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В данной статье рассматриваются мифологи-
ческие и лингвокультурологические аспекты в научном 
исследовании С.Кондыбаева, а также приведены эти-
мологические разгадки топонимов окрестностей Ман-
гистау. 

TҺe article deals with mythological and linguistic 
aspects in S.Kondybai’s research. The author solves the 
problems connected with etymological toponyms of 
Mangystau suburbs.   

Бүгінгі тілтанымдық зерттеулер үрдісі 
бұрынғы заманнан бастау алған, халық сана-
сезіміне сіңіп, жадында жатталған жалқы есімдер 
тарихына үңілу, олардың табиғи сырын ашып, 
тілдік қолданыс аясын анықтау, ұлт мәдениетімен 
сабақтастыра салыстыру тіл тарихының ұлт 
тарихынан да ұзақ екендігі лингвистикалық және 
экстралингвистикалық факторлар тоғысында 
қарастырылады. Тіл құпиясы мен сыры ғылым-
ның басқа салаларымен (психология, антропо-
логия, мәдениеттану, мифология т.б.) тығыз 
қарым-қатынастың нәтижесінде танылып, 
ашылады.  Өйткені кез келген ұлттық тілдің сы-
рын шынайы тану үшін тілдің өзіндік заңды-
лықтарын білу жеткіліксіз, оның түпкі тамырын 
білу қажет, яғни еріксіз мифке жетелейді.  Сон-
дықтан осы мифологиялық танымды тарихи, гео-
графиялық, фольклорлық, лингвистикалық мәлі-
меттермен ұштастыра отырып, кейбір мәселе-
лерді шешуге пайдаланбақпыз. 

Осындай құнды еңбектердің бірі – маңғыс-
таулық көрнекті зерттеуші  Серікбол Қондыбай-
дың артына қалдырған мол мұралары. Марқұм 
Серікбол өзінің қысқа ғұмырында төсекте таңы-
лып жатып, тарих, фольклор, география, этно-
графия, лингвистика, әдеби материалдарды мифо-
логиялық реконструкция тоғысында ұштастырып, 
80-нен аса ғылыми мақала жазып, соны қадам, 
үлкен белеске көтерілді. Оның «Маңғыстау гео-
графиясы», «Қазақ мифологиясына кіріспе», 
«Маңғыстау мен Үстірттің киелі орындары», 
«Қазақ даласы және герман тәңірлері», «Есен-
қазақ», «Гиперборея: түс көрген заман шежіресі», 
«Казахская мифология»,  «Эстетика ландшафтов 
Мангистау», «Маңғыстау-нама» және төрт кітап-

тан тұратын «Арғықазақ мифологиясы» атты ке-
шенді, іргелі зерттеуі қазақ қоғамтану ғылы-
мында жоғары бағаға ие болды, “Еуразияның ұлы 
даласында дәурен сүрген  салтанатты – көшпе-
лілер өркениетінің тарихы мен мәдениетін, түркі 
тектес халықтардың адамзат тарихындағы өзіндік 
орнын жаңаша парықтаған бұл еңбектер байсал-
ды ой-тұжырымдарымен жұртшылық назарын 
аудара білді” [1,7] деп пікір жазды көрнекті қазақ 
ғалымдары Қ.Салғараұлы мен А. Сейдімбек.  

“Ғасыр феномені” аталған Серікбол Қонды-
байдың ғұмыры қамшының сабындай қысқа бол-
ғанмен, жасындай жарқ етіп, әдебиет, тіл, тарих, 
этнография, археология, география, химия, астро-
номия, философия, мәдениеттану т.б. ғылым-
дарды тоғыстырып, елді елең еткізер жаңалық 
ашты, ғылымның жаңа көкжиегінен көрінді.  

Мақаланың  зерттеу нысаны ретінде 362 
әулиелі жер – Маңғыстауды ғана алып отырмыз. 
Маңғыстау – бұл тек қазақ халқына қатысты  
тарих беттері емес,  өз кезеңінде ноғайлар түтін 
түтетіп аруақтарын жерлеген,  түркімендер Отан 
еткен, қалмақтар жерін жайлаған, Хиуа хандығы 
“меншігім” деп көз тіккен бірнеше халықтың біте 
қайнасып өмір сүрген  мекені. Бүгінгі күні  бұл 
аймақ – республика  үшін  маңызды экономи-
калық шикізат орталығы болса, өткен дәуір 
өрлеуінде халықтар конфедерациясының ядросы  
ретінде тарихтан өз орнын алып, бірнеше дала 
халқына баспана болып, талай соғыстарды басы-
нан өткерген  ноғай-қалмақ-түркімен-қазақ этно-
мәдени бірлестігінің рухани бесігіне айналған 
өлке. 

Маңғыстау халқының әлеуметтік-саяси және 
экономикалық-мәдени даму тарихы қазақ 
тарихының құрамдас бір бөлшегі ретінде бірнеше 
ғасырға созылған күрделі де қиын жолдан өтті. 
Тарихта тоғыз жолдың торабында орналасып, 
“жеті жұрт келіп-жеті жұрт кеткен” киелі мекен  
көшпенді өркениет әлемінде тек қазақ халқының 
ғана  қоныстанған жері емес, өз дәуірінде оғыздан 
бастап ноғай, қалмақ, түркімен халықтарының 
интеграциялық орталығына айналған мекен. 
С.Қондыбайдың айтуынша, бір жағынан, бұл – 
тарихы тым қарапайым, «дерегі жоқ» делінетін 
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өлке, сондықтан осындай ізденістер жүргізуге 
қажетті сынақ алаңы бола алады, екінші жағынан, 
Маңғыстау – ізденістер жүргізуге қажетті 
фольклорлық базасы сол сақталған өлке, ал 
фольклорлық материалдар біздің жағдайымызда 
ең басты мифологиялық қайнар көз болып 
табылады.  

Белгілі бір аймақтың топонимиконын тарих 
қалыптастырады, сөйтіп, дәуір топонимдері сақ-
талады. Тілдік таңбаның ерекше түрі болып 
табылатын ономастикалық бірліктерде ұлтымыз-
дың мәдени кодтары жатыр. Жалқы есімдердің 
семантикасында ұлттық құндылықтарымыз бар, 
нақтырық айтқанда, басқа заттарға ұқсатып, са-
лыстыра атайтын бейнелік топонимдер бар, олар-
ды  ғалымдар В.Г.Костамаров пен Е.М.Вера-
щагин «тарихи-әлеуметтік тұрғыдан коннота-
циялы» [2,59]  дей келе, Хиросима –  жай ғана 
жапон қаласы емес, ядролық жарылыс құрбаны, 
Киев – орыс қалаларының анасы, яғни символдық 
мәнге ие екендігін айтады. Осы тұрғыдан кел-
генде,  Маңғыстау – “жеті жұрт келіп, жеті жұрт 
кеткен жер”, «Маңғыстаудың қара ойы, 362 
әулиенің бар ойы» деп ғасырлар бойы аталуы 
жайдан-жай емес деп ойлаймыз.  

Үстірттің қыры мен Маңғыстаудың қара 
ойын жалғастырып жатқан он төрт құлама жал-
дың негізгісі «Маната» деп аталады. Бүгінде ер-
нек қабырғасын жарып кетіп жатқан бұл асфальт 
жолдың салынғанына көп болған жоқ. Осы 
құлама жолдың екінші аты – «Қаратүйе-Маната». 
Манатаға ұқсас Манатау деген топонимді алсақ,  
«Манатау» – Құрманғазының осы жерге келгенде 
шығарған күйі және «Манатау» – Кіші жүздік 
жетірудағы Жағалбайлы руының ұраны. Соң-
ғысының маңғыстаулық Манатаға қатысының бар 
жоқтығы белгісіз, дегенмен оны да есім сырын 
ашуға пайдаланып көруге болады. Ал осы Ман-
Ата аймақ үшін қандай маңызға ие? Ең әуелі – 
оның есімінің, яғни “Ман” сөзінің бүтін жартыа-
рал мен облыс, тарихи аймақ – Маңғыстаудың өз 
есімімен ұқсас болуы. 

Ежелгі заманнан бері Каспий маңын, оның 
шаруашылығын, геологиясын, географиясын, 
тарихын зетртеушілердің қайсысы болмасын 
«Маңғыстау» сөзінің шығу төркініне тоқтамай 
кетпейді, бірақ қазірге дейін түрліше талқыға 
түсіп, бірізділікке түскен емес.  

Ең алғаш рет «Маңғыстау» сөзіне түсінік 
берген Махмұт Қашқари «Түрік диалектерінің 
сөздігі» деген еңбегінде: Маңғыстау сөзінің 
«ман» бөлімі өгіз – түркімендер тілінде төрт жас-
тағы қойдың аты деп,  «Маңғыстау» – түркімен 
жеріндегі «Қой қыстау» деген географиялық атау, 
анықтама берген. Әрине, біз «Маңғыстау» сөзін 
бұл шағын мақалада арнайы талдауға алып, пікір 
айтпақ емеспіз, дегенмен өгіз – түркімендер 
қойдан басқа мал ұстамады деген пікірге қо-
сылғымыз келмейді. Маңғыстау түркімендері 
көшпелі тұрмыста болып, шөп шауып, мал 

азығын жинамаған, сондықтан да уақ малдан гөрі 
теуіп жайылатын жылқы мен ұзын тұяқты түйе 
малын көп ұстаған. Сол себептен де «жылқы - ер 
қанаты»  деп қадірлесе, түйені ауыр жүк пен сүт 
азығын беретін түлік есебінде қадірлегені, «Маң-
ғыстаудың ойы -ай, көшекке жайы-ай» деп ай-
тылған сөз дәлелдейді.  Мұнда «көшек» сөзі – 
түйе, бота мағынасын береді. Осыларға қара-
ғанда, Махмұт Қашқаридың сөздігіндегі «ман» 
сөзі бүкіл айыр тұяқты мал арасынан шыққан 
жалғыз дөнен қойдың атының бүкіл бір жарты 
аралға географиялық атау бола қоюы ретсіз 
сияқты.  

Сол сияқты Маңғыстау жерінде XI ғасырдан 
бері табан аудармай қоныс теуіп келген түркімен-
дер де Маңғыстау сөзінің бұлай атауына шүбә 
келтіреді. Академик М.С.Буйнаковский «Маңғыс-
тау және Үстірттің физикалық географиясы» де-
ген кітапшасында: «А.Б.Борнеман и М.Д. Спи-
ридинов пишут: Правильно называть этот полу-
остров не Мангишлак а Маңғыстау, как его и 
называет все местные казахское население, что 
означает 1000 кстау – зимовок или вечная кстау». 
В слове же Мангишлак искажено введено 
узбекское слова «кишлак» чуждое казахскому 
населению». 

 «Маңғыстау» сөзінің мәні мен тарихы жайлы 
түркімен ғалымы Гурман Алманиязов: «Маң-
ғыстау» көптеген авторлардың топшылағанындай 
түрін өзгерткен «Мың қышлақ» емес, ешқандай 
өзгерісі жоқ түркімендердің әдеттегі қолданып 
жүрген, сөйлеп жүрген ман - “үлкен, кең ұлан”  
деген төркінін сақтаған. Сонда бұл жарты арал 
түркімен халқының байтақ, мол және «кишлак» 
деген сөздері әуелде шыққан «кең қыcтау», «ұлан 
байтақ қыстау» деген шаруашылық өмірінен 
алынған географиялық атау деген пікірі Буя-
новскийдің де көзқарасымен ұштасып жатыр. 

Қазіргі Маңғыстау жерінде «ман» деген 
түбірдің ертеден қалыптасқан сөз екенін  «Мана-
та» (үлкен), Отман (биіктен от жағып, қарауыл 
қарайтын тау басы), «Маңсуалмас» (мол сулы 
құдық) деген жер атаулары дәлелдейді.  

Х ғасырдағы белгілі араб географы Әл-
Истахри Сиях-Кух  Маңғыстау туралы: «Мен бұл 
аймақта Сиях-Кухтан басқа адам мекендейтін 
жерді білмеймін. Тек сол өңірде ғана түркілердің 
бір тайпасы тұрады, олар бұл жерге оғыздармен 
болған қақтығыстардан кейін қоныс аударып 
әдеттерін игеріп, тұрақтап қалды» деп жазса, сол 
уақытқа байланысты тағы бір автор Ибн Наджиф 
Бекранның дерегі  толықтыра түскендей: «Маң-
ғышлақ – түркілердің бір тайпасы, олар осы 
жерге оғыздармен болған татуластық салдарынан 
қоныс аударып бескүн шығанағына жаяу жерге 
Сиях-Кухтан қоныс тапты. Оларды маңғыш-
лақтың адамдары деп атайды, олардың өз би-
леушісі бар, оны хан деп атайды» деп жазыпты. 
Араб-мұсылман дәуірінің авторларына тән 
олқылық – олардың бір аймақ туралы уақыт өзге-
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руіне қарамастан бірінікін бірін пайдалана беру 
үрдісі болғанымен, Бекран Әл-Истахрид көшіре 
отырып, оған толықтыру енгізген. Бұл толықтыру 
– Маңғыстау түбегін және оған жапсарлас 
аймақтарды оғыздарға дейінгі мекендеген белгісіз 
тайпаның маңғышлақ деп аталуы. 

С.Қондыбай осы 9-10 ғ.ғ. Маңғышлақ 
тайпасының аты мен бүгінгі әулие Ман-атаның 
арасында тікелей байланыс бар деп есептейді. 
Өйткені көшпелі топонимика дәстүріндегі ат қою 
тәсілі бойынша белгілі бір сөздердің артына 
«қышлақ» деген анықтама жалғану үшін әлгі сөз: 
1) нақты тарихи тұлғаның аты (ру басы, әулие, 
хан); 2) ру аты, яғни этноним; 3) белгілі бір 
шежірелік, мифтік есім (ру атасы) болуы қажет. 
Осы шартқа сүйенсек, Ман-ата – белгісіз тарихи 
тұлға (хан,батыр, ру көсемі, би, абыз), аңыздық 
тұлға (мифтік шежірелік аталардың бірі) немесе 
нақты ру тайпалардың есімі болып шығар еді. 
Осы ықтималдықты С.Қондыбай “оғыздарға 
дейінгі әуелі Үстірт пен Сам өңірін кейін 
Маңғыстауды мекендеген халықтың аты – «ман» 
болғандықтан, олардың аударылып, оғыздар 
жалпылама түрде «манның қышлақтары» деп 
атап, кейін бүкіл аймақтың атауына айналдырып 
жіберген” деп  түйіндейді. 

Ман ата – 9-10 ғғ үстірттік және маң-
ғыстаулық ман жұртының өкілі болып табылады. 
Ол – сол жұрттың реалды тарихи тұлғасының 
есімі ме, әлде мифтік түсініктеріндегі тұлға ма? – 
оны дәл айту мүмкін емес. Тұлғаның мифтік гене-
зисі тұрғысынан қарағанда, маңғыстаулық Ман-
ата үндіарий мифологиясындағы бірінші адам – 
Ману деген бейнемен бір текті болуы әбден 
мүмкін [3,33] деп жорамалдайды  зерттеуші 
С.Қондыбай. 

  Маңғыстау топонимиясын зерттеп жүрген 
ғалым Б.Көшімова “ман” топоформанты “тау” 
және “өзен” деген мағынаны беретін үндіев-
ропалық сөз болса, Маңғыстау атауы “тауқыс-
тауы” немесе “таулы қыстау” деген мағына береді 
деп топшылайды. [4,59]. «Ман»  сөзінің адам 
мағынасында түркі есімдерінде (Отман, Ақман, 
Қараман, Айтман, Алып-Манас, Алпамыс, Мана-
шы), жалпы тілінде (көрер-мен, майтал-ман, орал-
ман) қолданылуына қарап осы тұжырымды негіз 
етіп алған. Бастысы – Ман-ата Маңғыстаудың 
Жер-су иесі іспетті символдық координаттары 
болып табылады. Біріншісі - «Вара»  танымдық 
жүйесінің түсініктері. Есен-ата – Асан қайғы, 
Орманбет, «ман» - дар (Манашы, Маната, Отман, 
Қараман, Ақман т.б.) сияқты образдардың түп-
қайнары осы мәдениетте жатыр [5,29]. 

Екіншісі – сопылық (суфистік) мәдениеттің 
далалық исламдық қағидаларға сәтті бейімдей 
алуы. Ежелгі Маңғыстау – үстірттік және жан-

жақтан қашып келген жеке адамдар мен ру-
тайпалардың діни түсініктері, халифтері мен 
эпостары тек осы сопылық ислам уағызшы-
ларының арқасында бірыңғайланып, ортақ 
түсініктер мен образдарға айналды. Ежелгі әр 
түрлі сипатты мифтік образдар енді бірыңғай, 
стандарт бейнелі «сопы жағдайына» айналып 
шыға келді. Біз Баба түкті Шашты атаның да, 
Шопан-ата мен Шақпақ-атаның, Масат-ата, Түк-
ті-ата мен Қалипаның, Қапам мен Қараман-
атаның, Есен-атаның және басқалардың қай-
қайсысының образдарына ежелгі алуан-түрлі 
мифтік сипат алғандығын айтуға болады. 

Міне, киелі өңірдің шағын топонимиялық 
тізімінде осындай атаулар жинақталған. Әулиеге 
деген сенім екі мың жыл бойына киелі 
Маңғыстауда үзіліссіз келеді. Әр топонимикалық 
тұлғада жүрегіне ыстық естілетін, мәңгілік 
жадында қалатын атамекен атаулары бар десек, 
артық айтпаған болар едік. Атамекен атаулары 
кіндік қаны тамған, балалық шағы өткен, еш 
уақытта ұмытылмас, қимас Отанының, ата 
жұртының символы іспетті екені баршамызға аян, 
сол себепті осындай киелі ұғым Маңғыстау  топо-
нимиялық әлем көрінісіне тән деп айтуымызға 
болады. Осындай символдық атаулар мен тілдік 
деректер зерттеуші С.Қондыбай еңбектерінде 
айрықша көрініс тапқан. «Бұл тұста ономас-
тикалық деректер халықтардың ұлттық ментали-
тетінен, тұрмыстық және мәдени ерекшелік-
терінен, олардың шығу тегі мәселелерінен, көші-
қонысынан мәлімет береді» [6,45] .  

Әйгілі шығыс зерттеушісі, академик-ғалым 
В.В.Бартольд «түркі тілдес халықтар арасында 
топоним атаулары өзінің қарапайымдылығымен, 
әрі тарихи деректілігімен, жерінің қасиетіне сәй-
кес аттарын дәл тауып қоятын тапқырлығына таң 
қалдырып отырады» деген пікірі біздің 
мақаламыздың мақсатын айқындайды. 
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