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В этой стшігье рассматриваются термшш-метафоры, 
отражающие особенности топонимов Павлодарской области.

Бул мақалада Павлодар облысының топонимдерін нақты 
бейиелейтін метафоралық терминдері қарастырылады

Іп іһіз апісіе аге оЪзетеіІ іегта-теіарһоп. ге/Іесііщ іһе 
ресиііагпіев о/Ра\Іо<1аг ге%іоп іоропутз.

Қазақтың халықтық географиялық терминологиясын 

метафоралық терминдер (анатомиялық-лексикалық) то- 

лықтырып, географиялық объектілердің ерекшеліктерін 

айқындап отыр. Адамзат дүниені танып-білмей тұрып, ен 

алдымен өз тәнін бақылағанын анатомиялық атаулардың 

көнелігінен байқаймыз. Өйткені дене мүшелерінің атта- 

ры жер-суга метафоралық жолмен ауыспас бүрын, анато-



миялық терминдердің болганы айтпаса да түсінікті. 

Мүндай атаулар оронимдер меи гидронимдерде айрык- 

ша корініс тапқан. Тауды адамга, малға ұқсатып, дене 

мүшелсрінің аттарын атау етіп беруіне қарағанда, адам- 

зат өуел бастан тауға табынған [1 ].

Адам, жануардене мүшелерін, киіз үйт.б. белгілейтін 

сөздер ішінен үқсастыру арқылы кешпелі қазақтар (жал, 

мойын, саур) географиялық термии ретінде пайдаланған 

[2]. Ғ.Қоңқашпаев жазады: модени-тұрмыстық заттар, 

Адам жоне жануарлар дене мүшелері атауларымен бай- 

ланысқан м етафорал ы қ-терми н дер жер бедері пішіні, гид- 

рографиялық объектілерді сипаттайды [3]. X. Арғынбаев 

қазақтарда ертеде ислам дініне дейін табиғат қүбылыста- 

ры мен өртүрлі күштеріне, жануарларға табыну болғанын 

атап көрсеткен [4].

О.Т.Молчанова алтай топонимиясында метафоро- 

лық (адам денесі-табиғи нысан) ауысу жиі кездесетін 

айта келе, 30 шақты анатомиялық терминді анықтай- 

ды.(бас, тобе, ауыз, тіп, тамақ, тіс, мүрын т.б) [5]. 

Аумақтар жөне тілден төуелсіз,адам және жануарлар 

мүшелерін бейнелейтін мағынасы заңды түрде ауыса- 

тын анатомиялық лексикалар жиынтығы метафоралық- 

терминдер қолданысында алдыңғы орынды алады.

Э.М. Мурзаев метафоралық терминдерді сегіз қатарға 

жіктеп атап көрсеткен. Арқа, көз, ауыз, мурыи, муйіз, 
тамақ. бас, жал т.б [6].

Қазақ орографиялық терминологиясының осындай 

байланыстарын анықтау, осы географиялық аппеля- 

тивтік лексикалық тобының семантикалық ерекшелік- 

терін айқындау болып табылады. Аталмыш лексикалық- 

семантикалық ерекшеліктер халықтың ұлттық өмірінің 

шаруашылык, этнографиялық ерекшеліктерінен туын- 

дайды. Павлодар облысы аумағында кездесетін мета-
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форалық терминдерге: айдар, арқа, ауыз, аяқ, бас, ба- 
уыр, бел, бет, буйрек, ерін, жал, жон, қабақ, қас, кіндік, 
қулақ, маңдай, мойнақ, мойын, мурын, суйек, тумсық 
т.б. жатады. Жануарлардың және адам дене мүше- 

лерінің аттары топонимдерге ертеден заңды түрде 

ауысатынын және арқа сөзінін ( арқа, арх, архаа фор- 

маларында) өзге түрлі түркі-монғол тілдерінде кез- 

десетінін ескерсек, Арқа, «Сарыарқа» топонимдері 

түркі-монғол тіл бірлестігі заманында пайда болуы 

мүмкін деп болжаймыз. Арқа-батысы Торғай ойпа- 

тынан басталып, шығысы Тарбағатайдың батыс сіле- 

міне дейін жалгасқан, солтүстігі Батыс с іб ір жазығы- 

на, оңтүстігі Балқаш көліне ұласқан дала. Мұны - 

Сарыарқа деп те атайды.

Түркі-монғол тілдерінде жиі кездесетін «арқа» сөзі 

көшпелілердің жер бедерін бағдарлау өрекетінде қалып- 

тасқан сыңайлы. «Арқаның» алғашқы мағынасы қазіргі 

кездегі «батыс не солтүстік» ұғымы болмақшы. Түркі 

тілдерінде ертеректе жоталы, үстіртті жерлер «арқалық» 

сөзімеи аталған деуге болады. К.Каймулдинова дене 

мүшелеріне сөйкес келетін метафоралар «аяқ, бауыр, 

бөктер, қойын,» қыс кезінде малды суық желдерден қор- 

ғайтын тау етектеріндегі жайылымдарғы қатысты пай- 

даланылса, «қабақ, тепсең, жарық, өзек, төскей» тер- 

миндері жергілікті жердегі жер бедерін нақты сипат- 

тайды деп жазады[7].

Ергіс-Баянаула өнірінде кездесетін метафоралық тер- 

миндердің топонимдердегі бейнелену белсенділігің кес- 

те түрінде көрсетуді жөн көрдік. (Ікесте).
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Кесте 1 - Ертіс-Баянаула өиірінде кездесетін метафо- 
ралық терминдер топтамасы

л Тгрмин Географишіык мшэмүпы Тоиоиимніса/імк 
актинтіліі і

Орма.іаскян
аудани

1 2 3 4 5 .1
I " Аіілар Жопры іііыііы кинус тгііроді тасгарисн 

сректсленг пн хырігтэр
Айдар күдык 
ААдарлы(2 
тау),врмыс атауы

Екібас маслнх 
кар аумак 

Баян. ауд.
2 Дрка Бслгіл бір багатга жота ырііді сшылып 

жаткаіі қырвтгар
Балаармлык- тау 
Итарщі тау, кыстау

Ешбас. 
масшіх кар 
аумак 
Баян ауд 
Май ауд

3 Ауьо Тау «всіинің шатқялга кірғтіи всмгсс, тау 

жсрім аіігады

Ауьпкол
к«л

Баян.ауд

4 Аак Тау етггіидсгі мги с п с і і ,  тяменл апасы 
магыімсында айтыпалы

Аак шілік ойк, 
А п сор п л  
Алк мялайсор к«*л 
Аік км. 2жайлау 
Аак күдык кокыс 
С-сгһ аак Қомыс. 
Кутапгор Квн 
Т б атаулар бар.

Баянауд 
Екібас. 
маслпх. сар 
аумак 
Май. ауд. 
Еибас. 
масляя кар. 
ш уш к
Жслгиш ауд 1

5 Бас Өаеи, бүлак суілош агып шыгатьпі 
бастауы, таульш, тобсіпц жогары бвтгі, 
басы магынасыида аіпыладыБас тсрмині 
30-дан астам орог рафіилы к, 
пщрографіилык объсгплсрцс ш дкіп  
отыр

Айбас. кол күдык. 
Ак бас бгттжк 
Алабас кысгау 
Басшілік кысгау 
Басвая кол, коиыс 
Бвссорвм 
ҚараСас к«л 
Басвмыс ойк 
Басқанын квя 
Итбас ам. тб.

Шарбак. ауд 1 
Май. ауд. 
Жслшш. ауд 1 
Бшт. ауд.
Май. ауд.
Екібас 
маслнх. кар 
аумак
Жеяпав ауд. I 
АктгаЙ ауд 
Акку ауд 1 
Ащсу яуд I

П Г Бауыр Тву бстксйі, Таудын табаны.Темсн 
жаткая жсрі, үнсмі ссгып түратын 
жсрлсрцся ықтасындау жсрпгр (мші 
баурайда жайылыл жүр.)

Бауыртал кораои 
Бауыршшк а м к  
Бауыр камыс і м  
Бауырпл смргы 
кон.
Бауыргалдын 
Бауыры 
кгм,

Шарб. ауд. 
Успсн. ауд. 
Акт а>я 
Шарб ауд

7 Бвл а) Оңтүстік Қюакстан жамс орга Аэпянын 
тау жогаларыидшгы кси жаншк асулар
б) Орттлык. Солтүгтік, ИІыгыс Қріасти 
«иірлсрцлс табаны мсн жомыныц кермісі 
аАкын смес, масі келгш жаипак сашлыл 
жаткаи кыратгар

Аябсл тау 
Бслді «оск п п  
Бслагаш оЙк 
Бозбсл тау 
Мүзбсл тау 
Бслагаш кон,

Балн ауд.

Екібас 
иасяа кар 
аумак

Актоган ауд. і
В Бет Таулыи нсмссс кырапын жогары х н ц  

бстксйі. Бст-таудын срскшслсвп түрвтыя 
керініа.(жыякы бстксйдс жатыр).

! Бст.тау 
Акбст.тау 

| Бстагаш кыст,
: Беткзраган күд 
| комыс 
! Кслбст КОІІ .
' Анбст кыст,

Баян. ауд.

Млн. ауд 
Аксу ауд 
Екабяс 

і маслнл кар 
аумак 

1 Аксу ауд.
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1 9. Ьуйрек | Кглдиіаты Кмктурк Орга Бүйргк қон.. ЛІай- луд.
1 Бұи грек-онық. бптгй мзгынасында
| аптылады (Е Қсмшыовгв 1985) Үлкгя. Буйрпс жой.

10 Ерін Шыганадқа супіна гюп жатқан еагн Ерія коныс Баяи ауд.
I сагасы. шыгашқ», «агынсьв қолтық»
1 магынагьшда караггы рв дм.( ЭІЛМуроас* Қос гран ( 2 көл) Адт. ауд
1 1984) Жсргілиггі жсрлс бір-бірнс ұқсас (с/а>
! қатарласа оріаласқан каддсрді

.

қарастыроиыз.

Бұл кестеде біз, метафоралық терминдердің қазақтың 
географиялық атауларында белсенді түрде қолданылаты- 
нын көреміз. Қазақтың метафоралық терминдері дәлдігімен, 
географиялық нысанның сыртқы, ішкі ерекшеліктерін си- 
паттаудағы әмбебаптылығымен ерекшеленеді.

Табиғат жағдайларын сипаттайтын жер-су аттарында 

жергілікті жердің ландшафт компоненттерін ұштастыратын 

(литология, жербедері, климат, су көздері, топырақ өсімдік 

және жануарлар дүниесі) біртұтас жүйесінің ерекішлівстері 

жергілікті топонимдерде бейнеленіп, көрініс тапты. Жергілікті 

қазақтардың қоршаған ортаны танып білуде жинақталған 

тәжірибесі ұрпақтан-ұрпаққа беріле отырып, табигат жағдай- 

ларын тиімді пайдалану жолдарын, маңызды мәліметтермен 

байытты, соңдықтан да бізге геоэкологиялық ақпарат көзі 

болып табылады. Көшпелі мал шаруашылығын ұйымдасты- 

ру, аңшылық, т.б. өрекетгер арқылы қазақ халқыңда табиғат- 

ты қорғау дөстүрі, оның қорларын шаруашылық мақсатта 

тиімді пайдалану жүйесі қазіргі көзқарастағы геоэколошялық 

тұрғыда қалыптасқанын көреміз
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