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ДЕЛЕБЕСІ ҚОЗУ ТІРКЕСІНІҢ ЭТИМОЛОГИЯСЫ ЖАЙЫНДА

Б.Қ. Қапасова 
С.Торайвыров атындаәы ПМУ, Павлодар ң.

Бул мақалада автор қазіргі қазақ тіліндегі магыналас турақ- 
ты сөз тіркестерінің этимологиясын береді. Тілдегі магына өзгерісі 
тіркестің қурамындагы жеке сөздерді қарастыру арқылы таным 
өзгерісінің тілдегі көрінісі талданады.

В этой статье автор рассматривает этимологию устойчи- 
вых и синонимных словосочетании в современном казахском языке. 
Нужно заметить, что изменение значения слов объясняется его 
этимологией отдельных слов в составе словосочетании.

Іп іһіх агіісіе Іһе аиіһог соһШегя еопхШегя еіһутоіоцу о/хіаЫе 
аті хупопутаиш хеі-ехргеыопх іп іһе тойегп Кагакһ Іащиаце. ІІ хһоиМ 
Ье поіей, іһаі іһе сіһутоіоецу о/зоте мюіхі іп Іһехігисіиге о/іеі-ехргеміот.
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Тіл үнемі даму үстінде бсшатыны белгілі. Десек те қоғамның басқа 
руханн байлықтары сняқты даму, өзгеру тенденциясы бірден байқа- 
ла бермейді. Тіл элеменперінің өзгерісі грамматикада жаңа қосым- 
шалар, жаңа қүрылымдар арқылы көрініс берсе, лексикологияда жаңа 
сөз ену тәсілімен анықталады. Ал бір тілдің ішіндегі мағына ауысу, 
өзгеру сол тілде сейлеушілердің таным - түсінікгерінен де хабар бе- 
реді. Бүған мысал ретінде «делебесі қозу» және» жыны көзіне көріну» 
тіркестері мағынасымен ашуға болады.

Делебесі қозды. Арқасы қозды; кеу - кеуге еріп қозды, көтерілді, 
желікгі. [1-148] Тіркес қүрамындагы сөздер арқылы көмескіленген 
алғашқы мағынаны анықтау немесе бірден бөлшектеу мүмкін емес. 
«Делебе» созі осы тіркестің қ\рамында гана қолданылады. Жеке қол- 
данылмайды. Қозу-етістігі, қимыл атауы. «Тірі клегкалардың тітіркен- 
діргіштерге қайгаратын жауабы.» [2-256] Бүл сөз жайында 1966 жылы 
шыққан Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігінде Ә. Қүрыш- 
жанов былай дейді: «Кейбір тюркологтар бүл сөз копшілік түркі тілде- 
рінде қолданылып жүрген телі» /Кодекс куманикус/, тиле, түлу /та- 
тар/, тили /шағатай/ не дәли /қарақалпақ, түрікпен, азербайжан/, делі 
/түрік/ деген формамен іліктес, ол ақылсыз, ақылы жоқ, миы жоқ, кек 
ми, ақыяынан алжасқан, мақау, жынды, қүтырған, ақымақ деген үғым 
береді» деп түйеді. [3-101] Сөз іүбірі кейбір туркі тілдерінде баска 
түрлі формаларда келіп те қолданыла береді: хакас тілінде телік; телік 
кізі - ақылсыз кісі, азербайжан тілінде дәлихана - жындылар үйі, гага- 
уз тілінде- дели канны - бойдақ, түрік тілінде жігіт /сөзбе-соз аударг- 
анда қаны бүзық кісі/ дей келіп: «бүл сөз түркі тілдерінін қолтума 
сөзі болуға да мүмкін. ... Деле деген түбірге бе жүрнағы қосылу 
арқылы жасалған болу керек», - деп түйеді. Осы пікір Э.В.Севорян- 
ның «Этимологический словарь тюркских языков» қайталанады. Бүл 
сөздігінде осымен өзектес тилбе-/ тилве-/ тилфе, телбе-/ телве-/ телфе 
сөздерін көрсетеді. Негізгі түбір -дә : ли деп көрсетеді де, мағынасын 
ақымақ, топас, мисыз, ойсыз тек қүмық тілінде ғанаержүректік мағы- 
насында қолданады екен. Бүл негізгі түбірі, ол бүл аффнкспен жасал- 
ған түріктілінде бірнеше есім сөздер кездеседі. Тел-көне етістік негіз, 
мағынасы-ақылынан алжасқан, ал ба; бе сөздің түбірінің лексикалық 
магынасына озгеріс әкелмеген, нейтрал қосымша. Сонымен, тіркестің 
алғашқы сыңары көне түркі тілінде қолданыста болган ақылсыз, ессіз, 
жынды, қүтырган деген мағынаны беретін болды.

Делбе жөнінде ҚТҚЭ сөздігінде дел сөзінен өрбіген делі қүл, 
телі тентек сөздерін келтірген. Қазіргі қазақ тілінде бөспе, ақымақ 
магынаеында қолданылатын дарақы, далбай, дәлекі /әулекі/ сөздерінің
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түп негізгі осында болса керек. Сондай - ақ, Гурьев жақта дәліру- 
өсіру, дандайсу, дәңгенде - құр көкірек /Алматы, Жамбыл /, дәлию- 
адасу, алжасу мәндерінде кездеседі. Ал екінші сыңары жөнінде ҚТҚЭ 
сөздігінде епггеме айтылмалай келеді деген де қойған.

« Дағу : лағу (говорить без нормы, безпорядочно). Ес ГО.
Делбе : в лит - нам языке оно обозначает «бешенство» , а здесь: 

божы ( от русск.« вожжн »)Р-К сл; 1897,5;
Кар.КО ; Г.С. « Ж.Г », 57;» Кайнар «, 8,132,138;
Делбе кезек: жынды, есалаң ( сумашедпшй ), Ж.Ж., 1946 
Делбетап : жарымес, нақұрыс, есуас ( полоумный )
Чил. АА.О
Делі: тентек ( шаловлнвый, озорной )
« Шаир « 1910, 19
Дүлегей : дүлей ( ақылсыз, алып қара күштің иесі ) - ( глупец, 

обладающий болыпой физической силой ). Ж. Ж., 1946" [5]
Бүл ғалым С.Аманжоловтың еңбегінен алынып отыр. Көрсетіл- 

ген мысалдар қазақ тілінде сөйлейтін еліміздің әр аймақтарының ерек- 
шелін анықтаумен бірге көне тіл элементгерінің қазіргі сөйлеу тілінде 
бар екенін белгілейді. 1992 жылы Анкарадан шыққан түркі тілдерінің 
қүрастырмалы сөздігінде беріліп, түрлі формада көрсетіледі кейбір 
қазіргі түркі тілдерінде көне түркілік қалпы сақталғаны байқалады. 
Бүл әсіресе оғыз тілдерінде біршама көне қалпын сақтаған. Жеке дара 
қазіргі әзербайжан, үйғыр тілдерінде, ал қырғыз тілінде жеке әрі «дел- 
бе» күйінде қолданылатынын жазады.[6-128-129.158-159]

Қозу - Севортян ТГЭ сөздігінде көз - гөз сөзінің түркі тілдеріндегі 
бастау, бүлақ, кішкене тесік, саңылау, сияқты мағыналарын көрсете 
кепіп, көне түркі сөздігінде көзун-көріну, бір затқа үқсап көріну мәнінде 
жүмсалатынын айтады. Көзет, көзер,көзгәр, көзун форма және мағына 
жагынан ырықсыз және өздік етісте көр етістігімен сәйкес болады. Бүл 
көне түркі тілінде көзун-көзіну, көре түсу мәнінде болса, бүны қозу 
сөзімен байланысты алған дүрыс болатын сияқгы, өйткепі қозу-кез бірі
- жуан, бірі - жіңішке вариашы. Түркі тілдерінде бар қүбыпыс, мысалы 
қазақ тілінде қас қарайды тірквсінің құрамандағы, ( мағынасы кешболды) 
қас сөзі өзбек тілінде каш ( кеш ) [7-60], сондай - ақ көне түркі тілінде 
өң-қазіргі қазақ тілінде оң / бағыпы білдіретін /, қойын / қазақ /, куен 
/ той /, куйын / башқүрт / тіпті алысқа бармай-ақ жиі қолданыстағы үлы
- үлығ сөзінен өрбіген үлкен сөзін алсақ та жеткілікті. Ал қазіріі қазақ 
тілдегі ана - әне, мына - міне есімдіктерін көрінудің қозуға айпалудағы 
жуан вариантгыпықгық негізі дегенге дәлел болады. Біріншіден осы 
десек, екіншіден ортақ түбір кө немесе қо. Қазақ тілінің тарихи грам-
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мтикасында Томанов, Маловтың көне түркі тілінде көнтік мағына ту- 
ғызатын қосымшаның бірі деп з-ны көрсететінін айтады. Ал Щербак 
Х-ХШ ғ. жазбалары тілінен мүйіз, егіз, тізе, сездерімен бірге көз сөзін 
кептіретінін жазады.

Сонда қозу сөзі көз, көр сөздерімен түбірлес / мағынасы көріну, 
байқалу /. Ортақ негіз кө - қо -. I. Қимыл атауы. 2. Тірі клеткалардың 
тітіркендіргіштерге қайгаратын жауабы дегендегі сөзімен омонимдес 
болып, кейіннен қалыптасқан сияқгы. Фразалық түтасгықтың мағына- 
сы жынды, ақьшсыз, ессіз, ойсыз болып көріну дегенді білдіреді.

« Депебесі қозу» түрақты сөз тіркесінің макынасы конеріп, оның 
орнын «жыны көзіне көріну» басқан. Алғапщы тіркестегі «делебе» - 
түркілік үғымдағы сиқырлы к\гш иесі болса, соңғыда «жын» - ислам 
дінімен бірге келген түсінік. Жаппылама алганда мағына ортақтығы 
байқалганымен, түркілік үғым мен кейінгі өзгерген танымды біідіретін 
сөз арасында мағына белгілерінде өзгешелік те бар. Таным-түсінік 
өзгерісінің ауысымдылығын көрсетсе керек.

Бү дан түйетініміз, тілдің халықгық түсінік таиымды анықтау көзі 
екендігімен қоса, тілдегі бар қазына сол ел - жүрттың бар байлығы 
екенін дәлелдейді. Тілде өшкен формалар деген болуы мүмкін емес, 
тек жалпы барлыгымызга таныс, «бір түрден екінші түрге ауысады». 
Сондықтан да Ф. Энгельстің [8-317] тіл түсінікті болу үшін ана тілініц 
өшкен формаларын да тілдегі бар немесе туыстас тілдердегі біртек- 
тес қүбылыстармен сапыстыра қарастыру шынайы табиғатын, даму 
заңдарын ашады деген нікіріне қосымша - үлт танымының көрінісін, 
өзгерісін де білдіреді дегіміз келеді.
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