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XV-XVII ғасырлардағы түркі жазба ескерткіштері тіліндегі 

фразеологизмдердің семантикалық ерекшеліктері  

 

Түйін 

Мақалада орта ғасыр жазба ескерткіштері тіліндегі фразеологизмдердің 

мағыналық ерекшеліктері нысанаға алынған. Сонымен қатар, орта ғасыр 

жазба ескерткіштеріндегі фразеологизмдердің қазіргі қазақ тіліндегі 

фразеологизмдермен сабақтастығы қарастырылған.    

Кілтті сөздер: орта ғасыр түркі жазба ескерткіштері, орта ғасыр авторлары, 

түркі дүниесі, тұрақты тіркестер, фразеологиялық семантика, 

фразеологиялық сабақтастық.  

 

Тіл – ғасырлар жемісі, халық мұрасы, ұлттық қазына. Халық өміріндегі 

тарихи бел-белестер, ұлы өзгерістер, «ақтаңдақтар» сыры ұрпақтан ұрпаққа 

тіл арқылы жетеді. Ұлт мәдениетінің негізгі көрсеткіші – көркем әдебиеттің 

де шынайы болмысы, шеберлігі оның тілі арқылы көрінеді.  

Ал осы тіліміздің бейнелілігін, байлығын арттыра түсетін сөздік қордың 

ауқымды бөлігі – фразеологизмдер. Әлем жұртшылығының жиырма бірінші 

ғасырдың табалдырығын аттаған бүгінгі таңда тіліміздің фразеологиялық 

қорын зерттеудің теориялық және практикалық жағынан да өз негізі бар. 

Әсіресе, осы фразеологизмге қатысты зерттеулерде орта ғасырдағы жазба 

ескерткіштерге соқпай кете алмайды.  

        Орта ғасыр жазба ескерткіштері тіліндегі фразеологизмдерді елек-

екшеп, мағыналық ерекшеліктерін анықтауда XV–XVII ғасырлардағы кейбір 

жазба ескерткіштерге сүйенуді жөн көрдік. Атап айтқанда, армян жазулы 

қыпшақ ескерткіші "Дана Хикар сөзі" атты көркем дидактикалық 

шығармасы, Алишер Науаидың «Бабырнамасы» сонымен қатар қазақ әдеби 

тілінің XVI–XVII ғасырлардағы қазақ әдеби тілінің жай-күйін танытатын 

Қадырғали Жалаиридың «Жамиғ-ат тауарих», Әбілғазы баһадүр ханның 

«Шежіре и түркі» атты тарихи шығармалары.  

      Жазба ескерткіштер тіліндегі фразеологизмдерді семантикалық 

ерекшеліктеріне қарай топтастыру барысында проф. Б. Әбілқасымовтың 

үлгісінде қарастырдық:  

Қазіргі қазақ тілінде формасы да, беретін мағынасы да дәлме-дәл келетін 

фразеологизмдер;  

формалары ұқсас болғанымен, мағыналары басқа фразеологизмдер;  

мағынасы қазіргі қазақ тіліндегі фразеологизмдерге сәйкес келгенімен, 

кейбір формалық (фонетикалық, морфологиялық) өзгерістерге ұшыраған 

фразеологизмдер;  



қазіргі қазақ тілінде кездеспейтін фразеологизмдер [1, 92б].  

1. 15-17 ғасыр жәдігерліктерінде кездесетін фразеологизмдердің басым 

көпшілігі қазіргі қазақ тілінде аса көп өзгеріссіз сақталған. Әрине, кейбір 

фразеологизмдердің мағынасында бірен-саран жаңа мағына үстелгені 

болмаса, негізгі мағыналарында айырмашылық байқалмайды. Мәселен, 

армян жазулы қыпшақ ескерткіші «Дана Хикар сөзінен»төмендегідей 

мысалдарды келтіре аламыз.  

       Тәңрім алнына да көп түрлүхурбан еттим «тәңірім алдына бардым, көп 

түрлі құрбан бердім» [2, 21б].  Сөйлемдегі «құрбан етті» тұрақты тіркесі 

қазіргі қазақ тілінде де сол күйінде, кейде «құрбан шалды» боп та, сол 

күйінде еш өзгеріссіз қолданылады, екі дәуірде де «садақа қылды және 

жанын пида етті» мағынасын береді.    

       Хикар көзинин тирлихинда турғузду оғлун алныма кенди тынчлыхта 

болғай«Хикар көзінің тірісінде ұлын алдыма \әкеп\ көрсетті, өзі тыныштықта 

болғай» [2, 22б]. Сөйлемдегі «көзі тірі» тұрақты тіркесі аман-есен, сау-

саламат деген мағынаны білдіреді.   

       Оғлум йалған ант ичма ки күнлариң ексилмагай йалғанчиниң күнләри 

ексилир«ұлым, күнің қысқармасың десең жалған ант ішпе, жалғаншының 

күні көмір» [2, 25б].  Сөйлемдегі ант ішпе тұрақты тіркесі, қазір де ант ішу, 

яғни ант беру деген мағынада қолданылады. 

Ендігі бір топ мысалдар Әбілғазы Бахадүр ханның«Түрк шежіресінен» 

алынды:  

 Бір замандын соң пахалуан өз халіне келіб Шеихныңайақықа йықылды 

[3, 23б]. Фразеологиялық сөздікте аяғына жығылды – алдына барып 

жығылды, тәубе қылды, тізе бүкті, кешірім сұрады деген мағынаны білдіреді 

[4, 95б].   

        Екінчі йыл елге жар қылдұрды Иран сары йүредүр нече йыллық 

ғамларын иесүнлер[3, 14б]. Қазіргі қазақ тіліндегі беретін мағынасы да бұдан 

алшақ кетпейді. «Қамын жеді» – қамқорына алды, жағдайын ойластырды [4, 

404б].    

        Иарашмақлықдын үмід үзкендінсоң атланды [3, 47б]. «Үміт үзу» 

тіркесінің «Шежіредегі» және қазіргі тіліміздегі мағынасының арасында аса 

бір алшақтық байқалмайды. Екеуінде де «үміт үзу» тіркесінің беретін 

мағынасы – «түңілу, ойлағаны орындалмайтынына көзі жету» [4, 740б].  

       Белгілі ғалым Р. Сыздықова өзінің «Язык Жамиғат ат-тауарих» деген 

зерттеуінде сол еңбектің тіліндегі фразеологизмдерді де қарастырған 

болатын. Сол терілген фразеологизмдер ішінен қазіргі қазақ тілінде әлі 

қолданылып келе жатқан тұрақты тіркестерді таба аламыз. Мысалы: ел 

болды, йахшы атың, йер йузінде, йолдан чык (жолдан шықты, тайды), йолун 

тос, йол бермегей, кеңеш қылды, көңүл қалышты, көре алмас, қыз айттурды,  

тул қалды, тіләгін тіледі, йети иқлим қашур, йуз ур (жүзіңді бұру) [5, 96б].  

       Алишер Науаидың «Бабырнамасына» келсек, бұл ескерткіш те 

фразеологиялық тіркестерге бай келеді. Осындағы тұрақты тіркестердің 

басым көпшілігі қазіргі қазақ тілінде сол қалпында қолданылады. Сөзімізді 

дәлелдеу үшін төмендегідей жолдардағы мысалдарды көрсетеміз.  



Чаре қыл дердиға дермән бирле «Шара қыл дертіме дәрменіңмен бірге» [6, 

98б]. Фразеологиялық сөздікте «шара қылды» – тиісті жолын тапты, амал 

қылды [4, 752б].  

         Хәл-і пейревлыгыны көңлүңге ал «халіне сәйкес келетінді көңіліңе ал» 

[6, 103б]. Көңілге алды – 1. Өзіне мақсат етті, ниет етті. 2. Өкпелеп қалды.   

 Лык хер кишиге ким истидад 

 Гер зағыф олса муны тутсын йад «егер әлсіз болса тұтсын жадында» [6, 

116б]. Жадында тұтты – есіңде сақтады, ойында сақтап жүрді.    

Бабүр ол гүл күйіде бұлбұл киби таптың мақам «Бабыр, сен гүл ауылында 

бұлбұл сияқты мақам таптың» [6, 126б]. Таптың мақам – мақамың тапты. 

Мақамың тапты – әдемі әуезге салды, нақысына келтіріп айтты.   

 Мин дем-а-дем қан йутар мин хижр айағыдын нитей «мен жиі-жиі қан 

жұтамын...» [6, 133б]. Қан жұтты – құса болды, қатты қайғырды [4, 408б].  

 Көзни йумуп ачкунча бу гүлзәр тапылмас «көзді ашып-жұмғанша бұл 

гүлзар (гүл бақшасы) табылмай қалды» [6, 134б]. Көзді ашып-жұмғанша – 

лездің арасында, қас пен көздің арасында, әп-сәтте [8, 327б].     

2. Тұлғалары ұқсас, бірақ беретін мағыналары өзгеше фразеологизмдер де 

ескерткіштертілінде кездеседі. Яғни жәдігерліктер тілінде кездесетін кейбір 

тіркестердің сыртқы тұлғасы қазіргі тілімізде бар фразеологизмдермен ұқсас 

келгенімен, беретін мағынасы сай келе бермейді. Мысалы:     

Оғул бериниз ки ошта Хигар тирилай өлмийир«маған ер бала беріңіз, бұл 

Хикар тірідей өлмесін» [2, 21б]. Бұл тірідей өлу тіркесі қазақ тілінде қатты 

ұялу деген мағынаны білдірсе, ескерткіш тілінде тура мағынасында 

қолданылып тұр.  

Оғлум хач адами үчун йүк болмахтан егәр йүк болдуң еса алай тут ки 

туснахыңны бердиң аңар егәр вахтына бермәдиң еса сахалыңны 1-1 

йулхарлар«ұлым, адамға кепіл болудан қаш, егер кепіл болсаң аманатқа 

қойылатын зат немесе ақша бер егер уақытында бере алмасаң сақалыңды бір-

бірлеп жұлар» [2, 31б]. Қазақ тіліндегі сақалын жұлды тұрақты тіркесі күйіп-

пісіп ашуланды дегенді білдіреді, ал ескерткіштегі сақалыңды бір-бірлеп 

жұлар тіркесі әбден мезі қылар деген мәнде қолданылып тұр.  

Сонымен қатар, "Черікі үйлерінің алдында ор қазыб олтұрдылар" [3, 134б]. 

Бұнда «ор қазу» тіркесі тура, негізгі мағынасында яғни жауды өткізбеу 

мақсатында кедергі ретінде шұңқыр қазуда білдірсе қазіргі қазақ тілінде бұл 

тіркес «біреуге бәле-жала ойлады, жаманшылық істеді» деген ауыспалы 

мағынадағы фразеологизм болып келеді.  

«Қалғанын тараж қылыб ічіке от салдылар» [3, 180б].  Бұл сөйлемдегі «от 

салу» тіркесі де, қазіргі тіліміздегідей, «шағыстыру, айдап салу, араздастыру» 

мағынасында емес, «өртеу, от тастау» ыңғайында о бастағы тура 

мағынасында қолданылғанын көреміз.  

Осыған қоса «Жамиғат-тауарихта» олжа қылды деген сөз тіркесі қазіргі 

тілімізде пайдаланды; пайдаланып кетті [4, 550б] деген мағынаға сайса, 

ескерткіш тіліндегі олжа қылды сөзіне Р. Сыздық  соғыста алған олжа деп 

тәпсірлейді [5, 96б].  



«Бабырнамадан» да тұлғалары ұқсас, бірақ мағыналары әртүрлі келетін 

фразеологизмдерден бірнеше мысалдар келтіруге болады.  

Терк қылма едеб ү сүннетлер,  

Хер ни миқдар ки терк итсең егер «тәрк етпе әдеп пен сүнеттерді...» [6, 

101б]. Өлең жолдарындағы терк қылма фразеологиялық сөздіктегі тәрк 

ету– дүниеден безді, дүниені талақ етті мағынасынан сәл алшақ, яғни тек 

дүниеден безу емес, барлық затқа да безу болып қолданылатын актив сөз 

тіркесі. 

 Бу киши сахиб-и хәлет олғай 

 Мазхар-ы ушбу кемәләт олғай «абыройы міне бұлай кәмелет (жетілген) 

болсын»[6, 114б]. Kemalat – bilgi ve ahlak guzelligi bakymyndan olgunluk [6, 

384б]. Яғни кәмелет – білім және мораль әдемілігі жағынан қарастырғандағы 

жетілгендік. Ал қазіргі қазақ тілінде кәмелеттік жасқа толған деген сөз 

тіркесі жиі қолданылады. Бұндағы ер жетті бойжетті, 18 жасқа толған деген 

мағына орта ғасырда берген мағынасынан сәл алшақ келеді.  

 Бу йолға қойма айақ саңа баш кирек болса «бұл жолға аяқ салма саған 

бас керек болса» [6, 124б]. Қойма айақ – аяқ салма, жаманға кірме, аяғыңды, 

өзінді жаман нәрсеге барудан ұстап қал. Фразеологиялық сөздікте  аяқ салды 

(аяқ қойды) тіркесі жоғарыдағы аяқ салды тіркесіндегі мағынасына қарағанда 

мүлдем басқа мағынаны білдіреді. Аяқ салды, аяқ қойды – көңілдес болды [4, 

100б].   

Бабүр ниче күн көңүлні хош тут «Бабыр неше күн көңілің жақсы ұстады». 

Hosh – guzel, iyi (әдемі, жақсы) [6, 371б]. Хош тут – жақсы ұста, хош етіп көр. 

Ал қазіргі қазақ тіліндегі қош тұтты – шашбауын көтерді, сый-құрмет 

көрсетті, құрметтеді [4, 459б] деген мағынаны білдіреді.    

3. Мағынасы қазақ тіліндегі фразеологизмдерге ұқсас болғанымен, 

құрылымдық жағынан өзгерістерге ұшыраған фразеологизмдеркездеседі. 

Олардың қатарына:  

Теңридан келсә шүкүрлү болзера шүкүрлү ағызтеңрини 500 борчул етер 

«тәңірден келген қандай іске болса да шүкірлі бол, өйткені шүкірлі ауыз 

тәңіріні бес жүз (рет) борышты етер» [2, 26б]. Тіліміздегі шүкір ету 

фразеологизмі жәдігерде шүкірлі бол және шүкірлі ауыз болып, басқа 

вариантта жеткен.  

Оғлум ким есадан йаман сөз ишитсаң аны йүрәкіңә тұт 7 харыш «ұлым, 

біреуден жаман сөз естісең, оны жүрегіңнің жеті қарыс түкпіріне тұт» [2, 

27б]. Мұндағы жүрегінің жеті қарыс түбіне тұт тіркесі жүрегінде тұт 

деген сөз тіркесінің өзгерген түрі.  

Мен білмәдим меним өгүтүмлү һеч етти да тоздурду нечик топрахны йелге 

утру «мен білмедім, ол менің үгіт-өсиетімді желге қарсы шашқан топырақтай 

еш етті» [2, 32б]. Сөйлемдегі желге қарсы шашқан топырақтай еш етті 

деген тіркес желге шашты тұрақты тіркесінің жаңаша түрі.  

Қазіргі қазақ тілінде бақсы-балгерлердің сәуегейлік жасауы мағынасында 

«бал ашу» фразеологизмі бар. Ал орта ғасыр жазба ескерткіштерінде дәл осы 

мағынада «фал бақу» тіркесі кездеседі. Мысалы:  



Ауылдағы хатұнларға отға май салыб сенің ұғлұң болұр, уа сенің қызың 

болұр уа сенің фәлан нәмерсең фәлан болұр теб фал бақыб кушнаш қылыб 

йүрүр ерді [3, 108б]. Көне түркі тілінде бақу – қарау, көру. Сонда «фал бақу» 

– балға қарап, сәуегейлік жасау. Кейін мұндай сәуегейлік жауырын, қарта, 

тас т.б. сияқты нәрселерді пайдалану арқылы жасалғанымен, о бастағы «фал 

бақу» тіркесінен дамыған «бал ашу» тіркесі тілде қалыптасып қалғанға 

ұқсайды. Жоғарыда бақу (қарау) сөзінің көне мағынасымен байланысты 

«ағзына бақу» тіркесі де кездеседі, ол – қазіргі «аузыңа қарау» (бағыну, 

айтқанын істеу) фразеологизмінің орнына қолданылған.  

Ескеркіште «араласып, достасып кеттік» деген мағынада «тұз жеу» тіркесі 

қолданылған.  

Нече йылдын бері сіз халқының тұзын йеб йүрүрмін имді сізнің ризаның 

менің кетмеклігімде болса кетейін [3, 11б].  

Қазіргі қазақ тілінде осы мағынадан өрбіген дәм-тұзы араласты, дәм-тұзы 

жарасты, дәм-тұзын ақтады тәрізді көптеген фразеологизмдер кездеседі. 

Бұлар, әрине, жоғарыдағы фразеологизмнің дамыған, күрделенген түрлері.  

Осы сияқты «жағасынан тұту» тіркесі қазіргі тіліміздегі «алқымынан алу» 

фразеологизміне сай келеді.  

Ол уақытда ажал келіб йақасынан тұтұбатасының қатыға алыб кетді [3, 8б].  

Және де арқа берді тіркесі қазіргі арқа сүйеді фразеологизміне, хамалы күю 

тіркесі амалы таусылу тіркесіне, сүйінчі тілеу – сүйінші сұрауға, сауын салу 

– сауын айтуға, тілі тұтылу – тілі байлануға, ғұмыр табу – өмір сүруге 

балама бола алады. 

Сонымен қатар, "Жамиғат-тауарихта" төрт тараф - төрт құбыла тіркесіне, йуз 

йашасын - жүзге жетсін тіркесіне, ит йугурткөлләр, қуш чуйгенлер - ит 

жүгіртіп, құс салды, орнуна олтурды – орнын басты, өфкә сөзін айтты – өкпе 

айтты (артты, қылды), сөзүнден чықмайын – сөзінен шықты, хуш келді – қош 

болды (көңілі толды), аш арслан дек – аш арыстандай ыңыранды, ләшкәр 

тартты (шеру тартты)  тіркестеріне сәйкес келеді [5, 91-100бб]. 

Ал, Алишер Науаийдың «Бабырнамасына» келсек, бұндан да бірталай 

мысалдар келтіре аламыз.  

Мин бесі кәхил йол асру йырақ  «мың түрлі меңіреу жол тым жырақ» [6, 

98б]. Осы өлең жолындағы мин бесі сөз тіркесі қазіргі күнгі мың түрлі 

фразеологизмінің сол кездегі варианты.  

Вашф у таріфиде тил қашырдур  «мақтау мен бағалауда тіл қысқа» [6, 98б]. 

Бұндағы тил қашыр бүгінгі күндегі тіл қысқа тұрақты тіркесіне ұқсас. Тілі 

қысқа – 1. сөзге олақ, шешен емес. 2. Еркі жоқ. [4, 719б].  

Қылмағай сың амелиңни зайы «амалдарыңа зая келтірмегейсің» [6, 101б]. 

Қылмағай зайы зая кетті фразеологизмінің ескерткіштегі түрі.  

Ил ү тил бирле медед-кәрлік ит «Қол және тіліңмен бірге медет ет» [6, 101б]. 

Медед-кәрлік ит медет сұрады тіркесіне пара-пар. 

Көзүмдін йашунуп ій бахр-ы елтәф,  

Көзүмнің йашыны дериа қылып син [6, 127б]. Көзүмнің йашыны дериа 

қылып – көз жасын көл қылып. Көз жасын көл қылды – мұң-зарға батып, 

ағыл-тегіл жылады [4, 329б].  



Ал йүзі көз йашымны қан қылды «алма жүзін көз жасымен қан қылды» [6, 

137]. Көз йашымны қан қылды көз жасын көл қылды тұрақты сөз тіркесінің 

ерекше бір нұсқасы.   

Хижриңде ій пері-рү көзүмдин учты уйқу 

Хер киче таңға дигрү ишимдүр ах у нале «ажырап кеткенімде пері көзімнен 

ұйқы кетті» [6, 136б]. Көзүмди уйқу учты – көзден ұйқы ұшты. Көзден ұйқы 

ұшты, қазіргі көз ілмеді, көзден ұйқы кетті тұрақты тіркестерінің сол кездегі 

нұсқасы.    

4. Жәдігерлертілінде қазіргі қазақ тілінде кездесе бермейтін тұрақты 

тіркестер де көрініс береді. Бұлардың ішінде авторлық қолданыстан туған 

тіркестердің болуы да ғажап емес. Солардың дәлелі ретінде бірнеше тұрақты 

тіркестерді мысал ретінде қарастырсақ:  

Етмәк та иеме аның кибик билә «ол сияқтылармен мүлде нан да жеме» [2, 

24б]. Бұндағы нан да жеме тіркесі біздегі дәмдес болу, дастархандас болу 

тіркесінің жаңа варианты.  

Оғлум егәр душманың келсә айахыңа бошатлых холма бошат аңар да 

йүракиң билә күл да тениң билә фараһлан да йопсун аны «ұлым, егер 

дұшпаның кешірім сұрап аяғыңа келсе, оған пейіліңмен күл, тәніңмен 

жадыра да оны мақұлда» [2, 28б]. Осындағы жүрегіңмен күл, тәніңмен 

жадыра деген бейнелі тұрақты тіркесі тек бұл жәдігерде ғана кездесіп тұр 

десе болады.  

Хартларны көрсең бөркүң чыхар да турайахың йонә аның алнына да сийла 

аны «қарттарды көрсең бөркіңді шешіп алдарына тұр да оны сыйла» [2, 29б]. 

Сөйлемдегі бөркінді шешіп алдарына тұр деген тіркес сәлем беру деген 

мәнде қолданылып, қазақ тіліне жаңа тұрақты тіркесті әкеліп тұр.   

 «Түрк шежіресінде», сонымен қатар, «ештеңе дей алмады» деген 

мағынада «дем ұрмады» деген тіркес қолданылған.  

Ол кіші менің бу сөзүм раст келгендін соң һеч дем ұрмады[3, 171б]. Қазіргі 

қазақ тіліндегі «құралайды көзге атқан» немесе «көрінгенді қалт 

жібермейтін» (мерген) деген мағынада көз іліб йазмас фразеологизмі, ал 

«көз іліспес» (шапшаңдық) дегеннің орнына «көз икермес» тіркесі 

қолданылған.  

– Білекеч султан көз іліб йазмасмерген еркендүр арабаның ічінде йатыб тік 

иүкүнүб тұрұб оңлы уа соллы атғаныға көз икермесеркендүр [3, 113б].  

15-17 ғасыр жазба ескерткіштерінде бұдан басқа да «Қылычдын өткеру» 

өлтіру, «садақ бағлағаны» азамат болғаны, «черік тартыб» (әскер жиып), 

«азар беру» азаптау, «көрініш қылу» (ханға бағыну), «абадан қылу» (елді 

тойындыру), «жамиғ қылу» (қыру, жою), «сөз дараз болу» (мылжың болу) 

т.б. фразеологизмдер кездеседі.  

Сонымен қатар, Жамиғат-тауарихта падшаһлық тайды, сансыз түмен халық, 

екі хатунны йіберді (ажырасты), қан қойды (ауыр қылмыс жасады), күч қыл 

(бағындыр), күч бер, санчыш қыл, тоқуш қыл, көңуллері ағрыды, талаудын ет 

(құлдыққа ал), улуғ йаша (көп жаса) сияқты қазіргі қазақ тілінде 

ұшыраспайтын фразеологизмдер кездеседі [5, 96б]. 



 «Жамиғат-тауарихтың» Борис Годуновты мақтауға арналған бөлімі 

бейнелі тіркестерге бай келеді. Өйткені бұл жерлерде автор жыраулық 

дәстүрге салынып, қызыл тілмен, небір бояулы шешендік сөздермен эмоция 

мен экспрессияға толы өлең жолдарын келтіріп патшаны мақтап-мадақтайды. 

Айналасы алты хан, тегурегі төрт хан, дунийаның төрт бурчын билеген хан, 

халайқын адллік білән сурған хан, йетимлерге рахим кылыб, чығайларны 

тойдурған хан . Сол келтірген мадақтарынан автор өзіне тән, сол дәуірге тән, 

жыраулық дәстүрге тән айшықты, кестелі сөздерді келтіреді. Мысалға 

ассонанс /а  а/ пен аллитерацияға /т  т/құрылған айналасыалты хан төңірегі 

төрт хантіркесі көптеген хандықтарды басқаратын ұлы хан мағынасына 

саяды. Бұндағы алты және төрт сандары сандық мәнінен айырылып, 

сөздердің басындағы дыбыстардың гармондасып келуі арқылы жаңа бір 

фразеологизм жасалған. Осындай тәсілмен шежіреде басқа да тіркестер 

бейнелі тіркестер боп жасалған: ойда орыс, қырда татар, кечә кетіб, күндүз 

болғусы (түн түнделетіп), ала баргаһ ақ ордаң т.б. [5, 91-92бб].  

Шежірешінің қазақтың ораторлық өнерінен сусындағаны анық көрінеді. Оны 

шежіредегі жазудың стилистикасынан оп-оңай байқайсын.  Қ. Жалаиридың 

бұл жердегі  суырып салма өлең жолдары мақалдай, тұрақты тіркестер 

сияқты нақты келіп, ойдың тобықтай түйінің, көп сөздің бір мағынасын 

береді. Мысалы: қыш уа йаз, ай уа йыл – әрдайым, йыл ашасун, йуз йашасун– 

жыл асасын, жүз жасасын, достуна дост болуб, душманына душман болуб,  

ойан хан, бойан хан т.б.  

Қорыта келгенде жазба ескерткіштер тіліндегі тұрақты тіркестерді 

мағыналық жағынан саралай қарағанда, диахрондық тұрғыдан зерттеу 

барысында екі дәуір тіліне ортақ фразеологиялық қор анықталды. 
 


