2-бөлiм
ФИЛОЛОГИЯ

Раздел 2
ФИЛОЛОГИЯ

С. Айтқазы
«САРЫ» ТҮСТІҢ ҚАЗАҚ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ-МӘДЕНИ
ТАБИҒАТЫ МЕН ТІЛДІК БЕЙНЕСІ
Сары түстің де қазақ және басқа тілдерде негізгі түстік мағынасынан басқа ауыспалы мағыналары бар. Сары түс те о баста күннің, оттың және алтын, жез, қола, мыс сияқты түсті металдардың бейнесіне, реңкіне байланысты қалыптасқанымен, дами келе табиғаттағы, тіршіліктегі әр алуан құбылыстарға телініп, солардың
сыр-сипатын аша түсуге мүмкіншілік алған /2/.
Дүниежүзі тілдерінің көпшілігінде, соның
ішінде, үнді-европа тілдерінде сары түстің символдық мағынасы – сатып кету, көзге шөп салу,
тұрақсыздық тәріздес болып келеді. Мысалы,
ағылшын халықтарында сары түс “сатқындық,
тұрақсыздық, қызғаншақтық” мәнімен қатар
“ауру”, “қайғы-қасірет” т.б. мағыналарды білдіреді. Христианның кейбір көркем шығармаларында (judas) Истос сары киім киініп
суреттеледі.
Сары түстің қазақ тіліндегі мағынасы – жақсы мінез-құлық, әдемі қылық, шыдамдылық
сияқты ұғымдарды сипаттайды. “Сары майдай
еріліп”, “сары майдай сақтау”, “сабыр түбі
сары алтын”, “сарғайған жетер мұратқа”,
“қара қазақ сары баланың қамы үшін”,
“шетсіз-шексіз сары дала”, “сары жон”,
“сары бел” іспетті теңеулер мен сөз тіркестерінің өмір сүруі осыны дәлелдейді.
Қазақ тіліндегі сары сөзіне қатысты көптеген сөздердің ішіндегі сары түс атауының
символдық мағынада жұмсалып тұрғандығын
анықтау үшін сары сөзімен келген тіркестерді
өзара мағыналық жағынан топтастырар болсақ,
сары сөзінің ауыспалы, символдық мағыналары
қазақ тілінде жағымды, жағымсыз реңктерде
жұмсала береді.

Сары – байлықтың символы. Қазақ тілінде
кездесетін «қағанағы қарық, сағанағы сарық»
тіркесінің бүгінде мағынасы көмескі секілді
көрінгенімен, бұндағы сарық сөзі - алтын, яғни
көл-көсір байлық мәнінде қолданылған.
Сары түс атауының байлықтың символы
екенінің дәлелі ретінде Абайдың «Масғұт» поэмасынан мынадай жолдарды келтіруге болады:
Ағын жесең, ақылың жаннан асар,
Сарыны алсаң, дәулетің судай тасар.
Мұнда ақ түс – ақылдылықтың, қызыл түс
– махаббаттың, сары түс – байлықтың символы
ретінде қолданылып тұр.
Сары түс – алтынның түсі. Байлықтың сары
түспен байланысы да, алтынның реңкіне
байланысты қалыптасқан. Өйткені қазақ тілінде
сары түс атауы әркез алтынның баламасы
ретінде қолданылады.
Сары сөзі кең дүние, ұшы-қиыры жоқ
жалпақ дала, кеңдік мағынасын білдіреді. Қазақ
тілінде сары сөзі дала, арқа, жазық, бел, адыр,
жайлау т.б. көптеген сөздермен тіркесе келіп,
кең, шексіз, ұшы қиыры жоқ деген мағынаны
білдіреді.
Мысалы: сары дала, сары бел, Сарыарқа,
сары жайлау, сары құм, сары аңыз, сары жазық,
сары дүз, Сарыөзек; Сандалды сар далада су
таба алмай, Шөлдеген жұрт қайтеді бос
қамалмай (Абай); Көсілген сар жазықта сағым
самғап, Жол берді Әмірханға қойнын ашып
(И.Байзақов).
“Сары” түстің қазақ тіліндегі символикалық
қолданыстары мен ерекшеліктерін мынадай
семантикалық топқа бөліп көрсетеміз:
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Схема:

байлықтың
символы
кең
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сақталған,сү
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Сары түсінің адамның немесе малдың жас
мөлшеріне қатысты туған мағынасы да кездеседі. Мысалы: жер ортасындағы кексе әйелге,
орта жастағы адамға байланысты: сары жілік
(сарыгідір орта жастағы адам), сары кідір еркек
немесе сарыгідір әйел, сары қарын бәйбіше,
сары қарын әйел (орта жасқа келген кексе әйел);
сары тора шақ (кексе тартқан, жасы тоқтаған
шақ), сары тіс тіркесіндегі сары сөзі біршама
өмір көрген, үлкен адам деген мағынаны
білдіреді. Мысалы, Мен болсам жер ортасынан
астым, қатын да сары кідір болды (С.Мұқанов).
Сары сөзінің үлкендік мағынасы халық батасында көп кездесетін «Ақ қас, сары тісті бол!»
деген тілектен де көрініп тұр. Мысалы: Елін
енді ұрлыққа баулыған сары тіс би қиыннан
бірдемені қисындырғандай сақалын сипап қораздана түсті (Ғ.Мұстафин). Малдың жас мөлшеріне қатысты сары қарын бие, сары тіс
айғыр, сары тіс, сақа айғыр деген сөздерден де

епті, тіc
қаққан, әккі

сары сөзінің жас емес, кәрі мағынасын білдіретіндігін байкауға болады.
Алайда қазақ тілінде осы сары сөзі үлкендік
мағынасымен қоса оған қарама-қарысы, жас
мөлшеріне қатысты сәби, жас бала деген
мағынаны білдіреді. Бұған тіліміздегі сары ауыз
балапан, сары мойын (бала), сары үрпек, сары
бала тәрізді сөз тікестерін келтіруге болады.
Мысалы, «Қара қазақ, сары баланың, Қамы
үшін қылыш сермедік» (Махамбет).
Сары – уайым, қайғы, мұң-шерге, ұзаққа
созылған әрекет, процеске байланысты және сол
ұзақ процестің нәтижесінде пайда болған әртүрлі сипатты білдіреді. Мысалы, сары сөзінің
уайым-қайғыға байланысты пайда болған
мағыналары: сары уайым (уайым-қайғыға қатты
берілу), санаменен сарғаю (қайғылы ой азабына
түсу), сарыла күту, сарғая күту (ұзақ күту),
сағыныштан сарғаю т.б.
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Ал сол ұзақ процестің негізінде пайда
болған мағынаға:
Көргендей жол бейнетін жүзің сарық,
Тұсыма қалың топты келдің жарып, – деген
«Қыз Жібек» жырындағы сарық сөзі жатады.
Сондай-ақ, Ақтамберді жыраудың:
Дұшпаннан көрген қорлығым,
Сарысу болды жүрекке, – деген жыр
жолдарындағы сарысу сөзі де ұзаққа созылған
қайғы-мұңның көрінісі.
Сары – физиологиялық кейбір құбылыстың,
аурудың ұзаққа созылуын білдіреді. Мысалы:
сары төсек, сары жамбас (аурудың ұзаққа
созылуы); сар тап болу (ұзақ жатудан, аурудан
қатып сейіп қалу), сары ауру, сағыныштан
сарғаю;
Сары – епті, тіc қаққан, әккі болған, шыныққан мағынасында: сары майдан қылшық
суырғандай, сары тоқым ұры (ұрлық істеуге
кәніккен ұры), сары табан (еңбекке әбден
шыныққан адам), сары ауыз (көрінген әйелге
көз сүзіп, сөз айтатын еркек), сары тіс, сақа
айғыр (әккі, кексе жылқы).
Сары – көп сақталып сарғайған, сүрленген,
сірі болған не әбден қалыптасқан затты
білдіреді. Мысалы: cары майдай сақтау (ұзақ
уақыт сақтау), сары сабан (әбден сақталып,
сүрленген сабан), сары табан қар (із түсіп
тапталған, ысқаяқ жылтыр тартқан қар).
Сары – табиғат құбылыстарының ұзаққа
созылған кейбір қалпын білдіреді. Мысалы:
сары күз (ұзаққа созылған күз), сары аяз (ұзаққа
созылған қатты суық), қызыл шұнақ сары аяз,
саңқылдаған сары аяз, сары шұнақ аяз.
Сары – белгілі бір уақыт, мезгілді білдіреді.
Мысалы: ұзын сары, сары өзек шақ, сары атан
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зауза, таң сарғайғанда, құлқын сары де (таң
бозартып атқаннан бастаған сәт).
Сары – мейрімсіздік, қатыгездікті білдіреді. Мысалы: итаяқтан сары су ішкізу, сары
ізіне шөп салды (жамандық істеді).
Бұдан басқа сары жұрт, сары жұрт болды
(жер суды тоздырды, шаңын шығарды), сары
сүргін, қу қырғын (аласапыран кез, елдің берекесі кеткен кез) деген тіркестерде сары сөзінің
тілдік бейнесін көрсетеді. Түр-түстердің символдық мәні туралы акад. Ә.Марғұлан сары
түсіне қатысты «сары – ақыл-ойдың символы»
деп жазады. Яғни, жоғарғылардан басқа, сары
түс – ақыл-парасаттың да белгісі. Бұған біз “сабыр түбі сары алтын”, “сарғайған жетер
мұратқа” тіркесін көрсетеміз.
Бұл мақаламызда, сары түстің қазақ дүниетанымындағы символдық мәніне тіл және мәдениет тұрғысынан талдау жасалды. Сондай-ақ,
“сары” түстің қазақ тіліндегі ұлттық-мәдени
табиғаты айқындалып, символдық қолданыстарының семантикалық өрісі айқындалды.
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символдық мәніне тіл және мәдениет тұрғысынан
талдау жасалды.
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This article discusses the symbolic meanings about the
yellow color in Khazak culture.

С.Б. Бектемирова
ЛЕКСИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ ЭТНОМӘДЕНИ ТАБИҒАТЫ
(түркі тілдеріндегі кинологиялық атаулар негізінде)
Тіл – мәдениетті танытушы ғана емес, ол сол
мәдениеттің негізін салушы. Өйткені тіл рухы
халықтың ой-санасында, дүниетанымында, мінез-құлқында, әлеуметтік өмірінде, табиғатында
сақталған. Осылар арқылы тұтастай бір мәдениет өмірге келеді. Лингвистикалық мәдениеттану термині фразеологиялық мектептің өкілдері В.В. Воровьев пен В.Н. Телия зерттеулері
негізінде қалыптасты. Тіл қоршаған ортадан,
болмыстағы шындықтан, адам санасы мен ойынан тыс өмір сүруі мүмкін емес. Мәдениет қоғамдық сананың бір бөлшегі, ал тіл – сол мәде-

ниеттің шындығы, әрі көрінісі. Халықтық мәдениеттің ең нәзік ұшқындары, өрнектері тілде көрініс табады. В. Фон Гумбольдт пікіріне сүйенсек, материалдық және рухани мәдениет тілге
әсер етіп, халық тілінде сақталады; кез келген
мәдениет ұлттық нышанға ие, бұндай сипат
тілдік жүйеде айқын көрінеді; тіл адам мен қоршаған ортаны жалғастырушы буын; мәдениет
пен халықтық рух – тілдің ішкі формасына тән,
– деп көрсетеді /1, 32/. Аталған мәселе бүгінгі
күннің жаңа бағыты болғанымен, этностың тілі
мен мәдениетінің ерекшеліктері соңғы кезде

