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религиозные идеи. Различные миссионеры несли свою веру в заморские страны. Из Индии через
Среднюю Азию и Восточный Туркестан пришел буддизм, из Сирии, Ирана, и Аравии
распространилось христианство, а затем - ислам. Величие Шелкового пути состоит не сколько в
том колоссальном товарообмене между различными государствами, сколько во
взаимопроникновении и взаимообогащении непохожих цивилизаций и культур.
Великий Шелковый путь - система древних торговых караванных дорог, ведущих из
Китая в страны Ближнего Востока и Европы, одно из наиболее значительных достижений в
истории мировой цивилизации.
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Аннотация. Бұл мақалада Түркістан облысындағы топонимикалық бірліктердің жанжануарлар концепциясы құрамына кіретін бірліктері талқыланған.
Жан-жануарлар
концепциясына кіретін топонимикалық бірліктер елдің барлық аймақтарында кездеседі. Түркістан
облысында жан-жануарларға байланысты атау алған топонимикалық бірліктер бірнеше
түсініктемелерге байланысты қалыптасқан.
Кілт сӛздер: топонимдер, зоотопонимдер, фитотопонимдер, ономастика, жер-су аттары.
Аннотация. В статье рассматриваются единицы топонимических единиц в Туркестанской
области, входящие в концепцию животных. Топонимические единицы, входящие в понятие
животные, встречаются во всех регионах страны. В Туркестанской области топонимические
единицы, названные в честь животных, сформированы по нескольким причинам.
Ключевые слова: топонимы, зоотопонимы, фитотопонимы, ономастика, топонимы.
Abstract. The article deals with toponymic units in the Turkestan region that are connected the
concept of animals. Toponymic units included in the concept of animals are found in all regions of the
country. In the Turkestan region, toponymic units named after animals are formed for several reasons.
Key words:toponyms, zootoponyms, phytotoponyms, onomastics, toponyms.
КІРІСПЕ
Қазақ халқының ежелгі дəуірден бастап айналысып келе жатқан кəсібі – мал
шаруашылығы болып табылады. Бұл шаруашылық түрі байырғы ата-бабаларымыз үшін маңызды
əрі басты кəсіп түрі болып табылған. Ежелден бері мал шаруашылығымен айналысып келе
жатқандықтан, бұл кəсіп түрі халқымыздың өмірінің бірнеше аспектілерінде өзінің ізін қалдырған
деп айтуға да болады. Ата-бабаларымыз үшін жан-жануарлар шаруашылығы маңызды
болғандықтан, олар жан-жануарларды киелі деп санаған. Жан-жануарларға деген осындай қарымқатынас негізінде қазіргі таңда жануарлар есіміне арнап қойылған немесе жануарларға
байланысты топонимдер саны жеткілікті.
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Қазақстан топонимдік бірліктерінің атаулы бөлігі жан-жануарларға жəне мал
шаруашылығына байланысты атау алғандығы бірнеше ғалымдарды қызықтырған болатын.
Қазақстан топонимиялық бірліктерінде бұл ерекше аттарды байқаған ғалымдар, жан-жануар
есіміне байланысты қойылған жер-су аттарының өздік ерекше мағынасы бар екенін жəне де қазақ
халқы елді-мекен аттарын жан-жануар есімдерімен бір себепке орай байланыстырып атағандарын
байқап, өз жұмыстарында сол туралы жазып өткен болатын. Атап айтқанда, танымал кеңес
зоологы А.Н.Формозов Қазақстан картасындағы топонимдік бірліктердің басым бөлігі жанжануарлар мен аңдарға байланысты екенін байқап, аңдардың халық өмірінде маңызды орын
алғандығы жайында айтып өтеді: «Гeогрaфичeскaя кaртa Кaзaхстaнa испeщрeнa кaзaхскими
нaзвaниями рeк, озeр и урочищ, связaнными с имeнaми рaзличных диких животных, что
свидeтeльствуeт о большой роли, которую дикaя фaунa игрaлa или игрaeт в жизни лaндшaфтов
стрaны» [Формозов A.Н., 1987, с-149.]
Ж.К.Каракузова мен М.Ш.Хасанов қазақ халқының жан-жануарларға соның ішінде төрттүлікке деген ғаламдық көзқарасының түсініктемелері жайлы: «Қaзaқ əлeумeттiк дəрeжeнiң
толықтығын, бүтiндiгiн көрсeту үшiн төрт түлiк мaлды aтaйды: жылқы, түйe, қой, сиыр. Олaр
дүниeнiң төрт бұрышын, төрт стихияны, төрт бaғытты, aдaмның төрт түрлi мiнeзiн бiлдiрeдi.
Осылaрдaн бaсқa əр жaнуaрдың жaлпы өзiндiк мiнeзi, бaсқaлaрдaн өзгeшeлiк нышaны бaр: жылқы
– жоғaрғы əлeм, қой – мaтeриaлдық əлeм, яғни жeр, сиыр – о дүниe, өлiлeр əлeмiн бiлдiрeдi. Aл
түйe –бұлaрдың бaрлығын жинaқтaп бaйлaныстырып тұрғaн төртiншi бiрлiк – ғaрыштың
символы» – айтып өтеді [Кaрaкузовa Ж.К., Хaсaнов М.Ш., 1993, с-177.]
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Қазақ халқы үшін жан-жануарлар жəне төрт түлік түрі ерекше мағыналы ие жəне халық
өмірінде айтарлықтай маңызы бар орынға ие болғандықтан, төрт-түлік немесе жан-жануар
есімдері елдегі жер-су аттарының арасында жиі кездесіп отырады. Қазақстан топонимдік
бірліктерінің басым бөлігінде дерлік жан-жануарлар мен төрт-түлік есімі бар жер-су аттары
немесе оларға байланысты жер-су аттары жиі кездеседі.
Қaзaқ дүниeтaнымындaғы эстeтикaлық тaлғaмындa жaнуaрлaр əлeмi, жaнуaрлaр бeйнeсi
мaңызды орын aлaды – aң, құс, жaнуaрлaр қaзaқтың бүкiл өмiрiнiң, тiршiлiгiнiң, болмысының
өлшeмi, бaғaмы сияқты [Тiлeубeрдиeв Б.М., 2006, б.159-163.].
Қазақ халқы байырғы заманнан бастап мал шаруашылығымен тұрақты түрде айналысып
келеді. Бұл кəсіп түрі кезінде еліміздің жесе-асы, мінсе-көлігі жəне жапанда серігі бола білген.
Ата-бабаларымыз мал шаруашылығының дамуына жəне үй жануарларына ыңғайлы қоныс іздеп,
ел аралап көшіп жүрген. Төрт-түлік малды маңызды деп санап, жан-жануарлардың қолайына
қарай жазда жайлауға, қыста қыстауға орналасқан. Қазақ халқы түйе, жылқы, қой, сиыр малдарын
төрт-түлік мал деп атаған.
Қaзaқтың төрт түлiгiнe бaйлaнысты дүниeтaнымдық сипaты бaр ғaлaм бeйнeсiн
сурeттeйтiн түсiнiк кодтaрды Ж.К. Кaрaкузовa мeн М.Ш. Хaсaнов: «Қaзaқ əлeумeттiк дəрeжeнiң
толықтығын, бүтiндiгiн көрсeту үшiн төрт түлiк мaлды aтaйды: жылқы, түйe, қой, сиыр. Олaр
дүниeнiң төрт бұрышын, төрт стихияны, төрт бaғытты, aдaмның төрт түрлi мiнeзiн бiлдiрeдi.
Осылaрдaн бaскa əр жaнуaрдың жaлпы өзiндiк мiнeзi, бaсқaлaрдaн өзгeшeлiк нышaны бaр: жылқы
– жоғaрғы əлeм, қой – мaтeриaлдық əлeм, яғни жeр, сиыр – о дүниe, өлiлeр əлeмiн бiлдiрeдi. Aл
түйe –бұлaрдың бaрлығын жинaқтaп бaйлaныстырып тұрғaн төртiншi бiрлiк – ғaрыштың
символы» – дeп көрсeтeдi [Кaрaкузовa Ж.К., Хaсaнов М.Ш., 1993,с- 177.]
Халқымыз ежелгі заманнан бастап мал шаруашылығымен айналысқан жəне төрт-үлік мал
түрі мен жануарларды құрметтеп оларды киелі деп санаған. Ата-бабаларымыздың осы əдебіне
байланысты Ш. Уəлихaновтың сөздерінше: «Сондaй құдiрeттi күшi бaр жaн-жaнуaрлaрды киeсi
бaр дeйдi, олaрдың өзiн киeлi дeп aтaйды. Жaн-жaнуaрлaрдың киeсiн қaдiрлeмeу киeнiң қaһaрын
туғызaды. Киeнiң aшуы, қaһaры – кeсiр дeп aтaлaды» [Уəлихaнов Ш.Ш.,1985, б-27.].
Халық үшін төрт-түлік малдың əрбірінің жеке өзіндік мағыналы орны болған, соның
ішінде түйе малын төрт-түлік малдың бастысы ретінде санаған. Түйе малы халық үшін
байлықтың, тоқшылықтың белгісі ретінде есептелген. Халық арасындағы түйе малы туралы
мүндай түсініктеме қалыптасуына, түйе малын көлік ретінде, азық ретінде пайдалануға мүмкіндік
бере білуі себеп болған. Осыған орай, елдегі жер-су аттарының арасында түйе малына қатысты
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есімдердің кездесуі де таңқаларлық жағдай емес. Түркістан облысындағы Түйетас ауылының
атауы түйе малына байланысты есім алу жағдайының мысалы ретінде санауға болады.
Қазақ халқының төрт түлік малдың ішінде ерекше қастерлеп, құрметтейтіні – жылқы малы
болып табылады. Жылқы малының азығы өзге малдардың азығынан бөлек əрі асыл болады. Сол
себептен жылқы малының еті мен сүті өзге малдардың еті жəне сүтімен салыстырғанда емдік
қасиетке молырақ ие болып табылады. Ежелгі халқымыз жылқы малын осындай асыл қасиеттері
үшін басқа төрт-түлік малдан артық деп есептеп оны қастерлей білген. Осы себепке орай, халық
жылдар бойына өз өмірін мал шаруашылығымен тығыз байланыстырып келгендіктен жылқы
малының да есімімен байланысты атаулар Түркістан облысындағы елді-мекен атауларының
арасында кездесуі таң қаларлық емес. Атап өтетін болсақ: Мыңжылқы тауы, Сарыайғыр шатқалы,
Атбұлақ ауылы, Тұлпар ауылы, Құлан ауылы. Бұл жер-су аттары осы аймақтарда жылқы малына
байланысты халықтың ойында белгілі бір түсінік қалыптасқанын білдіреді.
Киелі жылқы жəне түйе малдарымен қатар, қазақ халқы қой малын да қастерлеп құрметтей
білген. Бұл мал түрі халық үшін мал шаруашылығындағы басты мал түрлерінің бірі болып
есептелген, себебі қой малы азық ретінде жəне киім ретінде халыққа пайдасын тигізе білген.
Халқымыз қой малының етін, жəне оның терісін өз кəдесіне жарата білген. Қой малының терісін
өңдеуден өткізіп, оны қыс мезгілінің қақаған суық күндері үстеріне тон етіп киген. Қазақ халқы
қой малының терісінен ішік жасап қана қоймай оның жүнін де өзінің пайдасына жарата білген.
Мəселен, қой жүнін өңдеп мата жасай білген жəне сапалы мата өндіру үшін биязы қойлар өсіріп,
олардың жүнінен жоғары сапалы маталар жасай білген. Халықтың өмірі төрт-түлік малы жəне
басқа да жануарлардың түрімен тығыз байланысты болғандықтан, қой малының есімін де
облыстағы елді-мекен атаулары арасынан кездестіруге болады. Олар: Қошқарата өзені, Қошқарата
ауылы, Аққойлы ауылы.
Төрт түлік малдың құрамына кіретін төрт малы түрінен басқа ешкі малы да халқымызға өз
пайдасын тигізе білген. Ешкі малы да дəл қой малы секілді күтімді талап етеді жəне екеуінен
алатын өнімдері де бірдей. Қой мен ешкі малы көне заманнан бері бірге жайылып, бірге жусап
жүрген мал түрлері. Халық ешкінің өнімдерін өз пайдасына жарата білген, мəселен ешкінің сүтін
ішкен, ал түбітінен адамдар өздеріне шəлі тоқып тартқан. Ешкі малының пайдасы оның сүті мен
түбітімен ғана шектелмеген, сондай ақ оның қылшығынан есілген жіп пен арқан жасалады.
Өңірімізде ешкі малына байланыстырылып қойылған жер-су атауларының бір-екеуі кездесіп
жатады. Ешкілі көлі, Теке ауылы секілді жер-су аттары кездесіп отырады.
Түркістан облысының топонимдік бірліктерінің арасында да жан-жануарларға байланыста
жер-су аттары көптеп кездеседі. Мұндағы топонимдік бірліктер тек қана төрт-түлік түріне
байланысты атау алып қана қоймаған, сонымен қатар облыстағы жер-су атауларында жанжануарлардың барлық түрлерінің есімдері кездеседі.
Ата-бабаларымыздың айналысқан кəсібі мал шаруашылығы болған, яғни төрт-түлік малды
қарап, ол төрт түлік малды өз игілігіне жарата білген. Алайда, бұл байырғы халықтың көріпбілгені тек қана төрт түлік мал болды дегенді білдірмейді. Халық арасында жабайы жануарларға
да тап болып отырған кездері болған. Осыған байланысты өңіріміздің жер-су аттарының арасында
жабайы жануарлар атына немесе жабайы жануарлар есіміне байланысты қойылған бірнеше
есімдер кездеседі. Олар: Жыланды өзені, Арыстанды өзені, Арыстан өзені, Аю-сай өзені, Доңыз
өзені, Қасқырсай тауы, Жыланды ауылы, Арыстанды ауылы. Жанұзақовтың мəлімдеуінше
«Арыстанды» өзені арыстаны бар деген мағынаны білдіреді. Қазақ ұғымында арыстан
батылдығымен ерекшеленеді. Гидроним Арыстан + ды «арыстандар өмір сүретін орын» деп
түсіндіріледі. Алайда, бұл арыстанның Қазақстан фаунасына белгісіз болғандығына қайшы
келеді[Джанузаков Т.,1982, с-131.].
Жабайы жан-жануарларға байланысты есімдердің бірнешеуі өңіріміздегі жер-су
аттарының арасында əрине кездеседі. Алайда, өңіріміздің топонимиялық есімдерінің арасында тек
қана төрт-түлік малына жəне жабайы жан-жануарларға байланысты емес. Жер-су аттарының
арасында балықтарға байланысты, құстарға байланысты, жəндіктерге байланысты кездесетін
есімдер де бар. Атап өтсек, балыққа байланысты Балықты өзені жəне Балықты ауылының есімдері
кездеседі.
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Ал құстарға байланысты қойылған жер-су аттарына келетін болсақ, мұнда да бірнеше жерсу есімдерін кездестіру мүмкіншілігі жоғары. Атап айтқанда: Үйрек көлі, Құсұя тауы, Қарғалы
ауылы.
Жəндіктерге де байланысты да бірнеше есімдерді, облыстың топонимиялық атауларының
арасынан табуға болады. Олар: Бала Шаян өзені, Үлкен Шаян өзені, Кіші Шаян өзені, Шаян өзені,
Құрттыбұлақ тауы. Қойшыбаевтың мəлімдеуінше гидроним өзенде шаяндар болғанына қатысты
қойылған. «Шаян» атауы алғаш рет XVI ғасырдың соңында жазылған Хафиз Тыныштың «Шарафнаме-йи-шах» шығармасында алдымен Чайан өзен атауы, ал сонан соң Қарашық маңындағы
«курук Чайан» түрінде кездеседі. [Қойшыбаев Е.,1985.]
ҚОРЫТЫНДЫ. Қорыта келе, өңірде кездесетін жер-су атауларының арасындағы жанжануар концепциясына байланысты қойылған атаулардың қатары жоғарыда көрсетілгендей. Бұл
жан-жануарларға қандай да бір байланысы бар немесе тікелей жан-жануардың есіміне қойылған
атаулар тиісті мөлшерде информативті қызмет атқарады. Жан – жануар есіміне байланысты
қойылған топонимикалық бірліктердің мұндай қызмет атқару себебі – сол белгілі бір аймақта
байырғы дəуірде немесе тіпті қазіргі таңда да белгілі бір жануармен байланысты түсінік
қалыптасқан деген мағынаны білдіреді. Яғни, жан-жануар концепциясындағы атаудың мағынасы,
қазіргі таңда белгілі бір аймақиа жануардың немесе төрт-түлік малдың түрі көп шоғырланған
деген мағына беруі мүмкін, немесе сол аймақта ежелгі дəуірде белгілі бір жануардың түрі көптеп
шоғырланған болуы мүмкін деген мағынаға əкелуі ле мүмкін. Кей жағдайда, топонимикалық
бірліктің мағынасы сол маңдағы жан-жануарларға байланысты орын алған оқиғаға байланысты
болуы да мүмкін. Қорытындылай келе, əртүрлі концепциядағы топонимикалық бірліктер бірбірінен айрықша мағына беріп, өздерінің информативтік мағыналарын əрқалай жасыруы мүмкін.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты проблемы подготовки ВУЗами
образованных, компетентных специалистов соответствующих требованиям рынка труда
Казахстана. Решение этой проблемы требует тесной связи потребителей с работодателями.
Вместе с этим, для реализации данного направления предполагается открытия интернет
сайта по социально-культурному образованию аналитического, новостного характера. Создание
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