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Г.З. Бейсембаева1, А.К. Калибасова2

Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
(Е-mail: 1vip.beisembaeva@list.ru, 2a_kalibasova@mail.ru)

Гендерлік лингвистикадағы эмоцияны айқындайтын лексика
(ағылшын және қазақ тілдері негізінде)
Аңдатпа. Мақалада адамның ішкі жай-күйі мен эмоциясын танытатын сөздер гендерлік
аспектіде қарастырылды. Зерттеу барысында ағылшын және қазақ тіліндегі материалдарға талдау
жүргізілді. Ерлер мен әйелдердің тілдік қолданысындағы эмоцияны көрсететін сөздердің құрылымдық, мағыналық ерекшеліктері анықталды. Сондай-ақ, талдау кезінде ағылшын және қазақ тілінде
келтірілген мысалдар негізінде эмоцияны білдіретін сөздердің ұқсастықтары мен айырмашылықтары көрсетілді.
Автор гендерлік лингвистиканы жан-жақты зерттеген О.В. Добрунова, А.В. Вандышева, А.В.
Кирилина сынды ғалымдардың еңбегіне сүйене отырып эмоцияны білдірудің гендерлік жіктеліміне талдау жасаған. Сондай-ақ, гендерлік аспектіде эмоцияға қатысты теориялық мәселелерді сипаттай отырып, практика жүзінде дәлелдеп көрсетті. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі эмоцияны
білдіретін тілдік бірліктердің табиғатына тоқталып, мақала төңірегінде дәлелдемелер мен нақты
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Кіріспе. Гендерлік лингвистика тіл білімі мен гендерологияның тоғысында қалыптасты және оның әлеуметтану, саясаттану, әлеуметтік және психолингвистикамен тығыз байланысы бар. Гендерлік лингвистика тілді және гендерология құралдарын қолдану арқылы
жүзеге асқан сөйлеу мінез-құлқын зерттейді. Гендерлік зерттеулер әйелдер мен ерлердің
қасиеттері туралы таптаурын түсініктерді, жынысына байланысты тұлғалардың сөйлеу мінез-құлқын, тілдегі тек категориясын, гендерлік асимметрияның санын және т.б. басты
назарға алады. Адамның ішкі әлемінің жай-күйі оның сыртқы іс-әрекетінен көрініс табады.
Оны зерттеу кезінде адамның сыртқы ортамен қалай байланыс жасайтындығын аңғарамыз.
Ал сыртқы ортамен байланыс көбіне тіл арқылы жүзеге асатындықтан, индивидтің тіліне
басты назар аударуымыз керек. Адамның, ер мен әйелдің тіліндегі ерекшелікті анықтау
адам психологиясын толық түсінуге мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алғанда лингвистиканың бұл мәселені айқындауда орны ерекше.
Зерттеу нысаны. Кез келген ұлттың өзіне тән тілдік қолданыстары мен лингвомәдени бірліктері болады. Сол секілді қазақ және ағылшын тілдерінде де бір-біріне ұқсайтын
не ерекшеленетін гендерлік белгілер бар. Екі тілдегі эмоцияны танытатын сөздерді салғастыра зерттеу арқылы ер мен әйелдің эмоцияоналдық жай-күйін анықтай аламыз.
Зерттеудің мақсаты. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі эмоцияны білдіретін тілдік бірліктерді анықтау, жеке сөздер тобы мен құрылымдарды зерттеу.
Тақырыптың зерттелуі. ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап барлық ғылым салаларында адамды басты назарда зерттеу кең өріс алды. Яғни құрылымдық парадигманың
кемшіл тұстары анықталып, жаңа антропоөзектік бағыт ғылыми айналымға енді. Осыған
орай сан саладағы зерттеу бағыты адамға бағытталып, адамның ішкі жай-күйіне, адамның
ұлттық, жеке тұлғалық ерекшеліктеріне басты назар аударыла бастады. Осыдан келіп линг42
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вистикадада жаңа бағыттар дамыды. Тіл білімінде этнолингвистика, психолингвистика,
әлеуметтік лингвистика, прагмалингвистика, когнитивті лингвистика, гендерлік лингвистика сынды зерттеу объектілері пайда болды.
Гендерлік лингвистика психологиямен тығыз байланысты. Өйткені ер мен әйелге
тән тілдік бірліктердің көрініс табуы олардың психологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Әсіресе эмоцияны білдіретін сөздер тобын зерттеуде психологияға жүгінгеніміз абзал. О.Добрунова мен Е. Кондрашина адам баласына тән эмоциялық қасиеттерді лингвистика турасынан зерттеудің маңыздылығын айта келіп: «Психология ғылымы алдымен
адам өміріндегі эмоцияның қызметін зерттейді. Бұл ғылыми позицияның нақтылығына
қарамастан, психологтар тарапынан адамның эмоциясын зерттеу көңіл көншітерлік нәтиже бермей отыр. Бұл адам эмоциясын тілдік тұрғыдан зерттейтін лингвистерге қиындық
тудырады» деп жазады [1,63]. Ал бұл мәселені гендерлік аспектіде зерттеу ғылымға көп
нәрсе берері анық. А.В.Вандышева гендерлік лингвистиканың келешегінің мол екендігін
айтады. Өйткені бұл аспект арқылы ер мен әйелдің ішкі жан күйзелістерінің сипатын толық
анықтай алатындығымызды айтады [2,147]. Н.Буренина кез келген қоғамда әйел мен ер
адамның тілді әр түрлі пайдалатындығын атап көрсетеді [3, 43]. Бұл тұста психологиялық
зерттеулерге сүйенсек те әр адамның эмоцияны сыртқа шығаруы әр түрлі екендігін дәлелдей түсеміз. Яғни әйел мен еркектің эмоциялық қарым-қабілеттері бір-біріне ұқсамайды.
Мұны ғалымдар ер мен әйелдің физиологиялық ерекшеліктерімен байланыстырады. Демек, эмоцияны көрсетуде адамның іс-қимылынан бөлек, сөйлеу мәнері мен сөз талғауында
да гендерлік ерекшелік, алшақтық болады.
Эмоция – біздің ішкі күйіміздің индикаторы. Адамзаттың ішкі күйзеліс, жай-күйі,
қуаныш-мұңы эмоциялары арқылы сыртқа шығып отырады. Олар, әрине, вербалды немесе
вербалды емес бірліктер арқылы көрініс табуы мүмкін. Ғылымда адам баласының эмоциялық күйінің көрінісін түрлі іс-қимылдар, мимика, жест арқылы берілуін психология
зерттесе, ал лингвистикада адамның ішкі әлемін сыртқа шығаруда қандай тілдік бірліктерді
қолданғандығын зерттейді. Ер мен әйелдің антропологиялық жағынан бір-бірінен ерекшеленетіні секілді, эмоцияны көрсетуде де қолданатын тілдік бірліктері әр түрлі. Бұдан ерлер
мен әйелдерге ғана тән эмоцияны көрсететін сөздер тобын бөліп алып қарастырамыз.
Лингвистикалық құралдар арқылы адамның эмоциясын жеткізу, көрсету механизмдері ғылыми парадигмаларда қашан да өзекті болып келді. Бұны бірнеше ғылым салалары, оның ішінде, психология, әлеуметтану, физиология, философия, этика, медицина,
лингистика, әдебиеттану зерттейді.
Эмоцияны жүзеге асыруда кең тараған тәсіл оны сөйлеу әрекетінде арнайы тілдік
құралдармен және сөйлеу механизмдерінің көмегімен бейнелеу болып табылады. Арнайы
тілдік құралдар дегеніміздің астарында біз эмотивті сөздерді және олардың тілде көрініс
табуын айтып отырмыз [4,39]. Эмотивті сөздер қатарына одағайларды, қыстырма конструкцияларды, эмоциялық мәні бар сөз таптарын жатқызамыз. Эмоциялық мәні бар сөз таптарына көбіне сын есім, етістік және зат есім жатады.
Ағылшын тілінде эмоция етістіктерге қарағанда көбіне сын есімдермен беріледі.
Мысалы: to be sad, pleased, afraid, angry, happy, disgusted, glad, etc. Бұл аталған сын есімдер
белсенді эмоцияны емес, керісінше пассив адамның жай-күйін көрсетеді. Ал қазақ тілінде
жағымсыз мәнде эмоция көбіне көп ашуланды, қатуланды, қамықты, жынданды, долданды,
күйзелді, жалықты, күңіренді, жабықты, т.б. сынды етістіктермен беріледі. В.Потаповтың
зерттеуінше, әйелдердің сөйлеу әрекетінде көбіне бағалауыштық сын есімдер қолданылады. Ал егер ер адам бағалауыштық сын есімдерді қолданған болса, оның өзі көлемдік және
параметрлік қарым-қатынаста болатындығын айтады, әйелдің very немесе so сөздерінің
орына awful боламаса pretty сын есімдерін қолданатындығын көрсетіп өтеді [5,127].
43
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Тақырыптың өзектілігі мен практикалық мәні. Ер мен әйелдің тіліндегі ерекшелік диалогқа түскенде айқын көрінеді. Мысалы,
- Well, I think a rather terrific movie, actually.
- Not bad, no [6].
Мұндағы бірінші сөз ер адамға тиесілі болса, екінші реплика – әйел адамның сөзі.
Бұдан әйелдер көбіне модаль мәнді етістіктерді жиірек қолданатындығын көре аламыз.
Сондай-ақ, ағылшын тілінде ер адамдар екі ұдайлы модаль мәнді сөздерді қолданатындығы анықталған. Бұл сызба «модаль мәнді етістік» + «үстеу» формасында келеді. “And
I just wondered how what’s interesting to me, looking at your career, is that Fellini and many
other Italian directors...perhaps you could talk about the contrast between that and working in
Hollywood” [6].
Аффектілі лексиканы (awfully, pretty, terribly nice) жиі қолдану әйелдердің жоғары
эмоцианалдылығымен байланысты [5,164б.]. В.В.Потаповтың зерттеулеріне сүйенсек, әйел
адамның ішкі көңіл-күйіне үңілуі ер адамдарға қарағанда көбірек жүзеге асады. Осыдан барып эмоцияны танытатын көптеген тілдік бірліктер әйел адамның тіліне тән болып кеткен
[5,173б.]. Сонымен қатар, әйелдер эмоцияны білдіру барысында екпін және дауыс ырғағы
сынды тілдік емес құралдарға да жүгінеді.
“It’s fantastic because I’ve been living thousands of lives, not only my life. Lots. I’ve also
been doing all the literature, Italian literature” [6].
Алайда жиі болмаса да, мұндай құрылымдар ер адамдардың да сөйлеу актісінде кездесіп жатады. Мысалы:
You’ve mentioned that you rehearsed for three months before shooting – what did that
actually involve?
- I’m obsessed [6].
- ...do you think people equate your life and art a little bit too closely?
- Yes, I do think that. I think that for some reason it gives people pleasure to equate the life
of certain movie actors or actresses with their actual lives [6].
- I’m afraid that’s all we have time for.
- Thank you all for coming. I’m flatterred and astounded that you showed up, and if you
see my movie, don’t be too harsh on it [6].
Ғалымдардың зерттеуінше, көңіл-күйді, эмоцияны көрсетуде одағай сөздердің алатын орны – ерекше. Одағай сөздер сөйлем құрамында талдауға түспейтін, өзге сөйлем мүшелірмен жымдаспайтын оқшау құрылым болғанымен, сөйлеу әрекеті кезінде адамның
түрлі көңіл-күйін жеткізуде таптырмас тілдік бірлік болып саналады. Өйткені одағай сөз
табы табиғатынан көңіл-күй лексикасын беруге бейім келеді.
Көптеген эмоционалды сөздер, әсіресе, одағай эмоцияны жалпы түрде көрсетеді. Негізгі контексті тұтас зерделеу барысында оның оң не теріс мағынасында жұмсалғандығын
аңғара аламыз. Мысалы, «Ой» одағайын алайық, бұл сөз қуанышты да өкінішті де білдіре
алады. «Ой, бәрекелді» десек, оң мағынасында, яғни таңырау, сүйсіну мәніне ие екендігін
көреміз. Ал «Ой, мұның не?» десек, керісінше бір іске көңілі толмау мағынасында жұмсалады. Яғни, эмоцианалды сөздер сол кездегі жағдаятқа тікелей байланысты. Т.Е.Змееваның
пайымдауынша, эмоцияны танытудың бірнеше деңгейлері болады [7, 104]. Яғни эмоция
оң және теріс, бәсең және жоғары болуы мүмкін. Бұл негізінен адамның темпераменті мен
мінез-құлқына тікелей байланысты. Ер адамға көбіне салқынқанды, көтеріңкі тондағы сөздер тән болғанымен, мінезі жағынан жуастау келетін ерлердің тілінде мұндай сөздер орын
алмауы мүмкін. Өйткені ғалымдардың нақтылауынша, адам сөздерді өзінің мінезіне байланысты жұмсайды. Сондай-ақ, әйелдердің сөйлеу әрекетінде қыстырма сөздер, одағайлар
мен мен қаратпа сөздердің, сөйлеушінің өзіне деген сенімділігін танытатын немесе өзгенің
пікіріне деген көзқарасын айқындайтын оқшау сөздер де көптеп қолданылады. Ағылшын
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тілінде мұндай құрылымдарға probably, possibly, certainly, I think, I suppose, you see, to seem,
to my mind сынды тілдік бірліктер жатса, қазақ тілінде де модаль мәнді, сенімсіздікті білдіретін мүмкін, менің ойымша секілді қыстырма конструкциялармен қатар ойбай, апырмай
сияқты одағай сөздер де қолданылады. Мысалы:
- Ойбай-ау, мен оны ойламаппын-ау. Бәсе, не апарсақ екен? – деді [8, 8]. Мұнда
әйел адам жай ғана бір іске күйбеліктік танытқанда «ойбай» одағайын қолданса, келесі бір
жағдайда жаны қысылған, жақынына алаңдаған әйел осы одағайды жұмсайды.
- Ойбай-ай, ойбай-ай, Сейілхан-ай, жетсейші. Жынды қатын өлтіреді ғой [8, 30].
Бұл екі жағдайдағы бір одағайдың эмоциялық реңкі екі түрлі. Демек, белгілі бір жағдаятқа
байланысты әйел тіліндегі құрылымдар түрлі бояумен түрлі бағалауыштық қызмет атқарады. Келесі әйел тілінде жиі қолданылатын одағай - «япырай». Мысалы: «...Света кішкене
қабағын шытып отырды да: - Япырай, бекер болған екен мұның, - деді.» [8, 21]. Демек,
әйел адам белгілі бір іске қатысты өзінің эмоциясын танытуда соған сай конструкцияларды
таңдап, жұмсап отырады. Бұл жердегі одағай өзінің табиғатынан таңдану мәнін беретіндіктен, таңдау процесіндегі әйел адамның тілінен көрініс табады.
Әйел адам ер адаммен салыстырғанда қорқуға бейім келеді. Сондықтан әйел адам
қорыққанда бірнеше сөзді не сөйлемді қатырынан айтуы мүмкін. Мысалы, - Бұл не масқара! Қаран қалғыр кілең, адамсыңдарма, хайуансыңдар ма? Баладан, жас баладан неге ұялмайсыңдар? Өңшең ұятсыз! Көргенсіздер [8, 64]. Мұнда көріп тұрғанымыздай, бір мәндегі
жеку, ұрысу процесіндегі сөздер қатарынан келген. Әйелдің эмоциясын анық беріп тұрған
«масқара» сөзі мен сұрау мағынасындағы сөйлемдер және «өңшең ұятсыз», «көргенсіз»
сынды эмоциялық реңкі көтеріңкі сөздер.
- Түу, кісіні осыншама қорқыттың ғой, өзің бұ дүниеде бар екенсің. – деп аймалай
берем [8, 73]. Қазақ тілінде қорыққанда немесе бір істен көңілі қалғанда қолданылатын
«түу» сөзі де көбіне әйел тіліне тән.
Ер адамның тілдік қолданысына көбіне бұйыру мәніндегі сөздер тән. Бұйрық райдағы сөздерді жиі жұмсау ер адамның мінезінің өткірлігімен, батылдығымен және қатқылдығымен байланысты. Мысалы: «I wish I could absorb them even more because these are the
great profound cinema artists of my lifetime» [6]. Мұндай мысалды қазақ тілінен де келтіруге
болады. - Жоғал деймін саған, көзіме көрінбей! [8,97б.]. Ашуға берілген ер адамның сөзінен
қатқыл ыза мен бұйыру мәніндегі сөзді аңғара аламыз.
Ер адамның сөйлеу әрекеті кезінде эмоциясын анық танытатын тілдік бірліктер
әйел адамның тілдік қолданысына қарағанда сирек жұмсалады. Бұл негізінен ер адамның
эмоцияға тым берілгіш болмайтындығынан және өзін кез келген жағдайда байыпты ұстай
алатындығынан туындайды [9,209б.]. Ал әйел адам көбінесе тым әсерленгіш, әр нәрсені
жүрекпен қабылдайтын мінезге ие болып келеді. Сондықтан да әйел тілінде көңіл білдіремін, алақай, көңілім қалды, өкпеледім секілді тілдік құрылымдар жиі ұшырасады. Ер
адамдарда көбіне жағымсыз эмоцияны білдіру жаргон сөздермен не десфимизмдермен қатар келіп жатады. Мысалы, - Ой, ақымақ, шешеңнің етегіне жармасқан бәле емес пе едің?
[8, 209]. Мұндағы теріс мәнді «ақымақ» субстантивтенген сын есімі – дөректілік мәнді
блдіретін қаратпа сөз. Тілде мұндай дөрекі сөйлеу ер адамдарға тән. Бұл, әрине ер адамның
физиологиялық табиғатымен тығыз байланысты. Өйткені ер адам әйел адамға қарағанда
доминант болып келеді. Яғни көп жағдайда ер адам үстемдік етеді. Соған сай ер адамның
тілдік қолданысында дөрекі мәнді лексика көптеп ұшырасады. Әрине, мұндай конструкциялар әдетте ер адам ашуланғанда, көңіліне тиетін жағдайлар болғанда қолданылады.
- Әтеңелеттің қатыны бұрын шалып жығатын еді, енді алып жығатын болыпты
ғой, - деп күңк ете қалды [8, 41]. Келесі бір мысалдан байқанымыздай, ер адам ашу үстінде
теріс мағынадағы боқауыз сөздерді жиі қолданады. Мұнда ер адамның ашуын танытып
тұрған сөз – «әтеңелет» сөзі.
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- Қап, сен қатынды ма... -деп кіжініп тұрды да, кенет асығыс шешіне бастады
[8,40б.]. Бұл сөйлеу әрекетіндегі айтылым ер адамға тиесілі екендігін бірден білуге болады. Біріншіден, жеку, ашулану кезінде «қап», «тәйт» конструкциялары ер адамда көбірек
жұмсалса, екіншіден «қатын» сөзі әдеби нормадағы сөз болғанымен, ер азаматтар ашу
шақырғанда жекіру екпінінде қолданатын сөздер қатарына жатады. Сондай-ақ, кейіпкердің
эмоциясын автор «кіжініп» етістігімен де анықтап көрсетеді.
Гендерлік лингвистиканы зерттеуші-ғалым А.В.Кирилина адамның табиғи жынысын негізге алатын гендерлік фактор тұлғаның нақты мінездемесін беруде ерекше орын
алатындығын баса айтады [10, 96]. Яғни әр адамды жеке тұлға, индивид деп алатын болсақ,
адамға тән тұлғалық қасиеттерді анықтауда гендерлік лингивистика шешуші орын ала алады.
Ер адам сөйлеу барысында көбіне тосылып қалады. Яғни олар өз ойын жеткізуде әйелдер секілді бірнеше сөзбен шұбалтып бермейді. Көбіне ойланып, айтқалы жатқан ойын
үзіліс жасап барып сөйлеу әрекетіне көшеді.
- Енді... Жалпы ертерек жиналайық [8, 58].
- Сен... сен жата бер, Назираш... Әншейін жаттығу тревогасы шығар, - деді Қасымбек
[8, 37].
- І-і... пәлендей еш нәрсе жоқ. Командирлер орнында болсын, әскер дайын тұрсын
депті. Мүмкін жоғарғы жақтан тексеру келетін шығар [8, 37].
Ер адамның ашу-ызасын сипаттауда қазақтың әйгілі қаламгері Б.Майлин: «Темір
сияқтанған қатты саусақ оң жақ білегінен қапсыра ұстаған екен, кесіп тастамаса айырылар емес... Ызғарлы ашу, уытты кек мағын түгел қоршап алғандай» [11, 4]. Бұл – ер
адамға тән мінез. Бұл жерде ер адамың мінезіне тән қаттылық, шу мен кектің соншалықты
зәрлі екендігі «ызғарлы, уытты» сын есімдерімен берілген. Әлбетте, әйел адамның ішкі
көңіл-күйін сипаттауда «ызғарлы ашу», «уытты кек» сөз тіркестері қолданылмайды. Өйткені ызаға берілгіш, кек сақтағыш келетін – ер адамдар. Ал әйел адамға табиғатынан нәзіктік тән. Демек, әйелдің ашу шақыруының өзінде де асқан бір дөрекілік болмайды.
Қазақы таным-түсінікте әйел адамның тілінде уайымдағанда, не разы болғанда Жаратқанға жалбарыну бар. Бұл негізінен «Құдай-ай», «Жасаған», «Тәңірім» сынды сөздермен келеді. - Жасаған Құдайға мың да бір рахмет, - деді әйелі қолын бүріп маңдайына
тигізіп шоқынып жатып [8,61б.].
Мұндағы әйелдің қуаныш, разылығы Жаратқанға алғыс айту арқылы берілсе,
керісінше, өзінің қазіргі күйіне күйзелгеннің жанның сөзі былай өріледі: – Құдай-ай!.. Не
қылмысымыздан бұл күйге түстік екен? – деді [8,63б.].
Бұл екі мысал да «Құдай» сөзі әйелдің эмоциясын тануда кілт сөз екендігі анық.
Алайда бір сөзді қандай мәнде, қандай мақсатта жұмсағандығына байланысты контексте
түрлі реңкке ие болады. Ғалым Г.Шоқым осы «Құдай», «Жаратқан» сөздерінің әйел тіліне
тән екендігін айтады [12, 18].
Әйел тіліне, сондай-ақ, бір сөзді бірнеше рет қайталау тән. Бұл негізінен әйелдің ер
адамдармен салыстырғанда, сенімсіздігімен байланысты. Мысалы: - Ағатайлар, ағатайлар... Бізді өлтірмеңдер, өлтірмеңдер! [8, 97].
Бұл сөйлеу әрекетінен екі сөздің жеке-жеке екі рет қайталанып айтылғандығын
көреміз. Бірі - қаратпа сөз болса, екіншісі – іске итермелейтін етістік. Ал бұл шығармадағы
оқиға желісіне жүгінсек, жау тылына түскен қыз баланың жанын арашалаудағы сөздері
екендігін аңғарамыз. Яғни қорыққан адам көбіне тілдік конструкцияларды қайталаумен
болады. Бұл тұста сөйлеу актісінің психологиямен тікелей байланысты екенін көреміз. Өйткені адам бойын үрей билегенде, мидың болып жатқан іске объективті жауап бере алмайтындығы белгілі. Соған сай адам қолданысындағы сөз де бір-біріне жымдаспай, түрлі
тавтологиялармен берілуі мүмкін.
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Әйел тілінде бір сөзді қайталай қолдану, сонымен қатар, бір нәрсені нақтылап айтуда көрініс табады. - Миша, Миша, мына вазаны сынбайтын жерге қойшы, - деді офицерге [8, 39]. Мұнда қаратпа мәндегі сөз қайталанып қолданылған. Яғни кейіпкер өзі қарата
айтқан адамға міндеттеген іс-әрекеттің толық орындалуын шегелей айтады.
Қорытынды. Қорытындылай келе, қазақ және ағылшын тілдеріндегі эмоцияны
көрсететін сөздерді гендерлік аспектіде зерттеу өзекті болып табылатындығын аңғарамыз.
Өйткені адамның эмоциясы мен ішкі әлемінің жай-күйі сыртқы ортаға сөз болып арнайы
тілдік құралдар арқылы шығады. Бұл тілдік құралдарды пайдаланып жұмсауда ерлер мен
әйелдер арасында біршама айырмашылық бар екенін байқадық. Мұндай айырмашылық
әйел мен ердің темперамент, мінез-құлық жағынан бір-бірінен ерекшеленетіндігімен байланысты. Ер адамдарға көбіне байыпты, салқынқанды лексика тән болса, әйел адамдарға
эмоцияны айқын танытатын сөздер тән.
Адамның көңіл-күйі мен эмоциясы психологияда зерттелетіндіктен, оны писхология мен лингистиканы байланыстыра отырып гендерлік аспектіде зерделеуіміз керек. Әйел
адамдар одағай сөздер мен түрлі эмотивті сөздерді, сондай-ақ, сұраулы және лепті сөйлемдерді жиі қолданады. Ағылшын және қазақ тіліндегі әйел тілі мен ер тілінің бір-біріне
жақындасатын тұстарын байқаймыз. Екі тілде де әйелдер көбіне эмоцияға берілгіш келетіндіктен, эмоцияны айқын танытатын сөздерді көп жұмсау, сөйлеу барысында эмоциясын
танытуда сөздерді шұбалтып қолдану басым болады. Ал ер адам мінез-құлқы жағынан байсалды, сабырлы болатындықтан, олар көбіне жалаң сөйлейді, әрі бұйыру мәндегі сөздерді
көп қолданады. Ал ашуға берілгенде көбіне дөрекі сөздер мен десфимизмді айту да – ер
адамға тән тілдік белгілердің бірі.
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Гендерный аспект выражении эмоции в английском и казахских языках
Аннотация. В представленной статье проведен анализ гендерного аспекта эмоций на материале художественных произведений в английском и казахском языках. Рассмотрены структурно-семантические особенности мужского и женского дискурса, отражающие эмотивное состояние
субъекта. Выявленные сходства и различия в высказываниях субъектов, подтверждаются рядом
примеров, приведенных в данной статье.
Всесторонне изучивщие гендерную лингвистику такие ученые, как О.В. Добрунова, А.В.
Вандышева, А.В., Кирилина опираясь на их работы автор анализирует то, что, эмоции можно классифицировать на гендер. Поэтому, теорические аспекты, касающиеся эмоции доказаны на практике на материале художественных материале английском и казахском языках. Научно доказано, что
люди опираясь на гендерные классификации применяют разные слова при выражении эмоции.
    Ключевые слова: гендерный аспект, гендерология, эмоция, лексика.

G.Z. Beisembayeva, A.K. Kalibasova

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Gender aspect of the emotion expression in English and Kazakh languages
Abstract. The article presents an analysis of the gender aspect of emotions on the material of
fiction of English and Kazakh languages. Structural and semantic features of male and female discourse
reflecting the emotional state of the subject are considered. Listed similarities and differences in the
statements of subjects, are confermed by a number of examples cited in this article.
Having comprehensively studied gender linguistics such scientists as Dobrunova O.V., Vandysheva
A.V., Kirilina A.V.. relying on their work the author analyzis that emotion can be classified for gender.
Therefore theoretical gender aspects concerning emotions are proven in practice and examples are given
on the material in English and Kazakh languages. It has been scientifically proven that people, based on
gender classification use different words to express emotions,
Key words: gender aspect, gender study, emotion, linguistics.
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