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Умай бала қасынан узақласып кеткен деп 

түсинилген. 

Шорларда (шорцы) болса, «Умай» (Май-иге) 

балалардың ғамхоршысы болыӯы менен бир 

қатарда, ол жәбиркеш руӯх сыпатында Қара Умай 

хызметин атқарып, балалардың кеселлениӯи ҳәм 

өлими менен байланыстырылған. 

Башқуртлардың әййемги ата-бабалары оны 

аспан қудайы (салярный) дәрежесинде баҳаланған. 

Ол қыз-аққуӯ, қуяш қызы, Қуслар патшасы, түп 

баба қаҳарман, демург Уралдың ҳаялы сыяқлы бир 

қатар руӯхый зәрүрликлердиң мәдеткери деп 

есапланған. 

Улыӯма Қудай ана туӯралы эпикалық 

мағлыӯматлар Саян-Алтай, Қазақстан, Орта Азияда 

жасаӯшы түрк тиллес халықлар орталығында 

қәлиплескен түринде ҳәр қыйлы, шорлардың, 

кумандылар, телеутлер, хакаслар, қазақлар, 

қырғызлар, өзбеклердиң мифлик түсиниклеринде 

кеңнен орын алғанлығы илимий изертлеӯлерде сөз 

етилип киятыр. Биз бул топарға қарақалпақлардың 

да ерте дәӯирлердеги дүнья көзқарасларын 

сәӯлелендириӯши Умай анаға байланыслы 

эпикалық материалларды үйрениӯге мүмкиншилик 

бар деп есаплаймыз. Себеби, миллетимиз 

орталығындағы Умай ананың аты пәтия-

тилеклерде сәӯлелениӯи, оның салмақлы исеним 

объекти болғанын сәӯлелендириӯши 

өзгешеликлери менен дараланып турады. 

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЯТЛАР: 

1. W Radloff Die altturkischen Inschriften der 

Mongolei. Nimaue Folge, St.-Pbg., 1897; П. 

Мелиоранский, Памятник в груди Кюль-Бебилиска. 

XVORAO, 1899. Т. XII. 

2. Бартольд В. Die Historische Bedeutung dar 

oltturkischen Inschriften. Прил. k: W Radloff Die alt-

turkischen Inschriften der Mongolei, Nimaue Folge, 

St.-Pbg., 1897. 

3. Бартольд В. В. Двенадцать лекций по исто-

рии тюрок народов Средней Азии. Алматы, 1993. 

4. Каракалпакский фольклор. Многотомник, 

77-87 томов. Том 87. Нукус: Илм-фан, 2014. 

5. Кашкарий М. Дивану луǵат от-турк. 

Алматы. Дайк-Пресс, 2005.  

6. Котов В.Г. Женское божество Умай / 

Хумай: сравнительная характеристика. Алтай, 

2010. 

7. Мамбетова В.М. Культ Тенри и образ 

Хумай в тюрко-башкирской эпической литературе 

// Наука языковедения. Башкирия, 2017. 

8. Мелиоранский П.М. Oб Орхонских и 

Енисейских надгробных памятников (Orxonskix i 

Eniniseyskix nadgrobnıx pamyatnikov) JMNP, 1898-

SSS XVII. VI. с. 266 архивный источник). 

9. Персидско-русский словарь. М.,1985.Т.II.  

10. Потапов В. В. Умай-божество древних 

тюрков в свете этнографических данных / Тюрко-

логический сборник. М.: Наука, 1973. 

11. Советский энциклопедический словарь. 

М.: Советская энциклопедия, 1986.  

12. Хошниязов Ж. Каракалпакский героиче-

ский эпос - источник национальных ценностей. 

Нукус: Наука, 2017. 

 

ONOMASTIC TERM OF KUNGRAT DISTRICT OF KARAKALPAKSTAN 

 

Kuttimuratova I., 

Phd, Docent of the department of the Kazakh language and literature, Nukus state pedagogical institute 

named after Ajiniyaz, Nukus, Uzbekistan 

Mambetkerimov G. 

Senior Lecturer of the department of the Kazakh language and literature, Nukus state pedagogical institute 

named after Ajiniyaz, Nukus, Uzbekistan 

 

 

ҚАРАҚАЛПАҚСТАННЫҢ ҚОҢЫРАТ АУДАНЫ АЙМАҒЫНДАҒЫ ОНОМАСТИКАЛЫҚ 

АТАУЛАР 

 

Құттымұратова Ы.А. 

Әжінияз атындағы Нөкіс мәмлекеттік педагогикалық институты қазақ тілі және әдебияты 

кафедрасы доценті, (PhD 

Мамбеткаримов Ғ. 

Әжінияз атындағы Нөкіс мәмлекеттік педагогикалық институты қазақ тілі және әдебияты 

кафедрасы аға оқытушысы 

DOI: 10.24412/3453-9875-2021-74-2-43-45 

 

Abstract 

The article is devoted to onomastic names in the Kungrat region of Karakalpakstan. An interesting question 

is the origin of toponyms and hydronyms in onomastics, their formation in connection with the history and char-

acter of the local population. Place names are closely related to history and geography. The article describes the 

origin of toponyms and hydronyms in onomastics, their formation in connection with the history and character of 

the local population of the Kungrat region. 
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Аннотация 

Статья посвящена ономастическим терминам Кунгратского района Каракалпакстана. Интересным во-

просом является происхождение топонимов и гидронимов в ономастике, их формирование в связи с исто-

рией и характером местного населения. Топонимы тесно связаны с историей и географией. В статье рас-

сказывается о происхождение топонимов и гидронимов в ономастике, их образование в связи с историей 

и характером местного населения Кунгратского района. 
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Топонимдер тарих, география ғылымдарымен 

тығыз байланысты. Сондықтан да топонимикалық 

атаулар тарихтағы белгілі конкрет жағдайлармен 

(арабтардың, моңғолдардың, орыстардың жаулап 

алулары) байланысты пайда болса, кейбір 

топонимдер тарихта белгілі Шымбай, Шахаман, 

Әндіжан, Әжінияз т.б. осы сияқты адам аттарымен 

байланысты. Ал кейбір топонимикалық атаулар 

Ақбеткей, Беласар, Кеңжыра,Үстірт сияқты жердің 

өзіндік ерекшеліктеріне байланысты 

топонимикалық атау болып қалыптасады. 

Ономастикада топонимдер мен 

гидронимдердің келіп шығуын, оның жергілікті 

халықтың тарихына, табиғатына байланысты 

қалыптасуын, әрі оларға тілдік тұрғыдан талдау 

жасау бүгінгі тілші ғалымдар алдындағы ең 

жауапты да қызықты мәселе болмақ. 

Міне осы орайда, біз өзіміз жасап тұрған 

ортадағы ономастикалық атауларды зерттей 

бастадық. Республикамыздағы жер көлемі 

бойынша ең үлкен аудан саналатын Қоңырат 

қаласы жайлы сөз қозғасақ, оның айналасындағы 

тарих және мәдениет мұралары туралы белгілі 

тарихшы Т.А.Жданко өз еңбектерінде былай деген: 

«Қоңырат» сөзі бұл ру атамасы деп 

қарақалпақтардың шежіресіне сүйенеді. Оның 

мағынасы – қоңырат Майқы биден тарайды, ал, 

Майқы би аңыздарда қарақалпақ, өзбек, қазақтың 

ата-бабасы болып сәулеленеді [2, c. 50]. Жазба 

деректерге сүйене келіп Т.А.Жданко ХІІІ ғасырда 

КөнеҮргенчке жақын жерде қоңырат руларының 

жасағанын көрсетеді [2, c. 120].  

ХІІІ ғасырда Айбүйір далаларында, Қоңырат 

маңында көшпелі Оғыз-Қыпшақ рулары, 

отырықшы Хорезмділер жасаған. Хорезмді 

Шайбаний ханның жаулап алуына байланысты 

Хорезмнен көшіп барған. Хорезмдегі қоңыратты 

қарақалпақтардың көп орналасқан жері Қоңырат 

ауданы. Шоманай, Қаңлыкөл, Мойнақ аудандары 

Қоңыраттылардың бір тобы Шымбай, Тахтакөпір 

аудандарында жасаған. Осылайша қоңыраттылар 

Арал теңізінің құбла жағалауларын жағалай 

мекендеген.  

Қоңырат ДФХ бірлестігінде жасаған Мадияр 

Ешмұрат ұлының (1906-1987 жылдары) пікірінше, 

Қоңырат атамасы – бұл ел осы жерде бұрыннан бар 

елдегі ру аты. Бұдан мың жыл бұрын бұл жерде 

Бурахан ата деген өткен. Бұдан екі мың жыл 

шамасында бұрын қазіргі Пұлжайдың орнына 

шахры канон жайласқан. Адақты су алған және 

манғолдардың шабуылынан кейін Адақтың халқы 

Қоңырат қаласының маңына көшіп келеді.  

Бұлармен қатар қоныс басқан бір адам шығыр 

құрып еңбек етеді. Егіні пітік болып, ол кісі жылда 

өзінен ауысқан тарысын қоңыр атына артып, аш 

отырған көрші ауылдарға апарып үлестіріп береді. 

Содан ол кісінің аты елге тарайды. Сол кісінің 

шығыр құрып, диқаншылық еткен жері Қоңырат 

болып аталып кеткен деген халық аузында аңыздар 

да кездеседі.  

Қарақалпақcтанның Қоңырат ауданы 

аймағында кездесетін топонимикалық атаулар тек 

түркі халықтарына немесе моңғол тілдеріне 

байланысты деп қарасақ, онда ол біржақтылық 

болар еді. Біздің байқауымызша аудан аймағында 

бұл халыққа түркі халықтары келместен бұрын да 

қалыптасқан топонимикалық атаулардың барлығы 

байқалады. Бұл топонимикалық атаулар бірнеше 

ғасырлардан бұрын пайда болғанын байқауға 

болады. Былайша айтқанда жалқы есім болып талай 

ғасырлардан бері (қатып қалғандығы) байқалады. 

Себебі адам өмірінде ғасырлар бойынша кейбір 

нәрселер жоғалып, орнына жаңа заттар пайда 

болып, немесе бір атау көнеріп, екінші атау пайда 

болып жатса, ал, топонимикалық атаулар бұған 

керісінше өздерінің аттарын тұрақты сақтайды.  

Сондықтан да Қарақалпақ аймағындағы 

(Пайғамбар қызы) [1, c. 211], (Дауыт ата), 

(Қарауымбет тұзы), (Қожа көл), (Cағыр көл) тағы 

басқа да атаулар осы айтқанымыздың мысалы бола 

алады және бұл атаулар Қарақалпақ аймағындағы 

халықтың тарихына байланысты деректерді ашып 

берері сөзсіз. Бұл ономастикалық атауларды тарих 

бойынша өте ертедегі және ең жаңа деп те екі топқа 

бөліп қарауға болады. Бұлардан басқа да тек аудан 

аймағында кездесетін және өзге аудандарда, немесе 

түркі халықтары жасайтын басқа да аймақтарда 

кездесетін топонимдер деп те топтауға болады.  

Қарақалпақстандағы топонимдер тек қазақ тілі 

үшін емес, қарақалпақ тілі үшін де, қала берсе түркі 

тілдері үшін де құнды материал болып саналатыны 

сөзсіз. 

Мысалы: Әкім ата, Пайғамбар қызы, Дауыт ата 

никронимдері,Үстірт Айбүйір, Құба тау, Бөлек тау 

геонимдері, Қожа көл, Кәттағар, Сағыр көл, Машан 

көл тағы басқа да гидронимдер тек 

Қарақалпақстанда емес, жалпы түркі халықтары 

жайласқан жерлердің көпшілігінде кездеседі. Міне, 

сондықтан да бұлар тек қазақ тілі үшін ғана емес, 

жалпы түркі тілдері үшін ортақ обьекті болып 

саналады. 

Бізді қоршап тұрған ортадағы обьектілердің 

әртүрлі характерлі белгілері болуы мүмкін. 

Мысалы дариялардың түбі құм не ұйық және 

жағалары түзу не қисық, тікжар, қамыстық не 
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тоғайлық, ағысы қатты не жай тағы басқа да осы 

сияқты қасиеттеріне байланысты дарияның, 

каналдың не арнаның атауы болуы мүмкін. 

Мысалы: Лимон, Жансыз, Ала көл, Тұз көл, Ұйық, 

Айдын тағы басқа да осы сияқты атаулар сол 

айтқанымызға мысал бола алады. 

Адамзат өзін қоршаған обьектілерге атау беруі 

міндет. Себебі онсыз адамдар бір-бірімен қатынас 

жасауы қиынға соғар еді. Мәселен, транспорт, 

почта, медициналық жәрдем тағы да басқа осындай 

халыққа қызмет көрсететін мекемелер қаланың, 

ауылдың, көшенің атауы болмаса қызмет 

көрсететін обьектіні таба алмайды. Сондықтан да 

адамдар өздерін қоршаған аймақты олардың басты, 

маңызды, ең характерлі белгілерін көрсетіп атауды 

ертеден-ақ білген. 

Топонимикада ерте кездерден-ақ елді 

мекендерді, ауылдарды, қалаларды жалпы алғанда 

белгілі бір аймақты сол жердің физико-

географиялық белгілеріне қарай атауды үрдіске 

айналдырған. 

Қарақалпақстанда көптеген атаулар сол жерді 

алғаш мекендеуші, қоныстанушылардың атымен де 

байланыстыра аталады. 

ХІХ ғасырдың белгілі философы Людвиг 

Фейербах (Ат дегеніміз не ол предметтің көзге 

бірден айрықша түсетін характерлі белгісі) деп 

жазған еді. Шындығында да біз білетін көптеген 

топонимикалық атамалар сол белгілеріне қарай 

аталғандығы көрініп тұрады. Мысалы: Төрт там 

ауылы, Бес там ауылы, Ақбасты ауыл, Құм ауыл, 

Көкдария ауылы, Домалақ тау, Құба тау тағы басқа 

ойконимдер жоғарыда айтқанымыздай көзге бірден 

түсетін белгілеріне байланысты қойылған. 

Ономастика термині негізінен ертедегі грек 

сөзі болып, мағынасы (ат қою) өнері дегенді 

білдіреді. Уақыттың өтуімен осы сөз тіркесінен 

ономастика деген термин қалыптасқан. Қазіргі 

кезде тіл білімінде осы терминнің екі мағынасы 

бар:  

Біріншісі: ат қою, екіншісі: соны зерттейтін 

ғылым. 

Ғылымның басқа салаларына қарағанда 

ономастика терминдердің ерекше системасына ие. 

Топонимикалық изоглосс, антропонимикалық 

текст, ономастикалық поля т.б. 

Түркі тілдерінде ономастика ғылымын 

қазақтың белгілі ғалымы Т.Жанұзақов төрт дәуірге 

бөліп қарайды. Бірінші дәуірі V-Х ғасыр арасы. Бұл 

дәуірдегі ономастикалық атаулардың барлық түрі 

сыртқы құрылысы жағынан да және мазмұны 

жағынан да қазіргі түркі тілдеріне өте жақын. Мыс: 

Айжарық, Көлібай, Балқаш, Алтай, Орхон, Енисей, 

Қарабас, Сарыбас, Ақбас, Мөңке тағы басқа осы 

сияқты көптеген атаулар Моңғол, Алтай тілдерінен 

тек қана фонетикалық ерекшелікке ие, ал көбісі 

мазмұны жағынан да, тұлғасы жағынан да түркі 

тілдеріне ортақ. 

Түркі тілдеріндегі ономастиканың дамуының 

екінші кезеңі орта ғасырлық дәуірлерге 

байланысты. Х-ХVІІ ғасыр бұл дәуір түркі 

халықтары үшін көптеген тарихи оқиғаларға бай 

дәуір. Атап айтқанда Қараханид мемлекеті дәуірі 

(Х-ХVІІ ғасыр). Қыпшақ бірлестігі ХІІІ-ХІV 

ғасырлар. 

Сондай-ақ ХV- ХVІІІ ғасыр қазақ хандықтары 

дәуірлеріндегі тарихи оқиғалардың барлығы түркі 

тілдерінің ономастикасында соның ішінде қазақ 

ономасткасында да өзіндік із қалдырған. Бұл 

дәуірдегі еңбектердің ішіндегі айрықша тоқтауды 

талап ететін М.Қашқаридың еңбектері. Мысалы: 

Баласағұн, Бесбалық, Бұхара, Талас, Манкент, 

Өзкент, Сайрам, Самарханд, Ташкент, Мыңлақ, 

Ферғана, Жайхун тағы да басқа осы сияқты атаулар 

М.Қашқаридың (Девани луғат ит-түрк) атты 

еңбегіндегі түркі тілдеріндегі жиі кездесетін 

ономастикалық атаулар. 

Қазақ ономастикасының үшінші кезеңі- ХVІІ-

ХІХ ғасыр. Бұл дәуірдің характерлі белгісі- 

Қазақстан территориясының орыс мемлекетінің 

қол астына қарауы. Патшалық Россияның көптеген 

бекіністерінің қазақ даласына салынуы. Қазақстан 

территориясында орыстардың атымен аталатын 

топонимдерінің пайда болуы. мыс: Гурьев, 

Семипалатинск, Целиноград, Павлодар, 

Петропавловск т.б. 

Төртінші этабы – кеңес өкіметінің кезі. Бұл 

дәуірде де Қазақстан территориясында толып 

жатқан ономастикалық атаулар пайда болады. мыс: 

Октябрь ауданы, Фрунзе ауданы, Победа колхозы, 

Москва колхозы, Ленинград колхозы т.б.  

Соңғы кездері әрбір республика өз 

егемендіктерін алды. Түркі халықтарының осы 

егемендігі олардың ономастика саласының 

топонимика тарауында айқын байқалады. Мысалы, 

Қарақалпақстан аймағында көптеген атаулар 

өздерінің бұрынғы халықтық атамаларын қайтып 

алғанына көзіміз жетіп отыр.  

Қорыта айтқанда, жергілікті атаулар 

өлкеміздің ой-қырын, байлығын білуімізге, ұлттық 

санамыздың өсуіне, өздігімізді, өз тарихымызды, 

халқымыздың белгілі перзенттерін тануымызға 

үлкен қызмет атқарады. Өйткені, географиялық 

атамалар (өлі сөздер) емес, олардың негізінде 

халықтың тұрмысы, тарихы, тілі және сол сияқты 

басқа да көптеген сырларды өз ішінде сақтап 

жатқан қазына болып есептеледі. 

Солай етіп, Қарақалпақ аймағындағы 

топонимдерінің әр қилы құрамды екенін және де 

тереңірек зерттеуді талап ететін мәселелердің бірі 

болып есептеледі. 
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