы монархияның сарқыншақтары ретінде көптеген 

географиялық атаулар жойылып, олардың орнын өзгертілген немесе жаңадан 

қойылған атаулар басты. Мысалы, Сен-ПьенсатауыСапьенс («даналық»), 

Сен-Лоатауы Роше-де-ла-Либерте («азаттық жартасы»), Иль-де-

Бурбон(«Бурбондар әулетінің аралы») аралының атауыРеюньон («Бірігу»), 

Париждегі XVIЛюдовикалаңының атауы Революция алаңы (қазіргі кезде 

Келісім алаңы)болып өзгертілді. 

Кеңес дәуірінде ҚазақстандаПеровск (Ақмешіт) қаласының атауы 

Қызылорда, Ресейде Ново-Николаевскқаласы Новосибирск, Царево-

КокшайскқаласыЙошкар-Ола (марий тілінде «қызыл қала»), Петроградатауы 

Ленинград, Қырғызстанда Пішпек атауы Фрунзеболып өзгертілді.Жалпы 
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алғанда, мұндай жағдай жаппай сипат алды. Революциялық идея көсемдері 

мен билік басында болғандардың есімдері көптеген объектілерге беріле 

бастады. Осының нәтижесінде бір әкімшілік ауданның өзінде бірнеше Ильич, 

Ленин, Энгельс, Маркс атаулары пайда болды. Ал Ұлы Отан соғысында 

жеңіске жеткен одақтас мемлекеттер иеленген аумақтарда байырғы 

топонимдер өзгертіліп, алмастырылды. Бұрын Германия құрамында болған 

Шығыс Пруссия жерінің Польшаға берілген бөлігінде Данцигатауы Гданьск, 

Бреслауатауы Вроцлав, КаттоватауыКатовице, ОппельнатауыОполе болып 

өзгерді, ал Кеңестер Одағы (қазір Ресей құрамында) иеленген аумақта 

КенигсбергқаласыКалининград, ИнстенбургқаласыЧерняховск, Пиллауелді 

мекеніБалтийск, ал РаушенСветлогорскдеген атаулар алды. 

Керісінше Кеңестер Одағы ыдырағаннан кейінгі кезеңде тәуелсіздік 

алған республикаларда жаппай топонимдерді өзгерту қайта қолға алынды. 

Қырғызстан астанасы енді Бішкек, Красноводск қаласы Туркменбашы, 

Жамбыл қаласы Тараз, Свердловск қаласы Екатеринбург, Шевченко қаласы 

Ақтау, Гурьев Атырау деп атала бастады. Өзгертілген мыңдаған атаулар 

арасында табиғи объектілер атауы да бар. Мысалы, Кеңестер Одағындағы ең 

биік шың бұрын Коммунизм деп аталса, тәуелсіз Тәжікстандағы бұл шыңның 

жаңа атауы Исмаил Самани болып өзгертілді.   

 

1.6Топонимикалық дерек көздері 

 

Кез келген аумақта топонимикалық зерттеулер жүргізуге болады. Бұл 

үшін ең алдымен топонимикалық дерек көздерін анықтап алу қажет. Өйткені 

кез келген жерде географиялық атаулардың саны да көп және оның айтылуы, 

жазылуы, этимологиясы туралы әртүрлі бағыттағы ақпарат болуы мүмкін. 

Топонимикалық зерттеуді ең алдымен картотека құрастырудан бастау қажет. 

Әрбір атау мен оған қатысты барлық ақпарат жеке карточкаға түсіріледі. Ал 

топонимикалық ақпарат көздері мен ақпарат іздестіру жолдары әртүрлі 

болады. Енді солардың бастыларына назар аударайық.  

1. Далалық зерттеулер арқылы топонимикалық деректер 

жинау.Далалық жағдайда топонимикалық ақпарат жинау көбінесе жергілікті 

халықты, соның ішінде әсіресе жергілікті жерде бұрыннан тұратын қарт 

адамдарды сұрастыру арқылы жүргізіледі. Бұл ақпарат көзінің артықшылығы 

– карталар мен ресми әдебиетте кездеспейтін микротопонимдер (қоныс, 

шабындық кішкентай бұлақ, көлшік және т.б. атаулары) мен олардың 

мағынасы, шығу тегі туралы ақпаратты тек жергілікті адамдардан ғана сұрап 

білуге болады. Далалық жағдайда жинақталатын ақпарат арнайы 

топонимикалық күнделікке жазылады. Бұл ақпаратта жазып алған және 

ақпарат беруші адамдардың аты-жөндері, жазба жүргізілген уақыт пен жер, 

географиялық атаудың бұрынғы және қазіргі атаулары, объектінің атауының 

мағынасы мен шығу тегі, атаудың және объектінің өзгерістері және т.б. 

келтіріледі.  
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Жеке адамдарды сұрастыру екі бағытта жүргізіледі: біріншісі алдынала 

дайындалған анкетаны толтыру, екіншісі – деректер туралы ақпаратты 

интервью түрінде ауызша сұрау. Жазбада міндетті түрде атаудың ресми 

нұсқасы берілуі қажет. Сұрастыру барысында қойылатын сұрақтар үлгісі 

оқулық соңындағы А-Қосымшада берілді.  

2. Жазба әдебиеттерді пайдалану. Жазба деректер қатарына 

республикалық, облыстардың, аудандар мен ауылдық округтердің әкімшілік-

аумақтық бөлінуін көрсететін анықтамалықтар, бұрын құрастырылған 

географиялық объектілер атауының каталогтары мен тізімдері, 

географиялық, топонимикалық, терминологиялық сөздіктер жатады. 

Сонымен қатар, топонимикалық ақпарат көзі ретінде әртүрлі ғылыми, 

ғылыми-көпшілік, көркем әдебиеттер мен саяхатшылардың жазбалары мен 

күнделіктері, тарихи деректер мен мұрағат материалдары да міндетті түрде 

ескерілуі керек. Белгілі бір топонимикалық ақпарат алынған дерек көзі 

туралы мәліметтер (автор, әдебиет атауы, шыққан жері, жылы, ақпараттың 

әдебиеттің қай бетінен алынғаны және т.б.) толығымен жазылып алынуы 

керек.  

3.Картографиялық дерек көздерін пайдалану. Топонимикалық 

ақпарат көздері арасында әсіресе географиялық карталарға айрықша назар 

аудару қажет. Өйткені бұрын-соңды басылып шыққан карталарда 

географиялық атаулардың тексерілген, ресми нұсқалары беріледі. Белгілі бір 

аумақтың әртүрлі кезеңдерде жарық көрген карталарындағы топонимдерді 

салыстыру арқылы атаулардың өзгеруі, ауыстырылуы, жаңа атаулардың 

пайда болуы туралы құнды деректер алуға болады. Әртүрлі масштабтағы 

қазіргі заманғы карталарды, соның ішінде топонегіздегі карталарды 

пайдаланумен қатар, жергілікті жерде жасалған жер телімдері планын, көне 

карталарды, әртүрлі кезеңде басылып шыққан атластарды, мұрағатттарда 

сақталынатын қолжазба түріндегі карталарды  пайдалануға болады. Бұл 

аталғандардың барлығы картографиялық дерек көзі ретінде пайдаланылып, 

олар туралы толық дерек жазылып алынуы керек. Картографиялық дерек 

көздерінің басқа ақпарат көздерінен басты артықшылығының бірі – 

географиялық атаулардың кеңістік орналасуы, ареалы туралы дәл 

мәліметтердің алынуы. Осының негізінде топонимнің жиілігі (белгілі бір 

аумақта қайталануы), географиялық болмысқа сәйкес келуі (әртүрлі картамен 

сәйкестендіру негізінде анықталады), таралған аумағы туралы қорытынды 

жасауға болады.  

Топонимикалық картотека. Осындай жолдармен жинақталған 

топонимикалық ақпарат өңделіп, деректер әрбір атау бойынша жеке 

толтырылатын карточкалар жасалынады. Топонимикалық карточка кейінгі 

зерттеулер үшін бастапқы материалдар болып табылады. Топонимикалық 

карточка үлгісі 3-суретте берілді.  

 
Бірінші беті 

 

 
НАУАЛЫ 

 

Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданындағы 

ауыл  
 

Жазған: Ахметов Д.  

12 шілде 2004 ж. 
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Келесі беті 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-сурет.Топонимикалық карточка үлгісі 
 

Картотекаларды географиялық атаулар топтарына қарай бөліп, сақтау 

қажет. Топонимикалық материалды өңдеу барысында қосымша ақпарат 

көздерінен алынған деректер ескеріледі. 

Топонимикалық зерттеулерді жалпы білім беретін мектеп жағдайында 

ғылыми жобалар орындау барысында, өлкетану бағытындағы үйірме 

жұмысында және оқушының немесе география пәні мұғалімінің жеке 

қызығушылығы негізінде орындауға болады. Зерттеу материалдары 

аумақтың табиғаты, тарихы, бұл аумақта бұрын-соңды өмір сүрген халықтар 

мен олардың ұлттық құрамы, тұрмыс-тіршілігі, шаруашылық әрекеті туралы  

қызықты дерек көзі бола алады. Студенттерді топонимикалық ізденістер 

жүргізуге баулу, осы жұмысқа қызығушылығын арттыру арқылы оларды 

географиялық заңдылықтарды түсінуге, халық мұрасы болып табылатын 

топонимдерді сақтауға, туған өлке табиғаты мен тарихына, онда өмір сүретін 

халықтардың мәдениеті мен рухани мұрасына құрметпен қарауға үйретіп, 

осылардың негізінде отансүйгіштік тәрбие беруге мүмкіндік туады. 
 

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

 

1. Топоним мен топонимия ұғымдары неге тығыз байланысты? 

2. Тілдік ерекшеліктері бойынша Қазақстанда қандай топонимиялық 

топтарды ажыратуға болады? 

3. Топонимиканың зерттеу объектісі не? 

4. Номинацияға әсер ететін факторлар қандай топтарға бөлінеді? 

5. Номинация принципі деген не? 

6. Топонимизацияжәне детопонимизация ұғымдарының қандай 

айырмашылықтары бар? 

7. Қазақстанда трансонимизация құбылысы байқала ма? Оған қандай 

мысалдар келтіруге болады? 

8. Топонимнің этимологиясы мен этиологиясы ұғымдарында қандай 

айырмашылықтар бар? 

 

 

Қазақ тіліндегі атау 

 

Жер бедерін науаға ұқсату негізінде қойылған 
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9. Топонимдерді қандай мағыналық топтарға бөледі? 

10. Топонимдердің құрылымдық топтары қандай? 

11. Топонимикалық дерек көздері деген не, олардың қандай түрлері бар? 

12. Далалық топонимикалық зерттеулерді қалай ұйымдастыруға болады? 

13. Ғылыми әдебиеттерден топонимикалық дерек жинақтау қалай 

жүргізіледі? 

14. Картографиялық дерек көздерінің артықшылықтары неде?  
 

 

 

2-ТАҚЫРЫП. ТОПОНИМИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

2.1 Топонимиканың ғылымдар жүйесіндегі орны 

 

Топонимиканың ғылым ретіндегі мәртебесі туралы пікірталас ХХ 

ғасырдың екінші жартысында орын алды. Бұл пікірталас барысында 

топонимиканың ғылымдар жүйесіндегі орнына қатысты көптеген пікірлер 

айтылды. Көрнекті лингвист А. А. Реформатский бастаған ғалымдар тобы 

топонимиканы географиялық атауларды сипаттайтын тіл білімінің бөлімі 

ретінде сипаттаса, А.Н. Суперанская (1973), Н.В. Подольская (1988) оған 

«ономастика ғылымының топонимдерді зерттейтін саласы» деп түсінік берді.  

В. А. Никонов, Е. М. Поспелов, Э. М. Мурзаев топонимиканы географиялық 

атаулардызерттейтін дербес ғылым ретінде тануды ұсынса, А. В. Маракуев, 

В.А. Жучкевич, С.В. Калесник оны географияның қосымша саласы ретінде 

есептеді. А. К. Матвеев, И. А. Воробьёва бастаған ғалымдар топонимиканы 

нағыз лингвистикалық ғылым деп сипаттады.  
 

Топонимиканың географиядағы орнына байланысты мәселеде 

географтар топонимиканы географиялық ғылымдар жүйесіндегі сала ретінде 

қарастырады. Әйгілі географ С.В. Калесник  Стокгольм қаласында өткен XIX 

Халықаралық географиялықконгрессте жасаған баяндамасында 

топонимикаға «лингвистика мен географияның аралығындағы, географиялық 

атаулардың шығу тегі мен мағынасы туралы ғылым» ретінде анықтама 

берген. Ғалым құрамына топонимикадан да басқа көптеген пәндер енетін 

география ғылымдарының дамуын біртұтас, өзара байланысқан жүйенің 

дамуы ретінде түсіндірген.  

Топонимиканы география құрамындағы сала деп ұғынудың ұтымды 

жағы ең алдымен, әртүрлі мамандануы бар географтардың топонимикалық 

зерттеулерге ден қоюына, сол арқылы оның ғылыми нәтижелерін 

географияның басқа салаларына кеңінен енгізілуіне ықпал етсе, екінші 

жағынан топонимикалық зерттеулерді географияның қуатты әдіснамалық 

негізіне сүйеніп жүргізуге жол ашады.   

Топонимикалық зерттеулермен айналысқан географ А.В. Маракуев та 

топонимиканы географиялық ғылым ретінде сипаттаған: «Топонимика деп 

біз географиялық атаулардың (топонимдердің) пайда болуы мен эволюциясы 
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мәселелерімен айналысатын, олардың үлгілерін, семантикасын (мағыналық 

жағын) және синонимиясын зерттейтін, олардың орфографиялық (дұрыс 

жазылуы) және орфоэпиялық (дұрыс айтылуы), сондай-ақ оларды картада 

бұрыннан бар жазу жүйелері мен картографияда қолданылатын шрифттер 

арқылы бейнелеу ережелерін бекітетін географияның бөлігін атаймыз». А.В. 

Маракуев Бүкілодақтық географиялық қоғамның Қазақ бөлімшесінде 1953 

жылы Тарихи география және топонимика секторының ашылуын, қазақ 

атауларының географиялық карталарда дұрыс жазылуын реттеуге 

көмектесетін оқиға ретінде бағалаған.  

Топонимикадағы географиялық бағыттың орны мен маңызын төмендегі 

үлгіде көрсетілген (4-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топонимиканың географиялық бағытына қатысты пікір айтқанда, ең 

алдымен географияның зерттеу пәні «әртүрлі құбылыстардың географиялық 

таралуы» екендігі туралы Л.С.Берг (1915) жасаған тұжырымды есте ұстау 

керек. Ғалым география тек қана табиғи жағдайлар немесе адамның 

шаруашылық әрекетіне байланысты құбылыстарды ғана емес, оның рухани 

әрекетінің көріністерін де зерттейтіндігін, ал өзіне қажетті заттар туралы 

нақты деректерді географ басқа пәндерден алатындығын жазған. Әйгілі 

географтың бұл анықтамасының топонимиканың географиялық бағытына да 

тікелей қатысы бар. Топонимикадағы  «географиялық топонимика» деп 

аталатын жаңа бағыт жалпы топонимика ғылымын географиялық 

деректермен толықтырып, топонимдердің мағыналық жүктемесі мен 

этимологиясын зерттеуде географиялық негіздеме жасауға мүмкіндік береді. 

Өйткені топонимиялық жүйе белгілі бір аумақтағы географиялық атаулардың 

қарапайым жиынтығы емес, оның қалыптасуына географиялық фактор ықпал 

еткен, ал олардың орналасуы кеңістіктік заңдылықтар негізінде жүзеге асады.  

 

2.2 Топонимиканың қазіргі зерттеу проблемалары 
 

Географиялық бағыттағы топонимиканың зерттеу проблемаларына 

топонимиканың географиямен өзара байланысқан, бірақ өзіндік зерттеу 

 

   
 

 

4-сурет.Топонимикадағы ғылыми бағыттар 
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әдістерін қажет ететін, әдіснамалық негізге сүйенетін, түптеп келгенде 

оларды зерттеу барысында алынған ғылыми нәтижелер топонимиканың 

география ғылымдарымен тығыз ақпарат алмасуын, осы бағыттың дамуын  

қамтамасыз ететін, теориялық-қолданбалы зерттеу мәселелері жатады(5-

сурет).  

 
 

5-cурет. Топонимиканың қазіргі зерттеу проблемалары 

 

1) Топонимдер құрамындағы географиялық ақпарат негізінде 

оларға этимологиялық-семантикалық талдау жасау. Топонимнің шығу 

тегіне қатысты зерттеулер оның мағыналық жүктемесін танып-білумен тығыз 

байланысты. Осы тұрғыдан алғанда этимологиялық зерттеулер семантикалық 

талдаулармен қатар жүргізілуі қажет. Географтардың бұл мәселеге тікелей 

қатысы атаулардың географиялық кеңістіктегі нысандарға берілетіндігі 

себепті олардың да кеңістіктік заңдылықтары болатындығымен анықталады.  

Топонимдердің басым көпшілігі жергілікті географиялық терминдер 

негізінде қалыптасатынын ескерсек, этимологиялық-семантикалық 

зерттеулерде географиялық білімнің маңызы зор. Географиялық атаудың 

шығу тегі мен оның мағынасын көбінесе географиялық орта болмысынан 

«іздеу» табысты нәтижелерге алып келеді. Мысалы, ғалымдар бірдей немесе 

ұқсас табиғат ортасында бір типті топонимдердің қайталанып келетіндігін 

ертеден байқаған. Азияның түркі халықтары қоныстанған тауалды 

өңірлерінде Ақсу гидронимі, ал дала мен шөлейт зонасындағы өзендерде 

Еспе, көлдерде Ащыкөл, шөл зонасында Қарақұм атауы өте жиі кездеседі. 

Мұның өзі, бір жағынан, табиғат жағдайларының географиялық атауларда 
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тікелей көрініс табатынын дәлелдесе, екінші жағынан, атаулардың ландшафт 

көрінісіне индикатор бола алатындығын көрсетеді.  

Топонимнің этимологиясын анықтауда мына мәселелер ескерілуі қажет: 

1) атаудың мағыналық тұрғыда мотивініңболуы; 

2) топонимнің аумақтағы таралу жиілігі; 

3) қазіргі тіл тұрғысында өзгеріске түсу деңгейі; 

4) атаудың немесе терминнің ареалдық сипат алып, белгілі бір 

географиялық шындыққа сәйкес келуі. 

Табиғи жағдайлар мен географиялық атаулардың осы байланыстарын 

маман ретінде тек географ қана негіздеп бере алады. Физикалық география 

нысандарының атауларында халықтық географиялық терминдердің жиі 

кездесетінін ескерсек, географтардың топонимикалық зерттеулерге қатысуы 

міндетті деуге болады. Бұл географтардың жергілікті географиялық 

терминология мен географиялық атаулардағы семантикалықнюанстарды 

басқа мамандарға қарағанда жақсырақ түсінуімен анықталады. 

2) Географиялық атаулардың номинациялық негіздерін география 

ғылымы тұрғысында зерттеу.Номинация (атқою) адамның қоршаған 

ортаны танып-білуімен, яғни орта туралы ақпар жинақтауымен ұдайы қатар 

жүретін құбылыс. Адам (халық) неғұрлым өзі өмір сүретін табиғи ортаны 

толығырақ танып-білсе, соғұрлым оның өзін қоршаған нысандарды атауы 

жіктелген сипат ала түседі.Топонимді кейде халықтың шаруашылық және 

мәдени өмірінің сан қырлары бейнеленген код жүйесі ретінде сипаттайды. 

Ғалым топонимдер құрамындағы географиялық ақпаратты түрлі сала 

ғалымдары әртүрлі әдістер мен тәсілдер көмегімен ашуы керек деп есептейді. 

Осы тұрғыдан алғанда, географиялық нысандар (біздің зерттеу тақырыбымыз 

тұрғысында алғанда, физикалық-географиялық нысандар) атауларының 

номинация ұстанымдарын зерттеу Қазақстандағы географиялық топонимика 

үшін жаңа,жемісті бағыт болып табылады.Өйткені шетелдік және отандық 

ономаст-ғалымдар номинацияның лингвистикалық негіздерін азды-көпті 

зерттеген, ал осы проблеманыгеографиялық тұрғыда арнайы зерттеу әлі 

қолға алынбаған. 

Бұл ретте ономастиканың жалпы номинация ұстанымдарының 

топонимика үшін маңызды екендігін есте ұстау қажет. Ономастиканың 

теориялық мәселелерімен ұзақ жылдар бойы айналысқан ресейлік ғалым А.В. 

Суперанская түрліше аймақтарда орналасқан елдердің топонимдерін 

салыстырғанда көп тілдердегі семантикалық жағынан біркелкі сөздер 

біртектес топонимдер құрайтындығын атап өтіп, «әртүрлі елдердегі 

топонимиканың түзілуімен байланысты белгілі бір дәстүрлердің» 

болатындығы туралы жазады. Біздің ойымызша, бұл дәстүрлердің 

қалыптасуына басты ықпал ететін экстралингвистикалық (тілден тыс) 

факторлар ретінде географиялық ортаның әртүрлілігін, осыған сәйкес өзіндік 

табиғатты пайдалану үлгісінің болуын, ат қоюшы халықтың кеңістікті 

қабылдауындағы ерекшеліктерді, географиялық нысанды бағалауды атауға 

болады. Осыған сәйкес, әр аймақта тұратын халықтарда табиғи орта 
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сипатына, нысанды өз шаруашылығындағы маңызына және кеңістік туралы 

түсініктеріне байланысты бір тектес нысанға әртүрлі тұрғыда ат қоюы 

мүмкін.   

Кеңістікпен байланысты болғандықтан, номинацияның аумақтық 

сипаты, аймақтық ерекшеліктері болады. Топонимикадағы бұл мәселе 

Ресейдің кейбір аймақтарына, ағылшын тілді елдерге қатысты зерттелген. 

Қазақстанда номинацияның этностық мәдениетке қатысты негіздері тіл білімі 

тұрғысында арнайы қарастырылғанымен, оның географиялық аспектілері әлі 

де жете зерттелмеген проблемалардың бірі болып табылады. 

3) Топонимдердің ландшафтық шоғырлануын зерттеу проблемасы. 
Топонимдер – ландшафттың «тілі». Таралу ареалы бірнеше географиялық 

зонаны қамтитын кейбір географиялық атаулар жергілікті ландшафт 

сипатына қарай әртүрлі өзіндік мағынаға ие болады. Бұл құбылысты зерттеу 

географиялық топонимикада семантикалық зерттеулерге сүйенетін 

ландшафттық топонимика атты жаңа бағыттың қалыптасуына алып келеді. 

Осы бағыттың терминдер жүйесі енді қалыптасу үстінде. Ландшафттық 

топонимия деп белгілі бір аумақта таралған және сол жерге тән 

географиялық ландшафт белгілерін бейнелейтін топонимдер жүйесі аталса, 

ландшафттық топонимика «аймақтық (жергілікті) топонимияда 

ландшафттың табиғи және мәдени ерекшеліктерінің бейнелену 

заңдылықтарын зерттейтін топонимикадағы кешенді ғылыми бағыт» ретінде 

анықталады. 

Бұл бағытты дамыту үшін еліміз географтары жан-жақты 

топонимикалық зерттеулер жүргізуі тиіс. Мысалы, қобы термині Қазақстан 

аумағында 24 атауға негіз болған. Бірақ осы терминнің қатысуымен жасалған 

атаулардың ландшафтпен байланысын талдау барысында мағыналық 

ығысулар болатындығы анықталды. Қазақстанның таулы өңірлерінде бұл 

термин топоним құрамында «тау аңғары» деген мағынада қолданылса, Тұран 

ойпатындағы құмды шөлдерде құм арасындағы құрғақ арналарды белгілеу 

үшін пайдаланылады.  

4) Аймақтық топонимиялық жүйелердің кеңістіктік және 

құрылымдық заңдылықтарын зерттеу.Топонимика ғылымында қазіргі 

кезде географиялық атауларды зерттеу көбінесе жүйелік негізде жүзеге 

асырылады. “Топонимиялық жүйе” ұғымының шеңберіне “географиялық 

атаулардың қалыптасу процесінде заңды түрде қайталанып отыратын 

ерекшеліктер мен белгілердің жиынтығын енгізеді”. Кең мағынасында 

алғандағы “жүйе” ұғымы “белгілі заңдылық бойынша орналасқан және бір-

бірімен өзара байланыста болатын бөліктердің бірлестігі түріндегі тұтастық” 

дегенді білдіреді.  

Топонимиялық жүйені осы тұрғыдан сипаттау өз кезегінде географиялық 

атаулар жиынтығын тілдің өзара байланысқан бірліктері ретінде 

қарастыруға, екінші жағынан олардың кеңістіктік орналасу сипатының ортақ 

заңдылықтары болу мүмкіндігіне мегзейді. Белгілі бір аумақтағы немесе 

белгілі бір этностың таралу ареалындағы географиялық атауларды белгілі бір 
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заңдылықтар негізінде жасалып, орналасқан, өзара байланысқан лексикалық 

бірліктер түрінде түсіну тіл біліміндегі біртұтас «лексикалық-семантикалық 

жүйе» ұғымына алып келеді.  

Топонимикадағы «жүйе» терминін тек лексикалық бірліктер мен 

олардың арасындағы өзара байланыстар мен қатынастар түрінде ғана емес, 

осы бірлестікті құрайтын бөліктердің заңдылыққа сәйкес орналасу, қызмет 

ету біртұтастығы, синтезі ретінде ұғыну қажет. Белгілі топонимист Ю.А. 

Карпенконың пікірінше, топонимикалық жүйе топонимиялық жүйені 

құрайтын бірліктерден, олардың өзара оппозициясы мен аумақтан құралады. 

Осының негізінде кез келген аумақтағы топонимияның дамуына дәстүрлер, 

жүйе және адамның дүниетанымы әсер етеді деп айтуға болады. Н.В. 

Подольскаяның анықтауынша, белгілі бір аумақтағы, белгілі бір уақыт 

мерзімінде, белгілі бір этностың топонимдік құрылымдарының өзіндік 

ұйымдасу ерекшеліктері бар жиынтығын «топонимиялық жүйе» деп атайды. 

Бұл топонимиялық жүйенің қалыптасуы мен қызмет етуінде аталған 

факторлардың өзара әрекеттесуі болады деген сөз.  

Топонимиялық жүйелердің кеңістік бойынша таралуы әркелкі болады. 

Мысалы, Қазақстанның әртүрлі аймақтарында жергілікті табиғат 

жағдайларына, аумақтың тарихына, халықтың құрамы мен құрылымына, 

шаруашылық әрекет сипатына қарай өзіндік  топонимиялық жүйелер 

қалыптасады: Шығыс Қазақстан мен Оңтүстік Қазақстандағы топонимиялық 

жүйелердің өзіндік ерекшеліктері болады. Әртүрлі этностар қоныстанған 

ауданда қалыптасқан топонимиялық жүйе жергілікті факторларға 

байланысты құрылымдық айырмашылықтарға (тілдік, хронологиялық және 

т.б.) ие болады.    

5) Жергілікті географиялық терминология негізінде қалыптасқан 

микротопонимияны арнайы зерттеу.   

Жалпы топонимдердің жергілікті географиялық терминдермен тығыз 

байланысы бар екендігі көптеген географиялық зерттеулерде көрініс тапқан. 

Қазақ халқының жергілікті географиялық терминологиясын топонимика 

тұрғысында арнайы зерттеуге географтар Э.М. Мурзаев пен Ғ.Қ. Қоңқашбаев 

негіз салған болатын. Жергілікті географиялық терминдердің Қазақстан 

аумағындағы ірі физикалық-географиялық нысандардың атауларында көрініс 

табуы салыстырмалы түрде зерттеушілер назарына іліккенімен, 

микротопонимиялық деңгейде бұл мәселе әлі жете талданбаған.  

Микротопонимияшағын географиялық нысандардың және жергілікті 

ландшафттың ерекшеліктерін бейнелейтін атаулар тобынан құралады. 

Микротопонимдер негізінен жергілікті географиялық терминдер негізінде 

қалыптасады, мұнда апеллятивтік лексиканың жалқы атауға айналу үрдісі 

айқын байқалады, бұл атауларда шектелген аумақтағы жергілікті диалектілер 

жиі кездеседі. Микротопонимдер макротопонимдерге қарағанда, атау пайда 

болған кезеңдегі жергілікті табиғат жағдайларын дәл бейнелейді. 

Микротопонимдердің басым көпшілігін табиғи кешендердің жай-күйінің 

индикаторлары болып есептелетін ландшафттық топонимия құрайды, сол 
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себепті физикалық географияда, ландшафтарды қалпына келтіру 

бағытындағы топонимикалық зерттеулерде микротопонимдерге жүгіну өте 

жемісті нәтижелер береді.  

Қазақ жерінде дәстүрлі шаруашылық түрлерін зерттеумен байланысты 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында арнайы жұмыс істеген орыс 

ғалымдары микротопонимдерді жинақтап, талдауға, олардың мағынасын, 

қандай жағдайда қолданыста болатындығын, топонимдермен байланысын 

түсінуге тырысқан. Осы аумақтағы микротопонимдердің тізімдері орыс 

саяхатшыларының жазбаларында, арнайы жарық көрген зерттеу 

материалдарында, ғылыми есептерде, тіпті географиялық-статистикалық 

бағыттағы сөздіктерде көрініс тапты.  

Жергілікті географиялық терминдер мен атаулардың байланысын 

микротопонимдер деңгейінде зерттеудің қазақстандық топонимика үшін аса 

маңыздылығы мына жағдайлармен анықталады:  

- Микротопонимдер географиялық атаулардың саны жағынан ең көп 

тобы болғанына қарамастан, Қазақстан аумағы бойынша ең аз зерттелген, 

арнайы талданбаған топонимикалық қор болып табылады: облыстар 

бойынша ғана емес, ірі аудандар аумағындағы микротопонимдер негізінде 

арнайы сөздіктер құрастырылмаған.  

- теориялық-әдіснамалық тұрғыда микротопонимияны зерттеудің 

тәсілдері мен әдістемесі жасалмаған.  

- микротопонимдер шағын нысандардың атаулары болғандықтан, оларда 

жергілікті табиғат жағдайының жалпы көрінісі емес, нақтыланған сипаты 

бейнеленеді;  

- кез келген аумақтың микротопонимиясын қалыптастыруға сол жердің 

ландшафт сипатына байланысты қолданыста болатын жергілікті терминдер 

белсенді қатынасатындықтан, географиялық терминдерді жинақтауға 

мүмкіндік туады;  

- табиғи нысандардың атауларындағы терминдер кейде эндемик болуы 

мүмкін, мұның өзі топонимикалық зерттеулерді терминология 

семантикасына қатысты бағытта жүргізуге түрткі болады;  

- микротопонимдерде жергілікті ландшафт сипаты дәл бейнелетіндіктен, 

табиғи орта өзгерістерінің динамикасын осы атаулардың пайда болу мерзімін 

зерттеу негізінде талдауға қосымша мүмкіндік туады;  

- микротопонимия халықтың табиғи ортаны тануы, игеруі барысында 

жинақтаған географиялық ақпараты көрініс тапқан атаулар қоры рухани мұра 

ретінде қорғауды, сақтауды қажет етеді.  

6) Топонимиканың географиялық атаулар транскрипциясы мен 

унификациясына қатысты қолданбалы аспектілерін зерттеу.  

Қазақстан Республикасындағы географиялық атаулар жиынтығына 

қатысты алғанда бұл мәселе аса маңызды. Қазақстандағы географиялық 

атаулардың транскрипциясына(басқа тілдегі атаудың айтылуының 

қабылдаушы тілде жазылуы) қатысты зерттеулер мерзімдік баспасөзде 

жарық көрген мақалалардан басталды деуге болады, бұларда қазақ 
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атауларының бұрмалануы туралы мәселе көтерілген. Ғылыми басылымдарда 

бұл проблемаларға қатысты Ғ.Қоңқашбаевтың, Н. И. Баяндиннің, Д.Х. 

Кармышеваның зерттеу материалдары ХХ ғасырдың орта шенінде жарық 

көрді. 

Географиялық атаулардың унификациясы(атауларды бірізді жүйеге 

келтіру) да күрделі зерттеулерді қажет етеді. Өйткені Қазақстандағы алғашқы 

топонимикалық зерттеулер осы бағытта басталғанымен, әсіресе орыс 

тіліндегі географиялық карталарда, әдебиеттер мен оқулықтарда мемлекеттік 

тілдегі географиялық атаулардың дұрыс жазылмауы, бірізділіктің болмауы 

әлі де болса кездеседі.  

7) Топонимдерді геоэкологиялық тұрғыда зерттеу мәселесі. 

Топонимика мен экологияның байланыстарына қатысты мәселеге ХХ ғ 

соңғы ширегіне қарай назар аударыла бастады. Бұл мәселемен негізінен 

географтар ғана ғылыми негізге сүйеніп айналысатындықтан, оның жете 

зерттелуі жалпы алғанда географиялық топонимиканың дамуына жаңа 

мүмкіндіктер береді. Е.Л. Любимова, Э.М. Мурзаев, В.С. Жекулин, X.Л. 

Ханмагомедов, А.А.Сейбутис, Р.М.Юзбашев, Э.Б.Нуриевтердің                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

еңбектерінде топонимикалық деректердің ақпараты негізінде қоршаған орта 

өзгерістерін анықтауға болатындығы жөнінде идея негізделді.  

Географиялық әдебиетте «экологиялық топонимика» терминін 

Х.Л.Ханмагомедов (1993) алғаш рет қолданды. Бұл ғылыми бағыттың негізгі 

міндеті – белгілі бір аумақтың геоэкологиялық жағдайының топонимикадағы 

көріністерін талдау негізінде оның өзгерістерін анықтау. Соңғы жылдары 

Қазақстанда топонимиканыңгеоэкологиялық бағытының дамуына арнайы 

зерттеу жұмыстарының орындалуы географтардың ғылыми мақалаларының 

жариялануы бұл бағыттың дамуына өзіндік серпіліс берді. Дегенмен, бұл 

проблеманың отандық топонимикада теориялық-әдіснамалық жағынан 

жеткілікті негізделмеуі аймақтық зерттеулермен қатар, жалпы теориялық 

терең зерттеулерді қажет етеді. 

 

2.3 Топонимиканың зерттеу бағыттары 

 

Қазіргі география ғылымдарының даму тенденцияларына талдау жасау 

негізінде және топонимиканың қоғамдағы орнын ескере отырып, жалпылама 

түрде топонимиканың төмендегідей зерттеу бағыттарыбар(6-сурет). 
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6-cурет. Топонимиканың зерттеу бағыттары 

 

1. Ландшафтылық-топонимикалық зерттеулер.Соңғы жылдары 

географтардың аймақтық ландшафтылық зерттеулерінің аясы физикалық 

география шеңберінен шығып, географияның басқа бағыттарымен, басқа 

ғылым салаларымен ақпарат алмаса бастады. Қолданбалы сипаттағы 

ландшафтылық зерттеулер қатары өсті. Осы жағдайда жеке ландшафтар 

шегіндегі географиялық терминдер мен атаулардың жиынтығын зерттеу, 

оларға жан-жақты  (семантикалық, этимологиялық, хронологиялық және т.б.) 

талдау жасаудың маңызы зор. Көпшілік жағдайда жергілікті топонимдер 

(әсіресе микротопонимдер) ландшафт сипатын дәл бейнелейтіндіктен, 

ондағы өзгерістердің индикаторлары бола алады. Қазақстан 

ландшафтарының алуан түрлілігін және өзгеру дәрежесін ескерсек, бұл 

бағыттағы топонимикалық зерттеулердің маңызы мен болашағы зор деуге 

болады. 

2. Табиғат қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

бағытындағы топонимикалық зерттеулер. Бұл бағыттағы топонимикалық 

зерттеулердің қажеттілігі географияның қазіргі таңдағы өзекті мәселелерінен 

туындайды. Қоғамның табиғатпен қарым-қатынасының географиялық 

атауларда көрініс табуына қатысты В.С. Жекулин былай дейді: 

“географиялық атаулар өзінің семантикасы  жөнінен утилитарлы. Олар сан 

ғасырлық шаруашылық әрекеттің нәтижесінде қалыптасатын табиғатқа деген 

көзқарасты бейнелейді. Мысалы, қазақ халқы ерекше табиғи, тарихи 

нысандарға айрықша аттар берген. Атаулардың айрықша сипатында ежелгі 

қазақтардың дүниетанымына сәйкес, табиғатқа табыну арқылы оны қорғау 

әрекеті жүзеге асқан. Қазақ топонимдерінің құрамында кездесетін жануар 

және өсімдік атауларын зерттеудің де тарихи география үшін қолданбалы 

мәні зор.  

3. Мемлекеттік тілде география ғылымдарын терминдендіру 

бағыты.Қазақ тіліндегі ғылыми терминологияны қалыптастырып, бір жүйеге 

келтіру қажеттілігі туындап отырған қазіргі кезеңде топонимдер 

құрамындағы жергілікті географиялық терминдердің нақты мағынасын 

анықтаудың маңызы өте зор. Ғылыми айналымға түсетін географиялық 

 

Зерттеу   бағыттары 

Ландшафтылық-
топонимикалық  

зерттеулер 

Табиғат қорғау және 
табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану 
бағытында зерттеу 

География ғылымын 
мемлекеттік тілде 

терминдендіру 
бағытында зерттеу 

Халықаралық 
терминдер мен 

шеттілді атауларды 
транскрипциялау 
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терминдердің мағыналық жүктемесі мен аумақтық ерекшеліктерін ажырату 

олардың пайда болу жағдайлары мен қолданылу ауқымын терең зерттеуді 

қажет етеді. Соңғы жылдары мемлекеттік тілде терминдендіру ісінде 

жіберілген кемшіліктер осы ойымызды қуаттай түседі. Топонимдер 

құрамында сақталып қалған байырғы халықтық географиялық терминдерді 

жинастырып, олардың түсіндірме сөздіктерін құрастыру топонимикалық 

зерттеулермен қатар жүргізілуі тиіс.  

4. Халықаралық терминдер мен басқа тілден енген географиялық 

атаулардың мемлекеттік тілдегі дұрыс транскрипциясын қамтамасыз 

ету бағытындағы топонимикалық зерттеулер.Ұзақ жылдар бойы 

халықаралық терминдер мен географиялық транскрипциясы арқылы қазақ 

тіліне енгізіліп, қолданылып келеді. Дегенмен, Қазақстанның халықаралық 

қатынастарының аясы кеңіп, қазақ тіліндегі бөгде сөздерге терең талдау 

жүріп жатқан қазіргі кезеңде көптеген атаулар мен терминдердің жазылып, 

айтылуына қатысты ғылыми таластар туындайтыны сөзсіз. Осы жағдайда 

шет тілдерін және қазақ тілін жете меңгерген географтар ғылыми негізделген 

қорытындылар беруі қажет. Сондықтан кей жағдайда мектепке, жоғары оқу 

орындарына арналған география оқулықтарына, карталарға тиісті өзгерістер 

жасау қажеттілігі де туындайды.  

Сонымен, дербес ғылым саласы болып табылатын топонимиканың 

география, тарих, лингвистика сияқты ғылымдарға тән әдіс-тәсілдерді 

үйлестіру мүмкіншіліктерін нақты ғылыми мәселелерді шешуге жұмылдыру 

керек. Топонимикалық зерттеулердің маңыздылығы атаған мәселелердің 

қазіргі география ғылымдары үшін өзектілігімен және география ғылымында 

соны бағыттарды дамыту қажеттілігімен анықталады.  

 

2.4 Топонимика ғылымының зерттеу принциптері 

 

Топонимиканың географиялық бағытының жалпы теориялық 

принциптері ең алдымен зерттеу нысаны мен құбылыстарды ғылыми ізденіс 

пен ғылыми тұрғыда түсіндірудің  жалпы ғылыми принциптеріне 

негізделеді.Басты принциптер қатарында біртұтастылық, детерминизм, 

жүйелілік, сәйкес келушілік, тарихи және абстракциялау принциптерін 

жатқызуға болады. Енді осы принциптердің негізгілерінің географиялық 

топонимикаға қатысты алғандағы мазмұнына тоқталайық(7-сурет).  
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7-сурет. Топонимиканың зерттеу принциптері 

 

Біртұтастылық принципі географиялық топонимиканың зерттеу 

нысанына қатысты алғанда, құрылымы күрделі нысандарды олардың 

байланыстарына, өзіндік дербестігіне, басқалармен салыстырғанда 

айырмашылық жасауына негізделіп, жалпы сипаттау. Топонимиканың жалпы 

зерттеу нысаны географиялық атаулар мен олардың белгілі бір аумақтағы 

жиынтығы (топонимия) десек, осы аймақтық біртұтас топонимикалық 

жүйенің өзі құрылымы күрделі (тілдік, хронологиялық, типологиялық және 

т.б. тұрғысында әртүрлі болуы) болады, оның құрамбөліктері (оронимия, 

гидронимия және т.б.) дербестігімен сипатталады. Сонымен қатар, бір 

аумақтың топонимиясы жалпы алғанда екінші бір аймақтың топонимиялық 

жүйесінен айырмашылық жасайды.  

Топонимиялық жүйедегі құрамбөліктер біртұтас жүйенің ішкі 

жіктелуінің нәтижесі болып табылады және бір-бірімен тығыз байланысады. 

Осы аталғандар негізінде топонимиканың географиялық бағытында 

зерттеулер жүргізу барысында  біртұтастылық принципі жүзеге асырылады. 

Топонимиканың қазіргі даму кезеңінде жіктелмеген біртұтастықты (жалпы 

топонимика) және тұтастықтың жеке бөліктерін (аймақтық топонимика) 

зерттеу қатар жүргізілуде.   

Детерминизм принципіжалпы ғылыми маңызын сақтай отырып, нақты 

ғылым салаларында өзіндік ерекшеліктерге ие болады. Жалпы алғанда, 

география ғылымдарының бүкіл дамуы бойында детерминизм идеясы 

географиялық құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын анықтауға, 

табиғи және қоғамдық құбылыстар арасындағы себептік байланыстарды 

ашуға тырысу бағытында қолданылып келеді. Топонимиканы география 

ғылымының құрамдас бөлігі ретінде қарастыру географиядағы осы бір басты 

танымдық принципті топонимикалық зерттеулерде де басшылыққа алу 

қажеттілігін негіздейді. Бұл мәселеде топонимиканың географиялық бағыты 

географияның көптеген басқа салалары тәрізді  «қоғам»-«қоршаған орта»-

«топонимиялық жүйе» тізбегіндегі себеп-салдарлық байланыстарды 

зерттеумен айналысады. Өйткені географиялық атаулар тілдік құбылыс 

болумен қатар, экстралингвистикалық факторлармен, яғни адамның 

қоршаған ортаны танып, оған баға беруі арқылы қалыптасатын жүйе болып 

табылады.  

Зерттеу 
принциптері 

Біртұтастылық 
принципі 

Жүйелілік 
принципі 

Детерминизм 
принципі 
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Жүйелілік принципі топонимиялық жүйенің біртұтас құрылымын оның 

ішкі байланыстарын ескере отырып, зерттеуге негіз болатын ғылыми таным 

болып табылады. Күрделі жүйе ретінде зерттелетін қазақ топонимиясының 

жалпы сипатын айқындау мақсатында алдымен құрамдас бөліктері жіктеледі; 

бұл бөліктердің өзіндік ерекшеліктері анықталады; ең соңында зерттеу 

міндеттеріне сәйкес, алынған ғылыми нәтижелер топонимиялық жүйенің 

жалпы заңдылықтары туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.   

Белгілі географ, ландшафттанушы В.С. Жекулинәдіснама деп дүниені 

ғылыми тұрғыда танып-білудің әдістері мен кез келген зерттеудің негізін 

құрайтын жалпы теориялық қағидалар туралы ілімді түсінеді. Осы тұрғыдан 

алғанда, географиялық топонимиканың әдіснамалық негізінің қалыптасуына 

байланысты мәселе бұл ғылыми бағыттың дамуына қатысты проблемаларға 

талдау жасауды қажет етеді.  

Топонимиканың географиялық бағытының қалыптасуы мен дамуы 

әсіресе аумақтық топонимикалық зерттеулерде тарихи география әдістерін 

кең қолдана бастауымен қатысты өріс алды.  Топонимиканың географиялық 

бағыты туралы сөз қозғағанда топонимиканың жалпы ғылыми категориялары 

мен түсініктерінің теориясын құруда бір жағынан басқа ғылымдардың 

(лингвистика, тарих, этнология және т.б.) осы салаға қатысты 

тұжырымдамалық-әдіснамалық негіздерін басшылыққа алу, екінші жағынан 

географиядағы теориялық ойлаудың негізгі қағидаларын ескеру қажет.  

 

2.5 Топонимиканың зерттеу әдістері 
 

Қазіргі заманғы топонимика география, лингвистика және тарих 

ғылымдарының тоғысында дамитындықтан, зерттеу әдістері де осы үш 

ғылымның әдіснамалық негіздеріне сүйенеді. Топонимиканың зерттеу 

әдістеріне қатысты мәселелер Б.А.Серебренниковтың, Э.М. Мурзаевтың, Ә. 

Әбдірахмановтың, А.И. Поповтың, Поспеловтың, В.А.Жучкевичтің, 

А.В.Суперанская және басқа зерттеушілердің еңбектерінде қарастырылған. 

Негізгі зерттеу әдістеріне сипаттау, тарихи, лексикалық-географиялық, 

салыстырмалы-географиялық, картографиялық, салыстырмалы-лингви-

стикалық, статистикалық әдістер жатады. Кез келген топонимикалық 

зерттеулерде бірнеше әдістер қатар қолданылады. Қай әдістің басым 

қолданылатындығы кейбір зерттеушілердің (Серебренников, 1959) атап 

көрсеткеніндей, топонимдердің ерекшеліктерімен, олардың тарихи даму 

жағдайларымен, зерттелетін материалдың жай-күйіне байланысты 

анықталады.  

Топонимикалық зерттеулерде әдістердің әрі қарай нақтылануы немесе 

ұштастырылуы зерттеу мақсаты мен талданатын материалдардың 

ерекшеліктеріне байланысты болады деуге толық негіз бар (5-кесте). 
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5– кесте. Топонимиканың зерттеу әдістері мен нәтижелері 
 

р/с Әдістер  Нәтижесі  

1 Сипаттау әдісі 

 

Географиялық объекті мен оған сәйкес келетін атауды, 

топонимикалық деректерді сапалық және сандық тұрғыда 

сипатталады. 

2 Тарихи әдіс 

 

Географиялық атаулардың пайда болуының және қызмет 

етуінің, өзгеруінің тарихи жағдайлары анықталады. 

3 Салыстырмалы-

географиялық әдіс 

 

Атаулар, топонимиялық жүйелер аса маңызды белгілері, өздері 

сәйкес келетін объектілері және  уақыт кезеңдері бойынша 

салыстырылады. 

4 Картографиялық 

(ареалдық) әдіс 

Топонимдердің кеңістік шоғырлануы мен таралуы, 

географиялық жағдайларға сәйкес келуі картаға түсіріледі. 

5 Лексикалық- 

географиялық әдіс 

Терминдік  және топонимдік ареалдар анықталады. 

6 Статистикалық әдіс Жеке топтар бойынша белгілі бір аумақтағы топонимдер саны, 

олардың жалпы атаулар санындағы үлес салмағы,  белгілі бір 

терминдердің топоним құру белсенділігі,  белгілі бір 

топонимикалық құбылыстың аумақтағы қайталану жиілігі 

анықталып, топонимикалық карталар құрастырылады.  

 

Географиялық бағыттағы топонимикалық зерттеулерде негізінен 

географиялық ғылымдарда қолданылатын әдістер басым сипат алады. 

Э.М.Мурзаев топонимикадағы зерттеудің ұстанымдарына байланысты 

ескерілуі тиіс мына мәселелерді атап көрсеткен:  

1) атаудың географиялық шындыққа, яғни нақты нысанға қатыстылығы;  

2) атаудың пайда болу мерзімі мен оған себепші болған алғышарттар;  

3) белгілі бір тілде болуы;  

4) мазмұны мен этимологиясы;  

5) атаудың морфологиясы, өйткені ол сөз ретінде тіл заңдылықтарына 

бағынады;  

6) бір тілден екіншісіне берілгенде ғылыми негізделуі және туған тілінде 

дұрыс жазылуы;  

7) таралу аумағы, яғни атаудың ареалы мен миграциясы. 

Сипаттау әдісібарлық қоғамдық-тарихи және жаратылыстану 

ғылымдарында қолданылады. Топонимикалық зерттеулерде бұл әдіс 

жұмыстың бағыты мен мақсаттарына сәйкес, зерттеу пәнін анықтауда, 

жинақталған материалдарды сапалық және сандық тұрғыда сипаттау үшін 

қажет. Бұл ретте зерттеу нысаны болып отырған топонимиялық жүйені 

сипаттаудың реті ескеріліп, ондағы географиялық атауларды жүйелеу, 

топтастыру немесе жіктеу жүргізіледі. Жалпы осы функциясына қарап, бұл 

әдісті бастапқы әдіс қатарына жатқызуға болады. Өйткені бұл әдіс басқа 

әдістерді пайдаланып орындалатын жұмыстың жемісті болуына негіз болады: 

бұл әдістер зерттелетін материалды тек басқа қырынан қарауымен 

айырмашылық жасайды.  

Зерттелетін бастапқы материалды сипаттау ең алдымен деректерді 

жинау, жүйелеу, ретке келтіруден басталады, мұның өзі материалдың жеке 
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бөліктерін, олардың байланысын, сондай ақ олардың маңызды 

ерекшеліктерін көруге мүмкіндік береді. Мұндай әдістеме Ұлттық 

картографиялық-геодезиялық қор мен География институты бірлесіп 

дайындаған 32 томдық «Қазақстан Республикасының географиялық 

атауларының мемлекеттік каталогын» құрастыруда қолданылған. Бұл 

қомақты еңбекте жалпы саны 120 мыңға жуық географиялық атаулардың 

орысша, қазақша жазылуы, нысанның түрі, орналасқан жері, қысқаша 

этимологиясы берілген.  

Бұл әдіс бойынша зерттеу жүргізудің алғашқы кезеңі ретінде зерттелуі 

тиіс аймақтардағы топонимдердің құрамындағы географиялық терминдердің 

тізімдері жасалып, олардың негізінде қалыптасқан атаулар жинақталады. 

Сипаттау әдісін қолданудың келесі кезеңінде сұрыпталған материалдар 

топтастырылып, жіктелуден өткізіледі. Зерттеудің үшінші кезеңінде 

атаулардың нақты географиялық нысанмен сәйкес келуін тексеру жүргізіледі. 

Сонымен, кез келген топонимикалық зерттеу жұмысында сипаттау 

бастапқы әдіс ретінде қолданылады. Бұл әдіс зерттеу мақсаты мен 

міндеттеріне сәйкес, негізгі зерттеу материалының сипаттамасын жасауға, 

сол арқылы оның ішкі айырмашылықтарын анықтауға мүмкіндік береді.  

Тарихи әдіс ғылыми талдауға аса қажет әдістердің бірі болып табылады. 

Топонимикаға қатысты алғанда, бұл әдістің маңыздылығы географиялық 

атаулардың пайда болуы мен қызмет етуінің тарихи сипатымен түсіндіріледі. 

Географиялық атаулардың пайда болуы мен шығу тарихын білмей, олардың 

этимологиясына талдау жасау да мүмкін емес. Атауларды талдау барысында 

тарихи деректерге жүгіну топонимист үшін аса маңызды. 

Географиялық топонимика тұрғысында бұл әдісті қолдану география 

ғылымдарындағы байырғы саланың бірі – тарихи географиямен тығыз 

байланысты. Сондықтан біз тарихи әдістің географияға қатысты қырын 

қарастырамыз. Географиялық зерттеулерге қатысты алғанда, тарихи әдіс деп 

географиялық нысанның түрлі тарихи кезеңдерде, ғасырларда болған барлық 

өзгерістерін зерттеуді айтады.  

Топонимикаға тарихи әдісті енгізу топонимдер құрамындағы 

географиялық ақпаратты тарихи, археологиялық, этнографиялық деректер 

тұрғысында талдауға, соның негізінде топонимикалық зерттеулерді тарихи 

географияның материалдарымен «байытуға» себепші болды. Өз кезегінде 

тарихи географияда В.С. Жекулин «топонимикалық әдіс» деп атаған әдіс 

қолданыла бастады. Мұндағы топонимикалық әдістің мәні “топонимикалық 

және ландшафтық-лексикалық мәліметтердің геокешендер бойынша 

таралуына және ландшафтық ерекшеліктер мен адамның табиғатқа әсеріне 

қатысты талдануына” байланысты  ашылады. 

Тарихигеографияның ұстанымдарының топонимикаға енуіне 

Э.М.Мурзаевтың (1964, 1982), Е.Л. Любимованың (1964),Е.М. Поспеловтың 

(1976), А.А.Сейбутистің (1974) еңбектері себепші болды.Тарихи-

географиялық әдісті пайдалануда географиялық атаудың әртүрлі дерек 

көздерін (көне жазба еңбектер, ескі карталар, мұрағат деректері, 
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саяхатшылардың жолжазбалары және т.б.) пайдалану негізінде бұрынғы 

табиғат көрінісін бейнелегендігі анықталып,  географиядағы басқа әдістер 

көмегімен ол әрі қарай расталуы керек. Тарихи-географиялық тәсілдерді 

қолдану жекелеген географиялық атаулардың мағынасына қатысты 

ретроспективті талдауларда және топонимикалық деректер арқылы байырғы 

ландшафттарды жаңғырту мүмкіндігі туралы топонимиканың қолданбалы 

мәселелерін айқындауда көрінеді.  

Салыстырмалы-географиялық әдісті қолдану арқылы кеңістіктік 

әркелкілік анықталып, зерттеледі. Салыстыру – зерттеу нысандарының 

ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табу. Салыстыру ғылымда кеңінен 

қолданылатын әдіс болып табылады, ол географияның барлық дерлік 

саласында өзіндік орнын алған.  

Географиялық бағыттағы топонимикада атаулардың кеңістік таралуы 

және аталынушы нысанға қатысы алғашқы орында тұратындықтан, осы 

мәселелер салыстырылуларда басты назарда болуы тиіс. Топонимикалық 

зерттеулердегі зерттеу нысаны белгілі бір географиялық атаулар тобы немесе 

белгілі бір аумақтағы топонимдер жиынтығы (топонимия) екендігін ескерсек, 

салыстыру осы нысандар бойынша жүргізіледі. Жекелеген аумақтардағы 

географиялық атаулар тобын немесе олардың жиынтығын салыстыру 

барысында басты үш ережені басшылыққа алу керек.  

Біріншіден, белгілі бір ортақ қасиеті бар нысандарды салыстыру керек. 

Бұл белгілі бір жеке алынған географиялық атаулар тобының (гидронимдер 

оронимдер және т.б.) әртүрлі ландшафттық құрылымға ие аумақтарда көрініс 

табуын салыстыру үшін қолданылады. Мұндай салыстыруларды орманды 

дала ландшафттары тараған аумақтағы лимнонимдердің апеллятивтік құрамы 

мен шөл ландшафттары тән өңірдегі осы тектес атаулардың құрамындағы 

терминдерге қатысты жүргізіуге болады. Бұл салыстыру лимнонимдердің 

құрамындағы индикатор терминдердің жиынтығы ландшафт типіне қарай 

айырмашылық жасауын анықтауға мүмкіндік береді. Дәл осы әдісті қолдану 

арқылы бір ландшафт типіндегі әртүрлілікті де анықтауға болады.   

Екіншіден, салыстыру топонимиялық жүйелердің аса маңызды белгілері 

бойынша жүргізілуі керек. Топонимика тұрғысында алсақ, салыстыру 

әртүрлі аумақтардың топонимикалық кеңістіктеріне тән белгілері бойынша 

орындалады. Бұл ұстаным негізінде екі аумақтың топонимиясындағы 

физикалық-географиялық немесе экономикалық-географиялық нысандар 

атауларының топтарын лексикалық-семантикалық  құрамы бойынша 

салыстыруға болады. Мұндай салыстырулар статистикалық, картографиялық 

әдістерді қатар қолданған жағдайда жемісті нәтижелер береді. Алынған 

нәтижелер сапалық және сандық көрсеткіштер көрсетілетін жиынтық 

кестелер немесе карта түрінде орындалып, талдау жасау барысында 

пайдаланылады.  

Үшіншіден, салыстырулар синхронды (бір уақыт аралығында қызмет етіп 

жатқан топонимиялық жүйелер салыстырылады) немесе диахронды (белгілі 

бір аумақтағы топонимиялық жүйені әртүрлі уақыт кезеңдері бойынша 
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салыстыру) аспектілерде жүргізілуі мүмкін. Бұл салыстырулар 

топонимиялық жүйелердің уақытпен байланысты белгілерін, динамикасын, 

топоним қалыптасуымен байланысты тілдік құбылыстардың ерекшеліктерін 

түсіндіру мақсатында қолданылады. Белгілі топонимист Ю.А. Карпенко 

топонимиядағы синхрония тұрғысында салыстырулар жасауды негіздеп 

берген болатын. Салыстырулардың осы аспектісі тарихи және 

этимологиялық, ареалдық әдістермен қатар жүргізілген жағдайда дәйекті 

нәтижелер береді.   

Картографиялық (ареалдық) әдіс топонимдердің кеңістікте таралу 

заңдылықтары болатындығына негізделген. Лингвистикада ареалдық деп 

аталатын бұл әдістің негізін ХХ ғасырдың бас кезінен бері Италиядағы 

неолингвистер мектебі (Дж. Бонфанте, Дж. Бартони, Дж. Бартоли және т.б.) 

қалаған болатын. 

Әртүрлі географиялық құбылыстарды сипаттау мен талдауда, олардың 

орналасуы мен байланыстарын зерттеуде, сондай ақ динамикасын зерттеуде 

картографиялық материалдарды пайдалануды картографиялық әдіс деп 

атаған К.А. Салищев болатын.  Ғалымның кейінгі еңбектерінде жүйелік 

картография, картографиялық үлгілер туралы мәселелер кеңінен талданған 

болатын. Бұл еңбектердің топонимикалық карталарды жасау әдістемесінде 

пайдаланудың маңызы зор. 

Бұл бағыттағы жұмыстар топонимиканың картографиямен 

байланыстарының қолданбалы аспектілерін зерттеу негізінде және кез келген 

топонимикалық еңбектің құрамдас бөлігі ретінде топонимикалық карталар 

жасалуы қажеттілігімен түсіндіріледі. 

Жалпы алғанда, топонимика мен картографияның байланысы ресейлік 

географиялық ғылыми әдебиетте талданып, топонимикалық карталарды 

жасаудың әдістемесі негізделген. Топонимикалық карталар алыс және жақын 

шетелдерде басқа географиялық мазмұндағы карталар сияқты, атластарға 

енгізілген. Мысалы, Ресейдегі Тамбов облысының кешенді географиялық 

атласында, Германия мен Чехияның тарихи-географиялық атластарында 

топонимикалық карталарға орын берілген. 2005 жылы жарық көрген 

Карпаттың автотуристерге арналған атласында топонимикалық деректер 

енгізілген карталар бар. 

Жекелеген географиялық бағыттағы диссертацияларда топонимикалық 

карта жасау әрекеті жасалғанымен,Қазақстанда бұл проблема әлі арнайы 

зерттеу нысаны болмаған. Осы тұрғыдан алғанда, елімізде аймақтық 

топонимикалық карталар, соның қатарында ірі масштабты ландшафттық 

негізге түсірілген микротопонимияның кеңістіктік таралуын көрсететін 

карталар аса қажет. 

Топонимика мен картографияның өзара байланысын екі тұрғыда 

қарастыруға болады: біріншіден, топонимика карталардың аса маңызды 

мазмұндық элементі болып табылатын географиялық атауларды дұрыс жазу 

ережелерін анықтап берсе, екіншіден, картографиялық әдістерді пайдаланып, 

топонимикалық карталар жасауға болады. Топонимикалық карталар 
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географиялық атаулардың кеңістіктік таралуын, қайталану жиілігін ғана 

көрсетпейді, мұндағы индикатор терминдер арқылы белгілі бір ландшафт 

сипатын немесе географиялық құбылыстың таралу заңдылығын топонимдер 

негізінде айқын ажыратуға болады.  

Географиялық топонимикамен айналысып жүрген ғалымдар 

топонимикалық карталарды зерттеудің кеңістіктік шекараларына 

байланысты ареалдық және аймақтық карталар деп екі топқа бөледі. 

Ареалдық карталардың мақсаты «топонимикалық ареалдарды анықтауымен» 

айқындалса, аймақтық карталар белгілі бір аймақтың топонимиялық жүйесін  

тұтас қамтиды немесе оның бір элементін бейнелейді. 

Аймақтық тұрғыдан алғанда, картографиялық мазмұнмен байытылған 

топонимикалық зерттеулер география ғылымдарындағы аса маңызды 

бағыттардың бірі болып табылады. Топонимдер мен олардың аймақтағы 

жиынтығы болып табылатын топонимиялық жүйе «географиялық мәдениет» 

ұғымының ажырамас бөлігі болып табылады.  

Н.В. Подольская топонимикалық картаға «топоним элементінің, жеке 

топонимнің, топонимдер тобының, топонимикалық құбылыстың таралуын, 

оның дамуын көрсететін» тақырыптық карта ретінде анықтама берген. 

Топонимдердің басқа жалқы есімдерден басты айырмашылығы – олар 

картаның ажырамас элементі болып табылады. Сол себепті топонимдердің 

кеңістік таралуы тақырыптық карталарда көрініс табады. Лингвистердің бұл 

әдісті қолдануы көбінесе топоним құрамындағы жұрнақтардың, 

лексемалардың таралу ареалына қатысты болады. Географтардың 

топонимикалық зерттеулерінде геокешеннің кез келген құрамбөлігі бойынша 

жасалған тақырыптық карта негізіне арнайы іріктелген топонимикалық 

деректерді түсіре алады.  

Топонимикадағы картографиялық әдісті география ғылымы тұрғысынан 

Е.М. Поспелов (1964, 1971), Е.Л. Любимова (1970) негіздеп берді. 

Топонимикада картографиялық әдісті қолдану «топонимикалық 

құбылыстардың арнайы карталарда бейнеленетін әртүрлі әлеуметтік және 

табиғи құбылыстармен байланыстары мен тәуелділіктерін анықтауға 

мүмкіндік береді. Ғалым осы еңбегінде топонимикалық карталар үшін 

карталардың географиялық негізі арнайы жасалмайтындығы, тек дайын 

тақырыптық карталар пайдаланылатындығын атап көрсеткен.  

Картографиялық әдістің топонимикадағы маңызы екі жақты анықталады. 

Кез келген топонимикалық зерттеудің бастапқы кезеңінде осы әдісті 

пайдалану әртүрлі масштабтағы карталардан орны айқын белгіленген нақты 

топонимикалық деректерді жинауға мүмкіндік береді. Әсіресе 1:100000 

масштабтағы топографиялық карталардағы географиялық атау қоры 

микротопонимдердің кеңістік шоғырлануы мен табиғат жағдайына сәйкес 

келуін зерттеуде таптырмас дерек көзі болып табылады.  

Мұндай карталар қатарына көне карталарды, саяхатшылардың 

маршруттары белгіленген сызбаларды да жатқыза аламыз. Осы әдістің 

көмегімен жинақталған топонимикалық материалды басқа әдістер көмегімен 
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жете зерттеуге болады. Картографиялық әдісті қолдану арқылы жинақталып, 

талданған топонимикалық деректерді шартты белгілердің көмегімен әртүрлі 

тақырыптық карталардың негізіне салуға, сол арқылы топонимикалық 

карталар сериясын жасауға болады. Бұл картографиялық әдістің екінші бір 

қыры болып табылады.  

Топонимикалық карталарды арнайы мазмұны бойынша Е.Л. Любимова 

шартты түрде үш топқа бөледі:  

1) топоформанттар картасы;  

2) топонегіздер картасы;  

3) жергілікті географиялық терминдер картасы 

Е.М. Поспелов топонимикалық карталардың түрлері мен арнайы 

мазмұнын құрайтын деректер тобына, пайдалану мүмкіндіктерін шектемейді. 

Топонимикадағы картографиялық әдістің үлкен мүмкіндіктерін ғалым оның 

басқа зерттеу әдістерімен байланыстары негізінде түсіндіреді. Бұл әдістің 

әсіресе географиялық терминдер әдісімен ұштасуы аппелятив түрінде 

географиялық атаулар құрамында кездесетін терминдердің кеңістікте 

таралуының, тығыздығының, нақты географиялық жағдаймен сәйкес келуінің 

заңдылықтарын талдауға үлкен мүмкіндік ашатыны дау туғызбайды.  

Картографиялық әдісті қолдану және оның топонимикадағы 

мүмкіндіктері төмендегідей: 

1) Картографиялық әдістің мүмкіндіктері шетелдердің бірқатарында 

жеткілікті деңгейде болғанымен, Қазақстан топонимикасында әлі жете 

пайдаланылмай келеді. Топонимикалық карталар негізінен географиялық 

бағыттағы еңбектерде ғана нақты географиялық негізде орындалған, мұндай 

карталардың масштабы сақталмаған, арнайы тақырыптық негізі жоқ сызба 

күйінде жасалуы оны «оқуды» қиындатады. Сонымен қатар, жеке облыстар 

бойынша әртүрлі негізде орындалған топонимикалық карталар сериясы 

жасалынуы керек. Бұл болашақта алыс және жақын шетелдердегі сияқты, 

Қазақстанның топонимикалық атласын құрастыруға мүмкіндік беретін 

болады.  

2) Жекелеген ірі табиғи аймақтар үшін жергілікті географиялық 

терминдер мен эндемик терминдер картаға түсірілуі қажет. Бұл халықтың 

рухани мұрасын жинақтап, сақтап қалуға байланысты маңызды мәселені 

шешумен қатар, топонимиканың қолданбалы бағыттарын дамытуға негіз 

болады. Географиялық атаулар құрамында индикатор қызметін атқаратын 

бұл терминдер тобының таралу ареалдарын нақты деректерге сүйеніп, өзіне 

сәйкес тақырыптықнегізге (физикалық, ландшафттық, өсімдік 

жамылғысының таралуы, зоогеографиялық және т.б.) түсіру табиғи ортаның 

жай-күйіне қатысты қорытындылар жасауға мүмкіндік береді.  

3) Қазақстандық топонимикада статистикалық деректерді 

картографиялық әдіс көмегімен бейнелеу мәселесі мүлде қолға алынбаған. 

Топонимикалық карта бетінде белгілі бір аумақтық бірліктердің (облыс, 

аудан және т.б.) топонимиясындағы элементтердің үлес салмағын диаграмма 
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түрінде көрсетуді немесе карталарды жиынтық кестелермен толықтыруды 

қазіргі ГАЖ-технологиялар құралдарымен шешу мүмкіндігі бар.  

4) Топонимикалық карталарды жасауда қолданылатын геометриялық 

пішіндер түріндегі шартты белгілердің бірізге түсірілген,  нақты жиынтығы 

жоқ. Сол себепті бір тақырыпқа арналған карталардың өзі шартты белгілері 

бойынша үлкен айырмашылық жасайды, керісінше әртүрлі нысандар екі 

картада бірдей белгімен белгіленуі мүмкін. Сондықтан бұл жұмысты 

географиялық білімі бар маман ғана орындай алатындығы күмән келтірмеуі 

тиіс.  

Лексикалық-географиялық әдіс. География тіліне сөздік бейнелерді 

көшіретін үлгілерді құру лексикалық-географиялық әдіске негіз болады. 

Соңғы 10-15 жыл ішінде негізделе бастаған бұл жаңа әдісте зерттеудің 

әдіснамалық негізін әлемнің тілдік бейнесі мен кеңістіктің географиялық 

концепциясы құрайды. Топонимикада бұл әдісті дамытуға әсіресе 

ландшафттанушы ғалымдардың еңбектері негіз болады, ресейлік географтар 

ландшафттың топонимикалық келбеті туралы мәселені зерттеу бағытына 

айналдыру қажеттігіне назар аударады. Лексикалық-географиялық әдіс 

жүйелік көзқарасқа, жалпы ғылыми, география салаларының зерттеу 

әдістеріне сүйене отырып, картографиялық әдіспен қатар қолданылады.  

Зерттеу барысында терминдік және топонимдік ареалдар да анықталады. 

Тұтас топонимикалық кеңістіктегі оқшау, реликтілі құбылыстардың кеңістік 

орналасауын белгілеуге арналған бұл терминді  тіл мамандары «орталыққа 

қарағанда диалект, тіл құбылыстарының ерекшеліктері байқалатын тілдік 

зоналар» ретінде анықтайды. Бұл әдістің топонимикалық зерттеулерде 

қолданылу мүмкіндігі зор.Өйткені әртүрлі типтегі географиялық 

нысандардың атауларын да бір топтамаға жатқызуға болмайды. Мысалы, 

лингвистикалық бағыттағы топонимикалық зерттеулерде көл, тоғай, шөл, 

бұлақ тәрізді нысандарға қатысты атауларды жалпы біртектес атаулар 

қатарында қарастыру жиі кездеседі.  

Этноландшафттық терминдер мен атауларды топтастыруда жергілікті 

халықтың өзі қоныстанған аумақты танып-білуінің ерекшеліктері ескерілуі 

тиіс. Өйткені топонимдердің қалыптасуы мен дамуы халықтың қоршаған 

ортаны танып-білу тәжірибесімен байланысты болады және оның 

концептуалды жүйесінің қалыптасуының негізгі заңдылықтарымен 

анықталады. Осы тұрғыдан алғанда, бұл топтаманы ұдайы толықтырылып 

отыратын ашық жүйе ретінде түсінеміз.  

Үлкен аумақты қамтитын ірі елдерде географиялық атаулар саны ұдайы 

артып отыратынын, ал жергілікті географиялық терминология диалект сөздер 

есебінен толығады. Этностық мәдениеттің топонимиядағы көріністеріне 

арналған зерттеулерде бұл фактордың географиялық ортамен байланысы 

туралы мәселе айрықша атап көрсетіледі. Олай болса, лексикалық-

географиялық әдістің бұл қыры топонимикалық зерттеулерді рухани 

мәдениет мәселелерімен байланыстыруға мүмкіндік береді деп есептейміз.  
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Зерттеудің келесі кезеңінде географиялық терминдер мен атаулардың 

құрамын, құрылымын географиялық талдаудан өткізу қажет. Бұл талдаудың 

мәні терминдер мен атаулардың таралу ареалдарын нақты географиялық 

жағдайға сәйкес келу тұрғысынан зерттеумен анықталады. Әсіресе жергілікті 

ландшафт сипатын бейнелейтін микротопонимдерді талдау айтарлықтай 

ғылыми ақпарат жинақтауға көмектеседі; бір жағынан терминдердің 

ландшафттық шоғырлануы туралы деректер алынса, екінші жағынан табиғи 

ортаның өзгерістері жайлы қосымша мәлімет жинақталады.  

Зерттеудің соңғы кезеңінде сөздік бейненің үлгіленуі жүзеге асырылады. 

Бұл картографиялық үлгі немесе кез келген құрылымдық сызба түрінде 

орындалуы мүмкін. Осы тұрғыдан алғанда топонимикалық, лексикалық-

ландшафттық карталарды құрастыруда лексикалық-географиялық әдіс 

картографиялық әдіспен ұштаса алады. Бұл ретте картографиялық үлгілерде 

көбінесе географиялық кеңістік өлшемдерін дәл көрсету үшін нақты 

масштабы сақталатынын, ал құрылымдық сызбаларда оның сақталуы 

міндетті емес болып саналатынын ескеру қажет.   

Статистикалық әдіс. Топонимикалық зерттеулерде орасан көп 

бастапқы деректер пайдаланылады. Сол себепті зерттеушінің бұл деректерді 

өңдеп, жүйелеуі барысында статистикалық әдіске жүгінуі заңды болып 

табылады. Топонимдерді лексикалық-семантикалық тұрғыда талдау 

статистикалық әдіспен қатар жүргізілген жағдайда, сандық және сапалық 

салыстыруларға, топонимикалық кеңістіктің өлшемдерін бағалауға мүмкіндік 

туады. Топонимикада статистикалық әдісті пайдалану нәтижесінде алынған 

ғылыми нәтижелер топонимикалық деректердің дәйектілігін арттырады. 

Сонымен қатар, статистикалық әдісті пайдалану аймақтан жиналған 

топонимикалық материалды жан-жақты талдауға, салыстыруға мүмкіндік 

беретін жүйелілікке алып келеді. 

Статистикалық  әдісті топонимикалық зерттеулерде мынадай 

бағыттарда  қолдануға болады:  

1) белгілі бір аумақтағы топонимдер тобының «гидронимдер, 

оронимдер, комонимдер және т.б.) жиынтығын талдау барысында жеке 

топтардағы топонимдер саны, олардың жалпы атаулар санындағы үлес 

салмағы анықталды;  

2) белгілі бір терминдердің топоним құру белсенділігі статистикалық 

деректер көмегімен анықталады;  

3) белгілі бір топонимикалық құбылыстың аумақтағы қайталану жиілігі 

анықталады. Осы әдісті қолдану арқылы алынған нәтижелер  аймақтар 

бойынша жасалатын жиынтық кестелерге, диаграммаларға, сызбаларға негіз 

болады; 

4) статистикалық әдісті қолдану арқылы қазіргі заманғы топонимикалық 

карталар жасауға мүмкіндік бар.  

Ақпараттық базасы аса үлкен болатын топонимикалық топтарды картаға 

түсіруде статистикалық әдістің мүмкіндіктерін пайдалану мазмұндық-

ақпараттық көрнекілігі жоғары карталар құрастыруға жағдай жасайды. Мол 
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топонимикалық материалды статистикалық өңдеуден өткізу нәтижесінде 

карталар мен жиынтық кестелер құрастырылады. Осылайша жүйеленген 

материал  салыстыру, сипаттау әдістерінің көмегімен одан әрі талдаудан 

өткізіледі. Сонымен, статистикалық әдіс топонимикада зерттеудің бастапқы 

кезеңінде қолданылады, оның нәтижелері жүйеленген зерттеу 

материалдарын басқа әдістер көмегімен талдауға, топтастыруға, салыстыруға 

мүмкіндік береді.  

Ақпараттық технология қарқынды дамып отырған қазіргі кезеңде тек 

статистикалық әдісті пайдалану жеткіліксіз. Сол себепті топонимикалық 

зерттеулерде топонимикалық деректерді қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды қолданып өңдеу бүгінгі топонимика ғылымы дамуының 

сұранысына сәйкес келеді. Бұл мәселе ресейлік және Балтық бойы 

мемлекеттеріндегі топонимикалық зерттеулерде кеңінен қолданылуда. 

Қазақстанда топонимдердің ақпараттық-компьютерлік жүйесін жасау, 

деректер базасын картографиялық және статистикалық әдістер арқылы 

ресімдеу жұмысы мүлде қолға алынбаған. Бұл бағытта топонимистер 

математиктермен және ақпараттану саласындағы мамандармен бірлесе 

отырып, ауқымды жұмыстар жүргізуі тиіс.  

Сонымен, қазіргі топонимикалық зерттеулерде көптеген зерттеу әдістері 

пайдаланылуда. Ғылымның дамуы барысында бұл әдістердің ұштасу деңгейі, 

күрделенуі, тіпті жаңа зерттеу әдістерінің негізделуі ұдайы болып жатады.  

 

2.6 Географиядағы топонимикалық зерттеулер 

 

География ғылымында топонимикалық бағыттың қалыптасуы. 
Географиялық атауларға арнайы көңіл бөлген алғашқы ғалымдардың бірі 

орыс географы және тарихшысы В.Н. Татищев (1686-1750) болатын, ол жеке 

атаулардың шығу тегін талдаумен қатар, топонимикалық зерттеулерді 

географияның құрамдас бөлігі ретінде қарастырған болатын. Топонимикалық 

зерттеулерді географияның бұрыннан бар іргелі салаларымен қатар қою 

арқылы ғалым географтардың осы ғылым саласына ден қоюына себепші 

болды.  

Татищевтың замандасы, тарихшы, академик Г. Миллер өзінің «История 

Сибири» еңбегінде көптеген географиялық атауларды талдай келе, 

топонимдерді түсіндіру барысында тек дыбыстық ұқсастықтармен 

шектелмеу керектігін баса айтқан. Осы тұжырым арқылы ғалым лингвистер 

жиі жүгінетін форманттық талдаудың кейде оң нәтиже бермейтіндігіне назар 

аударады.  

ХІХ ғасырдан бастап, тарихи-географиялық зерттеулерде топонимика 

кеңінен пайдаланыла бастады. Бұл тектес жұмыстар қатарына 1837 жылы 

жарық көрген Н.И.Надеждиннің "Опыт исторической географии русского 

мира" атты еңбегін жатқызуға болады. «Топонимика – Жер тілі» деген 

қанатты сөзді қалдырған ғалым тарихты зерттеу географиялық карта мен 

оның бетіндегі атаулардан басталуы керек екендігі туралы айтты. Бұл 
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жұмыстың топонимикаға қосқан үлесі этимология мәселесіне ерекше назар 

аударуды және географиялық атауларды жеке дара емес, тұтас жүйе түрінде 

зерттеу қажеттілігін негіздеуімен анықталады. Сонымен қатар, бұл еңбекте 

тарихи-географиялық талдау мақсатында таңдалып алынған өзендердің 

атауларында ұдайы қайталанып отыратын жалғаулар негізінде 

гидронимдерді топтастыру жүзеге асырылды. Бұл топонимикадағы ареалдық 

зерттеулерге негіз салды.  

1845 жылы құрылған Орыс географиялық қоғамы алғашқы күннен 

бастап жергілікті географиялық терминологияны зерттеу орталығына 

айналды. Қоғам құрылғаннан соң екі жылдың ішінде мұнда жергілікті 

географиялық терминологияны зерттейтін арнайы комиссия құрылды. Бұл 

комиссияның жұмысына Н.И. Надеждин, «Орыс тілінің түсіндірме 

сөздігінің» авторы В.И.Даль сияқты көрнекті ғалымдар атсалысқан болатын.  

1914 жылы әйгілі геолог Ф.П. Саваренский Тула губерниясында 

жүргізген зерттеулері барысында географиялық атауларды жергілікті 

ландшафт сипатымен байланыстыруға әрекет жасады. Ғалым табиғат 

жағдайлары мен оларға сәйкес келетін географиялық атаулардың арасындағы 

байланысты ботаникалық және топырақты зерттеу барысында байқаған 

болатын.  

Ф.П. Саваренскийдің топонимика әдіснамасына қосқан үлесі ретінде 

алдымен ғалымның анықтаған салыстырмалы негативтілік құбылысын 

атауға болады. Ол нағыз «орман атауларының» (Дубки, Подберезово, Залесье 

және т.б.) орман аз өсетін аумақтарда жиі таралғанын, ал орманды 

алқаптарда сирек екендігін, «су атауларының» (Белый Колодезь, Хорошие 

Воды, Озерки Поганые және т.б.) су тапшы аудандарда кездесетінін, мұндай 

атаулардың жеткілікті ылғалданған зоналарда мүлде аз екендігін анықтау 

негізінде номинацияға тән айрықша бір заңдылықты нақты көріп, дұрыс 

түсіндіре білді. Кейіннен бұл идея В.А. Никоновтың «Введение в 

топонимику» атты еңбегінде (1965) жалғасын тапты. 

Осы ретте табиғи нысандарды номинациялау барысында салыстырмалы 

негативтіліктің ұдайы әрекет ететіндігі туралы ойдан аулақ болу керек. 

Кезінде В.А. Никоновтың идеясына қарсы пікірлерін арнайы мақаласында 

жинақтаған көрнекті географ С.Л. Берг салыстырмалы негативтіліктің өзі 

«салыстырмалы» деп баға бере отырып,  «Рыбная» деп аталатын өзеннің 

шындығында да балыққа бай болатынын мысалға келтіреді. Жалпы бірқатар 

зерттеулерде номинация барысында негізінен позитивтік (географиялық 

болмысты нақты белгілеу) ұстаным басым болатынын, дегенмен кей 

жағдайда салыстырмалы негативтілік ұстанымы да орын алатыны 

ескерілген.  

В.П. Семенов-Тянь-Шанскийдің зерттеулері. Топонимиканың 

географиялық бағытын дамытуда В.П. Семенов-Тянь-Шанскийдің 

топонимикалық еңбектері арасында "Как отражается  географический пейзаж 

в народных названиях населенных мест?" атты қомақты еңбегі өзінің ғылыми 

маңызын әлі жойған жоқ. Э.М. Мурзаев «нағыз жан-жақты географ» деп 
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атаған В.П. Семенов-Тянь-Шанскийдің еңбектерінде үш бағыт айқын 

ажыратылады(8-сурет). 

 

 
 

8-сурет. В.П. Семенов-Тянь-Шанскийдің топонимикалық 

зерттеулері 
 

Ғалым Ресейдегі елді мекен атауларының бір тобын «жергілікті жерге 

тән географиялық пейзажды құрайтын заттардан» тұратындығын анықтаған. 

Бұл елді мекендердің атауларын талдау мақсатында В.П. Семенов-Тянь-

Шанский оларды солтүстік және оңтүстік губернияларға бөліп қарастырған. 

Әр топтағы атаулардың қалыптасуына жергілікті географиялық пейзаж 

(ландшафт) ықпал еткендігін дәлелдеу мақсатында солтүстік және оңтүстік 

губерниялардың жер бедерінің, гидрологиялық элементтердің, өсімдік 

жамылғысының, өсімдік және жануарлар дүниесінің ерекшеліктері 

қарастырылып, олардың әрқайсысының негізінде қалыптасқан географиялық 

атаулар талданады.  

Ғалым сол кезеңде жергілікті халықтың өмірі мен шаруашылығында аса 

маңызды болған ағаш түрлерінің (қарағай, емен) басқаларына қарағанда 

көбірек топоним түзетіндігін атап көрсетеді.Олай болса, ғалымның осы 

мысалының өзі номинация барысында ландшафттың кез келген жиі 

кездесетін белгісі емес, адам өміріне тікелей қатысты элементтері көбірек 

ескерілетіндігінен хабар беріп тұр. Сонымен, бұл дәлелді көзқарас кейінгі 

топонимикалық зерттеулерде басым ұстанымдардың біріне айналған 

номинацияда адамның ландшафттың өзінің өмір-тіршілігі мен шаруашылық 

қызметіне тікелей әсер ететін белгілерін алдымен ескеретіндігі туралы 

қағидаға негіз салды.  

В.П. Семенов-Тянь-Шанский мыңдаған географиялық атауларды талдау 

жасау негізінде «халықтың өте дәл түрде және ылғи да елді мекендер 

атауларында өзі өмір сүретін табиғи географиялық пейзажға тән белгілерді 

бейнелейтіндігі» жөнінде қорытынды жасайды. Ғалымның бұл тұжырымы 

«географиялық пейзаж бірнеше рет үлкен өзгерістерге ұшыраған 

географиялық аймақтардағы атауларға жете назар аударсақ, кейбір 

өңірлердегі көне табиғат көріністерін жаңғырту мүмкіндігі» болатынына 

негізделеді. В.П. Семенов-Тянь-Шанскийдің бұл еңбегінің топонимика 

Топонимика және 
картография 

Топонимика және 
тарихи география 

Топонимика және 
географиялық 

орта байланысы 
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ғылымының іргелі әдіснамалық негізінің қалыптасуына тигізген әсері мол 

болды.  

В.П. Семенов-Тянь-Шанскийдің топонимиканың географиялық 

бағытының дамуында елеулі роль атқарған тағы бір қомақты еңбегі «О 

транскрипции и синонимии географических названий» (1940) деп аталады. 

Ғалым осы еңбегінде арнайы түсінік бермесе де, тұңғыш рет «географиялық 

топонимика» тіркесін пайдаланған. Өзі осындай атау берген ғылым 

саласының ең ежелгі жазба ақпарат көзі ретінде В.П. Семенов-Тянь-Шанский 

көне жылнамаларды, Тіркеу кітаптарын, «Үлкен Сызба»кітабын, XVIII 

ғасырдан бергі ғалымдар жинаған және мұрағаттарда жинақталған 

географиялық деректерді атайды. Ресей империясында XVIII ғасырда 

басталған жеке аймақтарды топографиялық түсірілім жасауда көптеген 

географиялық атауларды жазуда қателіктер кеткендігін де айтады.  

Топографиялық түсірілімдер кезінде қатардағы топографтар 

географиялық атауларды қалай естісе, солай жаза берген, оның мағынасына 

үңілгендер аз болды. Мұның өзі кейінгі карталар мен географиялық 

әдебиетте топонимдердің бұрмалануына тікелей себепші болған. Бұл 

жағдайдың Қазақстан аумағына, қазақ топонимдеріне де қатысы бар. Осы 

тұрғыдан алғанда, В.П. Семенов-Тянь-Шанскийдің «О транскрипции и 

синонимии географических названий» атты еңбегінде топонимиканың 

қолданбалы міндеттерін анықтаудың әдіснамалық негіздерін жасауға 

қадам жасалынды деуге болады.   

Э.М. Мурзаевтың зерттеулері. Географиялық атаулардың 

траскрипциясына қатысты мәселе Азияда кешенді географиялық зерттеулер 

жүргізумен айналысқан Э.М. Мурзаевтың топонимика саласындағы алғашқы 

еңбектеріне де арқау болды. Ғалымның «К вопросу о транскрипции 

географических названий с турецких языков» (1934), «К географической 

терминологии и номенклатуре туркмен» (1939), «К географической 

терминологии и номенклатуре киргизов Тянь-Шаня» (1940), «Тянь-Шань и 

Хан-Тенгри» (1940), «Этюды по топонимике Средней и Центральной Азии» 

(1948) еңбектерінде түркі тілдес халықтардың географиялық атауларына 

талдау жасалынды. Э.М. Мурзаевтың топонимикалық еңбектері ғылыми 

экспедициялары барысында өзі жинаған деректерінің негізінде 

жазылғандықтан, ғылыми қауым үшін үлкен жаңалық болды. Жергілікті 

жерде тұрғындардан топонимдердің мағынасын жазып алып, 

мыңдағанхалықтық географиялық терминдерді жинақтауы ғалымның кейінгі 

жылдары жүргізген зерттеулеріне және жарық көрген қомақты 

топонимикалық еңбектеріне негіз болды.  

Белгілі топонимист Е.М. Поспелов Э.М. Мурзаевтың топонимикалық 

еңбектеріне талдау жасау барысында оларды негізгі үш бағытқа 

топтастырған:  

1) топонимиканың негізгі теориялық мәселелері; 

2) Орта, Орталық және Оңтүстік-Шығыс Азияны топонимикалық 

тұрғыда зерттеу; 
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3) жергілікті географиялық терминология және оның топонимиядағы 

ролі. 

Э.М. Мурзаевтың топонимиканың теориялық-әдіснамалық негіздерін 

жасауға қосқан үлесі ең алдымен ғалымның топонимиканы лингвистикалық, 

географиялық және тарихи әдістерді қатар қолданатын дербес ғылым саласы 

ретінде түйсінуімен анықталады. Топонимика мен географияның өзара 

байланыстарына және ақпарат алмасуына қатысты мәселе де ғалым 

назарынан тыс қалған жоқ. Э.М.Мурзаев топонимикалық зерттеулер кешенді 

сипатта болғанымен, ондағы географияның зерттеу аясына енетін 

проблемаларды анықтап берген (9-сурет).  

 

 
9-сурет. География аясындағы топонимикалық проблемалар 

(Э.М. Мурзаев еңбектері негізінде құрастырылды) 

 

Э.М. Мурзаевтың кейінгі зерттеулерінде топонимиканың ландшафттар 

реконструкциясына қатысты қолданбалы міндеттерінің көрініс табуы 

қарастырылды. 

Э.М. Мурзаев ғылыми айналымға топонимикалық жүйе ұғымын 

енгізген. Ғалым топонимикалық жүйе ретінде «географиялық атаулардың 

қалыптасу процесінде және олардың қазіргі салыстырмалы тұрақтылығында 

заңды түрде қайталанып отыратын өзіндік ерекшеліктері немесе белгілерінің 

жиынтығын» анықтайды. Бұл ұғымның топонимика ғылымына енгізілуі 

географиялық атаулардың кеңістіктік шоғырлануы, яғни белгілі бір 

аумақтағы географиялық орта ерекшеліктері мен әлеуметтік жағдайға 

қатысты қалыптасатындығы туралы тұжырымдаманы дамытты. Мұның өзі 

қоршаған орта нысандары мен құбылыстарының кеңістіктік заңдылықтарын 

зерттейтін география ғылымының топонимикадағы маңызы мен зерттеу 

бағыттарын анықтап беруге көмектесті.  

Географиялық 
топонимика 
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Кезінде Ф.П. Саваренский анықтаған географиялық атаулардың 

салыстырмалы негативтілігі туралы мәселеде географияның жетекші ролі 

болатындығын Э.М. Мурзаев баса айтты: «...география негативті атаулардың 

нақты шығу тегін түсінуге көмектесуі керек. Тұтас шырша орманы 

арасындағы селоны Ельня деп атаудың мәні жоқ...». Географиялық 

атаулардың салыстырмалы негативтілігі туралы идея Э.М. Мурзаевтың 

бірқатар кейінгі еңбектеріне де арқау болды.  

Э.М.Мурзаевтың  топонимиканың географиялықбағытын дамытудағы 

басты еңбектерінің бір тобы географиялық терминологияның топоним 

қалыптастырушы роліне қатысты жүргізген зерттеулері болды. Ғалым 

топонимикада бұрын болмаған жаңа бағытқа – жергілікті географиялық 

терминдердің топоним қалыптастырудағы жетекші маңызына сүйенген 

зерттеулерге жол ашты.  Бұл бағыт ғалымның ұзақ жылғы Азияның 

көптеген аумақтарында жүргізген географиялық зерттеулері барысында 

жинақтап, зерделеген жергілікті географиялық терминдердің атаулармен 

байланысына негізделген болатын. Кейіннен өзі негіздеген бұл тұжырымдар 

көптеген еңбектерінде кеңінен қарастырылып, талданған болатын. Э.М. 

Мурзаев еңбектерін талдау барысында мынадайқорытындылар жасауға 

болады:   

Біріншіден, Э.М. Мурзаев жергілікті географиялық терминдердің еш 

өзгермеген қалпында, сол күйінде бірден географиялық нысан атауына 

айналуын көптеген дәлелдер арқылы негіздеп берді.  

Екіншіден, Э.М. Мурзаевтың атап көрсеткеніндей, жергілікті 

географиялық терминдер күрделі топоним құрамына енген жағдайда, оның 

мағыналық негізін құрайтын апеллятивке айналады. Құрамында мұндай 

термин болмайтын атаулар уақыт өте келе қысқарған немесе өңделген 

топонимдер болуы мүмкін.  

Бұл идея кейіннен географиялық атаулар құрамындағы индикатор-

терминдер туралы жаңа зерттеулерге негіз болған. Кейде күрделі атау 

құрамында екі немесе үш халықтық терминнің қатар кездесуі мүмкін. Бұл өз 

кезегінде географиялық атаудың сипатын нақтылай түседі.  

Үшіншіден, Э.М. Мурзаев жергілікті географиялық терминнің бастапқы 

мағынасы табиғат жағдайларының ауысуына, ландшафттағы алмасуларға, 

тұрғын халықтың шаруашылық әрекетінің өзгерістеріне байланысты 

өзгеріске түсуі мүмкін екендігі туралы идея ұсынды. Бұл терминдердің 

миграциясы деп аталынған құбылыспен түсіндіріледі, ол кеңістіктік тұрғыда 

немесе тілдік жағынан бір-бірінен алшақ жатқан топонимикалық жүйелердің 

байланыстарын анықтауға көмектеседі.  

Төртіншіден, Э.М. Мурзаев географиялық терминдердің таралу ареалы 

бар екендігін анықтау негізінде олардың ландшафттық шоғырлануы туралы 

заңдылықты негіздеп берді. Бұл өз кезегінде географиялық терминнің ғана 

емес, оның негізінде қалыптасқан топонимдердің ареалдарын анықтауға 

көмектеседі. Осы тұрғыда Э.М. Мурзаев эндемик-терминдер деп атаған 
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таралу ареалы шектеулі географиялық терминологияны зерттеуге мүмкіндік 

туады.  

Бесіншіден,Э.М. Мурзаев географиялық жағдайлар, табиғат ортасы, 

шаруашылық бағыттары әр халыққа тән географиялық терминологияның 

жіктелуіне және өзіндік сипатқа ие болатындығы туралы тезис ұсынды. 

Ғалым бұл заңдылықты дәлелдеу мақсатында әртүрлі табиғат ортасында 

әртүрлі шаруашылық түрімен айналысатын халықтардың географиялық 

терминологиясын келтіреді: славян халықтарында батпақ терминологиясы, 

түркі-монғол халықтарында жайылым түрлері мен жер бедерінің 

микропішіндеріне қатысты терминологияжақсы жіктелген сипат алған, шөл 

тұрғындарында гидрографиялық, ал суармалы егіншілікпен ежелден 

айналысатын халықтарда ирригациялық терминология күшті жетілген.  

Э.М. Мурзаев негізін салған географиялық атауларды кешенді 

топонимикалық зерттеу оларды аумақтың географиялық сипаты мен оны 

игеруді бейнелейтін рухани мұра ретінде танып-білуге жол ашады. Бұл 

топонимиялық жүйені лингвистика, география және тарих тұрғысында 

зерттеуді тұтас топонимикалық таным үрдісінің әр қыры ретінде 

бағалауға алғышарт бола алады.  

Ғ.Қоңқашбаевтың зерттеулері. Қазақстан географтары арасында бұл 

мәселемен арнайы айналысқан, кезінде Э.М. Мурзаев “Қазақстан 

топонимикасының пионері” деп атаған Ғ.Қоңқашбаевтың топонимикалық 

еңбектері жаңа зерттеулерге жол салды. 1948 жылдың өзінде қазақ 

географиялық терминдерін зерттеу, топтастыру негізінде кандидаттық 

диссертация қорғаған Ғ. Қоңқашбаев Қазақстан топонимикасын дамытуда 

зор үлес қосты.  

Ғ. Қоңқашбаевтың топонимика саласындағы еңбектерінің географиялық 

бағыттағы топонимиканың теориялық негіздерін қалыптастырудағы басты 

нәтижелері мынадай болды: 

1) Қазақ халқының географиялық терминологиясының мазмұндық, 

құрылымдық және аумақтық ерекшеліктерін анықтауы. Бұл тұрғыда 

жергілікті географиялық терминологияны, оның диалектілік үлгілерін 

жинақтаумен айналысқан тілтану саласындағы зерттеулерден басты 

айырмашылығы терминдерді жергілікті жер ландшафтысымен байланыстыра 

білуінде болды. Бұл бағытты Қазақстан топонимикасында орнықтыру 

кейіннен географтардың белгілі бір терминдер мен олардың топтарының  

ландшафт түріне байланысты шоғырлануына қатысты топонимикалық 

зерттеулер жүргізуіне негіз болды.  

2) Қазақ халқының географиялық атауларын дәстүрлі шаруашылық 

тұрғысында талдауы. Бұл талдаулар нәтижесінде Ғ. Қоңқашбаев қазақ 

халқының бай орографиялық және жайылымдық терминологиясының 

жіктелген сипат алуын дәстүрлі мал шаруашылығымен байланыстыра 

түсіндірді. Ғалымның бұл бағытта ұстанған идеясы – географиялық 

нысандарға ат қою негізінен оларды шаруашылық тұрғыда бағалаудан келіп 

шығады. Осының негізінде қазақ халқының табиғатты пайдалануы мен 
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қорғауының топонимикалық аспектілеріне қатысты зерттеулер жүргізуге 

негіз жасалынды.  

3) Түркі-монғол географиялық терминологиясы мен атаулар жүйесінің 

ерекшеліктерін талдауы. Еуразияның шетсіз-шексіз ұлы даласын ғасырлар 

бойы мекен еткен осы халықтардың шаруашылық жүргізу тәсілдері, 

этностық аумағының табиғат жағдайлары ұқсас болуының өзі бұл 

халықтардың топонимиясы мен жалпы номинация үрдісінде ұқсас 

заңдылықтардың көрініс табуына алып келген болатын. Кейбір географиялық 

терминдердің үндес болуы олардың негізінде қалыптасқан атаулардың 

этимологиясын талдауда үлкен қиындықтар келтіреді. Осы тұрғыдан алғанда, 

Ғ. Қоңқашбаевтың ғылыми мақала (1959) көлемінде Қазақстандағы 150-ге 

тарта монғолдық атауға түсінік беруі сол кезең үшін үлкен жетістік болды. 

Аталған еңбек әлі күнге дейін топонимикалық зерттеулерде сілтеме жасалып, 

кеңінен қолданылып жүрген туындылар қатарына жатады.  

4) Қазақ тіліндегі географиялық атаулардың транскрипциясы мен 

транслитерациясына қатысты ізденістері. Бұл мәселені Ғ.Қоңқашбаев 

1949 жылы көтерген болатын. Өзінің «Вопросы транскрипции казахских 

географических названий» атты мақаласында географиялық карталар мен 

әдебиетте бұрмаланып жүрген қазақ атауларына шолу жасап, олардың 

жазылу ережелерінде бірізділік сақталу керектігін мәселе етіп көтерген.  

Мұндай бағыттағы зерттеулерде география ғылымының негіздеріне 

сүйену өте жемісті нәтижелер береді. Мұны Қазақстанға көршілес елдердегі 

географтар жүргізген топонимикалық зерттеулер көрсетіп отыр. Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің География институтында 

ұзақ жылдар бойы географиялық атауларды бірізге келтіру, олардың дұрыс 

айтылуы мен жазылуына қатысты ғылыми зерттеулер жүргізіліп келеді. Осы 

орасан зор ізденістердің нәтижесінде географиялық карталар мен әдебиетте 

мыңдаған атаулардың ретке келтірілді. «Ұлттық картографиялық-

геодезиялық қор» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 

қатысуымен 32 томдық «Қазақстанның географиялық атауларының 

мемлекеттік каталогы» жарық көрді. Бұл қолданбалы маңызы бар ауқымды 

жұмыс теориялық зерттеулерге қомақты ақпарат көзі болып табылады. 

Теориялық және қолданбалы бағыттардағы топонимикалық зерттеулер 

Қазақстанның бірқатар жоғарғы оқу орындарында да жүргізілуде. Бұл 

зерттеулердің нәтижесінде ғылыми мақалалар, монографиялар жарық көріп, 

дипломдық жұмыстар, магистрлік, кандидаттық және докторлық 

диссертациялар қорғалды.  

 

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

 

1. «Топонимика ғылымы – интеграциялық ғылыми сала» дегенді қалай 

түсіндіруге болады? 

2. Топонимика ғылымы аясында қандай бағыттар дамуы мүмкін? 
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3. Географиялық бағыттағы топонимиканың қазіргі зерттеу 

проблемаларына нелер жатады? 

4. Белгілі бір топонимге этимологиялық талдау жасағанда қандай 

мәселелерді ескеру қажет? 

5. Номинацияның этностық ерекшеліктері дегенді қалай түсінуге 

болады? 

6. «Ландшафтық топонимия» деген не?  

7. Қазақстанда белгілі бір терминдер мен атаулардың ландшафтыларға 

шоғырлануына мысал келтіруге болады? 

8. «Топонимиялық жүйе» дегеніміз не, оның кеңістіктік заңдылықтары 

деп нені түсінуге болады? 

9. Қазақстан топонимикасы үшін микротопонимияны зерттеудің қандай 

маңызы бар? 

10. Географиялық атаулардың транскрипциясы мен унификациясына 

қатысты зерттеулер жүргізудің қолданбалы маңызы қандай? 

11. Топонимика мен геоэкологияны байланыстыру неге негізделеді? 

12. Топонимика ғылымының басты зерттеу бағыттары қандай? 

13. Топонимикада қандай зерттеу принциптері қолданылады? 

14. Топонимикада картографиялық әдісті қолдану арқылы қандай 

нәтижелер алуға болады? 

15. Топонимикалық зерттеулердегі статистикалық әдістің маңызы 

қандай? 

16. Жергілікті жерде лексикалық-географиялық әдісті пайдаланып, 

қандай топонимикалық зерттеулер ұйымдастыпуға болады? 

17. География ғылымында топонимикалық бағыттың дамуына қандай 

ғалымдар үлес қосқан? 

18. Э.М. Мурзаевтың топонимикалық зерттеулері қандай бағыттарда 

жүргізілген? 

19. Әйгілі географ Э.М. Мурзаевтың «Ғ.Қоңқашбаев – Қазақстан 

топонимикасының пионері» деген теңеуін қалай түсінуге болады? 

20. Қазақстандағы қазіргі заманғы топонимикалық зерттеулер қандай 

бағыттарда жүргізілуде? 

 
3-ТАҚЫРЫП. ХАЛЫҚТЫҚ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ 

ТОПОНИМДЕР 

 

3.1 Халықтық географиялық терминдер топонимдерді құраушы 

негіз ретінде 

 

Географиялық объектіге ат қою, яғни номинация (латынша nominatio – 

атау) барысында ең алдымен осы нысанның белгілі бір ерекшелігі ескеріледі. 

Объектінің қай белгісін басты етіп ажыратуда объектінің кеңістіктегі орны, 

табиғат жағдайлары, шаруашылық маңызы, номинатор-этностың өмір салты 

мен рухани құндылықтарының өзіндік маңызы бар.  Мысалы, өмір салттары 

мен шаруашылық сипаты жөнінен айырмашылық жасайтын екі халық үшін 
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бір өзеннің әртүрлі ерекшеліктері маңызды болуы мүмкін: көшпенділер 

өзеннің өткелдігіне баға берсе, отырықшы халық оның суармалы егіншілікке 

қолайлылығына назар аударуы мүмкін. Жалпы алғанда, ең көне атаулар 

қатарына өзендер атауы жатады: өйткені алғашқы қоныстар өзен бойларында 

пайда болған. Кейіннен шаруашылық маңызымен қатар, өзендер кеңістікте 

бағдар алу қызметін орындады.  

Географиялық атаулардың басым көпшілігі халықтық географиялық 

термин негізінде қалыптасқан. Халықтық географиялық термин –

географиялық объектінің сипатын, шығу тегі мен түрін сипаттайтын белгілі 

бір аумақта кең таралған жалпы есім. Терминдер объектімен, географиялық 

болмыспен тығыз байланысты болады.  

Халықтық терминнің географиялық объектімен байланысы топонимдер 

арқылы көрінеді. Осы тұрғыдан алсақ, географиялық атау терминдердің 

сақтаушысы, жинақтаушысы болып табылады. Көне атаулардың көпшілігі 

халықтық географиялық терминнен тұрады:  Енисей, Лена, Парана, Юкон, 

Амур, Нигератаулары қазақшаға аударғанда «өзен», Альпы, Хибины, 

Пиренеиоронимдері «тау» дегенді білдіреді.  

Кейде халықтық термин қолданыстан шығып қалса да, топоним 

құрамында сақталып қалуы мүмкін. Мысалы, Балқаш көлінің атауына негіз 

болған көне қазақи термин балқаш (қазіргі мағынасы «балшық, батпақ») 

қазіргі кезде қолданыста жоқ. Сол себепті географиялық атаулар 

құрамындағы халықтық және жергілікті терминдерді зерттеп, жинақтап, 

олардың мағынасына үңілу топонимикалық зерттеулерде аса маңызды болып 

табылады.  Белгілі бір шектеулі ареалы бар халықтық географиялық 

терминдерді жергілікті терминдер деп атайды.  

Халықтық және жергілікті географиялық терминдер, олардың негізінде 

қалыптасқан топонимдер географиялық ортаның ерекшеліктері туралы нақты 

ақпарат бере алады. Өйткені термин халықтың ғасырлар бойғы географиялық 

орта туралы жинақтаған білімінің нәтижесі болса, географиялық атау жеке 

нысанға қатысты ақпарат көзі болып табылады. Атаулардағы географиялық 

ақпараттың көбінесе ғылыми және практикалық маңызы бар, өйткені ортаны 

шаруашылық игеру барысында номинатор-этнос объектінің табиғи-

ресурстық сипатын термин және атау арқылы дәл бейнелеуге тырысқан. 

Мысалы, Көктөбе атауы «шөбі шүйгін төбе», Жылытау оронимі «қыста ық, 

салыстырмалы түрде жылы» деген мағынаға ие.  

Географиялық терминдердің әртүрлі аймақтар топонимиясындағы 

маңызы түрліше болады. Мысалы, түркі халықтарында, монғолдарда, қытай, 

солтүстік халықтарында терминдер атаулар құрамында өте жиі кездеседі, ал 

отырықшы халықтар топонимиясында салыстырмалы түрде аз болады.  

Географиялық атаулар құрамындағы географиялық терминологияны 

шартты түрдефизикалық-географиялық және әлеуметтік-экономикалық 

терминдер деп екі үлкен топқа бөлуге болады (10-сурет). 

Физикалық-географиялық терминдер тілдегі ең көне сөздер қатарына 

жатады. Жергілікті халық ғасырлар бойы табиғи объектілер мен 
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құбылыстарды бақылау нәтижесінде табиғи ландшафтылар мен олардың 

құрамбөліктері нақты жіктелген атауларға ие болды. Бұл сөздер біртіндеп 

терминдерге айналды. Аумақта өмір сүрген тұрғын халықтың 

тілдікерекшеліктері және диалектілік бірліктердің араласуы терминдер санын 

көбейтіп, олардың неғұрлым жіктелген сипатқа ие болуына алып келді. 

Осылайша халықтық географиялық терминологияның жергілікті жүйелері 

қалыптасты. 

 
 

10-сурет. Топонимдер құраушы географиялық терминдер 

 

Географиялық атаулардың құрамын талдау негізінде топоним құраушы 

физикалық-географиялық терминдердің 6 негізгі топшасын ажыратуға 

болады:  

- оронимдер (жер бедерінің сипатын, түрлерін білдіреді); 

- геологиялық терминдер (жыныстардың түрлері, литологиялық құрамы 

мен сипатын көрсетеді);  

- климаттық терминдер (климат элементтері мен құбылыстарын 

сипаттайды; 

- гидрографиялық терминдер (су көздерінің түрлері мен ерекшеліктерін 

сипаттайды); 

- фитонимдер (өсімдік атаулары); 

- зоонимдер (жануар атаулары). 

Қазіргі кезге дейін халықтық географиялық терминологиямен қатар, 

жергілікті табиғат жағдайының ерекшеліктеріне сәйкес қалыптасқан, кейде 

эндемик сипатындағы жергілікті географиялық терминология бар. Мысалы, 

төбе, жазық терминдері Қазақстанның барлық аудандарында қолданыста 

болса, төрткіл, шошақ тек батыс облыстарда  ғана таралған.  

Географиялық 
терминдер 

Физикалық-
географиялық 

терминдер 

оронимдер 
климаттық 
терминдер 

геологиялық 
терминдер 

гидрографиялық 
терминдер 

фитонимдер зоонимдер 

Әлеуметтік- 
экономикалық 

терминдер 

қоныстану 
терминологиясы 

этнонимдер 

агроонимдер дромонимдер 

өндірістік 
терминдер 

тұрмыстық 
терминдер 
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Табиғатты игеру мен оның байлықтарын пайдалану, өзгерту халық 

қоныстануымен қатар жүрді. Осы жағдайлар әлеуметтік-экономикалық 

терминдерде көрініс тапты. Топонимдер құрамында кездесетін әлеуметтік-

географиялық терминдерді шартты түрде мағыналық 6 топшаға жіктеуге 

болады:  

- қоныстану терминологиясы(елді мекен типтері, олардың орналасуы); 

- этнонимдер(ұлттар, ұлыстар, тайпа, ру атаулары); 

- өндірістік терминдер (шаруашылық әрекет түрлерінің атаулары, 

шаруашылық әрекетті ұйымдастыруға қатысты терминдер); 

- агроонимдер(ауыл шаруашылығы терминдері); 

- дромонимдер(қатынас жолдарына қатысты терминдер);  

-  тұрмыстық терминдер(күнделікті өмір-салты мен тұрмысына 

қатысты сөздер). 

Халықтық географиялық терминдердің топонимикалық зерттеулердегі 

маңызын әйгілі географ, топонимист Э.М. Мурзаев (1984) былайша 

түйіндейді: “Терминдер-топонимиканың негізі, олар географиялық 

атаулардың мағыналық мазмұнын анықтайтын бөлігі болып табылады… кез 

келген топонимикалық зерттеу халықтық географиялық терминдерді 

талдаудан басталуы қажет және қазіргі, сол сияқты түбірлі (субстратты) 

жергілікті терминология міндетті түрде ескерілуі қажет”.  

Халықтық географиялық терминдердің бірнеше ерекшеліктерін атап 

өтуге болады:  

- Метафоралардың көп болуы, яғни географиялық терминдердің 

ұқсату негізінде ауыспалы мағынада қолданылуы; мал шаруашылығымен 

айналысқан халықтарда орографиялық терминдерде жануарлардың дене 

мүшелеріне ұқсату негізінде қалыптасқан бел, жал,  сауыр, бауыр және т.б. 

кездесуі. 

- Мағынасы бойынша бірдей, бірақ бір-бірінен айтылуы жөнінен 

айырма жасайтын синоним-терминдердің көп болуы; қазақ халқында «тау 

беткейі» мағынасында 13 синоним-термин бар: беткей, бөктер, жамбас, 

түрме, төскей және т.б. 

- Терминдердің мағынасының географиялық орта ерекшеліктеріне сай 

бейімделуі; бір терминнің өзі әртүрлі ландшафт ортасында түрліше мағына 

беруі мүмкін: бел термині таулы аудандарда «асу» дегенді, ал жазықтарда 

«төбе, тау» дегенді білдіреді.  

Халықтық географиялық терминдерді апеллятивтер деп те атайды. 

Құрылымына қарай географиялық терминдер негізінде жасалған атаулар 

әртүрлі болады:  

1. Топоним қызметін атқаратын таза географиялық терминнен тұратын 

атаулар: Қайнар, Дабан, Ключи және т.б. 

2. Бірінші немесе екінші сыңарларында географиялық апеллятивтердің 

қосылуы арқылы жасалған топонимдер: Ақ//адыр, Ала//көл, Жеті//су, Хамар-

Дабан және т.б. 
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3. Екі немесе одан көп географиялық терминнің қосарлануы арқылы 

пайда болатын атаулар: Асу//бұлақ, Көл//сай және т.б. 

Көп жағдайда топонимдер құрамындағы негізгі мағыналық 

жүктемегеографиялық терминдерге байланысты анықталады, сондықтан 

оларды индикаторлар деп те атайды. Терминдер топтары бойынша 

атаулардың қалыптасуын талдау барысында бұл мәселе толығырақ 

қарастырылатын болады.  

 

 

3.2 Орографиялық терминологиянегізінде қалыптасқан атаулар 
 

Оронимдердің басым көпшілігіне халықтық географиялық терминдер 

негіз болады. Бұл көне замандардан бері келе жатқан номинациялық ұстаным 

болып табылады. Альпі, Апеннин, Балкан (қазіргі Стара-Планина), Пеннин, 

Пиреней, Атлас тауларының атаулары осы аймақтардың ежелгі 

тұрғындарының тілдерінде «қырат, жота, тау» дегенді білдіреді. Бұл 

атаулардың көпшілігі тіпті Ежелгі Грекия мен Рим дәуіріндегі  жазбаларда 

кездеседі. Дәл осы тәрізді жолмен қалыптасқан тау атауларын әлемнің әр 

түкпірінен кездестіруге болады (6-кесте). 

 

4-кесте.Орографиялық термин негізінде қалыптасқан тау атаулары 

 
р/с Оронимдер  Орны  Географиялық термин және  

мағынасы  

Тіл  

1 Альтиплано Орталық Анд альтиплано – «таулы үстірт» испан 

2 Апеннин Италия ап – «кеңістік» 

пен – «тау, шың» 

гибрид атау: 

латын, кельт 

3 Арденна Батыс Еуропа аrd – «биіктік» кельт 

4 Вогез  Франция Vogesus, vos – «шың». кельт 

5 Гыдан Солтүстік-Шығыс 

Сібір 

гыдан — «жота» эвенк 

6 Джугджур Қиыр Шығыс 

(Ресей) 

дюгдюр –  «ормансыз биік тау» эвенк 

7 Карпат Шығыс Еуропа карпе – «жартас» фракия 

8  Кордильер Солтүстік 

Америка 

кордильера – «тау жотасы, тау 

тізбегі» 

испан 

9 Пидмонт АҚШ Piedmont – «тауалды» ағылшын 

10  Пинд Грекия пен – «тау, шың» кельт 

11 Пиреней О-Б. Еуропа ругеп – «шың, тау жотасы» баск 

12 Cевенна Франция sevenna – «тау жотасы» галл 

13 Хинган С-Ш. Қытай хянган – «тау төбесі» монғол 

14 Хибин  Кола түбегі  хибен - «қырат» финн 

15 Юра  Франция, 

Швейцария 

. juris –  «орманды қырат». галл 

 

Таулы аймақтардың тұрғындарында орографиялық терминология өте 

жіктелген сипат алады, бұл терминдердің кейбірі диалект негізінде жасалған. 
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Бұған Шығыс Карпатта тұратын украиндардың жергілікті орографиялық 

терминологиясы мысал бола алады. Мұнда таудың жеке бөліктерінің 

ерекшеліктерін дәл бейнелейтін мынадай терминдер қалыптасқан:  

- аршица– «тік беткейлі тасты тау, тік жалды тау»;  

- бескид– «жартасты тау жотасы».  

- бердо – «құлама тау, жартас, жар»;  

- верх – «тау төбесі»;  

- горб – «аласа көлбеу төбе»;  

- горган– «таудың биік тасты шыңы, биік жотаның жалы»;  

- грунь– «орманмен көмкерілген тау» және «шың, ең биік тау төбесі»;  

- кичера– «төбесінен басқа жерін орман алып жатқан тау»;  

- клива – «өсімдіксіз, жалаңаш тау төбесі»;  

- магура – «оқшау тұрған биік тау»;  

Бұл терминдердің барлығы дерлік жеке атаулар құраған немесе күрделі 

атау құрамына енген. Шығыс Карпатта бұл терминдердің қатысуымен 

Горган, Бескид таулары, Верховина табиғи ауданы, Кичера, Клива, Горб, 

Магура, Грунь, Бердь шыңдары, Аршица жотасы, сондай ақ Яворова Кичера, 

Косое Верх, Черная Клива, Сынечавская Магура, Толстый Грунь деген тау 

атаулары түзілген. 

Орографиялық терминологияның мұндай күрделі жіктелуін қазақ, 

қырғыз, тәжік халықтарынан, алтайлықтар мен кавказдықтардан көруге 

болады. Кавказ топонимиясында армяндық лер («тау») термині  Лернаван, 

Лернагюх, Лернашен, грузиндік мта(«тау»), кеди («жота»), клде («жартас») 

терминдері Мтискалта, Мтисдзири, Шуамта, Квемо Кеди, Сакарикеди, 

Окроскеди, Клдистави, Клдисубани оронимдерін құрайды. Ал 

әзірбайжандардың оронимдерінде даш(«тас»), дере(«шатқал»), ял («тау 

қырқасы») терминдері жиі кездеседі. 

Таулардағы асу атаулары да өзіндік терминология негізінде 

қалыптасқан. Олардың арасында кең таралған асу (Талас-Асу, Хабарасу, 

Тасасу, Асутөр), бел (Алабел, Арпабел, Жалпақбел, Қарабел, Қызылбел), 

қақпа, ворота (Зайсан Қақпасы, Жоңғар Қақпасы, Темір Қақпа,Байдарские 

Ворота, Волчьи Ворота, Ворота-Тыллывиен), дабан (Ябалгани-Дабан, Дабан-

Жалга, Чойган-Дабан, Нухен-Дабан, Утулик-Дабан, Соруг-Дабан) терминдері 

бар. Асулар атауларында терминдерден басқа, олардың орны, сипаты, 

өткелдігі туралы да ақпарат болады. Кейде асу атаулары бүкіл тау жүйесіне 

берілуі мүмкін: Байкал көлінің оңтүстік-шығыс жағалауында орналасқан 

Хамар-Дабан («Мүйіс-асу»)  жотасының атауы бұрын асу атауы болған.  

Ормандар таралған аумақтардағы тау атауларында орографиялық 

терминмен қатар «орман», «ағаш» терминдері қоса кездеседі. Мысалы, 

тунгус-маньчжур тілдеріндегі «таулы орман» дегенді білдіретін алинь 

термині Қиыр Шығыс пен Амур бойында Сихотэ-Алинь, Сахалин, Ям-Алинь 

атауларына негіз болған. Тайга термині Оңтүстік Сібір мен Солтүстік 

Монғолияда «орманмен көмкерілген тау» мағынасын да береді.  
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Жанартау атаулары. Жер бедері мен геологиялық терминдер 

қатарында жанартау атауларының қалыптасуы туралы айта кетуге болады. 

Ежелден бері адамзатқа табиғаттың дүлей күші ретінде үрей туғызған 

жанартауларға ат қоюда да белгілі бір заңдылықтар байқалады. 

Ең алдымен адамдар жанартау атқылаған кезде өрт жалыны тәрізді 

сыртқы көрінісіне назар аударған. Бұл ерекшелік Еуропадағы ең биік 

жанартау деп есептелетін Этнаның атауында көрініс тапқан: бұл атаудың 

шығу тегін гректің айтос – «жалын» деген сөзімен байланыстырады. 

Шындығында да бұл жанартау тарихи кезеңнің өзінде бірнеше рет «оянып», 

қасіретті жағдайларға алып келген. Арабтар бұл жанартауға Джебель-әл-пар-  

«Отты тау» деген ат қойған.  

Атауы отпен байланысты жанартаудың бірі – Фудзияма. Жапониядағы 

Хонсю аралында орналасқан бұл жанартау атауының негізінде айн тіліндегі 

«от» сөзі жатыр, ал яма деген жапон тілінде «тау» деген сөз. Жалпы алғанда, 

жапондардың қасиетті жанартауының атауы «отты тау» деген мағына береді.  

Әрекетін тоқтатпаған жанартауларға тән тағы бір көрініс – «түтіндеу» 

құбылысы, яғни жанартаудан ұдайы газ, күл мен күкірттің шығып жатуы. 

Италияның Неаполь қаласының қауіпті «көршісі»болып табылатын Везувий 

оқтын-оқтын өз мінезін көрсетіп тұрады. Ежелгі римдіктер  қойған Везувий 

атауы «бу», «түтін» дегенді білдіреді және жанартаудың сипатын дәл 

бейнелйді. Біздің заманымыздың 79 жылы Везувийдің атқылауы нәтижесінде 

оның етегіндегі гүлденген Помпей, Геркуланум мен Стабия қалалары күл 

астында қалды. Тарихи деректер бойынша, Везувийдің 1794 жылы атқылауы 

нәтижесінде пайда болған лава ағыны әсерінен Неаполь маңындағы 

Торре-дель-Греко деп аталатын елді мекен тұрғындары отты тасқын астында 

қалған.  

АҚШ Сент-Хеленс жанартауының үндісше атауы да дәл осындай мағына 

береді:үндістер оны Лувала-клаф, яғни «түтін бағанасы шығып жатқан тау» 

деп атайды. Мексика астанасы Мехиконың маңында орналасқан әйгілі  

Попокатепетльжанартауы ұдайы түтіндеп тұрады, оның атауы науа 

үндістерінің тілінде «Түтіндеген тау» деген мағына береді. Гавай аралдары 

тобындағы ең үлкен Гавайи аралында биіктігі 1247 м болатын Килауэа 

жанартауы орналасқан. Жанартау атауы гавай тіліндегі ki-lau-ea («құсатын») 

сөзімен байланысты. Жанартаудың бұлай аталуы оның әрекетінің 

тоқталмағанын дәлелдейді. Анд тауында орналасқан, биіктігі 5896 метрді 

құрайтын Котопахи жанартауының атауы кечуа тілінде «түтіндеген тау» 

деген мағына береді.  

Исландиядағы ұдайы жанартау газдары мен су буын бөліп жатқан Гекла 

жанартауының үстінде үнемі түтінді бұлт тұратындықтан, исланд тілінен 

аударғанда «қалпақ» деген ат алған. Ал Кіші Антиль аралдары тобындағы 

Гваделупа және Сент-Винсент аралдарындағы Суфриёрдеп аталатын екі 

жанартаудың атауы француздың soufre– «күкірт» деген мағына береді. Бұл 

атау әрекетін тоқтатпаған жанартауларға тән құбылыс – күкіртті газдың 

бөлінуіне байланысты қойылған.  
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 Жанартау атауларының келесі бір тобы – олардың кез келген уақытта 

«оянып», қауіп-қатер алып келетінін бейнелейтін атаулар. Чили мен 

Аргентина шекарасындағы Орталық Адтағы Льюльяйльяко жанартауының 

атауы үндісше «алдамшы» деген мағына береді.  

Қазақ халқының орографиялық терминологиясы. Жербедері типтері 

мен пішіндерінің әркелкілігі орографиялық терминологияның да мейлінше 

бай, жіктелген сипатта болуына алғышарт жасады. Е. Керімбаевтың (1988) 

мәліметтері бойынша, қазақ халқының орографиялық номенклатурасы 250-ге 

жуық терминді қамтиды. Бастапқы үлгі ретінде өзіміз құрастырған 

топтастыруды ұсына отырып, бұл кестенің болашақта толығады деп 

есептейміз (7- кесте). 

7-кесте.Топонимдер құрамындағы қазақша орографиялық 

терминдердің таксономиялық топтамасы 

 
 Жер 

бедері 

кластары  

Жер бедері 

типтері 

Жер бедерінің 

тип тармақтары 

Кең таралған 

терминдер 

Таралу ареалы 

шектеулі терминдер 

1 Жазықтар  Аккумулятивті 

жазықтар 

теңіздік 

аккумулятивті 

қара, қызыл, ой, 

сай, сор, тау, төбе, 

түп, шағыл 

дөң, жота, қыл, оба, 

тайпақ, шоқы, 

шошақ, шың 

көлді-аллю-

вийлі 

алаң, батпақ, ой, 

сай, сор, шұңқыр  

арал, жарық, құм, 

оба, тұз, шат  

аллювийлі  байтақ, дала, жон, 

ой, ойық, қопа, 

шұңқыр  

асар, құмақ, табан, 

шоқат  

пролювийлі адыр, бас, бауыр, 

дала, жазық, жон, 

қара, қыр, ой, өзек  

бөктер, жайма, етек, 

қаңқай,шойырылма 

эолды домбақ, жал, 

қоңыр, құм, төбе, 

шағыл, шоқат 

асар, байыр, жар, 

құмақ, тұран, 

шошақ  

Денудациялық 

жазықтар 

құрылымдық бел, жазық, жон, 

ой, тақыр, тау, 

төбе, шат, шоқы   

адыр, қия, қолқа, 

оба, төбе, төрткіл, 

шоңғал  

мүсіндік  адыр, дала, жал, 

сай, тас  

нұра, серек, шат 

2 Төбелер, 

ұсақ 

шоқылар  

Тектоникалық  биік, дің, жартас, 

қара, қия, қызыл, 

сеңгір, сораң, төбе, 

шақпақ, шат, 

шошақ 

домбақ,  көктас, 

саяқ 

Денудациялық  адыр, бұйрат, жал, 

жартас, керегетас, 

қойтас, қотыртас, 

найзатас,  сеңгір, 

серек, сораң, шоқы 

доғалаң, қойнақ, 

қылы, қыр,  тұқыл,  

шат 

Эрозиялық  адыр, жар, қара, 

сай, шұқыр   

кемер, қабақ  

3 Таулар  Аласа таулар адыр, арқалық, бас, домбақ, мойнақ, 



75 

 

бел, жар, қара, қыр, 

қырқа,  мойын, оба, 

тау, төбе, шоқы,  

шолақ  

нұра, сеңгір, 

серектас, сораң, 

тақыр, төрткіл, 

шошақ  

Орташа таулар  бел, жота, кезең, 

саты, тас, тау, 

текше, тұмсық, 

шоқы  

қайқаң, қия,  

қобы, мұрын, нұра, 

оба, ой, сандық, 

шошақ, шұқыр  

Биік таулар  асу, жота, кезең, 

керегетас, тау, төр, 

шақпақ, шоқы   

қақпақ, қарқара, 

қорым, шың 

 

 

Оронимдер құрамындағы терминдер жербедерінің жіктелу сипатын дәл 

бейнелейді: бұл мәліметтер табиғатты пайдалану барысында маңызды болды. 

Осы кезге дейін қазақ халқының орографиялық терминологиясын 

географиялық негізде нақты таксономиялық жүйелеу жасалмаған. Бұл 

мәселенің қиындығы Қазақстан аумағының кеңдігімен, қазақ орографиялық 

терминологиясының өте жіктелген сипат алуымен, терминдердің нақты жер 

бедері сипатына байланысты мағыналық ығысуға ұшырайтындығымен және 

бұл тектес жүйелеуді тек географ мамандардың ғана жүргізе алатындығымен 

түсіндіріледі.  

Кестеде Қазақстандағы негізгі жер бедерінің 3 негізгі класы (жазықтар, 

төбелер мен ұсақ шоқылар, таулар) ажыратылып, олардың әрқайсысына 

сәйкес келетін жер бедері типтері берілді. Қазақстандағы облыстар 

аумағындағы жер бедерінің сипатына қарай, топоним құрайтын  

орографиялық терминдердің өзіндік жиынтығы қалыптасады. Осы тұрғыда 

Қазақстандағы облыстар бойынша орографиялық терминдер жиынтығының 

тізімі жасалды (Ә Қосымша). 

Оронимдерде ең жиі кездесетін термин - тау. Қазақ оронимдерінің 

ерекшелігі ретінде осы терминнің қысқармай, атаулар құрамында тұрақты 

сақталатынын және көбінесе апеллятивке қатысты алғанда, постпозицияда 

тұратынын айтуға болады. Бұл термин оқшау тауларға да, үлкен тау 

жүйелеріне де қатысты пайдаланылады: топографиялық картада нүкте 

ретінде берілген төбе атауында да, ұзындығы жүздеген километр тау 

жотасының атауында да тау термині болады. Тау терминінің негізінде 

қалыптасқан оронимдердің лексикалық-семантикалық топтамасы осы 

тұрғыдан жасалынды, топтамалық кестеге Алматы, Жамбыл, Қарағанды 

Шығыс Қазақстан облыстарындағы 80-нен астам ороним енгізілді (8-кесте). 

 

8–кесте.Қазақстандағы “тау” термині негізіндегі ороним топтары 

 
 Семантикалық 

топтар 

Оронимдер  

1 Жер бедерімен 

пішіні бойынша 

Айыртау, Бежінтау, Бестау, Биіктау, Бүгілтау, Домбыралытау, 

Дөңгелектау, Жалтау, Жатықтау, Жуантау, Марқатау, Мұқыртау, 

Найзатау, Өркешқыртау, Сүмбетау, Текшетау, Ұзынтау, Шаңырақтау, 



76 

 

Шолақтау  

2 Орналасуы және 

саны бойынша  

Аралтау, Балақтау, Бастау, Басұлытау, Бестау, Бөлектау, Егізтау, 

Екітау, Жантау, Көптау, Қисықтау, Қотантау, Мұрынтау, Ортатау, 

Ортасынтау, Сиректау, Іргетау  

3 Жыныстардың түсі 

мен ерекшеліктері 

бойынша  

Айтау, Ақтау, Ақшатау, Алатау, Бассарытау, Борлытау, Бұжыртау, 

Көктау, Қаратау, Қарашатау, Қоңыртау, Қотыртау, Құмбелтау, 

Қызылтау, Обалытау, Лайлытау, Сарытау, Сортау, Тастау, 

Шақпақтастау, Шарықтау  

4 Климаты және су 

нысандары  

Арасантау, Белсутау, Бұлақтау, Желтау, Жылытау, Мұзқантау, 

Мұнартау, Сусызтау, Суықтау   

5 Органикалық 

дүниесі бойынша 

Арқарлытау, Ешкілітау, Жылантау, Қарлығаштау, Құлантау, 

Түлкілітау, Тышқантау, Шұбартау  

6 Шаруашылық 

маңызы бойынша 

Асутау, Белгілітау, Жауыртау, Жындытау, Күздіктау, Өгізтау, 

Өртеңтау, Таптатау   

 

Тау аттарында жербедер пішіні, биіктігі, оны құрайтын тау 

жыныстарының түсі, органикалық дүниесі, пайдалы қазбалары, климаттық 

көрсеткіштері анықтауыш сөздер ретінде терминге қосарланады.Топтамаға 

енген таулардың географиялық сипаттамасының әркелкілігі оронимдер 

құрамындағы анықтауыштардан айқын көрінеді.Тау терминінің оронимдер 

құрамында жиі кездесуін және бұл терминнің жер бедері биіктігі жөнінен де, 

сипаты жағынан да айырмашылық жасайтын аудандардағы топоним құрау 

белсенділігін біз мына жағдайлармен түсіндіреміз: 

- бұл өте ежелгі терминдер қатарына жатады, жер бедерінің жіктелу 

сипатын анықтайтын басқа терминдер әлі топоним құрауға қатыспаған 

кезеңде жер бедерінің оң пішіндерін белгілеуде негізінен тау термині негізгі 

индикаторлық қызмет атқарған; осы себепті ол жазық өңірлердегі кішігірім 

төбелердің де, таулы аудандардағы биік бөліктердің де атауларында 

кездеседі; 

-  тау термині жергілікті жер бедерінің ерекшеліктеріне байланысты 

семантикалық ығысуға ие болады, жазықтағы «тау» (Текетау, 207 м; Торғай 

үстірті) абсолютті биіктігі 500 метрден асатын аудандардағы «таудан» 

(Жалғызтау, 838 м; Сарыарқа) айырмашылық жасайды, ал оны өз кезегінде 

биік таулы аудандардағы «таумен» (Шақпақтастау, 3978 м; Жетісу Алатауы) 

салыстыруға болмайды.  

Негізгі аумағын ойпаттар мен жазықтар алып жатқан батыс облыстарда 

жер бедері пішіндерін сипаттайтын терминология ұқсас болады. Осылайша, 

ойыс жер бедерін сипаттайтын құз, ойық, шұқыр, шұңқыр терминдері, дөңес 

жер бедеріне қатысты қолданылатын, Қазақстанның басқа өңірінде өте сирек 

кездесетін таған,төрткіл,төс, шың терминдері Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау 

облыстарында топоним түзуге қатысады.  

Интрузивті жыныстар таралған таулы аудандарда тау шыңдарын 

құрайтын қатты жыныстар экзогенді ықпалға аз ұшырайды, бұл олардың биік 

бөліктерінің сүйір пішінін сақтап қалуына себепші болады. Қалдық тау болса 

да, Сарыарқаның кристалды жыныстардан тұратын оқшау массивтерінің 

атауларында тас, шоқы терминінің жиі кездесуін де осымен түсіндіруге 

болады. Қазақ халқында қатты жыныстардың барлығын, соның ішінде 
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граниттерді де жалпы «тас» деп атайды. Тастерминінің Қазақстандағы 

орографиялық нысандарды құраған жыныстар түріне жер бедері пішіндеріне 

қатысты семантикалық қатар берілді (12-сурет). 

Тауды түзетін жыныстардың құрамында тотықтанған мыс 

минералдарының бар екендігін білдіретін көктас, гранитоидтардың 

жекелеген шағын үгілу пішінін анықтайтын қойтас, жалпақ қабырға 

түсіндегі қорғантас,тік беткейлері ұяшықты және қуысты болып келетін 

сүйір шыңды жалаңаш жартастар түріндегі қотыртас, киіз үйдің керегесі 

тәрізді торкөзденіп тілімделген жер бедерін керегетас, жыныстар 

құрамындағы кальциттің сілтіленуі әсерінен қалыптасатын пішіндерге 

қатыстықолданылатын тесіктас сөздерімен байланысты атауларды да осы 

санатқа енгізгендіктен, тас термині Орталық Қазақстан оронимдері 

құрамындағы ең басым термин болып табылады. Сонымен, оронимдердің  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-сурет. Қазақстандағы тас терминінің семантикалық қатары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сәйкестігі ең алдымен оның негізінде жатқан орографиялық терминдер 

арқылы анықталады. Бұл терминдердің мағыналық жүктемесі нақты жер 

бедеріне, ландшафт жағдайына тәуелді. Сол себепті оронимдерді талдағанда 

олардың геоморфологиядағы таксономиялық бірліктерге сәйкес келуін 

міндетті түрде анықтау қажет.  

 

3.3 Пайдалы қазбалармен байланысты атаулар 

 

Пайдалы қазбалармен байланысты топонимдерде геологиялық ақпарат 

нақты немесе жанама түрде беріледі. Нақты ақпаратАргентина (латынша 

argentum – «күміс»), Оңтүстік Америка жағалауындағы Атлант мұхитының 

шығанағы Ла-Плата (испан тілінде «күміс»), Конго Демократиялық 

Республикасындағы Шаба кенді ауданы (суахили тілінде Shaba –  

«мыс»),Ресейдегі Нефтегорск («мұнайлы тау»), Железногорск («теміртау»), 

Алмазный(«алмасты»), Янтарный(«янтарлы»), Украинадағы Маргане, 

ГерманиядағыЗальцбург (немісше «тұзқала»), АҚШ-тағы Коппер-Ривер 

(«Мысты өзен»), Түркиядағы Мармара аралы («мәрмәр»), Гавай 

аралдарындағы Перл-Харбор(«Інжулі қойнау»), Грузиядағы 

Маднеули(грузинше «кенді») атауларында берілген. 

Бразилияның басты тау-кен орталықтары орналасқан Минас-Жерайс 

штатының атауы «басты кеніштер» (португал тілінде mina – «шахта, кеніш», 

gerais – «басты») дегенді білдіреді. Ал Каспий теңізіндегі болат тұғырлар 

үстіне орнатылған мұнай кен орны Нефтяные Камни(«мұнайлы тастар») деп 

аталады. Мұнда ұзақ жылдар бойы мұнай өндіріледі.Тиррен теңізіндегі Эльба 

аралында ерте кезден бері темір кені өндірілген, бұл оның атауында да 

көрініс тапқан: көне этрусс тілінде еlba – «темір» дегенді білдіреді.  

Шығыс Қазақстандағы көмір табылған өңірдің Қаражыра аталуын, 

Алматы облысындағы Алтынемел жотасында алтынды желілер табылуын, 

осы облыстың Райымбек ауданындағы қорғасын және мырыш кендері 

барланған жерлерде тау мен өзен атауының Темірлік болуын,  Қарағанды 
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облысындағы аса ірі мыс-молибден кен орнының Қаратас аталатындығын, 

Шығыс Қазақстандағы Күршім және Зайсан аудандарында ірі көмір алабы 

табылған жерде Көмірбұлақ,Көмірқазған атауларының болуын пайдалы 

қазбалардың топонимиядағы көрінісі деуге болады.   

 

3.4 Гидрографиялықтерминологиянегізінде қалыптасқан атаулар 

 

Адамдардың алғашқы қоныстары су көздері маңында пайда болғанын 

қазіргі кездегі тарихи-археологиялық  деректер дәлелдеп отыр. Сол себепті 

адамзат тарихындағы ең алғашқы географиялық терминдер мен атаулар да 

сумен байланысты болған деп болжам жасауға болады. Гидрографиялық 

терминдер негізінен су объектілерінің атауларына (гидронимдер) негіз 

болады. Гидроним құрамындағы термин арқылы су объектісінің түрін, 

сипатын және басқа ерекшеліктерін анықтауға болады. Гидронимдер 

арасында тек терминнен тұратындары бар (9-кесте).  

9-кесте.Гидрографиялықтермин негізінде қалыптасқан атаулар  

 
р/с Гидроним  Орны  Географиялық термин және  

мағынасы  

Тіл  

1 Инд Азия синдх –  «өзен». урду 

2 Иравади Азия  айравати – «су ағыны, ағыс». санскрит 

3 Нигер  Африка  н’егирен – «өзен» бербер 

4 Ніл Африка lil(nil) – «су»  либу 

5 Ньяса Африка ньяса  - «көл» яо 

6 Обь Ресей об – «су» иран 

7 Оять Ресей oja – «жылға». вепс 

8  Пур Ресей пур – «өзен» самоди 

9 Эбро  Испания  ebr – «өзен» баск 

10  Эйвон Ұлыбритания  аvon – «өзен» кельт 

11 Эльги Саха, Ресей эльген – «көлшік, ескі арна» саха 

 

Н.В. Подольскаяның (1988) анықтауы бойынша, гидронимдер өз 

кезегінде гелонимдерге (батпақтың, кез келген батпақтанған жердің 

атаулары), лимнонимдерге (көл, тоған атаулары), потамонимдерге (өзен 

атаулары), пелагонимдерге (теңіз және оның бөліктерінің атаулары) 

ажыратылады. Гидронимдердің басқа географиялық атаулардан өзіндік 

ерекшеліктері болады:  

1) гидронимдер басқа топтағы атауларға қарағанда көне болады; 

2) су нысандарының атауларының саны уақыт өте келе арта түседі, мұны 

жаңа жасанды су көздерінің пайда болуымен түсіндіруге болады;  

3) гидронимдерде синонимия құбылысы, яғни бір нысанның әртүрлі 

аталуы аз кездеседі, ол ұзақ тарихи кезеңдер бойынша немесе бірнеше 

халықтың бір үлкен нысанға әртүрлі атау беруіне байланысты ғана байқалуы 

мүмкін. 

Осы аталғандар негізінде Жер шарындағы ең танымал су объектілерінің 

құрамындағы терминологияны талдау арқылы олардың ерекшеліктерін 
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қарастырайық.Коми тілдерінде ва термині «су» дегенді білдіреді. Осы 

термин Шғыс Еуропа жазығында Даугава, Косьва, Морава, Сосьва, Чусва 

гидронимдерінің құрамында кездеседі.  

Адамзат ерте қоныстанған аймақтардағы көне потамонимдер арасында 

«үлкен су» дегенді білдіретін бірқатар атаулар бар. Оңтүстік Америкадағы 

Парана өзенінің сол жақ саласы Игуасу өзені тупи-гуарани тілінде, Сібірдегі 

Енисей өзені эвенк тілінде, АҚШ-тың ең үлкен өзені Миссисипи үндістер 

тілінде, Солтүстік Америка жеріндегі Юконөзені жергілікті үндістердің 

гуичин тайпасының тілінде «үлкен су» немесе «үлкен өзен» дегенді білдіреді.  

Рио-Гранде өзенінің атауы испан тілінен аударғанда «үлкен өзен» (rio – 

«өзен», grande– «үлкен») дегенді білдіреді.«Үлкен өзен» мағынасындағы 

бейнелі атаулар қатарына Азиядағы Меконг өзенінің (тай тілінде ме – «ана», 

конг – «өзен») , Африкадағы Бенуэ өзенінің  (бата тайпасының тілінде be– 

«су», nue– «ана») атауларын жатқызуға болады. Мұндай атаулар әдетте сол 

аймақтағы ең ірі өзенге беріледі.  

Ал Миссисипидің оң жақ саласы Миссури өзенінің атауы «үлкен лайлы 

су» деген мағына береді. бұл атау географиялық шындыққа өте дәл келеді: 

жолындағы борпылдақ жыныстарды ағызып әкелетін лайлы Миссури 

Миссисипиге құйған соң, оны да лайлы өзенге айналдырады. Миссуридің оң 

жақ саласы болып табылатын Миннесота өзенінің атауы жергілікті сиу 

тайпасының тілінде «лайлы су» (minne– «су», sota– «лайлы») деген мағына 

береді.  

Көптеген ірі өзендер өзінің ағып өткен жолында әртүрлі атауларға ие 

болған. Ірі өзендердің бірнеше атауының болуы біріншіден, олардың ағып 

өтетін аумақтарындағы географиялық жағдайлардың түрліше болуымен 

түсіндірілсе, екіншіден,  өзен алабында тілдік, ұлттық құрамы әртүрлі халық 

қоныстануына байланысты болады. мысалы, дүние жүзіндегі ең ұзын өзен 

болып саналатын Ніл өзені таулы бөліктен тегіс Шығыс Судан 

қазаншұңқырына шыққан кезде, Бахр-эль-Джебель («тау өзені») деген ат 

алады. Сонымен қатар бұл ұлы өзеннің араб тіліндеЭль-Бахр, копт 

тіліндеЕаро, буганда тіліндеКипра, бари тіліндеТкуцири деген атаулары бар. 

Дегенмен бұл атаулардың барлығы дерлік мағынасы жөнінен «үлкен өзен», 

«үлкен су» дегенді білдіреді.  

Қытайдағы ұлы өзен Янцзы да өзінің бірнеше атауымен ерекшеленеді. 

Тибет таулы қыратынан Уланмулуньхэ (Улан-Мурэн, яғни «үлкен өзен») 

деген атпен бастау алған бұл өзен Чжиньшацзян («алтын құм өзені») деген 

атпен жолын жалғастырып, Сычуан ойысына Янцзыцзян«теректер қаласының 

өзені» деген атпен шығады. Осы соңғы атау халықаралық қолданыста жүрген 

Янцзы атауына негіз болған. Қытайда бұл өзеннің бейресми Чанцзян(«ұзын 

өзен») жәнеЦзян(«өзен») деген де атаулары бар.  

Малай топонимиясында куала(«саға») деген гидрографиялық термин жиі 

қолданылады. Ол өзен атауларымен қосылып, елді мекен атауларына негіз 

болған: Куала - Лумпур, Куала - Тренгану,  Куала – Липисжәне 

т.б.Аумағының 60%-дан астамын шөлді аумақтар алып жатқан Аустралияда 
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уақытша ғана ағын болатын құрғақ арналарға қатысты қолданылатын крик 

крик(ағылшыншаcreek «жылға, өзен саласы» деген сөз) термині көптеген 

атаулар түзеді. Мұндағы Барроу-Крик, Диамантина-Крик,Куперс-Крик, 

Теннант-Крик, Хол-Крик деген топонимдер осы термин негізінде 

қалыптасқан.  

 Дүние жүзіндегі ең терең көл болып табылатын Байкал көлінің атауы 

түркі тілдес саха (якут) халқының Байгал – «үлкен терең су, теңіз» деген 

сөзімен байланысты. Ғалымдар Оңтүстік Швециядағы Веттерн көлінің 

этимологиясын қазіргі швед тілінің негізі болып табылатын көне скандинав 

тіліндегі Vetur – «су» (қазіргі швед тіліндегі vatten – «су») сөзімен 

байланыстырады. Солтүстік Америкадағы Ұлы көлдер жүйесіндегі Мичиган 

көлінің атауы осы көлдің жағалауында тұратын үндістердің алгонкин 

тайпасының тілінде «ұлы су», «үлкен көл» дегенді білдіреді. Ұлы көлдердің 

тағы бірі Онтарионыңатауы оның жағалауында өмір сүрген үндістердің 

ирокез тайпасының тілінде «тамаша көл» деген мағына береді.  

Өзен-көлге бай аймақтардың атауларында осы ерекшелігі көрініс тапқан. 

Мысалы, Солтүстік Америкадағы Атабаска көлі мен өзенінің атаулары 

үндістердің кри тайпасының тілінде «көп су кездесетін орын» дегенді 

білдіреді. Канаданың Саскачеван және Альберт провинцияларының 

аумағында орналасқан, жер бедері мен гидрологиясында төрттік мұзданудың 

іздері жақсы сақталған осы өңірде шындығында да көлдер мен өзендер өте 

көп. Филиппин аралдарының оңтүстігіндегі Минданао аралының атауы «көп 

көлдер» немесе «көлді аймақ»(тагал тілінде данао– «көл», магин– «көп») 

дегенді білдіреді. Бұл аралда да көлдер өте көп.  

Қазақ халқының гидрографиялық терминологиясы.Ауыз су мен мал 

суаруға қажетті су қорының тапшылығы қазақ халқында гидрографиялық 

терминологияның күшті жіктелуіне себепші болды. Аридті климат 

жағдайында тіршілік ететін басқа халықтарда да осы ерекшеліктер 

байқалады: Р. Капо-Рейдің мәліметтеріне сәйкес, Сахарада құдық типтерін 

белгілеу үшін 20-ға жуық жалпы есімдер пайдаланыладыекен. Қазақ 

халқындағы құдыққа қатысты терминдер саны 20-дан асады. Мұны бір 

жағынан қазақ жерінің кеңдігімен түсіндірілсе, екінші жағынан ландшафтық 

әртүрліліктің нәтижесі деуге болады.  

Тілмаманы В.Н. Попованың еңбектеріндегі терминдерді ескере отырып, 

өзіміз жинақтап, талдаған гидронимдер негізінде қазақ тіліндегі су 

нысандары атауларындағы терминдердің топтамалық кестесі құрастырылды, 

дегенмен тізім әлі толығатын болады(10-кесте). 

 

10-кесте.Қазақ топонимдеріндегі гидрографиялық терминология 

 
 

Гидронимдер 

 

Индикатор-терминдер 

Потамонимдер 

 

ағыл, ағын, ақсай, ақсу, айрық, арасан, аша, ащысу, бақанас, бастау, 

бұлақ, бұрлық, бұрым, бұтақ, дария, еспе, жарма, жайылма, жылға, 
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жыра, ирек, кемер, қайнар, қамау, қобы, қора, қарасу, мұқыр, нұра, 

ойыл, өзек, өзен, сай, саға, сала, сарқырама, соқыр, су, суат, тамшы, 

тарам, шат. 

Лимнонимдер 

 

айдын, аққөл, астау, ащы, балқаш, батпақ, бидайық, былқылдақ, 

жалаңаш, жалпақ, жалтыр, көл, көлмек, көлшік, қайраң, қайыр, қамыс, 

қақ, қопа, құлақ, ми, ой, сор, тақыр, татыр, теңіз, томар, тұз, шалқар, 

шұқыр (шұңқыр), шүңейт, шығанақ 

Бұлақ 

аттары 

айнабұлақ, ақпа, арасан, бастау, бұлақ, жылға, қайнар, көз, тамшы, 

теспе, тоспа, тұма, үйірім 

Құдық 

аттары 

апан, әуіт, еспе, жарық, жыра, иірім, қауға, қима, құдық, құлақ, құлаш, 

құю (құй), ой, оймақ, орпа, өрме, үрме, шеген, шыңырау, шұңқыр 

(шұқыр), ыза. 

 

Дегенмен, өзен атауларында 42, көл атауларында 33, құдық атауларында 

23, бұлақ атауларында 13 халықтық және жергілікті географиялық 

терминдердің болуының өзі қазақ халқының суға байланысты терминдерінің 

өте жіктелген сипатта екендігіне дәлел бола алады. Бұл индикатор 

терминдерді семантикалық тұрғыдан одан әрі жіктеуге болады (13-сурет). 

 

 

 

13 –сурет.Қазақ тіліндегі гидрографиялық терминдердің семантикалық 

топтары 
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Гидронимдер құрамындағы индикатор терминдердің гидрологиялық 

нысандардың сипатына қарай идентификациялау мәселесі географиялық 

топонимикадағы өте күрделі мәселе болып табылады. Өйткені біз келтірген 

жиынтық кестедегі терминдердің нақты нысанға қатысты мағыналық 

жүктемесін анықтау, терминнің ландшафт жағдайына байланысты 

«ығысуларын» Қазақстанның жеке аудандары бойынша тіркеу, оған қатысты 

ақпарат базасын жинақтау арнайы зерттеуді қажет етеді. Сонымен қатар, 

Қазақстанда жергілікті диалект пен ландшафт жағдайын ұштастыра зерттеу 

әлі қолға алынбаған.   

 
Географиялық атластар мен карталарды пайдаланып, 10-кестеде берілген 

гидрографиялық терминдерден Қазақстан аумағында қалыптасқан топонимдер 

тізімін жасап көріңіздер.  

 

Жалпы алғанда, гидронимдердің кеңістіктік таралуы мен шоғырлануына 

ықпал ететін бірнеше факторлар тобын атап өтуге болады:   

1. Жер бедері, яғни жер бедерінің жаратылысы және морфологиялық 

тұрғыда айырмашылық жасайтын типтерінде өзіндік гидронимдер жиынтығы 

қалыптасады. Бұл ретте біз алуан түрлі жер бедері арқылы ағып өтетін ірі 

өзендерге қатысты бұл заңдылықтың жүзеге асуына күмән келтіреміз, 

дегенмен, шағын су нысандарының атауларында ол өзін-өзі ақтайды. 

Мысалы, Қазақстанның таулы аумақтарында «сай», «ақсу» терминдері өте 

көп өзендер атауларын, ал пролювийлі және аллювийлі жазықтарда «ақкөл» 

термині лимнонимдер жиынтығын түзеді.  

2. Тау жыныстары мен шөгінділердің сипаты. Су нысандары 

атауларында түсті білдіретін сөздердің болуына ғалымдар бұрыннан бері 

назар аударған. Дегенмен, «түсті» атаулардың арасында тек ақсу 

жәнеҚарасуатауларына ғана толық түсінік берілген. Ал Ақтөбе облысында 

Мұғалжар тауы аумағында қызыл түспен байланысты «қан» сөзінің негізінде 
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қалыптасқан гидронимдер тобының шоғырлануын біз денудациялық 

әрекеттен жалаңаштанған қызыл түсті жыныстармен байланыстырамыз. 

Лимнонимдер құрамындағы түсті білдіретін атаулардың тұнбалармен 

байланысты екендігіне олардың сипаттамаларынан-ақ оңай көз жеткізуге 

болады.  

Орталық Қазақстандағы ұсақ шоқылы жер бедерінің жағдайында тау 

жыныстарының суда еруіне байланысты көл суларының түстері айрықша 

болады. Енді белгілі көлтанушы ғалым П.П. Филонецтің еңбегі бойынша 

берілген көл сипаттамаларын келтірейік. Осы өңірдегі Сарыала көлінің 

географиялық сипаттамасында “көл суы жасылтқым-сары” делінсе, Күреңала 

көлінің суы “қоңырқай сары түсті” деген мәліметтер келтіріледі. Нияз 

тауының солтүстік-шығыс беткейлеріндегі шоқыаралық ойысты алып жатқан 

ағынсыз Қаракөл көлінің түбін шалаң өскен, қара түсті тұнба басқан. Ал 

Қарасор көлінің ойысы тұнбамен толған, бетінде қалыңдығы 10-15 см 

болатын, күкіртсутекті қара ұйық жапқан. 

3. Су режимі. Су нысандарының режимін білдіретін терминдер 

қатарына еспе, нұра, қақ тәрізді терминдер жатады. Құрамында еспе термині 

бар атаулар көктемде қар еріген кезде күшті тасып, арнасынан асып 

жайылатын, жазда кеуіп қалатын немесе тарамдалған қарасуларға бөлініп 

кететін дала өзендеріне қойылады. Мұндай гидронимдер негізінен Орталық 

Қазақстанда шоғырланған. 

4. Су құрамы. Су нысандары атауларында су құрамын білдіретін термин 

топтарында да кеңістіктік шоғырлану болады. Саумал термині аздап 

қышқыл, кермек, тұздылау суға қатысты қолданылады. Мұндай көлдер 

жазықтарда дала және шөлейт зоналарында таралған. Тұз термині негізінен 

шөкпе тұз қабаттары бар көлдердің атауларында кездеседі. Сор термині 

пенеплендердегі шығу тегі сор-дефляциялық ойыстарда орналасқан 

көлдердің атауларында болады. Бұл тайыз көлдер жазда кеуіп қалады. 

5. Су сапасы. Өзендер мен көлдердің суының сапасын шаруашылық 

тұрғыдан бағалау мақсатында гидронимдер құрамында «жақсы-жаман», 

«ащы-тәтті» антонимдері кездеседі. Лимнонимдердегі «жаман» анықтауышы 

жағалауы қолайсыз (батпақты немесе тұзды), суы ішуге және мал суаруға 

жарамсыз, жалпы алғанда, шаруашылық маңызы төмен көлдерді белгілеу 

үшін қолданылады. Потамонимдердегі осы сөз күшті тасып, өткел бермейтін, 

аңғарында шөбі жұтаң, жағасы сортаңды өзендерді сипаттайды. Ащы және 

тәтті (бал) анықтауыштары да су сапасын дәл бейнелейді. Мұндай 

мағыналары қарама-қайшы атаулар бір-біріне жақын орналасқан немесе тіпті 

қатар жатқан су нысандарына қойылады.   

Cонымен, географиялық жағдайлар, табиғи орта, шаруашылықтың 

мамандану тәрізді факторлар гидрографиялық терминологияның жіктелуіне 

себепші болып, олардың негізінде пайда болған атаулардың өзіндік 

ерекшеліктерін қалыптастырады. 

 

3.5 Фитонимдернегізінде қалыптасқан топонимдер  
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Географиялық атауларда Жер шарындағы өсімдіктер дүниесі кеңінен 

көрініс тапқан. Атаулар құрамындағы фитонимдер белгілі бір өсімдік түрінің 

бұрын-соңды таралған аймағын, осы өсімдікпен байланысты оқиғаны немесе 

өсімдіктің адам өміріндегі маңызын көрсетеді. Әйгілі жаратылыстанушы 

ғалым К.Линней ғылымға флора(латынша флора – «гүл») терминін енгізген 

болатын. Ғалымның анықтауынша, флора деп белгілі бір табиғи аймаққа 

немесе оның бөлігіне тән болатын өсімдік түрлерінің жиынтығын атайды. 

Бұл терминмен байланысты бірнеше топоним бар: португалдар Азор 

аралдарының бірін Флорес деп, ал біздің заманымыздың І ғасырында ежелгі 

римдіктер өздері басып алған қалашықты Флоренциядеп атаған. Кіші Зонд 

аралдарының бірі Флорес деп аталады, ал оның маңындағы теңіз де осылай 

аталған. Бельгияда осы негізде қалыптасқан Флоранвиль, Бразилияда 

Флориана, Аустралияда Флоравилл қалалары бар, Солтүстік Америкадағы 

Флорида түбегінің атауы да осы терминмен үндес болады.  

Фитоним негіз болған тағы бір ірі объектінің бірі – Атлант мұхитындағы 

Саргасс теңізі. Теңізді басып жатқан жасыл балдырлардың көптігі сондай, 

1492 ж Колумбтың бірінші саяхаты барысында теңізшілерге төселген 

қалқыма шалғындай болып көрінді. Теңізшілер мың сан көпіршіктермен 

жабылған бұл балдырларды Испанияда өсірілетін «сарга» деп аталатын 

жүзімге ұқсатқан болатын. Осылайша Маре де лас Саргас, яғни «Жүзім 

теңізі»деген атау дүниеге келді. Ресей жеріндегі Хатанга өзенінің атауы 

долган тілінен аударғанда «қайыңды» деген мағына береді: ағыны қатты бұл 

өзеннің аңғарында қайыңдар шындығында да өте қалың тоғайлар құрайды.  

Фитонимдермен байланысты географиялық атаулардың кейбіреулері 

қайталанбас сипат алған. Мысалы, 1887 жылы Эфиопия императоры өзінің 

резиденциясын Энтотодан қазіргі ел астанасы тұрған жерге көшірген 

болатын. Императордың жұбайы бұл жаңа астананы Аддис-Абеба (жергілікті 

амхар тілінде «Жаңа Гүл» деген сөз) деп атауды ұсынды. Бұл атау Эфиопия 

астанасының сипатына сәйкес келеді, бұл қаланы еуропалық зерттеушілер 

климаттық ерекшеліктеріне қарай бейнелі түрде «Мәңгі көктем қаласы» деп 

те атайды. Ал Кипр аралының атауы осында өсетін сұңғақ кипаристердің 

тоғайына байланысты қойылған.  

Пальма өсімдігі көптеген географиялық атауларға негіз болған. 

Колумбиядағы Пальмира  қаласының, ежелгі Финикия мемлекетінің атауы, 

Үнді мұхитындағы Кокос аралдары, Бенгал шығанағы мен Андаман теңізін 

жалғастырып жатқан Кокос бұғазы, Балеар аралдарының әкімшілік орталығы 

болып табылатын Пальма-де-Мальоркақаласының атауларының шығу тегін 

пальмамен байланыстыруға болады.  

Мадейрааралының атауын 1420 жылы португал бекзадасы Энрике 

қойған болатын. Бағалы ағаш түрлерін іздестіру мақсатында жолға шыққан 

экспедиция ойламаған жерден елсіз аралды кездестіріп, оған Мадейра 

(португалша «орман») деген ат қойды. Оңтүстік Америкадағы ең үлкен 

Бразилия мемлекетінің атауы да ағашпен байланысты: қызыл түсті сүрегі 
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бағалы деп есептелетін бразилағашы (латынша Caesalpinia echinata) бұл 

аумақта көп өседі және бастапқыда басты экспорттық тауар болған.  Латын 

Америкасындағы Гватемала мемлекетінің атауы да орманмен байланысты:  

ацтек тілінде Guauhtemallan — «орманды жер» деген мағына береді. 

Қазақстан топонимиясындағы фитонимдер. Қазақстан 

топонимиясындағы фитонимдер жиынтығын құрайтын өсімдік атауларын 

шартты түрде бірнеше топшаға бөлуге болады.  

1) Ағаштардың атауларымен байланысты фитонимдер.Қазақстан 

топонимиясында ағаш атауларынан қалыптасқан фитонимдерді талдау 

барысында ырғай, шырғанақ сияқты бұталарды қоспағанда, қазақ тіліндегі 22 

ағаш түрінің топоним қалыптастыратынын анықтадық(14-сурет). 

Бұл ағаш атаулары арасында әсіресе шаруашылық маңызы жоғары 

ағаштармен байланысты фитонимдердің топонимикалық белсенділігі 

жоғары. Жалпы ағаштардың географиялық атаулар құрамында болуы тек 

шаруашылық маңызымен ғана түсіндірілмейді. Көне түркілік табиғатты пір 

тұту дәстүріне сәйкес, ағаштар да қазақ халқында жаратқанның сыйы ретінде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 14 – Қазақстантопонимдері құрамындағы ағаш түрлері 
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қабылданады.  Бұл түсінік ағашты үш әлемді (жоғарғы, орта және астыңғы 

әлем) жалғастырып тұрған мифологиялық бейне ретінде қабылдау жатыр. 

Қазақ сахарасында ағашты сирек кездесетін киелі нысан ретінде қабылдап, 

оны қорғау, сақтауға қатысты әдет-ғұрыптар қалыптасқанын, топонимиядағы 

табуация құбылысы негізінде қорғау жүзеге асырылғаны біздің алдыңғы 

зерттеулерімізде қарастырылған болатын. 

Қазақстан аумағы бойынша тұтас алғанда ең жиі кездесетін ағаш 

атаулары қарағай, қайың, арша, терек болып табылады. Бұл ағаштар 

дәстүрлі қазақ қоғамында үй құрылысы мен тұрмысқа қолданылатын 

бұйымдарды жасауда пайдаланылған, сонымен қатар ұлттық сананың сенім-

нанымдарына байланысты сакралдық (арша) және кеңістікте бағдар алуда 

маңызды болып табылады. Ағаш атаулары әдетте орман, қоныс атауларында 

оронимдер мен гидронимдерде жиі кездеседі. Қарағай нақты ағаш атауы 

болғанымен, қазақ халқында осы атау аясына жалпы қылқан жапырақты 

ағаштарды (майқарағай, самырсын, балқарағай, шырша) енгізу жиі кездеседі. 

Дәл осындай құбылыс терек және ағаш лексемаларына да қатысты деп 

есептейміз: бұл ұғымдар шеңберінде әдетте ұсақ және жалпақ жапырақты 

ағаштар қамтылады. Ағаш түрлерінің атауларынан қалыптасқан топонимдер 

олардың қазіргі және байырғы таралу ареалдарында жиі кездеседі.Ағашпен 

байланысты фитонимдер арасында жеміс ағаштары (алма, алмұрт, алша, 

өрік), пайдалы жабайы ағаштар (арша, бадам, долана, жиде, шетен), 

ландшафт көрінісін сипаттайтын және шаруашылық маңызы бар  ағаш 

түрлері (көктерек, қайың, қандыағаш, қарағай, қараағаш, тал, терек, тораңғы, 

үйеңкі, шаған) ерекшеленеді. Жалпы ағаш атауларынан қалыптасқан 

фитоним топтарында олардың мынадай ерекшеліктері көрініс тапқан: 

- ағаштардың белгілі бір ауданда кеңінен таралуы мен көп екендігін 

білдіретін атаулар (Аршалы, Қайыңды, Қарағайлы); 
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- ағаштардың кеңістікте орналасуы (Аралқарағай, Ауызқарағай, 

Жарқайың, Төсқайың); 

- жер бедеріне қатысы (Аршалыкезең, Ойқарағай, Табанқарағай, 

Қайыңшат);  

- су нысандарына қатысы (Ағашкөл, Аршабұлақ, Қайыңдыбұлақ, 

Қарағайлыбұлақ); 

- ағаштың түр-сипаты (Балақайың, Көкарша, Қотырқайың, Қызылқайың, 

Шірікқайың);  

- саны (Бесқарағай, Бесқайың, Бесүйеңкі, Жүзқарағай).     

Кейбір ағаш түрлерінің таралу ареалы шектеулі болғандықтан, олардың 

атаулары топонимдерде сирек кездеседі. Мұндай ағаштар қатарына үйеңкі 

(Алматы, Жамбыл облыстарындағы тауалды жазықтары), шаған (Алматы, 

Батыс Қазақстан, Қызылорда, Шығыс Қазақстан облыстарындағы тоғайлы 

ассоциациялар), тораңғы (Алматы, Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, 

Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы құмды өңірлер) жатады(Б Қосымша).   

2) Бұта тектес өсімдіктердің атауларымен байланысты 

фитонимдер.Қазақ топонимиясында жүзім, жыңғыл, итмұрын, қараған, 

қарақат, мойыл, сексеуіл, тобылғы, үшқат, шеңгел, шырғанақ өсімдіктерінің 

атауларымен байланысты қалыптасқан атаулар тобы бар. Бұталы 

өсімдіктердің негізгі таралған аудандары таулы аудандар мен өзен бойлары 

болып табылады, олардың көпшілігінің тағамдық және шипалық маңызы бар. 

Шипалық және тағамдық маңызы бар шырғанақ өсімдігі Алматы, Жамбыл, 

Қызылорда, Шығыс Қазақстан облысындағы географиялық атаулардың 

құрамында кездеседі.  

Сексеуіл мен шеңгел шөлейтті-шөлді өңірдің өсімдік жамылғысына тән 

болғандықтан, осы аудандардағы фитонимдерді құрайды. Әсіресе шөлді 

аудандардағы негізгі отын түрі болған сексеуілдің таралған жерлерін қазақ 

халқы бейнелі атаулар арқылы дәл белгілеп отырған. Сексеуіл терминінің 

географиялық атау құрамындағы орны препозицияда (Сексеуілді, 

Сексеуілсай) және постпозицияда (Әулиесексеуіл, Ойсексеуіл) болады. 

Сексеуілмен байланысты атаулар тобы Алматы облысының жазықты-шөлді 

аудандарында, Ақтөбе облысының шөлмен шекаралас құмды өңірлерінде, 

Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарындағы құмды 

шөлдерде тіркелді.  

Дәрілік өсімдік ретінде ежелден қазақ халық медицинасында 

қолданылып келе жатқан итмұрын өсімдігінің таралған аудандары Алматы, 

Жамбыл, Қарағанды облыстарындағы тауалды және тауаралық жазықтардың, 

Батыс Қазақстан облысындағы географиялық атауларында көрініс тапқан.  

3) Шөптесін өсімдіктердің атауларымен байланысты фитонимдер.Бұл 

топтағы өсімдіктер малазықтық, мәдени, күнделікті тұрмыста қолданылатын 

пайдалы өсімдіктер, кеңістікті игеруде индикациялық қызмет атқаратын 

өсімдіктер ретінде маңызды болған. Шөптесін өсімдіктердің кеңістіктік 

таралуы фитонимдердің шоғырлануына ықпалын тигізген.  
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Малазықтық маңызы бар өсімдіктер атаулары топонимикалық 

топтардың барлығын да қамтып, көптеген фитонимдерге негіз болған. 

Әсіресе бидайық, бетеге, жантақ, жусан, изен, көде, көкпек, қияқ, қоға, 

өлеңмен байланысты атаулар Қазақстанның барлық дерлік аудандарында 

таралуымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, ландшафт сипатына қарай, 

фитонимдердің аумақтық шоғырлануы да анықталды. Мия атауы 

қызылмияның таралу ареалы болып саналатын Қазақстанның батыс өңірінде 

(Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстары) және Солтүстік-Шығыс 

өңірде (Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстары) фитонимдер 

қалыптастырған.  

Мүк атауы орманды дала мен даланың солтүстігіндегі жеткілікті 

ылғалдану зонасына енетін аймақтағы (Солтүстік Қазақстан, Ақмола 

облыстары) батпақты жерлердің географиялық атаулары құрамында 

кездеседі. Сулы жерлерге тән өсімдіктер (бұлдақ, қамыс, қоға, құрақ, шалаң 

және т.б.) көлдер мен өзендер маңында және дамудың соңғы кезеңін бастан 

кешіп жатқан көлдердің ойыстарына тән болады. Сондықтан бұл 

өсімдіктердің атауларының таралу ареалы шектеулі болады. Осы ретте өлең 

өсімдігімен байланысты атаулар тобының да ылғал жеткілікті аудандарға тән 

екендігін атап өтуге болады. Өсімдік атауының өзі көне түркілік «өл» сөзімен 

байланысты деп топшылауға болады. М.Қашқаридың әйгілі сөздігінде өл 

«ылғал, дымқыл, жас» деген мағынада қолданылатынын, бірақ оғыз 

тайпалары мұны білмейтіні туралы деректер келтірілген. Мұның өзі өсімдік 

атауының ландшафт сипатынан келіп шыққандығын көрсетеді.  

Мәдени өсімдіктер арасында арпа, бидай, қауын, пияз, темекі, кендір 

табиғи нысандар атауларын қалыптастырған. Олар негізінен егін 

шаруашылығы ежелден дамыған, суармалы алқаптары бар Оңтүстік 

Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда облыстарында шоғырланған. Дәрілік 

өсімдіктер (адыраспан, андыз, дәрмене, қылша және т.б.) де таралған 

аудандарында фитонимдер құраған. Қазақ халқы пайдалы өсімдіктерді ғана 

емес, малдардың көпшілігі жемейтін тікенекті, улы өсімдіктерді (күшала, 

ақтікен, шөгір, шоңқай және т.б.) де топонимияда бейнелеген.  

 
Географиялық атластар мен карталарды пайдаланып, мәтінде берілген 

фитонимдерден қалыптасқан топонимдер тізімін жасап көріңіздер.  

 

Кей жағдайда өсімдік аталған аумақта жойылып кеткенімен, атауда 

фитоним сақталып қалады. Соңғы жылдары топонимдер құрамындағы 

өсімдік атаулары бойынша олардың бұрынғы ареалын анықтау бағытында 

зерттеулер жүргізіле бастады.  

 

3.6 Зоонимдернегізінде қалыптасқан топонимдер 

 

Жәндіктер, бауырымен жорғалаушылар мен қосмекенділер, құстар мен 

сүт қоректілердің атаулары Жер шарының кез келген аймақтарындағы 

топонимдерде өзіндік көрініс тапқан.  Олардың бірқатарына тоқталайық.  
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Зоонимдермен байланысты географиялық атаулардың алғашқы тобын 

саяхатшылар, жаулап алушылар қойған атаулар құрайды. Бұл атаулар 

олардың жаңа жерлерде көрген жануарларына байланысты қойылған деуге 

болады. Атлант мұхитындағы Азор аралдары португалдарға 1431 жылдан 

бері ғана белгілі бола бастады. Олар бұл аралдарды  Ilhas dos Azores, 

«қырандар аралы»деп атады. Бұл атау шындыққа жанасатын еді, өйткені 

аралдарда қырандар көп болатын, бұл туралы саяхатшылардың 

жазбаларында да кездеседі. Ал Данияның иелігіндегі жалпы саны 20-ға жуық 

Фарер аралдарының атауы «қойлар аралы» дегенді білдіреді. ІХ ғасырда осы 

аралдарға келіп жеткен норманндар кезінде ирландтық монахтар әкеліп, 

кейіннен жабайыланып кеткен қойларды көрген болатын. Қазірдің өзінде бұл 

аралдарда  қойлар жеткілікті.  

Оңтүстік Америка жағалауына жақын маңда орналасқан Галапагос 

аралдарының атауы тасбақалармен байланысты қойылған. 1535 жылы 

Панамадан Перуге бара жатқан жолында күшті желден кеме бағытын 

ауыстырып алған испан епископы Берлангой осы аралдарды кездейсоқ ашқан 

болатын. Аралдардағы алып тасбақаларды көріп, таңданған испандар бұл 

жерді Галапагос (испанша галапагос – «тасбақа» деген сөз) деп атады.  

Осы тектес атаулар қатарына Оңтүстік Африкадағы Улифантс (голланд 

тілінен аударғанда «піл өзені»), Сомалидегі Веби-Шебели өзенін («қабылан 

суы»), АҚШ-тағы Баффало өзені мен Канададағы Баффало көлін 

(ағылшынша «бизон»), Уганда астанасы Кампала қаласын (банту тілінде 

«антилопа»), Куриль аралдары құрамындағы Итуруп аралы (айн тілінде 

«медуза») мен Уруп аралын (айн тілінде «албырт») Камерун мемлекетін 

(португалша «креветка») атауға болады. 

Зоонимдер негізінде қалыптасқан атауларға жеке аймақтардағы 

топонимдерді талдау барысында да тоқталатын боламыз.  

Қазақстанда да зоонимдермен байланысты географиялық атаулар 

жеткілікті. Республика аумағында біздің анықтауымыз бойынша, қазақ 

тіліндегі 90 жануар атауы топонимдер жасауға қатынасқан. Олардың 

жиынтығы аумақтық ерекшеліктерге, таралу аймағына байланысты облыстар 

көлемінде айырмашылық жасайды (В Қосымша). 

Бұл атаулардың арасында әсірелеу, ұқсату негізінде қойылған атаулар 

(Айғыржал, Қойтас және т.б.), таралу ареалы шектеулі болғанымен, кәсіптік 

маңызы бар ірі жануарлар (Арқарлы, Аюшат, Маралды), кәсіптік маңызы бар 

құстар (бұлдырық, үкі, қаз, құр, қырғауыл, үйрек, шүрегей, шіл), елді 

мекендер маңында мекендейтін құстар (қарға, қарлығаш, сауысқан, торғай), 

жыртқыш құстар(бүркіт, ителгі, күйкентай, қаршыға, қыран, қырғи, сұңқар) 

атаулары бар. 

 

3.7 Топонимдер құрамындағы ландшафтық терминология 

 

Географиялық атаулар құрамындағы ландшафтық 

терминология.Номинатор этнос үшін  қоршаған ортаның белгілі бір нақты 



91 

 

көріністері аса маңызды. О.Т. Молчанованың (2006) айтуынша, ландшафтағы 

мұндай белгілер қатарына 1) табиғи нысанның кеңістіктегі орны,  2) пішіні, 

3) түсі жатады. Ғалымның деректері бойынша, алтайлықтарда 

ландшафтының сыртқы көрінісін сипаттайтын белгілердің бірі болып 

табылатын түстің 25 реңкі тіркелген, жалпы алғанда алтай 

топонимиконының 14%-ын түспен байланысты атаулар құрайды. 

Дүние жүзі халықтарында ландшафт терминологиясының географиялық 

атауларда көрініс табуы әркелкі дәрежеде болады. Әлем бойынша мұндай 

атаулар қатары да өте көп. Сондықтан кейбір танымал атауларға шолу 

жасаумен ғана шектелеміз. Бұл мәселені тереңірек оқып-үйрену болашақ 

география пәнінің мұғалімі үшін өте қажет ізденіс деп есептейміз.  

Адамдар үшін қоныстану барысында аумақтың сумен қамтамасыз етілуі 

маңызды шарттың бірі болды. Бұл қажеттіліктің өзі көптеген халықтарда 

сумен қамтамасыз етілуге байланысты ландшафтылық терминдердің 

тобының пайда болуына алып келген. Балтық теңізінде орналасқан Аланд 

аралдарының атауы «сулы жер» (швед тіліндеаland) дегенді білдіреді. Қазіргі 

кезде бүкіл дүние жүзіне әйгілі Аризона штатының атауына да жергілікті 

үндістердің папаго тайпасының тілінде аli-shonak – «кішкентай жылға орны» 

деген тіркесі негіз болған. Ямайка аралының атауы аравак тіліндегі «су мен 

орман жері» дегенхaymacaтермині негізінде қалыптасқан. 

Суға тапшы аумақтардың ландшафтыларын сипаттайтын терминдер 

тобында «шөл» деген мағына беретін терминдер мол. Солардың бірі – 

жергілікті үндістер тілінде «шөлді жер» дегенді білдіретін атакаматермині. 

Бұл термин Оңтүстік Американың Тынық мұхит жағалауында орналасқан ірі 

жағалық шөлге берілген. Атакама шөлі туралы жазба деректер Еуропада  

XVI ғасырдың бірінші жартысында пайда болды. Атакама Жер шарындағы 

ең құрғақ шөл деп есептеледі: осындағы Антофагаста ауданында жауын-

шашынның жылдық мөлшері 1 мм-ді құрайды.  

Әлемдегі ең үлкен шөл – Солтүстік Африкадағы Сахара шөлі. Оның 

ауданы 9 млн км
2
-ден асады, мұнда Жер шарындағы ең жоғары 

температуралар тіркелген. Шөл атауы арабтардың «шөл» деген мағына 

беретін сахра терминімен байланысты. Арабтың бұл термині қазақ ортасында 

да пайдаланылады. Көркем әдебиет пен тарихи еңбектерден «қазақ сахарасы» 

деген сөз тіркесін жиі кездестіруге болады.  

Ауғанстанның оңтүстігінде орналасқан, ауданы 40 тыс.км
2
 құрайтын, 

жылдық жауын-шашын мөлшері 100 мм-ден аспайтын шөлді жазық 

Регистан деп аталады. Атау ауған тілінде «шөл» дегенді білдіретін регистан 

терминімен байланысты қалыптасқан. Бұл термин Азиядағы басқа да 

географиялық атауларға негіз болған.  

Азиядағы көшпенділер өркениетінің бір тармағы болып табылатын 

монғол халқы өздері қоныстанған аумақтың ландшафт сипатын өте 

жіктелген, дәл ландшафтылық терминдер арқылы бейнелей білген. Соның 

бірі – говь(«сусыз жер») термині. Э.М. Мурзаевтың (1984) анықтауынша, 

монғолдар бұл ландшафт терминімен «шөлейт пен шөлге тән өсімдіктер 
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сирек өскен, тасты және сортаңданған топырақтар тән, су жетіспейтін жазық 

немесе жонды жерлерді» атайды. Орталық Азияның Алтай мен Хинганға 

дейінгі аралығында бірнеше Гоби аталған шөлді жерлер бар. Олардың ең ірісі 

Монғолия мен Қытай жерінде оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай 

1600 км, солтүстіктен оңтүстікке 800 км-ге созылып жатқан шөлді-шөлейтті 

ландшафтар тән, Гоби деп аталатын аймақ.  

Оңтүстік Африканың құрғақ жазықтарын белгілеу үшін велд(африкаанс 

тілінде veld – «алқап») ландшафтылық термині пайдаланылады. Жергілікті 

ландшафт ерекшеліктерін нақтылау үшін осы термин негізінде пайда болған 

бірнеше туынды терминдер қалыптасқан. Мысалы, жер бедеріне байланысты 

тау велд, банкевелд терминдері, төсеніш бет ерекшеліктерін бейнелеу үшін 

хардевелд (қатты велд), сандевелд(құмды велд), сурвелд(қышқыл велд) 

қолданылса, өсімдік жамылғысының сипатын бушвелд (бұталы велд) пен  

грассвелд(шөптесін велд) сипаттайды.  

Оңтүстік Африканың орталық бөлігінде жатқан табиғи облыс Калахари 

деген атпен белгілі. Атаудың негізінде готтентот тіліндегі ландшафтылық 

термин жатыр: karahaтерминімен жергілікті халық қиыршық тасты, тасты-

құмды жерлерді атайды.  Арабия түбегіндегі ірі құмды шөлдердің атауында 

нефуд термині кездеседі. Арабтар бұл терминмен құмды жазықтарды атайды. 

Арабия түбегінде осы термин негізінде қалыптасқан Үлкен Нефуд және Кіші 

Нефуд атаулары бар.  

Хинди тілінде де дәл осындай құмды жазықтарды сипаттайтын тхар 

термині бар. осы термин Инд өзенінің сол жақ жағалауын алып жатқан әйгілі 

Тар шөлінің атауына негіз болған. Бір қызығы, шөлді ландшафтылар тән емес 

Франция жерінде де «өсімдіксіз құмды жазық» деген мағынасы бар ланд 

(французша landes) термині бар. Бұл термин Жиронда өзенінің сағасынан 

оңтүстікке қарай жатқан тегіс жазықтың Ланд деген атауында көрініс тапқан.   

Солтүстік Африканың байырғы тұрғындары болып табылатын 

берберлердің тілінде де шөлге байланысты терминология қалыптасқан. 

Соның бірі – «құмды жазық» дегенді білдіретін тенере термині. Бұл термин 

Нигердегі Тенёре табиғи-географиялық аймақтың атауына негіз болған.  

Cор, сортаңды ландшафтар да өзіндік терминологияға ие болған. 

Арабтардың географиялық терминологиясында шотт «тұз қабатымен 

немесе тұзды лай қабыршағымен жабылып жатқан тұйық ағынсыз ойыс» 

деген мағына береді, яғни тұзды батпақ түрін сипаттайтын термин болып 

табылады. Ол Алжирдегі Шотт-Эш-Шерги, Шотт-Мельгиратауларына 

негіз болған. Ливияда мұндай ойыстарды себха деп атайды. Монғолдардың 

халықтық географиялық терминологиясында «сор», «тұзды көл», 

«сортаңданған жазық» деген мағыналық жүктемеге ие цайдам термині бар. 

Бұл термин Қытайдағы Цайдам ойысы, Ихе-Цайдамин-Нур, Бага-Цайдамин-

Нур көлдері,Монғолиядағы Цайдамын-Нур көлі, Бурятиядағы Цайдам  

атауларына негіз болған.  

Ландшафт көрінісін сипаттағанда, оның жер бедері морфологиялық 

белгісі болып табылады. Сондықтан, ландшафтылық терминдер қатарында 
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жер бедерін сипаттайтындары да бар. Мысалы, үндістердің кечуа тілінде 

патакуна терминімен төбешікті жазықтарды атайды. Бұл Патагония атауына 

негіз болған деген пікір бар. Солтүстік Америкадағы алгонкин тайпасы 

үлкен, кең жазықтарды вайоминг деп атаған. Бұл термин АҚШ-тағы бірнеше 

географиялық атауға негіз болған. Ал Үлкен Антиль аралдары тобына енетін 

Гаити аралының атауы жергілікті үндістердің таулы жер бедерін 

сипаттайтын гаити терминімен байланысты қалыптасқан.   

Қазақстанның ландшафт ерекшеліктерінің топонимияда көрініс 

табуы. География институтының ғылыми деректері бойынша, Қазақстан 

Республикасындағы табиғат жағдайларының алуан түрлілігі жазықтар мен 

таулар аумағында 201 ландшафт түрін жіктеуге мүмкіндік береді, олардың 

жартысынан астамын аридті табиғи-аумақтық кешендер құрайды. 

Жазықтарда 4 ендік зонаның ландшафтылары алуан түрлілілігімен 

ерекшеленеді.  

Орманды дала Қазақстанның жазық бөлігінің солтүстігі мен Ертіс 

өзенінің сол жақ жағалауының орталық бөлігін қамтиды. Мұндағы ағынсыз 

жазықтың беті көптеген көлдермен және шағын ойыстармен тілімделген. 

Жалпы алғанда, қазіргі кезде қазақстандық ғалымдар орманды дала 

ландшафтыларының 11 түрін ажыратады.  

Бұл зонада Қазақстанның басқа зоналарымен салыстырғанда, батпақтар 

көп таралған. Олар негізінен кішігірім ойыстарды алып жатыр, тартпа 

батпақтар басым, кейбірінде органикалық заттардың шіруі әлі де қарқынды 

болғандықтан газ шығару жалғасуда. Батпақтардың осы ерекшеліктері 

олардың атауларында көрініс тапқан: мұнда Бұрқылдақ (Мамлют ауд.), 2 

Былқылдақ (Жамбыл және Шал Ақын ауд.), Оппа (Шал Ақын ауд.), Шұңқыр 

(Мамлют ауд.), Қарасутомар (Шал Ақын ауд.), Сасықкөл (Тимирязев ауд.) 

батпақтары бар.  

Батпақтардың ауық-ауық құрғауы байқалатын аудандарда батпақ 

атауларында шалғын термині кездесетіні анықталды:Нәншалғын (батпақ, 

Тимирязев ауд.), Кеңшалғын (батпақ, Мамлют ауд.).Бұл зонада орманды 

алқаптар мен шөптесін өсімдіктер тән аудандар ұштасқан. Орманды 

алқаптардың таралуы топонимияда ағаш (Басқараағаш, орман; Аралағаш, 

орман; Бояуағаш, қоныс; Бүйірағаш, қоныс; Қараағаш, орман; Ұзын 

Қызылағаш, орман; Шұбарағаш, қоныс), дүм (Қапандүм, қоныс), қарағай 

(Беріқарағай, қоныс; Қарағай, қоныс), қайың (Жарқайың, қоныс; 

Шолаққайың, қоныс), шоқ (Екішоқ, қоныс; Қарашоқ, орман; Шоққарағай, 

қоныс) терминдерімен байланысты атауларда көрініс тапқан.  

Солтүстік Қазақстанға тән орманды дала ландшафтылардың жалпы 

көрінісін төсеніш қабат ерекшелігін бейнелейтін атаулар жүйесі де көрсетеді. 

Тас (Ақтас, қоныс), жарық (Жарық, сай; Жарықкөл, қоныс; Қосжарық, 

қоныс), бор (Борлы, қоныс), жалаңаш (Жалаңаш, қоныс), қоңыр 

(Жаманқоңыр, батпақ; Жантыққоңыр, қоныс; Қатарқоңыр, қоныс; 

Қожақоңыр, батпақ), құм (Құмды, қоныс; Құмел, қоныс; Құмтөккен, тау), 
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шым (Өзекшым, қоныс), саз (Саз, қоныс; Сазсай, қоныс), сор (Сор, қоныс) 

терминдері орманды далаға тән ландшафт ерекшеліктерін сипаттайды. 

Дала ландшафтылары.Дала терминінің ХХ ғ екінші жартысында 

қалыптасқан мағыналық жүктемесіне тоқталайық. Э.М. Мурзаев (1984)  дала 

терминінің түркі-монғол тілдеріндегі мағыналық қатарын анықтау 

барысында бұл терминнің 15 тілдегі түрлі варианттарын келтірген. 

Қ.Қоңқашбаев (1951) даланы «ашық жазық жер» ретінде сипаттаған.  

Қазақ тілінде дала терминіне алаң, ашық терминдері жақын келеді, олар 

даланың салыстырмалы түрде шағын бөліктерін атау үшін 

қолданылады.Сонымен, физикалық географияда дала ұғымы қоңыржай және 

субтропиктік белдеулердің ландшафт типі ретінде анықталады. Дала 

терминінің орографиялық жағдайға қатысты осы семантикалық жүктемесі 

тауалды жазықтарына қатысты қолданылады.  

Шөл және шөлейт зоналарында орналасқанымен, батыс пен оңтүстіктегі 

аллювийлі, пролювийлі жазықтар мен Сарыарқадағы шоқылар аралығындағы 

жазық кеңістіктердің атауларында осы терминмен байланысты атаулар 

топтамасы анықталды. Олардың топтамасы  11-кестеде берілді.  

 

 

 

 

11 – кесте.Дала термині негізінде жер бедерін сипаттайтын атаулар 
 

Атау  Жиілігі Орны 

 

 

Ақдала  

 

24 

Ақтөбе, Алматы, Жамбыл, Қарағанды,  Оңтүстік Қазақстан,  

Шығыс Қазақстан облыстары 

Алтындала 2 Алматы облысы 

Байдала  1 Қарағанды облысы 

Баладала  1 Жамбыл облысы 

Дала  3 Алматы, Жамбыл, Қызылорда облыстары 

Бетпақдала 1 Жамбыл, Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан облыстары 

Боздала  2 Қарағанды облысы 

Жазықдала  1 Қарағанды облысы 

Жамандала 1 Оңтүстік Қазақстан облысы 

Жусандала  1 Алматы, Жамбыл облыстары 

Көкдала 6 Алматы, Қарағанды, Қызылорда, Шығыс Қазақстан 

облыстары 

Көкпекдала 1 Алматы облысы 

Қызылдала 1 Алматы облысы 

Сарыдала  10 Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Оңтүстік 

Қазақстан, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстары 

Сексеуілдала  1 Жамбыл облысы 

Cордала 2 Батыс Қазақстан, Жамбыл облыстары 

Тегісдала  2 Қарағанды облысы 

Тұздала  1 Жамбыл облысы 

Ұзындала 1 Қарағанды облысы 
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Шөлдала 3 Жамбыл облысы 

 

Дала топонимиясында әсіресе «боз» сөзімен байланысты атаулар жиі 

кездеседі. Батыс Сібірде «боз» терминімен сортаң дақтары жоқ біркелкі 

даланы атайды. Бозды Қазақстан далаларындағы басым табиғи өсімдіктің 

(селеу түрі) атауы ретінде және осы өсімдіктің ландшафт көрінісіндегі түс 

реңкі болып табылатын түс атрибуты ретіндегі мағынада қолдануға болады 

Осы тұрғыдан алғанда, боз термин мәртебесінде «селеулі-бетегелі өсімдіктер 

алып жатқан жер», «астық тұқымдастар басым дала» деген мағыналық 

жүктемеге ие болады.  

Павлодар облысындабоз ландшафт сипатын анықтайтын термин ретінде 

немесе басқа географиялық терминдермен (алаң, арал, бел, көл, шарық, сор) 

және әдетте «үлкен» (айғыр), «кең» (бие), аласа (мәстек) мағынасындағы 

метафоралық сөздермен атаулар құрамында тіркесіп келеді: Бозайғыр, тау; 

Бозайғыр, көл; Бозалаң, ауыл; Бозарал, арал; Бозарал, қоныс; Бозбел, тау; 

Бозбие, қоныс; Бозбие, жайылым; Бозмәстек, жазғы жайылым; Бозша, қоныс 

Бозшакөл, көл; Бозшарық, көл; Бозшасор, көл. Қазіргі кезде дала зонасының 

табиғи өсімдік жамылғысының шаруашылық әрекет әсерінен деградацияға 

ұшырауы жүріп жатыр. Осы тұрғыдан алғанда, боз терминінің қатысуымен 

жасалған атаулар табиғи ландшафт көрінісінен хабар беретін топонимдер 

ретінде сақтауды қажет етеді.  

Дала зонасындағы төсеніш беттің сипаты да топонимдерде өзіндік 

орнын алған. Беткі шөгінділердің сипаты көлді-аллювийлі жазық жағдайында 

неогеннің саздары мен құмдарының қалың қабатын жауып жатқан лессті, 

саздақты, құмдақты шөгінділерден тұратындықтан, ақ, сары түсті 

шөгінділердің доминанта болуы байқалады. Беткі жыныстардың сипатының 

осы ерекшеліктері топонимияда көрініс тапқан. Мұнда Ақбалшық (қоныс, 

Ақмола облысы),  Ақтопырақ (тау, Павлодар облысы), Қызылтопырақ 

(қоныс, Павлодар облысы), Бекбайдың Ақбалшығы (қоныс, Павлодар 

облысы), Былқылдақ (қоныс, Павлодар облысы), Қайыршақ (қоныс, 

Павлодар облысы), Құмағын (қоныс, Павлодар облысы), Құмдыкөл (қоныс, 

Павлодар облысы), Тастақ (қоныс, Павлодар облысы) топонимдері саздақтар 

мен құмдақтардың таралуынан хабар беріп тұр.   

Ақмола облысы аумағында карсталатын карбонатты жыныстар тараған 

аудандарда топонимдер құрамында бор сөздері жиі кездеседі, олардың 

жалпы саны 30-ға жуық. Олардың арасында Борлы (тау, Бурабай ауданы), 

Боркөл (қоныс, Зеренді ауданы), Борлыкөл (тау, Ақкөл ауданы), Борлысай 

(қоныс, Қорғалжын ауданы), Борлысор (сор, Қорғалжын ауданы), Бортас 

(батпақ, Целиноград ауданы) бар.  

Құрғақ климат жағдайында ойыстардағы тайыз көлдер кеуіп қалады, 

олардың орнында жалпы түрде тақыр деп аталатын тегіс беттер немесе сулы 

сорлар қалады. Сор дефляциясы байқалатын ойыстардағы көлдердің суы ащы 

келеді, лимнонимдерде сор термині жиі кездеседі. Сор терминінің өзі түбі 

батпақты, жазда жартылай немесе толығымен кеуіп қалатын тұзды көлдерге 
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немесе ойдым-ойдым сирек өсімдік жамылғысы бар тұзды-батпақты 

нысандарға қатысты қолданылады.  

Павлодар облысы топонимиясын геоэкологиялық тұрғыдан зерттеген 

Қ.Сапаров (2007) мұнда сор  термині 180 атауға негіз болғандығын 

анықтаған, ал қақ термині негізінде 26 топоним тіркелген.  Ақмола 

облысында сор термині 60 лимнонимді қалыптастырған, олардың барлығы 

ащы немесе тұзды көлдердің атаулары болып табылады. Осы облыста 

терминнің жалқы атауға айналу құбылысын бақылай аламыз: мұнда Сор деп 

аталатын 7 көл атауы тіркелді.  

Қазақстанның жазық бөлігінің оңтүстігін шөлейт пен шөл 

ландшафтылары алып жатыр. Қазақстанда төсеніш бетінің сипаты 

бойынша құмды, сазды, гипсті, тасты-қиыршық тасты шөлдер жіктеледі. 

Құмды шөлдер аллювийлі, атыраулық және сирек жағдайда теңіздік 

құмдардан түзіледі. Қазақстандағы құмды шөлдердің ландшафт 

ерекшеліктерін олардың атауларындағы «ақ», «қара», «қызыл», «мойын» 

сөздері айқындай түседі. Құмды шөлдердің географиялық атауларының 

жиынтығы да өзіндік ерекшеліктерге ие. Олардың бастыларын атап өтейік:  

- Құмды шөлдерде «құм» терминімен байланысты атаулар тобы басым 

болады, бұл әсіресе оронимдер мен қоныс атауларында айқын байқалады.   

- Өсімдікпен бекіген құмды шөлдерді қоңыр, қара деп атайды, бұл 

терминдер Мойынқұмда, шағын құмды массивтерде географиялық атаулар 

топтамасын құрайды, бекімеген сусыма құмдардың атауларында ақ, қызыл 

анықтауыштары жиі кездеседі.  

- Құмды шөлдерде жер бедерінің оң пішіндері жал, құмақ, төбе, шағыл 

терминдерімен, алойыс пішіндері ой, қобы, өзек, сай, түлей терминдерімен, 

кедір-бұдырлығы шоқат,шоқалақ терминдерімен белгіленіп, географиялық 

атауларды құрауға қатынасады. 

- Құмды шөлдерге тән фитонимдерді негізінен жыңғыл, жиде, сексеуіл, 

жусан, көкпек, тораңғы, шағыр, шеңгел өсімдіктерінің атаулары 

қалыптастырады.   

- Құмды шөлдердегі жерасты сулары жақын жатқан аудандар шұрат 

терминінің қатысуымен жасалған атаулар арқылы белгіленеді. Мойынқұмда 

Көкшұрат, Қыстық Қосшұрат, Өршұрат, Сарышұрат, Іленің төменгі 

ағысында Мыңшұрат деп аталатын қоныстар бар.  

Жер беті және жерасты ағындарының, желдің бірлескен әрекетінен 

тұнбалы тасындылармен толатын ойыстар, тақырлар, үстірттерде кездесетін 

ойыстар, ернектер әсіресе гипсті шөлдер тән болатын Маңғыстау облысы 

аумағында айқын көрінеді. Шөл ландшафтылары жағдайында кез келген 

ойыс жер бедерінің сипаты атауларда ой, ойық терминдерінің қатысуымен 

бейнеленеді, олардың құрамында жоғарыда атаған себепке байланысты 

фитонимдер жиі кездеседі, ал әктасты жыныстардың таралуын ақ, бор 

онимдері анықтайды (12-кесте).   
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12–кесте.Маңғыстау облысындағы әктастар тараған аудандардың 

топонимиясы 
 

Атау 

құраушы 

онимдер 

 

Топонимдер 

Ақ  Ақаяқ (төбе, Маңғыстау ауд.), Ақбас (тау, Маңғыстау ауд.), Ақеспе (жыра, 

Түпқараған ауд.), Ақжол (тау, Түпқараған ауд.), Ақкетік (қоныс, Маңғыстау 

ауд.), Аққоңыр (қоныс, Маңғыстау ауд.), Аққорған (төбе, Маңғыстау ауд.), 

Аққұм (төбе, Маңғыстау ауд.), Ақмая (тау, Қарақия ауд.), Ақсай (қоныс, 

Бейнеу ауд.), Ақсеңгір (тау, Маңғыстау ауд.), Ақсор (қоныс, Қарақия ауд.), 

Ақсұртау (тау, Маңғыстау ауд.), Ақтау (тау, Маңғыстау ауд.), Ақтөбе (төбе, 

Қарақия ауд.), Ақшойнақ (қоныс, Қарақия ауд.), Ақшоқы (төбе, Маңғыстау 

ауд.), Ақшумақ (тау, Маңғыстау ауд.). 

Бор  Боржақты (қоныс, Мұнайлы ауд.), Борқұдық (құдық, Бейнеу ауд.), Борлы 

(қоныс, Түпқараған ауд.), Борлы (құдық, Маңғыстау ауд.), Борсай (құдық, 

Қарақия ауд.)  

Ой, ойық Ажырықтыой (қоныс, Қарақия ауд.), Ақой (құдық, Маңғыстау ауд.), Астауой 

(құдық, Қарақия ауд.), Балаой (төбе, Қарақия ауд.), Дөңгелекой (қоныс, 

Маңғыстау ауд.), Жалғаной (қоныс, Маңғыстау ауд.), Жыңғылдыой (қоныс, 

Қарақия ауд.), Жыңғылой (қоныс, Қарақия ауд.), Көлой (қоныс, Маңғыстау 

ауд.), Қарабарақой (қоныс, Мұнайлы ауд.), Қараой (төбе, Бейнеу ауд.), 

Қолбалаой (қоныс, Қарақия ауд.), Қорғаной (қоныс, Қарақия және Маңғыстау 

ауд.), Қызылойық (төбе, Маңғыстау ауд.), Қыртақтыой (қоныс, Қарақия ауд.), 

Ой (қоныс, Түпқараған ауд.), Сарыой (қоныс, Қарақия ауд.), Таройық (қоныс, 

Түпқараған ауд.), Тасойық (тау, Қарақия ауд.), Тобықтыой (қоныс, Маңғыстау 

ауд.), Түрікменой (қоныс), Шұқырой (қоныс, Маңғыстау ауд.). 

Карстық шұңқырлар тараған аудандарда шұқыр (Шұқырой, қоныс, 

Маңғыстау облысы), жарық (Қарынжарық, ойыс, Маңғыстау облысы), 

жергілікті диалект сөздер болып табылатын шойнақ (Ақшойнақ, қоныс, 

Маңғыстау облысы) негізінде қалыптасқан атаулар анықталды.Осы нысандар 

арасында әсіресе Қарынжарық ойысы көзге түседі, ол Маңғыстаудағы ең ірі 

ойыс болып табылады, теңіз деңгейінен 70 м төмен орналасқан оның 

ұзындығы 90 км-ге жетеді.  

Тасты және гипсті шөл жағдайында жазық аумақтардағы жер бедерінің 

қалыптасуы сортаңдану, гипсті-ангидриттену және карстық процестер 

нәтижесінде жүреді. Аридті климат жағдайында жел әсерінен үрленіп, 

тасылып әкетілген жыныстар жербедерінің ойыс қана емес, дөңес пішіндерін 

де қалыптастырады.  Шөлді аумақтардағы сақталып қалған қалдық үстірттер 

айрықша төртбұрышты пішінге ие болады, оларды түркі тілдес халықтар 

төрткіл деп атайды. Төрткілдердің таралу аймағы осы термин негізінде 

қалыптасқан атаулардың ареалымен анықталады. Маңғыстау облысында осы 

терминмен байланысты 12 атау, Оңтүстік Қазақстан облысында 4 атау бар.  

Шөлейт пен шөл зоналарында сорлар қалыптасады, сортаңдану күшті 

жүреді. Сорлар негізінен қазаншұңқырларда орналасады. Белгілі орыс 

ғалымы В.Н. Масальский Қазақстан аумағындағы сордың түрлеріне берген 

анықтамасына сүйене отырып, сор ерекшеліктерінің топонимияда көрініс 

табуын қарастырайық.  
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1) Кейбір сорлар тақырларға ұқсас келеді және олардан аздаған тұзды 

қабыршағы мен борпылдақ топырағы жөнінен айырмашылық жасайды, 

топырағы саздан, сары және темірлі қызғылт құмнан, гипс пен тұздан 

тұрады. Маңғыстау түбегіндегі Сортақыр қонысы осындай сор түріне 

жататындықтан, ерекшелігі атауында көрініс тапқан. К.М. Мыңбаев (1948) 

сорлардың мұндай аралық түрін Бетпақдалада көргенін және мұнда негізінен 

галофиттер өсетіндігі туралы жазған. 

2) Сорлардың тағы бір түрлері сұйық тұзды батпақ күйінде болады, 

құрғақ кезеңде беті тұзды жұқа саз қабығымен жабылып, адамдар мен 

жануарлар үшін тартпа батпақ түрінде үлкен қауіп төндіреді. Бұл типтегі 

сорлар көбінесе бұрынғы тұзды көлдердің орнында пайда болады. Мұндай 

сорлар қатарына Бетпақдаладағы Асқазансор мен Қақпансор жатады. 

Соңғысының атауы сордың тартпа сипатта екендігін айқын көрсетіп тұр.  

3) Сордың үшінші бір түрлері теңіздің шегінген аудандарында пайда 

болған, шығу тегі жағынан теңіздік түзілімдер болып табылады. Мұндай 

сорлар орасан зор аумақты алып жатқан құрғақ, тұзды кеңістіктерді құрайды. 

Негізінен Арал және Каспий маңына тән. Каспий маңы ойпатындағы 

Жамансор (қоныс), Қызылсор (қоныс), Темірсор (қоныс) атаулары осындай 

құрғақ сорларды белгілейді.  

4) Сорлардың соңғы типіне Каспий теңізінің жағалауы бойындағы құм 

төбелерінің аралығында орналасқан ірі сор жүйелері жатады. Мұндай 

сорларда әдетте өсімдік жамылғысы мүлде болмайды. Мұндай сорлардың 

атауларында сор терминінің кездесуі міндетті емес, тек кейбірінде 

(Үлкенсор) болмаса, көпшілігіне (Қайдақ, Қаракешу, Өліқолтық, Тұзбайыр) 

тән емес.  

Сорлармен қатар, шөлді аудандарда сортаңдар қалыптасады. Сортаң 

термині шөлейт және шөл зоналарындағы көптеген географиялық атаулар 

құрамында кездеседі. Осындай атаулар қатарына Ағасортаң (қоныс, Жамбыл 

облысы), Сортаң (қоныс, төбе, Жамбыл облысы), Сортаңтас (төбе, қоныс, 

Жамбыл облысы), Ақсортаң
3
 (қоныс, Қарағанды облысы), Жерсортаң 

(қоныс, Оңтүстік Қазақстан облысы), Сортаң (қыстау, төбе, Ақтөбе облысы), 

Сортаңкөл (қоныс, Ақтөбе облысы), Сортаң (тау, Қарағанды облысы), 

Сортаңмаңай (қоныс, Қарағанды облысы), Сортаңой (қоныс, Қарағанды 

облысы), Сортаңши (қоныс, Шығыс Қазақстан облысы), Үлкенсортаң
2
 (төбе, 

қоныс, Жамбыл облысы) топонимдері жатады.  

Қазақстандағы сазды шөлдерде литологиялық негізін ұсақ түйіршікті 

саздар мен лёссты жыныстар құрайтын төсеніш бет сипаты құрғақ климат 

жағдайында тақырлардың қалыптасуына алып келеді.  

Шөлдердегі тақырлар жыныстардың құрамына байланысты, ұсақ 

құрылымды майда ақшыл, сарғыш реңктегі шөгінділерден тұрады. Осыған 

байланысты тақыр терминіне көбінесе түсті білдіретін ақ, ақшыл, сары 

анықтауыштары қосарланады: республиканың шөлді аумақтарында 12 

Ақтақыр топонимі (Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, 

Қызылорда облыстары), Айрантақыр, Сарытақыр (Маңғыстау облысы) 
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тіркелді. Сазды шөлдерде өсімдік жамылғысы сирек, тіпті өсімдіксіз 

кеңістіктер үлкен аумақтарды қамтып жатады.  

Тоғай – шөл зонасындағы өзен аңғарларының өсімдік жамылғысының 

жергілікті атауы. Жалпы алғанда, тоғай термині негізінде қалыптасқан 

географиялық атаулардың жалпы топтамасында лексикалық-семантикалық 

топтарды жіктеуге болады, кестені құрастыру үшін бастапқы дереккөз 

ретінде Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда 

облыстарындағы географиялық атаулар топтамасы алынды (13-кесте). 

 

13–кесте.Тоғай термині негізінде жасалған топонимдердің лексикалық-

семантикалық топтамасы 
 

Сипаты  Түсі Өсімдік 

жамылғысы 

Жай-күйі Меншіктік 

сипаты 

Бартоғай  

Бестоғай 

Домалақтоғай 

Қанттоғай  

Мойынтоғай 

Шаңтоғай  

Ақтоғай 

Бояулытоғай  

Көктоғай 

Қаратоғай   

Қызылтоғай  

Сарытоғай 

Бақтоғай   

Жиітоғай  

Жыңғылтоғай 

Қарағайлытоғай 

Тоғай  

Тоғайтал   

Жамантоғай 

Қалбыртоғай 

Қалғансыртоғай  

Майлытоғай  

Тартоғай  

Түкескітоғай  

Ақынтоғай 

Бекбайтоғай  

Душантоғай  

Ишантоғай 

Қалимантоғай 

Оразтоғай  

 

Шөлейт және шөл зоналарындағы ландшафтының сыртқы келбеті 

көбінесе түсті білдіретін атаулар арқылы бейнеленеді. Бұл зоналарда әсіресе 

сары түспен байланысты атаулар көп. Оронимдердің (Сарыадыр, Сарыбақан, 

Сарыбел, Сарыбиік, Сарыбөктер, Сарыбұйрат, Сарыдала, Сарыжазық, 

Сарыжал, Сарыжон, Сарықобы, Сарықыр, Сарықырқа, Сарылыасар, 

Сарыоба, Сарыой, Сарыойық, Сарыөзек, Сарысай, Сарытау, Сарытөбе, 

Сарытұмсық, Сарышоқы), ландшафт сипатын бейнелейтін терминдердің 

(Сарыбалшық, Сарықұм, Сарықұмақ, Сарылықұм, Сарытоғай, Сарышағыл) 

қатысуымен жасалған атаулар осы топтаманы құрайды. 

 

3.8 Ландшафтылық топонимика 

 

Кез келген аумақтың топонимиясында ландшафтыға тән белгілердің 

бейнелену заңдылықтарын, ландшафтылық топонимдердің кеңістіктік 

таралуын зерттейтін топонимиканың саласын ландшафтылық топонимика 

деп атауға болады. Бұл ретте ландшафтының топонимикалық келбеті туралы 

мәселе көтеріледі. Біздің анықтауымыз бойынша, ландшафтының 

топонимикалық келбетін нақты географиялық ландшафттың ерекшеліктерін 

бейнелейтін, белгілі бір ландшафт түріне сәйкес жиынтығы болатын, негізін 

ландшафтылық терминдер құрайтын географиялық атаулардың тобы 

қалыптастырады. Ландшафтылық топонимиканың негізі ХХ ғасырдың 

алғашқы жартысындағы географтардың зерттеулері (Саваренский, 1914; 

Семенов-Тян-Шанский, 1924) барысында қалана бастаған, Э.М. Мурзаев 

бастаған Ресей топонимистері бұл саланы жаңа мазмұнмен байытты. Адам 
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(этнос) белгілі бір аумақты (кеңістікті) игеру барысында жергілікті 

географиялық терминдер мен атаулар жүйесін жасау арқылы оған «мағына» 

береді. Әртүрлі ландшафтылардың «мағыналық мәнін» зерттеу өте жемісті 

бағыт болып табылады. Қазақстан топонимикасында бұл сала әзірге 

жекелеген аймақтық зерттеулермен ғана шектеліп отыр. 

Аумақтар бойынша топонимияны зерттеу ландшафтылық топонимика 

алдында күрделі ғылыми міндеттер қояды: 

1) Табиғи ортаның оны мекен еткен этностың табиғатты пайдалануы 

мен өмір салтына ықпалын және оның жергілікті топонимияда бейнеленуін 

зерттеу мәселесі 

2)  Белгілі бір ландшафтыға тән географиялық терминдер тобын 

жүйелеп, жергілікті диалект тұрғысында олардың семантикасы мен 

этимологиясын талдау міндеті 

3) Нақты ландшафт таралған аумаққа тән географиялық атаулардың 

жиынтығын анықтау және олардың шоғырлану, таралу ареалын бейнелейтін 

топонимикалық карталар құрастыру міндеті 

4) Таңдап алынған ландшафтылар ауқымында шоғырланған 

географиялық терминдер мен атауларды кешенді талдау нәтижесінде 

ландшафтының топонимикалық келбетін анықтау мәселесі. 

Біздің ландшафт пен топонимиканың байланыстарын ашуға бағытталған 

зерттеулеріміз табиғи ландшафт тұжырымдамасына негізделеді, яғни 

Қазақстан топонимиясының табиғи ландшафтылардың индикаторы ретіндегі 

мүмкіндіктерін зерттеу болып табылады. Бұл әдістеме Ресей 

топонимикасында Кенозер ұлттық саябағы аумағына қатысты жете 

зерттелген.  

Топонимдердегі ландшафтыға қатысты ақпаратты ландшафтылық 

индикацияда пайдалану мүмкіндігі зор. Ландшафтылық индикацияның мәні 

ландшафтының өсімдік жамылғысының сипаты, жер бедері тәрізді сырт 

көзге оңай байқалатын белгілерін оның арнайы зерттеу арқылы ғана танып-

білуге болатын құрамбөліктерінің қасиеттерін (жыныстардың литологиялық 

құрамы, жерасты суларының орналасуы мен құрамы, топырақ пен климаттың 

сипаты) айқындау үшін индикатор  ретінде пайдаланумен анықталады.  

 

3.9Топонимдерден пайда болған сөздер 

 

Географиялық атаулардың шығу тегі алуан түрлі болады, олар тарихи 

оқиғалардың, географиялық жағдайдың, халық қоныстануының  және т.б. 

куәсі болып табылады. Топонимдер өз кезегінде басқа сөздерге негіз болады, 

бұл құбылысты детопонимизация деп атайды. Осындай топонимдерден 

қалыптасқан, дүние жүзі бойынша танымал болған сөздердің кейбіреулеріне 

тоқталайық.  

Альпі таулары Батыс Еуропадағы ең биік тау жүйесі болып табылады. 

Тау шыңдарына шығумен байланысты пайда болған спорт түрі осы таудың 

атауымен байланысты альпинизм деп аталады. Осыған сәйкес, спортшы 
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альпинист, ал оның тауға шығу кезінде пайдаланатын құрал-жабдығы 

альпеншток (немісше «шток» таяқ дегенді білдіреді) деген ат алған.  

Жүні мамық болып келетін ангор ешкісінің, ангор мысығының және 

олардан алынатын түбіттің ангора деп аталуы Түркия астанасы Анкарамен 

байланысты. Ал Еуразиядағы ең ірі тропиктік шөл болып табылатын Арабия 

түбегінде өсетін бұталардың сөлінен гуммиарабика деп аталатын желім түрі 

алынады. 

Дүние жүзіне кең тараған бадминтон ойыны Ұлыбританиядағы 

Бадминтон қаласының атауымен байланысты. Бірақ, бұл ойын түрін осы 

қалаға ХІХ ғ 70-жылдарында Үндістаннан герцог Бофор алып келген 

болатын. Ракетка мен жеңіл допшаны пайдаланып ойналатын бұл ойын  

британдықтар арасында тез таралып, кейіннен Еуропаның басқа елдеріне 

танымал болды. Сол себепті ойын қала атымен аталып кетті. Ал Францияның 

шығысындағы Баккара қаласында 1766 жылы хрусталь заводы салынған 

болатын. Өзінің айрықша үлгідегі жоғары сапалы хрусталь өнімдерімен 

дүние жүзіне әйгілі болған бұл қаланың атауы баккара деп аталып кеткен 

бағалы хрусталь сортының атауына негіз болды.   

Италиядағы Болонья қаласы әлемдегі ең алғашқы университет қаласы 

болумен қатар, әлемге танымал болған болонка иті мен сулық тігетін болонья 

деп аталатын матаның отаны болып табылады.  

ҚытайдыңЦзянси провинциясындағы Кау-Лин деп аталатын таудың 

етегінде көне замандардан бері жоғары сапалы фарфор бұйымдарын жасауға 

пайдаланылатын ақ түсті саз балшық түрі өндіріліп келеді. Қазіргі кезде 

дүние жүзінің көптеген елдерінде өндірілетін осы саз балшық Қытайдағы тау 

атымен каолин деп аталып кеткен.   

Франциядағы Пломбьер қаласында алғаш рет жеміс-жидек, цукаттар мен 

крем қосылған кілегейлі балмұздақ жасалған болатын. Қазіргі кезде бұл 

балмұздақ талай рет құрамын өзгерткенімен, оның аты Пломбьер қаласының 

атауымен пломбир болып қалып қойды. Дүние жүзінде кілегейлі 

балмұздақты пломбир деп атайды.   

Қоңыр-қызыл түсті минералды бояуларды дүние жүзі бойынша сурик 

деп атайтыны белгілі. Бұл атаудың шығу тегі Сириямен байланысты. Грек 

тілінде сюрикон деп аталған бұл бояудың атауы қазақшаға аударғанда 

«сириялық» деген мағына береді. Кавказ сыртындағы Колхида ойпатымен 

ағып жатқан Риони өзенінің көне грекше атауы Фасисболатын. Гректер оның 

жағалауында көптеп кездесетін, қауырсындары әдемі, еті дәмді құстардыөзен 

атауымен «фасийлік» деп атады. Бұл біртіндеп өзгеріп, құс атауы «фазан» 

деп аталып кетті. Қазақтар бұл құсты қырғауыл деп атайды, бірақ дүние 

жүзінің көптеген тілдерінде құстың грекше атауы сақталып қалған.  

Францияның солтүстік-батысында орналасқан Фужерқаласында тұңғыш 

рет жіңішке сапты үлкен бокалдар жасала бастады. Олар басқа жақтарда осы 

қаланың атымен танымал болды. Француздар бұл бокалдывэр дэ 

фужэр(«фужерлік стакан») деп атайды.  
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Ал дүние жүзінің кез келген бұрышында аласа үйлерге қатысты 

қолданылатын бунгало атауының негізінде Бенгалия атауы жатыр, өйткені 

осы батпақты аймаққа тән аласа үйлер бастапқыда «бенгалиялық» деп 

аталған. Канарейка деп аталатын кішкентай сары түсті құстардың атауына 

Канар аралдары себепші болған. Грекиядағы Марафон қаласы атауынан 

марафон сөзі келіп шыққан. Франциядағы Марсель қаласы атауынан 

Францияның ұлттық әнұраны болып табылатын Марсельеза әні пайда болған. 

Қазіргі кезде халықаралық деңгейдегі спорт сайысына айналған ежелгі 

гректердің Олимпиадалық ойындарының аталуына Грекиядағы ең биік тау 

болып саналатын Олимп тауының атауы себепші болған. Қазіргі заманғы 

құрылыс индустриясында ең көп қолданылатын құрылыс материалының бірі 

– портландцемент  атауы Ұлыбританиядағы Портленд аралы атауымен 

байланысты. Емдік сулары бар сауықтыру орнын спа деп атайды. Ол сөз 

Бельгиядағы Спа деген жердің атауынан шыққан.  

Кей жағдайда географиялық атау белгілі бір аса маңызды оқиғаны атау 

үшін қолданылуы мүмкін. Әрине, бұл жағдайда кез келген географиялық 

атау емес, сол оқиғамен байланысты топоним таңдалады. Мұндай тіркестер 

қатарына Версаль келісімі (Франция, 1919 ж), Хиросима апаты (1945 ж), 

Нюрнберг процесі (Германия, 1945 ж), Потсдам конференциясы (Германия, 

1945 ж), Варшава Келісімі (Польша, 1955-1991 жж ұйым атауы), Маастрихт 

келісімі (Нидерланд, 1992 ж), Киото хаттамасы (Жапония, 1997 ж), Женева 

конвенциясы (2003 ж), Кэмп-Дэвид Саммиті (2000 ж), Рио-де-Жанейро 

конференциясы (1992 ж), Шенген келісімі (Люксембург, 1985 ж) жатады.   

Белгілі бір елдегі географиялық атауды дүние жүзіне әйгілі ететін сол 

өңірде өндірілген тамақ өнімдері болуы мүмкін. Айрықша түрімен, дәмімен, 

сапасымен көзге түсетін тағамдардың әлемнің кез келген түкпірінде сол 

азық-түлікті алғаш өндірген жердің атауымен байланысты болуы жиі 

кездеседі. Брюссель капустасы (Бельгия астанасы Брюссель), коньяк 

(Франциядағы тарихи провинция), гамбургер (Германиядағы Гамбург 

қаласы), мартини (АҚШ-тағы Мартинес қалашығы), мокко (Йемендегі кофе 

өсіретін аудан), сардин шабағы (Сардиния аралы) осы тектес сөздерге 

жатады.  

Тағамның өндірілген жер атауымен байланысы әсіресе сүт және шарап 

өнімдеріне қатысы бар. Мысалы, әлемге әйгілі камамбер ірімшігі 

(Франциядағы Камамбер деген жер), чеддер ірімшігі (Англиядағы Чеддер 

қалашығы), эдам ірімшігі (Нидерландтағы Эдам қаласы), эмменталь ірімшігі 

(Швейцариядағы Эмменталь аңғары), гауда ірімшігі (Нидерландтағы Гауда 

мекені), пармезан ірімшігі (Италиядағы Парма қаласы), рокфор ірімшігі 

(Франциядағы Рокфор деревнясы), тильзит ірімшігі (бұрынғы Шығыс 

Пруссиядағы Тильзит қалашығы) өз «отандарының» атауын алған.  

Кең таралған, дәстүрлі шарап өнімдерінің атаулары дүние жүзіне әйгілі 

орталықтармен байланысты болып келеді: бордо, бургундия, шампан, 

шардоне, божоле (Франциядағы жер атаулары), мадейра (Мадейра аралы), 

портвейн (Португалиядағы Порту қаласы) және т.б. 
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Кей жағдайда белгілі бір ерекшеліктерін ұқсату негізінде танымал 

географиялық атау басқа аумақтардағы объектілердің бейресми атауына 

айналуы мүмкін. Мұндай атаулардың ең әйгілісі – Швейцария. Бұл елдің 

аумағының 60%-ын Альпі таулары алып жатыр. Швейцариядағы тау 

ландшафтыларының айрықша әдемі көріністері, мұндағы көгілдір таулар мен 

көлдердің үйлесімі бүкіл әлем бойынша «әсем тау табиғаты» деген ұғымның 

қалыптасуына әсер еткен. Сондықтан дәл осыған ұқсас табиғат жағдайларын 

әдетте Швейцария табиғатына теңеу дәстүрге айналған. Дүние жүзі бойынша 

мұндай «Швейцариялардың» саны 100-ден асады. Еуропада Саксония 

Швецариясы, бірнеше Азия Швейцариялары (Ливан, Камбоджа, Непал және 

т.б.), Африка Швейцариялары (Лесото, Свазиленд) және т.б. бар. Сонымен 

қатар, Сібір Швейцариясы ретінде таулы Алтайды, ал Қазақстан 

Швейцариясы ретінде Көкшетауды атайды. Күнделікті өмірде кез келген 

аймақтағы тау табиғатына сүйсінген адам сол жерді Швейцария деп атауы 

таңғалатын жағдай емес.  

 

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

 

1. Халықтық географиялық термин дегеніміз не? Оның жергілікті 

географиялық терминнен айырмашылығы қандай? 

2. Географиялық атаулар құрамындағы географиялық 

терминологиянықандай топтарға ажыратады? 

3. Топоним құраушы физикалық-географиялық терминдерді қалай 

жіктейді? Бұл жіктеу неге негізделеді?  

4. Топоним құраушы әлеуметтік-экономикалық терминдердің қандай 

топшалары болады?  

5. Орографиялық терминологияның топоним құрау ерекшеліктері 

қандай? 

6. Қазақ халқының кең таралған орографиялық терминдері қандай және 

олардың қатысуымен қандай атаулар жасалған? 

7. Қазақстандағы сирек кездесетін орографиялық терминдер қатарына 

қайсыларын жатқызуға болады? 

8. Пайдалы қазбалармен байланысты атауларда қандай ақпарат болады?  

9. Дүние жүзі бойынша танымал су объектілерінң қайсыларының 

атаулары гидрографиялық терминмен байланысты? 

10. Қазақ халқының су терминдерінің өте мол болуын немен түсіндіруге 

болады? 

11. Жергілікті гидрографиялық терминдерге мысалдар келтіріңіздер. 

12. Гидронимдердің кеңістіктік таралуы мен шоғырлануына қандай 

факторлар әсер етеді? 

13. Қазақстан топонимиясында көрініс тапқан фитонимдерді қандай 

топшаларға бөлуге болады? 

14. Ағаш атауларынан қалыптасқан фитоним топтарында олардың қандай 

ерекшеліктерібейнеленеді? 
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15. Қазақстандағы орманды даланың қандай ерекшеліктері топонимдерде 

көрініс тапқан? 

16. Қазақстаншөлдерінің қандай ерекшеліктері географиялық атауларда 

көрініс тапқан? 

17. Ғылыми бағыт ретінде ландшафтылық топонимиканың қандай 

зерттеу міндеттері бар? 

18. Дүние жүзі бойынша атауы этнониммен байланысты қандай танымал 

объектілер бар? 

19. Түстермен байланысты географиялық атаулардың құрылымдық 

ерекшеліктері қандай? 

20. Қазақстанда қандай антипод-атаулар бар? 
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2-БӨЛІМ 

АЙМАҚТЫҚ ТОПОНИМИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР 
 

4-ТАҚЫРЫП.ТОПОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУ ФАКТОРЛАРЫ 

 

4.1 Географиялық атауларды қалыптастырудағы табиғи 

факторлардың маңызы 

 

Э.М. Мурзаев топонимдер пайда болуына тарихи жағдайлар, 

географиялық орта әсер етіп және тіл құрал ретінде қызмет атқаратыны 

туралы жазған болатын. Ғалым осы тұрғыдан алғанда, атаудың географиялық  

нысанның өзімен тікелей байланысты болатынын атап көрсеткен. Дегенмен 

топонимистер арасында бұған қарама-қарсы пікірлер де бар. В.А. Никонов 

географиялық атаудың қоғамдық құбылыс екендігін дәлелдеуге тырысқан. 

Х.Л. Ханмагомедов бұл пікірмен келіспейді, оның ойынша географиялық 

нысан атауына бұлайша қарау адам мен табиғат арасындағы қарым-

қатынасты төмен бағалау болып табылады. Беларусь топонимисі В.А. 

Жучкевич (1968) “Халық жаппай таралған және әдеттегінің арасынан дара, 

айрықшаны байқап, географиялық нысанға, оған тән белгісі, басқаларынан 

айрықша көрінетін ерекшелігі бойынша атау қояды”, деп жазады. Ал Ю.А. 

Карпенко (1970) осы пікірге қосыла отырып, топонимияның болмысы ең 

алдымен географиялық болмыс екендігін көрсетеді. 

Тіл ғылымдары саласындағы белгілі маман А.В. Суперанская (1985) 

топонимдердің шығу себебіне талдау жасай келе, әлеуметтік фактордың 

жетекші роліне саяды. Ғалымның пікірінше тау, өзен, теңіз сияқты ірі 

физикалық-географиялық нысандардың өздерінің атаулары олардың адам 

өміріндегі экономикалық және т.б. мүдделері тұрғысында атауға ие болады.  

Осы айтылғандар негізінде мынадай ой түюге болады: 

Біріншіден, табиғи нысандарға атау беруде олардың айрықша белгілері 

ескерілген. Бұл белгі ретінде өзеннің басқа өзендермен салыстырғанда кері 

бағытта ағуын (Терісаққан), тауды құрайтын жыныстардың түсін (Ақтау), 

өзен суының жылдамдығын (Ағынықатты), көлдің ағынды сипатын (Ақ көл – 

“ағынды көл” мағынасында және т.б. мысалға келтіруге болады. 

Екіншіден, табиғи нысандардың шаруашылық маңызы тұрғысында 

бағалануы олардың атауларында көрініс табады. Мысалы, жайылымдары 

шүйгін, жер бедері шаруашылыққа қолайлы тау Жақсытау, осы белгілерге 

қарама-қарсы сипатқа ие тау Жамантау аталады. Су нысандарының 

шаруашылыққа қолайлы-қолайсыздығы да осы тектес “бағаланудан” өтеді. 

Осы тұрғыда географиялық нысанның шаруашылыққа қолайлы 

ерекшеліктерінің бастылары оның атауында көрініс табатынын айрықша атап 

өтуге болады. Мысалы, Жалпақсаз қонысы (Шығыс Қазақстан облысы). 

Үшіншіден, географиялық объектілер пішініне қарай аталады. Мысалы, 

Айрық аталатын өзендерге арнаның тарамдалуы тән болады, ал 
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оронимдердегі “айыр” анықтауышы таудың пішінін сипаттайды (Айыртау, 

Айыртөбе). 

Кеңістік топонимия. Географиялық объектінің қоршаған ортадағы орны, 

табиғат ерекшеліктері оның атауына ықпал етеді. Географиялық атаулардың 

тұтас бір тобы этимологиясы жағынан географиялық объектілердің 

кеңістікте орналасуерекшеліктерін көрсетеді. Мұндай атаулардың 

жиынтығын бағдарлаушы атаулар немесе кеңістіктік топонимия деп 

атайды. 

Топонимикада кеңістікте бағдар алу категориясы деген ұғым бар. Мұны 

лингвистер “кеңістіктің сапалық бірлігі заңымен” түсіндіреді. Осыған сәйкес, 

кез келген этностың географиялық кеңістікті игеруі оның топонимиясында 

көрініс тапқан. Бұл мәселе этностың дәстүрлі мәдениетінің сипаты ондағы 

кеңістік бейнесіне негізделетіндігімен түсіндіріледі. Этногенез тұрғысынан 

алсақ, әртүрлі халықтардың кеңістікті қабылдауы, оны рухани мәдениетте 

бейнелеуі әркелкі болуға тиіс.  

Қоршаған ортадағы белгілі бір нысандарды, олардың ерекшеліктерін 

өзіндік түсініктер жүйесі көмегімен дәл бейнелеуі арқылы топонимдер 

әлемнің тілдік үлгісін құрайды, мұны әлемнің топонимиялық бейнесі деп 

атауға болады. Бұл айрықша үлгіде «кеңістік» концептісі айқын көрініс 

тапқан. «Кеңістік» концептісі Г.В. Колшанский, Л.М. Дмитриева, С.П. 

Васильева, Л.Л. Габышева, Березович Е.Л. және тағы басқа ғалымдардың 

еңбектерінде кеңінен қарастырылған Бұл ғалымдардың еңбектерінде 

«кеңістік» түсінігінің әлемнің топонимиялық бейнесін жасауда басты орын 

алатыны атап көрсетілген.  

Кеңістік топонимиясында номинацияның 3 басты ұстанымдарын бөліп 

көрсетуге болады:  

1) көршілес объектілердің орындарының өзара арақатынасын көрсету; 

2) географиялық объектінің кеңістіктегі нақты орнын айқындау; 

3) географиялық объектінің кеңістіктегі орнын түске байланысты 

анықта. 

Бірінші ұстаным бойынша, кеңістіктік топонимияда көршілес 

объектілердің географиялық орындарының өзара арақатынасы ескерілген 

жағдайда, Солтүстік және Оңтүстік арал (Жаңа Зеландия), Солтүстік және 

Оңтүстік Спорадалар (Грекия мен Түркия аралығы), Пекин және Нанкин 

(атаулардың аудармасы «солтүстік астана», «оңтүстік астана» дегенді 

білдіреді), Токиожәне Киото (атаулардың аудармасы «шығыс астана», 

«батыс астана» дегенді білдіреді), Солтүстік және Оңтүстік 

Каролина,Солтүстік және Оңтүстік Дакота (АҚШ), Үлкен Борсық және 

Кіші Борсық құмдары тәрізді атаулар пайда болады.  

Қытайдағы Сицзян өзенінің атауы қазақшаға аударғанда «батыс өзен» 

дегенді білдіреді. Оңтүстік Қытай теңізіне құяр алдында бұл өзенге 

солтүстіктен Бэйцзян («солтүстік өзен») құяды, ал атырауында оған Дунцзян 

(«шығыс өзен») келіп қосылады.  



107 

 

Мұхиттық Аралдарда да осыған ұқсас бағдарлау бар. Мысалы, Тонга 

және Фиджи топаралдарының атаулары өзара байланысқан топонимдерге 

жатады. Фиджиліктер тілінде Тонга «батыс желдер» дегенді білдірсе, 

тонгалықтар Фиджи, яғни «шығыс желдер» атауын қойған. Фиджи аралдары 

Тонгадан батыста орналасқанымен, бұл атаулар осы аралдардың өзара 

қарым-қатынастарына жағдай жасаған желдердің бағыттарына байланысты 

қойылған.   

Екінші ұстаным бойынша, объектінің кеңістіктегі нақты орнын 

көрсететін атаулар қатарына жан-жағынан құрлықпен қоршалған Жерорта 

теңізі, Батыс Сібірдің ең солтүстігіндегі Ямал түбегі (ненец тілінде «жердің 

шеті»), Пиреней түбегінің солтүстік-батыс қиыр шетіндегі Финистерре 

мүйісі (латынша «шек, шекара, шет»), Африканың шығыстағы ең шеткі 

мүйісі Рас-Хафун мүйісі(арабша «шеткі мүйіс»), Корнуолл түбегінің 

оңтүстік-батысындағы Лендс-Эндмүйісі (ағылшынша «жердің шеті») тәрізді 

атаулар жатады. 

Кеңстіктік топонимдер ретінде Тянь-Шаньдағы Күнгей және Теріскей 

Алатау атауларын келтіруге болады. бағдарлаушы топонимдер қызметін 

атқаратын бұл атауларда жоталардың оңтүстік және солтүстік 

экспозициялары бейнеленген.   

Үшінші ұстаным бойынша, ежелгі өркениет ошақтарына жақын 

орналасқан аумақтардағы көне топонимдерде адамзаттың түске байланысты 

бағдар алу дәстүрі сақталып қалған. Осы тұрғыдан Қара теңіз бен Қызыл 

теңіз атауларын мысалға алуға болады. Месопотамияның ежелгі тұрғындары 

үшін Үнді мұхитының батыс бөлігі түгелімен оңтүстік болып есептелді. Бұл 

халықтардың кеңістікте бағдар алу жүйесіне орай, оңтүстік жақ қызыл 

түспен байланысты болды. Сондықтан батыстағы теңіз Эритрея(латынша 

Маге Erythraeum, грекше  erithros – «красный») немесе Қызыл теңіз деп 

аталды. Кеңістік номинациясына сәйкес, бұл «оңтүстіктегі теңіз» дегенді 

білдіретін. Дәл осы жүйе бойынша, солтүстік қара түспен байланыстырылды. 

Көне ирандықтар Қара теңізді Ахшаена(«қара») деп атауын да осымен 

түсіндіруге болады. Ежелгі гректер бұл теңізге Понтос Мелос, яғни Қара 

теңіз деген атау берген.  

Қазақ топонимиясындағы кеңістік бейнесі. Жалпы алғанда, қазақ 

халқы санасындағы кеңістік бейнесі топонимиялық жүйеде мынадай базалық 

сипаттама жасау тұрғысында көрініс тапты: 1) кеңістік моделі (үлгісі); 2) 

географиялық нысанның кеңістіктегі орны; 3) географиялық нысанның басты 

параметрлері; 4) нысанның шаруашылық тұрғыда бағалануы. Енді осы 

аталған мәселелерді Оңтүстік Қазақстан аймағында шоғырланған 

топонимдер мысалында қарастырайық. 

Маусымдық жайылымдарды пайдаланумен байланысты көшпенді сипат 

алған мал бағу әрекеті қазақтардың айнала қоршаған ортаны тереңірек 
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тануына жол ашты. Жазық дала мен аспан аясын дөңгелек пішінде 

қабылдаудың түп-тамыры ежелгі сақ көшпенділерінің дүниетанымымен 

байланысты болатын. Кеңістіктің қазақтар түсінігіндегі дөңгелек үлгісі киіз 

үйдің құрылымында да көрініс тапты. Өз кезегінде, табиғи нысандардың 

кеңістікте орналасу ерекшеліктері осы үлгі негізінде номинацияланды.  

Тұрғын үйдің «босаға», “есік, “төр” деп аталатын бөліктері халықтық 

топонимияда кеңінен қолданылады. «Босаға» кең-байтақ ойпатты жазықтың 

алдында көлденең жатқан биік жал, қыратқа қатысты айтылады. Қаратаудың 

солтүстік-шығыс сілемі болып табылатын Босаға деп аталатын тау (1373 м) 

аласа Ашылған тауы мен Көксай ойысы аралығында босаға тәрізді 

орналасқан. “Есік” ұғымымен байланысты атаулар тау аңғары мен 

шатқалдарының басталар жеріндегі нысандарға беріледі. Іле Алатауының 

шығысындағы Сарытау жотасында Есік асу (3350 м) деп аталатын биік тау 

асуы бар. Географиялық орны мен жер бедері сипатына қарап, бұл асуды 

шындығында да есік ретінде бағалауға болады. Ал “төрмен” байланысты 

атаулар аңғардың биік бөлігіне, субальпілік және альпілік шалғындар 

белдеміндегі биік таулық жайлау атауларына  сәйкес келеді.  

 Осылайша, қазақтардың дәстүрлі дөңгелек кеңістік үлгісіндегі бейнелі 

сөздер халықтық географиялық терминдерге айналып, ал олар өз кезегінде 

кеңістіктегі географиялық нысандардың атауларына негіз болған. Дөңгелек 

пішіндегі әлем бейнесінде атаулары «кереге», «қабырға», «шаңырақ» 

терминдері негізінде қалыптасқан географиялық нысандар өз орнын тапқан. 

Бір-бірімен торкөз түрінде бекіп, киіз үйдің тұтас қабырғаларын құрайтын 

кереге көптеген географиялық атауларға негіз болған. Қаратауда біртіндеп 

биіктеп, ендік бағытта созылыңқы түрдегі жота құрайтын екі бірдей 

Керегетас таулары (1000 м және 1508 м) бар.  

Көне замандардан бері кеңістікті танып-білу адамның өзінен басталған, 

мұның астарында түркілік сана аясында адамды табиғаттың ажырамас бөлігі 

ретінде қабылдау жатыр. Осы ұғым негізінде кеңістікті біртұтас дене түрінде 

үлгілеу, яғни ондағы нысандарды жеке дене мүшелеріне ұқсату арқылы 

номинациялау ұстанымы жүзеге асырылған. Мұның өзі жеке мүшелердің 

тұтас денені құрайтындығын түсінуі нәтижесінде қоршаған ортаның 

біртұтастығын ұғынумен байланысты. Сонымен дене мүшелерінің 

орналасуы, пішіні апеллятивтік деңгейдегі метафоралық терминологияға 

негіз болған.  

Қазақ топонимдеріндегі “бас” халықтық географиялық термин ретінде 

географиялық объектілердің орналасу ерекшелігін (“жоғарғы”), биіктігін 

(“басты”), шаруашылық маңызын (“негізгі”) сипаттайды. Мысалы, 

Тарбағатайдың биік шыңдарының бірі Бастау  (абс.б. 2404 м), Қарқара 

тауының биік нүктесі Басқарқара (абс.б. 4059 м), Жоңғар Алатауы 

жүйесіндегі Бежінтауда орналасқан кішігірім көл Баскөл деп аталады. 

Мойынқұмдағы қатар жатқан төбелердің ең биігі Баскөкше деп тегін 

аталмаған.  
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Кеңістікте ұдайы қозғалыста болу оны игеруді жеңілдетті. Көшпенді 

қазақтар мекен ортасындағы ерекше нысандарды бағдар ретінде пайдаланған. 

Номинациялау барысында кеңістіктегі бағдарлаушы нысандардың алдымен 

көзге түсетін белгілері: түсі (Қызылжар, Ақтөбе, Қаратау және т.б.), саны 

(Үшбұлақ, Жаңғызтөбе және т.б.), сипаты (Ащысу, Ұзынбұлақ және т.б.) 

ескерілді. Сонымен, қазақ халқының кеңістікті қабылдау үрдісі өзіндік 

дүниетанымның қалыптасуына негіз болды. Бұл дүниетанымның негізгі 

сипаты адамды табиғатпен біртұтас бірлікте қабылдауымен және осы 

түсініктің халықтық топонимияда көрініс табуымен анықталады.   

 

4.2Тұрғын халықтың шаруашылық әрекетінің топонимиядағы 

көріністері 

 

Шаруашылық әрекеттің топонимдер қалыптастыруы тарихи даму 

кезеңдерінде тұрғын халықтың қандай шаруашылық түрімен айналысқаны, 

әлеуметтік-экономикалық жағдайлар, жергілікті қолөнер мен аумақты игеру 

ерекшеліктеріне байланысты болады.   Оларды шаруашылық әрекет 

түрлеріне қарай қарастырайық.  

Пайдалы қазбаларды өндіру және өңдеумен байланысты атаулар. 

Тұрғын халықтың дәстүрлі шаруашылық түрлері әлемнің әр түкпіріндегі 

бірқатар атауларға негіз болған. Шығыс Еуропа елдерінде металл өңдеумен 

байланысты Бронники, Бронницы, Бронноеатаулары кездеседі. Көне орыс 

тіліндегі броня сөзімен сарбаздардың металдан жасалған қару-жарақтары мен 

қалқанын атаған.  Ал бронниктер деп осы бұйымдарды жасаушы шеберлер 

аталған. Қару-жарақ жасалатын шеберханалар бронницалар делінген. 

Молдовадағы Кэтрэрия («тас қашау»), Кэрбунэрия («көмір күйдіретін жер»), 

Вэрэрия («әк өндіретін жер») атаулары бар. Ал тұз өндірісі Германиядағы 

Галле (кельт тіліндеhala – «тұз»), Австриядағы Зальцбург (немісше «тұз 

қаласы»), Ресейдегі Усолье, Усолье-Сибирское, Сольцы, Солигалич, 

Сольвычегодск, Украинадағы Баня-Котовская, Стара-Баня, Баня-

Свирская(украин тілінде баня деп тұз қайнататын зауытты атайды) 

атауларында көрініс тапқан.  

 Көмір өндірісі Ресейдегі Углегорск, Углезаводск, Углекаменск, 

Углеуральск, Шахты, Шахтинск, Қазақстандағы 

Көмірбұлақ,Көмірқазған,Қырғызстандағы 

Ташкумыратауларындабейнеленген. Тау-кен өндірісі Жезқазған, Темірлік, 

Магнитогорск, Медный, Медногорск, Шаба (Конго ДР, суахили тілінде 

«мыс»), Анд (кечуа тілінде «мыс») атауларында көрініс тапқан. Ал Ресейдің 

Қиыр Шығысындағы Селемджаөзенінің атауы эвенк тіліндегі сэлем – 

«темір» сөзімен байланысты қойылған.  

Ауыл шаруашылығымен байланысты топонимдер.Көптеген 

аймақтарда ауыл шаруашылығы cалаларымен байланысты атаулар тобы 
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қалыптасқан. Мұны біз Қазақстан мысалында қарастырайық. Қазақ тіліндегі 

географиялық атаулар құрамында әсіресе дәстүрлі мал шаруашылығына 

қатысты ақпарат басым болады. Қазақ топонимдерін мал шаруашылығына 

тікелей қатысына қарай бірнеше семантикалық топтарға ажыратуға болады. 

- Мал аттарымен байланысты атаулар. Қазақ топонимиясында төрт 

түлік мал  топонимдерде тура және жанама мағынасында көрініс тапқан. 

Кейде бұл топтағы атаулар метафора сипатында болады: мысалы “айғыр” 

сөзі “үлкен”, “биік”, “ірі” деген де мағына береді, ал солтүстік қазақтары 

ақбайтал деп үскірік боранды атайды. Біздің зерттеулеріміз Қазақстанда 

“айғыр” сөзімен байланысты 130атау бар екендігін көрсетті.   

- Жайылым түрлерімен байланысты атаулар. Жайылым 

атауларының негізінде жергілікті географиялық терминология жатыр. 

Жайылымдар сыртқы түріне байланысты ақтебін, алатебін, қараот, 

алатамыр, керала, шұбар,  боз, төсеніш сипатына қарай құм, қоңыр, шұрат, 

борбас, ащы, ащылауыт, шақат, тақыр, географиялық орнына байланысты 

күнгей, теріскей, қыста қары ұшырылып, тазаланатын жайылымдарды қағыл, 

қараш, желқара, ылғалдану сипатына қарай бидайық, қопа, саз, томар, жер 

бедеріне байланысты аяқ, бауыр, бөктер, қойын, қабақ, жарық, өзек, төскей, 

өсімдік жамылғысына байланысты аңыз, соны, шиыр, шілік, тал, май, 

жайылымдарды пайдалану сипатына қарай көктеу, күздеу, жайлау, 

келтеқыстау, биебау, қойтебін, өріс, отар,өртең, қорықдеп жіктелген. Бұл 

бай жайылымдық терминология өз кезегінде Қзақстан аумағындағы 

мыңдаған толпонимдерге негіз болған.  

- Су көздерімен қамтамасыз етілу жағдайын бейнелейтін атаулар. 

Аридті климат жағдайында шаруашылықты ұйымдастырудың негізгі 

алғышарттарының бірі ретінде су көздерімен қамтамасыз етілуді атауға 

болады. Топонимдердің басқа топтарындағы сияқты, гидронимдер 

құрамындағы “жақсы” және “жаман” антонимдері арқылы өзен-көлдердің 

шаруашылыққа қолайлылық дәрежесі сипатталады  (14 - кесте).  

 

14– кесте.Табиғи су нысандарының шаруашылық тұрғыда бағалануы 

 

Гидронимдер құрамындағы 

сөздер 
Гидронимдер 

“жақсы” Жақсы Ақкөл, көл; Жақсы Алакөл, көл; Жақсы Алмалы, өзен; Жақсыбұлақ, өзен; 

Жақсы Жаркөл, көл; Жақсы Жарсор, көл; Жақсыкөл, көл; Жақсыкөң, өзен; Жақсы 

Қарғалы, өзен; Жақсы Қарасай, өзен; Жақсы Қарасу, өзен; Жақсысай, өзен; Жақсы 

Сарысу, өзен 

“жаман” Жаман Ақжар, өзен; Жаман Ақкөл, көл; Жаман Алакөл, көл; Жаманбұлақ, өзен; 

Жамандария, өзен; Жаман Көң, өзен; Жаманқаба, өзен; Жаман Қарасай, өзен; Жаман 
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Қарасу, өзен; Жаман Құлақ, көл; Жаман Қылыш, көл; Жаманөткел, өзен; Жамансай, 

өзен; Жаман Сарыбұлақ, өзен; Жамансу, өзен; Жаман Теректі, өзен; Жамантұз, көл 

“тентек” Тентек, өзен; Тентекбұлақ, өзен; Тентекжыра, өзен Тентек Қарасу, өзен; Тентексай, 

өзен 

 

Өзен-көл атауларындағы “жақсы” сөзі суының сапасы мен өткелдігін, 

жайылымдық мүмкіншілігін білдірсе, “жаман” сөзі арқылы суының 

жарамсыздығы, тасу кезінде өткелсіздігі, өзен бойындағы жайылымдардың 

құнарсыздығы сипатталады. Сондай-ақ, “тентек” сөзі арқылы шаруашылыққа 

қолайсыздығы (су ағысының жылдамдығы, өткелсіздігі, апатты су 

тасқындарының болу мүмкіндігі) бейнеленеді. 

Қазақ халқының гидронимиялық жүйесінің дәстүрлі мал шаруашылығымен 

байланысы табиғи су нысандарының тек су көзі болуымен ғана емес, өзен-

көл, бұлақ маңындағы қоныстардың жайылымдық-шабындық мақсатта 

пайдаланылуымен де түсіндіріледі. Сондықтан гидронимдердің құрамында 

өсімдік атаулары жиі кездеседі. Табиғи су көздерінің атауларында мал 

шаруашылығының қажеттіктерінен туындайтын жіктелуді байқауға болады.  

Табиғи су көздерімен қатар, шөлді-сортаңды аудандарда кеңінен 

пайдаланылған жасанды су көздерінің (құдықтар) атауларында судың 

сапалық қасиеттері сипатталады. Су сапалылығы адам мен малдың қажетіне 

жарауымен анықталған. Қазақ тіліндегі құдық атауларында олардың сипаты 

құдық, шыңырау, апан, құю, қауға, орпа тәрізді индикатор-терминдердің 

қатысуымен анықталады. Ауыз су тапшылығы тереңдіктері әртүрлі 

құдықтарды сипаттайтын терминдердің жіктелуін тудырды. Мысалы, 

Маңғыстаудағы құдық атаулары арасында эндемик-терминдер де бар. Олар: 

құю (құй), тұран.Тұран термині оңтүстік және батыс өңірде тұратын 

қазақтарда “таудың үстіндегі су жиналатын ойпаң жер” деген мағына береді.  

- Шаруашылықты ұйымдастыру ерекшеліктерімен байланысты атаулар. 

Қазақ халқының дәстүрлі мал шаруашылығын жүргізу ерекшеліктері де 

географиялық атауларда көрініс тапты. Бұл ұғым халықтың көшіп-қонуы, 

маусымдық қоныстар мен жайылымдарды пайдалану ерекшеліктерін 

қамтиды. XV-XVІІІ ғасырлардың археологиялық мұраларын зерттеу 

барысында ғалымдар қазақ халқы қоныстауының төрт типін (қыстау, 

қыстақ, уақытылы-қорған, қала) ажыратқан. Бұл терминдердің барлығы 

дерлік топонимдерде көрініс тапқан.  

- Кеңістікте бағдар алумен байланысты атаулар. Көшпенді өмір 

жағдайында ландшафтың бағдарлаушы нүктелеріне ат қоюдың маңызы 

ерекше болды. Мысалы, оба сөзімен байланысты атаулар назар аудартады. 

Түркі-монғол тілдерінде бұл термин “шекаралық белгіні білдіретін тас 

үйіндісі”, “табиғатқа табыну белгісі ретіндегі қасиетті тас үйіндісі” 

мағынасында қолданылады. Монғол топонимикасында обо термині “тас 

үйіндісі, шекаралық белгі”, “оқшау орналасқан тау, төбе”, “арнайы үйілген 

тас қорымы” деген мағынаға ие болады. Келтірілген мәліметтер негізінде 
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және жергілікті малшылардан сұрастыру барысында қазақтар оба терминін 

ең алдымен шекаралық белгі ретінде қабылдайтындығы анықталды: Қособа, 

Обаған, Обаған-теңіз (Құсмұрын), Обалы, Обалысай, Обалы-Сарыжал және 

т.б. Қыстаулардың меншіктік сипаты олардың шекарасын белгілеуді қажет 

еткен. Шекара белгілері ретінде табиғи немесе жасанды тас үйінділері 

(“тас”), ойыс жерлер (“шат”) таңдалып алынған. XVІІІ ғасырдан бері мал 

жайылымдары түрінде пайдаланылып келген ескі қоныстардың атауларына 

талдау жасау барысында шекаралық белгілердің микротопонимдерге негіз 

болған.  

Сауда, көлік қатынастарымен байланысты атаулар. Сауда 

қатынастарымен байланысты атаулар көптеген елдерде кездеседі. Славян 

елдерінде торг(«сауда») термині Торжок (Ресей), Тырговиште (Болгария), 

Новы-Тарг (Польша) және басқа атауларға, сондай ақ басқа елдердегі Торгау 

(Германия), Турку (Финляндия), Тыргу-Муреш, Тыргу-Мегуреле (Румыния), 

Капрешты-Тырг (Молдова), Трговиште (Словакия) атауларына негіз болған. 

Еуропада ағылшынша маркет (Стаумаркет, Беркенмаркет) сөзі бірқатар 

атауларға негіз болған. 

Азия елдерінде базартермині ИрандағыБазармеллехе, Пирбазар, 

Қырғызстандағы Базар-Коргон,Базартурук, Өзбекстандағы Янгибазар, 

Караулбазар, Әзірбайжандағы Базарчай,Эрменибазар, Түрікменстандағы 

Тагтабазаратауларын қалыптастырған. Кейбір осындай атаулар тіпті 

Еуропада «қоныс тепкен»: Болгарияда Пазарджик,  Сербияда Новы-

Пазарқалалары бар.  

Қатынас жолдары мемлекеттердің, аймақтардың дамуында айрықша 

роль атқарды. Шөлді аумақтардағы керуен жолдары тек экономикалық 

байланыстар ғана емес, мәдени қарым-қатынастарға негіз болды. Таулы 

аудандарда, бұғаздарда және өзен аңғарларында жол ерекшеліктеріне 

байланысты терминдер тобы қалыптасты. Түркі тілдерінде қақпа (Темір 

Қақпа, Жоңғар қақпасы), иран тілдеріндегі дара, дере (Дербент, Дарбаза, 

Дербенд), араб тіліндегі баб (Баб-әл-Мандеб, Бабкент) терминдері «қақпа» 

мағынасында атаулар құраған.  

Өзен өткелдерінде орналасқан объектілердің атауында өткел 

мағынасындағы түркілік кешу, өткел (Таскешу, Кешу, Аманөткел), неміс 

тіліндегі фурт (Франкфурт,Швайнфурт), ағылшынша форд (Оксфорд, 

Бланфорд, Вулфорд), латынша бил (Бильбао), ирланд тіліндегі бел (Белфаст), 

орысша брод(Козий Брод, Бродок, Бродки)терминдері кездеседі. Өзендегі 

көпірлер де елді мекен атауларын негіз болған: Ұлыританияда ағылшын 

тілінде «көпір» дегенді білдіретін бридж (Кембридж, Бриджсток) термині 

атаулар құраған. Теңіз жағалауындағы елді мекен атауларында «порт», 
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«қойнау» мағынасындағы терминдер кездеседі: Портсмут, Портленд, 

Порту, Гавр, Бендеры, Гонололу, Гуанабара. 

 

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

 

1. Топонимдік жүйелердің қалыптасуына қандай факторлар ықпал 

етеді? 

2. Кеңістік топонимиясында қандай басты номинация ұстанымдары 

бар? 

3. Қазақ топонимиясында кеңістік бейнесі қалай көрініс тапқан? 

4. Жергілікті жерде кеңістік топонимиясына мысал бола алатын 

объектілер атаулары бар ма? 

5. Қазақстан аймақтарындағы топонимиялық жүйелерде шаруашылық 

әрекеттің қандай белгілері көрініс тапқан?  

6. Шаруашылық түрлері әртүрлі халықтарда ат қою дәстүрлерінің 

әркелкі болуын немен түсіндіруге болады? 

7. Сауда қатынастары Қазақстан аумағындағы қандай атауларда көрініс 

тапқан? 

8. Көлік қатынасы жолдарына қатысты қазақ терминдері қандай және 

олардың негізінде қандай географиялық атаулар қалыптасқан? 

9. Қоғам дамуы мен топонимикалық жүйелердің арасында қандай 

байланыстар болады? 

10. Қазақстан топонимиясында қоғам дамуының әркелкі сатыларына тән 

болған географиялық атауларды бөліп көрсетуге бола ма? 

11. Қазіргі өркениет дамуының сипаты қандай географиялық атауларда 

көрініс тапқан? 

12. Тәуелсіз Қазақстанда пайда болған қандай жаңа топонимдер бар? 

 
5-ТАҚЫРЫП. ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ОРТА АЗИЯНЫҢ ТОПОНИМИКАЛЫҚ 

ЖҮЙЕЛЕРІ 

 

5.1 Аймақтық топонимиканың теориялық және қолданбалы 

мәселелері 

 

Аймақ топонимдерінің қазіргі зерттелу деңгейі. 

Қырғызстандағыгеография ғылымының өкілдері жүргізген топонимикалық 

зерттеулердің аса маңызды қорытындысы ретінде 1987 жылы жарық көрген 

«Атлас Кыргызской ССР» еңбегінің 1 томындағы «Топонимия» бөлімін 

атауға болады. Мұнда арнайы мәтін, ұсақ масштабты карталар мен қысқаша 

топонимикалық сөздік келтірілген. Бұл тектес еңбек бұрын-соңды бұрынғы 

КСРО құрамында болған елдердің ешқайсысында болмаған. 1988 жылы 

«Словарь географических названий Киргизской ССР» (авторлары 

С.Омырзаков және басқалар), мұнда республикадағы табиғи және 
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әлеуметтік-экономикалық нысандардың 5 мыңнан астам атаулары 

жинақталып, олардың қырғыз және орыс тілдерінде жазылу үлгісі берілді.  

Қырғызстанның Географиялық қоғамының бастауымен топонимика 

мәселелері қамтылған «Ономастика Средней Азии» (1980), «Ономастика 

Киргизии» (1985) аталатын екі жинақ жарияланды. Қырғызстан 

топонимикасының географиялық бағытын дамытуда «қырғыз 

географиясының рыцары» аталған белгілі географ С. Омырзаковтың үлесі 

зор болды, оның 45 топонимикалық еңбегі жарық көрген, республикада оның 

басшылығымен топонимикалық карталар сериясы жасалған. Қырғызстандағы 

тарихи атауларға жасалған географиялық талдаудың Қазақстан 

топонимикасы үшін де маңызы зор. Қырғызстанда географиялық 

топонимиканың дамуына «Қырғыз Республикасындағы географиялық 

атаулар туралы» Заң (1997) да үлкен ықпал етті.  

Өзбекстанда топонимикалық зерттеулердің географиялық бағытта 

дамуына география ғылымдарының докторы, профессор С. Караевтың 

сіңірген еңбегі зор. Ғалымның Орта Азия мен Өзбекстанның тарихи 

географиялық атауларын, республикадағы басқа тілдерден енген 

топонимдерді географиялық тұрғыда талдайтын еңбектерінің, сондай ақ 

Өзбекстан Республикасы Геодезия және картография жөніндегі ұлттық 

орталығының жетекші ғылыми қызметкері ретінде топонимдерді cтандарттау 

мен каталог құрастыру бағытындағы жұмыстары топонимистер арасында 

жоғары бағаланады.С.Караев еңбектерінде Өзбекстан топонимдері көршілес 

елдердің, соның ішінде Қазақстанның географиялық атауларымен тығыз 

байланыста талданған. Әсіресе ғалымның географиялық ортаның атауларда 

көрініс табуына қатысты зерттеулерінің маңызы зор.  

Ғалым Өзбекстан Республикасындағы географиялық атауларды 

стандарттау мен каталог құрастырудағы қиындықтар қатарына тарихи 

атаулардың қорғалмауын, кеңестік дәуірдегі атаулардың бұрмалануын, өзбек 

тілінде 30-дан астам жергілікті диалектілердің болуын, латын алфавитіне 

көшумен байланысты топонимдерді жазудағы қиындықтарды атап көрсеткен. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің География 

институтында ұзақ жылдар бойы географиялық атауларды бірізге келтіру, 

олардың дұрыс айтылуы мен жазылуына қатысты ғылыми зерттеулер 

жүргізіліп келеді. Осы орасан зор ізденістердің нәтижесі ретінде 

географиялық карталар мен әдебиетте мыңдаған атаулардың ретке 

келтірілуін, «Ұлттық картографиялық-геодезиялық қор» республикалық 

мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының қатысуымен 32 томдық 

«Қазақстанның географиялық атауларының мемлекеттік каталогы» жарық 

көруін атауға болады. Бұл қолданбалы маңызы бар ауқымды жұмыс 

теориялық зерттеулерге қомақты ақпарат көзі болып табылады. 

Жергілікті топонимикалық мәліметтердің ғылыми-қолданбалы 

маңызы. Аймақтағы географиялық атауларда жинақталған құнды деректерді 

ақпарат көзі ретінде пайдалануға болады. 
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1. Топонимикалық деректер арқылы табиғи нысандардың тарихи 

кезеңдегі өзгерістерін анықтау. Мұны Алакөл атауына қатысты 

қарастыруға болады.  

Қазіргі Алакөл көлі ХІІ-ХІХ ғасырларда «Гурге-нор» деп аталған. Бұл 

атау монғол тілінен аударғанда «көпірлі көл» деген мағына береді. Алакөлдің 

аталу мерзіміне қатысты жүргізген зерттеулеріміз 1716-1733 жылдар 

аралығында Жоңғария картасын құрастырған швед Ренаттың бұл көлді өз 

картасына «Жер Гурге» деген атпен белгілегенін көрсетті. Ал 1832 жылы 

жарық көрген А.Левшиннің «Описание киргиз-казачьих или киргиз-

кайсацких орд и степей» еңбегінде Г.Клапрот мәліметіне сәйкес, Алакөлдің 

бұрын Гурге-ноор деп аталғаны, ал 1722-1723 жылдары құрастырылған 

Унковский картасында көлдің Жоңғар қонтайшысының мәліметі негізінде 

«Алак-Тугул» деп көрсетілгені туралы дерек бар. Осының негізінде Алакөлдің 

Гурге-нор атауы ХVIII ғасырдың орта тұсына дейін, Алақты көл атауымен 

қатар қолданыста болған деп топшылауға болады.  

1840 жылы Алакөлдің оңтүстік, шығыс және солтүстік жағалаулары 

арқылы өткен А.Шренк өз экспедициясымен ұзындығы 15 километрден 

асатын осы құрлық жолағы арқылы көлдің қарама қарсы жағына өткен. Ол 

өзі өткен осы құрлық жолағының «Нарын өзек» («Жіңішке өзек») деп 

аталатынын және оның су бетінен 2-3 метрге дейін көтеріліп тұрғаны туралы 

деректер қалдырған. Ал 1862 жылы осы өңірде болған А. Голубев мойнақтың 

орталық бөлігін су алып кеткені туралы жазған. 

Алакөлдің деңгейі мен жағалау пішінінде өткен ғасырларда болған 

өзгерістер көл табаны мен жағалаулық түзілімдерге литологиялық талдау 

негізінде де айғақталады. Көл түбінде қазіргі кезде меридиандық бағытта, 

қатарласа созылып жатқан жіңішке су асты жалдары орналасқан. Зерттеуші 

К.В.Курдюковтың пайымдауынша, бұл жалдар жаратылысы жағынан көл 

түбінде қалыптасқан емес, субаэралды жағдайда түзілген құрылым болып 

табылады. Осының негізінде Алакөлдегі су деңгейі өткен ғасырларда Шренк 

көрген кездегіден де төмен болған деп болжам жасауға болады.  

П.П. Семенов Тянь-Шанский 1840-1858 жылдар аралығында Алакөл 

көлді алабы Шығыс және Батыс деп аталатын екі басты көлден тұрғандығын, 

олардың арасы ені 20 верст болатын батпақты мойнақ бөліп жатқаны туралы 

жазған. Алакөл деңгейінің ХІХ ғасырдың бірінші жартысымен 

салыстырғанда, едәуір көтеріліп жатқанын 1933 жылы З.А. Сваричевская да 

атап көрсеткен. Зерттеуші Алакөлдің оңтүстік-шығыс шетінде және Еміл 

өзені сағасында су асында қалған бұталар мен ағаштардың тамырлары мен 

сынған бұтақтарына ілініп, жыртылып қалатындықтан, бұл аудандарда 

балықшылар ау құра алмайтындығы туралы жазады.  

Алакөлдің морфометриялық өлшемдері де соңғы 170 жыл ішінде арту 

бағытында сипатталады: көл ауданы 1840 ж Шренк бойынша 1700 км
2
 болса, 

1862 ж Голубев деректері бойынша 1776 км
2
, қазіргі кезде 2650 км

2
-ді 

құрайды. А.Ф. Голубев көл ұзындығын 70 км, енін 43 км деп анықтаса, Б.К. 

Терлецкий (1931) бұл өлшемдердің тиісінше 75 және 48 км екендігін 



116 

 

келтіреді,  ал В.К. Курдюков мәліметтері (1951) бойынша 90 және 50 км, 

қазіргі кезде бұл шамалар тиісінше 104 және 52 км деп есептеледі.  

 Көлдің морфометриялық өлшемдеріндегі соңғы екі ғасырдағы осы 

үлкен өзгерістердің өзі бұл көлдің қазіргі пішіні мен ауданы осыдан 2-8 

ғасыр бұрынғыға қарағанда мүлде өзгеше болғандығын айғақтап тұр. Олай 

болса, қазіргі Алакөлдің орта ғасырлардағы Көпірлі көл аталуы географиялық 

жағынан толық түсіндіріледі деуге негіз бар.  

Алакөлдің (суретте) қазіргі атауы 

Қазақстанда жиі кездесетін лимнонимдер 

қатарына жатады. Тауаралық 

қазаншұңқырда орналасқан Алакөл бетінде 

жел бағыты мен жылдамдығы жиі өзгеріп 

тұрады. Осыған байланысты пайда 

болатын толқындардың бағыты мен 

жылдамдығы да тәулігіне бірнеше рет 

өзгеріп, көлдің жасылтқым суының түсі 

толқын әсерінен ала-құла көрініске ие 

болады (суретте). Көл суының бұл сипаты жағалаудан айрықша жақсы 

байқалады. Көлдің ала болып көрінуі оның басты ерекшелігі болғандықтан, 

жергілікті халық оған «Алакөл» деп ат берген.  

2. Топонимдер тіл тарихы мен лингвистикалық географияда 

ақпарат көзі ретінде пайдаланыла алады. Өйткені көптеген көне 

топонимдерде архаизмдер мен жергілікті тіл диалектілері өзгеріссіз 

сақталған. Көне терминдердің бірі – қарқара. Бұл сөздің мағынасына ХІХ ғ 

өмір сүрген оқымысты Құрбанғали Халид өзінің шағатай тілінде жарық 

көрген «Тауарих хамса» еңбегінде мынадай түсінік берген: «Түркі тілдес 

халықтарда қазақтан басқасында бұл атау кездеспейді. Қазақтардың 

айтуында «қарқара» таулар ішінде өзгелерінен айрықша тұрған биік 

шоқыларға мезгеп айтылады. Лепсі маңында, Алатаудың өзге жерлерінде 

«қарқара» атымен аталған таулар бар. Сонымен биік, үлкен нәрсеге 

«қарқара» делінеді, мысалы, біреу ұзын, денелі болса, оны «пәленше топ 

ішінде қарқарадай көрінеді» деу осыған  дәлел». 

Осы ретте Қ.Халид монғол тіліндегі «шәулі» деген сөздің қазақшадағы 

қарқараға балама болатыны, яғни Аягөз өңіріндегі Ақшәулі, Қоңыршәулі 

оронимдерін «таулы-тасты» деп түсіндіруі аса маңызды топонимикалық 

дерек болып табылады.  

Оңтүстік Қазақстан облысындағы топонимиялық жүйенің пайда болуы 

мен дамуының тарихи-лингвистикалық негіздерін зерттеген белгілі лингвист 

Қ.Рысбергенова осы өңірдегі түркілік дәуірге дейін қалыптасқан көне 

реликтілік топонимдер құрамында –лақ/-лек, -дақ/-дек, -тақ/-тек, -нақ/-нек 

жұрнақтары қатынасатынын анықтаған. Ғалым бұлардың қазіргі заманғы –

лық жұрнағымен сәйкес келетінін атап көрсеткен.  

Осы ретте ол Оңтүстік Қазақстан облысындағы Қарнақ атауын «өзен 

тармағы, өзеннің тармақтарға, арналарға бөлінетін жері», ал Сығанақ атауын 
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географиялық термин ретінде қазірге дейін қолданыста жүрген «шығанақ» 

сөзімен байланыстырған.  Шығыс Қазақстанда да 2 Қарнақ атауы бар (қоныс, 

тау). Сонымен, көне терминдер мен диалектілердің географиялық атаулар 

құрамында сақталып қалуы топонимикалық зерттеулерде ғана емес, тарихи, 

тіл саласындағы және мәдениеттану үшін маңызы зор болып табылады. 

3. Топонимдерде жинақталған геологиялық ақпаратты Қазақстан 

аумағында жаңа кен орындарын ашуға пайдалану мүмкіндігі зор.  

Жалпы алғанда, бұрын-соңды пайдалы қазбалар өндірілген аумақтарда 

топонимикалық деректердің геологтар үшін ақпараттық маңызға ие 

болатыны бірқатар зерттеулерде атап көрсетілген. Атаулар құрамындағы 

пайдалы қазбалардың жеке түрлерінің бар екендігін білдіретін индикатор 

сөздер мен терминдер топтарын жинастыру қажет. Осы әдісті ХХ ғасырдың 

орта шенінде геологиялық барлаулар кезінде ұтымды пайдалана білген. 

Жыланды атауы көбінесе осы аудандарда түсті металдардың бар екендігін 

білдіретін ақпарат болып табылады. Ал көктас терминінің қатысуымен 

жасалған атаулар мыс тотығының бар екендігінен тікелей хабар беріп тұр. 

Ежелден металл өндіру мен өңдеу аймағы ретінде белгілі болған Орталық  

және Оңтүстік Қазақстанда шұқыр, шұрық онимдері бірқатар атауларға негіз 

болған (15 - кесте). 

 

15-кесте.Қазақстандағы шұқыр, шұрық онимімен байланысты 

топонимдер 

 
Нысанның 

орналасқан 

аймағы 

Топонимдер 
Қазіргі барланған 

пайдалы қазбалар 

Жетісу Алатауы Мыңшұқыр Полиметалл кендері 

Мұғалжар 
Мыңшұқыр, Шұқыр, Шұқыроба, 

Шұқыртау 
Хромит кендері 

Сарыарқа Мыңшұқыр, Шұқыр, Шұрық Түсті және сирек металдар 

Оңтүстік-Батыс 

Алтай 

Мыңшұқыр, Шұқыр, Шұқыржота, 

Шұқырсаз, Шұрық 
Түсті және сирек металдар 

Солтүстік 

Қазақстан 
Мыңшұқыр Алтын 

Қаратау 
Мыңшұқыр, Шұқырсай, 

Шұқырши, Шұрық, Шұрықсай 
Полиметалл кендері 

 

Шұрық сөзін қазақ халқы ұсақ тесіктер мен ұңғыларға қатысты қолданады. 

Олай болса, географиялық атау ретінде шұрық, шұқыр ежелгі тау-кен 

жұмыстары жүргізілген аудандарды білдіреді  

4. Жергілікті топонимикалық мәліметтерді байырғы ландшафтарды 

қалпына келтіруде пайдалану. 
Жергілікті топонимикалық мәліметтерді байырғы ландшафтарды қалпына 

келтіруге байланысты шараларда пайдалану мүмкіншіліктері географиялық 

атаулардың белгілі бір ландшафтарда “шоғырлану” заңдылығына және 
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топонимдердің көп жағдайда табиғат ерекшеліктерін дәл бейнелейтіндігіне 

негізделген. Тарихи географияда бұл әдіске негіз салушылар қатарына 

Ф.П.Саваренский мен В.П. Семенов-Тян-Шанскийді жатқызуға болады.  

Құрғақ ландшафттар жағдайында ландшафт өзгерістерінің дерек көзі ретінде 

лимнонимдерді қарастыруға болады. Өйткені әртүрлі ғасыр ішіндегі климат 

тербелістеріне ұрымтал аридті климат тән аудандарда көлдер мен өзендердің 

суы тартылып, құрдымдалуға ұшырауы әсіресе қарқынды жүреді. 

Нәтижесінде тұщы көлдердің орнында батпақты-шалғынды қопалар мен 

томарлар, ащы көлдердің орнында сорлар, қақтар, тұз қабаттары қалады. Суы 

тартыла бастаған көлдер олардың атауларында жиі кездесетін “қамыс” сөзі 

арқылы да айқын ажыратылады. Көлдердің тартылып қалғандығынан хабар 

беретін топонимдер тобы жеткілікті деуге болады. Біз осы мәселені зерттеу 

барысында Солтүстік Қазақстан облысындағы құрамында көл термині бар 

физикалық-географиялық нысандар атаулар тобын іріктеп алдық. Алдымен 

мұндай атаулар арасынан қазіргі кезде әрекетін тоқтатпаған бұлақ, өзен, 

құдықтарды алып тастадық. Осындай жолмен іріктелінген атаулар саны 

Солтүстік Қазақстан облысында 37 болды, олардың 32-сі қазіргі кезде 

батпаққа тән болса, 5-уі қоныс атаулары болып табылады. Бұл нысандардың 

бұрын көл болғандығы жөнінде топшылауымыз көлдердің құрғауы 

барысында алдымен батпаққа, уақыт өте келе ылғал сүйгіш өсімдіктер 

қаулап өсетін ойыстарға айналатынына негізделген.  

ХХ ғасырдың екінші жартысында Арал қасіретімен дүние жүзіне әйгілі 

болған Қызылорда облысы аумағында да табиғат өзгерістерінен хабар 

беретін атаулар тобы бар. Жалпы бұл облыстан өзендер мен көлдердің 39 

атауын іріктеп алдық. Олардың 7-уі қазіргі кезде құрғақ арналарға сәйкес 

келсе, 22-сі қоныс, 8-і сор, 2-уі батпақ болып табылады. Қазіргі кезде құрғақ 

арна болып табылатын географиялық нысандардың атаулары бұрын әрекет 

еткен өзендердің атаулары болған тәрізді: Әжіқан Сайдария, Ақбастау, 

Ескідариялық, Іңкәрдария, Жаңадария, Қарадария, Қалғандария. Бұл 

топтамадағы атауларда дария термині мен ескі, жаңа, қалған, іңкәр тәрізді 

айқындаушы сөздердің болуының өзі бұл өзендердің бірнеше рет өзгеріске 

ұшырағанынан хабар береді.  

Қазақстанның жекелеген аймақтарында табиғаттағы кері өзгерістерді 

көрсететін атаулар топтары анықталды: 

- Ақмола облысында: Жаманкөл (батпақ), Жартыкөл (көл), Қақсор (көл), 

Құрдықкөл (қоныс), Құркөл (батпақ), Солма (батпақ), Суалды (қоныс), Үлкен 

Құркөл (қоныс); 

- Ақтөбе облысында: Жалтыркөл (батпақ), Көлтабан (қоныс), Құрдым 

(көл), Құрсай (құрғақ арна), Қыстаукөл (батпақ);  

- Алматы облысында: Көлтабан (қоныс), Қалған Бүйен (құрғақ арна), 

Қалғанкөл (қоныс), Қалған Іле (құрғақ арна), Құркөл (батпақ);   

- Батыс Қазақстан облысында: Кебір (қоныс, көлтабан), Кепкенсай 

(сай), Құрғақ Баткөл (қоныс), Құркөл (сор, қоныс), Құрсай (өзен), Солғанқопа 

(көлтабан); 
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- Жамбыл облысында: Аққанкөл (қоныс), Ащыкөл (қоныс), Қашқантеңіз 

(сор); 

- Оңтүстік Қазақстан облысында: Қалғанкөл (қоныс), Қалғансыр (көл), 

Құрқал (құрғақ арна), Құрөзек (құрғақ арна), Құрсай (құрғақ арна); 

- Қарағанды облысында: Құраша (өзен), Құрғаққұдық (құдық), Құркөл 

(қоныс), Құрөзек (өзен), Құрсай (құрғақ арна). 

5. Топонимикалық мәліметтерді табиғат қорғау ісінде пайдалану  

Қазақстан топонимиясында өсімдік жамылғысының сипатын 

бейнелейтін атаулар көп. Қазақстанда таралған ағаш атауларымен 

байланысты топонимдерге талдау жасау кейбір ағаш түрлерінің таралу 

ареалының сол ағаш атауымен байланысты топонимдердің таралу ареалына 

сәйкес келе бермейтінін көрсетті.  

1) Қарағайдың Қазақстанда кәдімгі қарағай және самырсын қарағайы 

(сібір қарағайы) деп аталатын негізгі екі түрі өседі. Шаруашылық маңызына 

орай және таралу ареалының шектеулі сипатта болуына байланысты қазақ 

халқы қарағайдың таралу аудандарын географиялық атауларда белгілеп 

отырған. Әсіресе қарағай шоқтары өсетін аудандарда қарағай лексемасы 

постпозицияда көптеген атаулар (Аманқарағай, Арақарағай, Жабыққарағай, 

Шоққарағай) құрайды. Сонымен қатар, қарағайдың кеңінен таралғанын, 

топтасып өсуін көрсететін атаулар қатарында 50-ге жуық Қарағайлы атауын 

алуға болады. Олардың басым көпшілігі қарағай өсетін аласа, орта және биік 

таулы өңірлерде шоғырлан, қарағаймен байланысты атаулардың таралу 

ареалы қарағайдың таралу ареалына қарағанда әлдеқайда кең: 20 атаудың 

қазіргі қарағай ареалынан тыс аумақта кездесетіні анықталды.  

2)ҚайыңҚазақстан аумағында салыстырмалы түрде кеңінен таралған 

ағаш болып табылады. Қайың түрлері арасында Қазақстанның Қызыл 

кітабына енгізілген сирек кездесетін қызыл қайың айрықша қорғауды қажет 

етеді. Қабығы ақшыл-қызыл түсті болып келетін бұл қайың Қазақстанның 

эндемигі болып табылады. Оның қазіргі ареалы жазықта Наурызым мен 

Аманқарағай шоқтарын, таулы аймақта Солтүстік Тянь-Шаньның тау 

беткейлерін қамтиды. Дегенмен, Қызылқайың топонимінің ареалы әлдеқайда 

кең(16- кесте). 

 

16- кесте. Қазақстанда қызыл қайыңмен байланысты атаулардың 

таралуы 
 

Облыстар Қызыл қайың қазіргі кезде 

таралған аудандардағы атаулар 

Қызыл қайың қазіргі кезде 

өспейтін аудандардағы атаулар 

Ақтөбе Қызылқайың, өзен   

Алматы Қызылқайың, қоныс; Қызылқайың, 

өзен (Ақсу ауданы) 

Қызылқайың, ауыл  (Алакөл 

ауданы) 

Қарағанды   Қызылқайың, қоныс; 

Қызылқайың, төбе; Қызылқайың, 

қыстау 

Қызылорда  Қызылқайың, ауыл 
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Шығыс 

Қазақстан 

Қызылқайың, тау (Ұлан ауданы); 

Қызылқайың, қоныс (Бесқарағай ауд); 

Қызылқайың, ауыл, қоныс, қыстау, 

өзен (Тарбағатай ауданы)  

Қызылқайың, тау (Аягөз 

ауданы); Қызылқайың, қоныс 

(Көкпекті ауд.); 

Қызылқайың, өзен (Жарма 

ауданы) 

 

Бұл топонимикалық мәліметтерді сирек кездесетін ағаш түрлерінің 

байырғы ареалдарын қалпына келтіру ісінде қосымша дерек көзі ретінде 

пайдалану мүмкіндігі бар  

3) Шаған ағашы жазықтағы тоғайларда тек Шарын өзенінің аңғарында 

ғана реликт ретінде сақталған, ол жердешаған нағыз орман құрайды. 

Шарындағы шаған шоқтары Балқаш маңындағы тоғайлы ормандардың 

ежелгі типіне жатады. Бұл тоғайдың жасы 5 млн жыл шамасында деп 

есептеледі. Қазақстанда Шаған деп аталатын өзендер көп: Жайық өзенінің, 

Шығыс Каспий алаптарындағы Шаған, Ертіс өзенінің алабындағы 

Шаған,Шағаноба өзендері, Алакөл ойысында Шағантоғай деп аталатын 

өзен, қыстау аты бар. Біздің пікірімізше, өзен аттары кезінде бұл маңда шаған 

ағашының өскендігінен хабар беруі мүмкін. Өйткені, аридті климат 

жағдайында бұл ағаш тек өзен бойларындағы тоғайлық ассоциацияларда ғана 

кездесуі мүмкін. Мұны жоғарыда аталған Шарын аңғарындағы шаған 

шоқтары дәлелдей түседі.  

Шарын атауы Қазақстандағы ежелгі географиялық атаулардың бірі болып 

табылады. Тарихи әдебиеттерде бұл атау Әмір Темір (XІV-XV ғғ) заманынан 

бері белгілі. Әмір Темірдің жорықтарының тарихы жазылған Шараф ад-дин 

Йаздидің әйгілі «Зафар-намасында» және басқа еңбектерде Чарұн (Шарын) 

атауы бірнеше рет кездеседі.Ортағасырлық ғалым М.Қашқари «шарұн» йағма 

тілінде шынар ағашы дегенді білдіретінін жазған. Ал Орталық Азияны 

зерттеуші белгілі ғалым, саяхатшы Г. Грум-Гржимайлоның деректері 

бойынша, Шыңжаңдағы Турфан шұратында мекендейтін ұйғырлар шағанды 

“чарын” деп атайды. Шаған фитоним ретінде гидронимдерге негіз болуы 

мүмкін; бұл ұйғырлар “чарын” деп атаған шаған ағашының қазіргі ареалын 

бейнелейтін Шарын атауынан айқын байқалады; 

Топонимикалық мәліметтерді пайдалану фитонимдерді зерттеумен 

шектелмейді, зоонимдер де табиғатты қорғау және биоәртүрлілікті сақтауда 

үлкен маңызға ие. Қазіргі кезде республика аумағында табиғи мекен 

ортасында жойылып кеткен ірі аң жолбарыспен байланысты атаулардың 

сақталуы оның байырғы ареалын топоним негізінде қалпына келтіруге 

мүмкіндік береді.  

Жолбарыстың қазақ жерінде мекендегені туралы ғылыми әдебиетте 

нақты деректер жеткілікті. Бұл ретте ХІХ ғ басында А. Левшин жолбарыстың 

Арал теңізі мен Сырдарияның, Қуаңдарияның ну қамыстарын мекендейтіні, 

1820-1821 жылдары Сыр бойында болған капитан Е.К. Мейендорфтың 

Жаңадария жағалауындағы сексеуіл шоқтарында жолбарыстың бар екендігі 

жөнінде жайлы деректері аса құнды. Ал Н.А. Северцов 1867 ж қыркүйегінде 

Жетісу Алатауында Қора өзені аңғарындағы шыршалы орманда жолбарыс 
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көргендігін жазады. Қазіргі кезде Алматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан 

облыстарында жолбарыспен байланысты топонимдер сақталып қалған. 

Жолбарыс атауымен байланысты топонимдердің шоғырланған аудандары 

жоғарыда В.Н. Шнитников топшылаған таралу ареалымен сәйкес 

келеді:Жолбарысты қонысы Іленің орта ағысында орналасқан; 

Жолбарыстыөзен өзені Қаратаудан бастау алып, Шу өзенінің төменгі 

ағысына жақын маңдағы сор батпақты өңірде құмға сіңіп кетеді;Жолбарыс 

қонысы Талас өзенінің аңғарында, Жолбарысқамал өзені Қаратаудың 

оңтүстік-батыс сілемдерінен бастау алып, Ақкөл көлі маңындағы сорда жерге 

сіңіп кетеді;Жолбарыссай өзені бұрын Талас өзеніне құйған, қазіргі кезде 

Тараз қаласынан шығысқа қарай жатқан құрғақ арна болып табылады.Бұл 

деректерге сүйенсек, жолбарыстың байырғы ареалы Талас, Шу, Іле 

өзендерінің аңғарлары болған.  

Аймақ топонимикасының қазіргі мәселелері. Тәуелсіздік алған 

жылдары Орта Азия аймағының топонимиясы күрделі өзгерістерге түсті. Бұл 

өзгерістер мына бағыттар бойынша жүрді:  

- кеңестік кезеңнің көсемдері мен қоғам қайраткерлерінің атындағы 

географиялық объектілердің атарихи атаулары қайтарылып берілді; 

- тәуелсіздік жылдарында мемлекетке еңбегі сіңген қайраткерлердің, 

өнер адамдары мен ғалымдардың аты-жөні бұрынғы кеңестік топонимдердің 

орнын басты;  

- өткен замандарда ел тәуелсіздігі үшін күрескен батырлар, тарихи 

тұлғалар есімдерінің географиялық объектілерге берілуі;  

- жаңа заманның идеологиялық сипаты мен тәуелсіздік символын 

көрсететін жаңа атаулардың пайда болуы.    

Қазақстанда тәуелсіздік жылдары 5 облыстың, 20 қаланың, 54 ауданның, 

43 теміржол бекеттерінің, 30-дан астам ауыл атаулары  өзгертілген. Мысал 

ретінде Түрікменстандағы кейбір өзгерген атаулардың тізімдері Г 

қосымшадаберілген.  

 

5.2 Географиялық атаулардың қалыптасуына ықпал еткен 

факторлар 

 

Аймақтағы топонимдердің қалыптасуына көптеген факторлар ықпал 

еткен. Аса маңызды сауда-экономикалық және әскери-саяси қатынас 

жолдарының тоғысында орналасқан Орта Азия мен Қазақстан аумағы 

ежелден бері Шығыс пен Батыс арасын жалғастырып жатқан көпір қызметін 

атқарды. Орасан зор аридті  аудандар, таулар мен шұраттар алмасып келетін 

бұл аумақта отырықшы және көшпенді мәдениет үйлескен күрделі мәдени-

шаруашылық кешен қалыптасты. Географиялық орнының стратегиялық 

жағынан маңызды болуы осы аймақ арқылы көне керуен жолдарының өтуіне, 

яғни экономикалық, мәдени қатынастардың дамуына, құрамы мен құрылымы 

жағынан түрлі топтарға жататын халықтардың көші-қоны, алмасуына 

себепші болды. Жаулап алушылар мен көшіп келген халықтар бұл аумаққа 
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өзінің шаруашылық, мәдени дәстүрлерін алып келумен қатар, аймақтың бай 

географиялық терминологиясы мен топонимиясын қалыптастыруға өз 

үлестерін қосты.  

1) Тарихи факторлар 
Аймақтағы географиялық атаулардың кейбіреулері көне заманнан бергі 

жазба ескерткіштерде сақталып қалған немесе ауызша түрде ұрпақтан 

ұрпаққа жеткен. Орта Азиядағы ең ежелгі атаулардың бірі – Тұран. Біздің 

заманымызға дейінгі І мыңжылдықта ірі әскери-саяси бірлестік құрған, 

көршілес Иран жеріндегі отырықшы халықтармен ұдайы соғысқан ежелгі 

көшпенді тайпалардың жалпы атауы тур болған. Өзбек тарихшысыШ.С.  

Камолиддиннің (2006) зерттеулері бойынша, бұл этноним алғаш рет көне 

парсылық «Авеста» еңбегінде аты аталып, кейіннен иран, араб тілдеріндегі 

көне және ортағасырлық әдеби, тарихи-географиялық жазбаларда кездесетін 

Тұран топониміне негіз болған. Ғалым тур және түрік этнонимдері мен Тұран 

және Түркістан топонимдерінің ортақ негізі бар деп есептейді. Өйткені 

ежелгі ирандықтар турлар деп ортаазиялық түріктерді, түркі тілдес сақтар 

мен ғұндарды атаған.  

VI-VII ғасырлардан бастап Тұран аумағы Түрік қағанатының 

шекараларымен сәйкес келе бастайды. VII-VIII ғасырларда осы аумаққа 

келген араб жаулап алушылары оны «Мауреннахр» (Мавераннахр) деп атай 

бастады, араб тілінен аударғанда бұл атау «өзеннің ар жағы» деген мағына 

беретін. Орта ғасырларда арабтардың арқасында бұл атау аса танымал болды. 

XIX ғасырда еуропалық ғылыми әдебиетте «Трансоксания» деген калька-атау 

пайда болды, бұл «Мауреннахр» топонимінің латынша нұсқасы болатын. 

Сонымен, тарихи кезеңде Орта Азия мен Қазақстан аумағына әртүрлі 

халықтар бірнеше түүрлі атау берді. Ал жергілікті қолданыста көбінесе 

Түркістан және Мауреннахр атаулары болды.  

Түркістан топонимі Тұран, Туристан топонимдерінің неғұрлым кейінгі 

баламасы болып табылады, ол алғаш рет VI-VII ғасырлардың жазба 

еңбектерінде көрініс тапты. Тұрфан шұратында 639 жылы құрастырылған 

соғдылық құжатта Түркістан атауы қазіргі Орта Азия аумағын белгілеу үшін 

қолданылған. Сонымен, бұл аймақтың Мауреннахрдан басқа атаулары 

географиялық ерекшеліктер тұрғысынан емес, этностық шекараларды 

белгілеу мақсатында қойылған деуге болады.  

IX ғасырда Орта Азияда Араб Халифатының саяси құлдырауына 

байланысты жергілікті тәжіктердің Саманидтер әулеті (819—999) орнықты. 

Дәл осы кезеңде әдеби парсы тілі (дари) қалыптасты. Бұл аймақта жаңа 

ирандық топонимдер тобын қалыптастырды.  X ғасырдың соңында Жетісу 

мен Шығыс Түркістандағы көшпенді түркі тайпаларының ақсүйектері 

Қараханид мемлекетін құрды. Көшпенді тайпалармен бірге осы аймақтағы 

отырықшы халықтарды қол астына енгізген бұл мемлекет Х ғасырдың 

соңында Саманид мемлекетін жаулап алды.  Дәл осы кезеңде Сырдария 

аңғарында оғыздардың Селжук мемлекетінің негізі қаланды. Қараханидтер 

дәуірінде Орта Азияда түркі халықтары басым бола бастады. Бұл өз кезегінде 
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түркі тілдес жаңа ұлттар мен ұлыстардың қалыптасуына және түркілік 

топонимдердің басым бола бастауына алып келді. 1029-1038 жылдар 

аралығында қараханидтік түркі ғалымы Махмұт Қашқари араб тілінде өзінің 

әйгілі «Диуани луғат-ит-түрік» (Түрік сөздігі) жазды.  

1089 жылы Қараханидтер Селжук империясының қарамағына өтті, ал 

Солтүстік Қытайдан қуылған көшпенді қидандар (қарақытайлар) 1128 жылы 

Жетісуды,  1141 жылы тұтас Мауреннахрды басып алды. 1219-1221 жылдар 

аралығында бүкіл Орта Азияны монғолдар бағындырып алды. Осы кезеңнен 

бастап, аймақта монғол атаулары пайда болды. Олар әсіресе Қазақстан 

аумағында көбірек саналады.  

XIV ғасырда монғол езгісінен азат болған Орта Азия аумағында түркі 

халықтарының мемлекеттері қалыптасып, түркілік топонимдер басым пайда 

бола бастады. Соңғы 3 ғасырда аймаққа орыстардың қоныстана бастауы 

топонимикалық жүйені тілдік тұрғыдан күрделендіре түсті. 

2) Табиғи-географиялық факторлар 

Орта Азия мен Қазақстан аумағының табиғат жағдайлары аймақтың 

өзіндік топонимдерін қалыптастыруға себепші болған. Кеңістікте бағдар алу 

мақсатында топонимияда түспен байланысты атаулар тобы қалыптасты. Түс 

атаулары тілдегі дәстүрлі мағыналық жүктемесімен қатар, кеңістік туралы 

айрықша географиялық ақпарды бейнелеген. Мысалы, барлық түркі 

халықтары сияқты, қазақтарда да топонимдер құрамындағы «қара» тек түсті 

ғана емес, «ұлы», «күшті», «қорқынышты», «айрықша» деген метафоралық 

мағыналарға ие болған. «Қара» сөзінің полисемиялық сипаты көне түркілер 

жасаған әлемнің кеңістіктік бейнесіндегі «солтүстік» ұғымымен де 

анықталады.  

Түркі халықтарының түспен байланысты геосимволикасында солтүстік 

қара түспен байланысты болып келеді. Белгілі түркітанушы ғалым 

А.Н.Кононов атап өткендей, кеңістік символы ретінде алынған «қара» 

этнонимдерде де халықтың мекен ортасының географиялық орнын білдіреді: 

қарақытайлар – қытайдың солтүстігіне қоныс аударған монғол тілді 

қидандар, қарақырғыздар – солтүстік қырғыздары.   

«Қара» сөзінің жалпы түркілік тағы бір мағынасы «жер, құрлық» 

дегенмен байланысты. Көнеден сақталған әлемнің кеңістік бейнесінде 

Тәңірімен байланысты Жоғарғы әлем ақ түспен, ал Төменгі әлем қара түспен 

бейнеленеді. Осы тұрғыда дәстүрлі қазақ қоғамы иерархиясындағы 

«ақсүйек» және «қарасүйек» ұғымдарын да атап өтуге болады. Ал қазақ ауыз 

әдебиетіндегі «қара жаяу» ұғымы кедейшілік мағынасымен тікелей 

байланысты. Қазақ топонимиясындағы «қара» лексемасы салыстырмалы 

түрде жазық кеңістіктегі оқшауланған төбелерге, жазда төбесі қарсыз 

болатын тауларға, бастауын бұлақтан (жерасты суларынан) алатын 

өзендерге, ұқсас географиялық нысандардың солтүстіктегісіне қатысты 

қолданылады. Сонымен қатар, жыныстардың қара (немесе күңгірт) түсін 

білдіретін атаулар тобы да жеткілікті. Географиялық нысандарды 
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шаруашылық тұрғыда бағалау сипатындағы Қарақұм атауы өсімдікпен 

бекіген құмды шөлдерге қатысты қолданылады.  

Көне түркілік жазба ескерткіштерінде «көк» сөзі «аспан» мағынасында 

қолданылған. Қазіргі қазақ тілінде де «аспан», «көк», «тәңірі» концептілері 

өзара тығыз байланысты тұрақты тіркестер құрайды: «көк тәңірісі», «көк 

аспан» және т.б. Мұның өзі барлық түркі халықтарына тән, көне заманнан 

келе жатқан әлем бейнесінің семантикалық парадигмасы болып табылады.  

Түркі халықтарында «қызыл» кәдімгі түсті білдіретін анықтауыш қана 

емес, ол дәстүрлі мәдениетте «оңтүстік» мағынасында да қолданылады. 

Жалпы географиялық тұрғыда мұны оңтүстікте күннің мол түсуімен 

түсіндіруге болады. Өйткені геосимволикадағы оңтүстікті білдіретін «қызыл» 

ұғымы қазақ тіліндегі «қызу» етістігімен жаратылысы жағынан байланысты 

болуы мүмкін. Осы ретте атауы қызыл түсті жыныстармен байланысты 

түсіндірілетін Қызылқұм шөліне қатысты «оңтүстіктегі ыстық құм» деген 

анықтама беруге болатын тәрізді.  

Осы дәстүрлі геосимволика тұрғысынан алғанда, Қызылқұм Қазақстан 

аумағындағы басқа құмды өңірлерге қарағанда оңтүстікте орналасқандығы 

шөл атауына түсінік беріп тұрғандай. Сонымен, халықтық топонимиядағы 

түспен байланысты метафоралар әлемді сипаттаудың қазақтарға тән 

концептуалды үлгісіне толығымен сәйкес келеді.  

Құрғақ климат жағдайында су объектілерінің орналасқан жерлерін, 

олардың маусымдық, аумақтық ерекшеліктерін белгілеу үшін айрықша 

географиялық терминология қалыптасты, ол өз кезегінде топонимдерге негіз 

болды. Дүние жүзіндегі ең ежелгі суармалы егіншілік аймақтарының бірі 

саналатын бұл аумақта табиғи су көздері ерекше құрметтелетін. Олардың 

атаулары аймақтағы ең көне топонимдер болып есептеледі және олардың 

негізінде басқа географиялық объектілердің атаулары пайда болған. Көне 

түркілік окуз және сув терминдері ежелгі ирандық аб және руд терминдері 

тәрізді, көптеген атауларға негіз болған.  

3) Әлеуметтік факторлар 

Орта Азия аумағында отырықшы және көшпенді мәдениет дәстүрлі 

сипат алған. Отырықшы өмір салты Орта Азия аумағында елді мекендер мен 

қалаларға қатысты қолданылатын жергілікті балык, орду,кент, курган, 

кышлаг, капуг, тура терминдерінде көрініс тапқан. Ал олардың негізінде 

көптеген топонимдер қалыптасқан.   

Көне түркі жазбаларында балык(қазақша нұсқада «балық») «қала» деген 

мағына берген, бұл көне түркі сөздіктері мен М.Қашқари еңбектерінде 

тіркелген. Бұл өте көне термин ретінде Пекиннің түркілік атауында 

(Ханбалық), Жетісудағы Ілебалық, Монғолиядағы Тогу-балық атауларында 

кездеседі. Ғалымдар Тибеттегі VIII ғасыр ескерткішінде түркілік Шу-балық 

қаласы туралы деректер тапқан.   

Орду(қазақша нұсқада «орда») термині де қалалық елді мекендерге 

қатысты қолданылады. Қазақстандағы Ордабасы, ортағасырлық  Орду, 

Харлух-Орду, Ил-Орду, Кара-Орду, Кутлуг-Орду, Килич-Орду атаулары қала 
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мәдениетінің ежелгі аудандарында сақталған. Тәжікстандағы Хорог 

қаласының атауы жергілікті шугнан тілінде «қалашық» мағынасын беретін 

харагсөзімен байланысты болады.  

Бекініс мағынасын беретін курган (қазақша нұсқада «қорған») термині 

аймақтағы көптеген атауларға негіз болған. Тәжікстандағы Курган-Тюбе, 

Өзбекстандағы Джаркурган, Каттакурган, Қырғызстандағы Базар-Коргон, 

Қазақстандағы Жаңақорған, Талдықорған, Шолаққорған атаулары осы сөзбен 

байланысты болады.  

Ортағасырлық кезеңнің бас кезінде аймақта «қала» деген мағына беретін 

соғдылық кат сөзімен байланысты түркілік кент термині көптеген атауларға 

негіз болды. Олардың кейбіреулері осы кезге дейін сақталған, кейбіреулері 

осы үлгіде жаңадан жасалған. Өзбекстандағы Газалкент, Паркент, Пскент, 

Ташкент, Қазақстандағы Шымкент, Манкент, Мырзакент, Сүткент, 

Саудакент, Тәжікстандағы Пенджикент атаулары кент терминімен 

байланысты қалыптасқан.  

4) Экономикалық факторлар  

Ортағасырлық жазба әдебиеттерде аймақта дәстүрлі сипатта болған егін 

шаруашылығымен байланысты көптеген ортаазиялық топонимдер кездеседі. 

Олардың қатарында  Нарынның сол жақ саласыболып табылатын Арпаөзені, 

Арпа Йазыдаласы, Арпалық қонысының атаулары бар. Қазіргі Өзбекстандағы 

Хорезм қаласының Маш деп аталған рабатының атауы Орта Азияда ғана 

өсірілетін бұршақ тұқымды маш өсімдігінің атымен байланысты пайда 

болған. Тіпті Ташкент қаласының орта ғасырлардағы Шаш (Чач) аталуы 

көне түркі тілінде «орақ» деген мағына берген.  

Аймақта суармалы егін шаруашылығымен қатар көшпелі мал 

шаруашылығы да дамыған. Мал шаруашылығымен байланысты атаулар тобы 

әсіресе Қазақстан мен Қырғызстан жерлерінде жіктелген сипат алады. 

Сонымен қатар, Орта Азиянда әртүрлі қолөнер түрлерінің, жібек және мақта 

өндірісінің дамығаны белгілі. Бұл аталғандардың барлығы аймақтағы 

топонимияда өз ізін қалдырған. Аймақта тек осы шаруашылық түрлерінің 

терминдері негізінде қалыптасқан атаулар (Жүйнек, Ұстохона, Жүзімдік) 

ғана емес, белгілі бір шаруашылықты ұйымдастыру дәстүрлері (Өртеңшоқы, 

өндірістің орналасуы (Мақташы, Пахтаарал, Сарыжайлау) көрініс тапқан. 

 

5.3 Орта Азия мен Қазақстандағы топонимиялық жүйелердің 

құрылымдық және мазмұндық ерекшеліктері 

 

Орта Азия топонимдерінің тілдік қабаттары.Орта Азия аумағындағы 

топонимдердің тілдік тұрғыдан ала-құлалығы Э.М. Мурзаев құрастырған, 

стратиграфиялық бағанадан айқын көрінеді. Бұл бағананың негізін қазіргі 

тілдер тұрғысында мағынасын түсіндіру мүмкін емес, өте ежелгі 

субстраттық атаулар құрайды. Олардың қатарында Хива (қазақша 

нұсқасы – Хиуа), Самарқанд атаулары жатады.  
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Келесі тілдік қабат көне ирандық болып табылады. Бұл қабаттағы 

топонимдер көне замандарда осы аумақты қоныстанып, егіншілікпен 

айналысқан иран тілді халықтардың (хорезмдіктер, бактриялықтар, 

соғдылар) мұрасы болып табылады. Бұл атаулар қатарына ғалымдар Вахш, 

Балхан, Хорезм атауларын жатқызады. Көне иран халықтарының сенім-

нанымдары бойынша, Вахш деп су періштесін атаған. Орта Азияда ерте 

кезеңдерде соғдылық Чинанчкат, Джамликат, Суткат, Навикат, Узкат, 

Мулджакат, Кирминкат, Суйаб, Уркат, Дих-и Чуб деген қала атаулары 

болған.  Қазіргі кезде Өзбекстандағы Шахрисабз  атауы көне иран тілдінен 

аударғанда «жасыл қала» дегенді білдіреді.  

Үшінші тілдік қабатты жаңа ирандық (тәжік-памир) тілдердегі 

топонимдер құрайды. Бұл тілдер қазіргі кезде қолданыста болғандықтан, 

этимологиясы мен семантикасы айқын ажыратылады. Олардың арасында 

Орта Азия мен Қазақстандағы топонимдер құрамында жиі кездесетін 

географиялық терминдер бар. Абад термині «қала» дегенді білдіреді, 

Түрікменстандағы Ашхабад, Балканабад, Туркменабад, Өзбекстандағы 

Даштабад, Дехканабад, Пахтаабад, Шерабад, Халкабад,Тәжікстандағы 

Колхозабад, Қырғызстандағы Жалалабад атауларын қалыптастырған. 

Дария термині «үлкен өзен» мағынасында аймақтағы ірі өзендер мен 

олардың жағалауындағы объектілерге берілген: Әмудария, Дариялықтақыр, 

Қазақдария, Қуаңдария,Сырдария, Сурхандария, Іңкәрдария. Об (аб) термині 

«су» деген мағына береді, ол мынадай атаулар құрамында бар: 

Мургаб(суретте), Обихингоу, Андароб, Варзоб, Дугаб, Обигарм, Хингоу, 

Сурхоб, Сиёхоб. Кей жағдайда бұл термин атау құрамында өзгеріске түскен. 

Мысалы, Тәжікстандағы Куляб қаласының атауын кулоб («батпақты су») 

сөзімен байланыстырады, шындығында да қала маңында бұрын батпақтар 

болған. Кух термині «тау» дегенді білдіреді. Бұл термин Кухжотасы, Кухдара 

өзені, Кухистантаулы өлкесі, Сафедкух тауы, Сурхку жотасы (Тәжікстан), 

Кухисафед тауы (Өзбекстан) атауларында көрініс тапқан.  

Қазіргі заманғы тәжік тілінде қалыптасқан атаулар аймақта кең тараған, 

олардың құрамында мынадай терминдер кездеседі: агба – «асу»,бед – «тал», 

бог – «бақ», дашт – «жазық», «дала»,замин – «жер үлескісі», йах – 

«мұз»,кала – «шың», камар – «шатқал»,карг – «қорым», кул – «көл», кунч – 

«көмір»,курум – «дөңгелек пішінді тас», кутал – «кішкентай асу»,об – 

«өзен», пеш – алдыңғы, пул– көпір, пушт – артқы, рут – тау ағыны,сабз – 

«жасыл», cap– «жоғары», себ – «алма»,тагоб – «бүйірлік шатқал», тарма – 

«қар көшкіні», тег – «тау беткейі», тоба – «жалпақ тас», хавол – «су ағып 

жатқан үңгір», чешил – «шағын үңгір», чу, чубар – «жылға», шах, ших – 

«жартас». 

Аймақтағы топонимдердің ең үлкен бөлігі түркілік қабатты 

құрайды. Бұл топонимдердің де этимологиясы айқын және олардың 

құрамындағы көптеген географиялық терминдер аймақта өмір сүретін 

халықтардың көпшілігінде ұқсас болады (17-кесте).  
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17-кесте. Орта Азия мен Қазақстандағы ұқсас терминдер 

 

Қазақ 

тіліндегі 

термин 

Басқа тілдердегі нұсқалары  

түрікмен өзбек қырғыз 

жылға чай дарйо жылга 

көл кёль куль куль 

қала кала шахар шаар 

қорған курган кургон коргон 

құм гум кум кум 

құдық гудук кудук  

қыр гыр кыр кыр 

сор шор шур шор 

су сув сув суу 

тау даг тог тоо 

тоғай тогай тукай  токой 

 

Түркі халықтарының бай мұрасы болып есептелетін географиялық 

терминдердің кейбіреулері (тақыр, сырт, сор, тоғай) халықаралық 

терминологияға енген. Аймақта географиялық терминдердің ұқсастығы 

көптеген ұқсас топонимдердің (Қаракөл, Мұзтау, Қызылқұм, Қарақұм, 

Ақсу)қалыптасуына алып келген.  

Аймақ топонимиясындағы келесі қабат – араб тілінен енген атаулардың 

жиынтығы. Бұл қабаттағы топонимдердің қалыптасуына Араб Халифаты 

кезеңіндегі жаулап алу жорықтары мен ислам дінінің енуі ықпал еткен. Осы 

кезеңде Джебел,  Рабад, Кошрабад, Янгирабад және т.б. атаулар қалыптасты. 

Бұл қабаттардан соң салыстырмалы түрде географиялық атаулары көп 

емес монғол және славян қабаттары қалыптасқан. Монғол топонимдері 

Қазақстан (Ғ.Қоңқашбаев сөздігі бойынша 63 атау) мен Қырғызстанда 

(Джумгал, Дабан, Улан, Улакол, Эмел) кезедеседі. Ал славяндық атаулар 

саны қазіргі кезде жыл санап азайып келеді.  

 

Географиялық атластар мен карталардыжәне тақырып мәтінін  пайдаланып, 

Орта Азиядағы әрбір топонимикалық қабатқа сәйкес келетін топонимдер 

тізімін жасап көріңіздер.  

 

Қазақстан топонимдерінің тілдік қабаттары. Топонимдерді тарихи 

және тілдік тұрғыдан жіктеу атаулардың стратиграфиялық қабаттарын 

анықтау арқылы жүргізіледі. Белгілі ономаст-ғалымдар С. Кеңесбаев пен Т. 

Жанұзақов жалпы еліміз аумағындағы есімдерді үш қабатқа бөліп 

қарастырады:  
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1) Әртүрлі құрылымдағы көне тілдер негізінде қалыптасқан, көбінесе 

түсіндірілуі қиын өте ежелгі атаулар;  

2) Монғол, араб, иран, ішінара тибеттік ежелгі атаулар;  

3) Қазіргі заманғы ономастикалық жүйені құрайтын жаңа атаулар.  

Алғашқы қабаттағы атаулар қазіргі Қазақстан топонимдерінің ең 

шағын бөлігін құрайды. Дегенмен бұл атаулар арасында ірі физикалық-

географиялық нысандардың атаулары бар. Қазіргі кезде түсіндірілуі қиын 

атаулар қатарына Іле, Сырдария гидронимдерін, Қарқара, Қазықұрт, Талғар 

оронимдерін жатқызуға болады.  

Іле гидронимі де көне атаулардың бірі саналады. М.Қашқари сөздігінде 

бұл атау туралы мынадай дерек бар: «Ыла/Іле – бір дарияның аты. Ол дария 

түрік жұртының Жайхұны...». Белгілі географ А.П. Горбуновтың деректері 

бойынша, бұл атау қытай жылнамаларында 270 жылы пайда болған, 

сондықтан оны монғолдың «ил» («жарқырау») сөзімен байланыстырудың еш 

реті жоқ, Шыңғысхан жорығынан 1000 жыл бұрын болған атаудың 

монғолдарға еш қатысы жоқ. Іле атауын осыдан 2,5 мың жылдай бұрын 

Солтүстік-Қытай аумағында қалыптасқан құдыретті Ғұн империясымен де 

байланыстырады. Негізгі тілі көне түркі тілі болған ғұндар біздің 

заманымызға дейінгі ІІІ ғасырда қазіргі Қазақстан аумағына ене бастаған 

болатын. Кейіннен бұл империя әлсіреп, ыдыраған кезде ғұндардың 

солтүстік тайпалары біздің заманымыздың І ғасырында қазіргі Жетісу 

жерінде қалып қойған.  

А.Горбуновтың зерттеулері бойынша, дәл осы кезеңде ғұндардың 

«үлкен өзен» мағынасындағы ұлы сөзімен байланысты Іле атауы 

қалыптасқан, яғни уақыт өте келе бұл сөз өзгеріске түскен, атаудың жасы 

кемінде екі мың жылмен есептеледі. Ғалым бұған дәлел ретінде Ресей 

жеріндегі Ангара өзені алабына жататын Или, Илим, Илир, Зея алабындағы 

Иликан («кан» - өзен деген сөз) өзендерінің атауларын келтірген. Іле атауы 

қазақ жеріндегі ғасырлар бойы еш өзгеріссіз қазіргі күнге дейін сақталған ең 

ежелгі атаулардың бірі екендігін оның көне жазбалардағы географиялық 

сипаттамасы дәлелдейді: «Бұл өзен Сарымсақты таулардың солтүстігінен 

бастау алады, суының түсі лайлы, солтүстік-батысқа қарай ағып, сусыз, 

шөпсіз үлкен құмды далаға қарай кетеді» (Абусеитова М.Х., 2008). 

Талғароронимінің де көне екендігі дау туғызбайды. Тау атауының 

мағынасы жайлы әртүрлі пікір бар. А.П. Горбунов (2006) бұл оронимді 

монғолдың тавхгар («тегіс төбелі шың») сөзімен байланысты болуы мүмкін 

екендігін, ал таудың сыртқы түрі атаудың осы мағынасына сәйкес келетінінін 

атап көрсеткен. Профессор Т.Жанұзақ (2005) белгілі топонимистер А. 

Әбдірахмановтың, Е.Қойшыбаевтың, Э.М. Мурзаевтың деректеріне сүйене 

отырып, Талғар атауының мағынасы «тау жоталары, тау шыңы, биік тау» 

дегенді білдіретіні туралы болжам жасаған. Аталған ғалымдар Талғар атауын 

санскриттік, көне түркілік, ирандық негіздермен байланыстырады.  
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 Талғар атауы жайлы әйгілі археолог, тарихшы К.Байпақов (2007) былай деп 

жазған: «...Талғар топонимі – өте көне сөз. Екі түбірден тұратын бұл атаудың 

«ғар» бөлігі үндіеуропа тілдеріне жатады және «тау» деген ұғымды 

білдіреді». Осы атаудың бірінші түбірі 

«тал» қазіргі фитоним мағынасында емес, 

«биік», «асқақ», «жету қиын» деген 

семантикалық жүктемеге ие болады. Бұл 

болжамымыз қазіргі Талғар шыңының 

(суретте) өткен ғасырларда Талғардың 

Тал Шоқысы деп аталуына, онша биік 

емес асу, таулардың Талмас делінуіне 

(«биік емес» деген мағынада), қазақ тілінде 

адам бойына қатысты «тал бойы» тұрақты 

тіркесінің сақталуына негізделді. Сонымен, бұл пікірлердің барлығына ортақ 

белгілер ретінде Талғар атауының «тау» терминімен байланысты екендігін, 

мұндағы тал сөзі «биік» мағынасын беретіндігін және атаудың көне 

субстраттық негізде қалыптасқандығын атап өтуге болады.  

Екінші топшадағы ежелгі атаулар монғол, араб, иран, ішінара тибеттік 

болып келеді. Монғол тілінен енген атаулар басқа тілдік қабаттардағы 

топонимдерге қарағанда кең тараған. Монғол халқының топонимдеріне 

қатысты жарияланған алғашқы зерттеулердің бірі В.А. Казакевичтің (1934) 

«Современная монгольская топонимика» атты еңбегі болды. Мұнда монғол 

халқында жіктелген, дамыған бай топонимикалық жүйенің болуының өзі 

кеңістікті игеру мен шаруашылық сипатынан келіп шыққандығы көрсетілген.  

Қазақстан топонимикасына қатысты маңызды ғылыми ақпарат ретінде 

алтай, обо (оба), шірік, бори (бөрі) терминдерінің мағынасын атауға болады. 

Еңбекте алтай «қарлы шыңдар, алып жоталар мен биік аңғарлар тән болатын 

таулы аймақты» анықтайтын географиялық термин ретінде түсіндірілген, 

мұнда «ылғи суық және ылғалды болатыны, ал мал жейтін өсімдіктер 

құнарлы хангайға қарағанда аз» болатындығы атап көрсетілген.  Зерттеуші 

бұл терминнің негізгі мағынасы алтын екендігін де атап көрсеткен. Осы 

тұрғыдан алсақ, Қазақстандағы ірі тау жүйесінің атауы жалпы есімнің жалқы 

есімге ауысуы негізінде қалыптасқан деп қорытынды жасауға болады.  

Монғол терминдері арасында шірік терминінің мағынасы назар аударуға 

тұрарлық: Батыс Монғолияда «жасыл шалғын» дегенді білдіретін бұл сөздің 

түркі тілдері, соның ішінде қазақ тілінде «бүлінген, ыдыраған» мағынасында 

қолданылатынын білеміз. Дегенмен, Қазақстан аумағындағы шірікпен 

байланысты атаулардың барлығын бірдей қазіргі қазақ тіліндегі 

мағынасымен түсіндіргеннен гөрі монғолдық термин тұрғысынан 

қарастырған дұрыс тәрізді.  

Қазақстан аумағындағы монғол тілінен енген атаулар жиынтығы әсіресе 

Ғ.Қоңқашбаевтың арнайы мақаласында (1959) нақты талданды. Ғалым бұл 

мақаласында республика жерінде кездесетін 63 атауға түсінік берген. Бұл 

атаулар арасында көпшілікке танымал ірі табиғат нысандарының 
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атауларымен (Алтай, Баянаула, Зайсан, Қорғалжын, Тарбағатай, 

Алтынемел) қатар, шағын нысандар атауларына дейін қамтылған.  

Қазақстан топонимиясында атау түзуші белсенді терминдер арасында 

даба, қат (хад),қол,толағай, укөк, худжир(худзир) терминдерібар. Толағай 

(толгой) «жұмыр тау шыңдарын, дұрыс пішінді төбелерді» белгілеу үшін 

қолданылады, бастапқы мағынасы «бас» болып табылатын метафоралық 

термин ретінде анықталады.  Бұл термин Алматы, Қарағанды, Шығыс 

Қазақстан облыстары оронимиясында кездеседі. «Асу» дегенді білдіретін 

даба термині атаулар құрамында жергілікті түркілік (қазақ) элементтерімен 

ұштасқан. Мұндай атаулар қатарына Алтайдағы Көкдаба оронимін 

жатқызуға болады.  

Бастапқы мағынасы «сандық» дегенді білдіретін, ұқсату негізінде 

үстірттерге қойылатын үкөк термині Шығыс Қазақстанда атаулар түзген. 

«Өзен» мағынасындағы қол термині Қазақстанның әсіресе оңтүстік-шығыс 

бөліктерінде кең тараған атаулар тобын түзеді. Осы тектес атаулардың 

ішіндегі ең ежелгілерінің бірі ретінде Нарынқол гидронимі шығыс 

географиялық әдебиетінде тұңғыш рет  XV ғасырда белгісіз автор жазып 

қалдырған «Муизз әл-ансаб» еңбегінде келтірілген.  

Осы өңірдегі Түрген өзенінің атауы монғол тілінде «жылдам» дегенді, 

Қату тауының атауы «қатты, мықты» дегенді білдіреді. Жартасты шыңдар 

мен жарқабақты жер бедерін сипаттайтын қат (хад) термині Қазақстан 

аумағында бірқатар оронимдерге (Арқат, Борқат және т.б.) негіз болған.  

С. Сыдыков (1966) монғол тіліндегі ой термині «орман, шоқ, тоғай» 

деген мағына беретінін жазады. Түркі тілдері тұрғысынан жер бедерінің теріс 

пішініне қатысты ой термині таулы аудандарда ағаш атауларымен 

қосарланып келген жағдайда біз монғолдық термин туралы сөз қозғауға 

болады деп топшылаймыз. Іле Алатауындағы, Алтайдағы Ойқайың, 

Ойқарағай, Ойтал атауларының бірнеше рет қайталануы кездейсоқ болуы 

мүмкін емес. Сонымен қатар, ой терминінің таулы аудандарға тән емес 

екендігін ескеру қажет. Ал Қараой, Ойсаз және т.б. атаулар құрамындағы ой 

қазақ тіліндегі орографиялық термин болып табылады.  

Аталған еңбекте жабайы жылқы (тұрпан, тарпаң) атауын түркі-монғол 

тілдерінде «аңыр» дейтіні келтірілген. Жамбыл облысындағы Аңырақай 

тауының атауын осы зоониммен байланыстыруға негіз бар. Жабайы 

жылқылар қазақ жерінде өткен ғасырларда кең тарағанына тарихи деректер 

жеткілікті. Олай болса, Аңырақай  атауы тарпаңның таралған жерін 

көрсетеді. Бұл өңірде монғолдық негіздегі Дегерес (тау), Сүмбешетарал 

(қоныс), Ұланбел (қоныс), Шұбарсайқан (қоныс) атауларының кездесуі де 

Аңырақай атауының монғол тіліндегі зоониммен байланысты болуы мүмкін 

екендігін көрсетеді.  
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Қазақстанның бірқатар аудандарындағы табиғи нысандар атаулары 

монғол тіліндегі «сүмбе» сөзімен байланысты болып келген. Ғ. Қоңқашбаев 

(1959) мұндай атаулдарды діни негізде қалыптасқан, ғибадатхана бар 

жерлерге тән деп түсіндірген. 

А.Горбунов та (2006) осы пікірді 

ұстанған.  Алматы облысындағы Сүмбе 

өзені бойында көне ғибадатхана орны 

(суретте)әлі күнге дейін сақталған, оны 

тарихи деректер бойынша 1865 жылы 

Г.А. Колпаковский бұздырған. Шоқан 

Уәлиханов Ыстықкөлге барған 

сапарында бұл ғибадатхананың жұмыс 

істеп тұрғаны туралы жазған болатын. Бұл деректерді  табиғи нысандар 

аталымында әлеуметтік фактордың да ықпал еткенінің бір көрінісі деп 

бағалауға болады.  

Сонымен, Қазақстандағы географиялық атауларды тілдік тұрғыдан 

зерттеуде географиялық ақпарат негізіне сүйену көптеген тарихи атаулардың 

табиғи ортамен байланысын ашуға мүмкіндік береді. Әсіресе ең көне атаулар 

ретінде гидронимдерді зерттеуге басты назар аудару қажет.  

Көне тарихи атаулар. Бұл аумақтағы ең ірі өзен болып есептелетін 

Әмудария өзені Vahvi Daitya деген атпен «Авестада» кездеседі, ежелгі 

гректер бұл өзенді Oксус деп атаған. Жергілікті жерде өзен Окуздеп аталған. 

Көне түркілік өкүз (қазіргі айтылуы өгіз) «өзен» мағынасында қолданыста 

болған. VII ғасырдағы армян географиясының ("Ашхарацуйцу") 

материалдары негізінде зерттеулер жүргізген В.Ф. Бутба (2001) түркілік 

негіздегі огуз сөзінің көптеген атауларға негіз болғанын талдай келе, оның 

көне мағынасы «ағын су» болуы мүмкін екендігін айтады. Ғалым осы ретте 

Қырғызстандағы Жетіөгіз топонимі қазақ жеріндегі «Жетісу» атауымен 

үндес екендігін атап көрсеткен. Ортағасырлық ғалым М.Қашқари өз 

сөздігінде оған «үлкен дарияларға берілген ат» деп түсінік берген. Олай 

болса, гректердің Оксусы жергілікті Окуздің баламасы болып табылады.  

XVII ғасырға дейін Орта Азия халқы Әмударияны Окуз деп атағаны 

туралы өзбек топонимисі Х.Хасанов (1962) деректер келтірген. 1375 жылы 

құрастырылған әйгілі Каталон картасында Амо (Әмудария) өзенінің 

жағалауында орналасқан Огус қаласы белгіленген. Ал 1562 жылғы Антонио 

Дженкинсон картасында Каспий теңізіне дейін (!) барып құйып жатқан 

Әмударияның төменгі ағысы Угус (Ougus) деп көрсетілген. Угус сөзінің 

келесі мағынасы «өгіз» дегенмен байланысты. Осының негізінде кейбір 

зерттеушілер көне түркілерде тотемдік жануардың бірі болған өгіздің  суды 

құрметтеу негізінде «су, өзен» деген мағына алуы мүмкін деп есептейді.  

Дегенмен, Әмударияның ең көне атауы Әму болып есептеледі, бұл 

атаудың шығу тегін ғалымдар біздің заманымызға дейінгі ІІ мыңжылдықта 

Орта Азия аумағында басым болған енисей-кет тілдерімен байланыстырады. 

Кет тілінде Әму «су-ана» деген мағына береді. Дүние жүзінің басқа 
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аймақтарында номинациялау барысында белгілі бір аумақтағы ең үлкен өзен 

атауын ана сөзімен байланыстыру жиі кездеседі. Осыған сәйкес, Орта 

Азиядағы ең ірі өзен Әму атауын алған. 

Орта Азиядағы екінші ірі өзен Сырдария «Авестада» Ранха (Rar|ha), 

ежелгі грек жазбаларында Йаксарт (Yaxart) деген атпен берілген. Гректер 

бұл өзеннің орта ағысынан солтүстікке қарай жатқан аумақта йаксарт 

аталатын халықтың өмір сүретіні жайлы деректер келтірген. Көне түркілер 

бұл өзенді Көне түркілер Сырдарияны Йенчу-Өкүз («Інжу өзені») деп атаған. 

Қытай жылнамаларында Чжень-чжу-хэ деген атпен берілген, мұның 

өзіқытайшадан аударғанда «Інжу өзені» деген мағына береді. Бұл 

айтылғандар калька-атаулардың көне замандардан бері қолданыста 

болғандығын көрсетеді.  

Ежелгі түркілік топонимияда әсіресе тау атауларымен байланысты 

топтама ең бай мұра болып табылады. Көне түркілік мәдениетте таулар 

қасиетті деп есептелген, сондықтан бүкіл Орталық Азияда мыңдаған тау 

атаулары табыну негізінде қойылған. Сондай атаудың бірі – Тәңірітау, ал 

Тянь-Шань атауын кейбір зерттеушілер (Ш.С. Камолиддин, 2006) осы 

түркілік оронимнің калькасы деп есептейді.  Тарбағатай Тәңірісі оронимі де 

осы тектес атау болып табылады. Қазақстан мен Орта Азиядағы оронимдер 

құрамындағы ең жиі кездесетін топоформант -тау (-тағ, -дағ) болып 

табылады. Осы тұрғыдан алғанда, Қазақстан аумағындағы ең көне тау 

атауларына Ақтау, Алатау, Қаратау жатады. Көне түркілік тағ (қазақ 

тіліндегі нұсқасы – тақ) Тақтамық (шоқы, Алматы облысы), Тоқта (төбе, 

Қарағанды облысы), Тоқтай (тау, Қарағанды облысы) атауларына негіз 

болған.  

Арал теңізі қытай жылнамаларында Жэн-хай («тұзды көл») деген 

атаумен берілген. Ш.С. Камолиддин (2006) ортағасырлық әдебиеттерде 

кездесетін Бий Тузун-Ардж немесе Тұзкөлаталатын көл туралы жазған. Орта 

Азия аумағы бейнеленген еуропалық карталарда XVIII ғасырдан бастап Арал 

теңізі Salt water Lake, яғни «Суы тұзды көл» деп жазылған. Э.М. Мурзаевтың 

(1957) деректері бойынша, орыс жылнамаларында Арал теңізі «Синее море» 

деп аталған. Бұл Арал атауы кейіннен пайда болды деген сөз емес, Арал 

теңізі деген атау IX ғасырдағы араб географиялық әдебиетінде кездеседі. 

Арал көне түркілік заманда пайда болған топонимдер қатарына жатады.  

Тұран ойпатының ұлан-ғайыр шөлді аумақтарында арал тәрізді орналасқан 

бұл су айдынын көне түркілер географиялық орнына байланысты Арал деп 

атаған.  

И.Бичуриннің (1950) деректері бойынша, қытайлар Ыстықкөлді Суй-йе-

шуй немесе Сянь хай («тұзды көл») деп атайтынын келтірген.  Қытай 

жазбаларында бұл көлдің Же-хай («Жылы немесе Ыстық көл») деген атауы 

да кездеседі. Әл-Идрисидің еңбектерінде қазіргі Арал теңізі орналасқан 

аумақта Бухайрат ат-Турк («Түрік көлі») аталған көл туралы мәліметтер 

берілген. А.Горбунов (2007) Балқаш көлінің VII-X ғасырларда Жо-Хай («Өлі 

теңіз»), Шыңғысхан жорықтары кезінде Қызылбаш-Нур («Қызылбастылар 
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көлі»), XVI ғасырда Көкшетеңіз, ал XVII-XVIII ғасырлар тоғысындағы орыс 

карталарында Теңіз деп аталғандығы туралы деректер келтірген.  

Топонимдердің құрылымдық ерекшеліктері. Орта Азия мен 

Қазақстанның географиялық атаулар жүйесі сан ғасырлық тарихы бар, 

құрылымы мен тілдік құрамы жағынан аса күрделі түзілім болып табылады. 

Аймақтағы түркілік атаулардың басым көпшілігі географиялық терминдер 

негізінде қалыптасқан. Атауларда терминдер анықтауышпен, сан есіммен, 

антропонимдермен, этнонимдермен немесе басқа терминдермен біріккен 

күйде болады. Аймақтағы топонимдердің басты құрылымдық үлгілерін атап 

өтуге болады. 

Бірінші үлгі: халықтық немесе жергілікті географиялық терминнің жеке 

өзінің атау құрауы. Мысалы, Джебель (арабша «тау»), Чаткал 

(«шатқал»),Теңіз. Бұл үлгі онша көп кездеспейді.  

Екінші үлгі: екі географиялық терминнің қосылуынан жеке топонимнің 

қалыптасуы. Мысалы, Ойтал, Кумдаг (құм+тау), Мұзтағ (мұз+тау), Куляб 

(көл+су), Мургаб (шалғын+өзен), Наваагба(асу+шатқал). 

Үшінші үлгі: анықтауыш және географиялық терминнен құралатын 

географиялық атаулар. Мысалы, Аличур (биік+жар), Сафедкух («ақ+тау»), 

Қарақұм, Сиякух(қара+тау), Сурхоб (қызыл+өзен),Каджроха(қисық+жол). 

Төртінші үлгі: сан есім мен географиялық терминнен тұратын 

топонимдер. Мысалы, Пянджоб(бес+су), Бессаз, Жетісу. 

Бесінші үлгі: термин немесе сөзге жұрнақ, жалғаудың қосылуы арқылы 

топоним құралуы. Мысалы, Алмалы (алма+лы). 

Алтыншы үлгі: белгілі бір әрекетті, оқиғаны сипаттайтын атаулар. 

Мысалы, тәжік тіліндегі Сангпар(«тас түскен»), Пойвандкунанд 

(«жалғастырушы»), Гардиш («бұрылған»), Нурек («жарқыраған») атаулары.  

Жетінші үлгі: Антропоним, этноним, фитоним немесе зоонимнен 

тұратын атау.  

 

5.4 Табиғи, экономикалық-географиялық нысандардың атауларына 

топонимикалық талдау 

 

Аймақ топонимдерін жіктеу. Орта Азия мен Қазақстандағы 

географиялық атауларды табиғи (физикалық-географиялық) және әлеуметтік-

экономикалық объектілер атаулары деп екі үлкен топқа жіктеуге болады. 

Табиғи объектілер атауларыәртүрлі жолмен қалыптасқан. Солардың 

арасынан этимологиясы мен семантикасы салыстырмалы түрде зерттелген 

объектілердің атауларына шолу жасаймыз.  

 Алай аңғары– Қырғызстанның 

оңтүстік-батыс бөлігінде орналасқан 

тауаралық ойыс (суретте).Алай атауы 

XI ғасырда Махмұт Қашқари 

еңбектерінде кездеседі. Э.М. Мурзаев 

(1957) бұл атауды санскриттік алай 
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(«адам қоныстанған жер») терминімен байланыстырады.  Шындығында да 

бұл аңғар ежелден бері халық қоныстанған, тамаша жайылымдары бар аумақ 

болып табылады. Дәл осы термин Алай жотасының атауына да негіз болған.  

Атрек өзені Иран, Түрікменстан аумақтары арқылы ағып өтіп, Каспий 

теңізіне құяды. Өзен атауына байланысты екі түрлі пікір бар: түрікмен 

топонимисі Атаниязов (1980) оны түркілік атырау сөзімен байланыстырады, 

ал басқа пікір бойынша бұл түркілік этноним болып табылады.  

Ахангаран өзені Сырдарияның оң жақ саласы болып табылады, 

Қырғызстан және Өзбекстан жерлері арқылы ағып өтеді. Өзен атауы тәжіктің 

охангарон («ұсталар») сөзімен байланысты. Бұл өзеннің бойында 

қоныстанған халық ежелден ұсталық өнерімен әйгілі болған және бүкіл Орта 

Азияға қару-жарақ пен металл бұйымдарды сатқан. Шаруашылық түріне, 

кәсіпке байланысты қойылған атауға жатады.  

Бадхыз қыраты Түрікменстанның оңтүстігінде орналасқан. Бұл ороним 

иранның бад («жаман, нашар») және түркілік хыр («қыр, қырат, таулы 

үстірт») терминінің қосылуынан қалыптасқан, яғни «жаман қырат» деген 

мағына береді. Дыбыстық өзгерістерге ұшырау нәтижесінде Бадхыр 

біртіндеп Бадхызға айналған.  

Бартанг өзені Пяндж өзенінің оң жақ саласы, Ауғанстан, Тәжікстан 

аумақтары арқылы ағып өтеді. Ауғанстан жерінен Оксу (түркілік Ақсу 

дегеннің баламасы) деген атпен ағып шығып, орта ағысында Мургаб (тәжік 

тілінде «шалғынды өзен») деп аталады. Төменгі ағысында Бартанг (тәжік 

тілінде «шатқалмен ағатын») деген атауға ие болады.   

Боам шатқалы немесе Буам шатқалы Қырғыз Алатауы мен Күнгей 

Алатауы жоталары арасындағы Чу өзенінің аңғары болып табылады. Бұл 

атау қырғыз тіліндегі «өзен аңғарының жіңішке жеріндегі биік тік жартас» 

деген мағына беретін бом, боом терминінің негізінде қалыптасты.  

Бозащы түбегі Каспий теңізінің солтүстік-шығысында орналасқан. 

Қазақ халқының боз және ащы терминдерінің қосылуынан қалыптасқан. 

Жалпы мағынасы «сортаң топырақты, боз өсімдіктер өскен жер». Өзбектер 

мен түрікмен халықтарында бузачи деп аталатын ру да бар.  

Гиссар жотасы Гиссар-Алай жүйесіне енеді, Өзбекстан мен Тәжікстан 

аумағында орналасқан. Бастапқыда Гиссар атауы елді мекенге  ғана қатысты 

болған, кейіннен сол маңдағы аңғарға осындай атау берілген. Жотаға оның 

оңтүстік беткейінен басталатын Гиссар аңғарының атауын беруді 1871 жылы 

орыс ғалымы А.П. Федченко ұсынған болатын. Жалпы алғанда тәжік 

тіліндегі хисор «бекініс, қоршалған қала» деген мағына береді. атаудың 

жазылу нұсқасы бастапқы үлгісінен бұрмаланған. Әдетте табиғи объект 

алдымен атау алып, кейіннен сол атау маңындағы елді мекенге берілетін 

заңдылық бар. Гиссар мысалында бұл керісінше болған.  

Индер көлі – Каспий маңы ойпатының солтүстік-шығысында орналасқан 

орналасқан ағынсыз ащы көл. Көл атауы оның солтүстігін көмкеріп жатқан 

Индер тауларының атауымен байланысты. Ороним монғолдың ундер 

(«қырат») деген терминінен пайда болған.  
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Кафирниган (Кофарнихон) өзені Әмударияның оң жақ саласы, 

Тәжікстан аумағы арқылы ағып келеді. Өзен атауы  тәжік тіліндегі кофар 

(«кәпір») және нихон («тығылған») деген сөздерінен құралған. Бұл атаудың 

этимологиясы ислам бұл өлкеге таралмай тұрғанда, осы аумақта буддизм 

және Күнге табынатын халықтар қоныстанған болатын. Мұсылмандар сол 

себепті оларды кәпәрлер деп атаған.  

Копетдаг жотасы Түрікмен-Хорасан тауларының солтүстігінде 

орналасқан, Иран және Түрікменстан аумағында жатыр. Атау түркі 

тілдеріндегі көп және даг («тау») сөздерінің қосылуынан пайда болған. 

Жалпы мағынасы «көп таулар» дегенді білдіреді. Бастапқыда бұл 

Ашғабаттан батысқа қарай жатқан шағын жотаға ғана қойылған атау 

болатын. Кейіннен жергілікті халық қойған жалпы атауы болмаған, 

ұзындығы 650 км шамасында болатын жоталар жүйесіне қатысты қолданыла 

бастады.  

Обихингоу өзені Вахш өзенінің сол жақ саласы болып табылады, 

Тәжікстан аумағы арқылы ағып өтеді. Өзен атауы жалпы алғанда «сұр өзен» 

яғни «лайлы өзен» дегенді білдіреді. Гидронимде екі рет «су, өзен» дегенді 

білдіретін терминдер қайталанған: көне ирандық оу және тәжік тіліндегі об. 

Өзен суы шындығында да сазды жыныстарды көп ағызып әкелетіндіктен, 

лайлы болады.  

Пяндж өзені Әмударияға сол жағынан келіп қосылатын өзен, Ауғанстан 

мен Тәжікстан шекаралары арқылы ағып өтеді. Әдетте бұл гидронимді иран 

тіліндегі «бес» деген сан есіммен байланыстырады. Өзен атауы оған құятын 

бес саласына байланысты осылай аталған деген пікір бар.  

Рангкуль көлі Памирде орналасқан. Лимнонимге қырғыз тіліндегі ранг 

(қазақша нұсқасы «раң», яғни қияқ түрі) фитонимі мен  көл термині негіз 

болған деп есептеледі. Бұл тұрғыдан алсақ, көл атауы «қияқты көл» дегенді 

білдіреді. Шындығында да, көл жағалауы батпақтанған, мұнда әртүрлі батпақ 

өсімдіктері өседі. Кейбір зерттеушілер бұл атауды тәжік тіліндегі ранг («түс, 

рең») немесе ранга («түрлі-түсті, ала») сөздерімен байланыстырады.  

Тарбағатай жотасы Алакөл және Зайсан қазаншұңқырларының 

аралығында орналасқан. Негізгі бөлігі Қазақстанда жатыр, аздаған бөлігі 

Қытай шекарасы арқылы өтеді. Тау атауы монғол тіліндегі тарбаган 

(«суыр») және тай («тау») сөздерінен құралған, жалпы мағынасы «суырлы 

тау» дегенді білдіреді. Шындығында да бұл тауда суырлар өте көп 

мекендейді.  

Тынь-Шань тау жүйесі Орта және Орталық Азиядағы ірі тау жүйесі 

болып табылады, Қазақстан, Қырғызстан және Қытай аумақтарында жатыр. 

Бұл бастапқыда монғол тіліндегі тэнгер («тәңір, аспан») және таг («тау») 

деген сөздерінен құралған Тәңіртау атауының қытайша калькасы болып 

есептеледі. Қазіргі кезде Қазақстандағы географиялық әдебиет пен 

карталарда Тәңіртау атауы қолданысқа ене бастады.  

Ферғана аңғары Орта Азияда Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан 

аумақтарында орналасқан. Бұл атау «тауаралық жазық қазаншұңқыр» деген 
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мағына беретін памирлік паргана терминінен пайда болған. Ферғана атауы 

осы терминнің аздап өзгертілген әдеби нұсқасы болып табылады.  

 Ыстықкөл(суретте) Солтүстік Тянь-

Шаньдағы тауаралық қазаншұңқырда  

орналасқан тектоникалық көл болып 

табылады. Біздің заманымызға дейінгі ІІ 

ғасырдағы қытай жылнамаларында көл 

Жэ-хай («ыстық теңіз») деген атпен 

берілген. Бұл жергілікті атаудың 

қытайша калькасы деп ұғынуға 

мүмкіндік береді. Шындығында да көл 

қыс кезінде де қатпайды (беткі су 

қабатының температурасы  2,7—3,0°С аралығында ауытқиды). Көл суы аздап 

тұзды болады, бұл ерекшелігі VII ғасырға дейін Тұзкөл деп атануына негіз 

болған. Сонымен, көл қытпағанымен, ыстық емес, тау көлі болғандықтан 

тіпті оны жылы көлге де жатқызуға болмайды. Сол себепті кейбір ғалымдар 

лимнонимді түркілік Ызых-көл, яғни «қасиетті көл» дегенмен 

байланыстырады. Дегенмен, ызых сөзінің ыстық сөзіне ауысуы туралы 

мәселе күмән туғызады.  

Челекен түбегі Каспий теңізінің шығыс жағалауында орналасқан, 

Түрікменстан аумағына енеді. Бұл түбекті Каспий теңізін зерттеуші 

А.Бекович-Черкасский 1715 жылы алғаш рет картаға түсірген. Ғалым 

қателесіп, бұл түбекті картаға Черекен аралы деп жазған. Ұзақ уақыт бойы 

зерттеушілер бұл атауды парсылық чаракан («төрт байлық») деген сөзбен 

байланыстырып келді. Бір жағынан алғанда, осы аумақта ас тұзы, қызғылт 

түсті минералды жоса бояуы, озокерит пен мұнай өндіріледі. Дегенмен, 

табиғат байлықтарын бейнелейтін мұндай атау ерте замандарда қойылды деу 

қисынға келмейді. Сол себепті атаудың этимологиясын түрікмен тіліндегі чёл 

(қазақша нұсқасы «шөл») терминімен байланыстыру шындыққа жанасады.  

Экономикалық-географиялық нысандар атауларына енетін топонимдер 

арасынан  мағыналары тексерілген мемлекет, елді мекен атаулары таңдап 

алынды. 

Ашхабад қаласы 1881 жылы негізі қаланып, көршілес жатқан Асхабад 

ауылының атауын алған Асхабад түрікмен тілінде «сүйікті қала» дегенді 

білдіреді. 1927-1992 жылдар аралығында қала атауының Ашхабад нұсқасы 

қолданылды. 1992 жылы жергілікті биліктің шешімімен қалаға оның тарихи 

атауы Ашғабат қайтарылды. Басқа елдерде қаланың осы атауы әлі күнге 

дейін пайдаланылады.  

Бішкек қаласының негізі 1878 жылы бұрын Қоқан хандығының бекінісі 

болған Пішпек елді мекенінің орнында қаланған. 1926 жылы қала атауы 

кеңестік қоғам қайраткері М.В. Фрунзенің (1885—1925) құрметіне Фрунзе 

деп өзгертілді. Қырғызстан тәуелсіздігін алғаннан соң ел астанасының 

атауын өзгерту туралы мәселе көтерілді. Қаланың бұрынғы Пішпек деген 

атауының мағынасы мен этимологиясы қазіргі тілдер тұрғысында беймәлім 
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болғандықтан, осы атауға жақын келетін бішкек сөзі таңдалып алынды. 

Қырғыздар қымызды, жалпы сүтті араластыратын жабдықты осылай атайды. 

Қазақ халқында да күбіде қымызды араластыру үшін піспек деп аталатын 

жабдық қолданылады.  

Газли қаласы Өзбекстанның Бұхара облысында орналасқан. 1958 жылы 

табиғи газ кен орны маңындағы кент ретінде негізі қаланған. 1977 жылы 

Газли қаласы деп атауы өзгертілген. өзбек тілінде «газды», яғни «газы көп» 

деген мағына береді.  Пайдалы қазбаларға байланысты қойылған атау түріне 

жатады.  

Гаурдак кенті Түрікменстанда орналасқан. 1947 жылы күкірт кен орны 

мен күкірт комбинаты маңында пайда болған. Кент атауы түрікмен тілінде 

говур («күкірт») және даг («тау») сөздерінен құралған, мағынасы «күкіртті 

тау» дегенді білдіреді. Пайдалы қазбаларға байланысты қойылған атау түріне 

жатады.  

Дарбаза кенті  Түрікменстандағы Ахал велаятында орналасқан. ХХ 

ғасырдың 30-жылдарында Қарақұмдағы күкірт кен орындары маңындағы 

елді мекен ретінде негізі қаланған. Түрікмен тілінде дервезе «төбелер 

арасындағы жер», «құмды төбелер арасындағы жол» дегенді білдіреді. 

Кенттің орналасқан жерінің табиғат жағдайларына атау толығымен сәйкес 

келеді.  

Зарафшан қаласы Өзбекстандағы Навои облысында орналасқан. Кент 

ретінде 1967 жылы Қызылқұм шөлінің орталық бөлігіндегі Тамдытау 

маңында ашылған алтын кен орнында негізі қаланды. 1972 жылы қала 

мәртебесін алды. Бұл топоним әйгілі Зеравшан өзенінің атауына ұқсастырып 

қойылды. Тәжік тілінде өзеннің атауы Зарафшон делінеді, оның мағынасы 

«алтын шашатын» дегенді білдіреді. Қаланың мамандану бағытын ескерсек, 

бұл өте ұтымды қойылған атау болды. Зеравшан өзені мен Зарафшан қаласы 

бір-бірінен 200 км қашықтықта жатса да, осылайша ұқсас атауларды 

иемденді.  

Қант қаласы Қырғызстандағы Чу облысында орналасқан. 1932 жылы 

Қырғызстандағы тұңғыш қант зауытын салу кезінде кент ретінде негізі 

қаланды. Осы оқиғаға байланысты Қант атауын алған.  

Канибадам қаласы Тәжікстандағы Соғды облысында (бұрынғы 

Ленинабад облысы), Исфара өзенінің аңғарындағы көрікті ауданда  

орналасқан. 1937 жылдан бері қала мәртебесіне ие болған. Тәжік тіліндегі 

нұсқасы Конибодом деп аталады, қазақшаға аударғанда атау «бадам қаласы» 

дегенді білдіреді.  

Карши қаласы Өзбекстандағы Қашқадария облысының әкімшілік 

орталығы болып табылады. XIV ғасырда монғол ханы Кебекхан осы маңдағы 

Нахшебдейтін жерден өз сарайын салдырған. Сарай салынған соң, бұл елді 

мекен көне түркі тілінде Карши («бекініс, сарай») деп аталған. Кейіннен бұл 

елді мекен орнында бой көтерген қала да осы атауды алған.  

Каттакурган қаласы Өзбекстандағы Самарқанд облысында 

орналасқан. Өзбек тіліндегі бұл атау «үлкен бекініс» деген мағына береді.  
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Маргилан қаласы Өзбекстандағы Ферғана облысында орналасқан. 

Тарихи деректерде қала атауы Х ғасырдан бері көрініс тапқан. Қала атауы 

тәжік тілінде «шалғынды» деген мағына береді. Өзбекше нұсқасы 

Марғилондеп аталады.  

Дашогуз қаласы Түрікменстандағы Дашогуз велаятында орналасқан. 

Қаланың кеңестік кезеңдегі атауы Ташауыз болатын, 1991 жылы Дашогуз 

болып өзгертілді. Қала атауы этноним болып табылады: орта ғасырларда 

түрікмен оғыздары «Ич огуз» (Ішкі оғыздар) және «Дыш огуз» (Сыртқы 

оғыздар) деп екі тармаққа бөлінген. Қала атауын жергілікті ғалымдар соңғы 

этнониммен түсіндіреді. Ресейлік ғалымдар (Поспелов, 1998) бұл атау 

түрікмен тілінен аударғанда «тас әуіт» дегенді білдіреді деп түсінік берген 

болатын.   

Тәжікстан (жергілікті атауы Точикистон) атауы «тәжіктер елі» дегенді 

білдіреді. Бұл аумақты Х ғасырдан бері мекен еткен халықты «тоджи» деп 

атаған, бұл атау соғдылық тодж («тәж») сөзінен шыққан. Тәжіктердің бұлай 

атануына олардың тәжге ұқсайтын ұлттық бас киімі себепші болған. 

Ғалымдар тәжік этнонимінің мағынасын тибеттік Tag Dzig («жолбарыс-

қабылан») сөзімен де байланыстырады: бұрын тибеттіктер барлық 

парсыларды осылай атаған.  

Ташкент қаласы өте ежелгі қалалардың бірі. Қала туралы жазба 

деректер IV—V ғасырдан бастап Джадж, Чачкент, Шашкент, 

Бинкентдеген атаулармен белгілі. ХІ ғасырдағы Әбу Райхан Бируни мен 

Махмұт Қашқари еңбектерінде қала Ташкент деп берілген. Қашқари қала 

атауына «тас қала» деген мағына береді деп алғаш рет түсінік берген.  

Өзбекстан (жергілікті атауыЎзбекистон) атауы «өзбектер елі» дегенді 

білдіреді. Ал өзбек этнонимі түркілік өз («өзі») және соғдылық бек 

(«қожайын») деген сөздерінің қосылуынан пайда болған деген пікір бар. 

Олай болса, өзбек этнонимі «өзіне-өзі қожайын», яғни «еркін адам» деген 

мағына береді.   

Фараб кенті Түрікменстандағы Балканвелаятында орналасқан. Кент 

көне бекініс орнында пайда болған. Атаудың этимологиясы әлі толық 

анықталмаған. Иранша атау ретінде «таза су» (аб – «су», фар – «таза») 

дегенді білдіреді.  

Хорог қаласы Тәжікстандағы Таулы Бадахшан автономиялық 

облысында орналасқан. Қала атауы памирлік шугнан тілінде хараг – «қала» 

дегенді білдіреді.  

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

 

1. Топонимикалық деректер арқылы табиғи нысандардың тарихи 

кезеңдегі өзгерістерінқалай анықтауға болады? 

2. Топонимдерді зерттеудің тіл тарихы мен лингвистикалық 

географиядағы маңызы қандай? 

3. Топонимдерде жинақталған геологиялық ақпараттықалай 

пайдалануға болады?. 



139 

 

4. Топонимикалық мәліметтерді ландшафтылық зерттеулерде 

пайдаланудың әдістемелік ерекшеліктері қандай? 

5. Қазақстанда табиғаттың кері өзгерістерінбейнелейтін қандай бар? 

6. Топонимикалық мәліметтерді табиғатты қорғау ісінде қалай 

пайдалануға болады? 

7. Орта Азиядағы географиялық атаулардың қалыптасуына қандай 

факторлар ықпал еткен? 

8. Орта Азия мен Қазақстан топонимиясында қандай тілдік қабаттар 

ажыратылады? 

9. Субстраттық атаулар деген не? 

10. Түркілік топонимдердің қандай ерекшеліктері бар? 

11. Орта Азия елдеріндегі ұқсас географиялық терминдер қандай? 

12. Монғолдық топонимдер Қазақстанның қай бөліктеріне тән? 

13. Орта Азия топонимдерінің басты құрылымдық ерекшеліктері қандай? 

14. Орта Азиядағы табиғат жағдайларын бейнелейтін қандай атаулар 

бар? 

15. Орта Азиядағы елді мекен атауларында қандай ақпараттар кездеседі? 
 

 

 

 

 

 

6-ТАҚЫРЫП. АЗИЯ ЕЛДЕРІНІҢ ТОПОНИМИЯСЫ 

 

6.1 Азиядағы географиялық атаулардың қалыптасу жағдайлары 
 

Азияның топонимикалық бейнесі өте күрделі және алуан түрлі болып 

келеді. Мұнда мыңдаған жылдық тарихы бар көне атаулар, жергілікті 

географиялық терминдер негізінде қалыптасқан төл атаулар, отарлаушылар 

қойған жат атаулар қатар кездеседі. Азия әлемдік діндердің пайда болған 

аудандары мен ежелгі өркениет ошақтарының отаны ғана емес, әлемдегі ең 

ірі жазықтар мен ең биік таулар, ең үлкен көлдер мен ұлы шөлдер ұласып 

жататын айрықша табиғатымен де ерекшеленеді. Сондықтан адамзат тарихы 

мен мәдениетінде айрықша орны бар, тылсым табиғатының сырлары әлі 

толық ашылмаған ғажайып Азияның географиялық атауларында да талай 

құпия жатыр. Азиядағы топонимиялық жүйе алуан түрлі бөліктерден 

тұратын алып мозаика тәрізді. Сондықтан оның ерекшеліктерін жеке 

аймақтардағы географиялық атауларға тән белгілерді қарастыру арқылы ғана 

ұғынуға болады. 

Азия дүние бөлігі атауының көне грек тіліндегі Асия нұсқасы біздің 

заманымызға дейінгі VIII ғасырда Гомердің «Илиадасында» кездеседі. Бұл 

атау шамамен біздің заманымызға дейінгі VI ғасырда  милеттік оқымыстылар 

Фалес, Анаксимандр және Гекатей еңбектері арқылы ғылыми айналымға 

енгізілген деп есептеледі. Бастапқыда бұл атау Эгей теңізінің шығыс 
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жағалауына ғана қатысты қолданылған болатын. Әдетте Азия атауының 

негізінде «шығыс» дегенді білдіретін ассириялық асу сөзі жатыр деп 

есептеледі. Бірақ кейбір ғалымдар мұнымен келіспейді. Себебі 

ассириялықтар өздерінен батыста жатқан жерді бұлай атауы мүмкін емес, 

сондықтан бұл теңіз жағалауындағы шағын Ассува ауданы атауының түр 

өзгерісі деген пікір бар. егер олай болса, хетт-лувий тіліндегі Ассува атауын 

гректер өздеріне Асия деп бейімдеп, бастапқыда Кіші Азияға, кейіннен одан 

шағыста жатқан барлық аумаққа қатысты қолданған деп болжам жасайды. 

Асия атауы орыс ғылыми әдебиетінде ХІХ ғ соңына дейін сақталған. Қазіргі 

кезде дүние бөлігі атауы Азия нұсқасында дүние жүзі бойынша қолданысқа 

енген.  

Дүниенің тоғысында орналасқан Оңтүстік-Батыс Азияның  

топонимиялық жүйесі аса күрделі және ежелгі сипатымен ерекшеленеді. Бұл 

аймақ – көне өркениеттердің бесігі, мұнда біздің заманымыздан 4 мың жыл 

бұрын Месопотамияда (Қос өзен аралығы) қоныс тепкен шумерлер адамзат 

тарихында тұңғыш рет жазуды ойлап тапты. Қазіргі кезде әлемдік діндер деп 

танылып отырған үш діннің (ислам, христиан және иудаизм) де пайда болған 

жері осы аймақ болып табылады. Осы аймақта адамзат тарихындағы 

алғашқы ірі қалалар пайда болды. Шумерлерден басқа Оңтүстік-Батыс 

Азияның өркендеуіне аккадтар, ассириялықтар, вавилондықтар, 

финикиялықтар, Кіші Азияны билеген хетт, құдыретті Ахеменидтер 

державасын құрған ежелгі парсылар да үлкен үлес қосты. Бұл аймақ ежелгі 

гректер мен римдіктер назарынан да тыс қалған жоқ. Әлемдегі ең көне деп 

есептелетін 19 қаланың 14-і осы аймақта орналасқан (Д қосымша). 

Орталық және Шығыс Азияда географиялық атаулар көне 

замандардан бері қалыптаса бастады. Қытайда біздің заманымызға дейінгі ІІІ 

мыңжылдықта ежелгі қытай өркениеті дамудың жоғары деңгейіне көтерілді. 

Қала мәдениетінің, суармалы егіншіліктің өркендеуі отырықшылыққа 

байланысты көптеген терминдер мен атаулардың қалыптасуына себепші 

болды. Қытайда жазу пайда болып, иероглифтер көмегімен тарихи 

жылнамалар, ресми құжаттар толтырыла бастады. Соның нәтижесінде 

Қытайдағы және оған көршіес аумақтардағы өте көне атаулардың  бірқатары 

тарихи құжаттарда тіркеліп, сақталып қалды. Айрықша жазылу нұсқаларына 

байланысты қытай топонимдері ғасырлар бойы өзгермеген қалпында осы 

күнге дейін жетті. Қытайдағы отырықшы өркениет пен көршілес 

аумақтардағы көшпенді өркениеттің тоғысуы Орталық Азияда айрықша 

географиялық атаулар тобының (калька-атауларлардың, гибрид-атаулардың 

көптігі) қалыптасуына алып келді.  

Монғолия жері ерте замандардан бері Азия көшпенділерінің мекен 

ортасы болған. Тау мен шөлді жазықтардың үйлесуі, айналасындағы 
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халықтармен, әсіресе түркі тілдес халықтармен қарқынды ақпарат алмасуы, 

дәстүрлі мал шаруашылығының даму жағдайлары монғолдарда аса жетілген 

географиялық терминологияның қалыптасуына алып келді. Монғол 

халқының санасында, қоршаған ортаны қабылдауында ламаизм мен дәстүрлі 

шаманизм, көкке табыну сенім-нанымдарының қатар әрекет етуі  табиғаттың 

тылсым күштері алдында табынуға, сирек кездесетін табиғат құбылыстары 

мен объектілеріне деген айрықша көзқарасты қалыптастырды. Осы жағдайда 

тауларды дәріптеу негізінде қойылған атауларда метафоралар мен «әулие» 

сөздердің болуы заңды құбылыс болып табылады.  

Шығыста жатқан Жапония мен Кореяда халықтың ұлттық 

құрамдарының біртекті болуы, ұзақ уақыт бойы оқшау даму ерекшеліктеріне 

орай өзіндік атаулар жүйесі қалыптасты. Шығыс халықтарына тән табиғат 

күштеріне табыну, табиғатқа сүйсіну, тауларды құрметтеу, көркемсөзге 

айрықша көңіл бөлінуі бұл аймақтың топнимиялық жүйелерінде бейнелі 

атаулардың қалыптасуына алып келді. Қытай өркениетінің ықпалымен пайда 

болған жазу өнерінің арқасында бұл елдерде де географиялық атауларды 

тарихи құжаттарда тіркеу жұмысы өте ерте кезеңдерде басталды.  

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азияда географиялық атаулардың 

қалыптасуына адамзат тарихындағы ең ежелгі өркениеттердің бірі болып 

есептелетін ежелгі үнді (Хараппа) өркениеті ықпал етті. Біздің заманымызға 

дейінгі ІІІ мыңжылдықта суармалы егіншілік дамыған Инд өзені аңғарында 

Мохенджо-Даро және Хараппа деп аталған ірі қалалар пайда болды, олардың 

әрқайсысында шамамен 100 мыңдай адам тұрды.  

Біздің заманымызға дейінгі І мыңжылдықта бұл аймаққа арий 

тайпаларының келуі нәтижесінде ежелгі үнді өркениеті қалыптасты. Қазіргі 

кезге дейін сақталып қалған көне географиялық атаулардың басым көпшілігі 

ежелгі үнділіктердің санскрит тілінде деп есептеледі. атаулар бар. Санскрит 

негізінде Оңтүстік Азиядағы көптеген қазіргі заманғы тілдер (хинди, бенгаль, 

пенджаб, урду және т.б.) қалыптасты. Көне жазба мәдениеті туындыларының 

сақталып қалуы, дәстүрлі діндердің ықпалы, отырықша өмір салты Оңтүстік 

Азия жеріндегі атаулардың қазіргі күнге дейін сақталып жетуіне мүмкіндік 

берген. Оңтүстік-Шығыс Азияның теңіз жағалауындағы орны, алуан түрлі 

сенім-нанымдардың орын алуы, халықаралық көші-қон бағыттарында 

орналасуы, ұзақ уақыт бойы еуропалық отарлауды басынан кешіруі өзіндік 

ерекшеліктері бар топонимиялық жүйелердің қалыптасуына алып келген.   

 

6.2 Азиядағы топонимиялық жүйенің ерекшеліктері мен құрылымы 

 

Азиядағы топонимиялық жүйенің ішкі ерекшеліктері бар. Сондықтан 

жеке аймақтар бойынша осы мәселені талдайық. 

Оңтүстік-Батыс Азиядағы атаулар негізінен иран, түркі, араб 

тілдерінде жасалған. Бұл аймақтағы атаулардың басым көпшілігі  халықтық 
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географиялық терминдер мен этноним, антропонимдер негізінде 

қалыптасқан. Түркияда түрік тіліндегі географиялық терминдер атаулар 

құрамында жиі кездеседі: богаз – «тау арасындағы жол», құю – «құдық», кале 

– «қала», тепе – «тау», таш – «тас».  

Иран мен Ауғаныстанда иран тілдері негізінде қалыптасқан 

географиялық атаулар көп. Бұл атаулар құрамында ирандық географиялық 

терминдер кездеседі (18-кесте). 

 

18-кесте.Иран мен Ауғаныстандағыиран терминдері негізінде 

қалыптасқан топонимдер 

 

р/с Топоним 

құраушы 

термин 

Мағынасы  Топонимдер  

1 абад Қала Алиабад, Арабабад, Асадабад, Бостанабад, 

Даулатабад, Джелалабад, Мирабад, 

Мобарекабад, Фаизабад, Фирузабад, Ханабад 

2 дашт, 

дешт 

шөл, жазық Дашти-Марго, Дашти-Арбу-Лут, Деште-Кевир, 

Деште-Лут 

3 кух, кох  Тау Кохистанат, Кохи-Фолади, Кохи-Хурд, Кух-

Дешт, Кухе-Сефид, Кухистан, Лор-Кох, Рас-Кох, 

Сафедкох 

4 аб, об су, өзен Андароб, Аргандаб, Дуаб, Дурзаб, Меренджаб, 

Мехабад, Миандоаб, Мургаб, Сердаб, Сорхаб, 

Пешанджаб, Шураб. 

5 руд Өзен Зеррине-Руд, Рудбар, Руде-Кор, Руде-Немеки, 

Руде-Шур, Сефид-Руд, Харут-Руд, Хер-Руд, 

Фарах-Руд, Шир-Кух, Эбхер-Руд.  

6 санг Тас Катасанг, Санган, Сангбур, Сангин. 

7 стан Ел Аджристан, Белуджистан, Голестан, Курдистан,  

Лурестан, Нуристан, Регистан, Халаджестан, 

Шахристан  

8 шехр Қала Заргуншахр, Имамшехр, Каэмшехр, 

Майданшахр, Резваншахр, Шахри-Сафа, 

Шахрак.  

Аймақтағы топонимдердің келесі тілдік қабаттары арасында араб 

тіліндегі атаулар саны өте көп. Бұл қабаттың қалыптасуына VII – IX 

ғасырларда болған арабтардың жаулап алулары мен исламның енгізілуі 

ықпал еткен. Олар әсіресе ислам әлемінің орталығы болып есептелетін 
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Арабия түбегінде көп шоғырланған. Аймақта исламның араб тіліндегі діни 

түсініктері топоним құрамында кездеседі, олардың арасында мазар – 

«қасиетті, силы болған адамның кесенесі», завия – «мешіт», зиярат – «тәу 

ететін жер». 

Араб атауларының құрамында мынадай географиялық терминдер жиі 

кездеседі: джебель – «тау», рас – «мүйіс», риф – «жағалау», тель – «төбе», 

нахр, шатт – «өзен», бахр – «теңіз, үлкен өзен», вади – «өзен аңғары, өзен», 

айн – «құдық», медина – «қала», рибат – «бекініс». Араб топонимдерінің 

құрылымдық ерекшелігі ретінде атауларда артикль мен сөздің немесе 

терминнің болуын, сондақ ақ артикль арқылы жалғанған екі немесе одан көп 

сөзден тұратындығын айтуға болады. Мысалы, Эр-Рияд(«бау-бақша»), Руб-

эль-Хали(«бос жер»), Шатт-эль-Араб(«арабтардың өзені») атаулары.   

Орталық және Шығыс Азия топонимиясы салыстырмалы түрді 

көнелігімен, тұрақтылығымен көзге түседі. Аймақтағы топонимдердің 

құрылымдық ерекшеліктері алуан түрлі.  

Қытай аумағындағы топонимиялық жүйе алуан түрлі болады. 

Қытайлық атаулардың басым көпшілігі елдің шығыс аудандарында 

шоғырланған.  

Тибет таулы қыраты мен оның маңындағы аумақтарда тибеттік 

топонимия басым болады. Олардың құрамында тибеттік географиялық 

терминдер кездеседі: 

- ган(«таулы қырат») терминіГангдисе жотасының; 

- гангри(«қарлы таулар») термині Алинг-Гангри, Кула-Гангри  

тауларының; 

- цо(«көл») термині Годжа-Цо, Силинг-Цо, Джери-Намцо, Кам-цо, 

Ланга-Цо, Нгангда-Рингцо, Ямджо-Юмцо  көлдерінің; 

- танг(«дала») термині Тангла жотасы, Гутанг, Дартанг, Джатанг, 

Мустанг, Тангго, Тангмэ қалаларының; 

- рон, ронг, лонг(«аңғар») терминдері Лонгпху тауы, Лхоронг 

қаласының; 

- наг(«орман») термині Нагардзе қонысының, Нагчу өзенінің; 

- цанг-по(«өзен») терминіЦангпо өзенінің атауында. 

Тибетте жергілікті атаулармен қатар, монғол, қытай атаулары қатар 

кездеседі. кейде бір объектіде екі атау болады.  

Қытай атауларының құрылымына екі немесе үш элементтік болуы және 

топоним құраушы негіздің біркелкілігі тән. Хань (қытайлар өздерін осылай 

атайды) тіліндегі Қытай атауларының басым көпшілігінің мазмұны табиғат 

жағдайлары мен географиялық объектінің кеңістік орнын анықтайды. 

Географиялық атауларда географиялық терминдер жиі кездеседі (19-кесте). 
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19-кесте. Қытай атаулары құрамындағы географиялық терминдер 

 

р/с Топоним 

құраушы 

термин 

Мағынасы  Топонимдер  

1 шань Тау Алашань, Бэйшань, Иншань, Ланшань, 

Сицишань  

2 фу төбе Аньфу, Муфушань, Фугоу, Фуян, Цюйфу,  

Юньфу 

3 фын шың Баофын, Дафын, Дэфын, Жифын, Кайфын, 

Лайфын, Линьфынь, Уфын, Фынхуа, 

Фыншань, Фыншэнь,  Цзинмынь, Цинфынь, 

Чифынь, Юнфын 

4 ся шатқал Саньмынься, Санься, Цюйтанся, Чжанься 

5 ань жағалау Анькан, Аньжэнь, Аньлу, Аньцин, Аньхой, 

Аньшань, Аньшунь, Гуань 

6 хэ, шуй, ха өзен Вокэньхэ, Вэйхэ, Гудунхэ, Итунхэ, Лаохахэ, 

Маихэ, Мулинхэ, Саньтунхэ, Хуанхэ, 

Хэнань 

7 цзян үлкен 

өзен 

Лицзян, Цзяньпин,  Цзянси, Цзянсу, 

Цюйцзин 

8 ху Көл Гаоюху, Гэху, Дунпинху, Дунтиху, Млунху, 

Ломаху, Ляньцзыху, Поянху, Тайху, Уху, 

Фусяньху, Хунцзыху, Цзюньшаньху, Чаоху 

9 мынь қойнау Аомынь, Дунмынь, Сямынь, Тяньмынь, 

Хаймынь, Цзянмынь  

10 цзин үлкен 

қала 

Дунцзинлин, Тяньцзинь, Цзинань, Цзинин, 

Цзиньчжоу, Цзиншань, Цюйцзин 

11 тун ауыл Итун, Кайтунь, Куйтун, Наньтун, 

Синьлитунь, Тунбай, Тунжэнь, Тунгуань, 

Тунлин, Тунли, Тунлу, Тунцянь, Тунчуань,  

Туншань, Циньтун 

12 лу Жол Аньлу, Луань, Лукоу, Лушань, Тунлу  

13 бэй солтүстік Бэйнань, Хуайбэй, Хубэй  

14 нань оңтүстік Нанкин, Нанчанг, Нандан, Наньнин, 

Юньнань 

15 си батыс Бэньси, Гуанси, Линьси, Наньси, Синьян, 

Сиань, Синин, Суннси, Цзиси, Цзянси, 

Шаньси, Шэньси,  
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16 дун шығыс Гуандун, Гуйдун, Дандунь, Дунли, Дунмин,  

Дунпин, Дунхуан Дунхун, Шаньдун  

17 ши Тас Шинань, Шинэ, Эньши 

18 чжоу жергілікті 

жер 

Гуанчжоу, Гуйчжоу, Ланчжоу, Фучжоу, 

Сюйчжоу, Цанчжоу, Цзиньчжоу, Чжэнчжоу, 

Юйчжоу  

19 коу ауыз, саға Дяокоу, Инкоу, Хайкоу, Цинкоу, 

Чжанцзякоу 

20 хай теңіз Хайань, Хайлар, Хайнань, Хайчжоу,  

Шанхай 

 

 

Сан ғасырлар бойы көшпенді мал шаруашылығы дәстүрлі сала болған 

Монғолияжерінде географиялық атаулардың көпшілігі халықтық 

географиялық терминдер негізінде қалыптасқан. Әсіресе гол («өзен»), даба 

(«асу»), мурэн («мол сулы үлкен өзен»), нур, нор («көл»), ула («тау»), хамар 

(«мүйіс»), хото («қала») терминдерінің топоним түзу қарқындылығы жоғары 

болады. Ландшафтылық термин болып есептелетін гоби (говь нұсқасында) 

сөзі де көптеген географиялық атаулардың құрамына енген: Гоби, Дундговь, 

Умнеговь, Дорноговь, Мандалговь.  

Тарихи жағдайларға байланысты Монғолия жерінде әртүрлі гетерогендік 

топонимиялық жүйелер тоғысқан: тунгус-маньчжур, түркілік, оңтүстік 

сібірлік, үндіеуропалық және тибеттік. Құрылымы жағынан монғол 

топонимдері түркі атауларына ұқсас болады:  

1) географиялық терминнің таза өзінен немесе оған анықтауыштың 

қосылуынан қалыптасқан атаулар: Гоби, Мурэн, Цаган-Нур («ақ көл»), Улан 

Бургасы («ақ тал»), Харгол («қара өзен»), Баян-ула («бай тау»); 

2) сан есімдердің топонимиялық жүйеде жиі кездесуі: Дзун-Мод («жүз 

ағаш»), Табын-Богдо-Ола («бес қасиетті тау»), Долон-Даван («жеті асу»); 

3) күрделі атаулардың болуы: Дэлгэр-Мурэн («кең, мол сулы өзен»), 

Улан-Батор («қызыл батыр»). 

4) топонимдер құрамында антропонимдер мен этнонимдердің болуы: 

Чойболсан тауы, Сухэ-Батор қаласы, Чингис Ула тауы, Хиргис-Нур көлі, 

Уйгар өзені; 

5) таулар мен өзендерге  табыну дәстүрлеріне байланысты атауларда сол 

объектілерді дәріптейтін сөздердің болуы: баян (бай), сайхан (әдемі), мунх 

(мәңгі), алтан (алтын), эрдэни (қымбат), богда (қасиетті), цаган (таза, ақ), 

далай (әулие), джаргалан (бақытты); 
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6) тарихи даму ерекшеліктеріне байланысты батыс және шығыс 

Монғолияның топонимиясы тілдік тұрғыдан айырмашылық жасайды, яғни 

батыста түркілік элементтер бар гибрид-атаулар көп кездеседі: Хубсугул 

(«көп сулы көл»), Есэнбулаг (есэн – «тоғыз», булаг – «бұлақ»), Кяхта 

(«қияқ»). 

Корея түбегіндегі топонимия тілдік тұрғыдан біркелкілігімен көзге 

түседі, бұл ең  алдымен тұрғын халықтың бір ұлттан тұруына және көптеген 

көне атаулардың сақталып қалуына байланысты болады. Кореяда халықтық 

географиялық терминдер негізінде қалыптасқан атаулар көп кездеседі.  

Олардың арасында «тау» дегенді білдіретін сан (Косан, Кусан, Масан, 

Пусан, сосан, Ульсан, Чхольсан), «қала» дегенді білдіретін сон (Ансон, 

Кёнсон, Кусон, Хонсон, Чансон, Часон, Чонсон, Ымсон), «елді мекен, қоныс» 

мағынасын беретін чхон (Кимчхон, Мёнгчхон, Хончхон, Чечхон, Чхонджу, 

Чхоннэ), «арал» дегенді білдіретін до (Сохыксандо, Тэчхондо, Уллындо, 

Чходо, Чэджудо), «көл» деген мағына беретін хо (Манпхо, Нампхо, Синпхо, 

Согвипхо, Сокчхо) атаулары бар. Корея Республикасының астанасы Сеул 

қаласының атауы қазақшаға аударғанда «астана» дегенді білдірсе, оның 

маңындағы Сувон («су көзі»), Осан («қарға тауы»), Ансон («бейбіт қала») 

атаулары да бейнелі атауларға ие болған. «Үлкен» дегенді білдіретін тэ сөзі 

негізінде Тэгу («Үлкен төбе»), Тэджон (Үлкен алаңқай») қалаларының 

атаулары қалыптасқан. 

Жапониядағы географиялық атаулар жүйесі жергілікті халықтың 

дүниетанымы мен табиғатқа көзқарасын бейнелейді. Мұнда географиялық 

терминдер негізінде қалыптасқан атаулар көп, сол себепті жапон 

атауларында кездесетін терминологияның құрылымдық сызбасы берілді (15-

cурет). 
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15-сурет. Жапониядағы топоним құраушы терминдердің құрылымдық сызбасы 

 

Жапониядағы танымал географиялық атаулар мен олардың құрамына енетін 

терминдер мен олардан қалыптасқан кейбір географиялық атаулар тізімі 20-

кестеде берілді, бұл кестеге енгізілген терминдердің мағыналары 15-суретте 

берілген құрылымдық сызбада көрініс тапқан. 

 

20-кесте.Жапонияатаулары құрамындағы географиялық терминдер 

 

р/c Термин Топонимдер  

1 гава Асахигава, Канагава, Мукава, Окава, Сидзугава, Сунагава, Тагава, Такигава, 

Тоёкава, Фукагава, Фурукава 

2 сима Кагосима, Комацусима, Мицусима, Симабара, Симане, Токусима, Фукусима, 

Хиросима 

3 гама (кама) Иокогама, Нагахама, Ниихама, Такахама, Яватахама 

4 яма Вакаяма, Курияма, Мацуяма, Окаяма, Саяма, Татеяма, Токуяма,Тояма, Фудзияма, 

Фукаяма, Ямага, Ямагата, Ямагути 

5 ока Исиока, Мориока, Намиока, Окава, Окаяма, Сидзуока, Фукуока, Цурцока 

Терминдер 
жүйесі 

әкімшілік бөлініс 
терминдері 

кен – 
«префектура» 

фу – «облыс» 

гун – «аудан» 

ши, кё  - «қала» 

мура –«ауыл» 

сю, до, коку –
«провинция» 

бағыттар 

тю – «орталық»  

хигаси –
«шығыс» 

кита – 
«солтүстік» 

минами – 
«оңтүстік» 

ниши – «батыс» 

географиялық 
терминдер 

гава (кава) – 
«өзен» 

сэн, дзан, яма – 
«тау» 

ока – «төбе» 

сима – «арал» 

гама (кама)–
«жағалау» 
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6 кита, тю Акита, Катаками, Китами, Хамакита, Тюгоку, Тюя, Футю  

7 әкімшілік терминдері Китакюсю, Кюсю, Хонсю, Накамура, Омура, Сикоку, Такефу, Фукуз, Фукуи, 

Хоккайдо 

Оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Азия топонимиясы әлемдегі ең 

күрделі топонимиялық жүйелердің бірі болып табылады. Мұнда ежелгі 

өркениет тілі болған санскрит тіліндегі көне атаулар сақталған. Бұл тіл 

кейіннен хинди, бенгаль, пенджаб, урду тілдерінің қалыптасуына негіз 

болған. Сонымен қатар, бұл аймақта ортағасырлық халықтардың ұлы көші-

қоны мен исламның таралуы кезінде басым болған иран терминдері де 

атаулар тобын құрайды: ирандық абад («қала») термині негізінде Аллахабад, 

Ахмадабад, Газиабад, Исламабад,Фаридабад, Файсалабад,Фирозабад, 

Хайдарабад, тәрізді қала атаулары қалыптасқан. Гималайға көршілес 

аудандарда тибеттік атаулар кездеседі, олардың арасында бейнелі атаулар 

(Канченджанга– «қардың бес үлкен байлығы», Дарджилинг – «лама 

билігінің жері») атаулар да бар. Үндістанның оңтүстігінде көне дравид 

тіліндегі (Девакотай, Пудуккотай), Шри-Ланка аралында синга тіліндегі 

(Коломбо – «айлақ», Пидуруталагала – «шилі шың») атаулар бар.  

Үндіқытай түбегінде вьетнамдық, кхмер және тай топонимдері таралған. 

Қытайға бағынышты болған кезеңде аймақтопонимиясына қытай тілінің 

әсері күшті болған. Сондықтан бұл елдердегі атаулар құрамынан сәл 

дыбыстық өзгеріске түскен қытай халқының географиялық терминдерін 

кездестіруге болады: ха – «өзен», хо – «көл», суй – «су». Жергілікті 

географиялық терминдер арасында ең жиі топоним құрайтындары нгуен 

(«жазық»), конг («өзен»), донг («орман»), хон («тау, арал»), лунг («елді 

мекен») болып табылады.  

Тай тіліндегі топонимдерде бан («елді мекен») сөзі жиі кездеседі: 

Банбуаяи, Бангламунг, Бангхатум, Банпхранкатаи, Бантиминчей. Тай  

тіліндегі елді мекен атаулары әдетте ұзақ болады. Малай тіліндегі 

топонимдер Индонезия мен Малайзияда жиі кездеседі. Малайзиядағы қала 

атауларында куала («саға») термині болады, атаулардың екінші бөлігі 

гидронимдер болып табылады: Куала-Кангсор, Куала-Керай, Куала-Кубу, 

Куала-Лумпур, Куала-Тренгану және т.б. Индонезиядағы қала атауларында 

әсіресе банг («қала») және карта («бекініс») терминдері жиі қайталанады: 

Батубетумбанг, Палембанг, Симбанг, Синкабанг, Джакарта, Джокьякарта, 

Суракарта және т.б. 

Мьянмада географиялық терминдер топоним құрамында жиі кездеседі, 

олардың құрылымы мен мағынасы өте қарапайым келеді. Мысалы, 

нам(«өзен»), лой(«тау»), то («орман»), менг(«қала»), ван(«ауыл») терминдері 
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көптеген атаулар құрайды: Намкха, Намкхоу, Намлой, Намлан, Намммаду, 

Нампан, Намсан,  Намтан, Намту, Лойлан, Лойсан, Менгси, Менгха, 

Менгьян, Менгшу, Ванто. 

Тарихи атаулар.Азиядағы көне атаулардың көпшілігі ұмыт болған, ал 

кейбіреулері осы күнге дейін күшті өзгерген қалпында жетті. Соның бірі – 

Дамаск қаласының атауы. Қазіргі кезде әлемдегі ең көне қала (суретте) деп 

есептелетін Сирия астанасының жасы әлі дәл анықталмаған. Ол Дамаск 

атауын алғаннан бергі кезеңнің өзіне 4500 жылдай болды. Дегенмен, осы 

қаланың маңынан табылған қирандылар мен жәдігерлердің жасы 11 000 жыл 

деп есептеледі.  

Дамаск атауының арабша 

нұсқасыДимашкнемесе 

аш-Шам. Бұл атаулдың 

этимологиясына қатысты 

көптеген пікірлер бар. 

Мұсылман тарихшылары 

Ибрагим пайғамбардың 

құлы  болып, кейін осы 

қаланың негізін салған 

Демшак есімімен 

байланыстырады. Бірақ 

Ибрагим пайғамбар Месопотамиядан осы жерге келгенде, бұл қала гүлденген 

байырғы қала болатын. Сондықтан қала атауын Демшакпен байланыстыру 

онша қисынға келмейді. Атауды көне замандарда қазіргі Сирия жерін 

мекендеген арамейліктер тілімен байланыстыратын ғалым дар Дамаск адар 

әл-масхи («суы бар үй») деген тіркестен пайда болған деп түсіндіреді. Кейбір 

ғалымдар қала атауын көне еврей тіліндегі дамаши («қанішер»)  сөзімен 

байланыстырады. Бұл ерекше атауды олар жер бетінде алғаш қастандық осы 

жерде жасалған-мыс деп түсіндіреді: Адам атаның ұлы Қабыл (Каин) екінші 

ұлы Абылды (Авель) осы жерде өлтірген деген аңыз бар. Дәл осы Дамаск 

атауы сияқты, Сирияның солтүстік-батысында орналасқан көне Халеб 

қаласының атауы да көптеген сұрақтар туғызады және осы күнге дейін 

біржақты түсіндірме жоқ.  

Азиядағы ежелгі атаулар қатарына жататын Тигр (шумерлерде Тигрушу 

делінген), Евфрат (шумерлерде Бурануну, ассияриялықтар бұл өзенді 

Пуратту деген) өзендерінің, Иерусалим қаласы атауларына да нақты 

түсініктемелер берілмеген. Аймақтағы Тель-Авив,  Вифлеем тәрізді кейбір 

көне атаулар қайта жаңғыртылған. Ежелгі атаулар өзгерген күйде болса да, 

әсіресе теңіз жағалауындағы аудандарда сақталған. Түркия жерінде түрік 

тіліне бейімделген бірқатар көне атаулар әлі күнге дейін қолданыстан 
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шыққан жоқ, мұнда ежелгі Смирна атауы Измирге, ал Пергам – Бергама, 

Трепезунд – Трабзон, Антиохия – Антакия, Александрия – Искендерунге 

айналған. 

Оңтүстік Азиядағы санскрит тілінде қалыптасқан көне атаулар 

қатарында Инд, Ганг(«өзен»), Брахмапутра(«Брахма құдайдың ұлы»), 

Джамна(«егіз»), Дхаулагири(«ақ тау»), Мальдив(«биік аралдар»), 

Лаккадив(«жүз мың арал») және т.б. жатады. Санскрит тілінен аударғанда 

Шри-Ланка атауы «қасиетті жер» деген мағына береді.Санскрит тілінде 

«қала» деген мағына берген пур термині аймақтағы бірқатар қала атауларына 

негіз болған: Алипур, Бхавалпур, Раджанпур, Шикарпур (Пәкстан), 

Бхагалпур, Горакхпур, Джабалпур, Джайпур, Джангипур,Джаунпур, 

Джодхпур, Канпур,Кхарагпур, Музаффарпур, Нагпур,Солапур (Үндістан), 

Бхагванпур, Бходжпур, Лалитпур(Непал), Джамалпур, 

Динаджпур,Чандпур(Бангладеш). Санскрит тіліндегі атауларды Үндіқытай 

мен Зонд аралдарынан (Сиам шығанағы, Сингапур,Суматра, Ява)да 

кездестіруге болады. 

 

6.3 Азия топонимдерінің негізгі топтарына сипаттама 
 

Физикалық-географиялық объектілер атаулары.  

Алашань шөлі менАлашань жотасыОрталық Азияда, Қытай аумағында 

орналасқан. Э.М. Мурзаевтың (1974) пікірінше, алдымен Алатаг (Алатау) 

жотасының атауы қалыптасқан. Уақыт өте келе, түркілік тау терминін 

қытайша шань («тау») терминімен алмастырған. Соның нәтижесінде жота 

Алашань деп атала бастаған, кейіннен шөлге де осы атау берілген.  

 Алдан өзені (суретте) 

Саха Республикасындағы 

өзен, Лена өзенінің оң жақ 

саласы. Ұзақ жылдар бойы 

әртүрлі зерттеушілер өзен 

атауы түркі-монғолдық 

алтан (алтын) сөзімен 

байланыстырып келген 

болатын. Дегенмен, бұл 

пікір ешқандай тарихи 

және тілдік тұрғыдан дәйексіз болып отыр: өзеннің бойында тұрған халықтар 

алтынды білмеген және олардың тілінде алтан сөзі алданға айналуы мүмкін 

емес еді. Сондықтан шындыққа жақын болжам ретінде эвенк тіліндегі олдо, 

олло («балық») сөзімен байланысты «балықты өзен» деген түсініктемені 

атауға болады. 

Алтай тау жүйесі Ресей, Қазақстан және Қытай аумақтарында 

орналасқан. Бұл атау өте ежелгі деп есептеледі. Алтай атауын «альпілік 
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шалғындары бар таулы аймақ, биік таулардағы қоныс» деген мағына беретін 

монғол халқының алтай ландшафтылық терминімен байланыстыру жиі 

кездеседі. Бірақ бұл термин керісінше монғолша Алтантай («алтынды») 

деген тау атауынан шыққан, соған ұқсату негізінде пайда болған деген 

қисынға келеді. Өйткені бұл таудың атауын монғолдардан естіген қытайлар 

оны ыежелден Цзинышань, яғни «алтын таулар» деп атайды. Сонымен қатар, 

Алтай атауы бастапқыда түркілік Алатау болғаны туралы да пікір айтылады. 

Өйткені Алтайдың биік бөліктерінде мәңгі қар мен тас қорымдардың, жасыл 

ормандар мен сұр гранитті жартастардың үйлесуі ала түсті ландшафт 

құрайды.  

Амирант аралдарыҮнді мұхитында, Мадагаскар аралынан солтүстік 

және солтүстік-шығысқа қарай орналасқан. Бұл аралдар тобын 1502 жылы 

Васко да Гама басқарған португал экспедициясы ашқан. Олар аралды 

өздерінің экспедициясының жетекшісінің құрметіне Ilhas de Almirante 

(«адмирал аралдары») деп атаған. Қазіргі кезде халықаралық құжаттарда 

ағылшын тіліндегі нұсқасы Amirantes Islands деп жазылады.  

Амур өзені негізінен Ресей жерінің оңтүстік-шығысы арқылы ағып өтеді, 

аздаған бөлігі Қытаймен шекараға сәйкес келеді. Өзеннің төменгі ағысында 

тұратын нивхтар тілінде ол Даму р деп аталады. Охот теңізі жағалауы мен 

өзеннің құяр аумағын қоныстанған эвенктер бұл атауды Амар, Амур түрінде 

қабылдап, қолданады. Өзеннің орта ағысын маньжурлар Сахалян-Ула («қара 

өзен»), ал қытайлар Хэйлунцзян («қара айдаһар өзені») деп атайды.  XVII 

ғасырдың алғашқы ширегінде осы маңды игере бастаған орыстар 

эвенктерден естіген Амур атауын қабылдап, қолданысқа енгізген. Қазіргі 

кезде халықаралық деңгейде өзен атауы Амур нұсқасында беріледі.  

Ангара өзені Енисей өзенінің оң жақ саласы болып табылады. Ангара 

атауында атау құраушы негіз эвенк, буряттардың анга («жануар араны, 

ауыз») сөзі болса, топоним «ашылған, ашық» деген мағына береді. Жалпы 

алғанда, жергілікті анга, ангара географиялық термин ретінде «өзен сағасы», 

«көзеннің көлден ағып шығатын жері» деген мағынада қолданылады. Әдетте 

Байкалға құятын өзен (Жоғарғы Ангара) мен одан ағып шығатын өзен де 

Ангара деген атқа ие болған. XVII ғасырдың бірінші ширегінде осы өлкеде 

болған орыстар Байкалдан ағып шығатын өзенге Жоғарғы Тунгуска деген ат 

берген болатын, бұлоны басқа Тунгускалардан (Төменгі және Орта) 

айырмашылық жасау үшін қойылған болатын. Бұл атаудың негізінде тунгус 

этнонимі (қазіргі эвенктер) жатыр. Осы атаумен қатар, Байкал маңын игере 

бастаған орыстар Байкалдан ағып шығатын өзенге Төменгі Ангара деген атау 

берді. ХІХ ғасырдың басына дейін бұл өзеннің Жоғарғы Тунгуска және 

Жоғарғы Тунгускадеген екі атауы қатар қолданылып келді. Байкалдан бастап, 

Енисейге құяр жеріне дейінгі бүкіл ағыстың Ангара аталуы ХХ ғасырда ғана 

толығымен бекіді.  

Андаман аралдары Үнді мұхитының солтүстік-шығысында орналасқан, 

Үндістан аумағына енеді. Малай тілінде Pulo Handuman — «Гандуманның 
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аралдары» деген мағына береді. Жалпы алғанда, жергілікті құдай Гандуман 

құрметіне қойылған атау деп есептеледі.  

Арал теңізі Тұран жазығындағы ағынсыз тұзды су айдыны, Қазақстан 

және Өзбекстанға тиесілі аумақтарға бөлініп қалған. І ғасырда Страбон, ІІ 

ғасырда Птоломей Оксус (Әмударияның көне атауы) өзенімен байланысты 

Окси көлі туралы деректер қалдырған. Х ғасырдағы араб географы әл-

Истахри оны өз жазбаларында теңіз маңындағы аумақтың атымен Хорезм 

теңізі деп атаған. Сонымен қатар, теңіздің көне Үргеніш атауымен 

байланыстыГургандж теңізі, Сырдария өзенімен байланысты Сыр теңізі 

деген атаулары болған. XVI—XVII ғасырлардағы орыс карталары мен 

географиялық еңбектерінде теңіздің Синее море («көк теңіз») деген атауы да 

бар. XVII ғасырдың соңынан бастап, қолданысқа түркілік арал сөзінің 

негізінде жасалған Арал теңізі атауы ене бастады. «Аралды теңіз» деген 

мағынадағы бұл атау бастапқыда Әмударияның аралы көп атырауына ғана 

қатысты қойылған деуге болады. Біртіндеп бұл атау бүкіл теңізге қатысты 

қолданылып, XVIII ғасырдан бастап халықаралық қолданысқа енді.  

Байкал көлі Шығыс Сібірдің оңтүстігінде орналасқан. Орыстар бұл 

маңды XVII ғасырдың 40-жылдарында игерген. Олар эвенктерден көлдің 

Ламу («теңіз») деген атауын естіген. Буряттар бұл көлді Байгал деп атайтын, 

бұл атауды олар саха (якут) халқының Байхал немесеБайгъал («үлкен терең 

су, теңіз») деген атауының негізінде қойған. ХІХ ғасырға дейін Байкалды 

жергілікті халық көл емес, теңіз деп атайтын. Сол кезеңде қалыптасқан 

көптеген атауларда оның осы «теңіздік» сипаты бейнеленген: Приморский 

жотасы, Малое море шығанағы және т.б. Тек ХІХ ғасырдың орта шенінен 

бастап, Байкал көлі атауы қолданысқа еніп, ресми атауға айналды.  

 Бали аралы Кіші Зонд аралдары тобына енеді, Индонезия құрамындағы 

аумақ. Индонезиялық bali – «кері, қарама-қарсы» сөзі аралға атау болған. 

Жалпы алғанда, мұны белгілі бір табыну мағынасында қойылған атау деуге 

болады: жергілікті халықтардың исламға дейінгі сенім-нанымы бойынша 

Бали жерасты патшалығының билеушісі болып табылады. Арал атауы одан 

солтүстікке қарай орналасқан теңізге де берілген.  

Ганг өзені Үнді мұхитының Бенгал шығанағына құятын өзен. Санскрит, 

хинди тілінде ганга «өзен» деген мағына береді.  

Гиндикуш тау жүйесі Ауғаныстан мен Пәкстанда орналасқан. Hindu-

Kushнұсқасында бұл атау XIV ғасырдағы араб саяхатшысы Ибн-Баттута 

еңбектерінде кездеседі. Бірінші түсіндіру бойынша, «үнділікті өлтіруші» 

деген мағына береді. Шындыққа жанасатын этимологиясы – иран тіліндегі 

Хиндукух («үнді таулары») атауының бұрмалануы.  

Гималай таулары дүние жүзіндегі ең биік тау жүйесі, Үндістан, Қытай, 

Непал, Пәкстан, Бутан аумақтарын қамтиды. Гималай әрқайсысының өз 

атауы бар көптеген дербес «хималдардың» жиынтығы деп айтуға болады: 

непал тілінде химал«қар тауы» деген мағына береді. Осы тұрғыдан алғанда, 

химал қарлы тауларды білдіретін географиялық термин болып табылады. 

Гималай атауын «қар мекені» деп түсіндіру дәл аударма емес.   
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 Гоби Орталық Азия аумағындағы шөлді, 

ішінара шөлейтті аймақ болып табылады, 

Монғолия және Қытай жерін қамтиды 

(суретте).Э.М. Мурзаевтың (1984) 

анықтауынша, монғолдар говь термині 

«шөлейт пен шөлге тән өсімдіктер сирек 

өскен, тасты және сортаңданған топырақтар 

тән, су жетіспейтін жазық немесе жонды 

жерлерге»  қатысты қойылған.Шөлдің 

жекелеген бөліктері де гоби деп аталады. 

Бұл аумаққа тұтасымен бір атаудың қойылуының өзі кейіннен болған.  

Демавенд,Эльбурс тауларындағы жанартау, Ирандағы ең биік (биіктігі 

5604 м) шың. Санскрит тіліндегіХимавант(«қарлы таулар») деген атаудың 

бұрмаланған нұсқасы болып табылады.  

Деште-Кевир – Иранның орталық бөлігінде орналасқан шөл. Парсы 

топонимі ландшафтының басым типін бейнелейді: дешт (дашт) сөзі Орта 

Азияда «дала, жазық» мағынасында қолданылады, ал кевир «сор, тұзды шөл» 

деген мағына береді. Сонымен, Дешт-Кевир «тұзды жазық шөл» дегенді 

білдіреді.  

Деште-Лут – Иранның шығысындағы шөл атауы. Мұндағы дешт 

«дала, жазық», ал лут «құмды шөл» дегенді білдіреді. Сонымен, бұл шөлдің 

атауында ландшафт ерекшелігі көрініс тапқан: «жазықтағы құмды шөл» осы 

шөлді аумақтың басты ерекшелігі болып табылады.  

Енисей өзені Кар теңізінің Енисей шығанағына құяды, Ресей жеріндегі 

ең мол сулы өзен болып табылады. Бұл гидронимнің негізінде эвенк тіліндегі 

енэ, йэнэ(«үлкен өзен») термині жатыр, дәл осы атауды эвенктер өзеннің 

Ангара келіп құйғаннан кейінгі бөлігіне берген. Орта Енисей жағалауының 

неғұрлым кейінгі тұрғындары болып есептелетін кеттер эвенктер берген 

атауды қабылдап, оған өздерінің сес, сьесь(«өзен») терминін қосқан. Соның 

арқасында пайда болған  Енэсес немесе Йэнэсьесъатауын осы өңірде 

кейіннен пайда болған орыстар Енисей деп бұрмалаған. Өзеннің Ангара 

қосылмай тұрған жоғарғы бөлігін жергілікті халық Кем («өзен» деген көне 

термин) деп атаған, ал жоғарғы ағысы Тыва аумағында Улуг-Хем(«жоғарғы 

өзен») делінеді. Осы аумақты бұрын мекен еткен қырғыз халқында Енисей 

атауын қырғыздың «ене сай», яғни «ана өзен» (үлкен өзен) деген сөз 

тіркесімен байланыстыру бар.  

Канченджанга шыңы Гималай тау жүйесіндегі биік (8585 м) 

шыңдардың бірі болып табылады. Шың атауы тибет тіліндегі Канг-чен-дзе-

нга («бес ұлы қардың байлығы») деген сөзінен пайда болған. Шындығында 

да осы шыңның беткейлерінде бес ірі мұздық  орналасқан. 

Қарақорым тау жүйесі Қытай мен Үндістан аумағын қамтиды. Атау 

түркінің қара және қорым («тас үйіндісі») деген сөздерінің қосылуынан 

қалыптасқан. Бастапқыда бұл атаудың тек Қытай мен Үндістан 
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шекарасындағы асуға (биіктігі 5575 м) ғана қатысы болған. Кейіннен картаға 

түсіру барысында бүкіл тау жүйесін осылай атаған.  

Командор аралдары Беринг теңізінде орналасқан, Ресейдегі аралдар 

тобы. Аралдарды 1741 жылы капитан-командор Витус Беринг басқарған 

Екінші Камчатка экспедициясы ашқан. Экспедиция жетекшісі осы 

аралдардың бірінде цингадан қайтыс болған. XVIII ғасырдың ортасында 

орыс кәсіпкерлері бұл аралдарды В.Беринг құрметіне Командор аралдары 

деп атаған.  

Меконг өзені Оңтүстік Қытай теңізіне құяды, Қытай, Лаос, Камбоджа, 

Вьетнам аумақтары арқылы ағып өтеді. Тибет таулы қыратында бұл өзен 

Дзачу («жоғарғы өзен») деген атпен басталады. Оңтүстік Қытайда өзен 

Ланьцанцзян, Үндіқытайда Меконг («ана өзен») деген ат алады. Аумақтағы 

басты өзендерге осы тектес атау қою көптеген халықтарда дәстүрге айналған.  

Минданао аралы Филиппин топаралының оңтүстігіндегі арал. Аралдың 

атауы тагал тіліндегі Магинданао (данао – «көл», магинкөптік жалғау түрі) 

деген сөзден пайда болған. Жалпы мағынасы «көп көлді», «көлді аймақ» 

дегенді білдіреді. Аралда көлдердің көп болуы бұл атаудың шындыққа 

жанасымды екендігін көрсетеді.  

ПамирОрта және Орталық Азиядағы 

биік таулы қырат (суретте), негізгі бөлігі 

Тәжікстанда жатыр, ал шығыс және 

оңтүстік бөліктері Қытай мен Ауғанстанда 

орналасқан. VII ғасырдағы қытай 

саяхатшысы Сюань Цзань еңбектерінде 

Па-ми-ло деген атпен берген, ал XIII 

ғасырдағы венециялық көпес Марко Поло 

жазбасында таулы қырат Памер деп 

аталған. Осы саяхатшылар сипаттаған 

Пяндж өзенінің бастауында 1838 жылы ағылшын зерттеушісі Вуд Үлкен 

Памир және Кіші Памир деп аталатын массивтер бар екендігін анықтаған. 

Дәл осы атаулар орыс зерттеушісі Н.А. Северцовтың картасында көрсетілген, 

бірақ мұнда осы атаулардың тәжікше Памир-Каляну (калон – «үлкен») және 

Памир-Хурда(хурд – «кіші») деген нұсқалары берілген. Осы картаға 

құрамында мир деген термин бар басқа да атаулар түсірілген. Бұл аталғандар 

негізінде, санскритше «көл» дегенді білдіретін мир термині Аймир, Кашмир, 

Тирачмир атауларытәрізді, Памирдің Зоркөл маңындағы орнын сипаттаған 

деп болжауға болады.  

Нефуд Арабия түбегіндегі бірнеше шөлдің (Үлкен Нефуд, Кіші Нефуд 

және т.б.) жалпы атауы болып табылады. Арабия түбегіндегі арабтардың 

тілінде нефуд «құмды шөл» дегенді білдіреді.  

Чогори шыңы Үндістан мен Қытай шекарасында орналасқанҚарақорым 

жүйесіндегі ең биік (8611 м) шың. Гранит пен гнейстен тұратын бұл алып 

массив биіктігі жөнінен дүние жүзінде Джомолунгмадан кейін екінші орын 

алады. Шыңнан оңтүстікке қарай үш сілем өтеді, беткейлерінде қалың мұз 
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жамылғысы қалыптасқан. ОныңҚарақорымда бағындырылған екінші шың 

екендігін білдіретінК-2, осы маңды 1861 жылы картаға түсірген ағылшын 

топографтарының жетекшісінің құрметіне қойылған Годуин Остен, жақын 

жердегі үстірт атымен байланысты Дапсанг деген атаулары да бар. Чогори 

атауы батыс тибеттік балти халқының тілінде «үлкен тау» дегенді білдіреді. 

Шың атауы оның сипатына сәйкес келеді: Қарақорымның Чогори орналасқан 

бөлігінде биік шыңдар көп болғанымен, олардың арасында Чогориге биіктігі 

жақын келетін шың жоқ.   

Ява аралы Үлкен Зонд аралдары құрамындағы арал, Индонезия 

аумағына енеді. Ява аралының атауы көне үнділік «Рамаяна» эпосында 

Явадвипа(«тары аралы») деп берілген. Қазіргі атауында «тары» сөзі ғана 

қалған: халықаралық ресми құжаттар мен карталарда арал атауы Java деп 

жазылады.  

 

 

Елдер мен қалалардың атаулары. 

Армения атауы басқа елдерге парсы тіліндегі «Armina» нұсқасы арқылы 

таралған. Ең алғаш рет бұл ежелгі атау б.з.б. 515 ж жасалған жартастағы 

жазбаларда қолданылған. Армения атауына  б.з.б. 900 ж осы аймақта билік 

құрған Арам патшаның аты негіз болған деп есептеледі. Сонымен қатар, 

Армения атауына байланысты тағы бір болжам бар. Інжіл жазбаларында 

Арарат тауы маңында миной халқы (minni или mannaeans) өмір сүрген деп 

есептеледі. Көне Arminni атауы «миной халқының жері» деген мағында 

қолданылған. Бұл жердің көне атауы Наири («өзендер елі») деп есептеледі. 

Арменияның ұлттық атауы Хайаса (hɑjɑs’tɑn – «хай халқының елі»)атауы 

біздің заманымызға дейінгі ІІ мыңжылдықта жасалып, Кіші Азиядағы қазба 

жұмыстары кезінде табылған  ежелгі құжатта тіркелген. Хай этнонимі қазіргі 

кезде армян халқының өзіндік атауы болып табылады. Осыдан мемлекеттің 

ұлттық атауы Айастан пайда болған. Дүние жүзі бойынша барлық елдерде 

Армения деген атау қолданысқа енген, тек Грузияда ғана бұл елді Сомхети  

(Somkhet'i) деп атайды.  

Ауғанстанатауының мағынасы «ауғандар елі» дегенді білдіреді. 

«Aуған» этнонимі санскритшеashva(«жылқы»)немесе ashvaka(«салт атты») 

деген сөзінің негізінде пайда болған. Үнділер ауғандардың ата-тегі болып 

табылатын көшпенді халықты аshvakayana («ат мінген адамдар») деп атаған. 

Уақыт өте келе, өздерінпуштундар деп атайтын бұл этностық топ аvagānā, 

одан кейін аbagan деп атала бастаған. Этнонимнің осылайша бұрмалануының 

арқасында орта ғасырларда аfghān (қазақша нұсқасы «ауған») деген түрге 

енген.  

Әзірбайжан(жергілікті атауы Azərbaycan) атауы б.з.б. 370-321 жылдары 

өмір сүрген Мидияның соңғы ахеменидтік қолбасшысы Атропаттың есімімен 

байлыстырылады. Ол кейіннен Атупаткан, Адубадган (көне парсы тілінде 

Âzarâbâdagân) аталып кеткен  Атропатен мемлекетін құрған. Қолбасшының 

есімі грек тілінен аударғанда «Aturpat» - «отпен қорғалған» деген мағына 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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береді. Атаудың қазіргі нұсқасы Араб халифатының VII-VIII ғасырлардағы 

жаулап алулары кезінде қолданысқа енген.  

Бахрейнкорольдігі – Парсы шығанағындағы өзі 

аттас топаралда орналасқан шағын 

мемлекет(суретте). Арабша мемлекет атауы 

Мамляка әл-Бахрейндеп аталады. Аумағы 20-дан 

астам аралды қамтып жатқан Бахрейнді бейнелі 

түрде «Екі теңіздің падишасы» деп те атайды. 

Бахрейн атауы жергілікті bahrani ұлысының 

атауымен байланысты болады. Бахрейн халқы осы 

күнге дейін өздерін бахрани деп атайды. Этноним 

арабтың бахр («теңіз») сөзінен пайда болған 

бахари(«теңіздік, теңіз маңылық») сөзімен 

байланысты. Мемлекет атауы да осы атына 

толығымен сәйкес келеді.  

БангладешОңтүстік Азияда орналасқан, халық тығыз қоныстанған 

мемлекет, оның халқының 98%-ын бенгалдықтар құрайды. Бангладеш 

атауының мағынасы «бенгали елі» дегенді білдіреді. Дәл осындай Үндістан 

штаты да бар. Бенгал сөзінің этимологиясы нақты емес. Дегенмен бұл атау 

Күн құдайы Бонги есімімен байланысты болуы мүмкін деген жорамал бар. 

Сонымен қатар, осы өңірде діни мерекелер үшін кендірден дайындалатын 

сусынның бір түрі bhang деп аталатыны туралы да деректер бар.  

БрунейнемесеБруне́й-Даруссала́ммемлекеті Оңтүстік-Шығыс 

Азиядағы Калимантан аралының солтүстік-батыс жағалау бөлігін алып 

жатыр. Бұл мемлекеттің «бейбітшілік мекені»деген бейнелі атауы да бар. 

Осы аумақтың ежелгі тұрғындарын санскрит тілінде varuna («су 

тұрғындары») деп атаған. Мемлекет атауын осы сөзбен байланыстырады. Ел 

астанасы Бандар-Сери-Бегаван 1967 жылы өз еркімен тақты үлкен ұлына 

босатып берген Багинд Сери Бегаван сұлтанның құрметіне қойылған. 

Индонезиялық бандар сөзі «сауда қаласы», «порт» дегенді білдіреді.  

Бутанмемлекеті Гималайда орналасқан. Жергілікті атауыДрук Юл 

немесе Друк Ценден («найзағай шашатын айдаһар») болып табылады. 

Мемлекет атауы туралы екі түрлі пікір айтылады. Бутан атауы туралы 

бірінші этимология бойынша, ел аты санскритше Бху-Уттан(«биік таулы 

аймақ») сөзімен байланысты. Екінші бір пікір бойынша ел атауын тибет 

тіліндегі Бхот-Ант (bod– «Тибет», ant – «шеті»), яғни «Тибеттің шеті, бітетін 

жері» дегенмен түсіндіреді. Екі пікірдің де Бутан атауына толығымен сәйкес 

келетінін ескерсек, атаудың этимологиясына қатысты зерттеулер әлі жан-

жақты жүргізілуі керек.  

Вьетнаммемлекетінің атауы Viеt (осындағы байырғы ұлт атауы) және  

Nam(«оңтүстік») деген екі сөзден құралған. Мемлекет атауының 

этимологиясы вьеттердің өздерінен солтүстікке қарай орналасқан Қытай 

мемлекетіне қатынасын білдіреді, олар бұл мемлекетті «Солтүстік ел» деп 

атайды. Ел астанасыХано́йдыңатауы вьет тілінен аударғанда «өзендер 
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арасындағы қала» дегенді білдіреді. Қала Хонгха өзенінің жағалауында 

орналасқан.  

ГрузияАлдыңғы Азияда орналасқан мемлекет, жергілікті атауы 

Сакартвело (Sakartvelo), еуропалық тілдерде Georgia деп аталады. 

Сакартвело атауының түбірі картвел этнонимі болып табылады. Грузиндер 

өздерін картвельдердеп атайды. Грузия жеріндегі Картли тарихи облысы 

көне тарихымен, адамдардың тығыз қоныстануымен белгілі: І 

мыңжылдықтың басында грузиндердің құдыретті Иберия патшалығы дәл осы 

аумақта орналасқан болатын. Картли облысының атауына грузин халқының 

ата-бабасы деп есептелетін Картлос қолбасшының есімі себепші болған, аңыз 

бойынша оның 8 ұлынан грузиндердің 8 руы тараған.  Көптеген ибериялық 

билеушілер өздерін Картлостан тараған ұрпақ ретінде есептеген. Сонымен, 

Картлос есімі Картли деген жерге атау болған, Картли тұрғындары 

картвельдер деп аталған. Ал Сакартвело деген атау «картвельдер жері» 

деген мағына береді. Georgia атауының шығу тегіне 1) гректердің 

geōrgós(«егіншілер») сөзі; 2) Әулие Геогргий есімі; Парсы империясының 

Гурджистан («таулы ел») деп аталған бөлігі негіз болған деген болжамдар 

бар.  

Израиль мемлекеті БҰҰ Бас Ассамблеясының 1948 жылғы 14 

мамырында қабылданған № 181 қарарына сәйкесқұрылған, Оңтүстік-батыс 

Азияда, Жерорта теңізінің шығыс жағалауында орналасқан. Дегенмен бұл 

көне атаулардың бірі болып табылады: тұңғыш рет географиялық атау 

ретінде Израиль біздің заманымызға дейінгі XIII ғасырда жасалған Менепт 

ескерткішіндегі жазбаларда аталған. Інжіл әңгімелері бойынша, Иаков 

(Жақып) батыр өзен бойында белгісіз жаһангермен шайқасып, оны жеңіп 

шыққан. Жаһангер құдайдың жіберген періштесі екен-мыс. Осылайша, 

жауын жеңген Иаков Израиль («құдаймен шайқасушы») деген жаңа ат алған. 

Ел астанасы Иерусалим өте көне қалалардың бірі болып табылады.  

Индонезиянемесе Индонезия РеспубликасыМалай топаралының 

аралдарында және Жаңа Гвинея аралының батыс бөлігінде орналасқан. 

Қазіргі кезде халқының саны жөнінен әлемде төртінші орын алатын бұл ірі 

аралдық мемлекеттің атауын XIX ғасырдың басында осы аумақта болған 

еуропалық саяхатшылар қойған. Олар ел аумағын Үндістанға тиесілі деп 

ойлап, оған гректің несос («арал») деген сөзін қосқан.  Нәтижесінде мемлекет 

атауы «үнді аралдары» деген мағына береді.  

Ел астанасы Джакарта(суретте)XVI ғасырға 

дейін теңіз жағалауындағы шағын елді мекен 

болған Сунда-Келапау (индонезия тілінде 

келапа «кокос пальмасы» дегенді білдіреді) 

деген жерде негізі қаланған. 1527 жылы 

көршілес патшалықтың билеушісі осы жерді  

басып алып, оғанДжаякерта(индонезия 

тілінде джая«жеңіс, даңқ», керта«сәтті» деген 

мағына береді), яғни «сәтті жеңіс қаласы» 
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деген атау берген. XVII ғасырда голландиялықтар Батавия деп аталатын 

бекініс салған. 1942 жылы қала атауы Джакарта деп өзгертілді. Бұл атау 

бастапқы Джаякертаның сәл бұрмаланған нұсқасы болып табылады. 

Иорданиямемлекетінің атауы Иордан өзенімен байланысты болады. 

көне еврей тілінде иорд сөзі «төмен түсу» деген мағына береді. Мұның мәнісі 

өзен Өлі теңізге қарай төмен құлдилайтындығында болып отыр. 

Иорданияның астанасы Амман қаласы өте көне қалалардың бірі болып 

табылады. Оның ең ежелгі атауы Рабат-Аммон (рабат –«қала», Амон – 

ежелгі египеттіктердің Күн құдайы) болған, яғни қала атауы «Амон қаласы» 

деген мағына берген. Біздің заманымызға дейінгі ІІІ ғасырда қала 

Филадельфия деп атала бастаған. Бұл Египет патшасы ІІ Птоломейдің лақап 

аты Филадельфос («бауырмал») дегенннен пайда болған. Бұл атау ұзақ 

пайдаланылған жоқ, біздің заманымыздың бас кезінде қалаға өз атауы қайта 

оралды. Қазіргі кезде қала атауында тек Амон құдайдың атауы бұрмаланған 

күйінде сақталып қалған.  

Иракатауының этимологиясы әлі нақты емес. Көптеген пікірлер 

арасында екеуін бөліп қарастыруға болады: біріншіден, бұл атауды парсылық 

erak («ойпаң, ойпат жер») сөзімен байланыстыру; екіншіден, 

Месопотамиядағы өте көне Урук қаласының атауына ұқсастыру. Ирактың 

астанасы Бағдад атауы иранша «құдай берген» деген мағынаны білдіреді. 

Қаланың осы атауы орта ғасырларда бірнеше рет өзгерді. Месопотамияға 

арабтар ене бастаған кезеңде, 762 жылы халиф Әбу Жафар әл-Мансұр Бағдад 

маңында мемлекеттің жаңа асатанасының негізін қалаған. Бұл қаланың 

пішіні дөңгелек болғандықтан, ол Мәдина-әл-Мудаввара («шеңбер қала») деп 

аталған. Қала құрылысы аяқталған соң оған Мансұр Мәдина-эс-

Салам(«бейбітшілік қаласы») деген ат берген. Осыған қарамастан, қазіргі 

күнге дейін жеткені арабтарға дейінгі көне Бағдад атауы болып табылады.  

Иранмемлекетінің атауына байланысты да бірнеше пікірлер бар. 

Солардың ішіндегі ең танымалы – «арийлер жері» деген мағынасы. Арий 

этнонимі еуропалық тілдерге, кейіннен бүкіл дүние жүзіне тарап кеткен 

аристократ сөзіне негіз болған. Арийлер жері деген атаумен қатар ғасырлар 

бойы Парсы атауы қолданылған. Бұл атау көне парсылық гректің Paarsa 

сөзінен келіп шыққан, грек тілінде оның бұрмаланған нұсқасы Persis, 

орыстарда Персия болды. Бұл елдің қазақ қоғамында қолданылған атауы 

Парсы болатын.  Парсы атауын ежелгі гректердің аңызындағы Персей 

есімімен байланыстыру да кездеседі. Қазіргі кезде елдің көне атауының 

нұсқасы Фарса деп аталатын провинция атауында ғана сақталып қалған.  

Йеменмемлекетінің атауы арабтың йем («оң, адал») деген сөзімен 

байланыстырылады. Екінші бір пікір бойынша елдің географиялық орны 

оның атауына негіз болған: арабтың йемин(«оң жақта») сөзі аумақтың Мекке 

жақтан қарағанда оң жақта орналасуын көрсетеді.  

Камбоджаатауының камбоджа тіліндегі түпнұсқасы өте ұзақ: Preăh 

Réachéa Anachâk Kâmpŭchea. Дүние жүзі бойынша бұл атаудың 

қысқартылғанКамбоджажәнеКампучиядегенекі нұсқасы пайдаланылады. 
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Бұл екі атаудың да түпнегізінде санскрит тіліндегі buja(«билеу, король») сөзі 

жатыр. Ал атаудың бірінші бөлігі камбоджалық әйгілі король Kambu 

есімімен байланысты. Кампучия атауы 1975 жылдан бастап ел тағдырына 

қайғылы парақтар болып қосылған Пол Пот билігі кезінде орныққан 

болатын. Қазіргі кезде елдің Камбоджа деген атауы ресми қолданысқа енген.    

Кипр(ресми атауы Ки́пр Респу́бликасы) Жерорта теңізінің шығыс 

бөлігінде орналасқан аралдық мемлекет болып табылады. Мемлекет 

атауының этимологиясы жайлы екі түрлі пкір бар. Олардың біріншісі Кипр 

атауын кипарис ағашымен (латынша атауы Cupressus sempervirens) 

байланыстырады. Екінші пікір бойынша атау мыс (латынша атауы Cuprum) 

дегеннен пайда болған, шындығында да Кипрде мыс өндіру саласы дамыған.  

Корея Халық-Демократиялық Республикасы (КХДР) атауын кейде 

қысқартып Солтүстік Корея деп те атайды. Елдің жергілікті атауы – Chosоn 

Minjujuui Inmin Konghwaguk; қысқаша Chosоn немесе Joseon. Иероглифтік 

жазу нұсқасы бойынша бұл атау «таңғы тыныштық елі» дегенді білдіреді. 

Корея атауын осы аумақты Goryeoәулеті билеп тұрған кезде осында келіп 

жеткен еуропалықтар қойған болатын. Марко Поло осы атауды Еуропаға 

таратты, кейіннен ол дүние жүзіне белгілі болды. әлемнің 100-ден астам 

тілінде ел атауы Корея деп айтылады, ал Чосон атауы 10-нан астам тілдерде 

қолданылады. Монғолдар бұл елді ерекше Solongos деп атайды. Өйткені 

монғолдар корейлерді алғаш көргенде оларды өздері баяғыдан білетін 

эвенктермен шатастырып алған, ал эвенктердің монғолдар қойған атауы 

солон болатын.  

Ел астанасы Пхеньян қаласының негізі V ғасырда қаланған болатын. 

Сары теңіз жағалауында созылып жатқан Батыс жазықта орналасқан қала 

атауы корей тіліндегі пхён(«жазық»), ян(«теңіз») сөздерінен құралған. 

Сонымен, қала атауы «теңіз маңындағы жазық» деген мағына береді.  

Қытайатауының әр тілдердегі нұсқалары әртүрлі. Қытай тілінде ел 

Zhоnghuа («орталық патшалық») деп аталады. Өйткені қытайлар өздері 

қоныстанған аумақты әлемнің орталығы деп есептеген. Көптеген тілдерге, 

соның ішінде қазақ тіліне Қытай атауының енуі осы аумақтың солтүстігін Х 

ғасырда қоныстанған қидандармен байланысты болған. Португал тілінде бұл 

атаудың Catai,орыс тілінде Китай, испан тіліндеCatay,  монғол тілінде Qitad, 

түрік тілінде Xytai деген нұсқалары қолданылады. Еуропада кең таралып 

кеткен Chine атауын ортағасырлық саяхатшы Марко Поло апарған болатын. 

Сол кезеңде Қытайда билік құрып тұрған Цинь әулетінің атауы осылайша 

бұрмаланып, қазіргі кезге дейін сол күйінде ел атауы түрінде сақталған.  

Ел астанасы Пекиннің (жергілікті аталуы Бэйцзин) атауы «солтүстік 

астана» дегенді білдіреді. Ағылшын тіліне қала атауы оның қытайлық 

нұсқасына өте жақын түрде, Beijing деп берілген. Пекин деп қаланы алғаш 

рет осыдан 400 жыл бұрын француз миссионерлері атаған болатын. Тарихи 

кезеңдерде Пекиннің бірнеше басқа атаулары болған. 1368-1405 жылдары 

және 1928-1949 жылдары қала Бэйлин («солтүстік тыныштығы») деп аталған. 

Бұл кезеңдер астананың басқа қалаларға көшірілу мерзімдеріне сәйкес 
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келеді. 1949 жылы Қытай Халық Республикасының жариялануына 

байланысты Қытай Коммунистік партиясы қалаға астаналық қызметі мен 

атауын қайтарып берді.  

Лаос атауы осы нұсқасында дүние жүзінің барлық елдеріне танымал. Тек 

жергілікті атауында соңғы «с» әрпі жоқ. Бұл әріпті Лао атауына 1893 жылы 

осы аумақты отарлап алған француздар қосқан болатын. Француз тілінің 

ерекшегіне байланысты оларға ел атауын сол күйінде айту қиын болатын. 

Түпнұсқа ретінде айтуға болатын Лао атауы үнділік мифологиядағы егіз 

құдайлар есімімен байланыстырылады.  

 Ливанмемлекеті еуропалық тілдердің басым 

көпшілігіндеLebanon деп аталады, бұл 

атаудың араб тіліндегі нұсқасына жақын. Бұл 

көне атау ежелгі семит тілдеріндегі laban 

(«ақ»)сөзімен байланысты пайда болған. Бұл 

атауға қыс кезінде қар басып, аппақ болып 

көрінетін Ливан жотасының (суретте) биік 

шыңдарының көрінісі негіз болған. 

Бастапқыда бұл атау жотаға беріліп, кейіннен 

бүкіл аумаққа қатысты қолданыла бастаған деп болжауға болады. Ливан 

астанасы Бейрут қала ретінде біздің заманымызға дейінгі XV ғасырдан бері 

белгілі. Көне таспа жазуларда қала атауыBirutaдеп берілген, ал ежелгі грек 

жазбаларындаBerytos нұсқасы кездеседі. осы атаулардың барлығының 

негізінде семиттік бир («құдық») сөзі жатыр.   

Малайзияатауы тұңғыш рет 1963 жылы енгізілген болатын. Бұл кезеңде 

Малай Федерациясы, Сингапур, Солтүстік Борнео және Саравак бірігіп, 14 

штаттан тұратын жаңа мемлекет құрылған болатын. Мемлекет атауы мен 

этнонимге негіз болған малай сөзі санскрит тіліндегі «төбе» дегенді 

білдіретін термин болып табылады. Шындығында да малай халқы 

қоныстанған аумақ төбелі болып келеді. Ел атауына жалғанған «-sia» 

жұрнағы грек тілінде «жер, аумақ» деген мағынада қолданылады. Сонымен, 

мемлекет атауы қазақшаға аударғанда «малай аумағы» дегенді білдіреді.  

Мальдив Республикасы.Елдің жергілікті атауы Dhivehi болып табылады, 

бұл санскрит тіліндегі dweep («арал») сөзімен байланысты пайда болған. 

Біздің заманымызға дейінгі 200 жылы жазалған шри-ланкалық эпоста 

аумақтың «Mahinda-dvipa» деген атауы кездеседі. Араб тілінде ол 

бұрмаланып, dvipa деген нұсқаға айналған. Сонымен, мальдивтіктер өздерін 

«аралдықтар» деп атайды. Топаралдың басты аралы болып табылатын Мале 

аралы ертеректе Mahal деп аталған. Яғни арабтар Мале аралын Dhibat Al 

MahalнемесеMahal Dvipa деп атаған. Осында келген алғашқы еуропалықтар 

атаудыMahaldibдеп бұрмалаған, ол ағылшын тілінде Maldive нұсқасына 

айналған. Ағылшындар бұл атауды бүкіл топаралға берді.  

Монғолияатауы монғол этнонимі негізінде қалыптасқан. Жергілікті 

атауы Монгол улс деп аталады. Монғол этнонимі алғаш рет VIII ғасырда 

қытай жылнамаларында пайда болды. қытайлар өздеріне тұтқиылдан шабуыл 
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жасайтын көшпенділерді монғол («ержүрек») деп атаған. Монғол этнонимі 

мен Монғолия атауының қалыптасуы туралы басқа да жорамалдар бар. 

Монғолия астанасы Улан-Батор қаласының негізі 1639 жылы буддалық 

ғибадатхана ретінде қаланып, Өргөө («сарай») деп аталған. Осы атаудан 

еуропалықтарға кең танымал болған Урга атауы келіп шыққан. Еуропалық 

және ресейлік ғылыми әдебиет пен карталарда 1924 жылға дейін қала атауы 

Урга деп беріліп жүрді. Қала XVII ғасырдың екінші жартысынан бастап Ішкі 

Монғолияның әкімшілік орталығы болды. Монғолдар қала атауын бірнеше 

рет өзгерткен: 1706 жылдан бастап оның жергілікті атауы Их хүрээ («Ұлы 

ғибадатхана»), ал 1911 жылдан бастап Нийслэл хүрээ («Астаналық 

ғибадатхана») деп аталған. 1924 жылы Монғолияны қытай әскерінен азат 

еткен халық батыры Сухэ-Батор құрметіне қала Улан-батор («Қызыл батыр») 

деген ат алды. 

Непалмемлекетінің атауының этимологиясы жайлы бірнеше пікір бар. 

Неғұрлым шындыққа жанасымды жорамал ел атауын санскрит тіліндегі 

nipalaya(«тауалды») деген сөзбен байланыстыру болып табылады. Сонымен 

қатар Непал атауын тибет тіліндегі ниампал  («қасиетті жер») сөзімен 

түсіндіру бар. мұның да шындыққа жақын екендігі күмән туғызбайды, себебі 

осыдан 2500 жыл бұрын Непал жерінде кейіннен Будда атанған  Сиддхартха 

Гаутама әулие дүниеге келген болатын.  

 Непал астанасы Катманду қаласының 

атауына ағаштан жасалған Кастамандап 

(«ағаштан жасалған үй») ғибадатханасының 

(суретте) атауы негіз болған. ХІІ ғасырдағы 

сәулет өнерінің туындысы болып табылатын 

бұл пагода қаладағы ең көне ғимараттардың 

бірі болып саналады.  

Оман мемлекеті Арабия түбегінің 

оңтүстік-шығысында орналасқан. Мемлекет атауы өте ежелгі,бұл атау ІІ 

ғасырдағы грек жазбаларында Omanum omporium (грекше omporium «сауда 

қаласы») деген атпен кездеседі. Ел атауын кейде Оман қаласының негізін 

салған Оман бен-Ибрагимнің есімімен байланыстырады. Оман мемлекетінің 

басқа атаулары да болған: шумерлер мен Месопотамия тұрғындары Оманды 

Магам («кеме») деп атаған, өйткені мұнда кеме жасау дамыған болатын. 

Парсылар бұл елді Мазун деп атаған. Ал араб жазбаларында бұл мемлекет 

тәуелсіз, дамыған аумақ ретінде сипатталған. Осы аталғандар негізінде Оман 

атауын көне топонимдер қатарына жатқызуға болады.  

Пәкстан атауын 1933 жылы үнді жазушысы, ислам дінінің жанашыры 

Рахмат Али Шудхари ойлап тапты. Лондондағы Кембридж университетінің 

студенті болып жүрген кезде жазған еңбегінде сол кездегі Үндістанның 5 

мұсылман штатының бас әріптері негізінде «мұсылмандық Үндістан» болуы 

тиіс жаңа мемлекеттің атауын ойлап тапты.  Ол Пенджаб, Афгани, Кашмир, 

и (әдейі жалғанған әріп), Синд және Белуджистанштаттарының атаулары 

қосылып, исламдық мемлекет атауын құруы тиіс деп есептеді. 1947 жылы 
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Британдық Үндістанның бөлінуі нәтижесінде тәуелсіз ислам мемлекеті пайда 

болды. оған кезінде Шудхари ойлап тапқан атау берілді.  

Сауд Арабиясы. Мемлекет атауы 1744 жылы оның негізін қалаған Сауд 

әулетінің құрметіне қойылған. Әулеттің арғы бабасы әйгілі Сауд  XV ғасырда 

өмір сүрген болатын. Оның есімі арабшадан аударғанда «шоқжұлдыз» 

дегенді білдіретін. Ал Арабия сөзінің шығуы осы аумақтың байырғы 

тұрғындары арабтармен байланысты болған. Араб сөзі көне тілдерде әртүрлі 

мағына берген: «шөл», «таңсәрі», «саудагер». Ежелгі Египет жазбаларында 

египеттіктер Ar Rabi деп атайтын аумақ туралы деректер бар.  

Сириямемлекетінің атауы тұңғыш рет Сири нұсқасында Вавилон 

(Бабыл) тақташаларында кездеседі. Бұл атауды ғалымдар көне Ассирия 

мемлекетінің атауымен байланыстырады. Ал Ассирия атауы аккад тілінде 

Ансар («аспан жері») деп аталып, кейіннен бұрмалануға ұшыраған Ассур 

қаласының атауынан келіп шыққан. Қазіргі кезде арабтар бұл мемлекетті 

Сурия деп атайды. Араб әлемінде Сирияның  Эш-Шам («сол жақ») деген 

атауы да белгілі. Бұл атаудың мәні мұсылмандардың бағдарлау жүйесіне 

байланысты түсіндіріледі. Өткен ғасырлардағы терең білім алған қазақ 

зиялыларының еңбектерінде де Сирияны Шам деп атаған.  

Сингапурқала-мемлекеті Оңтүстік-шығыс Азиядағы өзі аттас аралда 

орналасқан. Ел аумағы сонымен қатар осы маңдағы 58 шағын аралды да 

қамтиды. Мемлекет атауы санскрит тіліндегіpur(а)(«қала») және бұрмаланған 

siṃha(«арыстан») сөздерінің қосылуынан пайда болған. Сонымен, мемлекет 

атауы «арыстандар қаласы» дегенді білдіреді. Бұл аумақта арыстандар 

ешқашан болмағанмен, жергілікті жерде жолбарыстарды «арыстан» деп 

атаған.   

Таиландмемлекетінің атауы «тайлар жері» дегенді білдіреді. Ал тай 

тілінде тай сөзі «еркін» дегенді білдіреді. 1939 жылға дейін бұл аумақ Сиам 

деп аталған және күні бүгінге дейін кейбір тілдерде ел атауы осы күйінде 

сақталған. Санскрит тілінде сиам сөзі «күңгірт, қара» дегенді білдіреді. Бұл 

атау оның тұрғындарының түсімен байланысты қойылған: солтүстік 

халықтары үшін ел тұрғындары қара болып көрінген.  

Таиландтың астанасы Бангкок XVI ғасырдан бері белгілі елді мекен 

орнында пайда болған. Атау банг («елді мекен») және кок («өрік ағашы») 

сөздерінен құралған. Тай тілінен аударғанда қала атауы «өрік ағашының 

мекені» дегенді білдіреді. 1782 жылы Бангкок қаласына астананы көшіріп, 

оған 167 әріптен тұратын Krungthep Mahanakhon Bovorn Ratanakoln 

Mahintharayutthaya Mahadilokpop Noparatratchathani Burirom Udomratcha- 

nlvetmahasathan Amornpiman Avatarn- athit Sakkathattiyavisnukarmprasit деген 

атау қойды. Адамзат тарихындағы ең ұзақ географиялық атау ретінде бұл 

атау Гиннестің рекордтар кітабына да енгізілген. Тай тілінен аударғанда бұл 

атау «Періштелер қаласы, Ұлы қала, жақұт Будданың сарайы, Алынбас 

қамал, тоғыз асыл тасты тағынған және жұмақ мекені тәрізді, Құдай 

бейнесіндегі билеуші бар керемет король сарайларына толы Әлемнің ұлы 

астанасы, Индра құдайы сыйлаған және Висанукам салдырған қала» деген 
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мағына береді. күнделікті өмірде ел тұрғындары бұл қаланы Крунгтеп, яғни 

«періштелер қаласы» деп қысқартып атайды.  

Түркия мемлекеті(халықаралық атауы Türkiye) Азияның оңтүстік-

батыс бөлігінде орналасқан, аздаған бөлігі оңтүстік Еуропада жатыр. Қазіргі 

Түркия ХХ ғасырдың 20-жылдарында Осман империясының ыдырауы 

нәтижесінде қалыптасты. Түрік этнонимінің қалыптасуы туралы біз 

оқулықтың 5-тақырыбында қарастырған болатынбыз. Мемлекет атауы осы 

түрік этносының елі деген мағына береді.  

Түркия астанасы Анкара біздің заманымызға дейінгі VII ғасырда Анкира 

деген атпен негізі қаланған. Ежелгі гректердің ankyra, латын тіліндегіапсога 

деген сөздері «аялдама, тұрақ» деген мағына береді. Осының негізінде 

ғалымдар қала атауын халықтардың ұлы көші-қоны кезінде кельттердің галат 

тайпасы тұрақтаған орынмен байланыстырады. Анкира кейіннен Ангора 

атауына айналды. Осының нәтижесінде ангор ешкілері, ангор мысықтары, 

ангор жүні тәрізді ұғымдар пайда болды. 1923 жылы Түркия астанасының 

осы қалаға көшірілуіне байланысты ресми түрде қалаға Анкара атауы берілді.  

Үндістан атауын әдетте Инд өзенімен байланыстырады. Көп 

тілділігімен ерекшеленетін бұл елде India атауы тек үш тілде (ағылшын, 

кашмир, тамиль) ғана қолданылады. Инд өзенінің атауы көне замандарда 

санскрит тілінде Синд («өзен») деп аталған, уақыт өте келе, «с»әрпі түсіп 

қалған. Бұрын Синд өзені жеті өзеннің қосылуынан пайда болған, сондықтан  

бұл өзеннің сағасындағы жерлер Sapta-Sindhu ( «жеті су») деп аталып кеткен. 

Үндістандағы басқа басым 17 тілде ел Bhārat атауының түрліше нұсқалары 

түрінде болады: Bhārata, Bhārot,Bhāratavarsha. Бұл атау ежелгі үнділердің 

аңыздарындағы қос корольдің есімі болып табылады. Санскрит тілінде 

bha«жарық», алrat«жасау» дегенді білдіреді. Сонымен, Bhārat атауының 

мағынасы «жарық жасаушы» дегенді білдіреді. Әйгілі үнді эпосы 

«Махабхарата» атауынан да біз осы сөзді таба аламыз.  

Үндістан астанасы Дели «Махабхарата» эпосында аты аталған көне 

Индрапрастха қаласының орнында XI ғасырда пайда болған. Ежелгі грек 

географы Клавдий Птоломей (90-160 жылдар) еңбектерінде 

қалаИндрабарадеген атпен берілген. Бұл атаулардағы Индра аңыздардағы 

құдайлардың патшасы болып есептеледі, ал бара сөзі «ұлы» деген мағына 

береді. Кейінірек Маурилер әулетінің билеушісі раджа Диллу бұл жерде өз 

астанасының негізін салған. Қала атауын осы раджа есімімен 

байланыстырады. Хинди тілінде қала атауы Дилли деп айтылады. 

Үндістанның солтүстік бөлігінде орналасқан Агра қаласының атауы ІІ 

ғасырдағы Птоломей еңбектерінде Agara, ал «Махабхарата» эпосында  

Agrabana  деген атпен берілген. Санскрит тілінде қала атауы «шың, жоғарғы 

жақ» дегенді білдіреді.  

Филиппин(халықаралық атауы Pilipinas) атауы 1556-1598 жылдар 

аралығында билік құрған испан королі ІІ Филипп құрметіне қойылған.  

Еуропалықтар арасында бірінші болып осы аумаққа келіп жеткен испан 

теңізшісі және зерттеушісі Руи Лопес де Виллалобос аралдарға сол кездегі 
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кішкентай Филипп ханзаданың атын берген. Бұл антропоним грек тілінен 

аударғанда «жылқыны жақсы көретін» деген мағына береді. Ел атауы кейбір 

тілдерде әбден бұрмалануға ұшыраған: мажарлар оны Fülöp-

szigetek,қытайлар Fēilǜbīn, ал вьетнамдар Phi luật tân деп атайды. Орыстар 

Филиппины дейтін бұл атау қазақ тілінде көптік жалғауы алынып тасталып, 

Филиппин деп аталады.  

Шри-Ланкамемлекеті бұл атауға 1972 жылы республика мәртебесін 

алған соң ие болды. Санскрит тілінде шри («жарқыраған, тамаша», ал кейде 

тіпті «қасиетті») және ланка («арал») деген сөздерден құралған. Атаудың 

түптамыры тереңде жатыр: «Рамаяна» хикаясында бұл аралдың атауы  

Lankadweepa (арал+арал) деген нұсқада берілген. Шри-Ланка астанасы 

Коломбо қаласының негізі XVI ғасырда қаланған, сингал тілінде «айлақ, 

порт» дегенді білдіреді.  

Шығыс Тимор 2002 жылы Индонезия құрамынан шығып, өз 

тәуелсіздігін жариялаған, Тимор деп аталатын аралдың шығысын алып 

жатқан шағын мемлекет болып табылады. Тимор аралы ұзақ уақыт бойы 

португалдардың иелігінде болған. Арал атауы малай тілінде Тimur, яғни 

«шығыс» дегенді білдіреді. Сол себептен болар, Индонезияда бұл мемлекетті  

Timor Timur деп атайды. Халықаралық деңгейде әртүрлі елдерде Шығыс 

аударылған күйінде әртүрлі беріледі де, Тимор атауы өзгеріссіз қалады.  

Жапония (жергілікті атауы Ниппон) атауын Еуропаға Марко Поло 

таратты, ол өз хаттарында бұл елді Giapan деп атаған болатын. Ол хаттарын 

Қытайда отырып жазғандықтан, атаудың қытайлық Ci pan gu нұсқасын 

келтірді. Шындығына келсек, бұл атаудың Ниппон сөзімен түбірі бір, тек 

әртүрлі иероглифпен жазғанда оқылуында өзгешеліктер болып кетеді. Соның 

нәтижесінде «n» қытайшада «g» әрпіне ауысып кеткен. Ниппон сөзі жапон 

тілінен аударғанда «күн көзі» дегенді білдіреді. Бұл өз кезегінде 

Жапонияның «Шығып келе жатқан күн елі» деген бейнелі атауына негіз 

болған. Жапонияның шығыстағы орнына бұл атаулардың бәрі сәйкес келіп 

тұр.  

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

 

1. Азиядағы географиялық атаулардың қалыптасу жағдайлары 

2. Оңтүстік-Батыс Азиядағы географиялық атаулар қай тілдерде 

жасалған. 

3. Ирандық географиялық терминдер Азиядағы қандай атауларға негіз 

болған? 

4. Монғолдық топонимдердің ерекшеліктері қандай? 

5. Тибеттіктопонимияда қандай географиялық терминдер басым 

болады? 

6. Қытай атаулары құрамындақандай географиялық терминдер бар? 

7. Корея мен Жапонияның теңіз маңындағы орны топонимияда қалай 

көрініс тапқан? 

8. Азияда қандай тарихи атаулар бар? 
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9. Азиядағы физикалық-географиялық объектілердің атауларының 

ерекшеліктері қандай? 

10. Азия шөлдерінің атауларында қандай терминдер кездеседі? 

11. Азиядағы мемлекет атауларының қалыптасуына қандай факторлар 

басым ықпал еткен? 

12. Мемлекет астаналары атауларында қандай ақпарат түрлері кездеседі?  

 

 

 
7-ТАҚЫРЫП. ЕУРОПА ЕЛДЕРІНІҢ ТОПОНИМИЯСЫ 

 

7.1 Еуропадағы топонимиялық жүйелердің қалыптасу жағдайлары, 

ерекшеліктері мен құрылымы 

 

Еуропаның топонимиялық жүйелері өте күрделілігімен және құрамы мен 

құрылымы жөнінен әртүрлілігімен ерекшеленеді. Бұл тарихи жағдайларға, 

Еуропа тұрғындарының ұлттық құрамына, табиғи жағдайлар мен 

ресурстардың алуан түрлілігіне және жекелеген аумақтардың шаруашылық-

мәдени даму сипатына байланысты анықталады. Еуропа атаулары арасында 

тарихи жзбалар мен құжаттарда нақты көрініс тапқан өте ежелгі атаулар да 

бар. аймақтағы көне атаулар Еуропа топонимиясының субстраттық қабатын 

құрайды. Топонимикалық тұрғыдан ең жете зерттелген аймақ болғаымен, 

мұнда да кейбір топонимикалық ақпарат әлі айқын емес, жеткілікті деңгейде 

негізделмеген. Еуропа топонимиялық жүйелерінің қалыптасу жағдайларын 

оның жеке бөліктерінің мысалында қарастырамыз.   

Солтүстік Еуропада топонимиялық жүйелердің қалыптасу 

ерекшеліктеріне орай, өте тұрақты сипат алған атаулар көп. Мұндағы 

топонимдердің қалыптасуы мен тұрақтануына ықпал еткен басты жағдайлар 

қатарына мыналар жатады:  

- мұнда басқа аймақтардағы сияқты ұлы көші-қондар болмады; 

- тұрғын халықтың тілдік құрамы үлкен өзгеріске түскен жоқ; 

- жергілікті аңыздарда (сагалар) көне атаулар сақталып қалды(Е 

ҚосымшадаИсландия сагаларында кездесетін топонимдер тізіміберілді); 

- жергілікті табиғат жағдайларының ерекшеліктері ғасырлар бойы 

өзгеріске түспеген табиғатты пайдалану дәстүрлерін қалыптастырды, бұл өз 

кезегінде топонимияда көрініс тапты; 

- аумақта табиғат жағдайларын бейнелейтін айрықша географиялық 

терминология қалыптасып, олар топонимдер құрамына енді. 

Солтүстік Еуропаның герман тілді халықтары осы кезге дейін өте аз 

өзгерген байырғы топонимдер жүйесін қалыптастырды. Осы ретте аймақтың 

жалпы топонимиясының айрықша тобы ретінде финн топонимиясын ғана 

бөлек қарастыруға болады. Семантикалық тұрғыдан алғанда, Солтүстік 

Еуропаның топонимиясы бірнеше топтарға жіктеледі:  
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1) табиғат жағдайлары мен ресурстарын сипаттайтын топонимдер; 

2) халықтың өмір салты мен мәдени дәстүрлерін бейнелейтін атаулар; 

3) шаруашылық әрекетін сипаттайтын топонимдер; 

Табиғат жағдайлары мен ресурстарын сипаттайтын топонимдер 

құрамында халықтық және жергілікті географиялық терминдер жиі кездеседі. 

Солтүстік Еуропа елдерінің теңіз жағалауындағы орны мен жағалық жер 

бедерінің пішіндеріне қатысты терминология топонимияда көрініс тапқан. 

Мысалы, ежелгі скандинавиялық ангр («шығанақ») термині Норвегиядағы 

көптеген фьорд атауларында (Варангер-фьорд, Хардангер-фьорд, Гейрангер-

фьорд, Порсангер-фьорд, Порсангвика) кездеседі. Солтүстік Еуропа 

топонимиясында табиғат жағдайларын дәл сипаттайтын, құрамында жиі 

кездесетін физикалық-географиялық терминдер бар атаулар тобы іріктеліп 

алынды (21-кесте). 

 

21-кесте.Құрамында физикалық-географиялық терминдер бар 

топонимдер 

 

р

/c 

Термин және  мағынасы Топонимдер  

1 берг – 

«тау» 

Бергбю, Веннесберг, Кристинеберг, Конгсберг, 

Крунуберг, Линдесберг, Отвидаберг, Хальсберг, Шарлоттенберг 

2 ватн – 

«көл» (исл.) 

Апаватн,Вестурхоупсватн,Ёскьюватн,Квиславатн,Клейва

рватн, 

Лейгарватн,Льоусаватн,Миклаватн,Мюватн,Олафсфьярдарватн,С

винаватн,Сигридарстадаватн,Скоррадальсватн,Тоурисватн,Тингв

адлаватн,Улфльоутсватн,Фростастадаватн,Хвальватн,Хвитаурват

н,Хестватн,Хьёфдаватн 

3 вик – 

«қойнау» 

Альсвик, Бургсвик, Бьерквик, Вангсвик, Вестервик, 

Кеблавик, Ларвик, Лексвик, Москвик, Нарвик, Ньярдвик, 

Рейкьявик, Ресвик, Рундвик, Скутвик, Торнвик, Хьепсвик, 

Эрсвик 

4 гольм – 

«арал» 

Боргхольм, Борнхольм, Бьорхольм, Катринехольм, 

Скансхольм, Стокгольм, Ханстхольм, Энгельхольм 

5 йоки – 

«өзен» (фин.) 

Иййоки,Ильменйоки, Кемийоки, Койтайоки, Кокемяэнйоки, 

Кокколанйоки, Кюмийоки, Лиексанйоки,  Оуланкайоки, 

Оулуйоки,  Таммеркоски, Тохмайоки, Тунтсайоки, Янисйоки 

6 йокудль– Ватнайёкюдль, Лаунгйёкудль, Мирдальсйёкюдль, 

Тиндфьядлаёкюдль,Торфаёкюдль, Тунгафедльсёкюдль,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%81%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%84%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%84%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%8C%D1%91%D1%84%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B9%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%8D%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%84%D1%8C%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%91%D0%BA%D1%8E%D0%B4%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0%D1%91%D0%BA%D1%8E%D0%B4%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%91%D0%BA%D1%8E%D0%B4%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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«мұздық»(исл.) Хофсйёкудль, Эйяфьядлайёкудль, Эрайвайёкюдль 

7 сунд 

(зунд) – 

«шығанақ» 

Анкарсунд, Аскерсунд, Кальмарсунд, Моллесунд, 

Стремсунд, Сунд, Сундсвалль, Укселесунд, Форесунд, 

Хольмсунд, Эстерсунд 

 форс – 

«сарқырама» 

Беккефорс, Бёнгтсфорс, Дегерфорс, Крамфорс, 

Лешёфорс, Робертсфорс, Тёксфорс, Хагфорс 

 

Табиғат жағдайларын сипаттайтын топонимдер арасында Смоланд 

(«кіші жер»); Скагеррак («шығыңқы мүйіс»), Үлкен және Кіші Бельт (бельт 

– «бұғаз»), Лунд («тоғай»), Мальмё («құмды арал»), Нарвик («тар қойнау»), 

Берген («тау жайылымы»), Фюн («жайылым»), Орхус («саға») және т.б.Финн 

тіліндегі физикалық-географиялық терминдер арасында топоним құрауға 

йоки(«өзен»), лахти(«қойнау»), мяки(«төбе»),ярви(«көл»), суо («батпақ, 

батпақтанған көл»), ранта(«жағалау»), селькя («арқа, жон, қырат»), 

ма(«жер»), сари(«арал») белсенді қатысады. Бұған Финляндияның неғұрлым 

ірі масштабты карталарын пайдаланып, осы терминдердің қатысуымен 

құралған   топонимдердің тізімін жасау арқылы көз жеткізуге болады. 

Халықтың өмір салты мен мәдени дәстүрлерін бейнелейтін 

атаулартобында да қоныстану түрлерін бейнелейтін географиялық 

терминдер, шаруашылық терминдері бар. Олардың арасында қоныстануға 

қатысты терминдер негізінде жасалған топонимдер бар (22-кесте).  

 

22-кесте. Қоныстануға қатысты терминдерден құралған атаулар 

 

р/

c 

Термин және  

мағынасы 

Топонимдер  

1 б

орг – 

«қала, 

бекініс» 

Бордингборг, Венерсборг, Виборг, Вордингборг, Гётеборг, 

Каллунборг, Нюборг, Ольборг, Сарпсборг, Свеннборг, Сельвесборг, 

Силькеборг, Сканнеборг, Треллеборг, Хельсингборг 

2 с

тад– 

«елді 

мекен» 

Баллстад, Брекстад, Гладстад, Гримстад, Карлстад, Сейерстад, 

Скорстад, Хальмстад, Харстад 

3 ч

ёпинг–

Йёнчёпинг,Лидчёпинг,Линчёпинг,Норрчёпинг,Сёдерчёпинг,Фал

ьчёпинг, Чёпинг 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%91%D0%BA%D1%8E%D0%B4%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%91%D0%BD%D1%87%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D1%87%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%87%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%91%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
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«сауда 

қаласы» 

4 бю - 

«ауыл» 

(швед.), 

- «қала» 

(норв., 

дат.) 

Бюгланн, Бюкле, Вестбю, Виммербю, Лебесбю, Нессебю, Нессебю, 

Норбю, Мьёльбю, Редбю, Роннебю, Сундбюберг, Уппландс-Весбю, 

Юнгбю 

 

 

Топонимдер құрамында белгілі бір қоныстанған жерді білдіретін көне 

скандинавиялық жұрнақтар жүйесі болады: -хейм(Йессхейм, Тронхейм, 

Эустрхейм), -инг(Вордингборг, Йеллинг, Коллинг, Нюкёбинг, Рингкёбинг, 

Саксёбинг, Стуббекёбинг, Хельсингёр, Хьёрринг, Эрёскёбинг). 

Британ аралдарының географиялық атаулары әртүрлі этностардың 

тілдерінің қатысуымен және алуан түрлі тарихи оқиғалардың нәтижесінде 

қалыптасқан. Мұндағы ең ежелгі топонимикалық қабат кельт қабаты болып 

табылады.  

Кельт топонимдерінде көне халықтардың қоршаған әлем туралы 

түсініктері, сенім-нанымдары бейнеленген. Әсіресе түспен байланысты 

атаулар тобында бұл айқын көрінеді. Ежелгі кельт тайпаларының 

фольклорын зерттеу барысында ғалымдар олардың үш түсті (ақ, қызыл, қара) 

айрықша бөліп көрсеткенін анықтаған. Бұл топонимияда көрініс тапқан: 

Британ аралдарының Альбион («Ақ жер»), Шотландияның Альба, Альбан деп 

аталуы, қызыл түспен байланысты Рори, Рой, қара түспен байланысты Дуэйн, 

Дункан, Донован, Дуглас, Дойльтопонимдері.  

Кельт топонимдері осындағы бұл аумақтың кез келген ауданында  

кездеседі, әсіресе олар Ирландияда, сондай ақ Шотландия, Уэльсте көбірек 

шоғырланған. Олардың арасында әсіресе кельттік географиялық 

терминдердің қатысуымен жасалған топонимдер қызығушылық туғызады.  

Мысалы, кельттік эйвон («өзен»), лох(«көл») және т.б. физикалық-

географиялық географиялық терминдер аралдардағы көптеген атауларға негіз 

болған (23-кесте).  

 

23-кесте.Құрамында кельт терминдері бар топонимдер 

 

р

/c 

Термин және  мағынасы Топонимдер  

1 аск  - «су, 

өзен» 

Аск 

2 балли – 

«қала» 

Баллибанион, Баллидафф, Балликасл, Балликуинтин, 

Баллимейкери, Баллимина, Баплимот, Баллина, Баллинроб, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%BA%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B1%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8C%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D0%BA%D1%91%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D1%91%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%91%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%8C%D1%91%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D1%91%D1%81%D0%BA%D1%91%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29


169 

 

Баллисодар, Баллихалберт, Баллихонис, Баллихура 

3 бен – 

«тау»                    

Бен-Бейгер, Бен-Клибрек, Бен-Ломонд, Бен-Лоэрс, Бен-

Макдуи, Бен-Мор, Бен-Невис, Бен-он-Ое, Бен-Хоп, Пендл Хилл,  

Пеннин  

4 глен – 

«аңғар» 

Глен-Гарри, Глен-Мор, Гленротес, Глентис, Гленфиннан, 

Гортин-Глен 

5 иниш  - 

«арал» 

Иниш, Инишбофин, Инишир, Инишки, Инишоуэн, 

Иништрахалл 

6 кайл – 

«тар бұғаз» 

Кайл-оф-Лохалш 

7 лох– 

«көл» 

Лох-Аркэйг, Лох-Дерг, Лох-Дун, Лох-Катрин, Лох-

Ломонд, Лох-Мари, Лох-Маск, Лох-Морар, Лох-Морлих, Лох-

Ней,Лох-Несс, Лох-О, Лох-Раннох, Лох-Ри,Лох-Таммел, Лох-Том, 

Лох-Тэй, Лох-Шил, Лох-Шин, Лох-Эйв, Лох-Эрикт 

8 тор – 

«төбе» 

Гластонбери Тор 

9 эйвон-

«өзен» 

Эйвон, Солсбери Эйвон 

 

Британ аралдары топонимиясының келесі қабатын латын тілінен енген 

атаулар құрайды. Римдіктер Британ аралдарында І ғасырдың ортасынан 

бастап, V ғасырдың бас кезіне дейін билік құрған. Оларға тек қазіргі 

Шотландия жерін мекендеген Каледония тайпалары ғана бағынышты 

болмаған, олардан қорғану үшін римдіктер Солтүстік теңіз бен Ирланд 

теңізіне дейінгі аралықта созылған үйінді шекара жасап алған. Бриттердің 

бекіністерінің орнында римдіктер әскери қалашықтар жасап алды, оларды 

латынша castrum («лагерь») деп атайтын. Кейіннен бұл термин кастер, 

честер деген нұсқалар түрінде бұрмаланып, көптеген топонимдерге негіз 

болды: Донкастер, Ланкастер, Колчестер, Манчестер, Рочестер және т.б. 

Латын тілдік топонимдер негізінен оңтүстік-шығыс пен орталық бөліктерде 

пайда болды. Римдіктердің билігі тұсында Эборакум (қазіргі Йорк) қаласы, 

Лондиний (қазіргі Лондон) маңызды қалаларға айналды.  

Келесі топонимикалық қабат – англ-саксон қабаты. V ғасырдан бастап 

Британ аралдарын герман тайпалары болып саналатын англдар мен сакстар 

жаулап ала бастады. Олардың тұсында пайда болған бытыраңқы 

корольдіктердің атаулары қазіргі күнге дейін графтықтар атаулары түрінде 

сақталып қалған: Уэссекс («батыс сакстар»), Суссекс («оңтүстік сакстар»), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D1%83%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%8D%D0%B9%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B3_%28%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%94%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%A2%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%A2%D1%8D%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%A8%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%A8%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%AD%D0%B9%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85-%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%AD%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%BD
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Эссекс («шығыс сакстар»). Бұл кезеңде қалыптасқан топонимдер құрамында 

ham («қоныс, елді мекен»), hampton, ton («елді мекен»), borough («бекініс, 

қала») терминдері бар. Мұндай терминдер қазіргі кезде қала атауларында 

кездеседі: Бирмингем, Ноттингем, Рокингем, Вулверхэмптон,Саутгемптон, 

Гейнсбро,Мальборо,Мидлсбро,Ньюборо,Фрейзерборо. 

Британ аралдары топонимдерінің келесі қабатын ІХ ғасырда осы 

аумақты жаулап алған викингтер қалыптастырған скандинавиялық 

топонимдер құрайды. Қазіргі Англияның солтүстігі мен шығысында тұрақты 

қоныстарын салған скандинавиялықтар өз атауларын да қалыптастырды. 

Жергілікті халықтың тіліне біртіндеп енген скандинавиялық by («деревня») 

термині көптеген қала атауларына негіз болды. Бұл топонимдер арасында 

Бутби, Гримсби,Дерби, Кернби, Уитбибар. Жергілікті ландшафт 

ерекшеліктері де айрықша терминдер (lundr - «шағын орман, тоғай», bekkr– 

«өзен, жылға», gill – «шатқал, жыра»)арқылы анықталып, Лаунд, Тоузланде, 

Калдбеке, Уитбекеатауларын қалыптастырған. Британдық зерттеушілер осы 

терминдердің қатысуымен жасалған 700-дей топоним бер екендігін 

анықтаған.  

Нағыз ағылшындық топонимдер құрамында 

бридж(«көпір»),брук(«бұлақ, жылға»), вуд(«орман»), ленд(«жер, жергілікті 

жер»), форд(«өткел») тәрізді өзіндік географиялық терминология болады. 

Олардың қатысуымен мыңдаған топонимдер қалыптасқан: Бриджсток, 

Вудбридж, Кембридж, Танбридж, Бруклин, Шарнбрук, Иствуд, Локсвуд, 

Кливленд, Крауленд, Ашфорд, Бедфорд, Бланфорд, Оксфорд, Стаффорд, 

Уотфорд және т.б. 

Франция топонимиясының қалыптасу ерекшеліктеріне байланысты 

бірнеше топонимиялық қабаттар ажыратылады: 

- ежелгі үндіеуропалық; 

- кельт (галл); 

- римдік; 

- француздық топонимдер. 

Ежелгі үндіеуропалық топонимдер арасында Луара(бұрынғы 

нұсқасыЛигос), Гаронна (бұрынғы нұсқасыГарумна), Марсель (бұрынғы 

нұсқасыМассалия), Ницца(бұрынғы нұсқасы Никеа) бар. Кельт немесе галл 

топонимдерінің құрамында –акос, -акум, -анум,аникум, -евр жұрнақтары 

болады. Франциядағы топонимдерін құрауда кельттердің дун(«қала»), магос 

(«алаң»), брива(«көпір») терминдері қатысқан.Олардың қатысуымен 

жасалған топонимдер қазіргі Франция жерінде әлі күнге дейін сақталған. 

Кельт топонимдері қатарына Бретань (бұл түбекке V ғасырда кельттік бритт 

тайпалары қоныстанған), Эльзас (alisaue – «беткейдің етегінде»), Париж 

(галлдық паризий этнонимі), Сона (soghan – «тыныш»), Рона (rho – 
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«жылдам»), Арденн (ard – «биіктік»), Лион (lucodunus –«ақшыл тау») жатады. 

Римдік отарлау кезеңінде Франция жерінде латын тілді топонимдер 

қалыптасты, олардың кейбіреулері (Прованс, Шампань, Орлеан, Канн, 

Виши)уақыт өте келе өзгеріске ұшыраған.  

Франция аумағында француз тіліндегі топонимдер басым болып 

табылады. Олардың құрамында көбінесе индикатор қызметін атқаратын 

географиялық терминдер болады (16-сурет). 

 

 
 

16-сурет.Француз топонимдеріндегі жиі кездесетін терминдер 

 

Қазіргі Франция топонимиясында бұрынғы өткен замандардан сақталып 

қалған скандинавиялық элементтер, сонымен қатар шекаралық аудандарда 

баск, неміс тілдеріндегі атаулар кездеседі.  

Оңтүстік Еуропаның топонимиялық жүйесін осы аумақтың көне 

тұрғындарының (ибериялықтар, этрустар, иллириялықтар, финикиялықтар) 

атаулары, кейінгі ғасырлардағы жаулап алушылардың және қазіргі 

этностардың топонимдері құрайды.  Этимологиясы әлі күнге дейін нақты 

анықталмаған ең ежелгі атаулар қатарына Пиреней түбегіндегі ибериялық 

(Тахо, Эсла, Миньо, Саламанка, Астурия, Астура, Арагон),Апеннин 

түбегіндегі этрустық (Рим, Парма, Модена, Тоскана, 

Капри),иллириялық(Ливорно, Бриндизи, Таранто, Триест),финикиялық 

(Сардиния, Корсика) топонимдерін жатқызуға болады. Бұл көне атаулар 

уақыт өте келе өзгерістерге ұшырап, бұрмаланған. Мысалы, Пиреней 

түбегіндегі финикиялық негізде қалыптасқанАлисуббо(«көңілді 

шығанақ»)Лиссабонға, Малахлах («балық тұздайтын 

Географиялық 
терминдер 

Физикалық-
географиялық 

терминдер 

анс – «қойнау» 

валле – «аңғар» 

иль – «арал» 

мон – «тау» 

Әлеуметтік және 
экономикалық 

терминдер 

виль – «қала» 

сен – «әулие» 

понт – «көпір» 

шато – «қамал» 
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орын»)Малагаға,Сефела(«төменгі») Севильяға, Гадир(«қабырға») Кадиске, 

Картхадашт(«жаңа қала»)Картахенаға айналған. 

Келесі қабатты құрайтын кельт топонимдері аумақтың тек солтүстігінде 

аздап кездеседі. Олардың арасында Пиреней түбегіндегі Эбро(ibr - «өзен»), 

Дуэро(dur - «су»), Галисия(галат этнонимі) топонимидері және брига 

(«көпір») термині негізінде қалыптасқан атаулар бар. Апеннин түбегіндегі 

кельт топонимдері қатарына Апеннин («шың, тау» мағынасындағы pen 

термині), БергаможәнеБрешиа («тау»), Болонья (бойиэтнонимі), Верона 

(«қандағаш алаңқайы»), Генуя («саға»), Калабрия («ақ»), Милан ( «жазықтың 

ортасы») тәрізді атаулар жатады.  

Пиреней түбегінде көне римдік атаулар да кездеседі; мұнда цезарь 

Август құрметіне қойылған Сарагоса), «күшті, мықты» деген мағына беретін 

Валенсия, «жақсы өткел» атанған Бильбао (Беллум Вадум), 

Кастилия(«бекінген қалашық») бар. Мұнда VIII ғасырдан бастап араб 

мәдениетінің кеңінен таралуы осы күнге дейін аздап өзгерген қалпында 

сақталған қала атауларына негіз болды. Олардың арасында Мадрид(«қамал»), 

Алькантара(«көпір»), Альмаден(«кеніш»), Альмерия(«бақылау мұнарасы»), 

Альмодовар(«қоршау») бар. Түбектегі ірі өзен атаулары да араб тілінде 

қалыптасқан. Мысалы, Гвадалквивир («өзен аңғары»), Гвадарама («құмды 

өзен»), Гвадиана («үйректі өзен»). Сонымен қатар, Сицилия аралында да 

арабтық топонимдер жеке топшаны құрайды, ғалымдардың есептеуінше 

мұнда 300-ден астам араб топонимдері тіркелген.  

Оңтүстік Еуропаның қазіргі тұрғындары болып табылатын испандар, 

италиялықтар, басктер, португалдар ең жаңа топонимиялық қабаттарды 

қалыптастырған. Бұл атаулардың басты ерекшелігі ретінде олардың 

құрамында жиі қайталанып тұратын географиялық терминдер мен сөздердің 

болуын атауға болады. Аймақтағы топоним құраушы сөздер арасында   

баск(пирен– «тау», нава - «жазық»), испандық (альто – «биік», бахо – 

«төмен»,вилла – «қоныс», кабо – «мүйіс», кастильо – «қамал», лаго – «көл», 

рио – «өзен», монте – «тау») терминдер бар. Нағыз италиялық атаулар 

қатарына Гран-Парадизо («ұлы жұмақ»), Лаго-Маджоре («үлкен көл»), 

Монте-Визо («көрінетін тау»), Пьемонт («тау бөктері»), Ривьера 

(«жағалау»), Феррара («ұстахана») жатады.  

Германия мен Австрия аумағында өзіндік топонимиялық типтер 

қалыптасқан. Мұнда ежелгі үндіеуропалық атаулар (Везер, Зале, Майн, Саар, 

Эльба, Рур), кельт топонимдері (Рейн, Бонн,Вена, Бавария), ежелгі римдік 

атаулар (Кельн, Вадуц, Кассель, Трир) сақталып қалған. Германиядағы неміс 

тілінде қалыптасқан атаулар құрамындагеографиялық терминдер жиі 

кездеседі:  
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- бах(«жылға») – Абах, Альбах, Аббабах, Аброкксбах, Азельбах, 

Айсбах, Аубах, Байльбах, Брандбах, Вайербах, Зундербахөзендері; 

- вердер(«шалғын») – Боденвердер, Вердер; 

- вальд(«орман») – Вестервальд тауы, Грайфсвальд, Шпревальд 

қонысы; 

- берг(«тау») - Боксберг,Брухберг,Валсерберг,Кронсберг, 

Реберг,Фогельсбергтаулары; 

- зее («көл») – Үлкен  Ванзее, Гросер-Плёнер-Зе, Кёнигсзе, Кимзе, 

Мюггельзе, Руппинерзе, Тегернзе, Титизее, Форггензе, Шлухзее, 

Юнгфернзеекөлдері; 

- фельд(«егіс») – Альсфельд, Бреккерфельд, Бургленгенфельд, 

Грюнсфельд, Косфельд қалалары;  

- бург(«бекініс»)- Бранденбург, Бланкенбург, Виттенбург, Дуйсбург 

қалалары; 

- дорф(«деревня») – Бондорф, Байерсдорф, Бендорф, Бюдельсдорф, 

Вальдорф, Дирдорф, Дюссельдорф, Маркдорфқалалары; 

- штадт(«қала»)Бад-Тенштедт, Бюрштадт, Вайтерштадт, 

Димельштадт, Зелигенштадт қалалары. 

Германия топонимиясында терминдермен қатар, альтен(«биік»), 

нидер(«аласа»), гросс(«үлкен»), вайс(«ақ»), шварц («қара») анықтамалары 

кездеседі. Австриядағы тау атауларында жергілікті жер бедерінің 

ерекшеліктеріне байланысты жіктелген сипаталған орографиялық терминдер  

болады: фельзе(«жартас»), шпитце(«үшкір шың»), хорн(«шың»)  

жәнехоэ(«биіктік»).  

 

7.2Еуропа топонимдерінің негізгі топтарына сипаттама 

 

Табиғи объектілердің атаулары. Еуропадағы танымал табиғи 

объектілердің атаулары түрліше жолдармен қалыптасқан. Олардың арасында 

терминдер негізінде қалыптасқан, белгілі бір оқиғамен, құбылыспен, 

этноспен және т.б. байланысты атаулар бар. 

Альпі тау жүйесі Батыс Еуропада орналасқан, Франция, Италия, 

Швейцария, Германия, Лихтенштейн, Австрия, Словения аумақтарын 

қамтиды.Тау атауын көп жағдайда кельт тіліндегі alp(«биік тау») терминімен 

байланыстырады. Қандай тілде болмасын, бұл ороним өте көне болып 

табылады. Альпі атауын Геродот Alpis, ежелгі римдіктердің оқымыстылары 

Alpes нұсқасында жазып қалдырған. Қазіргі кезде де бұл атаудың жазылу 

нұсқалары әртүрлі болып келеді. Немістер оны Alpen, француздарAlpes, 

италиялықтарAlpi, орыстар Альпы деп жазады. Көпшілік тілдерде бұл таудың 

атауы  көпше жалғауды қосу арқылы жазылады, өйткені тау жүйесіне 

көптеген жекелеген Альпілер (Доломитті Альпі, Пеннин Альпісі, Теңіз маңы 

Альпісі және т.б.)енеді.  

Апеннин таулары Еуропаның оңтүстігіндегі Апеннин түбегінде 

орналасқан. Тау атауы кельт тіліндегі пен («шың, тау») терминіне кеңістік 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%81%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B0%D1%85_%28%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_%28%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_%28%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%86%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_%28%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%86%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_%28%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%86%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%97%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B7%D0%B5%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84_%28%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D0%9F%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4-%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
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ұғымын беретін латындық ап қосымшасын жалғау арқылы қалыптасқан. 

Латын тіліндегі нұсқасы Appenninusтүрінде болған бұл атау түбектің 

солтүстігінде алғаш қолданысқа енген болатын. Түбектің ұзына бойын түгел 

алып жатқан тау жүйесін түгелімен Апеннин таулары деп атауды біздің 

заманымызға дейінгі ІІ ғасырда ежелгі римдік тарихшы Полибий ұсынған 

болатын. Қазіргі кездегі жергілікті атауы Appennino болып табылады, ал орыс 

тілінде көптік жалғау қосылып, Апеннины түрінде жазылады. Қазақ халқында 

географиялық атауларда көптік жалғау өте сирек кездесетіндіктен, тау атауы 

жекеше нұсқада беріледі. 

Арденн таулары Батыс Еуропада орналасқан, Бельгия, Франция, 

Люксембург аумақтарын қамтиды. Тау біздің заманымызға дейінгі І ғасырда 

ежелгі римдік жазбаларда Arduenna silva, яғни «Арденн орманы» деген 

атаумен белгілі болған. Орталық Еуропадағы көптеген орташа биіктіктегі 

орманды тау атауларының құрылымында «орман» термині қоса жүруі 

заңдылық болып табылады. Арденн атауының негізінде кельттік ард 

(«биіктік») термині жатыр. Қазіргі кезде таудың жергілікті атауы Ardennes 

болып табылады.  

 Балатон көлі(суретте) Венгрияда, Орта 

Дунай жазығында орналасқан. Ежелгі 

римдіктер бұл көлді Пелсо, яғни «тайыз көл» 

деп атаған. Славян халықтарында көлдің көне 

славяндық блато («батпақ») терминімен 

байланысты Блатенскенемесе Блатно деген 

атаулары болған. Сондықтан көптеген 

зерттеушілер Балатон атауының шығу тегін 

осы «батпақ» сөзімен байланыстырады. 

Атаудың осындай нұсқасы қазіргі кезде словак (Blatenské jazero) және словен 

(Blatno jezero) тілдерінде сақталып қалған. Немістер бұл көлді  Plattensee деп 

атайды. Жалпы алғанда, көлдегі орташа тереңдік 3 метр, ал ең терең бөлігінің 

12,5 метр екендігін ескерсек, көл атауы өзіне сәйкес келеді.  

Бен-Невистауы Грампиан тауларының биік бөлігі болып табылады, 

биіктігі (1343 м) жөнінен ол Ұлыбританияда бірінші орын алады. Ороним екі 

атаудан құралған: гэл тілінде бен «тау» дегенді білдірсе, Невис осы маңдағы 

көлдің атауы болып табылады. Жалпы алғанда, атау «Невис көлінің тауы» 

деген мағына береді.  

Британ аралдары деген атпен Еуропадағы Солтүстік Теңіз бен Атлант 

мұхиты аралығында жатқан аралдар тобын атайды. Мұнда Ұлыбритания 

және Ирландия мемлекеттері орналасқан. Аралдардың атауына осы аумақты 

ерте замандарда қоныстанған ежелгі кельттік бритт немесе бриттон 

тайпаларының аты негіз болған.  Бұл атауды тұңғыш ретбіздің заманымызға 

дейінгі 350—320 жылдарда осы аралдарда болған Массилиялық (қазіргі 

Марсель) Пифей қолданған.  
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 Гвадалквивир өзені(суретте) Атлант 

мұхитына құяды, ұзындығы (657 км) 

жөнінен Испанияда 5-ші орын алады. 

Ежелгі Римде бұл өзен ибер тіліндегі 

Бетис атауымен белгілі болған. 

Арабтардың Пиреней түбегіне келуі 

көптеген арабша топонимдердің пайда 

болуына себепші болған. Арабтар бұл 

өзенді Уади-әл-Кевир («үлкен өзен») 

деп атаған. Уақыт өте келе және атауды 

транскрипциялаудың нәтижесінде 

бастапқы гидроним бұрмаланып, испан тілінде Гуадалькивир нұсқасына 

айналды. Орыс және қазақ тілдерінде бұл атау Гвадалквивиртүрінде айтылып, 

жазылады.  

Рейн өзеніШвейцария, Лихтенштейн, Австрия, Франция, Германия, 

Нидерланд аумақтары арқылы ағып өтіп, Солтүстік теңізге құяды. Бұл 

атауды тұңғыш ретRhenus нұсқасында біздің заманымызға дейінгі IV 

Массилиялық (қазіргі Марсель) оқымысты Пифей қолданған. Гидронимнің 

этимологиясын кельт тілдеріндегі «ағын су, өзен» мағынасын беретін renos, 

rhenus терминімен байланыстырады. Қазіргі кезде немістер бұл өзенді Rhein, 

француздар Rhin, голландиялықтар Rijn нұсқасында қолданады. 

Рона өзені Жерорта теңізінің Лион шығанағына құяды, Швейцария және 

Франция аумақтары арқылы ағып өтеді. Ежелгі Римде бұл өзенді Роданус деп 

атаған, атаудың этимологиясын  ро («жылдам») деген кельт сөзімен 

байланыстырады. Бұл атау ағысы баяу Сона («баяу») өзенімен салыстыру 

негізінде қойылған деген болжам бар.  

 Шпицберген топаралы(суретте) 

Солтүстік Мұзды мұхиттың батыс 

бөлігінде орналасқан, Норвегия аумағына 

енеді. Бұл аралдар тобын 1596 жылы 

голландиялық теңізші В.Баренц картаға 

түсіріп, оған Шпицберген 

(Spitzbergen)деген атау берген. Топарал 

атауы голланд тіліндегі spitz(«үшкір») 

жәнеbergen(«таулар») сөздерінен құралған. 

Теңізші бұл атауды осы аумаққа тән үшкір 

шыңдарға қарап қойған. Норвегияда топаралды Свальбард деп атайды.  

Эбро өзені Жерорта теңізіне құяды, Испания аумағы аоқылы ағып өтеді. 

Ежелгі римдіктер бұл өзенді Ибер деп атаған, қазіргі испан тілінде өзен 

атауы Ебро. Испаниядағы көне ибериялық васкон тайпасының ұрпақтары 

болып табылатын басктер тілінде  ebr «өзен» дегенді білдіреді. Сонымен, бұл 

гидроним географиялық терминнен ғана тұратын, ежелгі атаулардың бірі 

болып табылады.  
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Эйвон. Ұлыбританияда Эйвон деп аталатын 6 өзен бар: 2 Эйвон, Эйвон 

(Бристоль), Севернның саласы Эйвон, Лоуер Эйвон, Солсбери Эйвон. 

Великобритания. Ағылшын тілінде өзен атауы Avonдеп жазылады, атаудың 

негізінде кельт тілдеріндегі «өзен» термині жатыр.  

Эльба (Лаба) өзені Солтүстік теңізге құяды, Чехия және Германия 

аумақтары арқылы ағып өтеді. Бұл өзен ежелгі римдік жазбаларда Albis деген 

атаумен берілген, VIII— IX ғасырлардағы еңбектерде өзенніңAlba, Albiaдеген 

атаулары келтірілген. Германдық Альба атауынан қазіргі неміс тіліндегі Elbe, 

славяндық Olba және чех тіліндегі La be нұсқалары пайда болған. Атаудың 

этимологиясын үндіеуропалық albh(«ақ, таза») сөзімен байланыстырады.  

Тарихи атаулар.24-кестедеқысқаша түрде кейбір табиғи объектілердің 

тарихи атауларына сипаттама берілді. 

 

24-кесте.Еуропадағы кейбір тарихи топонимдер 

 

р

/c 

Топоним  Мағынасы, тілі  Объектінің 

орны 

1 Юр

а 

juris - «орманды қырат» 

(галл.) 

Франция, 

Швейцария. 

2 Эйв

он  

avon –  «өзен» (бритт.) Ұлыбритания 

3 Ард

жеш 

argeș- «жарқын» (фракия) Румыния  

4 Дон Девона – «ана құдай» 

(кельт) 

Ұлыбритания 

5 Кюм

ийоки 

кymi- "үлкен өзен" (көне 

финн) 

Финляндия 

6 Сев

ерн 

Сабрина – «өзен құдайы» (латын) Ұлыбритания 

7 Тем

за  

тамесис – "күңгірт өзен" 

(латын) 

Ұлыбритания 

8 Жен

ева 

gena – «саға» (кельт) Швейцария  

9 Цюр dur – «су» (кельт) Швейцария 

http://dsmitry.ru/River_Avon
http://dsmitry.ru/Arge%25C5%259F_River
http://dsmitry.ru/Arge%25C5%259F_River
http://dsmitry.ru/River_Don,_Aberdeenshire
http://dsmitry.ru/Kymi_river
http://dsmitry.ru/Kymi_river
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их 

10 Бер

н 

bren – «төбе» (кельт) Швейцария 

 

 

Елдер мен қалалардың атаулары.Еуропада елдер мен қалалардың 

атауларының басым көпшілігі тарихи атаулар болып табылады. Олардың 

кейбірінің атаулары ежелгі және орта ғасыр әдебиеттері мен жазбаларында 

келтірілген. Ж Қосымшада Еуропа қалаларының ортағасырлық 

әдебиеттердегі латынша атаулары берілді.  

Австрия– ел атауы көне неміс тіліндегі Ostarrichi   («шығыстағы ел») 

атауының неміс тіліндегі бұрмалаған Österreich нұсқасынан қалыптасқан. 

Аталған топоним ресми құжаттарда 996 ж тіркелген. Қазіргі кезде Австрия 

атауы бастапқы нұсқасынан аздап өзгертіліп, әлем бойынша ағылшын 

тіліндегі Austria түрінде қолданысқа енген. Дегенмен әртүрлі елдерде 

Австрия мемлекетінің өзіндік атаулары сақталып қалған. Мысалы, араб 

елдерінде бұл мемлекетті Nimsa (славян халықтарының  «Niemcy» - немые 

деген сөзінен шыққан) деп атайды. Нидерландта бұл елдің атауыOostenrijk 

деп айтылады.  Чехияда Австрияның Rakousko  деген атауы бар, бұл екі елдің 

көршілес ауданында орналасқан бекініс атауынан келіп шыққан. Финндер 

Австрияны Itävalta деп атайды.  

Албания.Албан тілінде бұл елдің атауы Shqipëria(«shqip» - қыран 

бүркіт) деп аталады, яғни «қырандар елі» деген мағына береді. Бұл атауды 

қазіргі мемлекеттік тудағы қыран бүркіт бейнесі де дәлелдеп тұр. Еуропалық 

тілдерге еніп, қазіргі кезде дүние жүзі бойынша қолданысқа енген Албания 

атауы «тау, төбе» мағынасын беретін көне иллириялық  «аlb-» түбір сөзінен 

шыққан. Дәл осы термин Еуропаның ең ірі тау жүйесі болып табылатын Алпі 

атауына да негіз болған.  

Андорра атауы еш өзгеріссіз дүние жүзінің барлық түкпірінде 

қолданылады.  Andorre географиялық атау ретінде бастапқыда баск тіліндегі 

«andurrial» (қазақша «тақыр жер» деген мағына) сөзінен шыққан деген пікір 

бар.  

Беларусьатауына «Белая Русь»  сөз тіркесі негіз болған, ел атауы 2001 ж 

дейін «Белоруссия» деп аталған. «Белая Русь» атауы өте көне деп есептеледі, 

ол алғаш рет ортағасырлық латын жазбаларында «Ruthenia Alba» нұсқасында 

көрініс тапқан. Кейіннен барлық тілдерде оның аударма нұсқалары (White 

Ruthenia, Russie Blanche, Weissrusland, Wit-Russland) қолданысқа енген. Белая 

Русь немесе Ақ Русь топонимі қазіргі Беларусь аумағындағы жерлердің 

тарихи атауы болып табылады. Осы атау құрамындағы «белая» сөзінің нақты 

мағынасы түспен байланысты емес, «таза» дегенді білдіреді. Ал Русь атауы 

«Повести временных лет» атты жылнамасында көрсетілгеніндей, 862 ж 

новгород славяндары әскер дружиналарына шақырған варягтардың русь 
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тайпасының атымен байланысты шыққан. Қазіргі Ресей (Россия) атауын да 

осы тайпаның атымен байланыстырады.  

Бельгия Корольдігі 1830 жылы жарияланған. Оның атауы дүние жүзі 

бойынша сәл өзгерген нұсқасында (Belgique, België, Belgien, Belgium) барлық 

жерде бірдей қолданылады. Топонимнің шығу тегі осы аумақты мекендеген 

бельгидеп аталатын кельт тайпасының атауымен (belgae) байланыстырылады. 

Бұл этноним біздің заманымызға 27 жылы Ежелгі Рим империясының 

Бельгика провинциясына (Gallia Belgica) берілген. Ал тайпа атауы көне кельт 

тіліндегі «belo» - «ашық, жарқыраған» сөзімен байланысты шыққан. 

Бельгияның астанасы Брюссельдің атауы алғаш рет 794 жылғы 

құжаттарда Brocela нұсқасында келтірілген. Мұнда бұл елді мекеннің 

батпақтар арасындағы орны туралы да айтылады. Қала атауына фламандтық 

brock(«батпақ») жәнеsela(«мекен») сөздері негіз болған, яғни Brocela атауы 

«батпақ жанындағы мекен» деген мағына берген. Осылайша, бұл атау қала 

орнында болған елді мекеннің батпақтар маңындағы орнын дәл 

бейнелейді.Жергілікті атауы Brussel нұсқасында қолданылады.  

Бельгияның ірі қалаларының бірі жәнеірілігі жөнінен Еуропадағы 

порттар арасында Роттердамнан кейін екінші орын 

алатынАнтверпенніңатауы тұңғыш рет құжаттарда 726 жылы Antiverpo 

деген латынша нұсқада белгілі болды. Қала атауы фламанд тілінде andwerp 

«бөгеу, дамба» дегенді білдіреді. Шындығында да, Шельда өзенінің екі 

жағалауын алып орналасқан бұл қалада судан қорғану үшін дамбалар ерте 

кездерден бастап салынатын болған.  

Болгария (жергілікті аталуы България) атауы дүние жүзі бойынша 

Bulgaria нұсқасында қолданылады. Булгар (бұлғар) этнонимінің шығу тегі 

туралы бірнеше болжамдар бар. Бірінші пікір бойынша, бұлғар сөзі түркі 

тілінен аударғанда «көтеріліске шыққандар» деген мағына береді, екінші 

көзқарас бойынша этноним славяндық бал(«бас»), гар («ру, халық»), яғни  

«басты халық» дегенді білдіреді. Бұлғар тайпасы туралы алғашқы жазба 

деректер IV ғасырға жатады. Кейбір зерттеушілер ел атауын германдық burg 

(«бекініс, қамал») сөзі мен түрікше bulgha («құм») деген сөздің тіркесімен 

байланыстырады.   

Босния (Bosna) атауы дүние жүзінің барлық елдерінде қолданысқа 

түскен. Босния атауы жергілікті Босна өзенінің атауымен 

байланыстырылады. Ерте замандарда өзен «Bosona» деп аталған, бұл 

гидронимнің шығу тегі иллириялық деп болжауға мүмкіндік береді.  

Ватикан (Vaticanе) атауы Ватикан деген төбе атауынан (Mons Vaticanus) 

шыққан.  

Венгрия венгер тілінде «Magyar Köztársaság», мадиярлар елі дегенді 

білдіреді. Венгрия сөзі «Hungary» немесе «Hongrie» атауының бұрмаланған 

түрі болып табылады. Ал бұл атауды түріктің «Onogur» атауымен 

байланыстырады. Мұның шындыққа жанасатынын тарихи деректер 

дәлелдейді: VI ғасырда қазіргі Венгрия аумағы оногур империясының 

құрамында болды. Көне түрік тілінен аударғанда, «on ogur» - он тайпа 
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дегенді білдіреді. «Мадьяр» осы он тайпаның бірінің атауы болып табылады. 

Қазақ халқында осы халықтың атауы «мажар» үлгісінде сақталып қалған, 

сондықтан ел атауы кейде Мажарстан деп аталып жүр.  

 Венгрия астанасы Будапешт (суретте) 1872 

жылы Дунай өзенінің екі жағалауында 

орналасқан Будажәне Пештқалаларының 

қосылуынан пайда болған. Славяндық негіздегі 

буда («үй,  құрылыс, мекен») жәнепешт 

(«ошақ») деген сөздерден қалыыптасқан. 

Бастапқы кезде Пешт-Буда деген нұсқасы көп 

қолданылған, қазіргі кезде Будапешт 

(Budapest) атауы орныққан.  

Германия мемлекетінің жергілікті атауы «Deutschland». Бұл атаудың 

шығу тегі ерте замандардан басталады. Алғашында көне гот тілінде "thiuda" 

(адамдар) сөзі болған, кейіннен бұл сөз өзгерген күйде көне неміс тіліндегі  

«Deutsch» сөзіне айналған. Сонымен, мемлекеттің жергілікті атауы 

«адамдардың елі» дегенді білдіреді.  

Дүние жүзі бойынша бұл елдің толып жатқан атаулары бар. Француздар 

Германияны Allemagneдеп атайды. Бұл атаудың негізіндегі аllemandсөзі 

латынша «alama» (all – «барлық», mann – «адамдар») дегеннен шыққан. 

Соңғы жылдары Қазақстанда осы нұсқа бойынша Германияны Алмания деп 

атаушылар көбейіп келеді.  

Ал ежелгі Русь мемлекетінде (Ресей) орысша білмейтін адамдардың 

барлығын немцы (орысша «не мы» деген, яғни бөтен мағынасында) деп 

атаған. Орыс жазушысы  Н.В. Гоголь өз елінде орысша тіл білмейтін кез 

келген ұлт өкілін осылай атайтыны туралы жазған болатын. Уақыт өте келе, 

«немец» деген атау тек Германия тұрғындарына ғана қатысты қолданылатын 

болды. Ресейде ұлтты осылай атағанымен, мемлекеттің атауын Германияд 

дейді.  

Ағылшындар Германияны өз тілдеріне лайықтап, Джермани деп атайды. 

Бұл атау римдіктер германи деп атаған, кезінде осы аумақты мекендеген 

ежелгі тайпалар одағына байланысты қойылған. Этноним латынша gar 

(«найза») және man («адам») деген сөздерден құралған болатын, яғни 

германи тайпасының атауы «найзалы адамдар» деген мағына берген. Шығыс 

Еуропа елдерінде де Германияны әртүрлі атпен атайды: мұнда Niemcy 

(Польша), Nemti (Румыния), Nemecko (Чехия),Saksamaa(Эстония), 

Vācija(Латвия), Vokietija(Литва) деген атаулар бар.  

Герцеговина- Балқан түбегінде орналасқан Босния және Герцеговина 

мемлекетіндегі тарихи облыс. Герцеговина атауы дүние жүзінің барлық 

елдерінде қолданысқа түскен. Герцеговина атауы венгерше herceg(«воевода, 

қолбасшы») сөзімен байланыстырылады. Қазіргі көптеген тілдерде осы 

сөзгерцог нұсқасында сақталып қалған. Осы аумақты XVI ғасырда герцог 

Степан Вукшич басқарған, сондықтан бұл жерлерді халық Герцеговина 
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(«герцог жері»)деп атап кеткен. Халықаралық қарым-қатынаста бұл атау 

Hercegovina деп аталады. 

ГрекияБалқан түбегіндегі көне мемлекет, батыстық өркениеттің отаны. 

Ресми атауы Грекия Республикасы, оның жергілікті атауы Hellas (Ελλάδα), 

Эллада. Көптеген тілдерде Greece деп аталатын бұл мемлекетті  Ресейде 

Греция дейді. Бастапқыда Эллада оңтүстік Фессалиядағы(Грекияның 

солтүстік-шығысындағы Эгей теңізінің жағалауындағы тарихи аймақ) қала 

атауы болатын, кейіннен бүкіл аумаққа берілген. Бұл атауға грек 

аңыздарындағы кейіпкер Эллин патша есімі негіз болған. Ал Грекия атауына 

грек этнонимі себепші болған.  

Дания(ресми атауы Дания Корольдігі) аумағы Еуропаның 

солтүстігіндегі Ютландия түбегі мен Дат топаралының 400-ден астам 

аралдарын қамтып жатыр. Жергілікті атауы Danmark болып табылады. Бұл 

атау жергілікті дан этнонимінен шыққан. Бұл халықтың ата-тегін Упсала 

королі Юппердің ұлы болған әйгілі Дан корольмен байланыстырады. 

Дегенмен ел атауының шығу тегіне байланысты тағы бір пікір бар: көне 

еуропалық dhen сөзі қазақшаға аударғанда «аласа» дегенді білдіреді. Дания 

Корольдігінің аумағы түгелімен дерлік биіктігі теңіз деңгейінен 100 метрге 

дейінгі ойпаттарда орналасқандықтан және ең биік нүктесі бар болғаны 173 

метрді құрағандықтан, елдің «аласа» деп аталуына толық негіз бар.  

Ирландия(ресми атауы Ирландия  Республикасы) Батыс Еуропада өзі 

аттас аралда орналасқан. Арал мен мемлекет атауын жергілікті жерде  Эйре 

(Eire) деп атайды. Атаудың этимологиясын көне ирланд тіліндегі 

eirinn(«батыс», «батыс жер») сөзімен байланыстырады. Географиялық 

тұрғыдан алғанда, атау аумаққа сәйкес келеді: Ирландия Еуропаның басқа 

елдері мен Ұлыбританияға қарағанда батыста жатыр.  

Исландия(ресми атауы Исландия Республикасы) мемлекеті Атлант 

мұхитының солтүстік бөлігінде, Ұлыбританиядан солтүстік-батысқа қарай 

орналасқан. Мемлекет аумағына Исландия аралы мен көршілес шағын 

аралдар енеді. Ел аумағының 10%-дан астамын (12 мың км²) мұздықтар алып 

жатыр және осындағы Ватнайёкюдль мұздығы Еуропадағы ең үлкен мұздық 

болып есептеледі. Құрылымы жағынан Исландия атауы өте қарапайым: ол іce 

(«мұз») және land(«жер, ел») деген екі сөзден құралған. Жалпы мағынасы 

«мұз елі» болғанымен, Исландияда әрекетін тоқтатпаған жанартаулар, жер 

қойнауынан шығып жатқан ыстық гейзерлер де бар. Ел астанасы 877 жылы 

негізі қаланған  Рейкьявикқаласыныңатауы «түтіндеген қойнау» дегенді 

білдіреді.  

Италиямемлекеті (ресми атауы Италия Республикасы) оның аумағын 

ерте замандарда мекендеген италик тайпаларының атымен байланысты 

аталған. Италия астанасы Рим әлемдегі көне қалалардың бірі саналады. Бұл 

қала Тибрөзені бойында орналасқан,бұрынғы өткен замандарда өзенді Румо 

деп атаған. Қала атауына осы гидроним негіз болған: Римнің бастапқы 

түпнұсқа атауы Roma болған. Италиялықтар қаланы әлі осылай атайды. Ал 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%91%D0%BA%D1%8E%D0%B4%D0%BB%D1%8C
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өзен атауын осы маңда өмір сүрген этруск тайпаларының бірінің атауымен 

байланыстырады.  

ЛатвияБалтық бойында орналасқан мемлекет, ресми атауы – Латвия 

Республикасы. Бұл атаудың Летиянұсқасы тұңғыш рет 1209 жылы  неміс 

жылнамашысы Генрихтың «Жылнамасында» берілген. Немістер бастапқыда 

латгалдар тұрған аумақты осылай атаған. Латвия атауы литва тілінен енген 

деп есептеледі: олар латыштарды латвяй (Latvija) деп атайды. Бұлай атау 

өздерін латвиештер деп атайтын ұлысқа байланысты пайда болған. 

Этнонимді көне балтық халықтарындағы су мен құнарлылық құдайы Латаға 

сыйыну дәстүрімен байланыстыру да бар.  

ЛихтенштейнОрталық Еуропада орналасқан шағын мемлекет болып 

табылады. Оның атауы жөнінде нақты тарихи деректер сақталған. Қазіргі 

Лихтенштейн аумағы бір кездері Қасиетті Рим империясы құрамында болған 

Шелленберг және Вадуц деп аталған феодалдық иеліктерге сәйкес келеді. 

1507 жылы император Максимилиан бұл шағын иеліктерге айрықша мәртебе 

берген. Австриялық ежелгі ақсүйектер болып есептелетін Лихтенштейндер 

әулеті 1699 жылы Шелленбергті, ал 1712 жылы Вадуцты сатып алды. 

Осылайша, әулеттің қарамағына 

көшкен жерлерді князь 

Лихтенштейннің есімімен атай 

бастады. Лихтенштейн астанасы 

Вадуц беткейінде қала аттас 

ежелгі қамал (суретте) тұрған 

аңғарда бой көтерген. Бұл аңғар 

Валлис-Дульцис (латынша «тәтті 

аңғар») деп аталады. Бастапқыда 

қала аңғар атына байланысты 

Вальдульцдеп аталып, біртіндеп 

қазіргіВадуц атауын алған.  

Люксембург – Батыс Еуропада орналасқан шағын мемлекет. Люксембург 

атауы көне неміс тіліндегі Люсилинбург(«кіші бекініс») деген атаудың 

бұрмалануынан пайда болған. Люксембург қаласы ежелгі римдік бекініс 

орнында салынғандықтан, бұл атау шындыққа жанасымды деп есептеледі. 

Бұл шағын аумақ 963 жылы тәуелсіздігін алған болатын.  

Монако– Еуропаның оңтүстігінде, Жерорта теңізі жағалауында 

орналасқан шағын мемлекет. Мемлекет атауы ежелгі грек тіліндегі  Monoikos 

(«жалғыз үй») деген сөзден шыққан деп есептеледі. Өйткені ерте замандарда 

қазіргі қала орналасқан жерде жалғыз қамал болған. Осы қамал маңында 

негізі қаланған қала, кейіннен мемлекет Монако атауын алған. Бұл 

мемлекетті 700 жылдан астам Гримальди әулеті басқарып келеді.  

Нидерланд Корольдігі жергілікті жерде Nederland деп аталады. Бұл атау 

нидерланд тіліндегі neder(«төменгі, аласа») жәнеland («жер») сөздерінен 

құралған. Шындығында да мемлекет аумағының жартысынан астамы теңіз 

деңгеінен төмен жатыр. Нидерланд мемлекетін Голландия деп атау да жиі 
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кездеседі. Бірақ Голландия мемлекеттің бір бөлігінің ғана атауы болып 

табылады. Голландия (Holland) атауы тұңғыш рет 866 жылы қолданысқа 

енген. Бұл атау жергілікті тілдегіholtland («орманды жер») деген сөзінен 

пайда болған. Елдің басқа тілдердегі атаулары түрліше болып келеді: 

француздар оны Pays-Bas, италиялықтар Paesi Bassi, финндер Alankomaat, 

ирландықтар Na hÍsiltíre деп атайды. Бұл атаулардың барлығының да 

имағынасы «ойпатты ел» дегенді білдіреді. 

Нидерланд астанасы Амстердаматауы алғаш рет 1282 жылы 

Амстелредамме деп аталатын балықшылар деревнясы ретінде дереккөздерде 

келтірілген. Атаудың түпнұсқасы жалпы алғанда «Амстел өзеніндегі бөгет» 

деген мағына береді. Елде осы тәрізді Роттердам («Ротте өзеніндегі бөгет») 

деген атау бар.  

Польша (жергілікті атауы Polska) мемлекетінің негізі 966 жылы 

қаланған. Мемлекет атауы осы аумақта ерте кездерден өмір сүрген батыс 

славяндық полян тайпасының атымен байланысты деп есептеледі. Ал 

этноним славяндық поле (егістік алқап) сөзінің негізінде қалыптасқан, 

өйткені бұл тайпа басым түрде егіншілікпен айналысқан.    

Португалия(жергілікті атауы Portugal) мемлекетінің атауы көптеген 

тілдерде онша өзгеріссіз айтылып, жазылады. Бұл атауға римдіктердің Portus 

Cale («кельт порты») деген қаласының атауы негіз болған. Бұл қала қазіргі 

кезде Порту деп аталады. Порту қаласы елдің Лиссабоннан кейінгі екінші 

қаласы болып табылады. 

Румынияатауы romanus («римдік») деген сөздің негізінде қалыптасқан. 

Кезінде Рим империясының қарамағында болған Валахия жерін ресми 

құжаттарда «Romanian Land» деп жазатын болған. Осылайша бұл атау 

қолданысқа еніп, оның тек «римдік» деген бөлігі ғана сақталып қалған. 

Румын тілі роман тілдері тобына жатады. 

Сан-Марино (жергілікті атауы San Marino) мемлекетінің  атауы301 

жылы осы мемлекеттің негізін қалаған далматиндік Марино есімімен 

байланысты. Марино император мен папа үстемдігінен азат діни 

қауымдастық құру мақсатын көздеген. Кейіннен бұл аумақта республика 

пайда болды. Республиканы көзі тірісінде әулиелер қатарына қосылған 

Әулие Мариноның құрметіне Сан-Марино деп аталды.   

Ұлыбритания атауыкалька-атаулар қатарына жатады, сондықтан әр 

тілде түрліше жазылады. Ағылшындар өз мемлекетін Great Britain («Үлкен 

Британия») деп атайды, сонымен қатар ағылшынша United Kingdom 

(«Біріккен Корольдік») деген атауы да бар. Екінші атау мемлекет құрамында 

Англия,Шотландия, Уэльс пен Солтүстік Ирландияның болуына байланысты 

пайда болған. Ұлыбританияның әкімшілік-саяси бөлігі болып саналатын 

Англия атауына V ғасырда осы аумақты жаулап алып, VI ғасырда алғашқы 

корольдік құрған германдық англ тайпасының атауы негіз болған. Бейресми 

тұрғыда бүкіл елді Англия деп атау да қолданыста бар.  

Франция (жергілікті атауы France) атауы ежелгі германдық франктер 

тайпасының атауымен байланысты қалыптасқан. Этнонимнің мағынасы 
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герман тілдерінде «еркін адам» деген сөз, қазіргі ағылшын тіліндегі free сөзі 

де «еркін» деген мағынаны білдіреді. Франция астанасы Париж қаласының 

орнында біздің заманымызға дейінгі І ғасырда Лютеция (Lutetia) деп аталған 

елді мекен болған. Галл тілінде lut «батпақ» дегенді білдірген, яғни бұл елді 

мекен атауы «батпақтағы мекен» болған. Уақыт өте келе, бұл атауға Сена 

жағалауында өмір сүрген галлдық паризий тайпасының атауы қосылып, елді 

мекен Lutetia Parisiorumдеген атқа ие болған. Біртіндеп бұл атаудың 

қысқаруы нәтижесінде Parisium, Parisius, Parius, ең соңында қазіргі Paris 

(Пари) атауы ғана қалды. Орыстар бұл қаланы поляктар тәрізді, Париж деп 

атады. Қазақ тілінде де қала атауының осы нұсқасы қолданылады.  

 

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

 

1. Солтүстік Еуропадағы топонимиялық жүйелердің қалыптасуына 

қандай факторлар ықпал еткен? 

2. Солтүстік Еуропадағы табиғат жағдайларын сипаттайтын атаулар 

тобының құрылымдық және мағыналық ерекшеліктері қандай? Жергілікті 

ландшафтардың сипаты қандай атауларда айқын бейнеленген? 

3. Солтүстік Еуропадағы географиялық атаулардың құрамындағы 

терминдер бойынша қандай елді мекен түрлерін ажыратуға болады? 

4. Британ аралдары топонимдерін қандай тілдік қабаттарға бөлуге 

болады? 

5. Кельт терминдері Британ аралдарында қандай атауларға негіз болған? 

Олардан қалыптасқан атаулардың құрылымдық ерекшелігі бар ма? 

6. Ұлыбританиядағы ағылшын тіліндегі топонимдерде қандай 

терминдер кездеседі? 

7. Оңтүстік Еуропадағы ең ежелгі топонимдер қай тілдерде 

қалыптасқан? 

8. Апеннин және Пиреней түбегіндегі таулы жер бедері географиялық 

атауларда қалай көрініс тапқан? 

9. Германия топонимдері құрамында қандай географиялық терминдер 

жиі кездеседі? 

10. Еуропа оронимдерінің құрылымдық және мағыналық ерекшеліктері 

қандай? 

11. Еуропа гидронимдерінде қандай индикатор-терминдер бар?  

12. Еуропадағы жекелеген аумақтардың ландшафт ерекшеліктері 

топонимдерде қалай көрініс тапқан? 

13. Еуропада қандай тарихи топонимдер бар және олардың құрылымдық 

сипаты қандай? 

14. Еуропадағы қандай мемлекеттердің атаулары этнонимдер негізінде 

қалыптасқан? 

15.  Еуропа мемлекеттерінің атауларының қалыптасуына тарихи 

жағдайлар қалай әсер еткен? 
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16. Еуропадағы қай мемлекеттердің атауларында табиғат жағдайларының 

ерекшеліктері бейнеленген? 

17. Еуропадағы қай мемлекеттердің халықаралық және жергілікті 

атаулары сәйкес келмейді? 

18. Жалпы алғанда Еуропа топонимиясының Азия топонимиялық 

жүйелерімен салыстырғанда қандай айырмашылықтарын атауға болады? 

 
8-ТАҚЫРЫП. АМЕРИКА  ЕЛДЕРІНІҢ ТОПОНИМИЯСЫ 

 

8.1 Америкада топонимиялық жүйелердің қалыптасу жағдайлары 

 

Америка дүние бөлігі Атлант және Тынық мұхит аралығын алып жатқан, 

Батыс жарты шардағы Солтүстік Америка және Оңтүстік Америка 

материктерін қамтиды. X—XI ғасырдан бастап солтүстіктегі материктің 

жағалауларында болған скандинавиялықтар бұл құрлыққа ортақ атау берген 

жоқ. Х. Колумб өзінің 1492-1504 жылдар аралығындағы әйгілі төрт саяхаты 

барысында ашылған жерлерді Үндістан деп ұғынып, өмірінің ақырына дейін 

оған кенімді болды. Флоренциялық Америго Веспуччи 1499-1502 жылдары 

Америка дүние бөлігінің Кариб теңізі мен оңтүстік тропикке дейінгі 

аралығын қамтыған сапарларының нәтижесінде жаңа жерлердің ашылғанына 

еш күмәні болған жоқ және ол жерлерді Жаңа Дүние деп атау керектігіне 

назар аударды.  

Веспуччидің хаттарындағы жаңа жерлер туралы әңгімелері қатты әсер 

еткен әйгілі космограф Мартин Вальдземюллер жаңадан ашылған құрлықты 

Америго Веспуччи құрметіне Америка деп атауды ұсынды. Дегенмен ол 

Америка атауын өзі жаңа материк деп ұғынған қазіргі Оңтүстік Америкаға 

ғана қатысты қолданды. Тұңғыш рет фламандтық картограф Герард 

Меркатор Америка атауын екі материкке де қатысты қолданды. Оның 1538 

жылы құрастырылған картасында Америка екі материкке тұтас атау ретінде 

жазылды. XVI ғасырдың екінші жартысынан бастап Америка атауы көптеген 

глобустар мен карталарда жаңа екі материкті белгілеу үшін қолданыла 

бастады.  

Жергілікті және қоныс аударушылар қалыптастырған 

географиялық атаулардың ерекшеліктері. Америкадағы топонимиялық 

жүйелерді жергілікті тарихи, тілдік, географиялық факторларға байланысты 

бірнеше аумақтар бойынша қарастыруға болады.  

Сондай аумақтың бірі – Ағылшындық Америка. Негізінен Гренландия 

аралы және АҚШ, Канада аумақтарын біріктіретін бұл аумақтың топонимия 

сы екі негізгі қабатқа жіктеледі:  

- субстраттық қабат (жергілікті эскимос, алеут, әртүрлі үндіс 

тайпаларының географиялық атаулары); 

- жаңа (еуропалық) қабат (қоныс аударушылар қалыптастырған 

географиялық атаулар). 
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Субстраттық қабат жергілікті тілдік және табиғи, тарихи 

ерекшеліктерге байланысты жеке аудандар бойынша өзгешелік жасайды. 

Эскимосжәне алеуттілдері өзара өте жақын болып келеді. Эскимос 

топонимдері негізінен Гренландияда, Канаданың солтүстігі мен Аляскада 

таралған. Алеут аралдары мен Аляскада алеут тілі негізінде қалыптасқан 

атаулар шоғырланған. Бұл топонимдер негізінен табиғи объектілердің (жер 

бедері пішіндері, шығанақ, қойнау) атауларына қатысты болады. Мұны осы 

тектес топонимдердің әдетте әлеуметтік-экономикалық объектілердің 

атауларына қарағанда ерте қалыптасуы мен салыстырмалы түрде 

тұрақтылығымен түсіндіруге болады.  

Табиғи объектілердің атаулары эскимос және алеут халықтарының 

қоршаған табиғи орта туралы ақпараты мен сенім-нанымдарының жиынтығы 

деуге болады. Бұл топонимдердің бірнеше құрылымдық ерекшеліктерін 

атауға болады: 

- ежелгі топонимдер сипаттау бағытында болады, олар көбінесе 

құрылымы күрделі және бірнеше сөзден, тіпті сөйлемнен тұруы 

(Тингимиармиут, Иглосааталиаукали) мүмкін; 

- топонимдерде объектінің түрін білдіретін термин сөздің болуы: 

эскимос тілінде уманак, унимак, энивак, квинертак(«арал»), нук, кангек 

(«мүйіс»), нарсак(«аңғар»), вик,ивик(«шығанақ»), алик, илик («өзен») деген 

терминдер топонимдер құрауға белсенді қатысқан. 

 

Географиялық атластар мен карталарды, тақырып мәтінін 

пайдаланып, Солтүстік Америка мен Гренландиядағы эскимос терминдері 

негізінде қалыптасқан топонимдер тізімін жасап көріңіздер.  

 

АҚШ пен Канада аумақтарының басым бөлігінде әртүрлі үндіс 

тайпаларының тілдерінде қалыптасқан географиялық атаулар субстрат 

топонимдерді құрайды. Канада жерінде мұндай атаулардың көпшілігі 

алгонкин, атабаск, ал АҚШ-та алгонкин, атабаск, сиу, ацтек, ненут 

тілдерінде жасалған. Жалпы алғанда, үндіс тіліндегі топонимдер бұл екі 

елдің аумағындағы атаулардың 10 %-ын құрайды, бірақ атаулардың жеке 

топтары бойынша олардың үлесі алшақтық жасайды. Мысалы, Канада 

жеріндегі көл атауларының 80 %-ын үндіс атаулары құрайды.  

Семантикалық тұрғыдан үндіс топонимиясын мынадай топтарға 

жіктеуге болады:  

- табиғат жағдайларын бейнелейтін атаулар; 

- этнотопонимдер. 



186 

 

Табиғат жағдайларын бейнелейтінүндіс атаулары тобында әсіресе 

гидронимдердің үлесі жоғары болады. Солтүстік Америкадағы ірі өзен, 

көлдердің үндіс тілдеріндегі атаулары қазірге дейін сақталып қалған:  

Айова(«тыныш өзен»), Висконсин(«мың аралды өзен»), Миссисипи(«үлкен 

су»), Миссури(«үлкен лайлы су»), Ниагара(«күркірек су»), Юкон («үлкен 

өзен»), Виннипег(«тұнбалы су»), Мичиган(«үлкен көл»), Огайо(«үлкен әдемі 

өзен»), Саскачеван(«ирелеңдеген немесе шоңғалды өзен»).   

Этнонимдер Эри, Гурон, Канзас, Атабаска, Ассинибойни, Арканзас, 

Иллинойс, Мохок, Танана, Онайда, Оттава атауларында көрініс тапқан. 

Жалпы алғанда, АҚШ-тағы50 штаттың 23-і үндіс атауларымен аталады, 

олардың қатарында Коннектикут («ұзын өзен»), Массачусетс («биік төбе 

адамдары»), Кентукки («жазық»), Юта («биікте тұратындар»), Алабама 

(«бұта тазалаушылар») деген атаулар бар(И Қосымша).  

Америка дүние бөлігін еуропалықтар қоныстану барысында көптеген 

үндіс тайпалары жойылып кетті, кейбірінің тілдері ұмыт болды. Осы 

жағдайда олардың сақталып қалған топонимдері арқылы үндістердің өмір 

сүрген жерлерін анықтауға болады.  

АҚШ пен Канададағы жаңа (еуропалық) қабаттықұрайтын 

топонимдердің басым көпшілігін ағылшын тіліндегі атаулар құрайды. Олар 

қазіргі заманғы ағылшын тілі тұрғысында оңай түсіндіріледі және көпшілігі 

сипаттау, табиғат жағдайларын бейнелеу мағынасындағы және 

антротопонимдер болып табылады. Жалпы алғанда, бұл аумақтағы 

еуропалық атауларды мынадай мағыналық топтарға жіктеуге болады:  

1) Сипаттаушы атаулар, әдетте олардың құрамында географиялық 

терминдер, анықтауыштар кездеседі:  ағылшын тілінде Блу-Маунтинс 

(«көгілдір таулар»), Бивер-Крик («құндызды өзен»), Рок-Спрингс («жартасты 

жылға», Уайт-Ривер («ақ өзен»), Солт-Лейк-Сити («Үлкен Тұзды көл 

қаласы»), испан тілінде Колорадо («боялған»), Рио-Гранде («үлкен өзен»), 

Эль-Пасо («өткел»), Салинас («тұзды»); 

2) Діни атаулар, оларға Флорида («гүлденген Пасха»), Лос-Анджелес 

(«періште»), әулиелер есімімен байланысты Санта-Моника, Сан-Диего, Сан-

Антонио, Санта-Барбара, Сан-Антонио атаулары, Әулие Лаврентий, 

Сакраменто («әулие құпия») жатады; 

3) Символдық атаулар, қоныс аударушылар жаңа жерлерде Либерти 

(«еркіндік»), Пайонерс («көш бастаушы»), Просперити («даму»), 

Индепенденс («тәуелсіздік»), Юнион («одақ») деген атаулар қойған, 

құрамында дат тіліндегі хоб («үміт») сөзі бар Готхоб, Фредериксхоб, 

Юлианехоб атаулары; 

4) Қоныс аударған атаулар, қоныс аударушылар өз отандарының 

топонимдерін жаңа жерлерге де қойды, кейбіреулерінің атауына нью 

(«жаңа») сөзі қосылды: Кембридж, Манчестер, Нортвуд, Портсмут, Глостер, 
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Бедфорд, Нью-Бостон, Нью-Глостер, Нью-Лондон, Нью-Камберленд, Нью-

Йорк; АҚШ-тың солтүстік-шығысындағы қала атауларының 20%-ын 

осындай атаулар құрайды; 

5) Антропотопонимдер, қоныстанушылар жаңа жерлерге өз 

отандарының билеушілерінің және жаңа жерлерді ашқандардың есімдерін 

қойды: Каролина штаты, Гудзон шығанағы, Баффин Жері және т.б.  

Канада мен АҚШ-ты біріктіретін Ағылшындық Америкада кең тараған 

ағылшын, испан атауларымен қатар, француз(Монреаль, Валь-д’Ор, Труа-

Ривьер, Вермонт, Новый Орлеан, Батон-Руж), славяндық (Белуга, Бараново, 

Семисопочный, Бабьи, Долгий, Бородино,Новосельце),скандинавиялық 

(Скорбисунн, Ферингехавн, Краульсхавн, Карратс-фьорд, Данельс-фьорд, 

Сёнре-Стремфьорд, Хольстейнсборг), португал, неміс, голланд тілдеріндегі 

атаулар бар. Сонымен, Ағылшындық Америкада субстраттық үндіс 

топонимиясы мен еуропалық топонимия үйлесіп, көптілді күрделі құрылым 

түзеді.  

Мексика мен Орталық Америка аумағындағы топонимияда 

субстраттық (жергілікті үндістер топонимиясы) және испандық атаулар 

басым болатын еуропалық қабатты ажыратады.  

Субстратты үндіс қабаты аумақ бойынша біркелкі таралмаған. Мұнда 

үндістердің нахуа, мескито, майя тобындағы тілдер басым. Осылардың 

арасында әсіресе нахуа тобындағы тілдердің (ацтектер тілі де осыған жатады) 

үлесі жоғары болады. Бұл тілдердегі топонимдерде «үй маңы» деген мағына 

беретін гальпа(Теугусигальпа, Матагальпа,Уигальпа), «тау» дегенді 

білдіретін тепетль(Попокатепетль, Ситлальтепетль, Коатпетль), «таудағы 

үй» мағынасын беретін тепек (Сигуатепеке, Тецонтепек, Хикотепек) сөздері 

кездеседі. Майя тобындағы тілдердің топонимдеріне Юкатан («біз сендерді 

түсінбейміз»), Белиз («Итцадан шыққан жол»), Чичен-Итца («Итца 

құдығының маңы») жатады.  

Семантикалық тұрғыдан алғанда, бұл аумақтың үндіс 

топонимиясындаантропотопонимы(Куаутемок, Никарагуа), діни 

атаулар(Мехико, Коацакоалькос), табиғат жағдайларын 

сипаттайтын(Панама – «балықты жер», Тепанапан – «тасты жер», 

Теуантепек – «жабайы аңдар тауы», Гватемала – «үлкен ағаштар жері», 

Акапулько – «қамыс шоқтары», Теночтитлан - «кактусты жартас тұрған 

жер») атаулар жіктеледі. 

Еуропалық (испандық) қабат діни атаулардан (Сантьяго, Сан-Хосе, Сан-

Сальвадор, Сан-Ласаро, Санта-Маргарита, Сан-Фернандо, Сан-Маркос, 

Санто-Доминго), Испаниядан қоныс аударған атаулардан (Гвадалахара, 

Саламанка, Леон, Кордова, Вальядолид), испандық географиялық 
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терминдерден (сьерра – «тау», агуа – «су», байя – «қойнау», сьюдад – «қала», 

вилья – «село»)құралған атаулардан, символдық атаулардан  (Прогресо – 

«алға қадам басу», Ла-Либертад – «азаттық», Индепенденсия –  

«тәуелсіздік»)құралған.  

Кариб теңізіндегі аралдар аумағының топонимиясы өзіндік 

ерекшеліктерге ие болады: мұнда субстраттық топонимия мүлде дерлік 

сақталмаған, ал еуропалық топонимия алуан түрлілігімен көзге түседі. 

Байырғы үндіс топонимиясының жойылып кетуі еуропалықтардың еі 

алдымен осы аумаққа келіп жетуіне және жыртқыштықпен отарлау 

саясатына байланысты болды. Көптеген аралдарда байырғы үндіс тайпалары 

толығымен дерлік құртылып жіберілді, ал олардың топонимиясы басқа 

атаулармен алмастырылды немесе түпнұсқасынан бұрмаланып берілді.  

Осы аумақта ата қонысы болған араваки, кариб тайпаларымен 

байланысты Куба, Гаити («таулы»), Ямайка («бұлақтар аралы»), Тобаго 

(«темекі түтікшесі»), Аруба (аравак этнонимі), Кариб (кариб этнонимі) 

топонимдері сақталған. Жергілікті үндістердің «Ашық кеңістік, биік шөпті 

жазық»  деген мағына беретін саванна, сабанатермині Кубада бірқатар 

атаулар (Сабана топаралы, Сабанасо тауы)құрап, халықаралық 

ландшафтылық терминге айналған.  

Испан атаулары арасында діни топонимдер өте көп, олар көбінесе жаңа 

жерлерді ашудың белгілі бір діни мерекелермен сәйкес келген жағдайында 

қойылған. Аумақтағы Тринидад, Санта-Крус, Доминика, Сантьяго-де-Куба, 

Сан-Хуан, Сан-Антониоатаулары осылай пайда болған. Табиғат 

жағдайларының ерекшеліктері испандық Пинос («қарағайлар»), Авес 

(«құстар»), Лос-Рокес («жартастар»), Лос-Колорадос («қызыл аралдар») 

топонимдерінде бейнеленген.  

Ағылшын тіліндегі географиялық атаулар Ямайкада, Кіші Антиль 

аралдарында (Кингстон, Уильямсфилд, Кингстаун, Джоржтаун, Бриджтаун, 

Плимут, Кодрингтон),француз атаулары Гаитиде (Жереми, Анс д’Эно, Дам-

Мари) және Мартиник аралында (Мон-Пеле - «қасқа тау», Фор-де-Франс - 

«француз қамалы»), Гваделупада(Бастер - «аласа жер») таралған. 

Оңтүстік Америка топонимиясында субстратты (үндіс) қабат мен 

еуропалық (негізінен испан, португал) қабаттың өзара әрекеттесуі 

байқалады. Кейбір жергілікті үндіс терминдері португал және испан 

тілдеріне енген.  XVI-XVII ғасырларда осы екі еуропалық тіл жылдам 

таралып, отар аумақтардың негізгі тілдеріне айналды, олар Оңтүстік 

Америкадағы барлық географиялық атауларының жартысынан астамын 

құрайды. Ғалымдар топонимиялық тұрғыдан Оңтүстік Американы екі 
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бөлікке бөледі: Анд топонимиясы және Шығыстағы жазықтар топонимиясы. 

Олардың әрқайсысы өзіндік ерекшеліктерге ие болады. 

Анд тау жүйесі алып жатқан аумақтағы топонимияға мынадай белгілер 

тән болады:  

- мұнда үндістердің байырғы атауларының жақсы сақталған және 

олардың басым көпшілігі сол қалпында тарихи дереккөздерде тіркелген; 

-  еуропалық топонимия тек испандық атаулардан тұрады.  

Анд тауындағы үндіс топонимиясы негізінен кечуа, аймара, араукан 

тілдерінде болады. Кечуа тіліндеАнд («мысты таулар»), Кальяо («жағалау»), 

Куско («кіндік»), Укаяли («қосылу») топонимдері қалыптасқан. Сонымен 

қатар, топонимияда майо, яко, яку («өзен»), марка («елді мекен»), юнга 

(«аптап аңғар»), пуна («биік таулы шөлді жазық») тәрізді кечуа терминдері 

көптеген атаулар қалыптастырған. Бұл терминдер арасында ландшафтылық 

сипаттағы пампа термині бар: субтропиктік далаларға қатысты 

қолданылатын бұл атау Анд аумағындағы көптеген топонимдерге 

(Ацопампа, Пампахуаси, Мойобамба, Кочабамба, Урубамба, Кильябамба, 

Атунпамба) негіз болған.  

Аймара тіліндечуки(«тау») термині Чукисака, Чукибамба, Чукикамата 

атауларын, ягуира(«өзен») термині Лакаягуира, Чаллаягуира, Саллеягуира 

топонимдерін қалыптастырған.  

Араукан тілінде Атакама («шөл»), Чили («суық») тәрізді танымал 

атаулары қалыптасқан, ал осы тілдегі чуриче («батпақтанған көл») термині 

боливиялық Чуриче-де-Парагуа, Чуриче-де-Маримоно;лауфкен, лаукен 

(«көл») термині Футалауфкен, Уэхулауфкен, Карилаукен топонимдеріне 

негіз болған. Анд тауындағы ең биік шыңдардың атаулары (Аконкагуа, 

Ерупаха, Коропуна, Котопахи, Льюльяльяко, Уаскаран) үндіс тілдерінде 

қойылған.  

Аймақта испандардың географиялық терминдері бірқатар 

ландшафтылық топонимдерді қалыптастырған (25-кесте). 

 

25-кесте.Испан терминологиясы негізінде қалыптасқан атаулар 

 

 Тер

мин  

Мағына

сы  

Топонимдер  

1 бай

я 

«шыған

ақ» 

Байя-Бланка, Байя-Инутиль 

2 бар

ранко 

«терең 

шатқал» 

Барранка, Барранкабермеха, Барранка-дель-

Кобре, Барранкас, Барранкилья, Барранкита, Барранко, 
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Барранко-де-Лоба 

3 кор

дильера 

«тау 

жотасы» 

Кордильера-Бланка, Кордильера-Мерида, 

Кордильера–Реаль, Батыс Кордильера, Шығыс 

Кордильера 

4 пуэ

бло, 

сьюдад 

«қала» Пуэбло-Арруа, Пуэбло-Бруго, Пуэбло-Вьехо, 

Пуэбло-Ундидо, Сьюдад-Боливар, Сьюдад-Гуаяна, 

Сьюдад-де-ла-Коста, Сьюдад-дель-Эсте, Сьюдад-Охеда 

5 пуэ

рто 

«порт, 

айлақ» 

Пуэрто-Айсен, Пуэрто-Акосто, Пуэрто-Асис, 

Пуэрто-Беррио, Пуэрто-Бермудес, Пуэрто-Бояка, 

Пуэрто-ла-Крус, Пуэрто-Сольгар,  Пуэрто-Техадо 

 

Испан топонимдері арасында діниатаулар(Сантьяго, Сан-Сильвестре, 

Сан-Маркос, Санта-Мария, Магдалена, Санта-Клотильде, Сан-Лоренсо, Сан-

паулу), қоныс аударған атаулар (Картахена, Валенсия, Барселона, 

Мерида),ескерткіш-атаулар (Колумбия мемлекеті, Кристобаль-Колон 

қаласы, Колон топаралы, Боливиямемлекеті, Боливар шыңы, Сукре, Сьюдад-

Охеда, Вальдивия, Орельяно қалалары), сипаттаушы атаулар (Вальпараисо 

– «жұмақ аңғары», Винья-дель-Мар – «теңіз маңындағы жүзімдік», 

Портовьехо – «ескі порт»)бар.  

Шығыстағы жазықтардыңгеографиялық атаулар жүйесініңАнд 

топонимиясынан басты айырмашылығы – еуропалық атаулар қабатының 

тілдік тұрғыдан алуан түрлілігі. Мұнда испан тілінен басқа, португал, шағын  

ареалдар құрайтын ағылшын, француз, неміс және голланд тілдері 

топонимдер құрайды. Жергілікті үндіс тілдерінің және еуропалық тілдердің 

араласуынан гибрид атаулар көп қалыптасқан: әдетте ондай атаудың бір 

бөлігін үндіс сөзі құраса, екінші бөлігі еуропалық тілдердің біріндегі сөз 

болып табылады. Аумақтағы үндіс тілдері арасында әсіресе аравак, кечуа, 

тупи-гуарани тілдері басым түрде топоним құрауға қатысқан.  

Аравак атаулары солтүстіктегі жазықтарда таралған. Мұнда аравак 

тобына енетін пурупуру, сурима, каракатайпаларының атаулары Пурус, 

Суринам, Каракас атауларын қалыптастырған. Ал Ориноко өзенінің атауы 

таманук тайпасының тілінде «үлкен су» дегенді білдіреді. Кечуа тіліндегі 

пампа термині жазықтарда да бірқатар атауларға (Пампа, Пампа-де-лас-

Салинас, Пампа-Тамаргуаль) негіз болған.  

Ең көп атаулар тупи-гуарани тілдерімен байланысты болады. Бұл 

тілдердегі географиялық терминдердің ареалы өте кең. Мысалы,  

пара(«өзен») термині материктегі Пара, Парана, Параиба, Парагвай, 
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Паранаиба, Парамарибо, Паракату, Параопеба, Паранан тәрізді атаулардың 

құрамында кездеседі. Тупи-гуарани тілдеріндегі кейбір атаулар табиғат 

объектілерінің ерекшеліктерін сипаттауымен ерекшеленеді: Игуасу («үлкен 

су»), Уругвай («құстар өзені»), Журуа («саға»), Куритиба («қылқан 

жапырақты ағаштар орны»), Пернамбуку («өзен саласы»). Мұнда Итайпу 

(«ән салатын тас»), Гуанабара («тығылған қойнау»), Ибера («жарқыраған су 

елі»), Гвиана («мол судың елі»)тәрізді бейнелі атаулар да бар. Тупи тіліндегі 

каатинга («ақ орман») термині қазіргі кезде шөлейтті аудандардағы 

ксерофильді сирек ормандарға қатысты қолданылатын ландшафтылық 

терминге айналған.  

Гуарани тайпасының ежелгі кәсібі ұжымдық аң аулау болып табылады. 

Аңшылар үлкен ауданды жан-жағынан қоршап алады да, біртіндеп шеңберді 

тарылту арқылы аңдарды ортаға қарай қуып, ығыстыра береді. Бұл әрекет 

түрін олар чако деп атайды. Аргентина мен Парагвай жерін игере бастаған 

испандар осындағы жазық аумақтарға осы терминді қолдану арқылы атаулар 

берген. Бұл жазықтардың ең үлкені Гран-Чако («үлкен чако») деп аталған, 

оның аумағында шағын Чако-Бореаль («солтүстік чако»), Чако-Сентраль 

(«орталық чако») және Чако-Аустраль («оңтүстік чако») ажыратылған. 

Оңтүстік Америкадағы ең үлкен мемлекет Бразиялия жерінде португал 

тіліндегі топонимдер басым таралған. Олардың басым көпшілігі португалдық 

географиялық терминдер негізінде қалыптасқан (26-кесте). 

 

 

26-кесте.Құрамында португал терминдері бар атаулар 

 

р

/c 

Термин және  

мағынасы 

Топонимдер  

1 бока –

«саға» 

Бока-Гранде, Бока-дель-Рио, Бока-де-Макарео, Бока-де-Уракоа, 

Бока-ду-Акри, Бока-ду-Жари, Бока-ду-Курукете, Бока-ду-Моаку 

2 илья – 

«арал» 

Ильеу-Гранди, Ильеу-Гранди-Жутаи, Ильеус, Ильябела, Илья-

Гранди, Илья-Гранди-де-Санта-Исабель, Илья-Гранди-ди-Покажай, 

Илья-Комприда, Ильяпель, Илья-Солтейра 

3 кабу – 

«мүйіс» 

Кабу-Бранку, Кабу-Оранжи, Кабу-Роса, Кабу-Фриу 

4 кампина 

– «ашық жазық»  

Кампина-Гранди, Кампина-Верди, Кампина-Гранди-ду-Сул, 

Кампина-да-Лагоа, Кампинас, Кампинасу 

5 каса – Касабиндо, Каса-де-Пьедра, Касадор, Касанаре, Касапава, 
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«үй» Касапава-ду-Сул 

6 кашуэйр

а – «шоңғал, 

сарқырама» 

Кашуэйра, Кашуэйра-Алта, Кашуэйра-Байя, Кашуэйра-Гранди, 

Кашуэйра-ди-Гояс, Кашуэйра-ди-Итапемирин, Кашуэйра-ди-

Макаку, Кашуэйра-ду-Арари, Кашуэйра-ду-Сул 

7 колина – 

«төбе» 

Колина, Колинас 

8 лаго – 

«көл» 

Лаго-Архентино, Лагоа-Санта, Лагоа-Фея, Лагоа-Формоза, Лаго-

Вермелия, Лаго-Вьедма, Лаго-да-Прата, Лаго-Дорадо, Лаго-

Кардьель, Лаго-Лагос, Лаго-Мирин, Лаго-Ранко 

9 мина – 

«кеніш» 

Бразилиа-ди-Минас, Кармополис-ду-Минас, Минас, Минас-Жерайс, 

Минас-Новас, Монти-Санту-ди-Минас, Пара-ди-Минас, Патус-ди-

Минас, Риу-Парду-ди-Минас, Сан-Роки-ди-Минас 

1

0 

педра– 

«тас» 

Лагу-да-Педра, Педра-Азул, Педра-Ажул, Педра-да-Мина, Педра-

Прета, Понта-ди-Педрас, Понти-ди-Педра 

1

1 

пинью – 

«қарағай» 

Пиньейру, Пиньейру-Машаду, Пиньера, Пиньерус, Пиньял, 

Пиньял-Нову, Пиньян 

1

2 

прадо – 

«шалғын» 

Прадильо, Прадополис, Праду 

1

3 

риу – 

«өзен» 

Риу-Бранку,Риу-Верди-Гранди, Риу-Вердли, Гиу-Гранди-ду-Сул, 

Риу-Доси, Риу-Клару, Риу-Негру, Риу-Нову, Риу-Парду 

1

4 

серра - 

«тау жотасы» 

Серра, Серра-да-Кутиа, Серра-дас-Конфусьон, Серра-ду-Дивисор, 

Серра-дос-Органс, Серра-ду-Мар, Серра-ду-Мантикейра, Серра-

Дорада, Серра-ду-Парду, Серра-ду-Шипо, Серра-Жерал 

1

5 

шапада- 

«тақта» 

Шапада-Диамантина, Шапада-дос-Веадейрус, Шапада-дос-

Гимарайн, Шапада-ду-Арарипи, Шапада-ду-Сеу, Шападинья 

 

Бразилияда португал тіліндегі бейнелі және метафоралық атаулар (Белу-

Оризонти – «әдемі көкжиек, көрініс», Жардинезия – «бау-

бақшалы»,Калканьяр – «өкше», Корковадо– «бүкір», Пан-де-Асукар – 

«қантты бас») да бар.  

Испан топонимдері испан тілді елдерде басым болады.  барлық жерде 

кең таралған рио, байя, сьерратәрізді географиялық терминдермен қатар, 

мұнда «жылға» мағынасын беретін арройо (Трес-Арройос, Арройо-Секо, 

Арройос–и-Эстерос), «тар аңғар» мағынасындағы каньяда (Каньяда, 

Каньяда-де-Гомес), «сарқырама» мағынасындағы сальто (Сальто-Гранде, 

Сальто) терминдері атаулар түзген. Ағылшын топонимдері өте аз, олар 
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жазықтардың солтүстігінде (Джорджтаун, Макензи, Спринглендс), Фолкленд 

аралдарында (Порт-Стенли, Чартерс), қиыр оңтүстікте (Фроуорд) бар. 

Француз атаулары негізінен Француз Гвианасында (Режина, Гран-Санти, 

Сен-Жан, Бьенвеню), голландық топонимдер Суринамда (Ньив-Амстердам, 

Ньив-Никкери, Гронинген, Тотнесс) кездеседі.  

 

8.2 Солтүстік Америкадағы топонимдердің негізгі топтарына 

сипаттама 
 

Ірі табиғи объектілердің атаулары. Аляска түбегіСолтүстік 

Американың солтүстік-батысында орналасқан. Түбек атауы алеут тіліндегі 

алах'сах', яғни «киті көп орын» деген мағына береді. Бұрынырақта бұл 

атауды осы тілдегі а'ла'ас'ка («үлкен жер») сөзімен байланысты түсіндіретін.  

Аппалачтаулары Солтүстік Американың шығысында орналасқан. Бұл 

тауларды 1540 жылы испандық жаулап алушы Эрнандо де Сото ашқан 

болатын. Таудың оңтүстік шетіне шыққан испандық оған апалачи 

тайпасының атауын берген.  

Атабаскакөлі мен өзені Канада аумағында орналасқан. Үндістердің кри 

тайпасының тілінде Атабаска атауы «көп сулар кездесетін орын» деген 

мағына беретін.  

Баффин Жері аралы Канада Арктикалық топаралының шығыс бөлігінде 

орналасқан. Аралды 1616 жылы «Дискавери» зерттеу кемесінде болған 

ағылшын экспедициясы ашқан. Ағылшындар өздері ашқан аралды 

экспедиция штурманы Уильям Баффиннің құрметіне осылай атаған.  

Бермуд аралдарыСолтүстік Америкадан оңтүстік-шығысқа қарай 

Атлант мұхитында орналасқан Ұлыбритания иелігіндегі аумақ болып 

табыалды. XVIғасырда бұл аралдарды испан теңізшісі Хуан Бермудес ашып, 

өте қиын навигациялық жағдайға қарап Шайтан аралдары деп атаған. 1519 

жылы аралдарға оны ашқан теңізші есімі берілді.  

Виннипег көлі Канаданың оңтүстігінде орналасқан. Гидроним 

үндістердің сиу тобына енетін виннебаго тайпасына байланысты қойылған.  

Гренландия аралыСолтүстік Американың солтүстік-шығыс 

жағалауларында орналасқан, дүние жүзіндегі ең үлкен арал. Ол Дания 

иелігіндегі аумақ болып табылады. Аралды 981 жылы викингтер осы кезге 

дейін айтып жүрген батыстағы үлкен жерді іздеуге аттанған Исландия 

тұрғыны Эйрик Турвальдсон (лақап аты Рауди) ашқан болатын. Аралдың 

оңтүстігіндегі жасыл шалғынды алаңқайлары бар жерлерді көрген Эйрик бұл 

аумақты Gronland («жасыл ел») деп атады. ғасырдан бастап бұл атау бүкіл 

аралға қатысты қолданыла бастады.  

Гудзон өзені Атлант мұхитына құяды, АҚШ жері арқылы ағып өтеді. 

1609 жылы еуропалықтар арасынан тұңғыш рет бұл өзеннің бойымен 

Голландияда қызмет ететін ағылшын теңізшісі Генри Гудзон жүзіп өткен 

болатын. Ол өзенге Үлкен Солтүстік өзені деген атау берген. Кейіннен өзенге 

оны алғаш ашқан Гудзонның аты-жөні берілді.  
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Гурон көлі Солтүстік Американың Ұлы көлдер жүйесіне енеді, Канада 

және АҚШ аумағында орналасқан. Гидроним үндістердің ирокез тобына 

жататын гурон тайпасының атауымен байланысты қойылған.  

Мак-кинлитауы Солтүстік Американың ең биік (6193 м) шыңы болып 

табылады, Аляска жотасында орналасқан. Тауды 1896 жылы алтын іздеуші 

экспедицияның мүшелері АҚШ-тың 25-ші президенті  Уильям Мак-Кинлидің 

(1843-1901) құрметіне атаған.  

Миссисипиөзені Атлант мұхитының Мексика шығанағына құятын, 

Солтүстік Американың ең ірі өзені болып табылады. XVІ ғасырдың басында 

бұл өзеннің атырауында испан кемелері еніп жүргенімен, өзенді ұзына 

бойымен алғаш рет 1681-1682 жылдары француз зерттеушісі Робер Кавалье 

Ла Саль  жүзіп өткен болатын. Ол өз сапары барысында жергілікті 

үндістерден өзеннің Миссисипи аталатыны жөнінде білді. Сол кезден бастап 

еуропалықтар өзеннің осы атауын ресми түрде қолдана бастады.  

Мичиган көлі Солтүстік Америкадағы Ұлы көлдер жүйесіне енеді, АҚШ 

аумағында орналасқан. Көл атауы оның жағалауында өмір сүрген алгонкин 

тайпасының тілінде «ұлы су» немесе «үлкен көл  дегенді білдіреді.  

Миссури өзені Миссисипи өзенінің оң жақ саласы, АҚШ жерімен ағып 

өтеді. Осы өзеннің бойында өмір сүрген үндістердің тілінде Миссури «үлкен 

лайлы өзен» деген мағына береді. Бұл атаудың мағынасы өзеннің сипатына 

толығымен сәйкес келеді: өзен Миссисипиге лайлы жыныстарды көп ағызып 

әкеледі.  

Ниагара өзені(суретте) Эри және Онтарио көлдерін 

жалғастырып жатыр, АҚШ пен Канада шекарасында 

орналасқан. Эри мен Онтарио көлдері аралығында өмір 

сүрген ирокездердің тілінде өзен Онгиара, яғни «екіге 

айрылған жер» деп аталған. Шындығында да, деңгейлері 

әртүрлі биіктікте орналасқан екі көлдің арсын қосып 

жатқан өзен жерді екіге айырып жатқан бөгет тәрізді 

болып көрінген.  

Рио-Гранде өзені АҚШ пен Мексика аумақтары арқылы ағып өтіп, осы 

екі мемлекеттің арасында ұзындығы 2000 км-ден аттам табиғи шекара 

қызметін атқарады. АҚШ-та өзенді  Рио-Гранде(испанша «үлкен өзен») деп 

атайды, ал Мексикада бұл өзен Рио-Браво-дель-Норте(испанша «буырқанған 

солтүстік өзені») деген атаумен белгілі.  

Юкатан түбегі Орталық Америкада Мексика шығанағы мен Кариб 

теңізі аралығында орналасқан, Мексика, Гватемала,  Белиз мемлекеттерінің 

аумақтарын қамтиды. 1517 жылы осы маңға келіп жеткен испан 

конкистадоры Э. Кордоба жергілікті үндістерден бұл жердің атауын сұраған. 

Олар yukatan(«біз сендерді түсінбейміз»)деп жауап берген. Юкатан атауының 

этимологиясы туралы басқа деректер жоқ.  

Юкон өзені (суретте) Беринг теңізінің Нортон 

шығанағына құяды, Канада және АҚШ аумағы арқылы 

ағып өтеді. Өзеннің зерттелуі  XVIII ғасырда жүргізіле 
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бастады. Осы кездегі орыс карталарында оның атауы Квикпак (эскимос 

тілінде «үлкен өзен») деп көрсетілетін. 1840-1850 жылдары өзеннің жоғарғы 

ағысын зерттеген канадалық ағылшындар оған Юкон атауын берді. Бұл атау 

үндістердің атапаск тайпасының тілінде «үлкен өзен» деген мағына береді.  

Елдер мен қалалардың атаулары. Америка Құрама Штаттары 

(қысқаша АҚШ). «АҚШ Тәуелсіздік Декларациясы» деп аталып, 1776 жылы 

4 шілдеде Филадельфия қаласында қабылданған ресми құжат негізінде 

Солтүстік Америкадағы британдық колониялар Ұлыбритания қарамағынан 

шығып, өз тәуелсіздігін жариялады. Декларация бұрынғы ағылшын 

колониясы «Америка Құрама Штаттары» деп аталған тұңғыш ресми құжат 

болатын.  Дәл осы күн АҚШ-та Тәуелсіздік күні ретінде мерекеленеді.  

АҚШ штаттары. Өз атауына сәйкес, АҚШ бастапқыда 13 штатан 

құралған федерация ретінде негізі қаланған еді. Қазіргі кезде оның 

құрамында 50 штат бар. Олардың атаулары әр тілден алынған сөздер 

негізінде қалыптасқан. 23 штат атауына жергілікті үндіс тайпаларының 

тілдерінде пайда болған (И Қосымша), тағы 2 штат атауы үндістердікі деп 

есептелетін, бірақ этимологиясы анық емес атаулар болып табылады. 11 

штаттың атауы тарихи тұлғалар есімін алған,  қалған штаттардың атаулары  

еуропалық тілдер негізінде қойылған.  

Анкоридж қаласы АҚШ-тың Аляска штатында орналасқан. 1913 жылы 

Шип-Крик («кемелі өзен») деп аталатын шағын өзен жағалауында  

құрылысшылар тұрағы ретінде пайда болды. Бастапқыда Шип-Крик аталған 

бұл елді мекенге 1914 жылы Анкоридж (ағылшынша «зәкір тұрағы») деген 

атау берілді.  

Атланта қаласы АҚШ-тағы Джорджия штатының әкімшілік орталығы 

болып табылады. Қаланың іргетасы 1837 жылы Батыс Атлантика 

теміржолының бойындағы Атланта бекеті ретінде қаланған болатын.  

Буффало қаласы АҚШ-тағы Нью-Йорк штатында орналасқан. XVIII 

ғасырдың соңында негізі қаланып, Буффало(«бизон») деген ат алған. Қала 

атауы осындағы Буффало-Крик өзеніне байланысты қойылған. Ал 

гидронимге үндіс тайпасының атауы негіз болған: бұл тайпаның тотемдік 

жануары бизон болатын.  

Вашингтон қаласы АҚШ астанасы болып табылады. 1791 жылы 

арнайы астаналық қала ретінде іргетасы қаланып, АҚШ-тың тұңғыш 

президенті Джордж Вашингтонның (1732-1799) құрметіне осылай аталған 

болатын.  

Майами қаласы АҚШ-тың оңтүстігіндегі Флорида штатында 

орналасқан. Қала атауын үндістердің майами тайпасының атауымен 

байланыстырады.   

Канада. Қазіргі Квебек маңында өмір сүрген ирокез тайпаларының 

лаврентий тілінде Kanata атауы «қоныс» дегенді білдіреді. Бұл атауды 1534 

жылы осы ауданнан лаврентий тайпасын алғаш кездестірген француз 

зерттеушісі Жак Картье естіген болатын.  Картье кейіннен бұл атауды осы 

жерге ғана емес, үндістердің Доннакона көсемінің иелігіндегі бүкіл аумаққа 
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қатысты қолданған. 1545 жылдан бастап, еуропалық әдебиеттер мен 

карталарда Әулие Лаврентий өзенінің жағалауы мен оған жапсарлас аумақ 

түгелімен Канада деп беріле бастады.  

Канаданың астанасы Оттавақаласы  1827 жылы Оттава өзені мен 

Онтарио көлін жалғастыратын каналды салып жатқан құрылысшылар 

тұратын кент ретінде негізі қаланған болатын. Осы құрылысқа жетекшілік 

ететін полковник Джон Байдың құрметіне елді мекен Байтаун деген ат алды. 

Осы елді мекен негізінде өсіп шыққан қаланы 1845 жылдан бастап өзен 

атауымен байланыстырып, Оттава деп атаған. Ал өзен атауына үндістердің 

алгонкиндер тобына жататын оттава тайпасының аты негіз болған. 1857 

жылдан бастап Оттава қаласы Канада астанасы болып тағайындалған.  

 

8.3 Латын Америкасындағы топонимдердің негізгі топтарына 

сипаттама 
 

Ірі табиғи объектілердің атаулары.Аконкагуа шыңы Анд тауының ең 

биік нүктесі (6960 м) болып табылады, Аргентина аумағында орналасқан. 

Тау шыңы осы маңнан бастауын алатын Аконкагуа өзенінің атауына 

байланысты аталған деуге болады. Ал гидронимнің мағынасы кечуа тіліндегі 

кагуа («су, өзен») және ако («құм») сөздері негізінде «құмды өзен» дегенді 

білдіреді.   

Амазонка өзені Оңтүстік Америкадағы Перу, Бразилия аумақтары 

арқылы ағып өтіп, Атлант мұхитына құяды. Әлемдегі ең мол сулы өзен 

болып табылады. Өзен атауына оның сағасындағы қуатты толысу 

толқындарының үндісше амасуну атауы негіз болған. Бұл толқынды кейде 

поророка деп те атайды. Алғашқы кезде толысу толқындары байқалатын 

өзеннің төменгі бөлігінің ғана Амазонка деп аталуы бұл пікірдің шындыққа 

жанасымды екендігін дәлелдейді. Өзеннің орта ағысы бұрын үндістердің 

сулима тайпасының атауымен Солимойнс деп аталған. Қазіргі кезде 

Бразиялияда өзенді тұтасымен Амазонасдеп атайды. Ал ағылшындарда бұл 

гидроним Amazon,  француздарда Amazone нұсқасында қолданылады. 

Анд тау жүйесіОңтүстік Американыңсолтүстік-батыс және батыс 

бөлігін Кариб теңізі мен Отты Жерге дейінгі аралықта созылып, көмкеріп 

жатыр.  Бұл тау жүйесінің испанша толық атауы Кордильера-де- лос-

Андес(«Анд Кордильерасы») болып табылады. Испан тілінен аударғанда 

кордильера термині «тау жотасы, тау тізбегі, тау жүйесі» деген мағына 

береді. Шындығында да, Анд тау жүйесі орографиялық тұрғыдан жекелеген 

Кордильералардан тұрады. Ал Анд атауын көбінесе инк тіліндегі ante 

(«мыс») сөзімен байланыстырады. Бұл атаудың этимологиясы негізсіз емес, 

өйткені орасан үлкен Анд тау жүйесінің бойымен «мысты белдеу» өтеді. 

Мыс бұл ауданда ежелгі инк өркениеті кезеңінде де өндірілген.  

Антиль аралдары Кариб теңізі алабында орналасқан. Оларды Үлкен 

және Кіші Антиль аралдары деп екі топқа бөледі. Атлант мұхитының 

отағасырлық карталарында Антилия деп аталған беймәлім арал белгіленетін. 
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Арал атауы латыншадан аударғанда «алдыңғы арал» деген мағына беретін. 

1513 жылы тұңғыш рет Антилия атауы Америка құрлығының алдында 

орналасқан нақты аралдарға қатысты қолданылды. Мұның өзі атаудың 

мазмұнына сәйкес келетін еді. Кейінірек аралдар Антиль (испанша Antillas) 

деп атала бастады.   

Анхель сарқырамасы Гвиана таулы үстіртіндегі Чурун өзенінде 

орналасқан, Венесуэла аумағына енеді. Дүние жүзіндегі ең биік сарқырама 

(судың құлау биіктігі 1 054 м) болғанымен бұл сарқырама тек 1935 жылы 

ашылған. Венесуэла ұшқышы Д. Анхель кездейсоқ ашқан бұл табиғат 

ғажайыбы  кейіннен осы ұшқыштың есімімен аталған болатын. 

Сарқыраманың жергілікті жерде Чурун-Меру деп аталады, ол сарқырама 

орналасқан Чурун өзені атауы мен кариб тіліндегі меру («сарқырама») сөзінің 

қосылуынан пайда болған.  

Аруба аралы Кариб теңізінде, Венесуэла жағалауына жақын маңда 

орналасқан. Әкімшілік жағынан Нидерландтық Антиль аралдарының 

құрамына енеді. Зерттеушілер Аруба атауын үндістердің аравак тайпасының 

атымен байланыстырады.  

Асунсьон қаласы Парагвай мемлекетінің астанасы болып табылады. 

Қаланың іргетасын 1537 жылдың 15 тамызында испан конкистадорлары 

қалаған болатын. Бұл күні христиандық Әулие Ана құдайдың Успение 

мерекесі тойланып жатқан болатын. Қала атауында осы оқиға ұзақ сөйлем 

күйінде берілген болатын. Бірақ уақыт өте келе, осы атаудың тек бір ғана сөзі 

Асунсьон («Успение») сақталып қалды.  

Атакама шөлі Чилидің Тынық мұхит жағалауында орналасқан. XVI 

ғасырдың алғашқы жартысынан бастап әртүрлі құжаттарда тіркелген. 

Жергілікті үндіс тайпаларының бірінің тілінде атакама «шөлді жер» деген 

мағына береді.  

Гаити аралы (суретте) Кариб теңізінде орналасқан 

Үлкен Антиль аралдарының тобына енеді. Ұлы 

географиялық ашылуларға дейін осы аралдың 

байырғы тұрғындары болған үндістердің кариб 

тайпасы оны Гаити («таулы») немесе Киске я 

(«үлкен жер») деп атаған. 1492 жылы аралды ашқан 

Х.Колумб оған Эспаньола («испандық») деген ат берген. Колумб бұл атауды 

Испанияның таулы облысы болып табылатын Кастилияға ұқсату негізінде 

берген деп есептеледі. Бірақ аралдың карибтер қойған байырғы атауы 

қолданыста қалып қойды. 

Галапагос аралдары Тынық мұхитта орналасқан, 

Эквадор аумағына енеді. 13 жанартаулық аралдардан 

тұрады. Бұл аралдарды 1635 жылы Томас де Берланг 

бастаған испан теңізшілері ашқан. Олар 

мұндаалыптасбақаларды (суретте)көріп, бұл 

аралдардыGalápagos («су тасбақалары») деп атаған.  
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Барбадос аралы Кариб теңізіндегі Кіші Антиль аралдары тобында  

орналасқан. Арал XVI ғасырдың басында ашылған. Теңізшілер мұндағы 

сақал тәрізді салбыраған аспалы тамырлары бар өсімдіктерге қарап, бұл 

жерді Барбадос, «яғни сақалдылар» деп атаған.  

Гран-Чако табиғи облысы Оңтүстік Американың орталық бөлігінде 

орналасқан, Боливия,  Парагвай, Аргентина аумақтарын қамтиды. Атау 

жергілікті гуарани тайпасының жазықтарда топтасып аң аулау дәстүріне 

(«чако») байланысты қалыптасқан. Атау құрамындағы гран сөзі испан тілінде 

«үлкен» деген мағына береді.  

Игуасу өзені Парана өзенінің сол жақ саласы болып табылады. Негізгі 

бөлігі Бразилия аумағында орналасқан және ішінара Аргентиның 

шекаралаық аудандары арқылы ағып өтеді. Игуасу атауы жергілікті тупи-

гуарани тайпаларының тілінде «үлкен өзен» деген мағына береді.  

Ла-Плата шығанағы Оңтүстік Американың оңтүстік-шығыс 

жағалауындағы Атлант мұхитының шығанағы, осында Парана және Уругвай 

өзендерінің эстуарийлері орналасқан. Әкімшілік жағынан Аргентина, 

Уругвай мемлекеттерінің аумағына енеді. Бұл шығанаққа еуропалықтардан 

алғаш болып 1516 жылы испан теңізшісі Хуан Диас Солис келіп жеткен 

болатын. Көп ұзамай ол жергілікті үндістер қолынан қаза тапқан. 1520 жылы 

шығанақты Фернан Магеллан зерттеп, оны алғаш ашқан әріптесінің 

құрметіне шығанақты Рио-де-Солис(«Солис өзені») деп атаған болатын. 

1527-1528 жылдары шығанақ пен оған құйып жатқан Парана өзенін зерттеген 

Себастьян Кабот бұл аумаққа жалпы Рио-де-ла-Плата(«күміс өзен») деген 

атау берген. Жергілікті жерде шығанақ әлі де осы нұсқада аталады, бірақ 

көптеген елдерде, соның ішінде Қазақстанда оның қысқарған Ла-Плата 

(«күміс») атауы қолданысқа енген.  

Маракайбо лагуналық көлі Венесуэланың солтүстік-батысындағы 

тауалды ойысында орналасқан. Маракайбо атауы үндістердің «Мара жері» 

деген сөзінен шыққан, ал Мара XVI ғасырдаосы аумақта болған жергілікті 

көсемнің есімі.  

Мараньонөзені Амазонканың сол жақ саласы болып табылады, Перу 

аумағы арқылы ағып жатыр. Бұл гидронимнің шығу тегі испан тіліндегі 

марафла(«бұта шоқтары, қау») сөзімен байланыстырылады. Сонымен қатар, 

өзен атауына тупи-гуарана тіліндегі парана («үлкен өзен») термині де негіз 

болған деген пікір бар.  

Отты Жер топаралыОңтүстік Американың оңтүстік қиыр шетінде 

орналасқан. Аргентина және Чили аумағына енеді. 1520 жылы дүние жүзін 

айналып өткен саяхаты барысында Оңтүстік Америка материгінің оңтүстік 

шетінен өтіп бара жатқан Фернан  Магеллан оңтүстік жақтан сансыз көп 

оттар көрген. Бұл жағдай осы аралдардың Отты Жер(испанша нұсқасы 

Тьерра-дель-Фуэго) атануына негіз болған.  

Охос-дель-СаладоАнд тауындағы Аконкагуадан кейінгі екінші биік 

шың, жанартау болып табылады. Оның атауы испан тіліндегі «тұзды бұлақ» 

деген сөзбен байланысты.  
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Пампа табиғи облысы Аргентинаның орталық бөлігінде орналасқан. 

Пампа атауы әдетте 29-39° о.е. аралығында орналасқан, батысын Сьеррас-де-

Кордова таулары көмкеріп жатқан жазыққа қатысты қолданылады. Кечуа 

тілінде пампа – шөптесін өсімдіктермен жабылған үлкен жазық, дала» деген 

мағына береді. Бұл терминді ландшафтылық термин деуге болады.  

Патагониятабиғи облысы Аргентинаның оңтүстігінде орналасқан. Бұл 

атау солтүстіктегі Рио-Колорадо өзені мен оңтүстіктегі Отты Жерге дейінгі 

аралықта жатқан аумаққа қатысты қолданылады. Әдетте бұл топонимді 

патагондар (испанша «үлкен аяқтылар») деп аталып кеткен тайпа атымен 

байланыстарды. 1520 жылы Ф.Магеллан экспедициясының мүшелері 

аяқтарын ылғи қалың терілермен орап алып жүретін үндістердің туэльча 

тайпасына «үлкен аяқтылар» деген ат берген болатын. Дегенмен, қазіргі 

зерттеулер кечуа тілінде патакуна төбелі жазықтарға қатысты қолданылатын 

термин екендігін көрсетіп отыр. Олай болса, аңызға ұқсайтын «үлкен 

аяқтылардан» гөрі, ландшафт сипатын көрсететін терминнің топонимге 

айналу мүмкіндігі жоғары деуге болады.  

Попокатепетль жанартауыМексикада орналасқан. Ацтек тілінде 

жанартау атауы «түтіндеген тау» деген мағына береді. Шындығында да, 

әрекетін тоқтатпаған бұл жанартау ұдайы түтін шығарып тұрады. 

Пуэрто-Рико аралы Үлкен Антиль аралдары тобына енеді, АҚШ иелігі 

болып табылады. Байырғы тұрғындары бұл аралды Боринкен деп атайтын. 

1493 жылы Х.Колумб бұл аралды ашқан соң, оның солтүстік жағалауындағы 

қойнауды Пуэрто-Рико («бай қойнау»)деп атаған. Біраз уақыттан соң осы 

маңда бой көтерген қала да осылай атала бастаған. XVI ғасырда қала атауы 

бүкіл аралға беріліп, арал Пуэрто-Рико деп атала бастады.  

Чимборасо тауы(суретте) Анд тау жүйесіндегі 

биік таулардың бірі, Эквадор аумағына енеді. Тау 

атауы жергілікті үндіс тілінде «Чимбо өзенінің 

қарлы тауы» деген мағына береді. бұл атау 

географиялық тұрғыдан өзін-өзі ақтайды: осында 

Чимба өзені бастау алады және таудың 4700 

метрден жоғары бөлігін мәңгі қарлар алып жатыр.  

 

Рио-Колорадоөзені Аргентина аумағы арқылы ағып өтіп, Атлант 

мұхитының Байя-бланка шығанағына құяды. Испан тілінде бұл атау «түсті 

(қызыл) өзен дегенді білдіреді. Өзен өзі ағызып әкелетін жыныстардың түсіне 

байланысты осылай аталған. Бұл өзеннен 50-100 км оңтүстікке қарай Рио-

Негро («қара өзен») ағып жатыр, ол өзімен бірге өсімдіктердің қара 

шірінділерін ағызатындықтан осындай атау алған.  

Елдер мен қалалардың атаулары.Акапулькоқаласы (суретте) 

Мексикадағы Герреро штатында, Тынық 

мұхит жағалауында орналасқан.Қала батыс 

жарты шардағы ең танымал курорттардың 

бірі болып саналады. Оның іргетасы XVI 
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ғасырда Акапулько деп аталатын елді мекен орнында қаланған болатын. Бұл 

атау жергілікті үндіс тілінде «қамыс шоқтары өскен жер» деген мағына 

береді. XIX ғасырда қала атауын Мексиканың ұлттық батыры Бенито Хуарес 

(1806-1872) есімімен толықтыру туралы шешім қабылданды: қаланың 

жергілікті атауы  Акапулько-де-Хуарес (Acapulco de Juarez) болып табылады.  

Антигуа және БарбудаКариб теңізінде орналасқан. Жалпы екі үлкен 

арал мен бірнеше шағын аралдардан тұрады. Алғашқы аралға 1493 жылы Х. 

Колумбтың өзі Севильядағы шіркеу атауын берген болатын, ол 

түпнұсқасында Santa Maria de la Antigua («Кәрі Әулие Мария») деп аталған. 

Кейін қысқарып, Антигуа («кәрі, ескі») деген бөлігі сақталып қалды. Ал 

Барбуда аралының атауын португалдар жағалауда бұтақтар мен 

жапырақтары сақал тәрізді салбырап өскен інжір ағашы шоқтарына 

байланысты қойған болатын.  

Аргентинаатауы латын тіліндегі argentum («күміс») сөзімен байланысты 

қалыптасқан. Перу аумағында өндірілген немесе тонау нәтижесінде табылған 

күмісті испандар мен португалдар өздері «Күміс жері» деп атаған аумақ 

арқылы теңіз жағалауына тасымалдаған. Осы жерден кемелерге тиелген 

күміс Еуропаға жөнелтілетін болған.  

Аргентина астанасы Буэнос-Айресқаласының негізі 1536 жылы қаланған 

болатын. Қаланың іргетасын 1536 жылы Ла-Плата шығанағының оңтүстік 

жағалауында испан конкистадоры Педро Мендоса қалаған болатын. Бұл елді 

мекен бастапқыда Сьюдад де ла Сантиссима Тринидад и пуэрто де нуэстра 

сеньора ла вирген Мария де лос буэнос айрес, яғни  «Әулие Троица қаласы 

және Құдай анасы дева Марияның қолайлы желдер тән қойнауы» деген 

бейнелі, ұзақ атау алды. Атауды осы күйінде қолдану өте қиын болатын. 

Сондықтан уақыт өте келе, қала атауында «жақсы желдер» деген мағына 

беретін соңғы екі сөз ғана сақталып қалды. Бейресми жағдайда 

аргентиналықтар өз астанасын Байрес деп атайды. Аргентинадағы Байя-

Бланкақаласының атауы оның осы аттас шығанақта орналасуымен 

байланысты пайда болған. Испан тілінен аударғанда шығанақ атауы «ақ 

шығанақ» дегенді білдіреді, бұл осындағы жыныстардың түсіне байланысты 

қойылған.   

Багам аралдарының атауын испан конкистадорлары қойған. Бұл 

атаудың испандар қойған бастапқы нұсқасы Baja Mar («тайыз су») болған. 

Бұл атау табиғат ерекшеліктерін дәл бейнелеген: аралдар маңындағы теңіз 

сулары өте тайыз болып келеді. Уақыт өте келе, атау бастапқы нұсқасынан 

бұрмаланған.    

Барбадос астанасы Бриджтаун қаласының негізі XVII ғасырда 

қаланған. Қала атауы ағылшын тілінен аударғанда «көпірлер қаласы» дегенді 

білдіреді. Атаудың шығу тегін қаланың шығанақ арқылы бөлініп жатқан  

бөліктерін жалғастыратын екі көпірдің болуымен түсіндіруге болады.   

Бразилия (ресми атауы Бразилия Федерациялық Республикасы) Латын 

Амеркасындағы ең үлкен мемлекет болып табылады, оны бейнелі түрде 

«тропиктер алыбы» деп те атайды. Еуропалықтар арасынан тұңғыш рет бұл 
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аумаққа 1500 жылы Педру Алварес Кабрал келіп жеткен болатын. Ол бұл 

жерге Нағыз Крест Жері(португалша Terra do Vera Cruz) деген діни атау 

берді, бұл атау кейінірек Әулие Крест Жері болып өзгертілді. Дегенмен, осы 

оқиғадан кейін ширек ғасыр өтпестен бұрын Бразил Жері (Terra do Brasil) 

деген жаңа атау қолданыла бастады. Бұл атау бразил (португалша brasa 

«көмір шоғы») деп аталатын қызыл түсті Caesalpinia echinata сандал 

ағашына байланысты қойылды. Бұл бағалы ағаш түрі аумақтың басты 

экспорттық тауарына айналған болатын. Сондықтан ағаш әкелінетін ел де 

Бразилия атауына ие болды.  

БразилиядағыПернамбуку штатының астанасы Ресифи қаласының 

атауы португал тілінен аударғанда «рифтер» дегенді білдіреді. Рифтер 

шығыстағы Риу Гранди ду Норти жағажайынан басталып, Баия штатының 

солтүстігіне қарай созылып жатқан бразилиялық жағажайдың бойында 

орналасқан. Ресифи Бразилияның «Венециясы» деп есептеледі, себебі бұнда 

көпірлер, каналдар және өзендер көп.  

Бразилияның Белу-Оризонти қаласының негізі 1897 жылы қаланған, 

Минас Жераис штатының әкімшілік орталығы болып табылады. Қаланын аты 

“әдемі көкжиек” (португ. Belo Horizonte) деген мағынаны білдіреді. Елдегі 

Баия штатының астанасыСальвадорқаласы Сан-Паулу мен Рио-де-

Жанейродан кейінгі үшінші орын алады. Қаланың атауын 1501 жылы 

португалдық зерттеушілер қойған, толық аты Sao Salvador de Bahia de Todos 

os Sandos. «Салвадор» сөзі «құтқарушы» дегенді білдіреді.  

Боливия (ресми атауыБоливия Республикасы) 1825 жылы тәуелсіздігін 

алған испандардың Жоғарғы (Таулы) Перу деп аталған отарының негізінде 

қалыптасқан. Тәуелсіздігін алған бұл аумақ испан отарларының тәуелсіздігі 

үшін күрескен венесуэлалық қайраткерСимон Боливардың (1783-1830) 

құрметіне Боливиядеп аталды. 

Гватемала мемлекетінің атауы Гватемала қаласына байланысты 

қойылған. Атау ацтек тіліндегіGuauhtemallan(«орманмен көмкерілген жер») 

деген сөзден шыққан.  

Гондурас мемлекетінің атауы испан тілінде «тереңдік» (hondura) дегенді 

білдіреді. 1502 жылы Х. Колумб өзінің төртінші экспедициясының 

барысында Орталық Америка жағалауынан жаңа мүйісті ашқан болатын. 

Осы мүйістің маңындағы жағалық сулардың өте тереңдігін байқаған Колумб 

бұл мүйісті  Гондурас деп атады. Кейіннен бұл атау бүкіл жағалау мен 

шығанаққа берілді. 1821 жылы тәуелсіздігін алған аумақ Гондурас деп 

аталды.  

Доминикааралын да Х.Колумб алғаш ашқан болатын. 1493 жылдың 3 

қарашасында, жексенбі күні аралға келіп жеткен Колумб экспедициясы 

жексенбі құрметіне аралға осы атауды берген. Ортағасырлық латын тілінде 

жексенбі күні  Dies Dominica деп аталатын. Тіпті қазірдің өзінде 

италиялықтар жексенбіні Doménica деп атайды. Яғни арал атауы өзінің 

ашылған күнінің құрметіне осылай аталған.  
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Доминикан Республикасыныңатауы жоғарыда аталғаннан 

басқаэтимологияға ие болады. Гаити аралының шығысын алып жатқан бұл 

аумаққа 1492 жылдың 6 желтоқсанында келіп жеткен Х. Колумб оны Ля 

Испаньола деп атаған. 1496 жылы өзінің екінші саяхаты барысында аралға 

Колумбтың ағасы Бартоломео де келген болатын. Ол осында қалып қойып,  

аралдың оңтүстік бөлігінде колонияның негізін салды. Колонияны 

доминикандық монахтар орденінің негізін салушы Санто Доминика де 

Гузманның құрметіне Санто-Доминго деп атады. Осы жерде бой көтерген 

қала қазіргі Доминикан Республикасының астанасы Санта-Доминго болатын. 

Кейіннен қала атауының негізінде мемлекеті атауы пайда болды.  

Колумбияорналасқан аумақты XVI ғасырдың басында испандар жаулап 

алған болатын. Ұлы саяхатшы Х.Колумб бұл аумақта ешқашан болған емес, 

соған қарамастан XVIII ғасырдың аяғында осы аумаққа Колумб атын беруді 

венесуэлалық революционер Франсиско да Миранда ұсынған болатын. Бұл 

ұсыныс ғасырға жуық уақыт өткен соң ғана орындалды: 1886 жылы 

тәуелсіздігін алған аумаққа Колумбия Республикасы деген атау берілді. Ал 

Колумбиядағы Барранкилья қаласының атауы жергілікті табиғат жағдайына 

байланысты қойылды. 1629 жылы Магдалена өзені бойында негізі қаланған 

қаланың атауы испан тіліндегі «жар, шатқал» деген мағына беретін барранко 

терминімен байланысты қойылды.   

Перу. 1522 жылыиспан конкистадорыПаскуаль Андагоя 1522 жылы 

қазіргі Перу орналасқан аумақтың солтүстігіндегі Биру деген ұлы империя 

жайлы хабар естіген болатын. Бұл өңірде әлі күнге дейін Виру аталатын өзен 

бар, жергілікті жерде оның Пиру деген нұсқасы да қолданылады. Ресми түрде 

бұл атау тек 1543 жылы Перу вице-корольдігінің  құрылуымен байланысты 

белгілі болды.  1821 жылы тәуелсіздігін алған мемлекет Перу деп аталды.  

Сент-Киттс және Невискейбір карталар мен географиялық әдебиетте 

Сент-Кристофер және Невис деп беріліп жүр. Бірінші аралдың атауын Әулие 

Кристофер мерекесінде осы аралға келіп жеткен Х.Колумб қойған болатын. 

Кейіннен аралдар Британ Корольдігінің иелігіне өтті. Ағылшындар арал 

атауын қысқартып, Сент-Киттс деп атайтын болды. Ал екінші аралға Х. 

Колумб 1498 жылы Әулие Мартин күні келіп жетіп, оған Сан Мартин деген 

ат қойды. Бірақ бұл атау қабылданбай, қоныс аударғандар өздері қойып алған 

Невис атауы сақталды. Бұл атау аралдағы қар басқан шыңдар мен ақ 

бұлттарға байланысты берілген болатын.  

 

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

 

1. Ағылшындық Америка топонимиясында қандай тілдік қабаттар бар?  

2. Ағылшындық Америкадағы субстраттық қабатын қай тілдердегі 

атаулар құрайды және олардың құрылымдық ерекшеліктері қандай? 

3. Канада мен АҚШ аумағындағы еуропалық топонимдердің қандай 

мағыналық топтары ажыратылады және олардың ерекшеліктері қандай? 
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4. Мексика мен Орталық Американың субстраттық топонимиясын 

қандай тілдердегі атаулар құрайды? 

5. Кариб теңізі алабындағы топонимдердің тілдік және құрылымдық 

ерекшеліктері қандай? 

6. Анд тауы аумағында топонимиялық жүйелердің қалыптасуына 

қандай факторлар әсер еткен? 

7. Оңтүстік Американың шығысының топонимиясының тілдік құрамы 

қандай?  

8. Оңтүстік Америка топонимиясындағы көп тілділікті немен 

түсіндіруге болады? 

9. АҚШ пен Канаданың табиғи объектілерінің атауларында қандай 

ақпарат кездеседі? 

10. Латын Америкасындағы табиғи объектілердің атауларында 

субстратты элементтердің көп болуын немен түсіндіруге болады? 

11. Латын Америкасындағы қай елдер мен қала атауларында әлеуметтік 

фактор көрініс тапқан? 

12.   Америка топонимиясында ландшафтылық терминдердің 

қатысуымен қандай топонимдер қалыптасқан? 

13. Американың түрліше бөліктеріндегі субстратты топонимдердың 

өзара қандай айырмашылықтары бар? 

14. Американың жеке аймақтарындағы еуропалық топонимдер қандай 

белгілері бойынша айырмашылық жасайды? 

15. Америка топонимиясының Азия мен Еуропа топонимиялық 

жүйелерімен салыстырғанда қандай айырмашылықтарын атауға болады? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
9-ТАҚЫРЫП. АФРИКА ТОПОНИМИЯСЫ 

 

9.1 Африкадағы топонимиялық жүйелердің қалыптасу жағдайлары 
 

Тарихи атаулар. Африканың географиялық атаулары өте күрделі 

сипатымен ерекшеленеді. Ең алдымен Африка материгінің атауының шығу 

тегі жайлы деректерге талдау жасайық. Көне замандарда бұл материктің 

жалпы атауы болған жоқ. Ежелгі гректер Африканың өздеріне белгілі 

солтүстік бөлігін Жерорта теңізі маңында өмір сүрген жауынгер халық либу 

тайпасының атымен  Ливия деп атаған. Еуропалықтардың Африка аумағын 

танып-білуінің барысында Ливия атауы батыс Атлас тауына, оңтүстікте 
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Эфиопияға дейінгі аумақты қамтыды. Ежелгі гректер эфиоптарды терісінің 

түсіне қарап, айтопи («беттері күйгендер») деп атаған, Эфиопия атауының 

шығу тегі де осымен байланысты болған.   

Африка атауы Еуропада III ғасырдың соңына қарай белгілі бола бастады. 

Бұл атауды ежелгі римдіктер бастапқыда қазіргі Тунис аумағындағы көне 

Карфаген айналасындағы жерлеріне қатысты қолданған болатын. Топоним 

жергілікті берберлердің авриги (африги) тайпасының атауы негізінде пайда 

болды. Бұл аумақта 146 жылы Карфаген талқандалған соң, Африка деп 

аталатын римдік провинция пайда болды. Орта ғасырлардың басында 

Африка атауымен Туниспен көршілес жатқан аумақтарды (қазіргі Алжир, 

Ливия жерлері) қоса атайтын болды. Уақыт өте келе, бүкіл материк Африка 

деп аталып кетті. 

Африка аумағында көне атаулар өте көп. Олардың кейбіреулері 27-

кестеде жинақталған түрде берілді. 

 

27-кесте. Африканың тарихи топонимдері 

 
 Топоним  Этимологиясы Қазіргі атауы 

1 Адирис  адрар – «тау» (бербер тілінде) Атлас 

2 Аммон  ежелгі египеттіктердің Амон құдайы Сива 

3 Африка африги этнонимі Тунис 

4 Барбари бербер этнонимі Алжир 

5 Дагомея «жылан рухы»(эве тілінде) Бенин 

6 Кемет  «Қара жер» (ежелгі египет тілі) Египет 

7 Мармарика  мармарид этнонимі Мармарика  

8 Нубия нуба – «алтын» (ежелгі египет тілі) Нубия 

9 Пер-Уаджет «жасыл жылан үйі» (ежелгі египет тілі) Тель-аль-Фараин 

10 Сирт  «серт» - шөлейт (араб тілі) Сидра  

11 Тунис  финикиялық ай құдайы Танит есімі Тунис 

 

Қазіргі ғылымдар тұрғысынан алғанда, адамзаттың пайда болған мекені 

ретінде әйгілі бұл ежелгі құрлықты мекен еткен халықтардың тарихы тереңге 

кеткен, ұлттық және тілдік құрамы өте күрделі. Сонымен қатар, жергілікті 

халықтың әдет-ғұрыптары мен өмір салтындағы ерекшеліктер, діни сенім-

нанымдар жүйесінің алуан түрлі сипат алуы, бұл аумақты отарлау барысында 

географиялық атаулардың күшті бұрмалануы және тіпті жаппай 

ауыстырылуы Африка топонимиясын зерттеп, түсінуде үлкен қиындықтар 

келтіреді.  

Отарлау кезінде қалыптасқан географиялық атаулар 

топтары.Еуропалық мемлекеттердің Африкадағы отарлау саясатының 

нәтижесінде байырғы топонимия үлкен өзгерістерге ұшыраған. Материкте әр 

елдің өз отарын белгілеу мақсатында қойған Бельгия Конгосы, Португалия 

Гвинеясы, Алтын Жағалау, Бұрыш Жағалауы, Еріксіздер Жағалауы, Піл 

сүйегі Жағалауы тәрізді топонимдері қалыптасты. Материктегі ірі табиғат 

объектілері (Виктория сарқырамасы, көл, Альберт, Рудольф көлдері және 

http://dsmitry.ru/History_of_Tunisia
http://dsmitry.ru/History_of_Algeria
http://dsmitry.ru/Dahomey
http://dsmitry.ru/Benin
http://dsmitry.ru/Nubia
http://dsmitry.ru/History_of_Tunisia


205 

 

т.б.) мен қалаларға (Батерст,Леопольдвиль, Лоренсу) еуропалық билеушілер 

мен ақсүйектердің атаулары жаппай қойыла бастады.  

1822 жылы АҚШ азат етілген құлдарды қоныстандыру үшін Батыс 

Африкадан жерлер сатып алды. Бұл аумақ Либерия (латынша «азаттық») деп 

аталды. 1847 жылы осы аумақ тәуелсіздігін жариялады, ел атауы Либерия 

болып бекітілді.  

Отарлаудың ауқымы ХІХ ғасырдың екінші жартысында одан әрі арта 

түсті. Осылайша, 1900 жылы Африка материгінде тек екі ғана тәуелсіз 

мемлекет (Эфиопия, Либерия) ғана қалды. Ең көп, ресурстарға бай отарларды 

Ұлыбритания иеленді, қалған бөлік Еуропаның басқа елдері арасында 

бөліске түсті (28-кесте). 

 

28-кесте. Еуропалық мемлекеттердің Африкадағы отарлары, ХХ ғ басы 

 
 Еуропа елдері Отарлардың атаулары 

1 Ұлыбритания Кап, Натал, Бечуаналенд (қазіргі Ботсвана), Басутоленд (қазіргі Лесото), 

Свазиленд, Оңтүстік Родезия (қазіргі Зимбабве),Солтүстік Родезия 

(қазіргі Замбия), Кения, Уганда, Британдық Сомали, 

Занзибар,Ағылшын-Египет Суданы, Нигерия, Сьерра-Леоне, Гамбия, 

Алтын Жағалау (Гана), Маврикий аралы, Сейшель аралдары. 

2 Франция  Француз Гвинеясы (қазіргі Гвинея Республикасы), Піл Сүйегі Жағалауы 

(қазіргі Кот-д’Ивуар), Жоғарғы Вольта (қазіргі Буркина Фасо), Дагомея 

(қазіргі Бенин), Мавритания, Нигер, Сенегал, Француздық Судан 

(қазіргі Мали), Габон, Чад, Орта Конго (қазіргі Конго Республикасы), 

Убанги-Шари (қазіргі Орталық Африка Республикасы), Француз 

Жағалауы, Сомали (қазіргі Джибути), Мадагаскар, Комор Аралдары, 

Реюньон. 

3 Португалия Ангола, Мозамбик, Португал Гвинеясы (қазіргіГвинея-Бисау,Кабо-

Верде), Сан-Томе және Принсипи. 

4 Бельгия Бельгиялық Конго (қазіргі Конго Демократиялық Республикасы) 

5 Испания  ИспанСахарасы (қазіргіБатыс Сахара), СолтүстікМарокко, Экваторлық 

Гвинея, Канар аралдары 

6 Италия  Эритрея, Итальяндық Сомали 

7 Германия  Германиялық Шығыс Африка(қазіргіТанзанияның құрлықтық бөлігі, 

Руанда, Бурунди), Камерун, Того, Германиялық Оңтүстік-Батыс Африка 

(қазіргіНамибия). 

 

Отарлау кезінде қойылған еуропалық атаулардың кейбіреулері 

(Браззавиль, Виктория, Либревиль, Пуэнт-Нуар, Камерун, Касабланка, 

Габон)әлі сақталып қалған.  

Қалпына келтірілген жергілікті атаулар. ХХ ғасырда Африка 

елдерінің жаппай тәуелсіздік ала бастауы жаңа топонимдердің қалыптасуына 

ықпал етті. Мысалы, 1960 жылы тәуелсіздігін алған Батыс Африкадағы 

Жоғарғы Вольта отаршылар қойған атаудан 1984 жылы бас тартып, Буркина-

Фасо (моси тілінде «еркін адамдардың отаны») деген атау алды. Басқа 

елдерде де осындай топонимикалық өзгерістер болды, мұны ғалымдар 

африкаландыру деп атады (29-кесте). 

 

29-кесте. Атауларын өзгерткен Африка елдері 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
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 Бұрынғы атауы Өзгертілген 

жылы 

Қазіргі атауы 

1 Абиссиния 1941 ЭфиопияДемократиялық 

Республикасы 

2 Алтын Жағалау 1957 Гана Республикасы 

3 Афарлар мен Исстер Аумағы 1977 Джибути Республикасы 

4 Басутоленд Протектораты 1966 Королевство Лесото 

5 Бечуаналенд Протектораты 1966 БотсванаРеспубликасы 

6 Британдық Сомалиленд/ 

Итальяндық Сомалиленд 

1960 СомалиРеспубликасы 

7 Буганда 1962 Уганда Республикасы 

8 Германиялық Оңтүстік-Батыс 

Африка 

1990 Намибия Республикасы 

9 Германиялық Шығыс Африка / 

Руанда-Урунди 

1962 Руанда Республикасы / 

БурундиРеспубликасы 

10 Дагомея 1975 БенинРеспубликасы 

11 Жоғарғы Вольта 1984 Буркина Фасо Республикасы 

12 Заир Республикасы 1997 Конго Демократиялық 

Республикасы 

13 Занзибар /Танганьика 1964 Танзания Біріккен 

Республикасы 

14 Испан Гвинеясы 1968 Экваторлық 

ГвинеяРеспубликасы 

15 Ньясаленд Протектораты 1964 Малави Республикасы 

16 Оңтүстік Родезия 1980 Зимбабве Республикасы 

17 Орта Конго 1960  Конго Республикасы 

18 Португал Гвинея 1974 Гвинея-Бисау Республикасы 

19 Португалдық Оңтүстік-Батыс 

Африка 

1975 Ангола Республикасы 

20 Піл Сүйегі Жағалауы 1985 Кот-д’Ивуар Республикасы 

21 Солтүстік Родезия 1964 Замбия Республикасы 

22 Убанги-Шари 1960 Орталық Африка 

Республикасы 

23 Француздық Батыс Африка 1958 Гвинея Республикасы 

24 Француздық Судан 1960 Мали Республикасы 

Бұл тізімдегі Кот-д’Ивуар Республикасы атауын мүлде өзгерткен жоқ, 

ол француз тілінен аударғанда «Піл Сүйегі Жағалауы» дегенді білдіреді. 

Бірақ бұл мемлекет атаудың халықаралық деңгейде француз тіліндегі 

нұсқасы ғана қолданылуын талап етеді.  

Африка елдерінде саяси биліктің өзгеруі де жаңа топонимдердің пайда 

болуына алып келді. Мысалы, 1970 жылы Конго билігіне президент Мобуту-

Сесё-Сёкокелгеннен соң, мемлекет атауы Заир болып өзгертілді, ал Альберт 

көлі жаңа президенттің атын алды. Президент қайтыс болғаннан кейін көл 

қайтадан Альберт аталатын болды, мемлекет Конго Демократиялық 

Республикасы атауын алды.  

Қазіргі кезде Африканың көптеген елдерінде географиялық атауларды 

реттеумен айналысатын арнайы мемлекеттік мекемелер бар. Бұл мемлекеттер 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F-%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
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топонимика мәселелері бойынша халықаралық ұйымдар өткізетін түрлі 

жиындарға қатысуда. Талай ғасыр отарлық шеңгелінде болған мемлекеттерде 

топонимдерді бірізге келтіру, тарихи атауларды қалпына келтіру, 

топонимдердің транскрипциясы мен транслитерациясы бағытында 

жасалатын жұмыстар ауқымы өте үлкен.  

Жалпы алғанда, Африкадағы жергілікті және отарлау кезінде 

қалыптасқан географиялық атаулар топтарын бір-бірінен даму тарихы, 

табиғат жағдайлары, халқының тілдік құрамы, шаруашылық және мәдени 

дәстүрлері айырмашылықжасайтын жеке аудандарға бөліп қарастырамыз. 

Беларусь ғалымы С.Н. Басик (2006) топонимикалық тұрғыдан Африканы 

мынадай аумақтарға бөледі:  

1. Солтүстік Африка; 

2. Гвинея-Судан; 

3. Эфиоп-Сомали; 

4. Орталық және Шығыс Африка; 

5. Оңтүстік Африка; 

6. Мадагаскар. 

1. Солтүстік Африканың топонимиясына Жерорта теңізі жағалауы 

мен Египеттегі көне өркениеттердің мұрасы болып табылатын тарихи 

топонимдер, араб және бербер тіліндегі топонимдердің басым болуы тән.  

Табиғи жағынан бұл аумаққа дүние жүзіндегі ең ірі Сахара шөлі, Атлас тауы 

енеді, ал жағалық бөлікте жіңішке жерортатеңіздік алқап орналасқан. 

Сонымен қатар, Сахараны кесіп өтетін Жер шарының ең ұзын өзені Нілдің 

аңғарында да өзіндік табиғат жағдайлары қалыптасқан. Тарихи жағынан бұл 

аумақтаежелгі теңіздік (ежелгі грек, финикиялықтар мен ежелгі рим) және 

өзендік (ежелгі Египет) өркениеттерінің, орта ғасырлардан бастап өркендеген 

араб әлемінің заттық және мәдени мұралары сақталған. Сондықтан Солтүстік 

Африка аумағы дүние жүзіндегі ең көне топонимдер жинақталған 

аудандардың бірі болып табылады.  

Ғалымдар бұл аумақта тілдік тұрғыда бірнеше топонимиялық 

қабаттарды бөліп көрсетеді:  

- жергілікті көне тілдердің топонимдерінен тұратын ежелгі қабат; 

- сырттан енген көне тілдердің атауларынан тұратын ежелгі қабат; 

- араб-бербер қабаты  

Жергілікті топонимдердің ежелгі қабаты әсіресе Египет аумағында 

айқын ажыратылады. Ніл аңғарында өмір сүрген байырғы египеттіктердің 

тілі афразиялық тіл семьясының жеке бір тармағы болып табылады. 

Зерттеушілер бұл тілді қазіргі семит тілдеріне жақын болған дейді. Жазба 

нұсқасы бар тілдер арасында әлемдегі ең көне тілдердің бірі: бұл тілдің жазба 

ескерткіштері біздің заманымызға дейінгі IV мыңжылдықтың соңына сәйкес 

келеді. Ғұмыры біздің заманымыздың V ғасырында үзілген көне египет 

тілінің жазбалары иероглифика нұсқасында болған. 1822 жылы француз 

тарихшысы, тіл маманы Жан-Франсуа Шампольон бұл иероглификаны оқып, 
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аударудың кілтін тапты. Сол кезден бастап, көне египет тіліндегі 

жазбалардың мағынасын үңілуге, соның ішінде ежелгі географиялық 

атаулармен танысуға мүмкіндік туды.  

Өркениеттің ерте кездерден дамуы мұндағы ежелгі географиялық 

атаулардың құжаттарда тіркеліп, сақталуына себепші болды.Бұл атауларда 

египеттіктердің ежелгі сенім-нанымдары, қоршаған орта туралы білімдері 

көрініс тапқан.  Өздері қоныстанған аумақты ежелгі египеттіктер Кемет (Та-

Кхемет) деп атайды. Бұл салыстыру негізінде қойылған атау: қоршаған ұлан-

ғайыр қызғылт-сары құмды шөлмен салыстырғанда Ніл өркениетінің бесігі 

болған өзен аңғары қара түсті болып көрінген. Ежелгі Египеттің 

астаналарының бірі Мемфис қаласы болған. Көне жазбаларда қаланың 

бірнеше атауы келтірілген:Инебу-хедж («Ақ қабырға»), Анх Тауи («Екі 

жердің өмірі». Грек жазбаларында Мемфис атауының шығу тегін Мемфис 

патшайымның есімімен байланыстырады. Біздің заманымызға дейінгі IV-III  

ғасырларда өмір сүрген египеттік тарихшы Манефон бұл қаланың Айгиптос 

(«Пта құдайының храмы») деген атауын келтіреді. Египет атауы осыдан 

келіп шыққан.  

Ежелгі Египетте Ніл өзенін өзен құдайы Хапи есімімен атаған. Кейінірек 

пайда болған Ніл атауы көршілес либу тайпасының тілінде «су» дегенді 

білдіретін nil cөзінен шыққан. Гректер өзеннің бұл атауын бұрмалап, Нейлос 

түрінде қолданған. Ежелгі египет тілін бұрмалау кейінгі замандарда да орын 

алды: қазіргі танымал Асуан топонимі ежелгі суант («базар») сөзінің 

бұрмалануынан шыққан. Көне египет тілінің тікелей мұрагері осы аумақтағы 

христиандардың копт тілі болды. Біздің заманымыздың І-ХІХ ғасыралары 

арылығында қолданыста болған бұл тілде Копт, Гиза («құм») тәрізді атаулар 

жасалған.  

Жерорта теңізі жағалауында жергілікті көне топонимдердің ежелгі 

қабатылибу-бербертіліндегі атаулардан тұрады. Мұндағы көне атаудың бірі – 

Атлас, ол берберлік адрар («тау») сөзінен пайда болған. Бұл термин қазіргі 

кезге дейін сақталып, көптеген кейінгі атауларға негіз болған.  

Солтүстік Африкадағы сырттан енген тілдердегі топонимдердің ежелгі 

қабатын ежелгі грек, ежелгі римдік, финикиялық атаулар құрайды. Ежелгі 

грек атаулары Александр Македонский жорықтарының нәтижесінде 

қалыптаса бастады. Олардың арасында көпке танымал Александрия (әйгілі 

қолбасшының құрметіне қойылған), Гелиополис («күн қаласы», қазіргі Айн-

эль-Шамас), Кенополь («төбет қаласы», қазіргі Кене), Фива, Триполи(«үш 

қала») бар. Финикиялық атаулар Жерорта теңізі жағалауында шоғырланған: 

Тунис (финикиялық ай құдайы Танит есімі), Танжер (тигисис – «айлақ»), 

Руссадир («жартасты мүйіс»).  

Солтүстік Африкадағы араб-бербер қабаты ең кейінгі пайда болған 

және саны жағынан ең көп топонимдерден құралған. Арабтардың бұл 

аумаққа келуіне қатысты Каир («жеңімпаз»), Рабат («бекініс»), Эз-Завия 

(«мешіт»)тәрізді атаулар тобы бар. Араб атауларының тағы бір тобы 
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географиялық терминдердің қатысумен жасалған. Бұл терминдер жергілікті 

ландшафт ерекшеліктеріне қарай өте жіктелген сипат алады (17-cурет).  

 

 

 
 

17-сурет.Топоним құраушы араб географиялық терминдері 

 

Аймақтағы бербер атаулары топонимиясы негізінен жергілікті 

оронимияда (Аир, Таманрассет, Идехан-Мурзук, Танезруфт, Ахаггар) жақсы 

көрініс тапқан. Географиялық атаулар құрамында тассилин(«таулы қырат»), 

идехан «құмды шөл», дра(«құмды қырқа»), гхурд(пирамида тәрізді құмды 

төбелер), адрар(«тау»), азру(«тас»),таурирт(«төбе»), фогара, богара(«суару 

каналы»),сахель («шөл шеті») тәрізді берберлік географиялық терминдер жиі 

кездеседі.  

 
Географиялық атластар мен карталарды, тақырып мәтінін пайдаланып, 

Солтүстік Африкадағы араб және бербер терминдері негізінде қалыптасқан 

топонимдер тізімін жасап көріңіздер.  

 

2. Гвинея-Судан аумағының топонимиясы өте күрделі сипатымен 

ерекшеленеді. Бұған аумақтың тарихы, табиғат ерекшеліктері мен тілдік 

құрамының күрделілігі ықпал еткен. Мұнда араб, бербер, хауса, манде 

(мандинго, малинке, сонинке) тілдері, гвинеялық (йоруба, ашанти, эве), банту 

(волоф, фульбе), нилот және шығыс судандық тілдер топонимдер құрауға 

қатысқан.  

Аумақтың атауы араб және бербер тілінде қалыптасқан танымал екі 

атаудан құралған: арабтар қазіргі Судан орналасқан жерді Билад-эс-

Географиялық 

терминдер 

Гидрографиялық 

терминдер 

Ландшафтылық 

терминдер 

айн - «көз» 

(құдық, бұлақ) 

вади, уэдд- «аңғар,      

құрғақ арна» 

шотт– «сор» 

себха – «шөлдердегі 

тұзды көлдер» 

сахра – «шөл» 

хамада, гамада – 

«тасты шөл» 

эрг – «құмды шөл» 

серир –«сазды шөл» 

бахр – «үлкен өзен, 

теңіз» 

рег – «малтатасты 

шөл» 

Орографиялық  

терминдер 

рас – «мүйіс» 

риф – «жағалау» 

джебель – «тау» 

тель – «төбе» 

http://dsmitry.ru/Qanat
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Судан(«қаралар елі») деп атаған, ал Гвинея бербер тіліндегі игуавен («тілді 

түсінбейтіндер») деген сөзден пайда болған.  

Гвинея-Судан аумағындағы топонимиялық жүйелердің күрделенуіне 

аумақтың географиялық орнының ерекшеліктеріне байланысты, халық көші-

қонының тоқтаусыз жүруі және ұлттардың өзара араласуы да ықпал еткен. 

Бұл процестер топонимияның тұрақсыз сипат алуына және ұдайы 

бұрмалануға ұшырауына, тілдердің «тазалығының» бұзылуына алып келген. 

Мұның барлығы өз кезегінде аумақтағы географиялық атауларды талдау 

барысында және олардың мағынасын анықтауда үлкен қиындықтар 

туғызады. дегенмен, аумақтағы кейбір орта ғасырларда негізі қаланған 

елдерінде (Мали, Гана, Бенин) жергілікті халықтың жазба мәдениетінің 

болуы және араб әлемінің ықпалы кейбір тарихи атаулардың сақталып 

қалуына мүмкіндік берді.  

Бұл аумақ тілдік тұрғыдан өтпелі аймаққа жатады: Суданның батысы 

мен Гвинея арқылы бербер-араб топонимиясы мен Судан-Гвинея 

топонимиялық жүйесі арсындағы шартты шекара жатыр. Берберлердің туарег 

тайпасының танымал топонимдері қатарына Нигер(«өзен»), 

Агадес(«жолаушылар кездесетін жер»), Томбукту («Букту әйелінің жері») 

атаулары жатады. Шығыс Суданда топонимдер құрамында бахр («өзен, 

теңіз»), вади («аңғар, арна»),  бир(«жалғыз су көзі»), джебель(«тау») 

терминдері кездеседі.  

Аумақта этнотопонимдер (Анквенга, Ашанти, Беруба, Бисау, Сенегал 

және т.б.) саны салыстырмалы түрде көп, мұны осындағы тайпалық-рулық 

қатынастардың ұзақ дамуымен және халықтың ұдайы көші-қонымен 

түсіндіруге болады. Халық ежелден қоныстанған аудандарда мандинго 

тіліндегі дугу(«үй, елді мекен») сөзі көптеген атаулар (Барамадугу, Дедудгу, 

Кисидугу,Кудугу, Мадугу, Мусадугу,Сатадугу, Уагадугу, Феркеседугу) тобын 

қалыптастырған.Мұнда табиғат ерекшеліктерін бейнелейтін атаулар тобы да 

көп, олардың арасында әсіресе су көздерінің атаулары (Бакой - «ақ 

өзен»,Бафинг- «қара өзен», Бафулабе – «екі өзен»,Бенуэ – «үлкен су немесе 

су анасы», Котону – «өлі қойнау», Чад – «үлкен су», Шари – «өзен»)көзге 

түседі.  

Табиғат жағдайы фитонимдер (Дакар – «тобылғы», Абиджан – «кесілген 

пальма жапырақтары») жәнезоонимдер (Бамако – «қолтырауындар өзені», 

Мали – «бегемот», Кадуна – «қолтырауын») қатысуымен жасалған 

топонимдерде де көрініс тапқан. Аумақта еуропалық отарлау барысында 

қалыптасқан ағылшын, француз, португал тілдеріндегі кейбір атаулар 

(Агбовиль, Гран-Береби,Кейп-Кост, Лагос, Мэриленд, Порто-Ново, 

Робертспорт, Сан-Педро, Сент-Пол, Тристан, Фритаун)сақталып қалған. 

Олар негізінен жағалау бөлікте шоғырланған.  

3. Эфиоп-Сомалиаумағының топонимиясында жергілікті эфиоп және 

кушит тілдеріндегі атаулар басым.  Бұл аумақтың тарихы тереңге кетеді; 

мұнда ежелгі Пунт, Аксум патшалықтары орналасқан. Антик дәуірінде 

ежелгі гректер мен римдіктер бұл аумақпен таныс болатын, сол кездің өзінде 
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Эфиопия («беттері күнге күйген адамдардың жері»), Эритрея (қызыл 

теңіздің көне атауы) тәрізді географиялық атаулар пайда болған. Дегенмен 

ежелгі эфиоп тіліндегі топонимдер мүлде сақталмай, жойылып кеткен. Ал 

қазіргі эфиоп тілдеріндегі атаулар өздерінің бейнелі сипатымен 

ерекшеленеді.  

Қазіргі Эфиопия мен Эритреядағы басым амхара және тигринья 

тілдерінде бірқатар танымал топнимдер қалыптасқан; Аддис-Абебақаласы 

«жаңа гүл», Абайөзені «әке», Тис-Ысатсарқырамасы «түтіндеген от», 

Асмэрақаласы «гүлденген орман» мағынасын береді. Сомали түбегінде 

негізінен кушит тілдерінің тобы (сомали, галас, афар, исса) географиялық 

атаулар құрауға қатысады. Мұнда ландшафт ерекшелігіне байланысты кейбір 

терминдер (уэби «өзен», туг – «жылға, құрғап бара жатқан ағын») 

географиялық атаулар құрамында жиі кездеседі.   

Жағалау бөлікте орта ғасырлардағы тарихи, экономикалық 

жағдайлардың әсерінен қалыптасқан гибрид-атаулар, араб, парсы 

тілдеріндегі атаулар да бар. Қазіргі кезде танымал топонимдер қатарына 

жататын Рас-Хафун («шеткі мүйіс»), Рас-Ассир («еріксіздер мүйісі»), Рас-әл-

Хайл («жылқылар мүйісі»), Рас-Филук («піл мүйісі»), Бар-әл-Хассийн 

(«сұрапыл жағалау») атаулары теңіз арқылы қарым-қатынастар барысында 

қалыптасқан.  

4. Орталық және Шығыс Африка аумағындағы топонимия банту 

тілдерінде қалыптасқан.  

Шығыс Африка материктегі өзендер мен көлдерге бай, асқар таулар мен 

құрдым ойыстар қатар кездесетін айрықша бір бөлігі болып табылады. 

Сондықтан аумақтағы айрықша қызығушылық туғызатын топонимдер тобын 

табиғат жағдайларын сипаттайтын атаулар құрайды.  

Банту тіл тобына жататын халықтардың тілдерінде су көздерімен 

байланысты терминдер мен сөздер, тіпті жұрнақтар жүйесі қалыптасқан. 

Олардың көпшілігі осы тіл тобындағы халықтардың барлығына ортақ сипат 

алады. Мұның өзі бұл терминдер мен сөздердің, жұрнақтардың 

салыстырмалы түрде ерте кезде қалыптасқандығын көрсетеді. Мысалы, банту 

халықтарының бірқатарында ньяса, ньянза, ньянца терминдері «көл» деген 

мағына береді. Бұл термин ірілі-ұсақты көлдердің жергілікті атауларының 

барлығында дерлік бар. Дегенмен қазір біз карталардан, әдебиеттерден, 

оқулықтардан тек бір ғана Ньясаны кездестіреміз. Қалған «ньясалар» 

еуропалықтар қойған атаулармен берілген. Ал банту халықтарында «өзен» 

деген мағына беретін лу-, ло-, лва-, лве- элементтері Луалаба, Лукуга, Лубуди 

Ловуа, Лвембе гидронимдерінде көрініс тапқан.  

Табиғат жағдайларын сипаттайтын топонимдер кейде метафора 

сипатына ие болатын бейнелі атаулар түрінде де болады:  Мбужи-Майо («су 

ешкісі»), Кигали («кең тау»), Рувензори («бұлттардың әміршісі»), Танганьика 

(«жарамсыз жер, жабайы мекен»), Найроби («суық су»).  

Аумақта халықтардың көші-қоны, басқа халықтармен қарым-

қатынастарын бейнелейтін атаулар тобы да бар. Белгілі бір тайпаның, 
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халықтың қоныстанған аумағын көрсететін этнотопонимдер қатарына Конго 

өзені, Яунде қаласы, Масаи үстірті, Туркана көлі мен үстірті, Бурунди, 

Уганда, Руанда, Малави мемлекеттерінің атаулары жатады. Ал аумақ 

халықтарының сыртқы байланыстары негізінен Үнді мұхиты арқылы жүзеге 

асырылған.  Сондықтан бұл жағалауда ең жақын орналасқан араб және парсы 

халықтарымен байланысты бейнелейтін, құрамында сол тілдердің 

элементтері бар  айрықша атаулар (Дар-эс-Салам – «бейбітшілік үйі», 

Занзибар – «қаралар елі»)сақталып қалған. Бір қызығы, Занзибар атауының 

құрамындағы занг сөзі «қара» дегенді білдіреді. Қазақ халқының жазба 

әдебиетінде қара нәсілділерді «зәңгі» деп атау үрдісі бар.   

5. Оңтүстік Африка аумағындағы географиялық атаулар жергілікті 

банту және койсан (бушмен, готтентот) тілдерінде жасалған. Сонымен қатар, 

ағылшын, голланд және неміс тілдеріндегі еуропалық топонимия, африкаанс 

тіліндегі атаулар едәуір орын алады.   

Банту тіліндегі атаулар оңтүстікке қарай кездеседі. Мысалы, 

Свазилендтің астанасы Мбабане қаласының атауы банту тілдерінде «жылдам 

жылғалардың аңғары» дегенді білдіреді. 1909 жылы өзі аттас елді мекеннің 

орнында негізі қаланған бұл қаланың табиғи-климаттық көрсеткіштері адам 

өмірі мен шаруашылық әрекетіне өте қолайлы, сулы-нулы жер болып 

табылады. Лимпопо өзені мен Лесотоның ең биік шыңы Табана-Нтленьяна 

тауының атауларын да осы банту тобындағы сото тілімен байланыстырады. 

Африканың оңтүстігіндегі Үлкен Кертпеш жотасы мен Оранжевая өзені 

аңғарынан оңтүстікке қарай орналасқан шөлейтті үстірт пен тауаралық 

лойыстарды жалпы атпен Карудеп атайды. Бұл атау готтентот тіліндегі 

karusa(«құрғақ, сусыз») сөзенен келіп шыққан. Койсан тілдеріндегі 

топонимдер қатарында Оңтүстік Африкадағы ең ірі (биіктігі146м) 

сарқырамалардың бірі Ауграбис («үлкен шу»)атауы да жатады. 

Аумақтағы еуропалық топонимдер көбінесе отарлау барысында 

қойылған Дурбан(голландиялық отардың губернаторы Бенджамин Д'Урбан 

есімі), Оранжевая (сол кезде Голландияда билікте болған Оран әулеті) 

тәрізді мемориалдық атаулардан, Кейптаун(Кап қаласы), Ньюкасл(«жаңа 

бекініс»), Утрехт(Нидерландтағы қала атауы),  Уолфиш-Бей(«Китті 

шығанақ») сияқты қоныстану, шаруашылық атауларынан  тұрады.  

Оңтүстік Африкада голландықтар құрған Кап отарында XVII ғасырдан 

бастап африкаанс тілі қалыптаса бастады. Нидерланд тілінің оңтүстік 

диалектісі мен осында әкелінген құлдардың малай-португал диалектілері 

негізінде пайда болған бұл тілді бурлар тілі деп те атайды.  

Қазіргі кезде африкаанс ОАР –дағы басым тілдердің біріне айналған. 

Сондықтан Оңтүстік Африкада бұл тілдегі топонимдер саны да баршылық. 

Африкаанс тілінде Оңтүстік Африканың құрғақ жазықтарын белгілеу үшін 

велд(«алқап, жайылым») деген ландшафтылық термин пайдаланылады. Осы 

термин негізінде Жоғарғы Велд, Орта Велд, Төменгі Велд деген топонимдер 

пайда болған. Африкаанс тілінде топонимдер құрамында метафоралық 

сипаттағы орографиялық терминдер де кездеседі. Мысалы, таулы 
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аудандардағы асу атауларында нек («мойын»), аласа үстірттер атауында 

руэнс («арқа»), ранд («жота»), оқшау таулар мен төбелерде коп («бас») тік 

жартастар атауында кранс («тәж»), өзен аңғарлары атауында поорт 

(«қақпа»), шағын дөңгелек ойыстар атауында пэн («таба») терминдері 

кездеседі. атаулар құрамында фонтейн(«бұлақ») термині де жиі кездеседі. 

 
Географиялық атластар мен карталарды, тақырып мәтінін пайдаланып, 

Оңтүстік Африкадағы африкаанс терминдері негізінде қалыптасқан 

топонимдер тізімін жасап көріңіздер.  

 

6. Мадагаскар аралында малагаси тіліндегі атаулар басым болып келеді. 

Бұл тіл көршілес Африкадағы ешқандай тілге ұқсамайды. Малагаси тілі 

Малай топаралындағы тілдермен өте ұқсас болады: тілдік тұрғыда ондағы 

сөз қорының 90 %-ға жуығы Калимантан аралының оңтүстігінде таралған 

ма’аньян тіліне сәйкес келетіні анықталған.Себебі ерте замандарда 

Мадагаскар аралын Калимантаннан қоныс аударғандар игерген. Малагаси 

тілінде ел астанасы Антананаривуқаласының («мың әскер қаласы»), 

Анцеранана («портты қала»), Марумукутрутауының атауы («жеміс ағаштары 

тоғайы») қалыптасқан. Жергілікті халық Мадагаскар аралын Тани-Бе(«ұлы») 

деп атайды.  

 

9.2 Топонимдерінің негізгі топтарына сипаттама 
 

Ірі табиғи нысандардың атаулары.Атлас тау жүйесінің атауы 

Африкадағы ең көне атаулардың біріне жатады. Страбон, Плиний 

еңбектерінде таудың Дирис, Аддирис деген атаулары келтірілген. Бұлардың 

негізінде тау атауын ежелгі берберлік адрар («тау») терминімен 

байланыстыруға негіз бар. Бұл атаудың термин негізінде қалыптасқандығына 

тағы бір дәлел – таудың жеке бөліктерінің атауларында да атлас сөзінің 

болуы.  

Бенуэ өзені Нигер өзенінің сол жақ саласы болып табылады, Камерун, 

Нигер аумақтары арқылы ағып өтеді. Бата тайпасының тілінде өзен атауы «су 

анасы» дегенді білдіреді.  

Викториясарқырамасы Замбези өзенінде орналасқан. бұл сарқыраманы 

1855 жылы ағылшын саяхатшысы Д.Ливингстон ашып, оған Ұлыбритания 

королевасы Виктория есімін берген. Сарқыраманың жергілкті атаулары да 

бар. Мысалы, бұрын сарқырама банту тілінде Сеонго («кемпірқосақ») деп 

аталса, макололо тілінде әлі күнге дейін Моси-оа-Тунья(«күркірек түтін») 

дейді.Бұл жергілікті атаулардың екеуі де еуропалық атаумен салыстырғанда 

сарқырама сипатына сәйкес келеді.  

Викториякөлі Шығыс Африкада орналасқан, әкімшілік жағынан Кения, 

Танзания, Уганда елдерінің аумағында жатыр. Жергілікті халық бұл көлді 

Ньянза(«көл») деп атайды. 1858 жылы осы көлді ашқан ағылшын 

саяхатшысы Джон Спик жергілікті атауға королева Викторияның есімін 

қосты. Осылайша көл атауы Виктория-Ньянзатүрінде ХХ ғасырдың 20-
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жылдарына дейін қолданыста болды. Кейіннен бұл атау қысқарып, королева 

есімі ғана қалды. Соған қарамастан, көл жағалауында жатқан үш мемлекетте 

бұл көлдің үш түрлі атауы бар.  

Витватерсранд жотасы Оңтүстік Африка Республикасы аумағында 

орналасқан. Жотаның атауы африкаанс тілінде үш сөзден тұрады, «ақ сулар 

жотасы» деген мағына береді. Бұл осындағы Витватер («ақ су») өзені 

атауына ранд («жота») терминінің қосылуынан пайда болған. Жергілікті 

жерде атаудың қысқарған Ранд нұсқасы қолданылады.  

Вольта өзені Батыс Африкадағы Буркина-Фасо, Гана аумақтары арқылы 

ағып өтіп, Гвинея шығанағына құяды. Өзен алғаш рет 1471 жылы Рио-де-

Вольта («оралу өзені») деген атаумен португал картасында берілді. Бұл 

атаудың шығу тегі еуропалықтардың теңіз жорықтарына байланысты: осы 

өзеннің сағасында Отанына қайта оралуға тиіс еуропалықтардың кемелері 

жиналатын болған. 

Замбези өзенін алғаш рет XVI ғасырда португалдар ашқан болатын. ХІХ 

ғасырда осы аймақты зерттеген Д. Ливингстон өзен атауының Зембезе, 

Амбези, Луамбези деген нұсқаларын келтірген. Бұл атаудың бастапқы үлгісі 

Амбези банту тілдерінде «үлкен өзен» дегенді білдіреді. Ал Луамбези 

атауындағы лу-деген префикстің болуы атау мағынасын «ұлы өзен» деп 

өзгертеді. 

Занзибар аралы Африканың шығыс жағалауында, Үнді мұхитында 

орналасқан. Географиялық орнына байланысты орта ғасырлардың өзінде осы 

аумақтағы ірі сауда орталығы ретінде белгілі болған. Халықаралық маңызға 

ие болған бұл аралдағы портты қала құл саудасының да орталығына 

айналған. Бұл тұрғыдан алғанда, арал мен қаланың иран тіліндегі Зенгибар 

(«қаралар елі») атауын алуы оңай түсіндіріледі. Уақыт өте келе, бұл атау 

бұрмаланып, Занзибарға айналған. Қазақ әдебиетінің туындыларында да қара 

нәсілділерге қатысты зеңгі сөзінің қолданылуы кездеседі 

Калахаритабиғи облысы Оңтүстік Африканың орталық бөлігінде 

орналасқан,әкімшілік жағынан Ботсвана, Ангола, Замбия, Зимбабве, ОАР 

аумақтарын қамтиды. Бұл атаудың негізінде готтентот тіліндегі 

karaha(«қиыршық тасты, тасты-құмды жер») термині жатыр. Осы атауды 

жергілікті тсвана тіліндегі карри-карри(«азап жері») деген сөзбен 

байланыстыру да кездеседі.  

Килиманджаротауы (суретте) Африканың ең биік 

нүстесі болып табылады. Тау атауы суахили тілінде 

жалпылама түрде  «суықтық құдайының тауы» 

немесе «ақ тау» деген мағына береді. Бұл атау 

таудың сипатын айқындайды: оның 5000 метрден 

жоғары бөлігінде мәңгі қарлар белдеуі бар. Дегенмен 

ғалымдар соңғы жылдары таудағы қарлардың өте 

жылдам еріп жатқанын, осы қарқын сақталса, 10 жылдан кейін түгелімен еріп 

кететінін айтады.  
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Мобуту-Сесё-СёкокөліШығыс Африкада Конго Демократиялық 

Республикасы мен Уганда мемлекеттерінің шекарасында орналасқан. Бұл 

көлді 1864 жылы ағылшын зерттеушісі С.Бейкер ашып, Ұлыбритания 

королевасының зайыбы принц Альберт есімін берген. 1973 жылы бұл көлге 

екі мемлекеттің өзара келісімімен Заир (қазіргіКонго Демократиялық 

Республикасы) президенті Мобуту-Сесё-Сёко есімі берілген болатын. Бұл 

президент қайтыс болған соң, 1998 жылы көл атауы қалпына келтірілді. 

Рувензори тау массиві Шығыс Африкада Конго Демократиялық 

Республикасы мен Уганда мемлекеттерінің шекарасында орналасқан. Тауды 

1876 жылы ағылшын саяхатшысы Р. Стэнли ашқан. Ол таудың Авирика, 

Аврука, Рувензуруру, Руванджура, Рунссородеген бірнеше жергілікті 

атауларын жазып алған. Осы атаулар негізінде еуропалықтар арасында 

Рувензори нұсқасытаралып кетті. Бұл атау суахили тілінде «бұлттардың 

әміршісі» деген мағына береді. Төбесінде мәңгі қарлар жатқан бұл биік тауды 

көбінесе бұлттар үйірілген сипатында көруге болады.   

Сахарашөлінің атауы араб тіліндегі сахра («шөл») терминінің көпше 

нұсқасы болып табылады. Бұл атауды Солтүстік Африканың барлық 

шөлдерінің жалпы атауы ретінде алғаш рет XVI ғасырда араб географы, 

саяхатшы Лев Африка́нский(ғалымның Римде өз еркінен тыс католик 

болғанға дейінгі аты әл-Хассан бин Мухаммед әл-Ваззан) қолданған. 

Еуропалық карталарда Сахара атауы тек XVII ғасырдың орта шенінде ғана 

пайда болды.  

Шари өзені (суретте) Орталық Африка 

Республикасы, Чадаумағымен, ішінара  Камерун 

шекарасы арқылы ағып өтіп, Чад көліне құяды. Бұл 

өзеннің суы Чад көліне құятын ағынның 90%-ын 

береді. өзеннің кейбір бөлігі кеме жүзуге жарамды, 

балық ауланады. Жергілікті тілдердің бірінде оның 

атауы «өзен» дегенді білдіреді.   

Эми-Куси тауы Чад мемлекеті аумағындағы Тибести таулы қыратында 

орналасқан. Ніл-сахара тілдік семьясына жататын тиббу тілінде эми «биік 

тау» дегенді білдіреді. Таулы қыраттың оңтүстік-батысында өмір сүретін 

кусиси деп аталатын халықтың аты тау атауының екінші бөлігін құраған.  

Эр-Риф жотасы Атлас тау жүйесінде орналасқан. Жерорта теңізінің 

жағалау бөлігіндегі бұл жотаның орнына атауы сәйкес келеді: араб тілінен 

аударғанда тау атауы «жағалық» деген мағына береді.  

 

Елдер мен қалалардың атаулары. Алжирқаласы Х ғасырда жағалау 

маңындағы төрт аралда бой көтерген. Өзінің географиялық орнына 

байланысты қала Эль-Джезаир(арабша «аралдар») деп аталған. Бірақ ХІ 

ғасырдың өзінде қала құрылысы материкке көшкен. Қазіргі кезде қала 

жағалау бойымен 15 км-ге созылып орналасқан. Бірақ қала мен ел атауы 

Алжир күйінде сақталған.  
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Александрия қаласы Жерорта теңізінде орналасқан, әкімшілік жағынан 

Египет аумағына енеді. Қаланың іргетасы біздің заманымызға дейінгі 332-

331 жылдары шағын балықшылар елді мекенінің орнында қаланған. Қаланың 

пайда болуы Александр Македонскиймен байланысты, сондықтан қалаға 

оның есімі берілген. Қазіргі кезде қаланың арабша атауы Әл-Искандерия деп 

аталады.  

Абуджақаласының негізін 1828 жылы Хауса әулетінің Зария 

мемлекетінің билеушілерінің бірі Әбу Джа қалаған. Бастапқыда бұл бекініс 

түріндегі тұрақ болатын, кейіннен оның негізін салған Әбу Джа есімімен 

аталатын Абуджа қаласы пайда болды. 1975 жылы Нигерия астанасы осы 

қалаға көшірілді.    

Ангола(ресми атауы Ангола Халық Республикасы) Африканың 

батысында орналасқан. Қазіргі атауы XV-XVII ғасырларда оның орнында 

болған Ндонга деген мемлекеттің билеушісінің титулы болып табылатын 

нгола сөзінен келіп шыққан. XVI ғасырда бұл аумақты отарлаған 

португалдар Нгола атауын Анголаға айналдырған.  

Ангола астанасы Луанда қаласының негізін 1575 жылы португалдық 

отарлаушылар қалаған. Оларды бастап барған әйгілі португал саяхатшысы 

Бартоломеу Диаштың немересі Паулу Диаш де Новаиш болатын. Ол  қалаға 

осы маңдағы Луанда деген жердің атауын пайдаланып, Сан-Паулу-ди-Луанда 

атауын берді. Жергілікті тайпалардың тілінде луанда сөзі «салық, төлем» 

дегенді білдіреді. Өйткені ерте кезден ХХ ғасырдың басына дейін төлем 

құралы ретінде пайдаланылған каури бақалшағыосы маңда жиналатын. 

Луанда 1975 жылы тәуелсіз Ангола мемлекетінің астанасы болып 

жарияланды.  

Бенин1975 жылға дейін Дагомея деп аталды. Бенин атауы екі түрлі 

себпке байланысты таңдалып алынды: біріншіден жағалаудағы шығанақ 

осылай аталатын, екіншіден Нигер өзенінің төменгі ағысында бини және 

йоруба халықтары құрған Бенин империясы 1440-1897 жылдары Африкадағы 

ең күшті мемлекеттердің бірі болған. Бениннің астанасы да Бенин деп 

аталған, ол 1170 жылдан бері Убини деген атаумен белгілі болған. Кейіннен 

бұл атауды португалдар бұрмалап, Бенинге айналдырған.Атау йоруба 

тіліндегі Ile-ibinu («соғыстар елі») деген сөзден шыққан. Мұндай атау йоруба 

халқының көршілес тайпалармен ұдайы соғысуына байланысты қойылған.  

Бенинге дейін осы аумақта Дагомея деп аталған ежелгі корольдік болған, 

оның атауының этимологиясы беймәлім.  

Ботсвана Оңтүстік Африкада орналасқан, мемлекет тәуелсіздігін 1966 

жылы алған. Мемлекет атауы «тсвана елі» дегенді білдіреді. Отарлық кезеңде 

бұл аумақта Ұлыбританияның Бечуаналенд («бечуандар елі») атанған отары 

болған. Бечуан тсвана халқының ескірген атауы болып табылады.  

Гамбия (ресми атауы Гамбия Республикасы) Африканың батыс 

бөлігінде орналасқан. Мемлекет аумағы Гамбия өзені бойымен жіңішке 

жолақ түрінде 350 км-ге созылып жатыр. Республика атауы осы Гамбия 

өзенімен байланысты қойылған. Гамбия өзенінің атауы тұңғыш рет 1455-
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1456 жылдары Галбия нұсқасында еуропалық карталарда пайда болған. 

Жалпы алғанда, өзен атауы жергілікті тілдерде «өзен» дегенді білдіреді деген 

пікір бар   

Банджул(Банжул) қаласы Гамбия астанасы болып табылады. Оның 

негізін 1816 жылы Банджул елді мекенінің орнында ағылшындар қалаған. 

Бұл жергілікті тұрғындардың португалдар қойған сұраққа берген жауабы 

болатын. Бастапқыда әскери бекініс түрінде болған қалашыққа ағылшындар 

1812-1827 жылдары отарлардың министрі болған Генри Батерстің құрметіне 

Батерст атауын берген.  1973 жылы қалаға өзінің тарихи атауы Банджул 

қайтарылды. Бұл атауды алғаш рет XV ғасырда португалдар тіркеген, оның 

мағынасы жергілікті тілде «алаша тоқып жатырмыз» дегенді білдірген. 

Гана мемлекеті Батыс Африкада орналасқан. Бұрын ағылшын отары 

болған кезде Алтын жағалау атанған. 1957 жылы тәуелсіздігін 

жариялағаннан соң, IV-XIII ғасырлардағы ежелгі Гана атауын қайта алған. 

Бұл көне мемлекетті билеушілердің бірінің титулы гана («әскербасы») 

болған. Сондықтан бұл атауды бірінші осы мемлекеттің астанасы алған, 

кейіннен мемлекетке осы атау берілген.  

Гананың қазіргі астанасы Аккра қаласы XVI ғасырда бекініс ретінде 

негізі қаланған. Бұл атау жергілікті нкран тайпасының еуропалықтар 

бұрмалаған атауы болуы мүмкін. Ал этноним «қара құмырсқа» деп 

аударылады, өйткені бұл жәндік тайпаның тотемі болып табылады.  

Гвинея(ресми атауы Гвинея Республикасы) Батыс Африкада орналасқан. 

Мемлекет атауы Африкадағы ірі географиялық облыстың атауына 

байланысты шыққан. XIV ғасырдағы еуропалық карталарда бұл атау Ginya, 

aл XV ғасырдан бастапGuinea нұсқасында берілген. Зерттеушілердің пікірі 

бойынша, бұл атау берберлердің игуавен («мылқау») деген сөзінің 

бұрмалануынан пайда болған. Берберлер өздерінен оңтүстікке қарай 

қоныстанған қара нәсілді тайпаларды осылай атаған.  

Гвинея Республикасының астанасы Конакри қаласы 1885 жылы аралда 

орналасқан Конакри деген шағын елді мекеннің орнында пайда болған. Бұл 

атау «судың ар жағы» деген мағына береді. Атаудың мағынасына қарап, Бұл 

атауды материк тұрғындары қойған деуге негіз бар.  

Замбиямемлекетінің атауы Замбези өзеніне байланысты қойылған. 

Отарлау кезеңінде бұл аумақ Солтүстік Родезия деп аталған. Бұл атау 

белгілі саяси қайраткер, кәсіпкер және Оңтүстік Африкада алмас өндірісінің 

негізін салған Сесил Роудстың (1853-1902) құрметіне қойылған болатын. 

1964 жылы тәуелсіздігін жариялаған мемлекет Замбия атауын алды.  

Зимбабвемемлекетінің атауы нағыз африкалық болып табылады. Бұл 

атау 1980 жылы қабылданған, шона тілінен аударғанда «билеушінің үйі» 

деген мағына береді. XV-XVIII жылдары өте дамыған Зимбабве империясы 

болған, оның астанасы болған Ұлы Зимбабве қаласы тастан салынған сәулет 

туындыларымен ерекшеленген. Ұлы Зимбабвенің тас мұнаралары осы кезге 

дейін сақталып қалған және дәл сол ғасырлардағы еуропалық қамалдар 

үлгілерінен бір де кем түспейді.  
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Кения мемлекетінің атауы Шығыс Африкада орналасқан Кения тауымен 

байланысты қойылған. Кения тауы осы елдің орталық бөлігінде орналасқан 

және мұндағы ең биік нүкте (5199 м) болып табылады.  Тау атауы жергілікті 

тілдердің бірінде «ақ тау» дегенді білдіреді. Оронимдегі анықтауыш тау 

басында мәңгі қарлар бар екендігін білдіреді.  

Кения мемлекетінің астанасы Найроби қаласы 1899 жылы теміржол 

салу барысында негізі қаланған шағын елді мекен орнында бой көтерді. Бұл 

атау суахили тілінде «батпақ» деген мағына берсе, масаи тілінде «суық су» 

дегенді білдіреді.  

Кoнго(Конго Республикасы)Орталық Африкада орналасқан. Мемлекет 

атауы өзенге байланысты қойылған: бұл аумақ Африкадағы ең мол сулы 

Конго өзенінің төменгі ағысында, оң жақ жағасында орналасқан. Мемлекет 

тұрғындарының басым көпшілігін конго (баконго) деп аталатын этнос 

құрайды.  

Конго астанасы Браззавиль қаласының негізін әскери бекініс ретінде 

1880 жылы француз теңіз офицері Саворньян де Бразза салған. Уақыт өте 

келе осында бой көтерген қала оның іргетасын қалаған адамның есімімен 

Браззавиль (француз тілінде виль – «қала») деп аталып кетті.  

Лесото Корольдігі Оңтүстік Африкада орналасқан. Отарлық кезеңде 

бұл аумақ британдық Басутоленд Протектораты құрамында болған. Бұл атау 

жергілікті басуто этнонимі мен ағылшынша «ел» сөзінің қосылуынан пайда 

болған. 1966 жылы тәуелсіздігін жариялағаннан кейін мемлекет өз атауы 

ретінде Лесотоны таңдап алды. Бұл атау осы аумақта тұратын сото (суто) 

халқының этнонимінің негізінде қалыптасқан.  

Лесото астанасы Масеру қаласы 1869 жылы сото халқының көсемі I 

Мошвешве салдырған елді мекен орнында пайда болған. Қала атауы 

жергілікті халықтың тілінде «қызыл құмтастар мекені» деген мағына береді.  

Либерия Республикасы Батыс Африкада орналасқан. 1822 жылы АҚШ 

азаттық алған америкалық құлдарды қоныстандыру үшін сатып алған 

аумақта пайда болды. Бұл аумаққа Либерия (латынша либер «азаттық» деген 

сөз) атауы қойылды. 1847 жылы өз тәуелсіздігін жариялаған мемлекет осы 

атауды өзінде қалдырды.  

Либерияның астанасы Монровия қаласы 1822 жылы Америкадан 

көшіріліп әкелінген құлдардың тұрағы ретінде пайда болды. Елді мекен 1817-

1825 жылдары АҚШ президенті болған Джеймс Монро құрметіне Монровия 

атауын алды. Бұл еркіндік алған құлдарды Африкаға қоныстандыру ісін 

бастаған мемлекет қайраткеріне қойылған ең үлкен ескерткіш болатын.  

Ливия мемлекеті Солтүстік Африкадағы жедел дамып келе жатқан 

мұсылман елдерінің бірі болып табылады. Ливия атауы Нілден батысқа қарай 

жатқан шұраттарда өмір сүрген ежелгі либу тайпасының атауынан пайда 

болған. Бастапқыда гректер бұл атаумен жеке аумақты атап, кейіннен бүкіл 

материкке осыатауды берген. Уақыт өте келе, оның орнын Африка топонимі 

алмастырып, Ливия атауы ұмыт болып кеткен. ХХ ғасырдың басында бұл 
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атау қайтадан қолданысқа еніп, 1951 жылы осы аумақта  пайда болған 

тәуелсіз мемлекетке берілді.  

Ливия астанасы Триполи Африкадағы көне қалалардың бірі болып 

табылады. Қаланың іргетасын финикиялықтар біздің заманымызға дейінгі 

VII ғасырда қалаған. Бастапқыда қала Эядеп аталып, кейіннен өзі орналасқан 

Триполитания облысының атауын алған. Триполи грек тілінен аударғанда 

«үш қала» деген мағына береді.  

Мавритания мемлекеті Батыс Африкада орналасқан мұсылман 

мемлекеттерінің бірі, оның тарихи атауы көне замандардан бастау алады. 

Біздің заманымызға дейінгі ІІІ мыңжылдықта Солтүстік Африканың 

батысында Мавретания атанған тарихи аумақ болған. Финикиялықтар 

қойғанбұл атау «батыс өлке» деген мағына береді, өйткені олар үшін бұл 

қиыр батыста жатқан аумақ болатын. 1960 жылы тәуелсіздігін алған 

мемлекет Мавритания Республикасы деген атау алды.   

Мавритания астанасы Нуакшот қаласы 1958 жылы шағын елді мекен 

орнында салына бастаған болатын. Бұл елді мекен берберше Нуакшот 

(«желді жер») деп аталатын. Қала атауы осы аумақтағы климат ерекшелігінен 

хабар береді: мұхит жағалауында орналасқан қала пассаттар белдеміне енеді.  

Малави мемлекеті Оңтүстік-Шығыс Африкада орналасқан. Бұл аумақта 

орта ғасырларда Малави тайпа одағы құрылып, көп ұзамай өзара кикілжің 

әсерінен ыдырап кеткен. Отарлау кезеңінде бұл аумақты еуропалықтар  

Ньясаленд деп атайтын. 1964 жылы тәуелсіздігін алғаннан кейін мемлекет 

тарихи Малави атауын алды. Жергілікті тілде бұл атау «жанып жатқан су» 

деген мағына береді: күн батқан кезде Ньясакөлінің бетіне түскен қызыл 

сәуле жанған от тәрізді ғажайып көрініс береді. 

Танзания Республикасы Шығыс Африкада орналасқан. бұл атаудың 

пайда болуы мемлекет тарихымен байланысты болады: 1964 жылы 

материктегі Танганьика Республикасы мен аралдық Занзибар 

Республикаларының бірігуі нәтижесінде пайда болған біртұтас мемлекетті 

Танзания деп атау ұйғарылған болатын. 

1862 жылы Танзания астанасы Дар-эс-Салам қаласының негізі қаланған. 

Қалаға берілген Дар-эс-Саламатауы арабшадан аударғанда «бейбітшілік үйі» 

деген мағына береді.  

Эритрея мемлекеті Қызыл теңіздің жағалауында орналасқан. Бұл 

теңізді гректер ұзақ уақыт бойы Эритрей теңізі (грекше эритрос – «қызыл» 

деген сөз) деп атап келген, кейіннен бұл атау басқа тілдерде аударма нұсқасы 

күйінде пайдаланыла бастады. Теңіз атауы оның жағалауындағы Эритрея 

мемлекетінің (бұрын Эфиопияның провинциясы болған) атауына берілген.  

Эфиопия.Ежелгі гректер эфиоптарды терісінің түсіне қарап, айтопи 

(«беттері күйгендер») деп атаған, Эфиопия атауының шығу тегі де осымен 

байланысты болған. Эфиопиялық зерттеушілер мемлекет атауын ежелгі 

Аксум империясының негізін салған Хам патшаның немересі 

Итиопписесімімен байланыстырады. Бұл онша шындыққа жанасымды емес, 
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өйткені ерте замандарда онша белгілі емес адамның есімімен үлкен аумақты 

атау өте сирек кездесетін.  

Ал Эфиопия астанасы Аддис-Абеба қаласының атауына қатысты  

мұндай екіжақты пікір жоқ. 1887 жылы Эфиопия императоры өзінің 

резиденциясын Энтотодан қазіргі ел астанасы тұрған жерге көшірген 

болатын. Императордың жұбайы бұл жаңа астананы Аддис-Абеба (жергілікті 

амхар тілінде «Жаңа гүл» деген сөз) деп атауды ұсынды. Бұл атау Эфиопия 

астанасының сипатына сәйкес келеді, бұл қаланы еуропалық зерттеушілер 

климаттық ерекшеліктеріне қарай бейнелі түрде «Мәңгі көктем қаласы» деп 

те атайды.1889 жылдан бастап Аддис-Абеба ресми түрде астана мәртебесін 

алды.  

 

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

 

1. Африкада қандай тарихи атаулар бар және олар қандай жағдайларда 

қалыптасқан? 

2. Отарлау кезеңінде Африкада қандай топонимдер пайда болды? 

3. Тәуелсіздік жылдарында Африканың қай елдерінде топонимдер 

өзгерді? 

4. Ішкі ерекшеліктеріне байланысты Африканы қандай топонимикалық 

аумақтарға жіктейді? 

5. Солтүстік Африканыңтопонимиялық жүйесіндегі ерекшеліктер 

қандай? 

6. Гвинея-Судан аумағындағы топонимдердің қалыптасуына қандай 

жағдайлар әсер еткен? 

7. Эфиоп-Сомалиаумағында қай тілдердегі топонимдер басым? 

8.  Орталық және Шығыс Африкадағы географиялық атаулардың 

мазмұндық ерекшеліктері қандай? 

9. Оңтүстік Африкааумағының табиғат ерекшеліктері топонимдерінде 

қалай көрініс тапқан? 

10. Африкадағы өзен атауларының этимологиясында қандай заңдылық 

байқалады? 

11. Африка оронимдерінде қандай индикатор терминдер кездеседі? 

12. Африка ландшафтарының сипаты топонимдерде қалай көрініс 

тапқан? 

13. Африкадағы мемлекет атауларының қалыптасуына қандай факторлар 

ықпал еткен? 

14. Африкадағы мемлекет астаналарының атауларында қандай 

ақпараттар берілген? 

15. Африкадағы мемлекет және астана атауларының қайсыларында 

географиялық деректер кездеседі?  
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10-ТАҚЫРЫП. АУСТРАЛИЯ ЖӘНЕ МҰХИТТЫҚ АРАЛДАР 

ТОПОНИМИЯСЫ 

 

10.1 Аустралия мен Мұхиттық Аралдардағы топонимиялық 

жүйелердің қалыптасу жағдайлары 

 

Аустралия. Ежелгі дүниенің географтары оңтүстікте үлкен құрлық бар 

деген болжам айтқан болатын. Мысалы, ежелгі грек географы Клавдий 

Птоломей ІІ ғасырда оңтүстік жарты шарда болуы мүмкін дүние бөлігін 

Терра аустралис инкогнита («белгісіз оңтүстік жерлер») деп атаған болатын. 

Аустралияның солтүстік шеттеріне дейін жеткен алғашқы еуропалық 

саяхатшылар бұл атаумен осы аумақты атап, карталарда белгілей бастады. 

Оңтүстік Американың ашылуына байланысты белгісіз оңтүстік материк 

саяхатшылар мен зерттеушілерді қайта қызықтыра бастады. 1522 жылы 

Польшада шыққан Ян Стобницкийдің географиялық картасында Азиядан 

оңтүстік-шығысқа қарай үлкен материк бейнеленіп, оның жанына «Белгісіз 

жер» деген атау жазылды. Еуропалық елдерде жаңа құрлықты табу үшін 

көптеген экспедициялар жасақталып, мұхит кеңістігін шарлай бастады.  

1605 жылы қарашада Тынық және Үнді мұхитында бірнеше жаңа 

аралдарды ашқан голландиялықтар Виллем Янсзонның жетекшілігмен Ява 

аралынан Оңтүстік Жерді іздеуге аттанған болатын. Көп ұзамай-ақ 1606 

жылы олар Аустралияның солтүстік-батыс түбегіне келіп жетті, бірақ оны 

Жаңа Гвинеяның жағалауы деп ойлады. Жаңа жерлерді голландиялықтар 

Жаңа Голландия деп атады. Бұдан соңғы болған экспедициялар Янсзонның 

жаңа құрлықты ашқанын дәлелдеп берді. Бесінші құрлықтың зерттелуі ол 

ашылғаннан кейін екі ғасырға созылды. Бірақ оның нақты атауы орнықпаған 

болатын. Кейіннен Аустралияны айналып шыққан Мэтью Флайндерс 1814 

жылы тұңғыш рет бұл жаңа құрлыққа қатысты Терра Аустралис атауын 

қолданды, бұл атау бірден бекіп қалды.  

Аустралия материгінде топонимиялық жүйенің қалыптасуы бірнеше 

кезеңдерден тұрады. Алғашқы географиялық атаулар аборигендердің 

аумақты игере бастауына байланысты қалыптасты. Аборигендер негізінен 

кішігірім географиялық объектілерге атау берген болатын. Үлкен аумақты 

алып жатқан объектіні атаудың көшпенді өмір кешкен аборигендер үшін 

ешбір маңызы болған жоқ.  Ірі объектілердің көпшілігінің атауларының 

мүлде болмауын осымен түсіндіруге болады. Аборигендер үшін өзінің нақты 

уақыт мерзімінде уақытша мекен еткен шағын аумақтың басты 

ерекшеліктерін білу маңызды болатын. Осы себепті Аустралиядағы үлкен 

аумақты алып жатқан шөлдердің, тау жоталарының жалпы атаулары жоқ.  

Орта ғасырларда материктің солтүстік жағалауларына малай және 

явалық теңізшілер келіп жүрді. 1606 жылы оңтүстік материкті ашқан 

В.Янсзон оны Жаңа Голландия деп атады. Кейінгі экспедициялар барысында 

Аустралия жағалауларында голландиялық атаулар қалыптаса бастады. 1623 

жылы голландиялықтар Ян Карстенс пен Вилль ван Колстер экспедициясы 

«Пера» және «Арнем» аталатын кемелермен Жаңа Гвинеядан оңтүстікке 
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қарай жүзіп, үлкен шығанаққа келіп кірді. Шығанаққа сол кезеңдегі Жаңа 

Голландия Үнідстанының генерал-губернаторы Питер де Карпентье (1588-

1659) есімі беріліп (Карпентария), түбек «Арнем» кемесіның атымен 

Арнемленд деп аталды. Экспедиция жетекшісі Ян Карстенс өз жазбаларында 

бұл аумақты «Жер шарындағы ең құнарсыз жер» деп сипаттап, мұнда ең 

қайыршы, ең бейшара адамдар тұратындығын жазған. Аустралия 

жағалауларында Нидерландтағы Лувен қаласының құрметіне қойылған 

Лувен мүйісі,   Карпентария шығанағындағы Грут-Айленд («үлкен арал») 

аралы атауларын голландиялықтар қойған. Жалпы алғанда, 

голландиялықтардың географиялық ашулары кездейсоқ, бытыраңқы сипат 

алды, сондықтан топонимдер де аз қойылды.  

XVIII ғасырдың соңына қарай Джеймс Кук бастаған зерттеу 

жұмыстарының қарқынды сипат алуы нәтижесінде ағылшын атаулары 

көптеп пайда бола бастады. Бұл топонимдер арасында белгілі қайраткерлер, 

зерттеушілердың аты-жөнімен байланысты географиялық атаулар басым 

болды. Сол кездегі Ұлыбритания билігіндегі саясаткерлер мен қайраткерлер 

есімдерімен байланысты бірқатар топонимдер пайда болды:  

- Виктория(британ тағының кролевасы); 

- Йорк(саясаткер Чарльз Филип Йорк); 

- Сидней (Ұлыбританиядағы отарлар ісі жөніндегі хатшы лорд Сидней); 

-Мельбурн(Ұлыбритания премьер-министрі, Мельбурн виконты Уильям 

Лэм); 

-Аделаида (IV Вильгельм корольдің жұбайы, королева Аделаида); 

-Брисбен(генерал Томас Брисбен); 

- Дарлинг (Жаңа Оңтүстік Уэльс губернаторы Ралф Дарлинг); 

- Муррей(Британдық отарлар министрі Джордж Муррей). 

Бұл әсіресе өзен атауларында айқын байқалды, Аустралияда британдық 

азаматтардың құрметіне қойылған өзен атаулары қосымшаларда арнайы 

келтірілді(К Қосымша).  

Зерттеушілер мен зерттеу экспедицияларын ұйымдастырушылардың 

есімдері де номинация үрдісінен тыс қалған жоқ: Аустралияда олардың 

құрметіне қойылған Эйр, Кук, Флиндерс, Митчелл, Гарднер, Грегори, 

Огастесатаулары пайда болды. Осы кезеңде дәл осындай француздық 

атаулар  (Жозеф-Бонапарт және Географ шығанақтары, Перонс 

аралдары, Перон түбегі) қалыптасты.  

Қоныс аударушылардың топонимиясына тән тағы бір құбылыс – қоныс 

аударған топонимдердің пайда болуы. Мысалы, Ұлыбританиядағы қала 

атаулары (Глостер,Гейтсхейд, Ньюкасл, Страуд, Кардифф,Суонсижәне т.б.) 

Аустралия жерінде қоныс тепті.  

ХХ ғасырда материктегі объектілерге мәдениет пен ғылымның танымал 

қайраткерлері есімдері берілетін болды. Сонымен қатар, аборигендік атаулар 

жинақталып, жаңғыртыла бастады. Мысалы, 1913 жылы Аустралияның жаңа 

астанасының құрылысы басталғанда бұл қалаға аборигендік Канберра 

(«кездесу орны») атауын беру ұйғарылды.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1588
http://ru.wikipedia.org/wiki/1659
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_IV
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Мұхиттық Аралдар Тынық мұхиттың орталық, оңтүстік-батыс 

бөлігіндегі аралдардың (жалпы саны 10 мың шамасында) жиынтығын 

атайды. Бұл атау дүние жүзі бойынша калька, яғни аударма атау болып 

табылады. Алғаш рет бұл атауды ғылыми қолданысқа 1810 жылы М.Браун 

енгізген болатын. 1832 жылы француз теңізшісі Ж. Дюмон д’Юрвиль 

Мұхиттық аралдарды ерекшеліктеріне қарай бірнеше топқа ажыратып, 

оларды былайша атауды ұсынған болатын: Микронезия(грекше «ұсақ 

аралдар»), Полинезия (грекше «көп аралдар») және Меланезия (грекше «қара 

аралдар»). Кейінірек Мұхиттық Аралдар қатарына Жаңа Зеландияны да 

қосатын болды. Бірақ біз өз талдауымызда бұл аралдың  топонимиясын жеке 

қарастырамыз.  

Еуропалықтар отарлаудың алдында Мұхиттық Аралдардың жеке 

топтарындағы даму деңгейі, антропологиялық және тілдік құрамы өте  

әркелкі болды. осы кезеңде бүкіл Аустралия мен Мұхиттық Аралдардың 

байырғы тұрғындары арасында дамудың жоғары сатысында тұрғандары 

полинезиялықтар болатын. Қазіргі заманғы зерттеулер 

полинезиялықтардың аңыздары негізінде олардың нақты тарихын 

жаңғыртуға болатынын дәлелдеп отыр. Мысалы, әр аралдардағы тұрғындар 

өздерінің ата-тегі туралы, олардың жорықтары жөнінде әңгімелерді ұрпақтан 

ұрпаққа беріп отырады. Полинезиялық ғалым Те-Ранги-Хироаның соңғы 

деректері бойынша, Раротонга аралындағы ең ұзын ата-бабалар тізімі 92 

ұрпақты қамтыған. Мұның өзі жергілікті атаулардың күрделі жүйесінің де 

сан ғасырлар бойы өзгермей сақталу мүмкіндігі болғанын көрсетеді.  

Отарлау алдында меланезиялықтарда алғашқы қауымдық құрылыс 

басым болды. Әсіресе Жаңа Гвинея мен Меланезияның солтүстік-

батысындағы тайпалар дамудың төмен деңгейінде қалып қойған еді. 

Салыстырмалы түрде Жаңа Каледония мен Фиджи аралының тұрғындары 

қоғамдық дамудың сәл жоғары сатысына ауысқан болатын. Осы себептерге 

байланысты жергілікті атаулар да өте қарапайымдылығыменерекшеленеді, 

көбінесе сипаттау мағынасында жасалған.  

Мұхиттық Аралдардағы еуропалық атауларды испан, португал, голланд, 

ағылшын, француз, орыс зерттеушілері қойған. Алғашқы кезеңде бір елдің 

теңізшілері қойған атауды білмеген екінші біреулері дәл сол объектіге 

басқаша атау беруі жиі кездеседі. Бұл тұрғыдан Таити аралы көзге түсті. 

XVII ғасырдың басында испандық теңізші де Кирос бұл 

аралдыСаггитариа(«Мерген шоқжұлдызы») деп атады, ал XVIIІ ғасырдың 

орта шенінде осында келген ағылшын Уоллис аралға Ұлыбритания королі ІІІ 

Георг атын берді.  Сәл кейініректе Л.А. Бугенвилль басқарған француз 

экспедициясы аралды Жаңа Цитера деп атады. Осыған қарамастан аралдың 

жергілікті Таити («шағын арал») деген атауы сақталып қалды.  

1642 жылы Жаңа Зеландия аралдарына келіп жеткен алғашқы 

еуропалық саяхатшы, голландиялық теңізші  Абель Тасманөзінің Отанына 

ұқсас осы аумақты Жаңа Зеландия деп атады. Өйткені Голландия 

провинцияларының бірі Зиланд («теңіздік жер») деп аталатын. Голланд 
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картографтары Жаңа Зеландия атауын бірден қабылдап, карталарында 

белгілей бастады.  

Жаңа Зеландияның еуропалықтарға дейінгі халқы маори болып 

есептеледі, қазіргі кезде олар мемлекет халқының 15%-ға жуығын құрайды. 

Жаңа Зеландияның осы күнге дейін сақталып қалған жергілікті маори 

тіліндегі атауы Аотеароа(«ұзын ақ бұлт») болатын. Маори атауларының 

көпшілігі аңыздармен «дәйектелген». Мысалы, Солтүстік арал маори тілінде 

Икаа-Мауи («Мауи балығы») немесе Агино-Иауи («Мауи туған») деп 

аталады. Маори халқының танымал аңызы бойынша, Мауи құдай пішіні 

балық тәрізді бұл аралды балық аулау кезінде мұхиттан алып шыққан. 

Оңтүстік аралда маори халқы ежелден бері нефрит өндірген, сондықтан бұл 

аралды Те-ваги-Пунаму(«жасыл тас орны») деп атаған. 

Еуропалық қоныс аударушылар Жаңа Зеландияға өздерінің тарихи 

отандарындағы атауларды(Данидин,Темза, Нью-Плимут, Стратфорд, 

Оксфорд, Крайстчерч), Ұлыбританиядағы қайраткерлердің есімдерін 

(Веллингтон, Тасман, Кэмпбелл) алып келді. Жаңа Зеландиядағы 

антропонимдер мен патронимдердің  тізіміқосымшаларда арнайы 

келтірілді(Қ Қосымша). 

Сонымен Аустралия мен Мұхиттық Аралдарда топонимиялық жүйенің 

қалыптасуына байырғы халықтың қоршаған орта туралы түсініктері, сенім-

нанымдары, әлеуметтік және шаруашылық өмірі әсер еткен және еуропалық 

зерттеушілер мен қоныс аударушылардың да ықпалы зор болған.  

 

10.2 Жергілікті және отарлау кезінде қалыптасқан географиялық 

атаулар топтары 

 

Аустралия топонимиясы көптеген тілдердегі (ағылшын, француз, 

голланд, малай, ява және аборигендік тілдер) географиялық атаулардан 

тұратын жүйе болып табылады. Мұнда ең көп атаулар ағылшын тіліндегі 

және байырғы аборигендердің атаулары болып табылады.  

Ағылшын топонимиясының басымдылығы бірнеше себептермен 

түсіндіріледі: аборигендерде өзіндік жазу үлгісі болмағандықтан көптеген 

атаулар жазба құжаттарда тіркелмеген және ұмытылып кеткен, олардың 

мекен орнын жиі ауыстыруы топонимдерді еуропалық карталарға түсіруді 

қиындатты, оның үстіне бастапқыда еуропалықтар байырғы халықтармен 

мүлде байланыс жасамады. Осы себепті жаңа жерлерге ағылшындар өздері 

қолйғысы келген географиялық атауларын қоя берді. Сонымен қатар, ХІХ 

ғасырдың екінші жартысында аборигендік топонимияны ағылшын тіліне 

аудару әдетке айналды. Осы аталғандардың нәтижесінде көптеген байырғы 

атаулар бұрмаланып, ұмыт болып, жойылып кетті.  

Ағылшындар қойған атаулардың басым көпшілігі (80% шамасында) 

белгілі бір тұлғаның құрметіне және Ұлыбритания аумағындағы атаулардың 

қайталанған нұсқалары (патронимдер) болып табылады. Топонимдердің 

екінші үлкен тобын географиялық объектілердің белгілі бір ерекшеліктерін 
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сипаттайтын атаулар тобы құрайды. Бұл атаулардың басым көпшілігі қазіргі 

ағылшын тілінде жасалғандықтан, мағынасы түсінікті болады. 

Аустралияның байырғы және ағылшындық топонимиясында 

географиялық терминдерді пайдалану өте жиі кездеседі. Аустралия 

материгінің табиғи ерекшеліктері (қуаңшылығы, беткі су көздерінің аздығы, 

шөл-шөлейтті ландшафтылардың басымдығы) атаулар құрамында әсіресе 

гидрографиялық терминдердің басым болуына себепші болған. Аустралияда 

уақытша ғана ағын болатын құрғақ арналарға қатысты қолданылатын крик 

крик(ағылшыншаcreek «жылға, өзен саласы» деген сөз) термині көптеген 

атаулар түзеді. Мұндағы Барроу-Крик, Диамантина-Крик,Куперс-Крик, 

Теннант-Крик, Хол-Крик деген топонимдер осы термин негізінде 

қалыптасқан. 

Жергілікті жердегі төсеніш бет сипатының ерекшеліктері 

ландшафтылық терминология мен атауларға негіз болған. Мұнда 

аборигендердің терминдері негізінде қалыптасқан, тасты грунтты білдіретін 

гиббер,  «ойылым, опырылым» мағынасын беретін гильгай, құмды-тозаңды 

грунтты белгілеу үшін қолданылатын парна терминдері ғылыми қолданысқа 

еніп кеткен.  

Физикалық-географиялық объектілердің атауларының құрамында 

гидрографиялық терминдер үлесі жоғары. Су жетіспейтін басқа 

аумақтардағы (3.4 тақырыпшасын қараңыз) сияқты, Аустралия 

аборигендерінде де гирографиялық терминология өте жіктелген сипат алған.  

Аумақтағы кез келген кішкентай жылға, тіпті жылдың көп мезгілінде сусыз 

жататын арналар да нақты атауларға ие болған. Мысалы аборигендер 

жергілкті жерде өзен түрлерін нақтылау үшін билла («өзен»), покатару 

(«үлкен өзен»), пара («шағын өзен»), мунеела («ирелеңдеген өзен») деген 

терминдерді пайдаланып, оларды географиялық атауларға қосып отырған. 

Жалпы «су» деген мағына беретін куаама, куэнанбейан, табуллтерминдері де 

атаулар құрамында жиі кездеседі.  

Аборигендерде геоботаникалық терминология да күшті жетілген. 

Материктегі өсімдіктердің қатарында эндемиктер көп болғандықтан, 

көптеген өсімдік түрлері мен бірлестіктеріне қатысты ағылшындар байырғы 

атауларды пайдалануға мәжбүр болды. Осылайша, аборигендердің бұта 

түріндегі акацияларға берген фитонимдерінің негізінде бригелоу-скрэб, 

мульгаскрэб, эвкалипт түрлерінің жергілікті атауларына сәйкес малискрэб, 

ярра деген атаулар пайда болды. Бұл жағдай зоонимдерге де қатысты болды. 

Аборигендік сипаттаушы топонимияда зоонимдер жиі кездеседі: 

Буллинундгел («тотықұстар жері», Мурвиллумба («үлкен опоссум бар жер», 

Туррумга  («дингоны ұстап алған жер»), Карн («акула») және т.б.  

Аборигендік атауларда антропонимдердің мүлде кездеспеуін ғалымдар 

бұл халықтардың сенім-нанымдары бойынша адам есімін дауыстап айтуға 

тыйым салынғанымен түсіндіреді.  

Мұхиттық Аралдартопонимиясының бастыерекшелігі ретінде 

атаулардың тілдік тұрғыдан алуан түрлілігін атауға болады. Мұнда 
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топонимдердің жергілікті тілдер қабаты мен еуропалық қабаты 

ажыратылады. Жергілікті тілдер жүздеп саналғанымен және аралдар бір-

бірінен қашық орналасқанымен, олардың жалпы құрылымы онша үлкен 

айырмашылық жасамайды.  

Екінші ерекшелік – Мұхиттық Аралдардың тұрғындары мұхитпен 

тікелей байланысты болғандықтан және көбінесе аралдар жанартаулық 

сипатта болғандықтан оларда шығанақ, риф, аралдар, таулардың, 

лагуналардың түрлеріне қатысты терминология өте жіктелген сипат алады. 

Полинезия аралдарында мауна («тау, шың»), моту(«арал, атолл», 

вануа(«жер, құрлық»), ваи(«су»), рифтердің түрлеріне қатысты терминдер 

(марахи, путэу,тираре, карена) жиі кездеседі. Географиялық объектілерді 

салыстыру негізінде қойылған атаулар құрамында нуи («үлкен»), ити 

(«кіші»), роа, лоа(«ұзын, созылыңқы») тәрізді сөздер де бар(30-кесте). 

 

30-кесте.Мұхиттық Аралдардағы топонимдерқұрамындағы 

терминдер мен сөздер 

 
р/c Термин Топонимдер  

1 Ваи Ваиаку, Ваитупу (Тувалу ар.), Ваираатеа (Туамоту ар.), Ваитупу 

(Тувалу ар.), Ваилала (Уоллис ар.), Ваиланги-Лала (Фиджи ар.)  

2 Вануа Вануа-Вату, Вануа-Леву, Вануа-Мвалаву (Фиджи ар.),Вануа-Лава, 

Вануату 

3 Мауна Мауна-Лоа, Мауна-Кеа (Гавай ар.) 

4 моту  Моту-Ити, Моту-Оне, Моту-Нао (Маркиз ар.), Мотутунга (Тувалу 

ар.) Туамоту 

5 Ити Рапа-Ити (Тубуаи ар.) Моту-Ити (Маркиз ар.) 

6 Нуи Нуи (Тувалу ар.), Рапа-Нуи (Пасхи ар. жергілікті атауы) 

7 роа, лоа Макароа, Муруроа, Рангироа, Такароа (Туамоту ар.), Нукулоа 

(Уоллис ар.), Тетиароа (Қоғам ар.),   Ханга-Роа (Пасхи ар.) 

 

Үшінші ерекшелік – бұл аумақта да, Аустралиядағы тәрізді, ірі 

объектілерге жергілікті халық атау бермеген.  

Мұхиттық аралдардағы еуропалық атаулар көбінесе ескерткіш-атаулар 

болып табылады. Бұл атаулар (Маркиз, Мариан, Маршалл, Гилберт, 

Уоллисжәне т.б.) зерттеушілер мен мемлекет қайраткерлерінің есімдерімен 

байланысты қойылған. Сонымен қатар, діни бағыттағы топонимдер ( Пасхи, 

Санта-Крус, Санта-Роза, Рождество, Сүлеймен) де кездеседі.  

Жаңа Зеландияда маори топонимдерінің бір тобы халықтық 

географиялық терминдер негізінде қалыптасқан. Ваи(«су, өзен»), 

рото(«көл») терминдері аралдардағы Ваитати, Ваитоа, Ваихоу, Ротоману, 

Ротороа, Роторуатопонимдерінің құрамында кездеседі. Бейнелі атаулар 

жанартауларға қойылған, мұндағы Аорангижанартауының атауы «аспанды 

тесіп өтетін», ал Руапехужанартауы «ұзын күркіреуік құрдым» деген мағына 

береді. Кейбір маори топонимдері өте ұзақ, олар белгілі бір оқиғаны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0-%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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баяндайтын сөйлемдер түрінде болады. 73 әріптен тұратын елді мекеннің 

Туаматавхакататагихангакоуутематеапокаивхенуакитанатахукапикамауп

хагорита деген атауы шамамен «Үлкен тізелі Тематеа деген адам шыққан, 

бірақ қырқа арқылы өтіп, жаңа жерді ашқан, сонда өзінің туыстары үшін 

сыбызғы ойнаған тау төбесі» деген мағына береді.  

Сонымен, Аустралия мен Мұхиттық Аралдардың топонимиясында басты 

екі қабаттың (жергілікті және еуропалық) бар екендігі анықталды. Дегенмен 

аумақтарды игеру, отарлау саясатына, жергілікті топонимдердің 

ерекшеліктеріне байланысты олардың өзара арасалмағы жеке аудандар 

бойынша үлкен айырмашылық жасайды. Жалпы алғанда, осы аумақтарда 

аборигендік топонимдердің жаңғыруы және оларды зерттеу жұмыстары 

қарқынды жүргізілуде.  

 

10.3 Ірі табиғи және экономикалық-географиялық нысандардың 

атаулары 

 

Аделаидақаласы Оңтүстік Аустралия штатының әкімшілік орталығы 

болып табылады. Қаланың негізі 1836 жылы салынып, оған 1830-1836 

жылдары Ұлыбритания королі болған IV Уильямныңжұбайы, королева 

Аделаида есімі берілген.  

Вануатумемлекеті Тынық мұхиттың оңтүстік-батысындағы Жаңа 

Гебрид аралдарында орналасқан, ел аумағы 83 аралды қамтиды. Жергілікті 

бислам диалектісінде «біздің жер» деген мағына береді, жалпы полинезиялық 

вануа («жер, құрлық») деген сөзінен шыққан. Аумақ  1980 жылы өзінің 

тәуелсіздігін жариялаған кезде Вануату атауын алған.  

Кирибатимемлекеті Тынық мұхиттағы Микронезия және Полинезия 

аумағына енетін 33 атоллды қамтиды. Бұл атаудың шығу тегі өзгеше болып 

келеді. 1788 жылы осы аралдарға өзінің «Шарлотта» аталатын кемесімен 

келіп жеткен алғашқы еуропалық Томас Джилберт болатын. 1820 жылы бұл 

аралдарда болған орыс теңізшісі И.Ф. Крузенштерн аралдарға Гилберт 

(ағылшынша білмейтін теңізші Джилберт дегенді осылай жазған) есімін 

беріп, бұл атау Ресей Географиялық қоғамында тіркеуден өтті. Жергілікті 

халық пен осында тұрып жатқан аздаған ағылшын қоныс аударушылары бұл 

атауды бірден қабылдады. Бірақ жергілікті тілде айтуға оңай болу үшін 

халық оны бұрмалап, Кирибати деп атап кетті. 1979 жылы тәуелсіздігін алған 

аралдар мемлекетке Кирибати атауын таңдап алды.  

Мариан аралдары Тынық мұхиттың батыс бөлігінде орналасқан аралдар 

тобы, Микронезия құрамына енеді. Бұл аралдарды 1521 жылы Ф. Магеллан 

ашқан. 1665 жылы Испания королевасы Мария Анна Австрийская осы 

аралдардың тұрғындарын христиан дініне кіргізуге рұқсат беру кезінде 

аралдарға өз есімін берген.  

Маршалл АралдарыТынық мұхиттағы Микронезия аралдары тобына 

жатады, мемлекет аумағына 29 атолл мен 5 арал енеді. Бұл аумаққа 1788 

жылы «Скарборо» кемесіменкеліп жеткен алғашқы еуропалық Джон 
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Маршалл болатын. 1820 жылы бұл аралдарға келген орыс теңізшісі И.Ф. 

Крузенштерн аралдарғаресми түрде оны алғаш ашқан Маршаллдың есімін 

берді.  1990 жылы елдің тәуелсіздігін БҰҰ ресми түрде таныған.  

Меланезия – Тынық мұхиттың оңтүстік-батыс бөлігіндегі Жаңа Гвинея, 

Бисмарк, Сүлеймен, Жаңа Гебрид, Жаңа Каледония, Фиджи аралдары 

тобының жалпы атауы. 1832 жылы француз теңізшісі Ж. Дюмон д’Юрвиль 

енгізген бұл атау ежелгі грек тілінен аударғанда «қара аралдар» дегенді 

білдіреді. Бұл атаудың шығу тегін осы аралдардың жергілікті халықтарының 

терісі қара түсті болуымен түсіндіруге болады.  

Микронезия деген жалпы атаумен Тынық мұхиттың батыс бөлігінде 

орналасқан ұсақ аралдар тобын атайды. Микронезия аумағына  Мариан, 

Каролина, Маршалл,  Гилберт және т.б аралдарды қамтиды, олардың жалпы 

саны 1500 шамасында деп есептеледі. 1832 жылы француз теңізшісі Ж. 

Дюмон д’Юрвиль енгізген бұл атау ежелгі грек тілінен аударғанда «ұсақ 

аралдар» дегенді білдіреді. Бұлай аталуы осы топқа енетін аралдардың ұсақ 

болуына байланысты түсіндіріледі.  

Наурушағын мемлекеті Тынық мұхиттың батыс бөлігіндегі өзі аттас 

маржан аралында орналасқан. Жер шарындағы ең кішкентай мемлекеттердің 

бірі саналатын бұл елдің тағы бір ерекшелігі – ресми астанасының болмауы. 

1968 жылы тәуелсіздігін жариялағаннан соң Науру Республикасы атауын 

алған.  

Папуа-Жаңа Гвинея мемлекеті Тынық мұхиттың оңтүстік-батыс 

бөлігінде орналасқан. Бұл атаудағы папуас сөзі малай тіліндегі папува 

(«бұйра шаштар») деген сөзден шыққан; 1526 жылы португал теңізшісі 

Менезеш аралға Папуа атауын берді. . Бұл аумаққа алғаш келгендердің бірі 

осының алдында ғана Гвинеяға барып келген испан зерттеушісі Иньиго 

Ортиз де Ретез болатын. Зерттеуші Папуа тұрғындарын алғаш көрген кезде 

оларды өзі болып келген Гвинеядағы африкалықтарға ұқсатқан. Сол себепті 

бұл аумақты Жаңа Гвинея деп атаған. 1975 жылы бұрынғы отарлық 

провинциялар бірігіп, Папуа-Жаңа Гвинея Республикасы деп аталатын 

тәуелсіз мемлекет пайда болды.  

Самоааралдары Тынық мұхиттың оңтүстік бөлігінде орналасқан, бұл 

топаралдың батысын осы аттас тәуелсіз мемлекет алып жатыр. Жергілікті 

тілде «моа мекендейтін жер» деген мағына береді. Бойының биіктігі 3,6 м, 

салмағы 250 кг-ға дейін жететін алып моақұсы аралдардың байырғы 

тұрғындары үшін тотемдік құс болып есептеледі. Қазіргі кезде түгелімен 

жойылып кеткен. Соңғы рет моа құсын бұл аралдардан XVIII ғасырдың 

соңында көрген.  

Сүлеймен аралдарыТынық мұхитындағы Меланезия аралдары 

құрамына енеді, жалпы саны 992 аралды қамтиды.Бұл аралдарға 1567-1568 

жылдары алғаш жеткен испан теңізшісі Альваро де Менданья и Нейра болды. 

Теңізші бұл аралдардан алтын табылады деп үміттенді. Сол себепті аралдарға 

Інжілдегі байлығы асып-тасқан, ақылгөй Сүлеймен патшаның есімін берді.   
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Тувалужергілікті тілде «сегіз арал» дегенді білдіреді. Шындығында 

Тувалу 9 аралдан тұрады, бірақ олардың бірі Ниулакита 1949 жылға дейін 

елсіз, қоныстанбаған арал болатын.  

Үлкен Виктория шөліОңтүстік Аустралиядағы құмды шөл болып 

табылады. Бұл құмды шөлді 1872-1876 жылдары Ішкі Аустралияның 

шөлдерін зерттеу барысында ашқан. Бұл шөлді массивтің оңтүстігі Англия 

королевасы Викторияның құрметіне Үлкен Виктория шөлі деп аталды.  

 

10.4 Мұхиттар топонимиясы 

 

Атлант мұхиты.Бұл атау тұңғыш рет Атлантис теңізі деген нұсқада 

ежелгі грек  тарихшысы Геродоттың (біздің заманымызға дейінгі V ғасыр) 

еңбектерінде кездеседі. ал римдік ғалым Үлкен Плиний (І ғасыр) бұл 

мұхитты Атлант мұхиты деп атаған. Атаудың этимологиясын көне грек 

аңызындағы Атлант деген алыптың атымен байланыстырады. Гректердің 

сенім-нанымдары бойынша, Зевс құдайдың қарғысына ұшыраған осы алып 

Жерорта теңізінен батысқа қарай жатқан жерлерде аспанды ұстап тұруға 

мәжбүр-мыс. Орта ғасырларда мұхит Солтүстік теңіз, Батыс мұхит, 

Сыртқы мұхит  деген әртүрлі атауларға ие болды. Мұхит атауын Атлант 

Мұхиты деп атауды 1650 жылы нидерланд географы Бернхардус Варениус 

ұсынды. Қазіргі тұрғыда Атлант мұхиты ұғымы тек  ғасырдың ортасында 

қалыптасты.  

Солтүстік Мұзды мұхит. Ең солтүстікте орналасқан бұл мұхиттың 

өздеріне белгілі жерлерін ежелгі орыстар Студеное море(«суық теңіз») 

жәнеДышащее море(«тынысы бар теңіз») дееп атаған. Батысеуропалық 

карталарда Солтүстік Мұзды мұхитты дербес мұхит ретінде XVII ғасырдан 

бастап Гиперборей мұхиты деген атпен белгілей бастаған. Бұл атау көне грек 

тіліндегі «аса үлкен» деген мағына беретін гипер сөзі мен солтүстік желдер 

құдайы Борей есімінің қосылуы нәтижесінде қалыптасқан. Осы атауды 

жалпылама түрде аударсақ, мағынасы «шеткі солтүстік мұхит» дегенді 

білдіреді. Дәл осы кезеңде бұл атаумен қатар, Mare Glaciale(«Мұзды мұхит»), 

Oceanus Septentrionalis(«Солтүстік мұхит») деген атаулар қолданыста болды. 

XVII–XVIII ғасырлардағы орыс тіліндегі жазбалар, жылнамалар мен ғылыми 

еңбектерде Море-Океан(«теңіз-мұхит»), Ледовитое море(«Мұзды теңіз»), 

Северный океан(«Солтүстік мұхит») деген атаулар қатаркездесетін болды. 

XIX ғасырдың 20-жылдарында Арктиканы зерттеген орыс адмиралы  Ф. П. 

Литке Солтүстік Мұзды мұхит деген атауды ұсынды, бұл атау тек 1935 жылы 

ғана түбегейлі бекіді. Соған қарамастан, ағылшын тілді елдерде кейде 

Arcticocean(«Арктикалық мұхит») атауы әлі қолданылып жүр.  

Тынық мұхит. Әр кезеңдерде бұл мұхит та әртүрлі атауға ие болған. 

1513 жылы Панама мойнағынан бұл мұхитты еуропалықтар арасынан бірінші 

болып испан конкистадоры Васко Нуньес де Бальбоа көрген болатын. 
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Шетсіз-шексіз бұл алып мұхитқа Бальбао «Оңтүстік мұхиты» деген атау 

берген. Бірақ мұхиттың бұл атауының ғұмыры ұзақ болмады. 1520 жылы 

өзінің Жер шарын айналған сапары барысында Ф.Магеллан осы мұхитқа 

шыққан. Ф.Магеллан 3 айдан астам жүзген кезеңінде Жер шарындағы ең 

тынышсыз бұл мұхит ешқандай сұрапыл «мінезін» көрсеткен жоқ. Мұхит 

туралы осы алғашқы әсерінің негізінде Ф.Магеллан оған Тынық мұхит деп ат 

берді.  

1752 жылы француз географы Бюаш әлемдегі ең үлкен мұхитқа нағыз 

лайық болатын Ұлы мұхит деген жаңа атау ұсынды, бірақ бұл қолданысқа 

енбей қалды. Қазіргі кезге дейін Ф.Магеллан қойған Тынық мұхит атауы 

дүние жүзі бойынша басым қолданыстағы атау ретінде сақталып қалды.  

Үнді мұхиты. Үндістан түбегінің атауына байланысты қойылған. Бұл 

атау көне топонимдердің бірі болып табылады. Ежелгі гректер бұл мұхиттың 

өздеріне белгілі жеке бөліктеріне де ат қойған. Ежелгі римдік ғалым 

Помпоний Мела мұхитты Маге Indicus(«Үнді мұхиты»), ал Үлкен Плиний 

Oceanus Orientalis Indidcus(«Шығыс Үнді мұхиты») деп атаған. XVI ғасырдан 

бастап Үнді мұхиты атауы жиі қолданыла бастады.  

Қосымшаларда мұхит ағыстарының атауларына қатысты деректер 

берілген (Л Қосымша). 

Мұхит бөліктерінің топонимиясы. Теңіз және оның бөліктерінің 

атауларын пелагонимдер деп атайды. Көптеген пелагонимдер көршілес 

жатқан құрлық бөліктерінің атауларына байланысты қойылды (18-сурет).  
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18-сурет.Пелагонимдердің мағыналық топтары 

 

Суретте пелагонимдердің топтарына енетін атаулар түгел қамтылған 

жоқ, кейбіреулері ғана мысал ретінде көрсетілді. Ежелгі финикиялықтар мен 

гректер, римдіктер қойған Жерорта теңізі алабындағы теңіздер мен бұғаздар, 

шығанақтардан басқаларының атаулары орта ғасырлар мен жаңа кезеңде 

қалыптасты. 

Адриат теңізіЖерорта теңізінің бөлігі болып табылады, ол Апеннин 

және Балқан түбектері аралығында орналасқан. Атаудың түпнұсқасы ретінде 

ежелгі иллириялық adur(«су, теңіз») термині негізінде қалыптасқан грек 

атауы Adrias алынады. Дегенмен, гректер Италиядағы По өзені сағасындағы 

көне Адрия қаласы атауына қарап, теңізге ат берген деген де жорамал бар. 

Ежелгі римдік авторларда теңіздің Адрия, mare Hadriaticum деген атаулары 

кездеседі. Кейде Ион теңізімен бірге бұл теңізді mare Superum, яғни 

«жоғарғы теңіз» деп те атаған. Бұған Тиррен теңізінің Inferum(«төменгі 

теңіз») атауы да себепші болған. Славян халықтарында теңіздің Ядран, 

Ядранское моредеген атаулары белгілі болған.  

Арафур теңізі Үнді мұхитының теңіз болып табылады, Аустралия, 

Жаңа Гвинея және Индонезия аралдары аралығында орналасқан. Теңіз атауы 

альфура этнонимінен пайда болған. XVI ғасырда Молукк аралдарына келіп 

жеткен алғашқы еуропалықтар осындағы жергілікті тұрғындарға шартты 

түрде альфура (alifuru, harafuru – «орман тұрғындары») деген жалпы ат 

 

Теңіз атаулары 
 

Түске байланысты атаулар 

Ақ теңіз, Қара теңіз, Қызыл теңіз,Сары теңіз, Балтық теңізі 

Антропонимдер негізіндегі атаулар 

Беринг теңізі, Баренц теңізі,Лаптевтер теңізі,Ирмингер 

теңізі,Бофорт теңізі, Линкольн теңізі, Амундсен теңізі, Росс 

теңізі 

Көршілес құрлыққа байланысты атаулар 

Фиджи теңізі, Ява теңізі, Гренландия теңізі, Филиппин теңізі, 

Лаккадив теңізі, Гренландия теңізі, Филиппин теңізі,   

Орнына байланысты атаулар 

Солтүстік теңізі, Жерорта теңізі, Оңтүстік Қытай, Шығыс Қытай  

 

Этнонимдер негізіндегі атаулар 

Кельт теңізі, Норвег теңізі, Жапон теңізі, Ирланд теңізі,Кариб 

теңізі, Ион теңізі, Лигурий теңізі, Тиррен теңізі,   
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берген болатын. Қазіргі индонезиялықтар тілінде laut Alfur (Алфур теңізі) 

қалып қойған. Ал атаудың ағылшынша Arafura Sea деген өзгерген нұсқасы 

басқа тілдердегі нұсқаларға негіз болған: орыстарда теңіз Арафурское море, 

ал  қазақша нұсқасы – Арафур теңізі.  

Баб-әл-Мандеббұғазы Үнді мұхиты алабына енеді, Қызыл және Арабия 

теңіздерін жалғасырып жатыр. Араб тілінде бұғаз атауы «көз жасының 

қақпасы» деген мағына береді. Бұл атау бұғаздан өтуге байланысты 

навигациялық қиыншылықтарға байланысты қойылған болуы мүмкін.  

Балтық теңізі Атлант мұхитының Солтүстік және Орта Еуропа 

жағалауларын шайып жатқан құрлықішілік теңізі болып саналады. Алғаш рет 

теңіздің Balticum mare («Балтық теңізі») деген атауы 1075 жылы 

германиялық жылнамада берілген болатын. Бұл атаудың этимологиясы әлі 

толығымен нақтыланбаған. Осы тұрғыда екі негізгі пікір бар: біріншісі теңіз 

атауын литва тіліндегіbaltas, латыш тіліндегіbaits(«ақ») дегенмен 

байланыстыру, ал екіншісі топонимді латынша balteus(«белдеу») сөзі 

негізінде түсіндіру болып табылады. Қазіргі кезде бұл теңізді Германияда 

Ostsee («шығыс теңіз»), ал Эстонияда Laanemeri («батыс теңіз») деп атайды.  

Банда теңізі – Тынық мұхиттағы Индонезия құрамына енетін аралдар 

арасындағы теңіз. Теңіз атауы осындағы шағын аралдар тобының жалпы 

атауынан келіп шығады. Индонезия тілінде аралдардың атауы Pulo Вandan — 

«қосылған аралдар» деген мағына береді.  

Боспор бұғазы (суретте) Қара теңіз бен 

Мәрмәр теңіздерін жалғастырып жатқан 

Түркия аумағы болып табылады. Ежелгі грек 

тілінде Bosporos «мал өткелі» (bus – «мал», 

poros – «өткел») деген мағына береді. Бұған 

түсініктеме екі түрлі болады: бұғаздың 

жіңішкелігі мал өтуге мүмкіндік береді 

немесе бұл бұғаздан өтуге төлемді малмен 

берген. Қазіргі кезде Түркияда бұл бұғаздың Богазичи («ішкі бұғаз»), 

Истанбул-Богазы («стамбұл бұғазы»), Карадениз-Богазы («қара теңіз 

бұғазы»), Mapмара-Богазы («Мәрмәр теңізі бұғазы») деген атаулары бар. 

Бірақ ол атаулардың ешқайсысы кең таралмаған. Көптеген елдерде бұғаздың 

латынша Боспор нұсқасы таралған, ал еуропалық елдердің бірқатарында 

Босфор нұсқасы қолданысқа енген.  

Эресунн (Зунд) бұғазы Скандинавия түбегі Зеландия аралының 

аралығында орналасқан. Дат тілінде бұғаз атауы «аралдық бұғаз» дегенді 

білдіреді. Сонымен қатар, бұғаздың шведтер қойған Зунд («бұғаз») деген 

атауы бар.  

 

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

 

1. Аустралия топонимдерінің қалыптасуына қандай факторлар әсер 

еткен? 
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2. Аустралияда антропонимдер негізінде қалыптасқан қандай атаулар бар, 

олардың қайталанатындары бар ма? 

3. Мұхиттық Аралдарда байырғы топонимдердің қандай ерекшеліктері 

бар? 

4. Жаңа Зеландия мен Мұхиттық Аралдарда мемлекет қайраткерлері мен 

зерттеушілер құрметіне қойылған қандай атаулар бар? 

5. Аустралияда ағылшын топонимиясының басым болу себептер бар ма? 

6. Мұхиттық Аралдардың топонимиясына қандай ерекшеліктер тән? 

7. Мұхиттық аралдардың атауларында қандай ақпарат көрініс тапқан? 

8. Мұхиттардың атауларында олардың географиялық ерекшеліктері қалай 

бейнеленген? 

9. Теңіз атауларын мағыналары бойынша қандай топтарға біріктіруге 

болады? 

10. Теңіз атауларында қандай географиялық ақпарат болады? 

 

 

 

 

3-БӨЛІМ  

ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАРДЫ УНИФИКАЦИЯЛАУЖӘНЕ 

СТАНДАРТТАУ 

 
11-ТАҚЫРЫП. ТАРИХИ АТАУЛАРДЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДІҢМАҢЫЗЫ 

 

11.1 Топонимикалық мұра 

 

Халықсанасының лексикалық бейнесі ретінде топонимдер жеке 

этностардың рухани мұрасы болып табылады. Өйткені географиялық 

ортаның бірыңғай болмауы (ландшафттардың әр түрлілігі), шаруашылық 

әрекеттің сан салалы сипаты, бір аумақта әртүрлі этностардың қатар 

қоныстануы, этностық менталитет ерекшеліктері номинация үрдісі мен 

ұстанымдарының түрліше болуына негіз болады. Біртекті географиялық 

ландшафт жағдайында бірнеше шаруашылық саласы қатар дамуы мүмкін 

немесе бірнеше этнос қоныстанады. Осы тұрғыдан алғанда, жалпы 

тұтастықпен сипатталатын, тұрғын халықтың кеңістікті рухани игеруі мен 

табиғатты пайдалану ерекшеліктеріне байланысты әркелкілікке ие болатын 

топонимикалық жүйелердің жиынтығы кеңістіктің топонимиялық бейнесін 

құрайды.   

Географиялық нысандарға ат қою барысындағы мотивация халықтың 

кеңістік туралы концептілерінің өзіндік бейнесін жасауы болып табылады. 

Сондықтан бұл мәселелерді зерттеу номинатор қызметін атқаратын 

халықтың ұлттық санасын, құндылық бағдарын көрсетеді. Топонимияның 

мазмұндық бөлігінде халықтың географиялық білімі ғана емес, оның 

қоршаған ортаға көзқарасы да көрініс табады. Топонимия этностың әлемді 
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сезінуін, түсінуін, танып-білуін және оның тілдік бейнесін жасауын 

көрсететін рухани мұрасы болып табылады. 

Географиялық нысандарды бағалау мен оларды номинациялау үрдісі осы 

өзгешеліктер тұрғысында жүзеге асады десек, бұл өз кезегінде құрылымы 

мен номинациялау мотивациясы жағынан бір-біріне ұқсамайтын 

топонимиялық үлгілерді қалыптастыруға ықпал етеді. Осының нәтижесінде 

топонимиялық жүйе «байытылып», оның өзіндік ішкі ерекшеліктері 

қалыптасады. 

Географиялық объектілердің номинациясы (ат қою) адамның қоршаған 

ортаны танып-білуімен, яғни орта туралы ақпар жинақтауымен ұдайы қатар 

жүретін құбылыс. Адам (халық) неғұрлым өзі өмір сүретін табиғи ортаны 

толығырақ танып-білсе, соғұрлым оның өзін қоршаған нысандарды атауы 

жіктелген сипат ала түседі. Белгілі ономаст Е.А. Керімбаев (1992) 

топонимияны географиялық орта мен халықтыңшаруашылық және мәдени 

өмірінің сан қырлары бейнеленген код жүйесі ретінде сипаттайды. 

Қазақстан тәрізді үлкен аумақты қамтитын ірі елдерде географиялық 

атаулар саны ұдайы артып отыратынын, ал жергілікті географиялық 

терминология диалект сөздер есебінен толығады. Лингвистер атап 

көрсеткеніндей, географиялық лексикада кеңістікті этномәдени тұрғыда 

танып-білудің коды болады. Этностық мәдениеттің топонимиядағы 

көріністеріне арналған зерттеулерде бұл фактордың географиялық ортамен 

байланысы туралы мәселе айрықша атап көрсетіледі.  

Топонимдер – ландшафтылардың «тілі». Таралу ареалы бірнеше 

географиялық зонаны қамтитын кейбір географиялық атаулар жергілікті 

ландшафт сипатына қарай әртүрлі өзіндік мағынаға ие болады. Бұл 

құбылысты зерттеу географиялық топонимикада семантикалық зерттеулерге 

сүйенетін ландшафттық топонимика атты жаңа бағыттың қалыптасуына 

алып келеді. 

Топонимикалық мұраны зерттегенде географиялық терминдер мен 

атаулардың құрамын, құрылымын талдаудан өткізу қажет. Бұл талдаудың 

мәні терминдер мен атаулардың таралу ареалдарын нақты географиялық 

жағдайға сәйкес келу тұрғысынан зерттеумен анықталады. Әсіресе жергілікті 

ландшафт сипатын бейнелейтін микротопонимдерді талдау айтарлықтай 

ғылыми ақпарат жинақтауға көмектеседі; бір жағынан терминдердің 

ландшафттық шоғырлануы туралы деректер алынса, екінші жағынан табиғи 

ортаның өзгерістері жайлы қосымша мәлімет жинақталады. Осы ретте нақты 

ландшафт түріне қатысты атаулардың онша көп емес екендігін атап өтуіміз 

керек.  

Микротопонимдер негізінен жергілікті географиялық терминдер 

негізінде қалыптасады, мұнда апеллятивтік лексиканың жалқы атауға айналу 

үрдісі айқын байқалады, бұл атауларда шектелген аумақтағы жергілікті 

диалектілер жиі кездеседі. Микротопонимдер макротопонимдерге қарағанда, 

атау пайда болған кезеңдегі жергілікті табиғат жағдайларын дәл бейнелейді. 

Микротопонимдердің басым көпшілігін табиғи кешендердің жай-күйінің 
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индикаторлары болып есептелетін ландшафттық топонимия құрайды, сол 

себепті физикалық географияда, ландшафтарды қалпына келтіру 

бағытындағы топонимикалық зерттеулерде микротопонимдерге жүгіну өте 

жемісті нәтижелер береді.  

Географиялық атауларда жинақталған құнды деректерді ақпарат көзі 

ретінде пайдалану мүмкіндігі мол. Топонимдердің ақпараттық жүктемесі 

негізінде география ғылымы мен қолданбалы ғылым салаларына қажетті 

деректер алуға болады. Топонимикалық мұраны ақпарат көзі ретінде 

пайдалануға қатысты төмендегідей мәселелерді атап өтуге болады.  

1. Топонимикалық деректер негізінде халықтардың ежелгі қоныстану 

аймақтарын анықтау. 

Қазіргі кезде Қазақстан аумағында қарақытайлар деп аталған монғол 

тілді қидандармен байланысты географиялық атаулар тобы кездеседі. Тарихи 

деректер олардың Қазақстанның оңтүстік-шығыс аудандарында тұрақты 

қоныстары болғанын дәлелдейді.  Тағы бір мысал ретінде Ресей аумағындағы 

Карелияда жүргізілген зерттеулер нәтижесін алуға болады. Мұнда вепс 

халқының тілінде қалыптасқан топонимдерді картаға түсіру барысында 

топонимдердің бұл халықтың қазіргі ареалына мүлде сәйкес келмейтін 

таралу аймағы анықталды. Топонимдер негізінде анықталған солтүстік 

шекара ландшафт тұрғысынан орта тайганың қарағайлы ормандары 

ареалының солтүстік шекараларымен тура сәйкес келген. Сонымен, 

топонимикалық зерттеулер вепс халқының бұрынғы қоныстану аймағының 

шекараларын ғана нақты көрсетіп қоймай, олардың шаруашылық түрлерін де 

анықтауға мүмкіндік берген.  

2. Топонимикалық мұра тілдегі ұмыт болып бара жатқан, қазіргі кезде 

қолданыстан шыққан көне сөздерді, терминдерді жаңғыртуға көмектеседі. 

Мысал ретіндеБалқаш лимнонимін қарастырайық. Бұл атауды көне 

қазақ тіліндегі «балшық» дегенді білдіретін балқаш терминімен 

байланыстыруға болады. Ғ.Қоңқашбаев (1951) атап көрсеткендей, бұл термин 

қазіргі кезде қолданыстан шыққан, тек топонимдер құрамында ғана 

кездеседі. Балқаш аталатын табиғи нысандар бұл өңірден басқа жерлерде 

тіркелді: Балқаш (қоныс, Ақтөбе облысы), Балқаш (көл, Павлодар облысы), 

Балқашсор (тұзды көл, Павлодар облысы), Балқаштыбұлақ (бұлақ, Оңтүстік 

Қазақстан облысы).  

Үш патшалық кезеңдегі қытай карталарында (220-280 жж) Балқаштың 

орнында шағын көл бейнеленген, оның өзі қазіргі кездегі Балқаштың ең 

терең тұсында орналасқан, осының негізінде ғалымдар Балқаштың көпшілік 

бөлігі ІІІ ғасырда кеуіп қалған деген болжам жасайды. Тан әулеті заманында 

ІХ ғасырда құрастырылған қытай картасында Балқаш қазіргі пішіні жөнінен 

Балқаш-Алакөл алабының ойысына ұқсайтын үлкен көл ретінде көрсетілген. 

Ал 1722-1724 жылдары Қазақстанның оңтүстік-шығысымен саяхат жасаған 

И.Унковский картасында қазіргі Балқаштың орнында үш дербес көл 

бейнеленген. Бұл келтірілген деректер Балқаш көлінің деңгейі тарихи 

кезеңде бірнеше рет ырғақты өзгерістерге түскенін дәлелдейді. Көлдің 
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әркелкі атауы оның географиялық ерекшеліктерін көрсететін, яғни тарихи 

кезеңдердегі көлдің жай-күйін сипаттайтын индикатор деп топшылауға 

болады.  

Бұған қоса Л.С. Бергтің Балқаштың қазаншұңқыры бұрын құрғақ болып, 

кейіннен суға толғандығы, сондықтан оның суының әлі тұзданып 

үлгермегендігі туралы болжамын келтіруге болады. Ғалым ХІХ ғ басында 

бұл өңірде судың көп болғандығы соншалық, Сасықкөл мен Балқаш 

аралығын жалғастырған ағын болғандығы жөнінде болжам айтқан. Сонымен, 

осы келтірілген деректер негізінде Балқаш атауының пайда болуын біз осы 

XVIII ғасырдағы көл деңгейінің өте төмендеп, кейбір бөліктерінің балшыққа 

(көне қазақ тілінде – «балқаш») айналған кезеңмен байланыстырамыз.  

3. Жергілікті топонимикалық мәліметтерді байырғы ландшафтарды 

қалпына келтіруге байланысты шараларда пайдалану 

Осы ретте аттары саз терминімен байланысты жерлерде бұрын-соңды 

батпақты шалғындар болған деп жорамалдауға болады. Әсіресе таулы 

аудандарда саздардың орналасқан аудандарын дәл көрсетіп беру мүмкін 

болмаған, өйткені олар шашырап таралған. Осы себепті таулы аудандарда 

саздың орналасқан жерін қазақ халқы белгілеп, атауларда тіркеп отырған 

(Кесте 31).   

 

31 – кесте.Қазақстанның таулы аймақтарында саз термині негізінде 

қалыптасқан атаулар 
 

Облыс 
Атаулар 

 

Алматы 

облысы 

 

Ащыбайсаз, өзен; Аяқсаз, қоныс; Байсеркесаз, қоныс; Балажансаз, қоныс; 

Бөлексаз, қоныс; Бұлақсаз, қоныс; Дайырсаз, қоныс; Долансаз, қоныс; 

Жолсаз, қоныс; Иінсаз Қарасу, өзен; Қайнақсаз, қоныс; Қарасаз, қоныс; 

Қатынсаз, қоныс; Келінсаз, қоныс; Көміршісаз, қоныс; Майқансаз, қоныс; 

Мойынсаз, өзен; Ойсаз, өзен; Өтепсаз, қоныс; Садырбайсаз, қыстау; Саз, 

қоныс; Сазбастау, бұлақ; Сазқора, асу; Сазқора, қоныс; Сазталғар, өзен; 

Сақайсаз, қоныс; Таскеңсаз, қоныс; Үлкенсаз, қоныс; Шіліксаз, қоныс; 

Шынжырбайсаз, сай.  

Жамбыл 

облысы    
Белсаз, өзен; Дөңгелексаз, өзен; Ерменсаз, бұлақ; Жалпақсаз, өзен; 

Жалпақсаз, қоныс; Жалпақсазсай, өзен; Жаңасаз, қоныс; Көшкінсаз, бұлақ; 

Қырсаз, өзен; Саз, қыстау, Саз, қоныс; Саздыбаладала, қоныс; Сазсай, 

қоныс; Сазтөбе, төбе; Семізсаз, қоныс. 

Оңтүстік 

Қазақстан 

облысы  

Бессаз, тау; Бессаз, қоныс; Дөңгелексаз, бұлақ; Кеңсаз, қоныс; 

Кішібекбайсаз, қоныс; Қойлыбай Сазы, бұлақ; Нұрсайдың Сазы, қоныс; 

Оңдыбайсазы, қоныс; Саз, қоныс; Сазқан, қоныс; Тышқансаз, қыстау. 

Шығыс 

Қазақстан 

облысы 

Арғынбайсаз, қыстау; Еліксаз, қоныс; Жалпақсаз, қоныс; Кішкенесаз, өзен; 

Қарасаз, өзен; Майсаз, тау; Мәметексаз, қоныс; Саз
3
, қоныс; Сазды, төбе; 

Сазды, өзен; Сазды, қоныс; Сазқарағай, қоныс; Сазкөл, көл; Шұқырсаз 

қоныс 

 

Шындығында да саздар тараған жерлер міндетті түрде ерекшеленеді: Іле 

Алатауында Үлкенсаз, Кішісаз, Ботасаз, Құлансаз аталатын жер аттары бар. 
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Е.Қойшыбаев (1974) Саз және Құлансазда батпақтар жоқ болатындықтан, 

“саз” терминімен байланыссыз деген пікір айтады. Біздің пайымдауымызша, 

саздардың бұл жерлерде болғандығы шындыққа жанасымды, бірақ саздар 

кейіннен құрғауы мүмкін. 1865-1868 жылдары Түркістан ғылыми 

экспедициясы құрамында Жетісуды аралаған Н.А. Северцов Кеген өзенінің 

оң жағалауында үлкен саздардың, яғни «ойлы-қырлы, бұлақты батпақтар» 

бар екендігі туралы деректер қалдырған.  

Батпақты шалғындардың тобы артық ылғалданған мекен орталарының 

өсімдіктерін қамтиды. Геоботаникалық әдебиетте те «саздар» деп аталатын 

түсінік бар. Суайрықтық батпақтанған ойыстарды саз деп атайтынын талай 

рет естігенін атап өткен Е.П. Коровиннің деректері бойынша, В.П. 

Голоскоков саз деп өзендер мен жылғалар бойындағы батпақты жерлерді 

атаған, ал К.З.Закиров бұл атауды жергілікті халық ойыстарда дамитын және 

қоршаған өсімдік дүниесінен өзінің балғындығымен айырмашылық 

жасайтын өсімдік жамылғысына қатысты қолданатынын жазған.  

Қазіргі кезде атауларында саз термині бар жерлердің табиғат 

өзгерістеріне оның атауы ғана куә бола алады. Сондықтан Қазақстан 

аумағындағы табиғат нысандарының жергілікті географиялық терминдер 

негізінде қалыптасқан атаулары ландшафт өзгерістеріне индикатор бола 

алады. 

Осы аталғандар топонимдерді аса маңызды мәдени, рухани мұра ретінде 

бағалауға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл мұраны зерттеп, қалпына келтіру 

аса маңызды жұмыс болып табылады. Кеңес Одағы кезінде көптеген тарихи, 

географиялық ақпарат қоры болған атаулар ауыстырылып, кейбіреулері 

мүлде ұмытылып кетті. Мысалы, Ресей топонимистерінің есептеулері 

бойынша, 1919-1985 жылдар аралығында Кеңестер Одағында ресми 

тіркелген 700 мыңнан астам топонимдердің жартысынан астамы 

ауыстырылған екен. Мұны ғалымдар топонимикалық апат деп атады. 

Кеңестік атаулардың бірнеше ерекшеліктерін атап өтуге болады:  

- кеңестік идеологияның басты ұғымдарының географиялық атауларға 

негіз болуы (Интернационал, Советская, Коммунизм және т.б.); 

- революция көсемдері мен маркстік ілімнің классиктерінің аты-

жөндерін географиялық атауларға қосу (Маркс, Энгельс, Ленин, Свердлов 

және т.б.); 

- революция күрескерлерінің аты-жөні топонимдерге негіз болды 

(Ворошилов, Фрунзе, Буденный, Дзержинский және т.б.); 

- революция жыршылары болған ақын-жазушылардың аты-жөнін 

географиялық объектілерге беру (Маяковский, Горький және т.б.).   

Тәуелсіздік жылдарында бұрынғы кеңестік жүйеде болған 

мемлекеттерде кеңестік «мұраны» қайта қарау нәтижесінде көптеген атаулар 

жаңғыртылды. Мысалы, Ресейде Брежнев қаласының атауы бұрынғы 

Набережные Челны, Андропов қаласы Рыбинск, Черненко қаласы 

Шарыпово, Устинов қаласы Ижевск, Горький қаласы Нижний Новгород, 
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Калинин қаласы Тверь, Куйбышев қаласы Самара, Свердловск Екатеринбург 

болып өзгертілді.  

Әрбір тарихи топонимнің рухани мұра ретіндегі құндылығы  

географиялық атаулар құрамында болатын географиялық, тарихи және тіл 

туралы ақпараттың болуымен түсіндіріледі. Кей жағдайда көне субстратты 

қабатқа сәйкес келетін топонимдер белгілі бір тарихи кезең мен оқиғадан 

хабар беретін жалғыз дереккөзі болуы мүмкін. Бұл топонимдерді қорғау 

туралы мәселені қояды.  

 

11.2 Топонимдерді қорғау 

 

Кез келген географиялық атау тарихи маңызға ие, ол осы атауды қойған 

халықтың мәдени мұрасы ретінде қорғауды қажет етеді.  Топонимдер 

тарихтың айнасы болып табылады. Сондықтан тарихи географиялық атаулар 

өзгертіліп, бұрмаланып немесе басқа атаулармен ауыстырылған жағдайда 

атауды қойған халықтың тарихы мен мдениетінің бір бөлшегі үзілді деп 

бағалау қажет.  

Белгілі бір аумақтағы географиялық атауларды қорғау сол жерде 

тұратын кез келген азаматтың әрекетін талап етеді. Жалпы алғанда, 

атауларды қорғау арқылы рухани мұраны ғана емес, ғылыми ақпарат қорын 

да сақтауға мүмкіндік туады.  

Топонимді қорғауға алу бірнеше кезеңді қамтитын шаралар жүйесі 

болып табылады (19-сурет).  

 

 
 

19-сурет. Топонимді қорғауға алуға байланысты шаралар жүйесі 

Топонимді қорғау 

туралы 

негізделген 

ұсыныс жасау 

Жинақталған 

деректер негізін-

де атау туралы 

қорытынды жасау 

Топонимнің 

қалыптасу 

жағдайларын 

анықтау Топонимнің 

мағынасы туралы 

деректержинау 

Топонимнің 

ресми 

құжаттардағы 

нұсқасын табу 

Топонимнің ел 

аузындағы 

нұсқаларын 

жинау 

Топонимнің 

жазба еңбектер-

дегі 

нұсқаларынжинау 

Топонимнің қай 

тілде екендігін 

анықтау 

Топонимдерді 

қорғау 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Топонимдерді қорғауға алу туралы жұмыстар Қазақстанда әлі жүйелі 

түрде қолға алынбаған. Еліміздегі елді мекендерге кісі есімін беруге 

мораторий жарияланған. Бұл тарихи атауларды сақтап қалуға бағытталған 

шаралардың заң жүзіндегі көрінісі болып табылады.  

Республикада тәуелсіздік жылдарында тарихи атауларды жаңғырту 

жұмыстары жүргізілуде. География институтының аға ғылыми қызметкері, 

топонимика және терминология тобының жетекшісі С.Әбдірахмановтың 

деректері бойынша, Қазақстан Республикасында 1989-1991 жылдар 

аралығында 37 мыңнан астам топонимдер қалпына келтірілген, қазіргі кезде 

олардың саны 120 мыңға жетті. Дегенмен еліміз аумағындағы атаулардың 

барлығы бірдей жинақталып, стандарттаудан өткен жоқ. Зерттеуші атап 

өткендей, республикадағы 85 мың өзендер мен салалардың тек төрт 

мыңдайының, ірілі-ұсақты 48 мың көлдің үш мыңға жуық атауы жинақталып, 

ретке келтірілген. Мұның негізінде мәдени-тарихи мұра ретінде халықтық 

географиялық терминдер мен атаулар міндетті түрде заң негізінде қорғау 

қажет екендігін атап өтуге болады.  
 

 

 

 

 

 

12-ТАҚЫРЫП. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАРДЫ СТАНДАРТТАУ 

 

12.1 Географиялық атауларды халықаралық деңгейде реттеу 

 

Топонимиканың қолданбалы аспектілерінің бірі географиялық 

атаулардың басқа тілдерде жазылу, айтылу нормаларын бекіту, олардың бір 

жүйеге келтірілуі және стандартталуымен байланысты анықталады. Дүние 

жүзі бойынша топонимдерді стандарттау мәселесімен Біріккен Ұлттар 

Ұйымы жанындағы Географиялық атауларды стандарттау жөніндегі 

Халықаралық комиссия айналысады. Өйткені географиялық атаулардың 

бірізді болуы, басқа тілдерде онша өзгеріске түспей берілуіне қатысты 

мәселелер картографиялық өнім шығаруда, байланыс қызметінде, баспасөз 

және басқа салаларда аса маңызды болып табылады.   

2002 жылы Берлин қаласында өткен Біріккен Ұлттар Ұйымының 

географиялық атауларды стандарттау жөніндегі сегізінші Конференциясында 

қабылданған қарар негізінде БҰҰ сарапшылар тобы географиялық атауларды 

ұлттық стандарттаудың Нұсқауын жасады. Нұсқау екі бөлімнен тұрады: 

біріншісінде ұлттық географиялық атауларды стандарттауға бағдарлама 

дайындау туралы жалпы ақпарат, ал екінші бөлімде географиялық атауларды 

стандарттаудың негізгі ұстанымдарына қатысты қосымша деректер 

келтірілген.  
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Қазіргі қоғамда дәл және тиімді басқару мен қарым-қатынас жасау үшін 

стандартты географиялық атауларды пайдалану қажет. Ұлттық стандарттау 

бағдарламалары басқару ісінің, өнеркәсіптің, сауда, ғылым және білім 

берудің барлық деңгейінде уақыт пен қаржы үнемдеуге мүмкіндік береді.  

Бұл әсіресе әртүрлі карталарды жасау мен басып шығаруда; халық 

санағын өткізуде; ұлттық қорғаныс қызметінде; ішкі және сыртқы көлік 

қатынасында; пайдалы қазбалардың кен орындарын барлауда және игеруде; 

пошта қызметі мен жүк тасымалында; апатты жағдайлардың зардаптарын 

жоюда; демографиялық, мәдени, әлеуметтік, географиялық ғылыми 

зерттеулерді жүргізу барысында аса қажет.  

Кез келген елдің тұрғын халқы географиялық атауларды өзінің мәдени 

мұрасының ажырамас бөлігі ретінде есептейтіндігі өте маңызды. Түрлі 

елдерде географиялық атауларды стандарттау әрқилы жағдайда болады. 

Географиялық стандарттау бағдарламасы бірдей болатын екі елді табу қиын. 

Ұлттық деңгейде қабылданған және ауызша және жазбаша тілдің жергілікті 

ережелеріне сай қабылданған, атауларды бірыңғай түрде жазуды қамтамасыз 

ететін кез келген әдістеме дұрыс деуге болады. 

Географиялық атауларды стандарттау - өкілетті органның 

топонимдерді бірыңғай түрде атаудың стандарттары мен нормаларының 

нақты жиынтығын қабылдауы; топонимді осы нормаларға келтіру. 

Стандартталған атау географиялық атаулар жөніндегі ресми органның 

аталған объектінің балама атауларының арасынан іріктеп алып, мақұлдаған 

атауы болып табылады.   

Мемлекет аумағындағы географиялық атауларды халықаралық 

стандарттау уақыт талабынан келіп туындайды.Географиялық атаулардың 

дүние жүзі бойынша қабылданған стандарттары халықаралық қатынастар 

мен сауда қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін аса маңызды. Мысалы, БҰҰ-

на нақтыланған географиялық атаулар өзінің қызметін жүргізу барысында 

сенімді қатынас құралы ретінде қажет. Іс жүзінде халықаралық стандарттау 

жеке елдерде қабылданған ұлттық стандарттарға негізделуі керек. 

Халықаралық стандарттау - әртүрлі тілдер мен жазу жүйелері арасындағы 

сәйкестікті айқындайтын халықаралық ережелердің қабылдануы.  

Бір тілдегі атаудың немесе жазба нұсқаның басқа тілде берілуіне 

қатысты халықаралық қажеттілік бар. Топонимдердің халықаралық деңгейде 

пайдаланылуы ел ішінде ресми қабылданған топонимдердің болуына 

байланысты. БҰҰ барлық елдерді өз стандарттарын пайдалана отырып, 

ұлттық атауларды карталарда пайдалануға болатын нұсқада қамтамасыз 

етуге шақырады. Жазбасы латын тілі аясынан тыс елдерді 

романизациялаудың ортақ жүйесіне көшуді ұсынады (яғни латын тілді емес 

атауларды латын жазбасында беру нұсқаларын ұсыну). Романизация арқылы 

латын тілді емес атауларды латын тілінде беруге мүмкіндік туады.  

Жекелеген мемлекеттерде географиялық атаулар жөніндегі ресми 

органдар жұмыс істейді. Мемлекеттік дербес құрылым ретінде қызмет ететін 

бұл ұйымның дүние жүзі елдерінде негізінен 3 түрі ажыратылады: 
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1) Географиялық атаулар жөніндегі Орталық басқарма 

2) Географиялық атаулар жөніндегі Ұлттық комитет (кеңес, комиссия 

және т.б.) 

3) Географиялық атаулар жөніндегі орталықтанбаған орган.  

Біріккен Ұлттар Ұйымының географиялық атауларды стандарттау 

жөніндегі бірінші Конференциясында географиялық атауларды ұлттық 

стандарттауды әр мемлекеттің географиялық атауларды реттеу жөніндегі 

ұлттық органы тапсыру ұсынылған болатын. БҰҰ бұл мекемелердің саяси 

қысым көрсетуден қорғалуы тиіс екендігіне айрықша назар аударады.    

 

12.2 Қазақстан Республикасында географиялық атауларын 

унификациялау мен стандарттау жөніндегі шаралар 

 

Мемлекеттік (ұлттық) деңгейде географиялық атауларды 

стандарттаудың мақсаты – топонимдердің қолдануға жарамды және 

пайдаланылып жүрген жазба нұсқаларын анықтау және олардың дүние жүзі 

бойынша сол күйінде қолданылуын қамтамасыз ету. Бұл мақсатты орындау 

көп жағдайда атаудың елдегі ресми қолданылуына байланысты болады.  

Осы ретте кейбір аса маңызды географиялық, тарихи ақпарат бар кейбір 

атаулардың Қазақстанның географиялық карталарында, ғылыми әдебиетте, 

оқулықтарда бұрмаланып берілуін әлі күнге дейін кездестіруге болады. 

Соның бірі - Жамбыл облысы аумағындағы Қамқалыкөл көлінің солтүстік-

шығысындағы қоныс атауы. «Ұлттық картографиялық-геодезиялық қор» 

2006 ж басып шығарған Жамбыл облысының 1:1000000 масштабтағы 

картасында, «Қазақстан Республикасының географиялық атауларының 

мемлекеттік каталогының» 7-томында бұл атау «Тассуықоба» деп берілген. 

Ал Д.И. Яковлевтің 1941 жылы жарық көрген «Голодная степь Казахстана. 

Чу-Балхаш-Илийский водораздел и Муюн-Кум» деп аталатын сирек 

кездесетін еңбегінен дәл осы нысанның «Тассүйекоба» деп жазылған.  

Бұл сәйкессіздікті сол кезеңде жарық көрген көптеген орыс тілді 

әдебиеттердегі сияқты атаудың бұрмалануы деуге де болар еді. Бірақ еңбекте 

Шу өзенінің ежелгі арнасын қазіргісінен бөліп жатқан, Тассүйекоба деп 

аталатын кең-байтақ тегіс жалдың беткейлерінде «бор дәуірінде өмір сүрген 

динозаврлардың тасқа айналған сүйектерінің сынықтары шашылып жатыр» 

деген дерек келтірілген. Мұның өзі бұл жердің атауы Тассуықоба емес, 

Тассүйекоба екендігін дәлелдейтін жеткілікті ғылыми дерек деуге болады. 

Қазақстан Республикасында географиялық атаулармен арнайы 

айналысатын, осы тектес тұрақты жұмыс істейтін арнайы ресми орган жоқ. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының ұсыныстарына сүйене отырып, Қазақстан 

Республикасындағы географиялық атауларды стандарттау жөніндегі 

шараларды басқару мына құрылым арқылы жүзеге асыруға болады (20-

сурет). 
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20–сурет.Қазақстанда географиялық атауларды ұлттық 

стандарттауды басқару сызбасы(үлгі) 
 

Елімізде географиялық атауларға қатысты шаралар мен жұмыстарды 

Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы Мемлекеттік Ономастикалық 

комиссия құзырына берілген. 

Бұл комиссия қызметінде есімдермен, атаулармен, терминологиямен 

байланысты жұмыстардың барлығы қамтылатындықтан, географиялық 

атауларға қатысты тұрақты түрде арнайы айналысатын ұлттық мекеме 

қызметіне деген қажеттілік бар. Географиялық атаулар жөніндегі Ұлттық 

комитеттің жұмысына тұрақты түрде жұмыс істейтін қызметкерлер, басқа 

ғылыми-зерттеу ұйымдарының географиялық атаулармен байланысты 

зерттеулер жүргізетін қызметкерлері, мемлекеттік әкімшілік ұйымдардың 

өкілдері, сарапшылар қатыса алады. Қазақстан Республикасында жұмысы 

ұймдастырылуы тиіс деп есептейтін Ұлттық комитет құрылымының 

шамамен алғандағы үлгісі 21-суретте берілді. 

 

Географиялық атаулар 

жөніндегі Ұлттық комитет 

 

Аймақтық комитеттер 

Географиялық 

атауларды зерттейтін 

мекемелер 

Ұлттық 

картографиялық  

мекеме 

Географиялық атауларды стандарттауға қатысты шешімдер 
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22- сурет.Қазақстан Республикасында географиялық атаулар 

жөніндегі Ұлттық комитет құрылымы(үлгі) 

 

Аталған комитеттің қызметі ресми географиялық карталар жасаумен 

айналысатын ұлттық картографиялық мекеме жұмысымен тығыз байланыста 

ұйымдастырылуы қажет.  

 

12.3 Географиялық атауларды стандарттау принциптері 

 

Географиялық атауларды стандарттауға бағытталған бағдарламалардың 

принциптері, стратегиялары мен процедуралары нақты айқындалу керек. 

Стандарттау принциптері негізгі басшылыққа алатын ұстанымдарды 

(жергілікті атауларды ескеру, тілдегі жазу ережелері, географиялық 

атауларды дұрыс жазу мен пайдалануды реттеу) қамтиды. 

Географиялық атауларды стандарттауда мына принциптер сақталуы 

тиіс:  

- ресми (стандартталған) атаулардың жазылу ережелері; 

- көп тілді ортада топонимдерді қабылдаудың және унификациялаудың 

жалпы ұстанымдары;  

- бір нысанның бірнеше атауы болған жағдайда әрекет етудің жолдары; 

- саны аз ұлттардың тілдеріндегі географиялық атаулардың қолданылу 

ережелері; 

- белгілі бір географиялық нысанға, оның бөліктеріне қатысты 

топонимдердің нақты сәйкестігін анықтау; 

- жазылуы талас тудыратын немесе бірізге келтірілмеген атауларды 

жүйелеу. 

Бұл принциптер тұрақты сипат алады. Стандарттау стратегияларына 

мәселелерді шешудің нақты тәсілдері, стандарттауды жүзеге асыру 

Географиялық атаулар 
жөніндегі  Ұлттық 

комитет 

Тұрақты жұмыс 
істейтін штат 

Тарихшылар 

Мәдениеттанушылар 

Тіл мамандары 

Кәсіби географтар мен 
картографтар 

Мемлекеттік ұйымдар 
мен мекемелер 

Әкімшілік мекемелер 
өкілдері 

Ұлттық 
картографиялық 

мекеме 

Жергілікті басқару 
ұйымдары 

Ғылыми-зерттеу 
мекемелері  

Географиялық атау-
ларды жүйелеу 

Арнайы ғылыми 
зерттеулер жүргізу 

Кеңесшілер 

қызметі 

Сараптамалық қызмет 



244 

 

құралдары енеді. Бұл негіздеме орынсыз географиялық атауларды өзгерту, 

қайталанатын атауларды ауыстыру, ұлыстар (кіші ұлт өкілдері) тілдеріндегі 

атаулардың қолданылуына қатысты ережелерді бекітеді. 

Географиялық атауларды стандарттау стратегиясына және топонимдерге 

қатысты шешімдер қабылдауда біріншіден, тұрғын халықтың тығыздығы мен 

атаудың жергілікті варианттарының таралу деңгейі, екіншіден, жергілікті 

атаудың қолданыста болу мерзімі, үшіншіден, атауларды өзгертудің 

пайдаланылып жүрген ресми географиялық карталар мен құжаттарға 

тигізетін ықпалын бағалау сияқты факторлар әсер етеді. Стандарттау 

процедуралары қабылданған принциптер мен стратегияларға сәйкес 

географиялық атауларды стандарттауды жүзеге асыру әдістерін қамтиды.  

Жалпы алғанда, географиялық атауларды стандарттау қажеттілігін 

қарастыру және оларға қатысты шешім қабылдау үшін төмендегідей 

географиялық, тарихи және лингвистикалық ақпарат қажет (23-сурет). 

 
 

23-сурет. Географиялық атауларды стандарттауға қажет ақпарат 

 

Географиялық атауларды стандарттауға қатысты жүргізілетін ғылыми-

зерттеу жұмыстары жергілікті жерден ақпарат жинаудан басталып, 

атаулардың шығу тарихы мен сәйкестігіне қатысты тарихи, географиялық, 

мәдени және тілдік ақпаратты терең талдаудан өткізу арқылы қорытындылар 

жасаумен аяқталуы керек.  

Географиялық атаудың 
жергілікті жер 

жағдайында ауызекі тілде 
қолданылып жүрген 

варианттары, олардың 
саны және қолданылу 

ауқымы 

Географиялық нысанға ат 
қойылуының жағдайлары 
(нақты тарихи деректер) 

Географиялық карталар 
мен ресми құжаттарда 

топонимнің қазіргі және 
тарихи үлгілерінің 

қолданылуы 

Географиялық атаудың 
аумақта қайталану жиілігі 

Топоним құрамында 
кемсіту немесе қорлауға 
қатысты әдепсіз сөздің 

болуы 

Географиялық атаудың 
ұзақтығы және оның 

қолдануға жарамдылығы 

Географиялық атаудың 
әлеуметтік, мәдени және 
саяси жағдайға сәйкестігі 

Топонимнің географиялық 
нысанға немесе аумаққа 

нақты сәйкес келуі 

Географиялық атаулар 
жөніндегі аймақтық 
комитет пен кеңесші 

(сарапшы) жақтың 
ғылыми негізделген 

ұсыныстары 
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Ең алдымен белгілі бір атаудың жазба және ауызша үлгілері, оның 

мағынасы жөнінде жергілікті тұрғындарды сұрастыру арқылы бастапқы 

ақпарат жиналады. Осыдан кейін топонимдердің жазылуына қатысты 

кадастрлық құжаттарда сақталған ақпарат алынады. Осы кезеңде әртүрлі 

кезеңде жарық көрген басылымдар мен географиялық карталарда атаудың 

жазылуы тексеріледі. Бастапқы ақпарат жинақтауда жергілікті әкімшілік 

және техникалық қызмет орындарында топонимнің жазылу ерекшеліктері де 

ескерілуі тиіс.  

Географиялық атауларды стандарттауда ең алдымен жергілікті халық 

тұрақты түрде ұзақ мерзім бойы пайдаланылып келе жатқан тарихи атаулар 

ескерілуі тиіс. Сонымен қатар, ұлттық стандарттауда географиялық атаудың 

бірегейлігі, яғни бір географиялық бірлікке ресми бір ғана стандартталған 

атаудың сәйкес келуі қамтамасыз етілуі керек. Бұл мәселені түбегейлі 

шешуді көптілді ортада жүзеге асыру қиынға соғатыны белгілі, дегенмен 

Географиялық атаулар жөніндегі Ұлттық комитет ресми түрде бір ғана 

атауды бекітіп, қалғандарын шектеулі ауқымда пайдалану мүмкіндігін ұсына 

алады.  

Қазақстан Республикасында географиялық атауларды стандарттауға 

қажеттілік қоғам дамуы мен ғылым сұраныстарына сәйкес, жыл сайын артып 

келеді. Елімізде географиялық атаулардың орысша және қазақша нұсқалары 

берілген анықтамалықты жасауға алғашқы қадамды А.Байтұрсынов 

атындағы Тіл Білімі институты жасаған болатын. Дегенмен, География 

институты, А.Байтұрсынов атындағы Тіл Білімі институтымен және Жер 

ресурстарын басқару жөніндегі агенттіктің «Ұлттық картографиялық-

геодезиялық қормен» бірлесе отырып, «Қазақстан Республикасының 

географиялық атауларын орысшадан қазақшаға беру, қазақшадан орысша 

беру жөніндегі нұсқаулықты» құрастыруы стандарттау жұмысына жаңа 

серпін берді.  

Осы Нұсқаулықты басшылыққа ала отырып, География институтының 

топонимика және терминология тобының қатысуымен Жер ресурстарын 

басқару жөніндегі агенттіктің «Ұлттық картографиялық-геодезиялық қоры» 

32 томнан тұратын қомақты еңбекті – Қазақстан Республикасының 

географиялық атауларының Мемлекеттік каталогын» жасап шығарды. Бұл 

еңбектің географиялық атауларды зерттеуге, стандарттау мен бірізге келтіру 

жұмыстарында басшылыққа алынатын бастапқы дереккөз ретінде маңызы 

өте зор. 

 

 

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары 

 

1. «Топонимикалық мұра» ұғымына не енеді? 

2. Топонимикалық мұраны зерттеуде қандай мәселелерге көңіл аудару 

қажет? 
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3. Топонимикалық мұраны ақпарат көзі ретінде қалай пайдалануға 

болады? 

4. Кеңестік кезеңде атаулардың қандай топтары пайда болды? 

5. Топонимдерді қорғауға алу үшін алдын ала қандай шаралар жүргізілуі 

қажет? 

6. Географиялық атауларды халықаралық деңгейде реттеу қалай жүзеге 

асырылады? 

7. Географиялық атауларды стандарттау дегеніміз не, оның қандай 

түрлері бар? 

8. Қазақстан Республикасында географиялық атауларды стандарттауға 

қатысты үлгілер нені қамтиды? 

9. Географиялық атауларды стандарттаудың принциптері қандай? 

10. Географиялық атауларды стандарттау стратегиясына және 

топонимдерге қатысты шешімдер қабылдауда қандай факторлар 

ескеріледі? 

11. Географиялық атауларды стандарттау процедурасы үшін қандай 

ақпарат түрлері қажет болады? 

12. Қазақстан Республикасында географиялық атауларды стандарттауға 

қажетті қандай нұсқаулықтар жасалған? 
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ТОПОНИМДЕРДІ ЖИНАУ КЕЗІНДЕ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР 

 

Қала: 

1.Қаланың қазіргі атауы; қашан пайда болды? Қай кезде өзгерістер болды? 

Неге өзгерді? 

2.Қаланың жеке бөліктерінің, аудандарының атаулары қандай? 

3.Қаланың тарихи орталығы қалай аталады?. 

4.Қалада мәдени, діни орындар бар ма?  

5.Қалада ежелгі көше атаулары бар ма? 

6.Қалада саябақ, демалыс орындары бар ма, олар қалай аталады? 

7.Қаладағы көпірлердің (бар болса) атаулары қандай? 

8.Қаладабазарлар бар ма, олардың атаулары қандай? 

9.Қала маңында ескі қорған, бекініс немесе қала қирандылары бар ма, 

олар қалай аталады? 

10.Қалада теміржол бекеті, әуежай, автобекет бар ма, олар қалай аталады? 

Бұрын қалай аталған? 

11.Қала аумағында немесе маңында қандай табиғи объектілер (тау, төбе, 

өзен, көл, жыра, сай, шатқал және т.б.) бар? Олардың бұрынғы және қазіргі 

атаулары қандай?  

Әр жағдайда объектінің атауын ғана сұрамай, мүмкіндік болса оның 

этимологиясы, мағынасы, қай кезде берілгені туралы сұрау қажет.  

 

Ауыл:  

1.Ауыл қалай аталады, әкімшілік жағынан ол қай ауылдық округке, 

ауданға, облысқа жатады? 

2.Ауыл қандай өзеннің (көлдің) маңында орналасқан? 

3.Ауыл маңындағы шабындық, жайылым қалай аталады? 

4. Ауыл маңындағы қоныс қалай аталады? 

5.Ауыл маңындағы ең биік тау (төбе) қалай аталады, оның биіктігі 

қандай? 

6.Ауыл маңында атауы бар жыралар бар ма? 

7.Ауыл маңында сор, шөл немесе батпақ бар ма? Олар қалай аталады? 

8.Аыл маңында бұлақ, құдықтар бар ма? Олар қалай аталады? 

9.Ауыл маңында атауы бар басқа объектілер бар ма? 

Әр жағдайда объектінің атауын ғана сұрамай, мүмкіндік болса оның 

этимологиясы, мағынасы, қай кезде берілгені туралы сұрау қажет.  

 

 

 

 

 

 

 

Ә ҚОСЫМША  



252 

 

 

Қазақ тілінде топоним құраушы орографиялық терминдердің 

жиынтығы  

(«Қазақстан Республикасының географиялық атауларының мемлекеттік 

каталогы»бойынша құрастырылды) 

 
Облыстар Белсенді орографиялық терминдер 

Алматы Адыр, арқа, асу, ашық, бас, биік, бел, бөктер, бұдыр, дабан, дала, дарбаза, 

домбақ, дөң, етек, жабық, жазық, жайдақ, жайылма, жал, жамбас, жар, 

жартас, жарық, жиек, жон, жота, жыра, иін, кезең, кемер, кереге, кернеу, 

кесек, қаба, қабақ, қайыр, қақпақ, қамау, қапшағай, қара, қарқара, қатпар, 

қия, қобы, қолтық, қуыс, құз, қыл, қыр, қырқа, қыртыс, мойнақ, мұрын, 

оба, ой, ойық, өзек, өр, сауыр, саты, сеңгір, сораң, сырт, сілем, табан, 

тамақ, тау, толағай, текше, төбе, төс, тұқыл, тұмсық, түбек, шат, шоқы, 

шошақ, шұқыр, шығанақ. 

Ақмола  Адыр, айғыр, айдар, арай, арал, арқалық, бас, бауыр, биік, доңғал, дөң, 

дөңгек, дөңгіл, дің, етек, жал, жар, жартас, жарық, жон, жұмыр, заңғар, 

кемер, кереге, көкше, кіндік, қара, қарауыл, қасқа, қима, қойтас, қойын, 

қора, қотыр, қуыс, қыр, қырқа, молақ, мұрын, оба, өзек, сандық, сеңгір, 

серек, серектас, сораң, таған, тас, томпақ, төбе, тұмсық, түбек, түп, 

шадыра, шарық, шат, шоқы, шошақ, шұңқыр, шың. 

Ақтөбе  Адыр, айдар, алабас, арал, баурай, бауыр, бұйрат, бұлың, бұрма, бүйрек, 

дөң, жаға, жазық, жайма, жайпақ, жайылма, жал, жар, жарма, жарық, жиек, 

жыра, жырық, ирек, кемер, кереге, күмбез, қабақ, қабырға, қанжыға, қара, 

қобы, қолаң, қолқа, қолтық, құз, құлама, қуыс, мойын, мұрын, оба, ой, 

ойман, оймауыт, ойық, ойыл, ор, өзек, өркеш, өткел, сай, сеңгір, сораң, 

табан, таған, тау, толағай, төбе, төрткіл, төс, тұғыр, тұқыл, тұмсық, тұран, 

түбек, ұшпа, үңгір, үстірт, шат, шоғыр, шоқат, шоқы, шұқыр, шұңқыр, 

шың.  

Атырау Арал, арна, астау, бас, бұйрат, бүйрек, доңғар, дөң, дің, жаға, жағалау, 

жайма, жал, жамбас, жар, жарық, жиек, жота, жыра, кемер, қабақ, қолтық, 

қорған, қуыс, құз, қыл, қыр, қырқа, мойнақ, оба, ой, ойық, ор, таған, 

тайпақ, тау, тас, толағай, төс, тұмсық, түп, тұра, үңгір, шоқай, шоқы, 

шошақ, шұқыр, шың. 

Батыс 

Қазақстан 

Адыр, айдар, айрық, аңғал, аңқаты, арал, астау, ауыз, ашық, байтақ, бауыр, 

белес, бөгет, бұдыр, бұтақ, бүйрек, дөң, есік, жаға, жал, жазық, жар, 

жарық, жиек, жыра, кемер, көтерме, қабақ, қара, қарауыл, қолтық, қоспа, 

қотыр, қуыс, құлақ, мойын, мұрын, оба, ой, ор, ояң, өзек, өркеш, өткел, 

сай, сеңгір, сырт, таған, тамақ, тау, тегіс, тепсең, толағай, төбе, тұмсық, 

ұңғы, үңгір, шат, шатыр, шоқалақ, шоқы, шоңқай, шұңғыл, шұқыр. 

Жамбыл  Адыр, аңғар, арал, арқа, асу, ауыз, аша,  ашамай,  бас, бауыр, бел, бет, биік, 

дарбаза, доңғал, дөң, жазық, жайдақ, жайма, жайылма, жал, жар, жартас, 

жиек, жон, жота, кемер, кескентас, кесік, кіндіктас, қазаншұңқыр, қайқаң, 

қақпақ, қақпатас, қалқа, қанат, қапшағай, қара, қарауыл, қия, қобы, қолтық, 

қора, қотыр, қуыс, құз, қылы, қыр, қырат, мойнақ, мойын,  мұрын, оба, ой, 

ойпаң, өзек,  өткел, сай, саты, сораң, сырт, тас, тау, тегіс, толағай, төбе, 

төр, үңгір, шақпақ, шойырылма, шоқалақ, шоқы, шұқыр, шың. 
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Облыстар Белсенді орографиялық терминдер 

Қарағанды  Адыр, айдар, арқа, бауыр, бел, белең, биік, босаға, бөктер, бұдыр, бұйрат, 

дала, доғалаң, доңғал, дөң, дің, жазық, жайдақ, жал, жамбас, жар, жартас, 

жарық, жон, жыра, ирек, итарқа, кезең, кемер, керегетас, қара, қатпар, 

қойнау, қойтас, қойын, қолқа, қуыс, құз, қызыл, қыл, қыр, қырқа, мая, 

мойын, нұра, оба, ой, ойпат, өзек, өр, сай, сандықтас, сеңгір, серектас, 

сораң, сырт, табан, таған, тамақ, тас, тау, текше, төбе, төскей, тұмсық, 

үйтас, үңгір, шағыл, шат, шоқат, шоңғал, шұқыр, шұңқыр, шоқы, шың 

Қызылорда Айдар, арал, асар, бауыр, бедер, бел, бет, беткей, биік, бұйрат, бұлтық, 

бүйір, доңғал, домбақ, дөң, жаға, жазық, жайылма, жал, жар, жон, жыра, 

заңғар, кемер, кеңгір, қабақ, қайқақ, қара, қия, қойын, қолтық, қорған, 

қуыс, құз, құмақ, қылы, қыр, мойнақ, мойын, мұрын, ой, өзек, сай, сеңгір, 

табан, таған, тау, төбе, тұмсық, түбек, түп, ұра, үйік, үңгір, шат, шоқалақ, 

шоқат, шоқы, шұқыр, шұңқыр, шың. 

Маңғыстау  Адыр, айрық,  аңғар, арал, ауыз, байыр, бас, бауыр, бел, босаға, бұғаз, 

бұтақ, білік, дала, доңғал, домалақ, жайылма, жал, жар, жартас, жон, жыра, 

жырық, кетік, қабық, қайқаң, қия, қолқа, қолтық, қорған, қуыс, құз, мая, 

мұрын, найза, ой, ойық, оқпан, өр,  сай,  сеңгір,  сүмбе, сырт, таған, тайпақ, 

тақта, тарау, тау, таушық, төрткіл, төстік, тұмсық, тұран, тұрық, түбек, 

үңгір, үстірт, шағыл, шатыр, шоқы, шоңғал, шумақ, шұқыр, шұңғыл, 

шұңқыр, шың  

Оңтүстік 

Қазақстан 

Адыр, айдар, арал, арқа, асу, байыр, бел, бет, бұйрат, дала, доңғал, жазық, 

жайма, жайылма, жал, жар, жарық, жон, жота, жиек, жырық, заңғар, кез, 

кезең, кеңгір, кемер, қабақ, қапшағай, қатпар, қия, қойын, қолтық, қотыр, 

қуыс, құз, қылы, қыр, қырқа, мойнақ, мұрын, оба, ой, опырым, ор, өзек, өр, 

табан, тамақ, тас, тау, текше, төбе, төрткіл, тұмсық, тұра, сеңгір, ұңғыл, 

үңгір, үрме, шұңқыр, шұқыр, шұрық, шың. 

Павлодар Адыр, айғыр, айдар, алаң, айыр, арқалық, бауыр, бел, бет, биік, бұдыр, 

бұйрат, бұлтық, бүйрек, дөңгіл, дің, ерен, жайдақ, жал, жамбас, жартас, 

жарық, жон, жота, жыра, ирек, итарқа, кемер, керегетас, кетік, көктас, 

қайқы, қақпақтас, қалпақтас, қаратас, қарауыл, қойнақ, қойтас, қотыр,  

қуыс, найзатас, мұқыр, мұрын, оба, ой, өзек, сораң, тас, тау, томпақ, төбе, 

төскей, тұмсық, түп, үңгір, үрпек, шағыл, шат, шоқы, шоңғал, шұңқыр, 

шың 

Солтүстік 

Қазақстан 

Адыр, айдар, арқа, арық, бауыр, бел, бет, жайылма, жал, жарық, иір, кезең, 

кемер, қара, қия, қуыс, құмшық, қыр, оба, ой, ойпат, өзек, сеңгір, серек, 

сораң, тас, тау, төбе, үрпек, шат, шоқат, шоқы. 

Шығыс 

Қазақстан 

Адыр, арқалық, асу, бас, бауыр, бел, белең, бет, биік, бұйрат, дала, домбақ, 

доңғал, дөң, дің, діңгек, діңшек, жайдақ, жақпар, жал, жамбас, жар, жартас, 

жарық, жон, жота, жүрек, ирек, итарқа, кезең, кемер, қапшағай, қара, қия, 

қобы, қожыр, қойтас, қолат, қуыс, қырқа, қызыл, мұрын, оба, ой, өзек, 

сандықтас, сай, сеңгір, сораң, сөре, таған, тамақ, тас, тау, текше, төбе, 

тұмсық, үңгір, шат, шоқат, шоқы, шор, шұқыр, шың. 
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Қазақ тіліндегі топоним құраушы өсімдік атауларының жиынтығы  

(«Қазақстан Республикасының географиялық атауларының мемлекеттік 

каталогы»бойынша құрастырылды) 

 

 
Облыстар Топоним құраушы өсімдік атаулары 

 

Алматы 

(58) 

Ағаш, ажырық, алма, алша, андыз, арша, бөртегүл, бүлдірген, долана, 

ермен, жантақ, жидек, жусан, жүзгін, изен, итмұрын, көде, қайың, 

қамыс, қарабас, қарағай, қараған, қияқ, қоға, қурай, қылша, өлең, өрік, 

мия, мортық, ошаған, пияз, раң, сарыбас, сарымсақ, сексеуіл, селеу, 

сүттіген, тал, тауықбас, терек, теріскен, тораңғы, тікенек, үйеңкі, 

шабдар, шаған, шағыр, шалаң, шеңгел, шетен, шешек, шие, шілік, 

шыралжын, шырғанақ, шырмауық, ырғай 

Ақмола  

(38) 

 

Ақбас, алма, арша, бадам, балдырған, бидай, буылтық, дермене, 

жалмаңқұлақ, жидек, зерен, көкпек, қайың, қамыс, қараағаш, қарағай, 

қияқ, қоға, қурай, құрақ, қылшық, қына, майлықара, мойыл, мортық, 

мүк, өлең, өрік, сарыбас, сілеті, тал, терек, түк, тікен, шалаң, шеңгел, 

ши, шілік.  

Ақтөбе 

(44) 

Ақбас,балдырған,боз, дәрмене, жантақ, жиде, жидек, жуа, жүзген, 

жыңғыл, изен, кекіре, кендір, көкпек, көктерек, қайың, қамыс, 

қандыағаш,қандық,қараағаш, қарағай, қараған,қияқ, қоға, қурай, 

қуырдақ, құрақ, қылқан, мия, мортық, өлең, сағыз,саралжын, сексеуіл, 

тал,тобылғы, тораңғы, үшқат, шаған, шағыр, шеңгел, ши,шие, шілік 

Атырау 

(36) 

Ақтікен, бағырлай, балау, бұзаубас, бүрген, дегелең, жантақ, жусан, 

жүзген, жыңғыл, көкпек, қайың, қамыс, қандық, қаңбақ, қарағай, 

қараған, қарақат, қауын, қияқ, қоға, қоңырау, қурай, құрақ, мамық, мия, 

өлең, сағыз, саралжын, селеу, терек, шағантерек, шағыр, шалаң, ши, 

шілік. 

Батыс 

Қазақстан 

(48) 

Ақбақай, ақбас, ақмамық, ақшағыр, алма, бидайық, бағырлай, балғын, 

балдырған, барақ, борық, бұлдақ, бүрмек, елек, емен, жиде, жидек, жуа, 

итмұрын, кермек, қайың, қамыс, қандық, қаңбақ, қараағаш, қарағай, 

қараған, қияқ, қоға, қоңырау, қурай, құрақ, мамық, мия, мойыл, мортық, 

өлең, саралжын, сарымсақ, сүттіген, тал, таран, тобылғы, үшқат, шаған, 

шеңгел, ши, шоңқай. 

Жамбыл  

(63) 
Адыраспан, ақшешек, алма, арпа, арша, аспара, баялыш, бәйтерек, 

бәйшешек, бозтікен, борша, бұршақ, бүрген, елекшөп, ермен, дермене, 

жантақ, жекен, жиде, жусан, жүзген, жыңғыл, изен, итмұрын, кендір, 

көде, көкпек, қамыс, қайың, қандым, қарабарақ, қарабас, қараған, 

қарақат, қау, қоға, құрақ, лақса, ошаған, өлең, өрік, сарымсақ, сексеуіл, 

селеу, сөгеті, тал, таспа, терек, теріскен, тобылғы, тораңғы, түйеқарын, 

тікен, үйеңкі, шаған, шағыр, шеңгел, ши, шие, шырғанақ, шытыр, шілік, 

ырғай  

Қарағанды  

(56) 

Адыраспан, ажырық, ақмамық, алма, андыз, арша, балбырауын, 

баялыш, бидай, бидайық, боз, боршатікен, бұлдақ, бүлдірген, ебелек, 

желкек, жиде, жүзген, жусан, жыңғыл, изен, итмұрын, кендір, көкпек, 

қазықұрт, қайың, қамыс, қаңбақ, қандық, қараағаш, қарабас, қарағай, 

қараған, қаратал, қауақ, қияқ, қоға, қонақ, құрақ, өлең, өрік, сарғалдақ,  
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Б - кестенің жалғасы 
Облыстар Өсімдік атаулары 

 

 сарыбас, сарымсақ, тал, тасжарған, терек, теріскен, тобылғы, тораңғы, 

шағыр, шеңгел, ши, шыралжын, шілік, ырғай. 

Қызылорда 

(40) 

Адыраспан, ақбас, алма, бақ, балдырған, бидай, жалман, жантақ, жиде, 

жусан, жүзген, жыңғыл, изен, кендір, көкпек, қайың, қамыс, қандық, 

қандым, қарағай, қарасораң, қауын, қияқ, қоға, қурай, қызылша, 

мортық, сағыз, саралжын, сарғалдақ, сексеуіл, тасжарған, тораңғы, 

шаған, шалаң, ши, шие, шөгір, шырғанақ, шілік 

Маңғыстау  

(29) 

Ажырық, ақтікен, жиде, жүзген, жыңғыл, изен, итмұрын, кендір, 

көктерек, көкпек, қамыс, қаңбақ, қараағаш, қарабарақ, қарабас, қарағай, 

қараған, қарынжарық, қауын, қияқ, қоға, найзақара, сексеуіл, сеңгірлік, 

теріскен, үрдек, шағыр, шеңгел, ши. 

Оңтүстік 

Қазақстан 

(58) 

Ақсары, алма, алмұрт, арпа, арша, бадам, бидайық, боз, бүлдірген, 

бүрген, дермене, ебелек, ермен, ерменқара, жантақ, жиде, жусан, жүзім, 

жыңғыл, изен, итмұрын, итсигек, кекіре, кендір, көкпек, көктерек, 

қабанқұлақ, қазығұрт, қамыс, қаңбақ, қараағаш, қарағай, қарынжарық, 

қауын, қоға, қоянсүйек, қылша, өлең, пісте, раң, сағыз, сарымсақ, сасыр, 

сексеуіл, селеу, сіңір, тал, терек, теріскен, тобылғы, тораңғы, үшқат, 

шағыр, шалраң, шеңгел, ши, шілік, ырғай. 

Павлодар 

(31) 

Айғырқияқ, ақшешек, арша, атшоңқай, бетеге, бидайық, жалмаң, жидек, 

жыңғыл, көктерек, күшала, қайың, қандық, қандым, қарағай, қараған, 

қаратал, қоға, қурай, мия, мойыл, өлең, саралжын, сарымсақ, сілеті, 

тобылғы, тікенек, ши, шідер, шілік, ырғай. 

Солтүстік 

Қазақстан 

(28) 

Ақбас, алабота, боз, бұлдақ, жалмаңқұлақ, жыңғыл, көкпек, көктерек, 

қайың, қамыс, қараағаш, қарағай, қараған, қияқ, қоға, қурай, құрақ, 

мойыл, мүк, өлең, сүйрік, тал, тасжарған, терек, тораңғыл, шабдар, 

шұбартерек, шілік  

Шығыс 

Қазақстан 

(53) 

Ажырық, ақбас, алқа, арша, балғын, бәйшешек, бидайық, боз, 

бұйырғын, бүрген, долана, емен, жұмыршақ, жыңғыл, изен, кендір, 

көкпек, көктерек, қайың, қамыс, қараағаш, қарағай, қараған, қарақат, 

қаратал, кендір, қияқ, мия, мойыл, мортық, ошаған, өлең, өрік, 

сарғалдақ, сарымсақ, саумалдық, селеу, тал, тарлау, тасжарған, темекі, 

терек, теріскен, тобылғы, үшқат,  тораңғы, шаған, шағыр, шеңгел, ши, 

шие, шырғанақ, шілік, ырғай. 
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В ҚОСЫМША  
 

Қазақ тіліндегі топоним құраушы жануар атауларының жиынтығы 

(«Қазақстан Республикасының географиялық атауларының мемлекеттік 

каталогы»бойынша құрастырылды) 
 

 

Облыстар Топоним құраушы жануар, жәндік атаулары 

 

Алматы 

(34) 

Арғанаты (арқар), арқар, аю, балық, бұғы, бұлдырық, бүркіт, дегерес, 

жалман, жаманты (жабайы ешкі), жапалақ, жолбарыс, жылан, ит, күзен, 

қабан, қарға, қасқалдақ, қоян, құлан, құлжа, құндыз, қырғауыл, марал, 

сауысқан, суыр, сұңқар, теке, торғай, түлкі, тышқан, үкі, шошқа, шіл. 

Ақмола  

(24) 

Әупілдек, бақа, балық, бұлан, бүркіт, елік, жапалақ, жылан, зорман, 

инелік, киік, қаз, қарға, қарсақ, қасқыр, қой, қоян, құлан, құрт, маса, 

сұңқар, шабақ, шортан, шыбын 

Ақтөбе 

(32) 

Аю, бақа, борсық, бөрі, бүйі, доңыз, жайын, жылан, киік, қарға, қоян, 

қабан, қаз, қарақұрт, қарға, қарсақ, қасқыр, қу, құлан, құрт, құс, лақа, 

сайғақ, сұңқар, тақтақ (торғай түрі), түлкі, тышқан, шабақ, шағала, шіл, 

шошқа, шыбын 

Атырау 

(19) 

Балық, борсық, доңыз, елік, жылан, кене, киік, қабан, қарсақ, қасқыр, 

қоян, құлан, құмыр, қыран, маса, сазан, түлкі, үкі, шүрегей 

Батыс 

Қазақстан(21)           

Аққұс, аю, балық, борсық, бұлан, жылан, кене, киік, қарға, қасқыр, қоян, 

құлан, құс, сазан, сона, сүлік, тышқан, тырна, үйрек, шіл, шыбын 

Жамбыл  

(36) 

 

Аламан, арқар, аю, бақа, бөрі, бұлдырық, бүркіт, дегерес, елек, 

жолбарыс, жылан, ителгі, киік, қамқа, қарға, қасқыр, қоян, құлан, 

құндыз, құрт, құр, қырғауыл, шағала, шаян, сайғақ, сауысқан, сұңқар, 

сүлік, түлкі, үкі, шабақ, шақшақай, шортан, шошқа, шыбын, шымшық 

Қарағанды  

(43) 

Айдаһар, алабұға, арқар, аю, бақа, борсық, бөрі, бұғы, бұлан, бұлдырық, 

бүркіт, жалман, жылан, кене, киік, қабан, қарабай, қарға, қарсақ, 

қаршыға, қасқыр, қосаяқ, қоян, құлан, құлжа, құндыз, құрт, марал, сона, 

суыр, сұңқар, сүлік, тасбақа, теке, торғай, түлкі, тышқан, ұлу, шағала, 

шортан, шошқа, шүрегей, шыбын  

Қызылорда 

(22) 

Борсық, бөрі, бүркіт, доңыз, жылан, ителгі, киік, қарға, қасқыр, қу, 

құлан, құндыз, қырғауыл, лақа, мая, нар, сауысқан, торғай, түлкі, үкі, 

шортан, шіркей 

Маңғыстау  

(11) 

Доңыз, елік, жылан, киік, қасқыр, құлан, сауысқан, түлкі, тышқан, 

шағала, шошқа 

Оңтүстік 

Қазақстан 

(23) 

Аламан, аю, балық, бозторғай, бөрі, бұғы, бұлдырық, бүркіт, дегерес, 

доңыз, жолбарыс, жылан, киік, қабан, қарсақ, құлан, сона, теке, түлкі, 

тышқан, ұлар, шаян, шошқа  

Павлодар 

(23) 

Аққу, аю, бақа, балық, борсық, бұғы, бүркіт, жылан, киік, қабан, қаз, 

қоян, құрт, құтан, марал, маса, суыр, үйрек, шабақ, шағала, шошқа, 

шүрегей, шыбын  

Солтүстік 

Қазақстан 

(24) 

Арғанаты (арқар), әупілдек, бақа, балық, борсық, бүркіт, жылан, 

итбалық, кене, қабан, қаз, қарға, қарсақ, қасқыр, қаршыға, қоян, қу, 

құлан, сүлік, шабақ, шағала, шортан, шошқа, шүрегей 

Шығыс 

Қазақстан(38) 

 

Аққу, алабұға, арқар, аю, әупілдек, бақа, балық, борсық, бұғы, бұлан, 

бүркіт,  доңыз, елік, жылан, кене, киік, күзен, күйкентай, қабан, 

қарлығаш, қарсақ, қасқыр, қоян, құлан, құлжа, қырғи, марал, сайғақ, 

суыр, сұңқар, таутеке, торғай, түлкі, үйрек, үкі, шортан, шошқа, шыбын 
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Г ҚОСЫМША  

Түрікменстандағы өзгерген қала атаулары 
 

Қазақша 

нұсқасы 

Түрікменше 

нұсқасы 

Велаят Бұрынғы атауы/атау 

нұсқалары 

Ашхабад Aşgabat Ашхабад Ашгабат, Полторацк,  

Акдепе Akdepe Дашогузвелаяты Ленинск 

Аннау Änew Ахал велаяты Анау 

Атамурат Atamyrat Лебап велаяты Керки 

Байрамали Baýramaly Мары велаяты Байрам-Али 

Балканабад Balkanabat Балкан велаяты Небит-Даг, Небитдаг 

Берекет Bereket Балкан велаяты Казанджик, Газанджык 

Бехерден Baharly Ахал велаяты Бахарден, Бахерден 

Болдумсаз Boldumsaz Дашогузвелаяты Калинин, Калининск 

Бюзмейин Abadan Ахал велаяты Безмеин, Бюзмейн 

Газаджак Gazojak Лебап велаяты Газ-Ачак 

Гёкдепе Gökdepe Ахал велаяты Геок-Тепе 

Говурдак Magdanly Лебап велаяты Гаурдак 

Дашогуз Daşoguz Дашогузвелаяты Ташауз, Дошховуз 

Ёлётен Ýolöten Мары велаяты Иолотань, Елетен, Елотен 

Йыланлы Gurbansoltan eje Дашогузвелаяты Ильялы, Йиланли 

Кака Kaka Ахал велаяты Каахка 

Кёнеургенч Köneürgenç Дашогузвелаяты Куня-Ургенч 

Кубадаг Gubadag Дашогузвелаяты Тельманск, Губадаг 

Кумдаг Gumdag Балкан велаяты Кум-Даг 

Мары Mary Мары велаяты Мерв 

Мургап Murgap Мары велаяты Мургаб 

Сейди Seýdi Лебап велаяты Нефтезаводск 

Сердар Serdar Балкан велаяты Кизыл-Арват, Гызыларбат 

Серхетабад Serhetabat Мары велаяты Кушка, Гушгы 

Тахта Görogly Дашогузвелаяты Тагта 

Туркменабад Türkmenabat Лебап велаяты Чарджуй, Чарджоу 

Туркменбашы Türkmenbaşy Балкан велаяты Туркменбаши, Красноводск 

Хазар Hazar Балкан велаяты Челекен 

Фарап Farap Лебап велаяты Фараб 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82_%28%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BA-%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B
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Д ҚОСЫМША 

 

Әлемдегі ең көне қалалар  

 
 Атауы  Аймақ  Орны  Тұрақты 

қоныстануы 

Ескертпелер  

1.  Иерихон Левант Иордан 

өзенінің 

батыс 

жағалауы 

Мыс ғасыры 

(б.з.д. 3000 ж.) 

Қоныстану белгілері б.з.д. 9 мың 

жылдықтан бері. Ежелгі қала 

бекіністері б.з.д. 6,8 мың 

жылдықтан кеш емес.  

2.  Дамаск Левант Сирия Мыс ғасыры Қала б.з.д. 10 мыңжылдықта 

қоныстанғанын қазба жұмыстары 

дәлелдеп отыр, бірақ қала  б.з.д. 

1400 ж. болған арамейлер 

жорығына дейін онша маңызды 

болмаған.  

3.  Библ Левант Ливан Мыс ғасыры 

(б.з.д. 5000 ж.) 

Неолитте адам қоныстанған, б.з.д. 

3 мыңжылдықтан бастап қала 

болған. Антик дәуірінде әлемдегі 

ең көне қала деп есептелген.  

4.  Сузы Элам Хузестан, 

Иран 

Мыс ғасыры 

(б.з.д. 4200 ж.) 

Б.з.д. 5500 жылы қоныстанған. 

5.  Сидон Левант Ливан б.з.д. 4000 ж Б.з.д. 6-4 мыңжылдықтарда 

қоныстанған болуы мүмкін. 

6.  Файюм Египет Египет б.з.д. 4000 ж  

7.  Пловдив Фракия Болгария б.з.д. 4000 ж  

8.  Газиантеп Анатолия Түркия б.з.д. 3650 ж, 

мерзімі талас 

тудырады 

Gaziantep 

9.  Бейрут Левант Ливан б.з.д. 3000 ж  

10.  Иерусалим Левант Израиль б.з.д. 2800 ж  

11.  Тир Левант Ливан б.з.д. 2750 ж  

12.  Эрбиль Месопота

мия 

Курдистан, 

Ирак 

б.з.д. 2300 ж 

кеш емес 

 

13.  Киркук 

(Аррафа) 

Месопота

мия 

Ирак б.з.д. 3000 - 

2200 ж 

 

14.  Тель-Авив 

(Яффа) 

Левант Израиль б.з.д. 2000 ж Ежелгі қоныстар б.з.д. 7500 ж 

15.  Алеппо Левант Сирия б.з.д. 2000 ж Ежелгі қоныстар б.з.д. 5000 ж 

16.  Мантуя По 

өзенінің 

аңғары 

Ломбардия, 

Италия 

б.з.д. 2000 ж Б.з.д. VI ғ этрусктер қаласы болған. 

17.  Балх 

(Бактра) 

Бактрия Ауғанстан б.з.д. 1500 ж Аймақтағы ежелгі қоныстардың 

бірі 

18.  Фива Ежелгі 

Грекия 

Беотия, 

Грекия 

б.з.д. 1400 ж Микен өркениеті 

19.  Афина б.з.д. 

4000 ж 

Аттика, 

Грекия 

б.з.д. 1400 ж Микен өркениеті 
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Е ҚОСЫМША 

Исландия сагаларында (аңыздарында) кездесетін топонимдер тізімі 

 

р/с Топонимдер  Географиялық объект 

1 Адальсюсла Эстония жағалауы 

2 Ангульсей Англси аралы 

3 Балагардссида Финляндияның оңтүстік-батыс жағалауы 

4 Бейтисэр  Бейштад-фьорд 

5 Верма Ворма өзені 

6 Вэнир Венерн көлі 

7 Гардарики Ресей 

8 Гаут Гёта-Эльв өзені 

9 Гаутланд Оңтүстік Швециядағы облыс 

10 Губрандсдалир Гудбрандсдален  

11 Довр Доврефьелль таулары 

12 Дунгальсгнипа Данкансби 

13 Дюпплин Дублин 

14 Ётунхейм Ютунхеймен  

15 Йорсалир Иерусалим 

16 Катанес Кейтнес 

17 Кола Колл 

18 Логрин Логен өзені 

19 Мёри Мёре 

20 Мьёрс Мьёса көлі 

21 Миклагард Константинополь 

22 Наумдалир Намдален  

23 Норафьорд Нур-фьорд  

24 Раум Реума өзені 

25 Раумсдаль Ромсдаль  

26 Рогаланд Ругаланн  

27 Сальтири Кинтайр 

28 Свитьод Швеция 

29 Согн Согне-фьорд  

30 Страумей Строма 

31 Теламёрк Теламарк  

32 Трандхейм Тронхейм  

33 Уппланд Опланн  

34 Хольмгард Новгород 

35 Хумра Хамбер өзені 

36 Эйсюсла Сааремаа аралы 

37 Эльвус Тингвадлаватн көлі 
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Ж ҚОСЫМША 

 

Еуропа қалаларының латынша атаулары 

(http://ru.wikipedia.org/ деректері бойынша қүрастырылған) 

 

 Қазіргі атауы Латынша атауы Орны 

1 Амстердам Amstelodamum Нидерланд  

2 Экс-ан-Прованс Aquae Sextiae  Франция 

3 Арль Arelate Франция 

4 Страсбург Argentoratum  Франция 

5 Турин Augusta Taurinorum, Taurinum  Италия  

6 Берлин Berolinum Германия  

7 Цвайбрюкен Bipont(i)um  Германия 

8 Кембридж Cantabrig(i)a  Ұлыбритания  

9 Кёльн Colonia Agrippina  Германия 

10 Краков Cracovia  Польша  

11 Дублин Eblana (Dublinia)  Ирландия  

12 Копенгаген Hafnia Дания  

13 Хельсинки Helsinkium, Helsingia  Финляндия  

14 Лейпциг Lipsia Германия  

15 Лейден Lugdunum Batavorum  Нидерланд  

16 Лион Lugdunum  Франция  

17 Париж Lutetia, Lutetia Parisiorum Франция  

18 Майнц Moguntia, Magontia  Германия  

19 Мәскеу Mosqua, Moscovia  Ресей 

20 Инсбрук Oenipons Австрия  

21 Оксфорд Oxonia  Ұлыбритания 

22 Руан Rotomagus Франция  

23 Регенсбург Ratisbona  Германия  

24 Санкт-Петербург Petropolis Ресей  

25 Утрехт Ultrajectum Нидерланд  

26 Вена Vindobona Австрия  

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81-%D0%B0%D0%BD-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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И ҚОСЫМША 

Үндіс тіліндегі АҚШ штаттарының атаулары 

 

№ Штат атауы Атаудың мағынасы 

1.  Айова Сиу тобына жататын үндіс тайпасының атауы 

2.  Алабама Атауы «Бұта тазалаушылар» деген мағына 

беретін тайпа атауы 

3.  Аризона «Кішкентай бұлақ»(тохоно-оодхам және пима 

үндістері тілдерінде) 

4.  Арканзас «Өзен бойының төмен жағында тұратын 

адамдар жері" деген мағына беретін тайпа 

атауы (куапо тілінде)  

5.  Вайоминг «Үлкен аңғар» (делавэр тілінде) 

6.  Висконсин «Мың аралды өзен» (алгонкин тілінде) 

7.  Иллинойс «Жоғарғы адамдар» (алгонкин тілінде) 

8.  Канзас Атауы «Оңтүстік жел адамдары» дегенді 

білдіретін канза тайпасының атауы  

9.  Кентукки «Шалғынды жазық» (ирокез тілінде) 

10.  Коннектикут «Ұзын өзен» (алгонкиндердің мохеган тілінде) 

11.  Массачусетс Атауы «Биік төбе адамдары» дегенді 

білдіретін массачусет тайпасының атауы 

12.  Миннесота «Аспан тәрізді су» (дакота тілінде) 

13.  Миссисипи «Үлкен өзен» (оджибве тілінде) 

14.  Миссури «Лайлы өзен» (оджибве тілінде) 

15.  Мичиган «Үлкен су» (оджибве тілінде) 

16.  Небраска «Жайпақ су» (омаха тілінде) 

17.  Нью-Мексико Мехико – «құдай орны» (ацтек тілінде) 

18.  Огайо «Үлкен әдемі өзен» (ирокез тілінде) 

19.  Оклахома «Қызыл адамдар» (чокто тілінде) 

20.  Оңт. Дакота Сиу тобына жататын дакота тайпасының 

атауы 

21.  Солт.Дакота Сиу тобына жататын дакота тайпасының 

атауы 

22.  Техас «Достар» (кэддо тілінде) 

23.  Юта «биікте тұратындар» деген мағына беретін 

үндістердің юте тайпасының атауы 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%28%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_%28%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%B0
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К ҚОСЫМША 

Аустралиядағы Ұлыбритания азаматтары құрметіне қойылған 

өзен атауларының тізімі 

 

  

Топоним  

 

 

Азаматтың аты-жөні 

 

Қызметі  

1 Бернетт Джеймс Бернетт зерттеуші 

2 Гаскойн Дж. Гаскойн капитан 

3 Гоулберн Генри Гоулберн ағылшын қоғам қайраткері 

4 Дарлинг СэрРальф Дарлинг Жаңа Оңтүстік Уэльстің 

губернаторы(1825-1831) 

5 Дейли Сэр Доминик Дейли Оңтүстік Аустралияның 

губернаторы (1862-1868) 

6 Дейнтри Ричард Дейнтри геолог 

7 Диамантина Леди Диамантина Боуэн Квинслендгубернаторының 

жұбайы 

8 Купер-Крик Чарльз Купер Оңтүстік Аустралияның 

Жоғарғы Сотының төрағасы 

(1856-1861) 

9 Кэмпасп Кэмпасп қызметібелгісіз 

10 Лаклан Лаклан Маккуори Жаңа Оңтүстік Уэльстің 

губернаторы(1810-1821) 

11 Маккуори Лаклан Маккуори Жаңа Оңтүстік Уэльстің 

губернаторы(1810-1821) 

12 Муррей  Джордж Муррей Британдық отарлар 

министрі 

13 Орд Гарри Oрд  Батыс Аустралияның 

губернаторы (1877-1880) 

14 Тодд Чарльз Тодд Оңтүстік Аустралия 

почтмейстері (1870-1901) 

15 Торренс Роберт Торренс Оңтүстік Аустралияның 

отарлау комиссиясының 

төрағасы 

16 Флиндерс Мэтью Флиндерс зерттеуші 

17 Франклин СэрДжон Франклин Тасмания губернаторы 

(1836-1843) 

18 Хоксбери Чарльз Дженкинсон  Ливерпульдің 1-графы 

 

 

 

http://dsmitry.ru/Henry_Goulburn
http://dsmitry.ru/Ralph_Darling
http://dsmitry.ru/Dominick_Daly
http://dsmitry.ru/Richard_Daintree
http://dsmitry.ru/Diamantina_Bowen
http://dsmitry.ru/Cooper_Creek
http://dsmitry.ru/Charles_Cooper_%28judge%29
http://dsmitry.ru/Campaspe
http://dsmitry.ru/Lachlan_Macquarie
http://dsmitry.ru/Lachlan_Macquarie
http://dsmitry.ru/Harry_Ord
http://dsmitry.ru/Charles_Todd_%28astronomer%29
http://dsmitry.ru/Flinders_River
http://dsmitry.ru/Matthew_Flinders
http://dsmitry.ru/Franklin_River
http://dsmitry.ru/John_Franklin
http://dsmitry.ru/Tasmania
http://dsmitry.ru/Charles_Jenkinson,_1st_Earl_of_Liverpool
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Қ ҚОСЫМША 

Жаңа Зеландиядағы антропонимдер мен патронимдер тізімі 

 

  

Топоним  

 

 

Этимологиясы 

1 Гамильтон КапитанДжон Чарльз Гамильтон Фейн 

2 Гладстон Ұлыбританияның премьер-министріУильям Гладстон 

3 Гор Жаңа Зеландияның губернаторы сэр Томас Гор Браун 

4 Даргавилл  Саясаткер Джозеф Мак-Муллен Даргавилл (1837-1896).  

 

5 Картертон Қоныс аударушылардың адвокаты Чарльз Картер 

6 Кентербери Англиядағы Кентерберри қаласының құрметіне қойылған 

7 Клайв Роберт Клайв, қоныс аударушы  

8 Коллингвуд Адмирал Катберт Коллингвуд 

9 Крайстчерч Англиядағы Оксфорд университетінің Крайстчерчколледжі 

құрметіне қойылған 

10 Кук Зерттеуші, капитан Джеймс Кук 

11 Мартинборо Қаланың негізін салған Джон Мартин құрметіне қойылған 

 

12 Мейстаун Қаланың негізін салған ағайынды Чарльз, Гарри, Джон 

Мейс 

 Нейсби Англиядағы Нейсбиқаласының құрметіне қойылған 

13 Нельсон Нельсонның 1-виконты Горацио Нельсон 

14 Нью-Плимут Англиядағы Плимут қаласының құрметіне қойылған 

15 Оңтүстік 

Милфорд  

Ұлыбританиядағы Милфорд-Хейвен қаласының құрметіне 

қойылған 

16 Плиммертон Теміржол компаниясының директоры болған Джон 

Плиммер 

17 Ранферли Жаңа Зеландияның губернаторы болған Ранферли графы 

Хокс құрметіне қойылған 

18 Синклер Жергілікті фермер Гораций Синклер құрметіне қойылған 

19 Тасмания аралы, 

Маунт Тасман, 

Тасман 

мұздығы, 

Тасман Ұлттық 

саябағы 

Голландиялық зерттеуші Абель Тасман  

 

20 Уитби Англиядағы Уитби қаласының құрметіне қойылған, 

Джеймс Куктың туған қаласы 

21 Фово Осы бұғаз ашылған кезде Жаңа Оңтүстік Уэльс штатының 

вице-губернаторы болған Иосиф Фово  құрметіне 

қойылған 

22 Фэрли Шотландиядағы Фэрлиқаласының құрметіне қойылған 

23 Хааст Жаңа Зеландияда зерттеулер жүргізген неміс геологы 

http://dsmitry.ru/Hamilton,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Gladstone,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Prime_Minister_of_the_United_Kingdom
http://dsmitry.ru/William_Ewart_Gladstone
http://dsmitry.ru/Gore,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Thomas_Gore_Browne
http://dsmitry.ru/Carterton,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Charles_Rooking_Carter
http://dsmitry.ru/Canterbury,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Clive,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Robert_Clive,_1st_Baron_Clive
http://dsmitry.ru/Collingwood,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Cuthbert_Collingwood,_1st_Baron_Collingwood
http://dsmitry.ru/Christchurch
http://dsmitry.ru/Christchurch
http://dsmitry.ru/James_Cook
http://dsmitry.ru/Martinborough
http://dsmitry.ru/Macetown
http://dsmitry.ru/Naseby
http://dsmitry.ru/Nelson,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Horatio_Nelson,_1st_Viscount_Nelson
http://dsmitry.ru/New_Plymouth
http://dsmitry.ru/Milford_Haven
http://dsmitry.ru/Plimmerton
http://dsmitry.ru/John_Plimmer
http://dsmitry.ru/John_Plimmer
http://dsmitry.ru/Ranfurly,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Tasman,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Mount_Tasman
http://dsmitry.ru/Tasman_Glacier
http://dsmitry.ru/Tasman_Glacier
http://dsmitry.ru/Tasman_National_Park
http://dsmitry.ru/Tasman_National_Park
http://dsmitry.ru/Whitby,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Foveaux_Strait
http://dsmitry.ru/Foveaux_Strait
http://dsmitry.ru/Fairlie,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/Scotland
http://dsmitry.ru/Fairlie,_North_Ayrshire
http://dsmitry.ru/Haast,_New_Zealand
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Юлиус фон Хааст құрметіне қойылған 

24 Хэмпден Ағылшын саясаткері Джон Хэмпден 

Л ҚОСЫМША 

Дүниежүзілік мұхиттағы ағыстардың атаулары 

 

р/с Атау топтары Ағыстар, сипаты Атаудың этимологиясы 

1 Маңындағы 

аумақтың 

атауымен 

байланысты 

атаулар 

Калифорния 

ағысы 

(суық ағыс, Тынық 

мұхиты) 

Калифорния түбегінің атауына 

байланысты қойылған. 

Перу ағысы (суық 

ағыс, Тынық 

мұхиты) 

Перу мемлекетінің батыс арқылы 

ағып өтетіндіктен, оның атауы 

берілген. 

Фолкленд ағысы 

(суық ағыс, 

Атлант мұхиты) 

Фолкленд аралдарына 

байланысты аталған.  

Цусима (жылы 

ағыс, Тынық 

мұхиты) 

Цусима аралдарына байланысты 

аталған.  

Бенгель ағысы 

(суық ағыс, Үнді 

мұхиты) 

Анголадағы Бенгела қаласының 

атауымен байланысты қойылған.  

Гвиана ағысы 

(жылы ағыс, 

Атлант мұхиты) 

Француз Гвианасы жағалаы 

арқылы өтетіндіктен осылай 

аталған. 

Канар ағысы (суық 

ағыс, Атлант 

мұхиты) 

Канар аралдары маңынан 

өтетіндіктен осылай аталған. 

Мозамбик ағысы 

(суық ағыс, Үнді 

мұхиты) 

Мозамбик бұғазының ағысы 

болғандықтан осылай аталған. 

2 Антропонимдер 

негізінде 

қалыптасқан 

атаулар 

Ломоносов ағысы 

(суық ағыс, Атлант 

мұхиты) 

Ағыс 1959 жылы «Михаил 

Ломоносов» зерттеу кемесіндегі 

зерттеушілер ашқан, атауы 

осыған байланысты қойылған. 

Ирмингер ағысы 

(жылы ағыс, 

Ағысты алғаш ашып, сипаттаған 

(1853-1854) даниялық теңізші К. 

Ирмингер құрметіне қойылған. 

http://dsmitry.ru/Julius_von_Haast
http://dsmitry.ru/Hampden,_New_Zealand
http://dsmitry.ru/John_Hampden
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Атлант мұхиты) 

Кромвелл ағысы 

(суық ағыс, Тынық 

мұхиты) 

1952 ж мұхиттанушы ғалым  Т. 

Кромвелл ашқан, атауы ғалым 

құрметіне қойылған. 

3 Ағыстың 

сипатына 

байланысты 

атаулар 

Гольфстримағысы 

(жылы ағыс, 

Атлант мұхиты) 

Мағынасы «шығанақтан шыққан 

ағыс». Испан теңізшілері XVI ғ 

ашқан.  Гольфстрим атауын 1722 

ж америкалық ғалым Бенджамин 

Франклин ұсынған. 

Куросио (жылы 

ағыс, Тынық 

мұхиты) 

Мағынасы жапон тілінде «қара 

ағыс» дегенді білдіреді. 

Ойясио (суық 

ағыс, Тынық 

мұхиты) 

Мағынасы жапон тілінде «бабалар 

ағысы» дегенді білдіреді. 

4 Басым желдер 

атауына 

байланысты 

атаулар 

Оңтүстік 

(Солтүстік) пассат 

ағыстары (жылы, 

Дүниежүзілік 

мұхит) 

Оңтүстік (Солтүстік) тропиктік 

ендіктерде пассаттар әсерінен 

қалыптасады, сондықтан осылай 

аталған.  

Батыс желдер 

ағысы (суық, 

Атлант, Үнді, 

Тынық мұхиттары) 

Батыс желдер әсерінен 

қалыптасады, сондықтан осылай 

аталған. 
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